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Bevezető 

Thököly Imre törökországi bujdosásáról a korabeli diplomáciai és kémjelentések, va
lamint Thököly naplói, leveleskönyvei tanúskodnak a leghívebben. S jóllehet az utóbbi
ak számos emigráns tiszt nevét őrizték meg, sem a katonaság számáról, sem annak tisz
tikaráról nem rendelkezünk pontos adatokkal. Zömük már a szabadságharcban is Thö
köly keze alatt szolgált, néhány magasabb rangú tiszt pedig Zrínyi Ilona mellett volt 
Munkács védelménél. A Magyar Országos Levéltár G szekciójában található Thököly-
szabadságharc levéltárában ugyan számos összeírás található, amelyek egyes kuruc sere
gek, illetve a hadra kelt nemesség összeírásait tartalmazzák, ezek azonban az 1680-as 
évek első felében keletkeztek, az emigráció idejéből egyetlen hiteles kimutatás sem ke
rült elő. Egyedüli kivételt talán Torma Mihály lovasezredének név szerinti összeírása 
képez, amelynek első oldalán az 1689-es év olvasható. Az irat keltezése azonban megle
hetősen problemetikus, mivel sem Torma Mihállyal, sem az ezred egyetlen tisztjének a 
nevével nem találkozunk az emigráció forrásaiban! Egy ilyen nagy létszámú - közel 700 
fős - katonaságnak pedig nyoma kellett volna, hogy maradjon, és, még ha a többségük 
haza is tért 1689 körül, a tisztek közül némelyek biztosan felbukkantak volna Thököly 
írásaiban.1 Ugyanakkor Thököly emigrációban írott naplóinak és leveleskönyveinek a 
XIX. század folyamán feltárt és javarészt kiadott, valamint az azóta előkerült példányai 
szerint a bujdosó kuruc vezér különös gondot fordított csapatai időről-időre történő név
szerinti összeírására. 1691. július 22-én például arról utasította a Nagyvárad térségében 
táborozó Petrőczy István generálist, hogy „minden lovast, gyalogot, hazája, neve szerint, 
s ki volt úgy kurucz, s ki mostan lett, jó formában való regestrumban íratván, bennek 
csak egyet is ki nem hagyván, mennél hamarébb küldje kezünkhez".2 A kéziratokban ta
lálható utalásokból kiderül, hogy a kimutatásokban a katonák és lovaik mellett gyakran 
feltüntették a családtagok számát, valamint a fegyverviselőktől megkülönböztetett „szol
ga rendet" is. A feleséges kurucok rendre külön lettek összeírva, sőt, egy 1699. évi adat 
szerint még a katonák vallási hovatartozását is fel kellett tüntetni!3 Az egyes seregek 
írástudó strázsamesterei, tizedesei által eredetileg magyarul elkészített összeírásokat ké
sőbb Thököly bizalmi emberei benyújtották a nagyvezér mellett működő fődefterdárnak, 

1 Egészen pontosan: 683 fő. „Anno 1689. 19. Novembris. Torma Mihály kapitánysága alat lévő katonáknak 
mustrálása." MOL G 5 Thököly-szabh. lt. Thököly seregének katonai összeírásai és fizetési listái NI 1683-1684. 
A Thököly- és a Rákóczi-szabadságharcok levéltárainak repertóriumát összeállító Maksay Ferenc szerint „az 1685 
utáni darabok valószínűleg a Thökölyvel együtt a dunai végekre szorult kuruc seregnél keletkeztek". Maksay Fe
renc: A Thököly- és Rákóczi-szabadságharcok levéltárai. Repertórium. (Levéltári leltárak 52. Magyar Országos 
Levéltár) Budapest, 1971. (Kézirat) 11. o. Torma ezredének a kimitatásával, valamint a Thököly-szabadságharc ide
jén keletkezett egyébb kuruc katonai összeírásokkal egy önálló tanulmányunkban kívánunk részletesen foglalkozni. 

2 Leveleskönyv, 1691-1692. 41. o. 
3 Napló, 1693-1694. 633. o. 
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azaz a pénzügyi főellenőrnek.4 A Portára benyújtott összeírásokat (és azok összesítéseit) 
viszont már értelemszerűen törökül és arab betűkkel készíthették el a Thököly mellett 
működő török íródeákok, tolmácsok.5 

A Thököly-emigráció török okmányainak feltárása már az 1900-as évek elején meg
kezdődött, nem sokkal Thököly, valamint II. Rákóczi Ferenc és bujdosó társai hamvainak 
hazahozatala után. Először a Topkapi Szeráj levéltárában kutatásokat végző Karácson Im
re, a győri kisszeminárium igazgatója tárt fel és fordított le néhány iratot,6 1932-ben pedig 
Ahmet Refik török történész jelentetett meg latin betűs átiratban 90, zömmel az emigráció 
éveiben keletkezett oklevelet.7 Az eddig feltárt török okmányok között azonban egyetlen 
név szerinti katonai kimutatás sem található. Ugyanakkor a Thököly-emigráció magyar 
forrásai közül is mindössze két rövidebb, név szerinti kimutatás jelent meg eddig nyomta
tásban. Veszély Károly ismertette azt az 1696. szeptember 19-én készült latin nyelvű kimu
tatást, amely a havasalföldi vajda mellé költözött 15 magyarországi és 8 erdélyi nemes úr 
nevét tartalmazza. A nemesek neve mellett feltüntették a hozzájuk tartozó személyek - csa
ládtagok, szolgák, esetleg kísérő katonák - számát is.8 A másik névsor pedig Szabó Gáspár 
kuruc kapitány gályarabságra ítélt gyalogos serege azon 20 tisztjének és katonájának a ne
vét őrizte meg, akiket 1698 elején a Porta hajlandó volt szabadon engedni.9 Rendelkezünk 
viszont egy 1699-ben írt latin nyelvű folyamodvánnyal, amely a Nikápolyban összevont 
kuruc hadaknak és nemeseknek a Fényes Portához benyújtott kéréseit tartalmazza. Az 
1699. május 24-én elkészített felterjesztést összesen 28 bujdosó nemes és katonatiszt írta 
alá. A névsor újabb adatokkal bővül annak az 1698-ban íródott folyamodványnak köszön
hetően, amelynek az aláírói között 17 bujdosó kuruc katonatiszt és nemes neve található. 

Mivel a Thököly-emigrációról az 1690-es évek első feléből bőségesen rendelkezünk 
forrásokkal, tanulmányunkban elsősorban arra szeretnénk fényt deríteni, hogy kik alkot
hatták Thököly emigráns katonaságának tisztikarát a hegyaljai felkelést követő években. 
Az elemzés alapjául a két beadványt aláíró kuruc vezetők névsorai szolgálnak. A nevek 
nagyobb része mellett feltüntették az illető katonai rangját és gyakran az alakulat jellegét 
is, aszerint, hogy az illető tiszt lovas vagy gyalogos csapattestben szolgált-e. Több név 
mellett azonban semmilyen bejegyzés nem szerepel, ezen esetekben időnként valószínű, 
hogy a nemesi renden levő személyekről lehetett szó. Thököly 1699. évi leveleskönyvei
ben néhány további katonatiszt neve is előfordul, ezeket ugyancsak ismertetjük. Eltekin-

4 1692. október 13-án Thököly megírta a defterdárnak, hogy „az mely hadak ideérkeztenek, azoknak 
teftereket, mind lovoknak, magoknak, megküldöttem". Leveleskönyv, 1691-1692. 353. o.; 1694. január 13-án 
a Portára küldött levelek között: „4. Az hadak, cselédek lajstroma, és a költségekről való extractus." Leveles
könyv, 1694. 127. o. 

^ 1694. augusztus 19-én Thököly közölte Skerlet portai lotolmáccsal, hogy „producáltam a mellettem ma
radott minden rendeknek lajtsromát törökül... javalván, purumba Írassam azon lajstromot, és reggel idején 
küldjem fel neki, be fogja azt is adni, declarálván per longum et latum, hogy a kik a tábori szolgálatokra alkal
matosak hadaim közül, hozassa ide a vezér, de úgy, hogy provisiójokat is adassa ki, hogy sunsistálhassanak és 
szolgálhassanak." Napló, 1693-1694. 447. o. 

6 Karácson, 1914. 288-307., 311-313. o. (303-305., 307-316., 318., 320-321., 323-325., 327-328., 335-
336., 338. és 340. sz. iratok.) 

1 Refik, 1932. 
8 Thököly Imre és Zrínyi Hona levelei. (Közli Veszély Károly.) Magyar Tudományos Értekező I. k. (Szerk. és ki

ad. Kiumz Nándor és Nagy Iván. ) Pest, 1862.452. o. („Cathalogus Curuczonum et Transylvanorum qui sunt in Valachia") 
9 Leveleskönyv, 1698/1. 455. o. („Az gállyákrúl szabadulandó kurucz rabok lajstroma") 
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tünk ellenben a kéziratokban szereplő nagy számú bejáró, belső szolgálattevő felsorolá
sától. Thököly végrendelete és annak kiegészítése szintén több bensőbb hívéről megem
lékezik, ezek felsorolása azonban ugyancsak szétfeszítené a jelen közlemény kereteit, 
elemzésük már önálló tanulmányt igényel. A katonatiszti névsor természetesen nem tel^ 
jes, nem is lehet az, hiszen a Rákóczi-szabadságharc első három évében számos olyan 
hazatért emigráns neve bukkan föl, akik már korábban is Thököly tisztjei voltak, többsé
gük pedig, hazatérésük után az új függetlenségi harcban is szerepet vállalt. Ennek ellené
re nevükkel egyik beadvány aláírói között sem találkozunk. 

Tanulmányunkban igyekszünk bemutatni az emigráns katonaság helyzetét Thököly 
1689. évi nyári hadjáratától a karlócai békéig. Előbb az 1689-1695 közötti időszakot tár
gyaljuk, mivel Thököly 1695-ig személyesen is az Al-Duna vidékén állomásozó csapatai 
között tartózkodott. 1695-ben a Porta, nem utolsó sorban a kuruc katonaság 1694. évi tö
meges dezertálásának a hatására, elszakította a fejedelmet katonaságától és Isztambulba 
rendelte. Innen csak 1696 nyarán távozhatott el, amikor a nyári hadjárat megindítása előtt, 
tizenkét híve kíséretében rövid időre Belgrádba érkezett. Csakhamar azonban újra vissza
tért Isztambulba, és ott tartózkodott egészen 1697 nyaráig, amikor is a hegyaljai felkelés 
kitörésének hírére a Porta a készülő hadjárat során ismét számolni kezdett az addig mellő
zött „kuruc király" személyével. Thököly ekkor térhetett vissza utoljára csapatai közé, mi
vel a háború későbbi menetére nézve döntő hatású zentai csata után újra Isztambulba ren
delték. Az 1697. év azonban nem csak a magyarországi és erdélyi visszatérés régóta 
dédelgetett tervét hiúsította meg. Bár a szultáni hadseregnek és persze Thököly maroknyi 
katonaságának Zenta után minden lehetősége megszűnt a tovább vonulásra, az emigráns 
katonaság hosszú évek óta először ismét megszaporodott, és számában már-már kezdte 
megközelíteni az 1694. évi nyári állapotokat. A hegyaljai felkelést követően az elmenekült 
kurucoknak több hullámban is sikerült átvágniuk magukat Törökországba. A legtöbben 
még rögtön Tokaj és Sárospatak visszafoglalása után a Tiszántúlon vágták át magukat Te
mesvár felé, egy másik néhány száz főből álló csapat pedig 1697 őszén vonult át 
Máramaros vármegyén keresztül Moldvába. Az új kurucokat Belgrád és Temesvár környé
kén telepítették le, a Petrőczy István generális és Szappanos Mihály főkapitány keze alatt le
vő hadak közé. Bár Thököly a későbbiekben már hiába próbált visszatérni híveihez, az újra 
megszaporodott kurucság ismét kezdett olyan politikai tényezővé válni, amivel az elkövetke
ző években mind a török Porta, mind pedig a császári hadvezetés számolni kényszerült. 

A tanulmány írása közben alkalmunk nyílt kutatást végezni Esze Tamás történész ha
gyatékában. A meglehetősen nagy terjedelmű kéziratos hagyatékból 109 doboznyi iratot 
Szekszárdon a Tolna Megyei Levéltárban őriznek, 36 doboz pedig a vajai Vay Ádám 
Múzeum tulajdonát képezi. Bár egyéb elfoglaltságaink gyakran megakasztották a vidéki 
kutatást, a jelen kézirat leadásáig sikerült átnéznünk a vajai anyagot, és a szekszárdi ha
gyaték mintegy kétharmadát is. Itt figyeltünk fel Esze Tamásnak a hegyaljai felkelésről 
készített cédulakatalógusának töredékeire. A történész a felkelés történetét összefoglaló 
Benczédi Lászlóval dolgozott együtt a felkelés okmánytárán, erre mindketten több ízben 
is hivatkoztak.10 Az okmánytár ugyan sosem jelent meg, de a két hagyatékban található 

Benczédi a saját levéltári kutatásait jelölte meg a hegyaljai felkelésre vonatkozóan, de köszönetet mon
dott Esze „jelentős segítségéért" {Benczédi, 1953. 128. o.), Esze pedig egy év múlva hivatkozott a készülő ok
mánytárra. Esze, 1954. 287. o. 5. j . („A felkelés okmánytára most készül.") 
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iratmásolatok, mikrofilmtekercsek, sőt, kiadásra előkészített tisztázatok arra utalnak, 
hogy a tervezett kötet vagy kötetek jó úton voltak a megvalósuláshoz. A források feltárá
sával párhuzamosan Esze Tamás kéziratos cédulakatalógust is vezetett a felkelésről, ada
tait helység- és személynevek szerint csoportosítva. Ezek egy részét sikerült fellelnünk, s 
köztük számos, a felkelésben szerepet vállaló, majd török földre menekült kuruc neve is 
megtalálható. Minden arra mutat, hogy Esze a hegyaljai felkelés történetének újbóli, an
nak minden részletére kitekintő feldolgozására készült, és az életrajzi adattárba minden 
személyt felvett, akinek bármilyen köze volt az eseményekhez. Forrásai főleg a felkelés 
után lefolytatott és tanúk százait felsorakoztató vizsgálatok vaskos anyagai, valamint a 
felkelésbe belekeveredett, többnyire hegyaljai lakosok vagyonösszeírásai voltak. A cédu
lák nem tartalmaznak levéltári vagy könyvészeti hivatkozásokat, csupán a történész 
egyes megjegyzései - káptalani, nádori, országbírói, ill. vármegyei vizsgálat stb. - sejte
tik, hogy melyik levéltári állagban kell keresnünk az eredeti iratokat. A saját forrásaink
kal összevetve nyilvánvalónak tűnik, hogy a jegyzetekben hivatkozott tanúvallatások 
zöme a Szepesi Kamara levéltárában található, és többnyire közvetlenül a hegyaljai fel
kelés után rögzítették őket. Esze és Benczédi eredeti forrásait idő hiányában nem tudtuk 
visszakeresni, ennek ellenére az általunk hasznosnak talált adatokat megemlítjük, annál 
is inkább, mivel több ízben kiegészítik és alátámasztják saját kutatásainkat.1 

2003 nyarán, valamint nem sokkal a kézirat lezárása előtt kutatást végezhettünk Isz
tambulban is a Basbakanhk Osmanh Arsivi anyagában, ahol több, 1697-1698-ban ké
szült kisebb elszámolásra is rábukkantunk az Oszmán Birodalom területén tartózkodó 
kuruc katonasággal kapcsolatban. Ezen adatokat ugyancsak felhasználtuk tanulmá
nyunkhoz.1 

Thököly emigráns katonasága Törökországban 
a hegyaljai felkelést megelőző években 

Thököly emigráns katonasága 1689-1691 között volt a legnépesebb, ennek ellenére a 
kuruc vezér 1689. évi töredék naplója a nyári hadjárat során mindössze hét, rang szerint 
említett kuruc tisztet nevez meg. 1689. június 17-én Horvát Ferenc és Mészáros Mihály 
gyalog kapitányokat említi „24 lovas, gyalog zászlóimbúi álló fizetett hadai"-val.1 A hi
ányos bejegyzés azonban nem pontos, mivel Horvátot augusztus 17-én már lovas vice
kapitánynak írja,14 az elkövetkező években pedig lovas ezereskapitányként szerepel, Mé
szárost pedig, amikor 1692. május 7-én elesett, „régi meghitt hadnagyunkénak nevezte 
Thököly.15 Július 13-án és augusztus 9-én Borbély István gyalog kapitányról,16 augusz-

11 Itt szeretnénk köszönetet mondani Dr. Dobos Gyulának, a Tolna Megyei Levéltár igazgatójának, vala
mint Molnár Sándornak, a vajai Vay Ádám Múzeum igazgatójának a rendezetlen hagyatékok áttekintéséért. 

'" Külön köszönettel tartozunk Mustafa Altunbaynak az isztambuli kutatás során adott hasznos ötleteiért, 
valamint az átírási nehézségekben nyújtott segítségéért. 

13 Napló, 1689.5.0. 
14 Uo. 36. o. 
15 Leveleskönyv, 1691-1692. 231-232. o. („Az közelebb kapithiáknak írott levelekhez való, 7. Maji") 
16 Napló, 1689. 17., 31.0. 
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tus 12-én pedig Horvát István és Csányi lovas hadnagyokról emlékezik meg a napló. 
Augusztus 13-án és 17-én Szappanos Mihály lovas hadnagy neve bukkan fel,18 végezetül 
pedig, szeptember 20-22. között a keresztnév nélkül említett Daróczy András gyalogos 
főkapitány szerepel. 19^Akatonaság számáról mindössze Thökölynek egy későbbi utalása 
tudósít, ami szerint ekkor 4000 embere volt. A napló egyes részei ugyancsak egy ná^ 
gyobb emigráns sereg meglétére utalnak, ilyen például a fenti 24 zászlóalja (lovas és 
gyalogos) katonaság említése, vagy az a szeptember 21 -i bejegyzés, amely szerint 
Daróczy András gyalogos főkapitány vezetésével 1500 kuruc gyalogos nyomult előre 
egy melléjük rendelt lovassereggel együtt. 

Jóval több adat áll rendelkezésünkre az 1691-1694. évekből, amikor már mintegy 90, 
zászlótartónál magasabb rangot viselő lovas- és gyalogostiszt neve fordul elő Thököly 
fennmaradt naplóiban és leveleskönyveiben. Úgy tűnik, hogy a Thököly mellett tartóz
kodó magyar katonaság jelentős részét azok a csapatok tették ki, melyeket még Zrínyi 
Ilona küldött férje segítségére az ostromlott Munkács várából. 1687 júniusában például 
1600 gyalogos és lovas katona indult el Munkácsról Thökölyhez.21 A Munkácsról érke
zett katonai segítségről maga Thököly is megemlékezett a nagyvezér helyetteséhez írott 
1696. február 29-i beadványában: „a mikor én a Dunán által jöttem, és Munkács s Eger 
vára obsidiója tájban, az mikor az feleségem Szuliman Passa Vezér parancsolatyára, 
Munkács várából hadaimot ki küldötte Török Országra..."22 Egy Tállyai Szűcs János 
nevű kiöregedett kuruc strázsamester pedig, aki feltehetően 1705 tavaszán 50 társával 
Havasalföldről tért haza, abból a 600 munkácsi hajdúból valónak mondta magát, akik 
akkor csatlakoztak Thökölyhez, midőn a fejedelem „Törökországra bevitetett volna".23 

Munkács egykori védőinek az emigránsok között betöltött központi szerepét jól jellemzi, 
hogy a Thököly naplóiban és levelezésében gyakran szereplő Daróczy András és Bor
bély István gyalogos kapitányok, Décsei András lovas főstrázsamester, Csebi Pogány 
Zsigmond, az udvari palotások kapitánya, Keneszlai Bay László, a karabélyosok főhad
nagya, a később kapitányi rangot kapott Szabó Gáspár gyalog főhadnagy 1686-1687-ben 
még mindannyian Munkácson tartózkodtak. A Munkács várából Thököly segítségére 
küldött katonaság számát jelentősen emelték azok a kuruc katonák is, akik 1691 tava
szán-nyarán csatlakoztak Thököly Magyarországon tartózkodó embereihez. Erdélyből 
történt kényszerű távozása előtt ugyanis Thököly hátrahagyott 300 válogatott lovast, 
akik később átvágták magukat Magyarországra, és Nagyvárad térségében húzódtak meg. 
Az egykori kurucokból és az átállt császári katonákból számuk annyira megszaporodott, 
hogy Thököly 1691 áprilisában egy csoport lovas- és gyalogostisztet küldött közéjük 
Petrőczy István generális vezetésével.24 Petrőczy hamarosan újjáépítette a pocsaji hidat, 

17 Napló, 1689. 34. o. 
18 Uo. 34., 36. o. 
19 Uo. 57-58. o. 
20 Uo. 57. o. 
21 Angyal Dávid: Késmárki Thököly Imre 1657-1705. II. k. Budapest, 1889. 171. o. 
22 Leveleskönyv, 1696.43. o. („Vezér Tihájának eodem") 
23 Tállyai Szűcs János folyamodványa II. Rákóczi Ferenchez. Eger, 1705. április 21. Bánkúti, 2003/A. 57. o. 
24 Leveleskönyv, 1691-1692. 14. o. („Az bujdosó magyarországiaknak közönséges propositiójok, mely 

íratott húsvét első napján [április 15-én - S. I.], 1691. esztendőben") 
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és sáncokkal, árkokkal erősíttette meg az elhagyatott pocsaji várat, ahová 700 gyalogost 
helyezett.25 A kuruc csapatok ezután hónapokon át győztes portyákat vezettek a császári 
szolgálatban álló (labanc) magyar katonaság ellen. Petrőczy csapatai 1691 őszén csatla
koztak a Magyarországra érkező Thökölyhez, aki azonban alig néhány napi Jenő és Gyu
la környéki „tekergetés" után kénytelen-kelletlen Törökországba vonult vissza.26 

Thököly rövid erdélyi fejedelemsége után az előbb Erdélyből Havasalföldre kiszorult, 
majd onnan a vajda csapatai által elűzött kuruc katonaság 1691-1692-ben a Belgrád és 
Orsó va közötti török várakban, palánkokban rendezkedett be. Maga Thököly ekkor még 
népes udvartartásával, valamint udvari alakulataival a Borbély István gyalogos kapitány 
parancsnoksága alatt álló Pozsarevácon telepedett le. Többnyire itt és a környékbeli fal
vakban szállásolták el az udvari hadakat is, a Borbély István, majd Kassai István gyalog 
kapitány vezette udvari gyalogseregeket, a Csebi Pogány Zsigmond kapitány vezette udva
ri palotások gyalog-, illetve lovas-zászlóját, a Keneszlai Bay László parancsnoksága alatt 
álló lovas karabélyosok seregét, valamint az udvari puskásokat. Ez utóbbi alakulat pa
rancsnoka előbb Toldalagi János, majd a keresztnév nélkül említett Földvári főhadnagy 
volt.27 Ugyancsak itt kapott helyet Thököly franciákból és németekből (az ún. „zöld néme
tek") álló két serege, valamint az erdélyi németek zászlója is. Itt érdemes megemlékezni 
Thököly egyéb idegen ajkú katonaságáról. Kevésbé ismeretes, hogy Thököly mellett 
időnként török végbeliekből, a császári hadseregből átállt, illetve a török területekről 
mellé szegődött délszlávokból, „rácok"-ból, sőt tatárokból álló csapatok is szolgáltak. 
Ezek az idegen zsoldosok azonban nem tartoztak az udvariakhoz, és a mezei hadak közé 
osztották be őket. 

A kuruc gyalogság nagy része a palánkok, várak őrségébe került. Szinte kizárólag 
csak magyarok alkották Jeni-Palánka várának őrségét Daróczy András gyalogos főkapi
tány parancsnoksága alatt, akinek a vicéje Cserépi János gyalogos kapitány volt. Egy 
1691. december 19-i adat szerint a kuruc helyőrség 18 zászlóból állott, azaz körülbelül 
900-1100 főt számlált.28 1692 októberében Thököly a labanc fogságban levő Almási 
Márton gyalogos főhadnagy seregét rendelte néhány lovassal Jeni-Palánkáról Galambóc 
várának őrzésére, létszámuk akkor 64 fő volt.29 Nagyréti Márton főhadnagy serege a 
rámi török őrségét erősítette,30 egy változó létszámú, 200-800 fős gyalogos őrség pedig 
éveken át az osztrovai szigeten, Ressován teljesített szolgálatot. 

Bár 1693-ra több Duna menti palánkba is kuruc őrség került, Thökölynek végig nagy 
gondot okozott a mezei katonaság, elsősorban is a lovasság elhelyezése. 1693. november 
22-i és 24-i naplójegyzeteiből pontosan tudjuk, hogy a mezei katonasághoz két lovas ka-

23 Leveleskönyv, 1691-1692. 41. o. („íratott Petróczi István uramnak ő Ngának, 22. Junii Anno 1691. Az 
Dunapertrúl, Vidiny elleniben.") 

26 Almády István naplója. (1687-1694.) MHHS XXIII/2. k. 747-749. o. 
27 Talán azonos Bernádfalvi Földváry László Nógrád vármegyei nemessel, akit 1690. szeptember 22-én, a 

keresztényszigeti országgyűlésen Thököly 20 más magyarországi hívével együtt az erdélyi nemesség sorai kö
zé választottak. Tököly Imre keresztény-szigeti articulusai 1690. MHHS XXIII. k. 72. o. 

28 „Palánkon lévő, tizennyolcz seregből álló zászlós hadaink..." Leveleskönyv, 1691-1692. 115. o. Thö
köly naplóiból és leveleskönyveiből egyértelműen kiderül, hogy 50-60 személy alkotott egy sereget. 

29 Thököly levele a galambóci bégnek, 1692. december 3. Leveleskönyv, 1691-1692. 383. o. 
30 Napló, 1693-1694. 328. o. Másutt Négyesinek nevezi a rámi főhadnagyot. Leveleskönyv, 1694. 193. o. 

(„Die eodem. [április 3. - S. L] a kapithiáknak.") 
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pitányság tartozott Horvát Ferenc és Szappanos Mihály ezereskapitányok parancsnoksá
ga alatt.31 A szüntelenül akadozó portai ellátmány kiegészítésére, illetve pótlására Thö
köly gyakran csak a saját és Zrínyi Ilona értékeinek elzálogosítása fejében tudott pénzt 
szerezni. Különösen megszaporodtak a hadak gondjai a tél beköszöntekor, mivel az ad
dig szabad eg alatt táborozó kuruc katonaság számárába török helyőrségek egyáltalán 
nem vagy csak alig tudtak megfelelő szállásról és tűzifáról gondoskodni. A Belgrád és 
Temesvár környékén táborozó kuruc katonaság akkor járt jól, ha egyes végbeli török pa
sák hajlandónak mutatkoztak kisebb kuruc csapatokat ideiglenesen befogadni a váraikba, 
és a saját költségükön kiteleltették őket. A Thökölyvel különösen jó baráti kapcsolatot 
ápoló albán pasa, „Mahmut Bék Ogli" például több ízben is vállalta, hogy kisebb, 100-
200 főnyi kuruc lovasságot befogad a Száva parti Bujurdelem-be, azaz Szabács várába. 
1692, illetve 1693 decemberében a belgrádi pasa helyezte Bay László 50-60 főből álló 
udvari karabélyos seregét Pancsovára,32 1696 nyarán pedig Ali pasa, a dunai hajóhad ka
pitány-pasája fogadta sajkáira Szabó Gáspár kuruc kapitány gyalogseregét.33 Éppen a téli 
viszontagságok miatt vállalta többször Thököly azt is, hogy néhányszáz főnyi lovasságát 
az ostromlott Gyulára küldje az ottani török őrség élelmezésére. Abban reménykedett, 
hogy katonáit a gyulaiak befogadják, és legalább néhány hétig szállást, illetve élelmet 
adnak nekik. Ezeknek az utaknak azonban rendre az lett az eredménye, hogy az élelem 
átadása után a nehéz helyzetben levő gyulai parancsnok elküldte a kuruc lovasokat. A 
Temesvárra, majd onnan Thökölyhez visszatérő kuruc katonaság pedig jelentős veszte
séggel érkezett meg, melyben ugyan a labanc katonasággal vívott csetepaték is közreját
szottak, a legtöbb katona azonban a zajló jégáradatok és árvizek miatt szakadt el a többi
ektől, majd, miután a török végvárak környékéről elkergették őket, elegendő élés 
hiányában bekéredzkedtek a császári várakba - Szolnok, Szeged stb. - , és letették a hű
ségesküt a császárnak. 

Thököly emigráns katonasága számáról ebből az időből mindössze a fejedelem és a 
Portára küldött követek naplóiban, illetve Thököly leveleskönyveiben tett szűkszavú be
jegyzések tanúskodnak. Bay Mihály, Thökölynek a Portára küldött követe 1693. január 
15-én még azt válaszolhatta a kajmekám (a nagyvezér helyettese) kérdésére - „Mennyi 
hada lehet most az fejedelemnek?" -, hogy: „az sok cseléden kívül, fegyverfogható, lo
vas, gyalog hadai vannak háromezerén."34 Amikor Thököly 1693. október 12-én a tatár 
kánnal találkozott, annak kérdésére elmondta, hogy korábban, midőn még nagyobb lét
számú sereggel rendelkezett, csak török végbeliekből 24 zászlónyi (!) katonája volt. 
„Volt azután öt ezer is, tavaly volt három ezer, most kevesebre szállott, de most is va
gyon két ezer öt száz emberem."35 Két nappal később, a Bozoklu Mustafa pasa nagyve-
zírnél tett látogatása alkalmával így vallott az évről évre csökkenő kuruc haderő létszá
máról: „ez előtt Musztafa passa idejiben nígy ezer emberem, Kupruli vezér idejében öt 
ezer emberem, a mikor Drinápolyban voltam, annak a vezérnek idejiben is három ezer 

31 Napló, 1693-1694. 276., 279. o. 
32 Uo. 293. o.; ill. Leveleskönyv, 1694. 88. o. („Die 7. January íratott Sándor Gáspár uramnak") 
33 Seres, 2002. 140-141. o. 
34 Késmárki Tököly Imre portai rezidensei- és követeinek naplói. (1692. nov. 7. - 1693. jún. 8.) MHHS 

XXIII/2. 489. o. („Kapithiha Bay Mihály uram diariuma") 
35 Napló, 1693-1694. 203. o. 
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emberem volt, de az is minden nap fogy, és csak két ezer öt száz számra szállott". 
Nagyjából ugyanezek az adatok szerepelnek egy évvel később, 1694. november 29-én 
Sürmeli Ali pasa nagyvezírhez írott memorandumában is, annyi különbséggel, hogy a 
Köprülüzade Fazil Mustafa pasa nagyvezírsége alatti kuruc katonaság számát 5300 főre 
teszi: „Työprili-Musztafa passa vezér idejében ötezren s háromszázan voltának, másik esz
tendőbe négyezerre, harmadik esztendőben háromezerre, negyedik esztendőben kétezerre 
ötszázra szállott az számok, most már hétszáznak tartására rendeltetett tain a vezértül: ez
után annyit sem tarthatok."37 A két felsorolás összevetéséből a következő derül ki: 

Tekirdagh Bekrí Mustafa pasa nagyvezírsége idején, tehát 1688. május 1. és 1689. 
október 25. között Thökölynek 4000 embere volt. Ez az adat valószínűleg az 1689. évi 
nyári hadjáratra vonatkozik. Köprülüzade Fazil Mustafa pasa idején, azaz 1689. október 
25. és 1691. augusztus 19. között ez a szám 5000-5300 főre szaporodott. Feltehetően ez 
a szám vonatkozik az erdélyi betörés idejére. Bár rövid ideig tartó erdélyi tartózkodása 
alatt Thökölyhez jelentős számban csatlakoztak az erdélyi nemesek és katonák is, az Er
délyből, illetve a havasalföldi vajda katonasága által Havasalföld területéről történt ki
űzésük során csapatai jelentős veszteséget szenvedhettek. Az Erdélyből történt menekü
lés idején Thököly 300 „válogatott vitézt" hagyott hátra, akik Nagyvárad térségében 
vonták meg magukat.38 Az 1691. őszi, rövid ideig tartó magyarországi tartózkodása után 
ezek a katonák csatlakoztak Thököly főseregéhez, de több kuruc csapat nem tudott át
kelni a zajló Maroson. Egy 200 fős lovas csapat például hiába próbált bekéredzkedni 
Gyulára, a bég elzavarta őket. Mivel sem élelmük, sem abrakuk nem volt, a szolnoki és 
szegedi császári helyőrségekbe mentek be.39 Mindezek figyelembe vételével logikusnak 
tűnik, hogy 169l-re ismét 4000 főre csökkent az emigráns katonaság száma. A követke
ző, 3000 fős adatot Thököly az első összesítésében a drinápolyi tartózkodása idején hiva
talban levő, de meg nem nevezett nagyvezírhez köti. A fejedelem 1692. január 26-án in
dult el Pozsarevácról Drinápolyba, s miután április 2-án személyesen a szultán is 
fogadta, április 28-án érkezett vissza a Duna menti szállására.40 A drinápolyi tartózkodás 
idején előbb Arabaci Ali pasa (1691. október 30. és 1692. március 27. között), majd 
Haci Ali pasa (1692. március 27. és 1693. március 27. között) volt a nagy vezír. 1693. 
október 14-én, a Bozoklu Mustafa pasa nagyvezírnél tett látogatásakor Thököly már csak 
2500 katonájáról tudott beszámolni, az 1694. november 29-i Sürmeli Ali pasa nagyve
zírhez írott memorandumában pedig arról panaszkodott, hogy a Porta mindössze csak 
700 fő részére rendelt ellátmányt. 

Az eddig feltárt török források elég szűkszavúan vallanak a kuruc csapatok számáról. 
Egy 1105-ben (azaz 1693. szeptember 2. és 1694. augusztus 21. között) íródott szultáni 
parancs a havasalföldi vajdától 423 szarvasmarhát rendelt a Thököly mellett levő 2500 
magyar gyalogos katonának („ikibin beçyiiz nefer piyade levendatr).41 Szerencsére 

36 Napló, 1693-1694.217.0. 
37 Leveleskönyv, 1694. 313. o. („Az fővezérnek 29. Novembris íratott") 
8 Leveleskönyv, 1691-1692. 14. o. („Az bujdosó magyarországiaknak közönséges propositiójok, mely 

íratott húsvét első napján [április 15. - S. I.], 1691. esztendőben") 
39 Uo. 194. o. („Az fő janicsár-agának íratott Harmailiban. Die 6. Április Anno 1692") 
40 Angyal: i. m. 230-231. o. 
41 Refik, 1932. 58-59. o. (9. sz.) („Tököli'ye dair müteferrik vesikalar") 
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fennmaradt Madách Péter kapitány 1694. május 1-jei sajátkezű igazolása, pontosan a 
fenti utasításban szereplő 423 vágómarha kézhezvételéről a vajda Tódor nevű kapitányá
tól.42 Thököly naplója pedig két nap múlva írja, hogy emberei érkeztek Vidinből, akik 
magukkal hozták a „cserneczi oláh kapitány" levelét is, a keze alatt levő marhák Vidinbe 
küldéséről.43 Madách elismervénye és Thököly naplójegyzetei egyaránt bizonyítják, 
hogy a szultáni levélben szereplő 2500 gyalogos valójában Thököly egész katonaságára 
vonatkozik, de ez a szám még az 1694 március-májusában bekövetkező tömeges dezer-
tálások előtti állapotokat tükrözi. 

Bár az emigráns katonaság száma évről-évre csökkent, Thököly mellé folyamatosan 
érkeztek magyarországi bujdosók, valamint a császári hadseregből átállt katonák, akik 
között nem csak magyarok, hanem rácok (bolgárok, szerbek) és horvátok is akadtak. Az 
1692. december 3. előtti napokban 18 labanc katona jött át Eszékről, mindannyian „hí
res, derék emberek".44 1693. január 23-án pedig 90 labanc lovas katona érkezett Magyar
országról Jeni-Palánkára, akik mindannyian Szabolcs és Szatmár vármegyeiek voltak.45 

1694 elején ugyancsak magyar labancok üzentek Thökölynek, hogy hozzá akarnak csat
lakozni, mivel hintójában megölték az egri kapitány öccsét, aki német kísérőkkel éppen a 
bátyjához igyekezett.46 A borosjenei és feketebátori hajdúk pedig Kis Miska kuruc had
nagynak adtak szót, hogy átallnának Thökölyhez.47 Jöttek katonatisztek is, 1693. január 
11-én például egy Szamárosi János nevű labanc hadnagy, aki később Thököly egyik leg
vitézebb portyázó tisztje lett.48 1693. június 13-án pedig egy Medy István nevű idősebb 
katonatiszt érkezett Thökölyhez két másik „szegény legénnyel" együtt a Borosjenő alatti 
német táborból. Thököly naplójegyzete szerint: „régi vén hadnagy [...] ki Magyaror
szágban laktomban is az első seregek közt volt tisztem."49 Medy valóban Thököly régi 
kurucai közül került ki, 1680. január 8-án ott volt a Szoboszlón Thökölyt fővezérükké 
választó kuruc seregek tisztjei között,50 egy keltezetlen kimutatás szerint pedig Hatházy 
Gergely főhadnagya volt.51 Thököly váradi elfogatása után ő is átállt a császáriakhoz, és 
1686-ban már Károlyi István lovasezredének volt a főhadnagya.52 

A látszólagos létszámnövekedés ellenére a kuruc katonaság szökése 1694-re tömeges 
méreteket öltött. A portai ellátmány akadozása és a krími tatárok magyarországi pusztí
tásai miatt először 1693 novembere körül szökött meg 80 hajdú a jeni-palánki őrségből, 

42 BOA íbnülemin Tasnifi, Hariciye Nr. 678. 
43 Napló, 1693-1694. 379. o. 
44 Leveleskönyv, 1691-1692. 382. o. („Lándor-fejérvári szerdár Csafer passának, 3. Decembris"); Késmár

ki Tököly Imre portai rezidensei- és követeinek naplói. 524. o. 
45 Napló, 1693-1694. 27-29. o. 
46 Thököly levele Sándor Gápárnak. 1694. január 20. Leveleskönyv, 1694. 134. o. 
47 Leveleskönyv, 1694. 136. o. („Horvát Ferencz kapitány hozta és Váradi István küldte informatiók") 
48 Napló, 1693-1694.18. o. 1694. január 3-án már „próbált vitéz ember, lovas hadnagy"-ának nevezte. Uo. 297. o. 
49 Uo. 109-110. o. 
50 „A Thökölyt fővezérükké választó kuruc seregek esküje (Szoboszló, 1680. január 8.)" Közli: Geönczy 

József. In: A Thököly-felkelés és kora. (Szerk. Benczédi László.) Budapest, 1983. 275. o. 
51 Medy István „Hatházi Uram ezerében" a 8. sereg főhadnagya volt. MOL G 5 Thököly-szabh. lt. 
52 Egy ugyancsak datálatlan kimutatás szerint a 4. sereg főhadnagya volt. MOL P 71 Csáky es. lt. Fase. 

201. 13. tétel. 
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úgy tűnik, Győry Gáspár főhadnagy vezetésével.53 A szökés után ugyan átmenetileg 
megnyugodott a katonaság, de február első napjaiban újabb katonák szöktek be az ellen
séghez Bokcsára,54 március végén pedig már egész helyőrségek álltak át a császáriakhoz. 
Március 28-án Daróczy András jeni-palánki kapitány levele érkezett Thökölyhez, 
amelyben beszámolt arról, hogy a galambóci kuruc őrség parancsnoka, Almási Márton 
gyalogos főhadnagy néhány törököt levágott, a béget pedig pár emberével magával hur
colta, majd seregestül elment Karánsebesre.55 A várat viszont nem gyújtották fel, sőt, a 
muníciót is érintetlenül hagyták.56 Thököly rögtön Galambócra küldte Kassai Istvánt, az 
udvari gyalogok kapitányát és Farkas György palotás főhadnagyot, Cserépi Jánost, a je
ni-palánki őrség éppen nála tartózkodó vicekapitányát pedig visszaküldte Jeni-Palánkára, 
hogy onnan új őrséget vigyen át Galambócra.57 Almási vicéje ugyanakkor néhányad ma
gával megmaradt Thököly hűségén, de ez is csak annak volt köszönhető, hogy a lázadás 
ideje alatt éppen Thökölynek a dunai kapitány-pasához küldött emberét kísérte el.58 Alig 
két nappal Almásiék szökése után a jeni-palánki őrség is fellázadt. Március 30-án este 
egy Váczi nevű rámi török hozta a hírt, hogy az őrség a kapitány ellen fordult, majd miu
tán a tarackokon kívül mindent kihordták a várból, felgyújtották a palánkot és a megkö
tözött Daróczyt feleségestül magukkal cipelve elvonultak Bokcsa felé.59 A muníciót ők 
is érintetlenül hagyták. A jeni-palánkiak lázadása hírére a rámi őrségben szolgáló 
Négyesi Márton gyalogos főhadnagy és serege is fegyvert fogott a Palánkról átmenekült 
„kereskedő janicsárokra", és a beteg strázsamesteren és öt közkatonán kívül ők is elvo
nultak.60 A jeni-palánki őrségből megint csak azok nem szöktek meg, akik nem tartóz
kodtak a várban. A Daróczy alatt szolgáló Lovász Mihály és Nagy István lovas főhadna
gyokat seregeikkel Thököly még korábban elküldte a szerémi béggel és a váradiakkal a 
Vaskapu és Poricsa felé, a lázadás hírére azonban rögtön visszarendelte őket. Cserépi Já
nos vicekapitány egy-két hadnagyával ugyancsak Thököly hűségében maradt. Lovász és 
Nagy április 5-én érkezett meg Pozsarevácra néhány hajdúval. Magukkal hozták a dobo
kat és a zászlókat, katonaságuk nagyobb része azonban elment, bár „semmi kárt vagy 
confusiót" nem tettek.61 Ugyancsak elszökött Mezei Mihály főhadnagy is, a vicéje azon
ban április 11-én Thököly mellett volt.62 Május első felében Lovász Mihály lovas főhad
nagy szökött át az ellenséghez, nem sokkal később pedig Nagy István lovas főhadnagy 
és a fia, Nagy György gyalogos főhadnagy lettek „levelessé", miután egy zászlótartóval 

53 Leveleskönyv, 1694. 106., 109. o. („Íratott Sándor Gáspár uramnak 11. Januarij") Érdekes, hogy naplójában 
nem vall az esetről. A „hadak oszlásának" az oka Izsáki János, a jeni-palánkai hadak Íöstrázsamesere volt, akit a 
hadbíróság előbb halálra ítélt, de utóbb Thököly megkegyelmezett neki. Thököly az Izsáki elleni hadbírósági eljá
rás okát sem árulja el, arra csak a Sándor Gáspárhoz írott, 1694. január 7-i leveléből derül fény. Napló, 1693-1694. 
289., 291., 293. o.; Leveleskönyv, 1694. 88. o. („Die 7. Januarij íratott Sándor Gáspár uramnak") 

54 Napló, 1693-1694.311.0. 
55 Uo. 344. o. 
56 Uo. 347-348. o.; ill. Leveleskönyv, 1694. 189. o. („Die eodem. [1694. április 3. - S. L] a kapithiáknak") 
"Napló, 1693-1694.345.0. 
58 Uo. 351.0. 
59 Uo. 345-346. o. 
60 Uo. 345-346. o. 
61 Uo. 348., 353. o.; ill. Leveleskönyv, 1694. 197. o. („Az kapithiáknak, húsvét első napján. 11. Április") 
62 Leveleskönyv, 1694. 197. o. („Az kapithiáknak, húsvét első napján. 11. Április") 
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és két „közönsíges szemíllyel" levágtak és kiraboltak néhány rác kereskedőt." Az e gyre 
gyakoribbá váló szökések hatására Thököly már a legkisebb gyanúra is fogságba vetette 
tisztjeit. Amikor április 9-én három gyalogos hadnagya egy visszaszökött hajdú szavaira 
árulással gyanúsította meg Petrőczy Istvánt és Sándor Gáspárt, Thököly mindkét bizal
masát elfogatta.64 Öt napparkesőbb pedig Bay Lászlót^az^jdvarukarabélyosQk főhadna
gyát vetette tömlöcbe „némely rendeletlen" és Thököly méltósága „ellen esett szavaiért". 
Május közepén a Szappanos Mihály kapitánnyal a Duna túloldalán portyázó Borbély 
Gáspár gyalogos és Serdűlt István lovas főhadnagyok „hitre beszéltek" az elszökött jeni-
palánki kurucokkal, akik megüzenték Thökölynek, hogy a napokban elszökött Mezei 
Mihályon keresztül Cserépi János kapitány, valamint Berzentei Dániel és Nagy István 
főhadnagyok is kegyelmet kértek a császáriaktól, akikkel Jeszenő falunál beszéltek meg 
találkozót. Thököly mindhárom tisztet elfogatta, annál is inkább, mivel Berzentei az elő
ző napon éppen Jeszenő felé kéredzkedett portyára 60 emberével.65 

Bár az elszökött katonák számáról Thököly nem ír, egy 1694 októberéből való adat
ból könnyen kiszámolhatjuk a kuruc csapatok veszteségét. 1694. október 28-án Sándor 
Gáspár udvari főkapitány személyesen adta át a nagyvezír helyettesének a „kurucz hadak 
lajstromát",66 amit utána a defterdár is ellenőrzött. A Sándor által benyújtott listában 
„1162 ember volt feltíve fegyverviselő, szolga 300,67 asszony s gyermek 379; vitézlő 
rend szolgástul per: 1462. cselédestül az az feleségestül gyermekestül per: 1841."68 Va
gyis az 1692-1693 fordulóján számon tartott 2500 kuruc katona közül alig 10 hónap 
alatt legalább 1300-an hagyták el Thököly zászlóit és mentek be a császári kézen levő 
erődítményekbe, Bokcsára és Karánsebesre. Ez pedig a katonaságnak több mint a felét 
jelentette! Az 1694. október 28-án számon tartott 1162 fegyverviselő kuruc száma azon
ban tovább csökkent. November közepén ugyanis az évek óta hűségesen szolgáló Horvát 
Ferenc lovas ezereskapitány és a császáriaktól korábban átállt Szamárosi János lovas fő
hadnagy 80 lovasukkal a temesvári pusztáról az ellenség közé szöktek, és a Jeni-
Palánkáról melléjük rendelt hat török katonát is rabul vitték megkötözve Bokcsára, 
Antoni rác generálishoz. November utolsó napjaiban pedig, amikor Thököly Havasal
földre küldte néhány bejáróját „cserneczi sertísek s egyéb élések vásárlása kivánása mel
lett",70 a kíséretül melléjük rendelt Kis Albert gyalogos főhadnagy útközben elpártolt se
regével. Az elpártolt hajdúk magukkal vitték Thököly Kis Péter és Jenéi Sámuel nevű 
embereit, sőt Thökölynek és Madách Péternek a vásárlásra adott pénzét is elrabolták, 
majd Karánsebesen amnesztiát kértek maguknak.71 Közel egy időben Kis Albertek árulá-

Napló, 1694. 384., 390. o. 
Uo. 358., 361.0. 
Uo. 384-385. o. 
Uo. 631.0. 
A szolgák száma a kiadásban 350, de ez valószínűleg nyomtatási hiba lehet, esetleg a napló másolói té

vedtek, mivel az összesítésből egyértelműen kiderül, hogy csupán 300-an voltak. 
68 Napló, 1693-1694. 633. o. 
69 Uo. 666. o. (november 14-i hír); ill. Leveleskönyv, 1694. 313., 316. o. („Az fővezérnek 29. Novembris 

íratott.; Sándor Gáspár uramnak íratott, die 29. Novembris") 
70 Leveleskönyv, 1694. 338. o. („Sándor Gáspár uramnak, 18. X-bris") 
71 Napló, 1693-1694. 681-682. o.; ill. Leveleskönyv, 1694. 338. o. („Sándor Gáspár uramnak, 18. X-bris") 
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sával, néhány karabélyos is megszökött Pozsarevácról. Thököly levele szerint „Olá Gá
bor, Czerjík Ferencz és Tirpacsék" négy társukkal együtt, családostul átálltak az ellen
séghez, és a saját lovaik és marháik mellett Thököly több marháját is magukkal hajtot
ták.72 Amikor november 26-án egy török aga szabadult a Horváték által elhurcolt palánki 
török közül, Horvát megüzente Thökölynek, hogy a még mellette levő „feljebb s alsóbb 
rendek" is el fognak pártolni tőle, mert „egy szón vannak", s csak azért üzeni meg, mert 
„sónkat, kenyerünket ette".73 A katonaság tömegessé váló szökdösése hatására Thököly 
már a legkisebb gyanúra elfogatta híveit. Amikor december 29-én öt zászlóalja kuruc 
gyalogság a téli szállásul kijelölt Visnicére érkezett, „némely gyanúságokra nézve" Thö
köly vasra verette Kassai Istvánt, az udvari gyalog seregek kapitányát és annak két fő
hadnagyát.74 Bár a tisztek néhány napon belül szabadlábra kerültek,75 Thököly december 
21-én ismét elfogatta Kassait „az felőle való gyanúságoknak újulására nézve". Két nap 
múlva pedig egy Kis Ferenc nevű karabélyos számolt be a kapitány árulásra való szán
dékáról, amit nyíltan a szemébe is mondott.76 

A töredékére csökkent kuruc katonaság számára a törökök 1694. november 9-18. kö
zött Visnicét jelölték ki téli szállásul.77 Addigra Thököly mellett már csak alig 500 gya
logos és 300 lovas maradt. 1695. január 16-án II. Ahmed szultán kifizettette a 800 kato
na hathavi zsoldját, és engedélyt adott nekik arra is, hogy Visnicén házakat és 
„gunyhókat" építsenek maguknak. Mivel a kurucoknak sem deszka és karó beszerzésére, 
sem pedig ács fogadására nem volt lehetőségük, a szultán megparancsolta a belgrádi 
szerdárnak, Cafer pasának, hogy ezekben, illetve egyéb ügyekben is nyújtson segítséget 
a bujdosóknak. Ugyanakkor a szultán azt is engedélyezte, hogy a korábban Szófiában 
elszállásolt, majd Thököly mellé jött, élelemben és más szükségletekben nagy nélkülö
zést szenvedő erdélyi nemeseket Havasalföldön telepíthessék le, egy alkalmas helyen.79 

Július 5-én a szultán már arról rendelkezett, hogy Thököly Visnicén élő emberei szaba
don elmehetnek onnan más helyre lakni, de senki sem kötelezheti őket különféle szolgál
tatásokra.80 Alig másfél hónap múlva még meglepőbb rendeletek érkeztek. Augusztus 
12-21. között a szultán Thökölyt a feleségével és az udvartartásával együtt Isztambulba 
rendelte,81 a fejedelem mellett tartózkodó 500 kuruc katonát néhány kapitánnyal együtt 
pedig Havasalföldre küldték.82 A Havasalföldre telepített magyar katonaságról Thököly 
1696. évi leveleskönyvében szeptember közepéről megtalálható a Bukarestben tartózko
dó magyarországi és erdélyi nemesek névsora, a kíséretükben levő személyek számával 
együtt. Ezek szerint Havasalföldön 60 kísérővel 15 magyarországi és 30 kísérővel 8 er-

" Napló, 1693-1694. 688. o.; ill. Leveleskönyv, 1694. 341. o. („Az fővezér elmenetele után interveniált injuriák") 
73 Napló, 1693-1694. 679-680. o. 
74 Uo. 688. o. 
75 Uo. 694. o. 
76 Uo. 697-698. o. 
11 Refik, \932. 30. o. (40. sz.) 
7íi Karácson, 1914. 307. o. (328. sz.) 
79 Uo. 306. o. (327. sz.) 
m Refik, 1932. 31. o. (45. sz.) 
81 Uo. 32-33. o. (48., 50. sz.) 
s2Uo. 33.0. (49.SZ.) 
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délyi nemes tartózkodott, köztük Thököly több bizalmas embere és aktív vagy visszavo
nult katonatisztje is.83 A bujdosó nemesek kényszerű havasalföldi tartózkodásáról 
Petrőczy István feleségéhez, Révay Erzsébethez írott levelei is beszámolnak. Először 
1695^ december 19réji értesítette nejét, hogy: „Méltóságos Havas Alföldi Fejedelem eő 
Nagyságba mellett itt Bukarestben jó egészséghben vagyok."84 1696. január 2 4 Í leveled
ben beszámolt arról is, hogy amikor a török császár Nándorfehérvárra érkezett, elválasz
totta őket Thökölytől. A fejedelmet Isztambulba, őket pedig ide, a „Havas Alföldi Feje
delem szárnyai alá relegálván".85 

1696-ra az emigráns katonaság teljesen szétszóródott. Mint láttuk, a legtöbben -
mintegy 500 katona és 23 előkelőbb nemes - 1695 nyarán Havasalföldön telepedtek le. 
A nemesség Bukarestben kapott szállást, a katonaság pedig a vajda hadseregében vállalt 
szolgálatot, zömük Oroszcsíkon és Fekete-Gyergyón állomásozott.86 A kuruc katonaság
nak csak töredék része maradt Temesváron Szappanos Mihály kapitány parancsnokságá
val, illetve néhányan a Duna menti palánkokban kaptak helyet, a török zászlók alatt. E 
mellett Belgrádban is volt „néhány jó haszonra való" embere Thökölynek.88 A Havasal
földön élő magyarországiak és erdélyiek már 1696 elején követeket küldtek Thökölyhez, 
és kérték, hogy járja ki a Portán, hogy engedjék vissza őket melléje.89 A román vajda
ságban lakó bujdosók gyakorlatilag egész évben győzködték a fejedelmet, hogy szaba
dítsa meg őket a vajda hatalma alól. 1696 októberében Pogány Zsigmond kapitányt küld
ték egy Kis Ferenc nevű tiszt társaságában Thökölyhez. Pogány az „elsőbb rendeknek", 
Kis pedig a 3-400 főnyi Havasalföldön élő erdélyi és magyarországi kuruc követe volt. 
A bujdosók kérték Thökölyt, hogy akár a belgrádi szerdár mellett a végeken, akár a du
nai hajóhad kapitány pasája, akár az arnót pasa mellett adjanak helyet nekik, mivel ko
rábban is „fegyverekel keresték kenyereket", a havasalföldi vajda mellett pedig csak 
„szarahor"-ként, azaz kiegészítő katonaként alkalmazzák őket, és nem hajlandóak tovább 
a „szarahorsági kenyeret" enni.90 Azonban Thököly még az év végén is csak biztatni tud
ta híveit. Petrőczy István generális még március 20-án, április 5-én és október 25-én is 
Bukarestből írt a feleségének.91 

Végre a küszöbön álló nyári hadjárat alkalmat adott arra, hogy legalább két kisebb 
kuruc csapat katonai szolgálatba állhasson. Thököly 12 embere kíséretében Belgrádba 
utazott, és ott is maradt egészen a hadjárat végéig. Szappanos Mihály lovas kapitány ad
dig a temesvári pasa mellett tartózkodott katonáival, Musztafa pasa nagyvezír azonban a 

Pl. Petrőczy István (15 fővel), Sándor Gáspár (5 fővel), Madách Péter (10 fővel), Horváth István kapi
tány (3 fővel), Pogány Zsigmond kapitány (5 fővel), a már rang nélkül említett Décsei András lovas főstrázsa-
mester és Rácz Miklós főhadnagy, ill. az erdélyiek között Orlay Miklós (4 fővel) és Kemény László (4 fővel). 
Leveleskönyv, 1696. 160. o. („Cathalogus Curuczonum et Transylvanorum qvi sunt in Valachia") 

84 Petrőczy István II. - Révay Erzsébet levelei 1690-1699. (Közzéteszi: Kovács Sándor.) Pozsony, 1916.42. o. 
85 Uo. 46. o. 
86 Leveleskönyv, 1696. 206. o. („íratott Pogány Zsigmondnak Die 6 9br/s 1696. Constantinopoli") 
87 „az kik a régi kuruczok közül az Duna mellet lévő palánkokban, városokon vadnak, azokból is telhetnék 

egy sereg." Uo. 153. o. („Az Tefterdárnak Die 8. 7bris") 
88 Uo. 53. o. („íratott az V[ezér]. Tinájának 6. Mártii 1696.") 
89 Uo. 
90 Uo. 199. o. („Instructió Gašpari Pápai Die 27. 8bris") 
91 Kovács: i. m. 50., 52., 60-61. o. 
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nyár közepén engedélyt adott arra, hogy Szappanos és katonasága vele tartson a hadjárat 
alatt. Augusztus első napjaiban a kapitány megérkezett Thökölyhez Belgrádba,92 aki az 
augusztus 6. körül írott pátensében kinevezi a török táborban tartózkodó lovas és gyalog 
kurucok kapitányának, és teljhatalommal ruházza fel, hogy nevében gráciát adhat az „el
lenség pártján levő vitézlő rendből" hozzá átálló katonáknak.93 A nyári táborozás után, 
szeptember végén Ibrahim pasa, belgrádi szerdár megengedte, hogy Szappanos és 40 (!) 
lovasa ott maradhat a Duna menti palánkokban szolgáló török zászlók között, és ők is ré
szesülhetnek a helyőrségek ellátmányából s fizetéséből. Szappanos szeptember 21-én 
Pozsarevácot kérte téli szállásukul a nagyvezír tihájától.94 1696. augusztus 12-én kiadott 
pátensében Thököly, mint „egyik gyalog hadainknak ennek előtte is fő tisztit", Szabó 
Gáspár kapitányt néhány gyalogosával a török szultán „vizén levő ereje capitany 
passája" mellé küldte".95 Az előbb 20, majd 36 főből álló kicsiny hajdúsereg augusztus
szeptemberben végig „Akcsi Ogli Méhemet Pasa" keze alatt szolgált a dunai hajóhad
ban,96 szeptember végén Thököly azzal a kéréssel fordult hozzá, hogy eddigi hűséges 
szolgálatukat megtekintve, hajlandó lenne-e a télen is alkalmazni őket.97 A pasa hajlan
dónak is mutatkozott rá, hogy Szabó csapatát továbbra is alkalmazza, sőt, később ígére
tet tett, hogy még száz kurucnak fog téli szállást biztosítani.98 A pasának azonban csak
hamar összetűzése támadt a befogadott kurucokkal,99 ami ahhoz vezetett, hogy 
valamikor 1696-1697 táján az egész zászlóalja hajdúságot elfogatták, és a fekete-tengeri 
gályákra hurcolták. Thökölynek csak hosszas utánjárására sikerült 26 katonát kiszabadí
tania az eredetileg elfogott 45-ből. A többiek valószínűleg mind elpusztultak a tengeré
szeti kikötő börtönében és a gályákon. 

Bár konkrét létszámkimutatás most sem áll rendelkezésünkre, Thököly 1696-ban írott 
leveleiből kiderül, hogy az év végére már csak alig 500-550 katonája lehetett Temesvá
ron, Belgrádban, illetve Havasalföldön. Az alábbi táblázat jó betekintést nyújt Thököly 
évről-évre csökkenő számú katonaságáról: 

1689 4000 
1690 5000-5300 
1691 4000 
1692 3000 

' Leveleskönyv, 1696. 131. o. („Die 4 Augusti Szappanos Mihállyal Tömösvárrul jött kuruczok relatioja, 
melly Skerlet Uram insinuatiójábul a' vezér Tyhájához Írásban küldetett.") 

93 „Szappanos Uram elvitte patens páriája." Uo. 135. o. 
94 Lásd Szappanos leveleit a nagyvezír tihájának. Uo. 164-165. o. („Szappanos Mihály Lovas Capitany ne

ve alat a Vezér Tihájának."; ill. „Ugyan Szappanos neve alat a V. Tihájának.") 
95 „Szabó Gáspár/íc/k adót Pátens. Die 12. Augustii." Uo. 138. o. 
96 Szeptember 7-én Thököly a fődefterdámak írta meg, hogy „egy Capitányal húsz emberem vagyon az Duna 

Capitany Passája mellet", a 19-én Skerlet portai főtolmácsnak írott levelében pedig már az szerepel, hogy Szabó 
Gáspár parancsnoksága altt 36 gyalogos szolgál a kapitány pasánál. Uo. 153., ill. 159-160. o. („Az Tefterdám«k 
Die 8. Ibris.; Skerlet Uramnak Die 9. 7bm.") 

97 Uo. 165. o. („Az Kapitány Passának 25. 7bris.") 
98 Uo 199. o. („Instructio Gasparis Pápai Die 27. 8bris.") „100 való kuruczott az Kapitány Passa is protec-

tioja alá vett." 
99 Uo. 240. o. („Iratot die 10 Xbiïs Sz. Andrási Jánosnak Szölősi Sigmond neve alatt.") 
100 Az eset leírását lásd Seres, 2002. 137-147. o. 
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1693. Oktober 12-14. 2500 
1694. október. 28. 1162 fegyverviselö, valamint 300 szolga, 379 asszony és gyermek 
1694 800 (500 gyalogos és 300 lovas) 
1695 ? 

1696 500-550 (becsült adat) 

A későbbi évekből csupán egyetlen pontos számadatunk van az emigráns katonaságról, 
ez azonban már jóval felülmúlja az 1696. évi becsült létszámot. A karlócai békét követően, 
1699 nyarán a Porta 1238 kuruc katonát, 712 gyalogost és 526 lovast telepített le a bulgári
ai Csiprovec város környékén. Ez a szám azonban nem volt teljes, mivel a még ezután is 
Havasalföldön maradt bujdosókat nem tartalmazta. Ahhoz azonban, hogy a Thököly-
katonaság száma alig két év alatt több mint két, sőt, talán háromszorosára szaporodjon, egy 
új magyarországi eseménynek kellett bekövetkeznie: a hegyaljai felkelésnek. 

Dolgozatunknak nem célja a hegyaljai felkelés történetének bemutatása. A felkelés 
1697. június 30-án tört ki a sátoraljaújhelyi vásáron. A magukat Thököly kurucainak val
ló fegyveres felkelők a július l-re virradó éjszaka bevették Sárospatak és Tokaj várát. 
Bár alig három hét alatt jelentős területet sikerült ellenőrzésük alá vonni, és számuk több 
ezer főre szaporodott, július 20-án és 23-án Vaudemont altábornagy csapatai visszafog
lalták a két várost. A felkelők jelentős részének azonban még a várak feladása előtt sike
rült kitörniük, és alig tíz nap múlva Temesváron csatlakozhattak Thököly ott állomásozó 
katonaságához. Október végén pedig egy újabb bujdosó csapatnak sikerült átvágnia magát 
a máramarosi hegyeken és Erdélyen át Moldvába. 

A hegyaljai felkelők első hullámának Törökországba érkezése 

Miután a hegyaljai felkelők nagyobb részének sikerült kitörnie Tokaj és Sárospatak 
váraiból, Leányvárnál átkeltek a Tiszán, majd dél felé fordultak, és Diószegen, Kismar
ján, valamint Szalontán keresztül átvágták magukat Temesvárra.101 De La Porta nagyvá
radi császári parancsnok már 1697. augusztus 2-án jelentette a felkelők Temesvárra ér
kezését, Carlo Ruzzini velencei követ pedig 10 csapat felkelő érkezéséről számolt be 
augusztus 10-én.102 Ha figyelembe vesszük, hogy Thököly emigráns katonaságában 50-
60 fő alkotott egy sereget, a velencei követjelentés alapján legalább 5-600 főre tehetjük a 
török földre érkezett hegyaljai felkelők számát. Ugyanez a szám szerepel a Pálóczi Hor
vát család naplójában is, ami szerint Tokaj visszafoglalásakor „az kuruczoknak nagyobb 
része az (Tiszán) általszaladt, és békével ment mintegy hatszázig Tömösvár felé", majd 
Sárospatak feladása előtt az ottani kurucok „java" is egyesült a Tokajból elmenekültekkel, 
és „innét is Szalontaival együtt Tömösvár felé mentek".103 Egyes források szerint a felke
lők nem csupán egyetlen nagyobb csoportban érkeztek Temesvárra. Július végén egy 40 

" Gróf Károlyi Sándor önéletírása és naplójegyzetei. I. k. (Kiad. Szalay László.) Pest, 1865. 49-50. o. 
12 Benczédi, 1953. 98. o., ill. Takáts, é. n. 74. o. 60. j . 
,3Babocsay, 1817.245.0. 
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fős kuruc csapat Temesvár felé igyekezve Szeged közelében kelt át a Tiszán, mire a szege
di parancsnok huszárokat és gyalogosegységeket küldött a folyóhoz az átkelők őrzésére.104 

A felkelést követő hetekből több kisebb török elszámolás is a rendelkezésünkre áll 
Thököly katonaságáról. 1697. augusztus 14-én Szappanos Mihály kuruc kapitánynak 
(„Sapanos kapudân-i kursliyan") 130, Mákos András kuruc kapitánynak (,M&kos Andre 
kapudân-i kursliyan") pedig 235 embere volt a Duna menti Pancsován.105 Mákos András 
kistoronyai szőlőbirtokos nemes volt,106 1697-ben „nemrég manumittált Rákóczi
jobbágy",107 aki a hegyaljai felkelők egyik ezereskapitányaként azok zempléni-ungi had
járatát vezette. Az ő parancsnoksága alatt álló négy zászlóalja kuruc verte fel báró Klo-
busiczky Ferenc királyi személynök velejtei és zétényi kastélyait.108 

A bujdosók 1698. és 1699. évi felterjesztéseiben egyaránt lovas kapitányként szere
pel, a kapitánysága alá tartozó 235 személy mögött tehát egyértelműen a hegyaljai felke
lők török földre menekült lovasait kell sejtenünk. Az arányokra jellemző, hogy vele 
szemben Thököly régi lovas kapitányának, Szappanos Mihálynak mindössze 130 embere 
volt. (Igaz, ez is jóval több az 1696-os 40 lovasnál!) Ugyanakkor a hegyaljai menekültek 
kisebb csapatokban való török földre érkezéséről is több adatunk van. Augusztus 12-én 
és 15-én a szultáni táborban 12 „Orta Macar"-ból érkezett vendégnek („Orta Macar ki 
ber vech-i müsafiri") adták ki az ellátmányát.109 Minden bizonnyal ugyanez a 12 magyar 
volt az, akik számára három nappal később újabb kiutalás történt. Ez a bizonylat már 
magyar kurucokat ír („kursluyân an taife-i Macar"), akik Tokaj várából érkezett vendé
gek voltak („an canib-i kale-i Tokay der miifredât").110 

A kis csapat egyértelműen a hegyaljai felkelőkből tevődött ki, és egészen pontosan 
Tokajból menekültek el. Ugyancsak hegyaljai menekültekből állhatott az a 20 fős csapat, 
akiket augusztus 14-15-én említenek. A velük kapcsolatos két irat magyar kurucokról, il
letve kuruc beslijákról ír („macarân-i kursliyân", „beslüyan-i kursliyan"). Végezetül 
még egy szeptember 3-áról fennmaradt fizetési bizonylatot ismerünk, amelyben egy 19 
fős kuruc csapat szerepel.11 

Ügy tűnik, hogy a török hadvezetés a nyári hadjárat megindítása előtt Pancsován von
ta össze a kuruc csapatokat, akik között immár Bajusz Gáspárék katonaságát is megta
lálhatjuk. Valószínűleg ezek az újonnan jött kurucok is útra keltek Thökölyvel Magyar
ország felé, de a szeptember 11-i zentai csata az ő hazatérésüket is meghiúsította. 
Időközben a százezres létszámú török hadsereg július 17-én megindult Szófiából és au
gusztus 10. körül Belgrádba érkezett. A belgrádi haditanácson a nagy vezír és Husszein 

Szakály Ferenc: A török kiűzésétől a szatmári békéig. In: Szeged története. (Szerk. Farkas József.) II. k. 
I. fej. Szeged, 1985.29. o. 

105 BOA Ibnülemin Tasnifi, Hariciye Nr. 436/1-2.; Uo. Askeriye Nr. 4500/1-2. 
106 MOL E 156 MKA U et C Fase. 83. Nr. 109.; MOL E 254 A Szepesi Kamara levéltára. Repraesentiones, 

informationes et instantiae. 1697. aug. No. 47. 
107 Esze Tamás: Népi kurucság, kupecek és szegénylegények. Kortárs, 1976/3. 436. o. 
108 MOL O 5 Királyi táblai jegyzők lajtromozatlan jelentései 1699. („Nr. 28." megjelölésű irat.) 
109 BOA ibnülemin Tasnifi, Hariciye Nr. 533.; uo. Askeriye Nr. 4498. 
110 Uo. Askeriye Nr. 4499/1. 
111 Uo. Hariciye Nr. 436/3.; uo. Askeriye Nr. 4499/2. 
112 Uo. Askeriye Nr. 4499/3. 
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belgrádi pasa ellenzése ellenére a török hadvezetés elhatározta, hogy Erdélyen keresztül 
utat nyitnak Felső-Magyarország felé, és ott Thököly személyében királyt neveznek 
ki.113 A zentai csata a török hadsereg katasztrofális vereségével végződött. Maga Thö
köly a_Tis_za jobb partján rekedve, a halottak között lappangva várta ki az éjszakát, hogy 
a sötétség leple alatt átúsztathasson a folyón, maja^éTian3^hwével,1wztûkT>ètroczy Ist
ván generálissal, Temesvárra sietett a menekülő szultán után.114 

A hegyaljai felkelők második hullámának Törökországba érkezése 

Minden bizonnyal Thököly megindulása hírére augusztus-szeptemberben Abaújban, 
Kassa környékén új támadásra készülődtek a hegyaljai felkelés leverése után szétszóró
dott és a hegyekbe húzódott bujdosók. Augusztus végére már mintegy 3-400 kuruc szer
veződött egybe Kassa környékén, és több ízben is csapást mértek az ellenük felvonult 
nemesi csapatokra.115 Mivel tervei meghiúsultak, Thököly üzenetet küldött az abaúji ré
szekben bujdosó híveinek, hogy vonják össze csapataikat és vágják át magukat Moldva 
felé. Október első napjaiban a szalánci hegyekben meg is kezdődtek a kurucok előkészü
letei az útra. „Egy kb. 300 főből álló és 7 zászló alatt vonuló csapatuk Munkács felől ér
kezve október 6-án a déli órákban vonult keresztül Beregszászon."116 Útközben villám
gyors rajtaütéseket hajtottak végre az útjukba akadó császári hivatalnokok és a kamarai 
raktárak ellen. A tiszaújhelyi kertek alatt elfogták Reviczky Imre nagyszőlősi harminca-
dost, akitől a lovát, a fegyvereit és a ruháit is elvették. A rémült hivatalnokot magukkal 
hurcolva kirabolták annak nagyszőlősi házát, majd megszerezték a harmincadhivatal 
pénzesládáját is. Reviczkynek csak úgy sikerült elmenekülnie, hogy a kurucok kapitá
nya, Német Márton összeveszett Tarjáni Benedekkel, s amíg a többi kuruc a két kardra 
kelt tiszt lecsillapításával volt elfoglalva, Reviczky feleségestül meglépett.117 A Tiszán
túlról Pálffy János huszársága, a hajdúvárosok seregei és Szatmár vármegye hadai is a 
kivonuló kurucok üldözésére indultak, ám azok csekély veszteségek árán elérték a mold
vai határt. Tiszakeresztúrnál a szatmári hadak megpróbálták ugyan feltartóztatni őket, de 
a kurucoknak, csekély, alig hét fős veszteség árán - köztük a fogságba esett Német Már
ton kapitánnyal - sikerült átvágniuk magukat Máramaros vármegye felé,118 és október 
20-25. táján át is lépték a moldvai határt.119 Thököly 1698. évi töredék leveleskönyvének 
kiadatlan részéből világosan kiderül a Moldvába tartó kurucok vezetőjének személye is. 
A fejedelem három, március l-jén, a nagyvezírnek, a vezér tihájának, valamint a 
nagyhatalmú Fejzullah sejhüliszlámnak120 írott levele is megemlít egy Szabó Mihály 

113 Varga J. János: A fogyó félhold árnyékában. Budapest, 1986. 251. o. 
114 Uo. 255.0. 
il5Benczédi, 1953. 106. o. 
116 Uo. 113-114.0. 
117 Az eset részletes leírását lásd Reviczkynek a Szepesi Kamarához írott október 14-i beszámolójában: 

Esze Tamás: Acta Reviczkyana. Levéltári Közlemények 25 (1954). 161. o. 
118 Esze Tamás: Acta Reviczkyana. Levéltári Közlemények 25 (1954). 161. o. 
mBenczédi, 1953.114.0. 
120 Sejhüliszlám: „az Iszlám vénje", „az iszlám hittudósok rendjének feje' Kakuk Zsuzsa: A török kor em

léke a magyar szókincsben. Budapest, 1996. (Körösi Csorna Kiskönyvtár 23.) 336. o. 141. jz. 
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nevű kapitányt, aki, a nagyvezírhez írott levél szerint „Orta Magyar Országbul az 
kurucz hadakot Bogdánra [Moldvába - S. L] által hozta, Erdély Országon és az len
gyel országi végeken által".121 

A Moldvába érkező bujdosók számával kapcsolatban megoszlanak a korabeli jelenté
sek. Mint láttuk, Benczédi forrása szerint a felkelők kb. 300-an voltak, Cserei Mihály kró
nikája szerint viszont „akik elszaladának, máramarosi havasokon, mintegy kétezerén 
Molduvára, onnan Törökországra ménének".122 A párizsi Gazette „Nouvelles Ordinaires" 
1698. január 4-i híre szerint 800-900 elégedetlen érkezett Moldvába,123 ugyanakkor 
Chateauneuf isztambuli francia követ már november 23-án jelentette XIV. Lajosnak, hogy 
az előző este nála járt Thököly, aki 1200 (sic!) magyarországi felkelő Moldvába érkezésé
ről beszélt neki. Ezzel ellentétben a moldvai vajda levele szerint ezek a felkelők még 500-
an sem voltak.124 Szerencsére fennmaradt a szultánnak a havasalföldi vajdához írott paran
csa, amelyből pontosan kiderül, hogy 200 gyalogos és 300 lovas kuruc érkezett a fejede
lemségbe. Az 1697. november 25. és december 4. között íródott szultáni parancs utasította 
a vajdát, hogy a magyarokat küldjék tovább Ruszcsukból Belgrádba, Mehmed pasa mel
lé.125 A török forrás és a moldvai vajda levele alapján tehát bizonyítottnak vehetjük, hogy a 
hegyaljai felkelők második hulláma legfeljebb 500 főből, 300 lovas és 200 gyalogos kato
nából állt. Ebből viszont az következik, hogy a Benczédi forrásai szerint 7 zászló alatt vo
nuló 300 fős kuruc csapat talán nem az egyetlen lehetett, akik Moldvába tartottak. Ugyan
akkor, mint lentebb látni fogjuk, nem csak Moldva felől érkeztek kurucok Törökországba. 
Thököly egyik levele azt sejteti, hogy egyes kisebb csapatok Bajusz Gáspárék útján, délnek 
tartva érkeztek Temesvárra. A bujdosók nem sokáig maradtak Moldva területén, előbb Ha
vasalföldre vonultak tovább, Ruszcsukba, majd a szultán parancsára Belgrádba vezényel
ték őket. Az új kurucságot a nagyvezír a határvidéken telepítette le, Petrőczy István generá
lis belgrádi és Szappanos Mihály ezereskapitány temesvári csapatai közé. Már decem
berben megérkezhettek Belgrádba, mivel Thököly 1698. január 1-jei levelében azt 
tudakolta Petrőczytől, hogy „az új hadakat, mint vehette" kezéhez, hogyan és mikor fogja 
őket összetenni a többiekkel, hol akar a belgrádi pasa szállást adni nekik, és mennyi lovas, 
illetve gyalogos kerülhet közülük Belgrádba?126 Január 15-én pedig már azt írhatta Szap
panos Mihálynak Temesvárra, hogy „megszaporodván már Landor-Fejérváratt az Petróczi 
uram keze alatt az mi magyar hadaink is".127 

Úgy tűnik, hogy az újonnan érkezett kurucok híresztelései szerint még mindig marad
tak nagyobb kuruc csapatok Felső-Magyarországon, akik ugyancsak azt tervezték, hogy 
átvágják magukat Thökölyhez. November 23-án Temesvárról Nándorfehérvárra érkező 
törökök arról számoltak be, hogy saját szemükkel látták, amikor 20 gyalogos és néhány 

121 Seres, 2000. 218.0. 
m Cserei, 1983. 280. o. 

Köpeczi Béla: Magyarország - a kereszténység ellensége. A Thököly-felkelés az Európai közvélemény
ben. Budapest, 1976. 66. o. 344. jz. 
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lovas új kuruc érkezett Temesvárra azok közül, „az kik háromezren voltak egy csoport
ba, kik is megindultak volt már, s Törökországba tartottak". Madách Péter pedig egyene
sen azt írta Thökölynek december 21-én és 24-én kelt leveleiben, hogy állítólag 1500 ku-
rue^rkezett Temesvárra^ Thököly szerint ugyanezt ajszámot írták a nagyvezírnek^s, 
azzal a hírrel, hogy 1000 kurucnak pedig Moldva felé kellett volna megérkeznie, „az 
elébbiek nyomán".128 Szappanos Mihály ezereskapitány pedig december 10-én számolt 
be arról, hogy 3000 bujdosót várnak még Magyarországról.129 Thököly válaszában meg
erősítette Szappanos hírét is: „az mely háromezer ember felől kegyelmed emlékezik, an
nak idebé is nagy az híre, hogy már is az török birodalom némely részeire valamely 
újabb hadak Magyarországbúi penetráltanak volna."130 Újabb nagy létszámú magyaror
szági bujdosó érkezéséről nem szólnak a források, de kisebb csoportok minden bizony
nyal érkezhettek. Február 19-én páldául arról írt Thököly, hogy a napokban érkezett le
velekből, amelyeket egyenesen hoztak Isztambulba, kiderült, hogy Temesvárott „mind 
lovasokbúi s mind gyalogokbúi álló valamely kuruczokkal kellett szaporodni Szappa
nosnak". Az újonnan érkezettek között jött olyan is, akit Thököly Magyarországról várt 
„bizonyos dolgokkal".131 

Ebből az időszakból egy török elszámolás is fennmaradt, amely a temesvári őrség lo
vasságának a Belgrádból történő ellátmányát részletezi. Az irat szerint 1697. december 
21-én a december 15. és 1698. március 24. közötti időszakra 187 kurucnak („kursluyân") 
és 515 helybéli (azaz: török) lovasnak („süvariyan yerUyan") adták ki az ellátmányát. 
1698. április 28-án pedig az 1698. február 24. és szeptember 18. közötti hat és fél havi 
ellátmány Temesvárra küldését igazolták. Mivel az irat csak a temesvári török őrség lo
vasságát említi, valószínűnek tűnik, hogy az itt említett 187 kuruc is lovas katona volt, 
amit egyébként a tulajdonukban levő lovak száma is alátámaszt, mivel a magyaroknak 
összesen 220 lovuk volt.132 Ez esetben nem elképzelhetetlen, hogy Szappanos parancs
noksága alatt az augusztusi 130 főhöz képest is némiképp megszaporodott katonaság lét
számajóval több volt, csak ők a kuruc gyalogsághoz tartoztak. 

A kemény tél megviselte a végházakban levő kurucokat, a régieket és az újonnan jötte
ket egyaránt. Mivel a Portától számukra kiutalt ellátmány („tain") nem volt elegendő, a 
fegyvereik és a lovaik eladása árán tudták fönntartani magukat. Február végén a „vég há
zakban levő kurucz boerok és egyéb rendek" követet küldtek a nagyvezírhez Drinápolyba. 
A „kurucz hadak képében" benyújtott folyamodványukban kérték a nagyvezírt, hogy a tö
rök hadakhoz hasonlóan ők is részesüljenek rendszeres és elegendő ellátmányban, külön
ben el kell oszolniuk.133 Az év első két hónapjában Thökölyt leginkább a hadak elhelyezé
se foglalkoztatta, és kitartóan ostromolta a török előkelőket, hogy a Belgrádon, illetve 
Temesvárott állomásozó kuruc csapatok részére egy külön lakóhelyet biztosítsanak. Az év 
elejére a nagyvezír ígéretet is tett rá, hogy a Duna mellett a jelentősen megnövekedett szá
mú kuruc hadak rendelkezésére bocsát egy „bizonyos helyet", ahol meghúzhatják magu-

Leveleskönyv, 1698/1. 426. o. („íratott Horváth Ferencz uramnak, 15. January 1698.") 
129 Uo. 430. o. („Szappanos Mihálynak, eodem die [január 15. - S. I.].") 
130 Uo. 
131 Uo. 479. o. („íratott Horvát Ferencz úrnak. Die 19. February.") 
132 BOA ibnülemin Tasnifí, Askeriye, Nr. 2860. 
133 Leveleskönyv, 1698/2. fol. 102.r („Fő vezérnek Íratott Die 1 Mártii 1698.") 
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kat, amíg visszatérhetnek Magyarországra. A nagyvezír azt is engedélyezte, hogy a kuru
cok palánkot építsenek maguknak, és megígérte, hogy az oda kerülő muhafezetnek (őrség
nek) zsoldot fog folyósítani.134 Thököly a Lom torkolatát javasolta a katonaság számára, 
magának, valamint a magasabb rangú és családos kurucoknak pedig a Vidin és Nikápoly 
közötti termékenyebb területen szeretett volna lakóhelyet biztosítani. A nagyvezír viszont 
ragaszkodott hozzá, hogy a nemesek és a kapitányok Galambóc környékén, a hadak pedig 
a Morava és a Pek közötti területen telepedjenek le.135 Thököly kénytelen-kelletlen bele
ment a nagyvezír döntésébe, de kizárólag csak megfelelő privilégiumokkal volt hajlandó 
elfogadni a törökök által ígért telepet, ahol önálló „colonia" formájában kívánta letelepíteni 
az embereit.136 A „magyaroknak ígértetett coloniárúl" kiadandó levél és fermán kapcsán 
kérte a tatár kán és az újonnan kinevezett urmelli kaziaszker, Musztafa efendi támogatását 
is.1 7 A fejedelem különösen sokat várt az elkövetkező hadjárattól. A Horvát Ferenc portai 
ügyvivőhöz írott, február 19-i levelében annak a véleménynek adott hangot, hogy ha az 
idei táborozás sikerül a törököknek, akkor a mostani nagyvezír és a tatár kán idejében a 
bujdosók többet is remélhetnek, és „nem szorul ez a bujdosó magyarság is az törökországi 
coloniára", ám ha nem sikerül, „bizony akkor nem üli meg kurucz uram az péki s galamb
vári palánkot"!138 Március l-jén Thököly személyesen is írt a nagyvezírnek, hogy orvosol
ja a hadak panaszait, és bocsájtsa rendelkezésükre a már korábban megígért lakóhelyet és 
palánkot.139 Ugyanaznap a sejhüliszlámot és a tatár kánt is megkérte, hogy támogassák a 
bujdosók kérelmét a nagyvezírnél.140 

A beígért „coloniá"-ból semmi sem lett, Thököly kurucai sem az ipeki sem a galam
bod palánkot nem kapták meg a nagyvezírtől. Az emigráns katonaság nagyobb része to
vábbra is a Belgrád környéki török palánkokban húzta meg magát, Szappanos Mihály 
kapitány katonasága pedig Temesváron állomásozott. Az emigránsok továbbra is kap
csolatot tartottak a hazaiakkal, s időnként maguk is becsaptak Magyarország területéré. 
Még 1697. november 3-án a Temesváron állomásozó kurucok török katonákkal Szeged 
alá ütöttek, ahonnan marhákat hajtottak el, a szentesi (Csongrád vm.) lakosoktól pedig 
szénát és abrakot követeltek. Mivel a nyomukba eredt szegedi határőrök nem tudták 
megakadályozni őket, hogy átkeljenek a Tiszán és a Maroson, zsákmányukkal gond nél
kül visszatérhettek Temesvár környékére. Két szabadon engedett foglyuk útján meg
üzenték Szegedre és a környékbeli falvakba, hogy mihelyt a Tisza vize befagy, nagyobb 
erőkkel kelnek át, és úgy befűtenek nekik, hogy télen sem lesz szükségük kályhára.141 

1698 áprilisában a temesvári kurucok újból átkeltek a Maroson, és Karcagújszállás felől 
rátörtek a szoboszlóiak ménesére, ahonnan „feles jó lovakot" elhajtották, majd a zsák-

Lásd Thököly leveleit a nagyvezérnek és a réz-effendinek: Leveleskönyv, 1698/1. 422-423. o. („íratott 
az fővezérnek"; „Az réz-effendinek Íratott.") 

135 Thököly január 12-i és 22-i levelei a réz-effendinek és a nagyvezírnek. Uo. 424., 434., 438. o. Thököly 
levelei a réz-effendinek és a nagyvezírnek január 12. és 22-ről. 

136 Uo. 448. o. („Horvát Ferencz uramnak. Die eodem [január 22. - S. I.].") 
137 Uo. 479. o. („íratott Horvát Ferencz úrnak. Die 19. February.") 
138 Uo. 481. o. 
139 Leveleskönyv, 1698/2. fol. 102r. („Fő vezérnek íratott Die 1 Mártii 1698.") 
140 Uo. fol. 104r-v. („Az Sehislamnak Die eodem."; ill. a levél végén: „Notandum Az Tatár Hámnak is 

ezen szókkal szorul szóra íratott más levél Die eodem.") 
141 Szakály: i. m. passim. 
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mányukkal megint csak gond nélkül tértek vissza Temesvárra. Július folyamán Szap
panos lovasai a császári katonasággal csaptak össze. A magyar és német katonaság ép
pen a Temesvárra élelmet szállító törökökre akart lecsapni, amikor a temesváriak a vár
ban tanyázó kurucokkal karöltve lest vetettek nekik. A „nagy véres harcz" során a 
„törökök s' kurucok" sok császári katonát megöltek, a fiatal Esterházy Antal grófot, az 
Ebergényi-huszárezred őrnagyát pedig öt sebtől vérezve elfogták. A fiatal főurat maguk 
a kurucok ejtették fogságba, s ennek köszönhetően éppen Szappanos Mihály temesvári 
házánál lábadozott, amit Esterházy október l-jén ezredesének is megírt.143 

Thököly Imre tisztikara a hegyaljai felkelést követő években 

A fent ismertetett adatok szerint 1697 augusztusában és novemberében, két hullám
ban legalább 1000-1100 hegyaljai felkelő, illetve az abaúji hegyekbe menekült bujdosó 
érkezhetett Thököly mellé. Azonban eddig sem név szerinti kimutatás, sem pedig összesí
tés nem került elő a török levéltárakból. Rendelkezünk azonban két hazai forrással, ame
lyek alapján legalább világos képet alkothatunk a menekültek vezetőiről, illetve Thököly 
katonaságának 1697. utáni tisztikaráról. Az alábbiakban ezek kerülnek bemutatásra. 

Egyik forrásunk a bujdosó hadak 1699. május 24-i nikápolyi gyűlésén írott és a Fé
nyes Portához benyújtott felterjesztése, amit Thaly Kálmán adott ki 1868-ban a Késmár
ki Tököly Imre és némely főbb híveinek naplói és emlékezetes irási. 1686-1705. című 
kötete második részében.144 A kötethez írott előszó szerint „e becses emlékirat eredetije 
(néhány ív, in folio, végén sok pecséttel) Érdy János akad. r. tag és a nemz. múzeum ré
giségtárnokának birtokában van, ki azt - hálás köszönet érette! - a legnagyobb szí
vességgel engedte át alólirottnak, közlés végett".145 A felterjesztést 27 bujdosó katona
tiszt és nemes, valamint a gyűlés hadi titkára, Petneházy János írta alá. A névsor újabb 
adatokkal bővül annak a hely és dátum nélkül íródott levélnek köszönhetően, ami nem
rég került elő az esztergomi Bibliotéka iratai közül.146 E levél formája folyamodvány, 
amelyet az emigráns katonaság és nemesség képviselői írtak a nagyvezírnek, és beadvá
nyukban kérték, hogy a Porta engedje közéjük Thököly Imrét. Az eredeti okmány a fel
kelők 17 választott vezetője nevét tartalmazza, közülük tízen katonai rangjukkal, öten 
pedig rang nélkül szerepelnek. A két névsor elemzésekor a kronológiai sorrendet köve
tem, annál is inkább, mivel az egy évvel korábbi irat adatai alapján az 1699. évi névsort 
is könnyebb értelmezni. 

142 Babocsay, 1817. 169.0. 
143 Az esetet leírását lásd uo. 170. o. Eszterházy levelét idézi Thaly Kálmán: Gróf Esterházy Antal török 

fogsága, 1698. Hadtörténelmi Közlemények, 4 (1891). 706-707. o. Thököly egyébként a vezér tihájához és a 
tatár kánhoz írott 1699. január 8-i leveleiben is megemlékezett róla, hogy az ő katonái fogták el Esterhazyt. Az 
előbbi szerint „a szarhatokon kuruczok fogták volt rabokul, Hatalmas Császár fermánya is van kezeknél", a ta
tár kánnak küldött levél pedig „a magam hadaimtól el fogatot attyám fiát" említi. Leveleskönyv, 1699/1. fol. 
Ír., 2r. („Iratot az Vezér Tihájá/iak Die 8. Januári/."; „Az Tatár Hámnak Die Eodem.") 

144 Késmárki Thököly Imre Törökországban bujdosó hadainak fölterjesztése a fényes portához. 1699. 
MHHS, XXIII. 771-783. o. 

145 Uo. Thaly előszava a kötethez, XXX. o. 
146 Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár Batthyány-gyűjteménye. Cat. I. Rex. regnum. 340. Tit. VI. 

Pacifícationes. d. Tökölyana, 1661-1699. Nr. 27. 
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A két beadvány a Thököly-emigráció egyedülálló dokumentuma, mivel a Thököly halá
la után hazahozott levelezések és jelentések nagyobb része elveszett, jobb esetben a mai 
napig lappang. Pápai János, Rákóczi Isztambulba küldött portai megbízottja már 1705. de
cember 17-én megemlékezett Thököly Isztambulban maradt „bőrös szepetjé"-ről, amely 
tele volt „könyvekkel s diariumokkal".147 1708. május 28-án Pápai elkészítette a kéziratok 
tételes kimutatását, melyben a „conservait könyveknek, leveleknek, diariumoknak, fermá-
nyoknak seriesse" volt,14 és összesen „huszonhárom diariuma, pariás-könyve idvezűlt Fe
jedelemnek".149 A kéziratok jelentős része Thököly naplóit és „párjás-könyveit", vagyis az 
éves levelezés másolatait tartalmazta. Az egy-két évi terjedelemben bekötött leveleket a fe
jedelem bizalmasai másolták le. Mindeddig csak az 1691-1692., 1694., 1696. és 1699. évi 
teljes, valamint két 1698. és egy 1705. évi töredék leveleskönyv került elő. Ugyanakkor a 
bujdosók 1698. évi beadványa már különálló iratként maradt fenn, néhány más 1688-
1698. között kelt irattal, illetve egykorú iratmásolattal együtt. Az enyvezésből, valamint az 
iratok korabeli számozásából azonban kiderül, hogy eredetileg egy önálló leveleskönyv 
egybefüzött részei voltak, amit később szétbontottak. Ugyanakkor fontos megjegyezni, 
hogy az eddig kiadott „párjáskönyvekben" a levelek minden esetben folyamatosan követik 
egymást. Ilyen még a Gyulafehérváron őrzött 1696. évi leveleskönyv is. Az 1699-es anyag 
két kötete ugyan már némi eltérést mutat, de ebben az esetben sem utólag összeállított kö
tetekről van szó. Ezzel ellentétben az esztergomi kéziratokat már nem folyamatosan írták 
le, sőt, az utólag történt összefűzést még az is alátámasztja, hogy némelyik levélen még a 
korabeli hajtogatás is meglátszik. Összegezve az eddigi gondolatokat, feltételezhetjük, 
hogy Thököly kancelláriáján a fontosabb vagy valamilyen okból a „párjáskönyvekbe" be 
nem vezetett, el nem küldött leveleket, iratokat is összegyűjtötték, és később egybekötötték 
őket. Mivel az Érdy János akadémikus jóvoltából Thaly által kiadott beadvány eredetije 
sem az MTA Kézirattárában őrzött Érdy-hagyatékból, sem pedig Thaly Kuruckori Ok
mánygyűjteményéből, illetve a Thaly család levéltárából nem került elő, nem tudni, hogy a 
folyamodvány különálló dokumentum lehetett-e, vagy ez is egy utólag részeire szedett le
veleskönyvhöz tartozott: 

[Külső címzés:] „Hatalmas Fényes Vezér Kegyelmes Urunkhoz eö Nagyságához alá
zatos Istantiája a' bujdosó Magyarságnak." 

„Hatalmas Vezér, az mi Királyunk az Hatalmas Császár, s Török Nemzet hiti, s szár
nya alatt lévén ennyi sok esztendőktül fogván, az ki is sem országát, sem várait, sem 
penig kéneseit, az Török Nemzethez való szeretetiért nem szánta el hadni. Mi is az mi 
Királyunkhoz való hüségünkbül, mind tavaly, s mind penig ez el múlt télen, kik 
Hazánkbul sok ellenségek, és erősségek között Hatalmas Császár szolgálattyára jó szivei 
jöttünk, Hazánkat, házunk népét s jószágunkat nem szántuk el hadni, hogy a' mi kirá
lyunkat, az Hatalmas Császárunk kegyelmességébül, az Török Nemzet erejével s fegyve
rével, hazánkat az ellenségtül fel szabadítván, országunkban bé vegyük. Reménkedünk 

1 Pápai János naplói. (Válogatta, sajtó alá rendezte, előszóval és jegyzetekkel ellátta Bánkúli Imre.) Bu
dapest, 1963. (Magyar Századok) 61. o. 

148 Pápai János levele II. Rákóczi Ferencnek. Isztambul, 1708. június 2. Thököly halálára és hagyatékára 
vonatkozó tudósítások és tárgyalások. MHHS, XXIV. 655. o. 

149 Uo. 659. o. (55. pont) 
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Nagyságodnak Hatalmas Vezér, közinkben ki hozatni melynél hamaráb méltóztassék, 
hogy az két Országban lévő Hatalmas Császárunk titkos jóakarói, kik mégh ma is az Ha
talmas Török Nemzet boldogulását várják, annál inkáb az ellenség is tudgya megh, s 
ismerje meg, hogy az mi Királyunk meg nem hólt légyen, és az Hatalmas Török Császár 
kegyelmessége ma is rajta fenn legyen. Minékünk is penig az mi Királyunk közöttünk 
lévén, az Hatalmas Török Nemzetett szomorúság nélkül nagyubb örömmel szolgálhas
suk fegyverünkéi vérünk ki ontásáigh. 

Csotho András mp. (gyűrűpecsét A); Kéki István Capitány mp. (gyűrűpecsét B) / Ba
jusz Gáspár mp. (gyűrűpecsét B) / Mákos András Kapitány mp. (gyűrűpecsét A); Kajati 
Pál Gyalog Fő Hadnagy mp. (gyűrűpecsét A) / Kis Ferencz Hadnagy mp. (gyűrűpecsét 
B) / Vitalits János Hadnagy mp.1 ° (gyűrűpecsét A) / Harsani István Hadnagy mp. (gyű
rűpecsét B) /Tarjáni Benedek Fő Hadnagy mp. (gyűrűpecsét B) / Kerekes András Lovas 
Fő Hadnagy mp. (gyűrűpecsét A); Rab Márton Gyalog Fő Hadnagy mp. (gyűrűpecsét B) 
/ Nagy Miklós Gyalog Fő Hadnagy mp. (gyűrűpecsét B); Kazinczi Benedek Gyalog Fő 
Hadnagy mp. (gyűrűpecsét A) / Szendrei Nagy György / Gyalog Fő Hadnagy mp. (a pe
csét helye kiszakadt) / Szombathi Kies Sámuel mp. (gyűrűpecsét C) / Rajkay Sigmond 
mp. (gyűrűpecsét Q / Szilvási György mp. (gyűrűpecsét C) /És az töb bujdosó Magyar
ság, mp." 

A levélből egyértelműen kiderül, hogy az aláírók mind a hegyaljai felkelés leverését 
követően menekültek el Magyarországról 1697 nyarán, illetve telén. Ahogyan írták: „Mi 
is az mi királyunkhoz való hüségünkbül, mind tavaly, s mind penig ez el múlt télen, kik 
hazánkbul sok ellenségek, és erősségek között hatalmas császár szolgálattyára jó szivei 
jöttünk, hazánkat, házunk népét s jószágunkat nem szántuk el hadni." Mivel a hegyaljai 
felkelők első hulláma még 1697 nyarán, nem sokkal a Tokaj és Sárospatak váraiból tör
tént kitörés után érkezett Temesvárra, a többiek pedig az ősszel vágták át magukat a 
máramarosi havasokon át Moldva felé, a folyamodványt legkorábban 1698 tavaszán ír
hatták. A Thökölytől elszakított kuruc hadak feltehetően többször is kérvényezték a feje
delem közéjük küldését, és talán nem is járunk messze az igazságtól, ha ezek mögött a 
fejedelem kezét véljük. 1698-ban Thököly feltehetően az újonnan érkezett, jelentős, ta
lán az 1000 főt is meghaladó katonaság súlyára támaszkodva próbált eredményt elérni a 
Portánál. Thököly 1698. március 1-jei leveleiben több utalás történik a hadak nevében, 
„arzoál" formában még februárban beadott „supplicatioról", de ez nem azonos a most 
bemutatott folyamodvánnyal. Mivel a levélírók az „elmúlt" telet említik, a beadvány el
készültére semmi esetre sem kerülhetett sor március-április előtt. Thököly maga is szere
tett volna a tavasszal elutazni csapataihoz, tervei szerint Szent György napjáig (április 
24.) kívánt Belgrádba érkezni.151 

A levél és az aláírt nevek nagy része egy kéz írása, kivételt képez a következő oldalon 
szereplő, utolsó három név, amelyeket egy másik kéz vetett papírra eltérő tintával. Mind 
a 17 név mellett gyürűpecsét lenyomata található. Ami a legérdekesebb viszont, hogy az 
első oldalon szereplő 14 nevet mindössze két (!) pecsét hitelesítette felváltva. Ugyancsak 

A hadnagy vezetéknevében az „1" betűnél egy tintafolt található. 
151 Leveleskönyv, 1698/1. 449. o. („Horvát Ferencz uramnak. Die eodem [január 22. - S. I.].") 
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egy harmadik pecsét szerepel az utolsó három név mellett is. Feltehető, hogy az iratot 
Thököly bizalmas hívei készítették el a katonaság által választott tisztek, valamint a rang 
nélkül szereplő Bajusz Gáspár és Csothó András jelenlétében, majd utólag, Rajkay 
Zsigmond, Szilvási György és Szombathi Kies Sámuel felkelő nemesek nevét is odaírták 
a névsor végére. Az irat tanulmányozása során rögtön szembetűnik, hogy a folyamod
ványt, a lap bal oldalán felülről lefelé, először két rang nélkül említett személy, Thököly 
egyik régi benső híve, Csothó András tállyai szőlőbirtokos nemes és Bajusz Gáspár, a 
tokaji magyar huszárság kapitánya, ugyancsak jómódú hegyaljai szőlőbirtokos nemes ír
ta alá. Rögtön utánuk Mákos András kapitány neve következik, majd három „hadnagy" 
(Kis Ferenc, Vitálits János és Harsáni István), egy főhadnagy (Tarjáni Benedek), egy lo
vas főhadnagy (Kerekes András), illetve két gyalog főhadnagy (Nagy Miklós és Szendrei 
Nagy György). Bár a korabeli gyakorlatban a hadnagyi rang mellé nem mindig tették ki 
a „fő", illetve „vice" megkülönböztetést, hadnagyi rangon az esetek többségében főhad
nagyot értettek. Ezért a „főhadnagyokat" a sorrendben megelőző és rögtön a kapitány 
után következő „hadnagyokat" is nyugodtan tekinthetjük főhadnagyi rangban álló tisz
teknek. A levél jobb oldalán csupán négy név szerepel: rögtön legfelül, Mákos András 
kapitány neve mellett Kéki István kapitány, nem sukkal alatta egy gyalog főhadnagy 
(Kajati Pál), majd a lap alján megint csak két gyalog főhadnagy (Rab Márton és Kazin-
czi Benedek) neve található. Az alakulat megjelölése nélkül említett Mákos András kapi
tányról az 1699. évi felterjesztésből derül ki, hogy lovas kapitány volt. Abból, hogy Kis 
Ferenc és Tarjáni (Tarjányi alakban!) Benedek neve Kerekes András társaságában fordul 
elő az egy évvel későbbi beadványban, egy keresztnév nélkül említett Harsányi nevű 
tisztről pedig Thököly 1699. december 8-i utasítása árulja el, hogy lovas tiszt volt,152 va
lószínűsíthető, hogy az ugyancsak „hadnagyként" említett Vitálits Jánossal együtt mind 
az öt tiszt lovas főhadnagy volt, feltehetően éppen Mákos András kapitánysága alatt. A 
két vezető nemes, majd a lovas tisztek után következtek az aláírásban a gyalogosok, 
Kéki István kapitány, akinek a beosztásáról Thököly több, 1699 végén írt levele tudósít, 
valamint az öt, alakulatával együtt szereplő főhadnagya. A levél hátoldalán más írással 
újabb három név szerepel, Csothóhoz és Bajuszhoz hasonlóan rang nélkül. Mindezek 
alapján megállapíthatjuk, hogy a felterjesztést a törökföldre menekült hegyaljai nemes
ség két vezető személyisége után előbb a lovas, majd a gyalogos csapatok kijelölt tisztjei 
írták alá, és már csak az írat elkészülte után került a folyamodványra három, ugyancsak 
rang nélkül említett hegyaljai szőlőbirtokos nemes neve. Ennek megfelelően a Törökor
szágba kibujdosott hegyaljai és abaúji felkelők közül a következő rendű és rangú szemé
lyek írták alá a beadványt: 

Nemesek Lovas tisztek Gyalogos tisztek 
Bajusz Gáspár Mákos András kapitány Kéki István kapitány 
Csothó András Harsányi István főhadnagy Kajati Pál főhadnagy 
Rajkay Zsigmond Kerekes András főhadnagy Kazinczi Benedek főhadnagy 

15- „Egy Szabó Gáspár nevű az nemesség közöt lakónak, volna egi Szabó Sigámond nevő eöcse, ki is egyik 
seregben, talám szintén az Harsányiéban strása mester, annak dicséri egy pej lovát." Leveleskönyv, 1699/2. fol. 
45v. („Iratot Pápai Gáspárnak Die 8. Decembris. Indusa.") 
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Nemesek Lovas tisztek Gyalogos tisztek 
Szilvási György Kis Ferenc főhadnagy Nagy Miklós főhadnagy 
Szombathi Kies Sámuel Tarjani Benedek főhadnagy Rab Márton főhadnagy 

Vitáhts János főhadnagy Szendrei Nagy György főhadnagy 

Az 1699. május 24-én, Nikápolyban készült felterjesztés aláírói 
(Thaly Kálmán kiadása alapján) 

„(P. H.) Andreas Makkos, Capitaneus Equestris m. p. 
(P. H. 
(P. H. 
(P. H. 
(P.H. 
(P. H. 
(P.H. 
(P.H. 
(P.H. 
(P.H. 
(P.H. 
(P.H. 
(P.H. 
(P.H. 
(P.H. 
(P.H. 
(P.H. 
(P.H. 
(P.H. 
(P.H. 
(P.H. 
(P.H. 
(P.H. 
(P.H. 
(P.H. 
(P.H. 
(P.H. 

Franciscus Kis, Ductor Equestris m. p. 
Andreas Décsei m. a. 
Andres Kerekes m. a., Ductor Equestris. 
Martinus Tirpács, Ductor Equestris. 
Benedictus Tarjányi, Ductor Equestris. 
Stephanus Gesztelyi. 
Gasparus Szent-Imrei Szabó. 
Johannes Balogh m. a. 
Martinus Szénási m. a., Vice-Ductor Equestris. 
Matthias Balai m. a., Vice-Ductor Equestris. 
Franciscus Kis m. a., Vice-Ductor Equestris. 
Mathias Fejérpataky, Vice-Ductor Equestris. 
Gabriel Apagyi m. p. 
Gasparus Szabó, Capitaneus Pedestris Ordinis Militium, m. a. 
Michael Nagy, Ductor. 
Stephanus Rátz m. p., Supremus Vigiliarum Praefectus. 
Paulus Kajaly. 

} Ductores Primarij, manibus aliensis. Georgius Szendrei, 
Nicolaus Nagy, 
Benedictus Kazinczi. 
Martinus Rab. 
Joannes Nagy. 
Joannes Batári. 
Stephanus Kőrey, 
Joannes Berecz, 
Franciscus Kovács, 

Et caeteri omnes Peregrinantes Hungari. 

Joannes Petneházy, 
eorundem Hungarorum Bellicus Secretarius m. p. (P. H.)" 

} Ductores Secundarij, manibus aliensis. 
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R. Várkonyi Agnes mutatott rá, hogy a „Sir William Paget konstantinápolyi angol 
követ és békebiztos hagyatékában megőrzött irategyüttes szerint Thököly és hívei az 
1695-1699. években bármily nagy nyomorúságra jutottak is, államszervezeti formákat 
tartottak és testületként nevezték meg magukat: „Universitas Hungarorum pro Deo et 
Patria Exulantium."153 A fenti források tanúsága szerint, az Isztambulban, az Al-Duna 
vidékén és másutt élő kuruc csoportok, „több változatban, de mindig, mint közösség ír
ták alá leveleiket".154 Thököly már 1698 elején kísérletet tett arra, hogy a katonái számá
ra adandó hely és palánk a megfelelő privilégiumokkal együtt kerüljön a kurucok birto
kába, és ott önálló „coloniaként" éljenek, amiről hivatalos oklevelet, fermant is 
kérvényezett a nagyvezírtől. A bujdosó kuruc hadak 1699. május 24-én Nikápolyban tar
tott gyűlése eredményeként elkészült felterjesztést az „egész bujdosó magyarság" nevé
ben adták be, és a 23 pontból álló kérvény valóban egy kezdetleges államszervezet alap
jait kívánta lerakni. A bujdosók jogi, gazdasági és vallási értelemben egyaránt 
önrendelkezést kértek maguknak a Portától. A beadványt az 1698. évi folyamodványból 
ismert Csothó András és Szombathi Kies Sámuel hegyaljai felkelő nemesek vitték ma
gukkal Drinápolyba, akik 1699 nyarán a bujdosó hadak követei voltak Thökölynél és a 
Portánál.155 Az 1698. évi folyamodványtól eltérően ez a beadvány már jóval több talányt 
tartogat számunkra, mivel a Thaly által kiadott irat összesen 28 bujdosó nevét tartalmaz
za, ám közülük, a hadi titkáron kívül, csak 16 fő mellé írták oda a rangját, míg 11 sze
mély rang nélkül szerepel. Mint fentebb láttuk, az 1698. évi beadványban Csothó András 
és Bajusz Gáspár után Mákos András lovas kapitány, valamint öt lovas főhadnagy nevét 
tüntették fel, és úgy tűnik, hogy csak ezután vezették az iratra Kéki István gyalogos kapi
tány és öt főhadnagya nevét. Az 1699. május 24-i felterjesztés elején zömmel ugyancsak 
lovastisztek szerepelnek. A névsor első aláírója Mákos András lovas kapitány, majd 
megszakításokkal négy-négy lovas fő- és vicehadnagy következik. Ugyanakkor a névsor 
harmadik aláírója Décsei András, korábban lovas főstrázsamester volt, viszont már 
1696-ban rang nélkül említi Thököly a Havasalföldre költözött magyarországi nemesek 
között. Feltehetően Décsei ekkor már nem viselt katonai tisztséget. A második és a 4-6. 
aláíró lovas főhadnagy, a 10-13. pedig lovas vicehadnagy volt. A 7-9. név mellé viszont 
nem írtak oda tiszti rangot. Szentimrei Szabó Gáspár sárospataki szőlőbirtokos nemesről 
tudjuk, hogy a „nemesek között" volt, Balogh János pedig korábban katonatiszt volt, de 
1699 végén már ő is bizonyíthatóan nemesként tartózkodott a Petrőczy István keze alatti 
kuruc csapatok között. A névsor 14. aláírójaként szereplő Apagyi Gábor a birtokelkob
zással büntetett hegyaljai nemesek között szerepel, feltehetően a beadvány aláírói közé is 
ebben a minőségben kerülhetett be. Gesztelyi István ugyancsak részt vett a hegyaljai fel
kelésben, szerepéről azonban nem sokat tudunk. Ugyan csak a nemesi renden levő közül 
kerülhetett ki Petneházy János hadi titkár is. 

Az 1698. évi beadványhoz hasonlóan valószínűnek tűnik, hogy a nikápolyi gyűlésen 
is a gyalogos tisztek nevét írták fel másodjára. A gyalogos tisztek rangjának a feltünteté-

153 R. Várkonyi Ágnes: 1697: szervezkedők és külkapcsolataik. (A hegyaljai felkelés újragondolásához.) In: 
Hegyaljai felkelés 1697. Tanulmányok a felkelés 300. évfordulójára. (Szerk. dr. Tamád Edit.) Sárospatak, 
2000. (A Sárospataki Rákóczi Múzeum Füzetei 36.) 30. o. 

154 Uo. 
135 „Csótó, Kies urak" Leveleskönyv, 1699/1. fol. 55r., 57r. („Madács Uramnak adott memóriáié. 30. Junii.") 
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sekor azonban a beadvány elkészítői már korántsem jártak el a lovasokhoz hasonló ala
possággal. A névsor 15. aláírója Szabó Gáspár gyalogos kapitány, aki már legalább 
1687-1688 óta Thököly mellett tartózkodott. Az utána következő Nagy Mihály főhad
nagy („ductor") neve semmit sem mond, mivel eddig sem az emigráció korábbi iratai
ban, sem a hegyaljai felkelés anyagában nem bukkantTet ilyen nevű kuruc^iszt.^Rátz 
István fő strázsamester neve pedig csak 1699-ben fordul elő Thököly leveleiben. A név
sor végén található tíz név (18-27. sz.) többsége rang nélkül szerepel, csupán a 19-20. és 
a 25-26. nevek mellé tett összekapcsoló jel [}] mellett szerepel a „ductores primarij" (el
sőbb, azaz: főhadnagyok), illetve a „ductores secundarij" (másod, azaz: vicehadnagyok) 
rang. Az 1698. évi beadvány segítségével azonban a többi hat emigráns beosztását is 
meg tudjuk határozni. Az utolsó tíz aláíró közül ugyanis az első öt gyalogos főhadnagy
ként szerepel az 1698. évi beadvány aláírói között, tehát mindannyian a hegyaljai felke
lők közül kerültek ki. Közülük kettő neve más forrásokból is ismerős. Az 1698-ban 
Szendrei Nagy György néven említett Szendrei valószínűleg azzal a Nagy György nevű 
hegyaljai felkelővel azonos, aki 1704 elején Vékony Mihály gyalogos főhadnagy vicéje
ként tért haza Törökországból. Nagy Miklós neve pedig ugyancsak gyalogos főhadnagy
ként fordul elő az Orlay katonaság 1704. május 7-i folyamodványának aláírói között. 
Ennek megfelelően a következő (utolsó) Öt személynek gyalogos vicehadnagyoknak kel
lett lenniük. A főhadnagyokhoz hasonlóan közülük is a „ductores secundarij"-nak, azaz 
vicehadnagyoknak beírt Kőrey István és Berecz János neve ismert a forrásokból. Az 
előbb kuruc közkatonaként, majd császári zászlótartóként szereplő Kőrey éppen gyalo
gos vicehadnagyi rangban tért haza Törökországból 1704 elején, kispataki Berecz János 
pedig zászlótartóként vett részt a hegyaljai felkelésben. Bár Thaly kiadásából nem derül 
ki egyértelműen, a beadvány készítői, az 1698. évi folyamodvánnyal, illetve az 1699-ben 
felsorolt lovas tisztekkel ellentétben megelégedtek azzal, hogy az öt fő- és vicehadnagy 
neve mellé egyszer odabiggyesztették, hogy fő-, illetve vicehadnagyok. Miután az előbb 
felsorolt öt főhadnagyról egyértelmű, hogy mindannyian a hegyaljai felkelők két hullá
mával érkeztek Thököly mellé, valószínű, hogy a rögtön utánuk következő öt vicehad
nagy is velük együtt érkezett. Ennek függvényében viszont már azt is nyugodtan meg
kockáztathatjuk, hogy Szabó Gáspár kapitány mellett, a rögtön utána következő Nagy 
Mihály főhadnagy és Rátz István főstrázsamester is gyalogos tisztek voltak. Az előbbi 
inkább Szabó (egyik) régi főhadnagya lehetett, Rátz pedig, bár az sem zárható ki, hogy 
régi emigráns volt, a rangsort és az aláírás eddig látott menetét elfogadva, inkább a 
hegyaljai felkelők közül kerülhetett ki. Annál is inkább, mivel nevével csak Thököly 
1699. évi leveleskönyvében találkozunk. 

Akárcsak az 1698. évi folyamodvány esetében, ennél a felterjesztésnél is felvetődik a 
kérdés, hogy vajon a levél hitelesítői mindannyian ott voltak-e az okmány elkészültekor, 
valamint, hogy saját kezűleg írtak-e azt alá és tényleg a saját pecsétjeikkel látták-e el? 
Mivel az eredeti okmányt nem áll módunkban tanulmányozni, csak abban bízhatunk, 
hogy Thaly körültekintő volt a kiadásnál. Már rögtön a névsor tanulmányozásakor kitű
nik, hogy minden név előtt (!) ott van a „P. H.", azaz a „pecsét helye" rövidítés. Bár a 
hadnagyokat minden esetben megillette a „Nemzetes és Vitézlő" titulus, nem túl való
színű, hogy a nem is olyan ritkán jobbágyszármazású katonatiszteknek gyürüpecsétjük 
lehetett. Arról nem is beszélve, hogy az általunk vizsgált korban még a nemesség köré
ben is előfordult az írástudatlanság. Ha eddig voltak is kétségeink, a nevek mellé odatett 
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hitelesítő formulák alapján egyértelműnek tűnik, hogy a névsor aláírói közül a legtöbben 
nem lehettek ott személyesen az irat elkészültekor. Mindössze csak öt személy, Mákos 
András kapitány, Kis Ferenc lovas főhadnagy, a rang nélkül említett Apagyi Gábor, Rátz 
István főstrázsamester, valamint Petneházy János hadi titkár neve mellett van ott a saját
kezű aláírást igazoló „m. p." („manu propria") formula. Az ő esetükben valószínűsíthető, 
hogy személyesen is jelen voltak az aláírásnál. Hét személy neve mellett az „m. a." 
(„manu alienso" = más kezével) formulát tették ki, tehát az ő nevüket egyértelműen más 
írhatta alá. A két-két „ductor primarius" (főhadnagy) és „ductor secundarius" (vicehad
nagy) neve melletti „manibus aliensis" (mások keze által) igazolásról, a fenti levezeté
sünk alapján valószínűnek látjuk, hogy együttesen vonatkozik a tíz gyalogos fő-, illetve 
vicehadnagyra. Tirpács Márton és Tarjányi Benedek lovas főhadnagyok, Fejérpataky 
Mátyás lovas vicehadnagy, a rang nélkül említett Gesztelyi István és Szentimrei Szabó 
Gáspár, valamint Nagy Mihály főhadnagy neve mellett semmi sem szerepel. Mindezek 
alapján tehát valószínű, hogy ez az irat is csak egy-két kéz munkája lehetett, és az egy 
évvel korábbi beadványhoz hasonlóan ezt is csak egy-két pecséttel hitelesítették. A Por
tához már a török fordítást nyújthatták be, az eredeti irat pedig, az előzőhöz hasonlóan 
Thökölyhez került. 

A bujdosó hadak 1699. május 24-i nikápolyi gyűlésén elkészített beadványát tehát a 
következő rendű és rangú személyek hitelesítették: 

Nemesek Lovas tisztek Gyalogos tisztek 
Apagyi Gábor Mákos András kapitány Szabó Gáspár kapitány 
Balogh János Kerekes András főhadnagy Rátz István főstrázsamester 
Décsei András Kis Ferenc főhadnagy Kajati Pál főhadnagy 
Gesztelyi István Tarjányi Benedek főhadnagy Kazinczi Benedek főhadnagy 
Petneházy János Tirpács Márton főhadnagy Nagy Mihály főhadnagy 
Szentimrei Szabó Gáspár Balai Mátyás vicehadnagy Nagy Miklós főhadnagy 

Fejérpataky Mihály vicehadnagy Rab Márton főhadnagy 
Kis Ferenc vicehadnagy Szendrei Nagy György főhadnagy 
Szénási Márton vicehadnagy Batári János vicehadnagy 

Berecz János vicehadnagy 
Kovács Ferenc vicehadnagy 
Kőrey István vicehadnagy 
Nagy János vicehadnagy 
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Az 1698. évi és az 1699. évi folyamodványok aláírói összesítve 

1698 (d. és h. n.) 1699. máj. 24. Nikápoly 
Apagyi Gábor (nemes) 
Bajusz Gáspár nemes 
Balai Mátyás lovas vicehadnagy 
Balogh János nemes, de korábban tiszt volt 
Batári János (gyalog vicehadnagy) 
Berecz János (gyalog) vicehadnagy 
Csothó András nemes 
Décsei András nemes 
Fejérpataky Mátyás lovas vicehadnagy 
Gesztelyi István (nemes) 
Harsáni István (lovas fő) hadnagy 
Kajati Pál gyalog főhadnagy (gyalog főhadnagy) 
Kazinczi Benedek gyalog főhadnagy (gyalog főhadnagy) 
Kéki István (gyalog) kapitány 
Kerekes András lovas főhadnagy lovas főhadnagy 
Kis Ferenc (lovas fő) hadnagy lovas főhadnagy 
Kis Ferenc lovas vicehadnagy 
Kovács Ferenc (gyalog vicehadnagy) 
Kőrey István (gyalog) vicehadnagy 
Mákos András (lovas) kapitány lovas kapitány 
Nagy János (gyalog vicehadnagy) 
Nagy Mihály (gyalog) főhadnagy 
Nagy Miklós gyalog főhadnagy (gyalog) főhadnagy 
Petneházy János (nemes) a magyarok hadi titkára 
Rab Márton gyalog főhadnagy (gyalog főhadnagy) 
Rajkay Sigmond nemes 
Rátz István (gyalogos) főstrázsamester 
Szabó Gáspár gyalog kapitány 
Szénási Márton lovas vicehadnagy 
Szendrei (Nagy) György gyalog főhadnagy (gyalog) főhadnagy 
Szentimrei Szabó Gáspár nemes 
Szil vasi György nemes 
Szombathi Kies Sámuel nemes 
Tarjányi (Tarjáni) Benedek (lovas) főhadnagy lovas főhadnagy 
Tirpács Márton lovas főhadnagy 
Vitalits János (lovas fő) hadnagy 
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Megállapíthatjuk, hogy az 1698. évi folyamodványt kizárólag a két hullámban Törökor
szágba érkező hegyaljai felkelők vezetői írták alá. Az 1699. évi felterjesztést csekély, két-
háromfőnyi kivétellel ugyancsak az egykori hegyaljai felkelők vezető nemesei és tisztjei 
nevében adták be. Az 1698-ban készített beadvány 17 nevet tartalmaz, közülük 12-en rang
jukkal együtt szerepelnek, 5-en rang nélkül. Az 1699. május 24-i nikápolyi beadvány 28 
emigráns vezető nevét őrizte meg. Közülük 26-an rangjukkal együtt szerepelnek, 11-en 
pedig rang nélkül, illetve a petíciót elkészítő írnok. A két irat összesen 36 személy nevét 
tartalmazza, közülük 1698-ban 12, 1699-ban pedig 22 tiszt volt. Mindkét helyen előfordul 
hat fő: Mákos András lovas kapitány, Kerekes András, Kis Ferenc és Tarjányi Benedek lo
vas főhadnagyok, valamint Nagy Miklós és Szendrei (Nagy) György gyalog főhadnagyok. 

Az eddigieket összegezve megállapíthatjuk, hogy a két felterjesztést aláíró 36 kuruc 
tiszt és nemes közül 23-an bizonyíthatóan a hegyaljai felkelők közül kerültek ki. Közülük 
17 személy az 1698. évi folyamodvány tartalma miatt, hatan pedig - Apagyi Gábor, 
Berecz János, Fejérpataky Mátyás, Gesztelyi István, Szénási Márton és Szentimrei Szabó 
Gáspár - a felkelés eddig feltárt adatai alapján sorolhatóak ide. Biztosan a nemesi renden 
valók közül való volt 11 fő: Bajusz Gáspár, Csothó András, Décsei András, Rajkai Zsig
mond, Szentimrei Szabó Gáspár, Szilvási György, Szombathi Kies Sámuel, Balogh János, 
valamint feltehetően Apagyi Gábor, Gesztelyi István és Petneházy János hadi titkár is. A 
11 nemes közül nyolcan bizonyítottan a hegyaljai felkelők közül kerültek ki, de feltehetően 
Balogh János és Petneházy is velük együtt érkezett Törökországba. A nemesek közül ko
rábban hárman viseltek katonai rangot: Bajusz Gáspár, a tokaji magyar huszárság kapitá
nya, illetve a hegyaljai felkelés egyik vezetője, Décsei, az emigráció korábbi lovas főstrá-
zsamestere, valamint Balogh, akiről Thököly egyik levele árulja el, hogy korábban tiszt volt. 

Az aláírók között mindössze három olyan személy van, aki már bizonyíthatóan ko
rábban is Törökországban tartózkodott: a rang nélkül említett Décsei András, egykori lo
vas főstrázsamester, Szabó Gáspár gyalog kapitány, valamint a Kis Ferenc nevű lovas
tisztek egyike, akit Thököly az 1696. évi leveleskönyvben említ meg többször. Rangjáról 
ugyan nem ír, de az, hogy a Havasalföldön élő kuruc katonaság követe volt, és Thököly 
egy újonnan alakítandó hajdúsereg főhadnagyának akarta megtenni Szabó Gáspár kapi
tány keze alatt, arra utal, hogy katonatiszt volt. Az 1699. évi felterjesztésben két Kis Fe
renc nevű lovas tiszt is előfordul, főhadnagyi, illetve vicehadnagyi beosztásban. Közülük 
a főhadnagyi rangot viselő tiszt egyértelműen a hegyaljai felkelők közül került ki, de a 
két felterjesztés aláírási rendszerét ismerve az alacsonyabb rangú tiszt is érkezhetett Ma
gyarországról. Az 1696-ban szereplő tiszt feltehetően a főhadnaggyal lehetett azonos. 

Az 1699. évi felterjesztést már az egész emigráns katonaság és nemesség nevében ad
ták be. Ezért feltűnő, hogy csak két olyan régi emigráns tiszt nevét tartalmazza, akik bi
zonyíthatóan végig kint voltak az emigrációban. A 28 aláíró között nem szerepel Szap
panos Mihály lovas kapitány neve, de számos olyan régi kipróbált tiszt neve sem került 
rá az iratra, akik pedig már hosszú évek óta az emigrációban tartózkodtak. A régi emig
ránsok csekély jelenlétének az oka viszont abban keresendő, hogy talán Thököly régebb 
óta török földön tartózkodó katonaságának egy része nem voltjelen az 1699. május 24-i 
gyűlésen. Thököly május 18-án a Petrőczyhez és Horvát Ferenc portai ügyvivőhöz írott 
leveleiben említi, hogy Petrőczytől hozzá érkezett Rácz István (főstrázsamester) azzal a 
hírrel, hogy a generális már útban van a hadakkal Nikápoly felé.156 Ugyanazon a napon 

Leveleskönyv, 1699/1. fol. 36r., 37r. („Eodem die. Petróczi István Uramnak"; „Eodem die. Horvát 
Ferencz Uramnak") 
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így írt erről a réz-efendinek küldött levelében: „mind a' Tömösvárat levő, s mind a' 
Dunán Nicapoly felé le menő Kurucz hadak hozam embert kültenek."158 Mivel a levél 
külön említi a temesvári kurucokat és Petrőczy Belgrádból a Duna mentén Nikápoly felé 
vonuló csapatait, valószínű, hogy Szappanos Mihály katonasága ekkor még útban volt 
Temesvárról. Ugyanakkor a Duna menti török palánkokban állomásöző^regÍkurücicHto-
nák sem érkeztek meg, mivel Thököly június 30-án is ír azon kurucokról, akik még nem 
kerültek elő a végházakból, a „bassáktól". Valószínűnek tűnik, hogy Szappanos mellett 
főként régi bujdosók szolgáltak, s ez talán magyarázatot ad arra is, hogy egyes régi, ki
próbált tisztek, mint Borbély Gáspár, Guti István vagy Kovács István hadnagyok miért 
nem szerepelnek az „egész bujdosó magyarság" nevében írt beadványban! Amikor Thö
köly 1699 októberében a hadak közé küldte Pápai Gáspárt, egy levelet írt a három kapi
tánynak és Szappanos három hadnagyának, ugyancsak azt jelzi, hogy Szappanos hadna
gyai közelebb állhattak hozzá, feltehetően azért, mert már régebb óta folyamatosan 
szolgálták. Ugyanakkor a korábban Havasalföldre telepedett és a vajda hadseregében 
szolgálatot vállalt kuruc katonaságról sem szabad elfeledkeznünk, akik még 1703-1704 
folyamán is a román fejedelemségben tartózkodtak. Ezen katonaságról - sem a számuk
ról, sem pedig a tisztjeikről - mindez idáig nem sikerült pontos adatokat feltárnunk, ez 
már az elkövetkező évek közös, magyar-román kutatásainak lesz a feladata. 

Szappanos Mihály kapitány már csak a korábbi, legalább egy évtizedes katonai szol
gálata alapján méltán a katonaság rangidős tisztje volt, s mint ilyen, eleve Kéki István és 
Mákos András kapitányok előtt állt. Ugyanakkor a rangsor tekintetében még a szintén 
régi bujdosó Szabó Gáspárt is megelőzte, mivel ő legkorábban is csak 1694 decemberé
ben kaphatott kapitányi kinevezést Thökölytől. A nikápolyi gyűlésen jelen levő két te
kintélyes régi bujdosó közül Décsei feltehetően Petrőczynek segédkezhetett a hadak 
rendbe- és számbavételénél, Szabó jelenlétét pedig az igazolja, hogy a gályarabságát le
számítva hajdúival már 1696 nyara óta Belgrádban állomásozott. 

Emigráns katonatisztek Thököly Imre 1699. évi leveleskönyveiben 

Mint már korábban utaltam rá, Thököly fennmaradt naplói és leveleskönyvei 1691— 
1694. között mintegy 90, zászlótartónál magasabb rangú kuruc tiszt nevét említik meg. 
Az emigráció éveiből mindeddig csak egy rövid, alig három hónapi terjedelmű 1689. évi 
naplótöredék és az esztergomi Bibliotékában őrzött 1693-1694. évi teljes kötet ismert. A 
két naplót, illetve naplótöredéket azonban jól kiegészítik az 1691-1692. és 1694. évi le
veleskönyvek adatai. Ezzel ellentétben a későbbi évekből csak az 1696. és 1699. évi tel
jes (az utóbbi két kötetben) és egy-egy, 1698-ból, illetve 1705-ből való töredék leveles
könyv áll rendelkezésünkre. Az 1696. évi leveleskönyv terjedelmes kötete Thököly 
néhány, többnyire már rang nélkül említett bensőbb híve mellett csupán öt aktív katona
tiszt, Szappanos Mihály lovas és Szabó Gáspár gyalogos kapitányok, Kis Ferenc had
nagy, a Szabó Gáspárral együtt gályarabságra hurcolt Gránát János, és István Deák nevét 
tartalmazza, ez utóbbit rang nélkül. A felsorolt néhány név még akkor is feltűnően ke-

Réz-efendi: török reis efendi, reys efendi, reiys efendi 'az udvari kancellária vezetője; a külügyek inté
zője, külügyminiszter' Kakuk: i. m. 129-131. o. 

158 Leveleskönyv, 1699/1. fol. 33v. („Die 18. May. Az Ráz Effendinek. Indusa.") 
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vésnek tűnik, ha figyelembe vesszük, hogy Thököly a katonaságától elszakítva élt Isz
tambulban, hadait pedig szétszórták Havasalföldön és a Duna menti palánkokban. 

Az 1699. évi két leveleskönyv már ismét a lázas tervezgetések közepette íródott. Az 
év első felében Thökölyt leginkább az foglalkoztatta, hogy a karlócai békekötés értelmé
ben a határvidékről eltávolítandó katonaságának minél jobb életkörülményeket teremt
hessen, s minél több hívének tudjon járadékot biztosítani a Portától. Az év második felé
ben pedig már a bujdosók számára kijelölt bulgáriai helységekben kialakítandó emigráns 
magyar „colonia" megszervezésével volt elfoglalva. Emiatt a három évvel korábbi álla
potnál jóval többször esik szó a katonaságról, valamint a nemesi renden levő bujdosók
ról, és természetesen időről-időre egyes katonatisztek neve is felbukkan. Végeredmény
ben kilenc katonatiszt neve fordul elő a két kötetben. A leveleskönyvek adatai 
ugyanakkor jól alátámasztják a két felterjesztésben találhatókat is, sőt, nem egy esetben 
éppen a levelek elszórt utalásai segítenek minket az előrejutásban. Az alábbiakban is
mertetjük a leveleskönyvek katonatisztekre vonatkozó adatait. A tisztek többsége megta
lálható a felterjesztések egyik-másikában is. Először minden esetben a leveleskönyvek 
adatait említjük meg, majd a tisztek korábbi életrajzai következnek. Végül, az esetleges 
későbbi adatok kerülnek bemutatásra. A névsorban előbb a kapitányok, majd a főstrá-
zsamesterek és a hadnagyok életrajzi adatait ismertetjük. Mivel köztük többen is előfor
dulnak a bujdosók két felterjesztésében, csak a fontosabb információkra térünk ki, rész
letes életrajzukat pedig a tanulmány végén található Adattárban közöljük. 

Kéky István gyalog kapitány 
Bár a hegyaljai felkelés eddig feltárt forrásaiban nem szerepel a neve, valószínűleg ő 

is részt vett a felkelésben, mivel a felkelők egyik csoportjával érkezett Törökországba. 
1698-ban kapitányként írta alá a bujdosók folyamodványát, Thököly október 3-án Cson
tos Jánosnak és Lengyel Jánosnak adott utasításaiból pedig már egyértelműen kiderül, 
hogy gyalogos kapitány volt.159 Aznap Thököly személyesen Kékinek is írt, hogy segítse 
az odaküldött embereit.160 1698-1699-ben Szabó Gáspárral együtt az emigráns katona
ság gyalogos kapitányai voltak. 

Eredetileg végvári tisztként szolgált, az 1680-as évek első felében viszont már kuruc 
és a Thököly mellett fegyvert fogott ónodi lovasság egyik főhadnagya.161 Az őt szemé
lyesen ismerő Várnay György 1703. június 7-i levele szerint a hajdúvárosokból szárma
zott.162 1683. szeptember 2-án Thököly, Deák Ferenc és Kövér Ferenc mellett az ő lovas 

' ,,a' Gyalog Kapitányoknak is Kéki Istvánnak, Szabó Gáspárnak egy-egy commissiót különösen írattunk." Le
veleskönyv, 1699/1. fol. 60r. „Lengyel János Instructiója."; ill. „az Gyalog Kapitányok/wk Kéki Istvánnak, Szabó Gáspár
o k egy cominissiot kiílönössön Írattunk." Leveleskönyv, 1699/2. fol. 30r. „Csontos János Instructiója 3. Octobre." 

160 Leveleskönyv, 1699/1. fol. 82v. „Kékinek szóló levélnek párja." 
161 Neve szerepel az ónodi és szendrői lovas seregek főhadnagyainak datálatlan összesítésében, Forrai Bá

lint ónodi főhadnagy serege összeírásának a hátoldalán. Ugyancsak dátum nélkül fennmaradt lovas serege név 
szerinti kimutatása is („Kékj Ura/» Laistroma"). MOL G 5 Thököly-szabh. lt. 

162 „Azon kuruczság, a ki Törökországban lappangott, 25 zászlóval Máramaroson által érkezett Bereg
szászhoz, köztök vagyon Szappanos, Kéky, Pataki Péter, ezek a hajdúvárosiak közöl valók voltának azelőtt, de 
Szappanos nem az." Várnay György levele Koháry Istvánnak, 1703. június 7. Esze, 1955. 201. o. 1. jz. 1685. 
február 11-én Várnay Tokajból tájékoztatta Thökölyt, hogy „Kövér Ferencz, Pattaki, Kéki holnap jőnek csak 
utánunk." MOL G 2 Thököly-szabh. lt. 
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seregének adományozta oda hajdú kiváltságokkal Szerencs városát.163 Később labanc 
fogságba esett, és 1685. június 2-án Ecsedről írt Thökölynek a kiszabadítása ügyében.164 

Thököly váradi elfogatását követően ő is átállt a császáriakhoz. 1686-ban már a Csáky 
László generális parancsnoksága alatt álló császári lovasság egyik főhadnagya Deák Fe
renc lovasezreďébeiL*65 

Valószínűleg megélte a Rákóczi-szabadságharcot, mivel Várnay György fentebb idé
zett levele szerint az ő nevét is együtt említették azon emigráns tisztekkel, akik állítólag 
25 zászlónyi katonasággal tértek haza Törökországból és a tiszaháti felkelőkhöz csatla
koztak. Hazatéréséről azonban mind ez idáig nem találtunk adatokat. 

Szabó Gáspár gyalog kapitány 
A hegyaljai felkelőkkel Törökországba érkezett Kéki Istvánnal együtt az emigráns 

hadsereg gyalogos kapitányai voltak. Az 1699. évi beadvány aláírói között gyalogos ka
pitányként szerepel. Gyakran említi Thököly 1699. évi leveleskönyve is, ugyancsak gya
logos kapitányi rangban. Thököly október 3-án a Csontos Jánosnak adott eligazításban 
azon régi hívei - Csáky András, Palaticz István, Pogány Zsigmond és Somogyi Gáspár -
között említi, akik segíteni fogják a munkáját.166 Még aznap Lengyel Jánosnak adott uta
sításaiban szintén írt róla,167 de személyesen Szabóhoz is fordult, hogy segítse az oda-
küldött embereit.168 

Thököly egyik leghívebb, régi, kipróbált emigráns tisztje. Szappanos Mihály mellett 
róla tudunk a legtöbbet. Császári főhadnagy volt Szendrő várában, amikor 1686. június 
15-én „egy zászlóalja hajdúkkal" csatlakozott a Munkács várát védő kurucokhoz.169 Ráty 
Zsigmond levele szerint „szendrei feles gyalogokkal kuruczá levén" ment be Munkács
ra.170 Feltehetően ő is a Thökölyhez küldött munkácsi hajdúk egyik parancsnokaként kí
sérte el urát Törökországba. Az emigráció első éveiben gyalogos főhadnagy, Thököly 
naplója három ízben is megemlékezett róla.171 1694 végén, midőn a török Porta Visnice 
helységet jelölte ki a kurucok telelő helyéül, Thököly Szabó Gáspárt, mint „elsőbb fő 
hadnagy"-át nevezte ki az oda rendelt 5 zászlóalja (mintegy 500 főnyi) hajdúság kapitá
nyának, mivel Kassai István kapitány árulás gyanújába keveredett.172 1696-ban már 
ténylegesen is kapitányi rangban volt, Thököly az augusztus 12-én írott pátensében, mint 
„egyik gyalog hadainknak ennek előtte is fő tisztit", a dunai hajóhad kapitány-pasája 

163 Benczédi László: A „vitézlő rend" ideológiája a Thököly-felkelésben. Történelmi Szemle, (1) 1963.41. o. 
164 MOL G 2 Thököly-szabh. lt. 
165 A Csáky László generális parancsnoksága alatt szolgáló magyar hadak összeírása. MOL P 71 Fase. 198. 

fol. 28-32. 
166 Leveleskönyv, 1699/2. fol. 29v 
167 „a' Gyalog Kapitányoknak is: Kéki Istvánnak, Szabó Gáspárnak egy-egy commissiót különösen 

Írattunk." Leveleskönyv, 1699/1. fol. 60r. („Lengyel János Instructiója."); ill. „az Gyalog Kapitányoknak Kéki 
Istvánnak, Szabó Gáspárnak egy commissiót különössön Írattunk." Leveleskönyv, 1699/2. fol. 30r. („Csontos 
János Instructiója 3. Octobris") 

168 „Szabó Gáspár Uramnak." Leveleskönyv, 1699/1. fol. 83v. (Dátum a levél végén: „Constantinapoly 3. 
8bris 1699.") 

169 Dobay Zsigmond naplója 1686. MHHS XXIII/2. 441. o. 
170 Ráty Zsigmond levele Csáky Istvánnak. Ungvár, 1686. június 25. MOL P 71 Csáky es. lt. Fase. 194.5. tétel. 
171 Napló, 1693-1694. 383., 676. o. 
172 Uo. 688. o. 
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mellé küldte egy kis csapat hajdúval.173 Az előbb 20, majd 36 főből álló kicsiny hajdúse
reg augusztus-szeptemberben végig „Akcsi Ogli Méhemet Pasa" keze alatt szolgált a 
dunai hajóhadban.174 A pasa később is megtartotta a szolgálatában,175 1696-1697. körül 
viszont az egész gyalogseregével (vele együtt összesen 45 fő) együtt a törökök elfogatták 
és gályarabságra ítélték. Thököly csak hosszas huzavona után, 1698 februárjában tudta 
kiszabadítani 19 hajdújával a fekete-tengeri hadigályákról.176 

Szappanos Mihály lovas kapitány 
Neve először 1686 körül fordul elő a császári szolgálatban álló főhadnagy Csáky 

László generális lovasezredében.178 Érdekes, hogy a vicehadnagya egy időben az 1699. 
évi felterjesztés aláírói között szereplő Tirpács Márton lovas főhadnagy volt, aki később 
fontos szerepet játszott a Rákóczi-szabadságharc első két évében, előbb Gács vára ost
románál, majd Ocskay László főhadnagyaként a felvidéki hadszíntéren. 1688. május 12-
én hadifogságban volt, a kicserélését szorgalmazták.179 Neve legkorábban az 1689. évi 
nyári hadjárat idején bukkan fel Thököly naplójában. Ekkor még lovas főhadnagy,18 

1693-ban viszont már lovas ezereskapitány,181 amikor február 20-án katonáival átkelt a 
Dunán, és négy nap múlva rabul hozta Horvát Mátyás labanc kapitányt.182 Augusztus 19-
én két sereggel Pozsarevácra rendelte, hogy leváltsa az addig ott örségben levő Bay 
László karabélyosait.183 November 29-én, mint „lovas hadaim kapitányát", Szappanost 
és Bay László karabélyos főhadnagyot 200 lovassal a Száva menti Bujurdelembe, azaz 
Szabács várába küldte kvártélyozni.184 1694. március 6-án Thököly Décsei András lovas 
főstrázsamestert küldte el, hogy néhány napra helyettesítse Szappanost, amíg Pozsare-
vácon meglátogatja a családját, mivel a „felesíginek Isten fiat is adott".185 Március 22-én 
érkezett vissza Bujurdelemből néhány feleséges katonájával.186 Április 9-én Thököly a 
Bujurdelemből visszatérő hadai elé küldte Szendrőhöz.187 Thököly november 10-én is-

17' Leveleskönyv, 1696. 138. o. „Szabó Gáspárnak adót Pátens. Die 12. Augustii." 
174 Szeptember 7-én Thököly a fődefterdárnak írta meg, hogy „egy Capitányal húsz emberem vagyon az Duna 

Capitány Passája mellet", a 19-én Skerlet portai főtolmácsnak írott levelében pedig már az szerepel, hogy Szabó 
Gáspár parancsnoksága altt 36 gyalogos szolgál a kapitány pasánál. Uo. 153., ill. 159-160. o. 

175 Uo. 165. o. „Az Kapitány Passának 25 7bris" 
176 Az eset részletes leírását, valamint Szabó Gáspár életrajzát 1. Seres, 2000. 137-147. o. 
177 Az 1699. évi leveleskönyvek vele kapcsolatos adatait nem ismertetem külön, mivel, Thököly régi híve

ként gyakorta említi, mindenütt lovas kapitányi rangban. 
178 „Tabella Regiminis D. Lad/slay Chaky: Supr[ewiíf.?]. Ductor M\ch[aelis] Szappanos." MOL P 71 Csáky 

es. lt. Fase. 201. 13. tétel. 
179 Heckenast, 2005. 400. o. A hivatkozott iratból nem derül ki egyértelműen, hogy ekkor melyik párton 

volt, véleményünk szerint császári katonatisztként Thököly kurucai tartották fogva, s feltehetően a fogságban 
állhatott Thököly mellé. 

180 Napló, 1689. 34-36. o. 
181 Napló, 1693-1694.40. o. 
182 Uo. 39-40. o. 
183 Uo. 148. o. 
184 Uo. 282. o. 
185 Uo. 326. o. 
186 Uo. 334. o. 
187 Uo. 357. o. 
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mét megegyezett Mahmut Bék Ogli arnót pasával, hogy az, Thököly „tekinteté"-ért 100-
200 emberét néhány hónapig „az maga országában is kitelelteti és eltartja".188 Végül no
vember 29-én Thököly Szappanost küldte el a pasa mellé kétzászlónyi, száz lovasból ál
ló katonasággal, azzal az utasítással, hogy ott teleljenek ki, de ha a pasa nem állja a sza-
vát, kétheti pihenés után térjenek vissza. A szolgákkal együtt összesen 108 főből álló 
lovascsapattal tartott Thököly két bejárója, Füleki Mátyás és Váradi István is.189 

Szappanosnak az emigrációban betöltött egyre jelentősebb katonai szerepében közre
játszott, hogy 1694 végére, Borbély István gyalogos kapitány halála és Daróczy András 
gyalogos főkapitány, illetve Horváth Ferenc lovas ezereskapitány elpártolása után, ő ma
radt az egyetlen magas rangú mezei tiszt. Mivel Thököly udvari kapitányai közül többen 
Bukarestben éltek, 1697-re, a legfeljebb három éve kapitányi rangra emelt Szabó Gáspár 
mellett, gyakorlatilag Szappanos maradt az egyetlen ténylegesen szolgáló, kapitányi ran
got viselő kuruc tiszt. Az 1696. évi nyári hadjárat kezdetéig katonáival a temesvári pasa 
mellett tartózkodott. A nagyvezír ekkor engedélyt adott arra, hogy Szappanos és katona
sága vele tartson a hadjárat során. Augusztus első napjaiban Thökölyhez kinevezte a tö
rök táborban tartózkodó lovas és gyalog kurucok kapitányának, és teljhatalommal ruház
ta fel, hogy nevében gráciát adhat az „ellenség pártján levő vitézlő rend"-ből hozzá átálló 
katonáknak.190 A nyári táborozás után, szeptember végén Ibrahim pasa, belgrádi szerdár 
megengedte, hogy Szappanos és 40 (!) lovasa a Duna menti palánkok török zászlói kö
zött maradjanak, és ők is részesüljenek a helyőrségek ellátmányából s fizetéséből. Szap
panos szeptember 21-én Pozsarevácot kérte téli kvártélyukul a nagyvezír tihájától.191 

1697. augusztus 14-én 130 emberével Pancsován állomásozott,192 és minden bizonnyal 
részt vett a zentai ütközetben. Decemberben már újra Temesváron tartózkodik, és 10-én 
Thökölynek is ír.193 Itt állomásozott egészen 1699 tavaszáig, amikor az ő katonaságát is 
útnak indították Nikápolyba. Kapitánysága alatt ekkor három főhadnagy volt.194 Thököly 
Temesvárott állomásozó főtisztjeként fontos szerepe volt a hazai elégedetlenekkel való 
kapcsolattartásban is. 1697 tavaszán például a szegedi magyar milícia katonái szöktek be 
hozzá Temesvárra, és Schlick generális az udvari haditanácshoz írott jelentésében már 
ekkor, mint „veszedelmes lázító"-ról emlékezett meg, akit kegyelmekkel és ígéretekkel 
mindenféleképpen érdemes lenne visszaédesgetni a császár pártjára.195 Nevét jól ismer
ték a hegyaljai felkelők is, mivel 1697 őszén az ő pátenseit terjesztették Debrecen kör
nyékén és a hajdú városokban.196 

Származásáról, valamint az előéletéről csak két későbbi adat tudósít. 1703 júniusában 
a tiszaháti felkelés, illetve a dolhai csata kapcsán az ő nevét is hírbe hozták, mint Thö-

;íi Napló, 1693-1694.661.0. 
19 Uo. 681-682. o.; ill. Leveleskönyv, 1694. 328-330. o. „Sándor Gáspár uramnak íratott, die 29. Novembris." 
0 Leveleskönyv, 1696. 135-136. o. („Szappanos Uram elvitte patens páriája.") 
11 Lásd Szappanos leveleit a nagyvezír tihájának. Leveleskönyv, 1696. 164-165. o. („Szappanos Mihály 

Lovas Capitány neve alat a Vezér Tihájának."; ill. „Ugyan Szappanos neve alat a V. Tihájának.") 
192 BOA íbnülemin Tasnifi Hariciye Nr. 436/1. 
193 Leveleskönyv, 1698/1. 425. o. („íratott Horváth Ferencz uramnak, 15. Januarij 1698.") 
194 Leveleskönyv, 1699/1. fol. 77r. („Pápai Gáspár instructiojának punctumi die 1. 8bm 1699.") 
195 Reizner János: Szeged története. I. k. (A legrégibb időtől a XVIII. század végéig.) Szeged, 1899. 182. o. 
mBenczédi, 1953. 109. o. 
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köly Magyarországra érkezett tisztjét. A Thököly-szabadságharcban részt vett Várnay 
György június 7-én arról tudósította Koháry Istvánt, hogy a 25 zászlóval Beregszászhoz 
érkezett bujdosók vezetője Szappanos, Kéky és Pataki Péter volt, kik közül az utolsó ket
tő a hajdúvárosokból származott, de „Szappanos nem az".197 Június 21-én pedig Dul Mi
hály jelentette ugyancsak Kohárynak, hogy a felkelők között van „Szappanos, az ki az
előtt Fülekről származott vala a kuruczok köziben".198 Ugyancsak Szappanos füleki 
származását erősíti meg Bay László munkácsi vicekapitány egyik 1708. évi levele is, 
amely „Néhai meg holt Füleki Szapanos Mihály"-nak nevezte a kuruc főtisztet.199 Bay 
László Thököly egyik legrégebbi híve volt, és 1683-ban, mint nemesifjú tartózkodott 
Thököly udvarában,200 1686-ban Munkácson van és Zrínyi Ilona követe a Nagyvárad 
térségében tartózkodó Thökölyhez."01 Az emigrációban az udvari karabélyosok parancs
noka volt. Később hazatért, de 1703-ban már újra kuruc, előbb Bercsényi Miklós lovas
ezredének a vicekapitánya,202 majd Rákóczi az ő keze alá akarta adni Orlay Miklós tö
rökországi csapatait."1 Bay tehát jól ismerhette Szappanost, leginkább is az emigráció 
éveiből. Ma már bizonyított tény, hogy Thököly törökországi emigránsai 1703 júniusá
ban még nem lehettek jelen a magyarországi eseményeknél. Kéky István kapitány haza
téréséről máig nem rendelkezünk információval, Pataki Péter Orlay Miklós kíséretében 
tért haza 1704 elején, Szappanos neve pedig csak 1705 tavaszán bukkan fel Erdélyben. 
Feltehetően az ő sorsa is hasonló volt több társához. Előbb végvári katona a füleki őr
ségben, majd Thököly mellé áll. A kuruc király váradi fogsága után ő is csatlakozik a 
császáriakhoz, később viszont ismét Thököly mellett találjuk. 

Hazatérése pontos idejéről nincsen adatunk, de 1705. május 5-én Forgách Simon gene
rálisnak a fejedelemhez írott leveléből kiderül, hogy már ígéretet kapott a kapitányi kine
vezésére."04 Minden bizonnyal ekkor kelt az a kérelem, amiben Szappanos egy Alsó-
Szombatfalva nevű fogarasföldi falut kért magának, feleségének és a „mostani élő fiainak," 
hűsége jutalmául, mivel „életének nagyob részét" a haza védelmében töltötte el. Ugyanak
kor kapitányi pátenst is kért a fejedelemtől. Rákóczi május 15. körül valóban Szappanos
nak adományozta a kért falut, valamint intézkedett a kapitányi kinevezésről is." 3 Legin
kább erdélyiekből, illetve kisebb részben törökföldről hazatért emigránsokból álló ezrede 
élén nem sokáig harcolhatott. 1705 telén, a zsibói csatavesztést követően Moldvába szo
rult, ahonnan ugyan 1706 januárjában még hazatért,206 de a tavasz folyamán, hosszas be-

197 Esze, 1955. 20l.o. l . j . 
m Uo. 
199 1708. július 28. Munkács, Bay László levele Károlyi Sándornak. MOL F 396. Károlyi es. lt. Acta Publ. 1. 

Acta. Rák. Ser. I. 1708. júl. Fase. 2. B. Nr. 29. 
200 Thököly udavartartása, 1683. MHHS XXIV. 85. o. 
201 Dobay Zsigmond naplója, 1686. MHHS XXIII/2. 447, 451. o. 
21)2 Lásd a dömsödieknek adott védlevelét, 1703. október 24-ről. OSZK Kt. Thaly Gyűjt. Fol. Hung. 

1389/13. fol. 61-62. 
203 R. Kiss István: Adatok II. Rákóczi Ferencz erdélyi fejedelemmé választásához. Történelmi Tár, Új Fo

lyam 7 (1906). 32., 204. o. 
204 Forgách Simon levele II. Rákóczi Ferencnek. Medgyes, 1705. május 5. MOL G 19 Rákóczi-szabh. lt. II. 

2. e/A. (A levélben tévesen János szerepel Mihály helyett.) 
205 Lásd Szappanos folyamodványának a kivonatát, valamint a fejedelemi jószágadományok kimutatásában 

található bejegyzést: MOL G 19 Rákóczi-szabh. lt. II. 2. i. Protocolla Instantiarum I. k. Nr. 16.; ill. uo. II. 3. i. 
m Heckenast, 2005.400. o. 
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tegség után meghalt. Rákóczi április 2-án írta meg Károlyi Sándor generálisnak, hogy 
„csak elhiszem, eddig Szappanos Mihálynak halállal vetekedő sorsa elvált." 7 

Rácz István főstrázsamester 
1699^ben íostrázsámesterként írta alá a bujdosó hadak nikápolyr felterjesztésétr^Fel-

tehetően a gyalogos alakulatok között szolgált. Thököly több levele is megemlékezik ró
la, igaz, a rangja említése nélkül. Május közepén Horváth Ferenc levelével érkezett Thö
kölyhez Isztambulba,208 és Thököly azt tervezte, hogy Borbély Mihállyal együtt Madách 
Péter mellé küldi Belgrádba.209 Thököly június 8-i levele pedig néhány, régebb óta Tö
rökországban bujdosó bensőbb híve - Borbély Mihály, Csáky András, Lengyel János és 
Palaticz István - között sorolja fel.210 Október 6-án a Belgrádban tartózkodó Madách Pé
terhez írott levelében említi Thököly, hogy értesült Rácz István odaérkezéséről.211 

Ráczkövi (fő) strázsamester 
Thököly Csontos János számára adott október 3-i utasítása szerint a mellé rendelt 

Szendrei hadnaggyal ő hozza el a hadaknak a Porta által kiutalt húspénzt."212 1699. de
cember 8-án a Pápai Gáspárnak adott utasításaiban pedig arról írt Thököly, hogy a ha
daknak szánt pénzből megkapják a részüket, Ráczkövi Petneházy Jánossal együtt bejöhet 
hozzá az udvarába, és ott is maradhatnak mellette. Ha úgy döntenek, hogy a hadak kö
zött kívánnak kitelelni, azt sem bánja, akkor viszont a tavasszal várják az új utasításait. 
Addig is, jelezzék, hogy mire számíthat tőlük.213 A két forrás valószínűsíti, hogy 
Ráczkövi nem csak egyszerű strázsamester volt. Igaz, a második levélben rang nélkül 
említi, de az, hogy Thököly Petneházy Jánossal, a nikápolyi gyűlés hadi titkárával és régi 
nemesi hívével együtt meghívja az udvarába, arra utal, hogy ő is az előkelőbb bujdosók 
közé tartozott.214 Azonos lehet a hegyaljai felkelésben jelentékeny szerepet játszó 
Ráczkevi Istvánnal, Tolcsva város jegyzőjével, akinek többek között része volt a tolcsvai 
plébánia pincéjének a felverésében, és az ott talált borok elprédálásában.215 Feltehetően a 
Thököly által írt strázsamesteri rang valójában főstrázsamester lehetett. 

207II. Rákóczi Ferenc levele Károlyi Sándornak. Eger, 1706. április 2. Károlyi Oklevéltár 439. o. uo. Ezrede az 
1706 tavaszán készült összeírásban még „Teként. nemz. és vitézlő Szappanos Mihály uram nemes mezei lovas 
ezeré"-ként szerepel, de a staab felsorolásánál a fő colonellus mellé odaírták, hogy meghalt. MOL P 396 Károlyi 
es. lt. Acta Publ. 1. Acta Rák. Ser. III. Lustrakönyvek. Az 1706. évi mustrakönyv. Lásd még Heckenast, 2005. 

208 Leveleskönyv, 1699/1. fol. 36r., 37r. („Eodem die. Petróczi István Uramnak."; „Eodem die. Horvát 
Ferencz Uramnak." [Mindkét levél május 18-án íródott. - S. I.) 

209 Uo. 36v. („Eodem die. Madács Péter Uramnak.") 
210 Leveleskönyv, 1699/2. („Horvát Ferencznek iratot Szeolossi Sigmond neve alat. 8. Juny.") 
211 Uo. fol. 32v. („Madács Péter Uramnak Die 6 Octobr/s") Október 26-án Pápay Gáspárral tudatta Thö

köly, hogy Madách Péter már átvette Rácz Istvántól a „parancsolt portékákat". Uo. fol. 35r. („Pápai Gáspárnak 
irattatot 26. Octobrw.") 

212 Uo. fol. 3Ír („Csontos János Instructiója 3. Octobris.") 
213 Uo. fol. 45v. („Iratot Pápai Gáspárnak Die 8. Decembm. Indusa.") 
214 Petneházy 1683. január l-jén étekfogó volt a fejedelem udvarában. Thököly udavartartása, 1683. 

MHHS XXIV. 85. o. 
215 Benczédi, 1953. 42. o.; Esze Tamás cédulakatalógusa, Szekszárd. 
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Csányi György lovas (fő) hadnagy 
Neve három ízben is előfordul Thököly áprilisi leveleiben. Az április 4-ét megelőző na

pokban érkezett a fejedelemhez Isztambulba Szappanos Mihály és Horváth Ferenc levelei
vel, de rövid időn belül vissza is tért Thököly válaszaival.216 Ő lehetett az egyike Szappa
nos három főhadnagyának, akikről Thököly írt 1699 októberében Pápai Gáspárnak, és mint 
ilyen, feltehetően a régebb óta Törökországban élő kuruc tisztek közé tartozott. A Thököly 
naplójában 1689. augusztus 12-én keresztnév nélkül említett Csányi lovas hadnaggyal 
való azonosságának, a közben eltelt mintegy tíz esztendő miatt, felettébb kevés a való
színűsége. A Rákóczi-szabadságharc elején ő is hazatérhetett, mivel egy, a kuruc hadsereg 
tisztikaráról szóló és feltehetően 1704 közepe táján készült név szerinti kimutatás szerint 
lovas főhadnagy („ductor equestris ordinis") volt.217 Későbbi sorsa ismeretlen. 

Ugyanakkor egy hasonló nevű bodrogkeresztúri nemessel a Thököly- és Rákóczi
szabadságharc idején egyaránt találkozunk, ő azonban hivatali tisztségeket töltött be. A 
névegyezés miatti esetleges félreértéseket elkerülendő, az ő életrajzi adatait is ismertet
jük. 1682-ben Ványai Istvánnal együtt Bodrogkeresztúr város követe volt a Füleken tá
borozó Thökölyhez,218 neve a város esküdtjeként szerepel a „a Hegyaljai és az egész 
Zemplén vármegyei lovas nemesség" 1685. július 2-án készült összeírásában. ' A Rá
kóczi-uradalom 1688. április 12-i urbáriuma szerint a városban egy telke volt.2 ° 1697-
ben Zemplén vármegye esküdje volt, egy évvel később pedig őt is kihallgatták az or
szágbírói vizsgálat során. Akkor 45 évesnek vallotta magát.221 Ugyancsak hivatali tiszt
ségeket töltött be a Rákóczi-szabadságharc idején is. 1704-ben tokaji subcommissarius 
volt, de Rákóczi már szeptember 24-én kinevezte tokaji sóinspectorrá. Október 8-án már 
át is vette a a tokaji sóház irányítását Király Mátyástól.222 1705. január 16-17-én Rákó
czi utasította Szentiványi Mihály prefektust, hogyha alkalmasnak ítéli, és neki is kedve 
lészen reá", állítsa be Csányit a tokaji udvarbíróságba.223 1709. június 3-án még mindig 
tokaji sóinspector volt.224 Neve szerepel a Zemplén vármegyei nemesség 1709. április 
15-én felterjesztett összeírásban, rögtön a bodrogkeresztúriak listájának az elején. * 

216 „Elsőben is Csányival a' Lovas hadnagial jöt Kiracsi által" („Iratot Horvát Ferencz Uramnak. 4. 
Apri//s."); „Csányi György Hadnagiunk által küldött levelit £egye/medne/c kedvesen vettük" (Eodem die Szap
panos Uramnak."); „Ez élőt eginehány nappal Csányi hadnagi által mi is irtunk kegyelmednek" („Horvát 
Ferencz Uramnak. 8. Április.") Leveleskönyv, 1699/1. fol. 16v., 20v., 26v. 

17 Mészáros Kálmán: Tábornoki és törzstiszti kinevezések a Rákóczi-szabadságharcban. Hadtörténelmi 
Közlemények, 2001/2-3. 344. o. 

218 Babocsay, 1817.78.0. 
219 „Anno 1685. Die 2. Merni? July. Az Hegyallyai és az egész Zemlen Vármegye Lovas Nemességnek 

száma igy következik." MOL G 5 Thököly-szabh. lt. (V) 
220 Maksay, 1959.783.0. 
221 Esze Tamás cédulakatalógusa, Vaja. 
222 Heckenast, 2005. 96. o. 
223 Bánkúti, 1990. 28. o. 
m Heckenast, 2005.96. o. 
225 Bánkúti, 2003/B. 169. o. 
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Harsányi (lovas fő-) hadnagy 
Thököly 1699. december 8-án Pápai Gáspárnak adott utasításaiban a seregét említi: 

„egy Szabó Gáspár nevű az nemesség közöt lakónak, volna egi Szabó Sigmoid nevö 
eöcse, ki is egyik sereghejyJalám szintén az Harsán y iában strása mester, annak dicséri 
egy pej lovát."226 Azonos lehet a hegyaljai felkelőkkel Törökországba érkezett és az 
1698. évi folyamodvány aláírói között szereplő Harsányi István lovas főhadnaggyal. 
Azonosítását azonban jócskán megnehezíti egy 1705-ben II. Rákóczi Ferenchez benyúj
tott folyamodvány. 1706 szeptemberében egy Harsányi György nevű, Győri Nagy János 
ezerebeli kapitány folyamodott II. Rákóczi Ferenchez. Kérvényében hivatkozott rá, hogy 
még Munkácson kezdte szolgálni Zrínyi Ilonát, „néhai üdvözült Méltóságos Fejedelem 
Aszszonyt, annak utána idegen országon szenvedet Méltóságos Tököly Imrével eö 
Nagyságával", majd „onnan ki jővén Nagyságodhoz való igaz hűségét is meg bizonyítot
ta, sokszori vére ki ontásával". Legutóbb, amikor a rácok Esztergom alá ütöttek, meglőt
ték. Sok szenvedéseire hivatkozva kérte a fejedelmet, hogy hadd telepíthesse le a család
ját Szikszón, amiért a jezsuiták elhagyatott házát kérte „aprólék" szántóföldjével és 
három szőlővel. Rákóczi válaszában elismerte a folyamodó érdemeit, de bővebb tájékoz
tatást kívánt a kért ingatlanról.227 Nos, erről a munkácsi katonáról, aki Thökölyt is követ
te Törökországba, s érdemeit Rákóczi is ismerte, egyetlen más forrásunk sincsen! A 
Thököly-szabadságharc alatt valóban volt egy Harsányi György nevű kuruc ezredes, de ő 
még a függetlenségi harc során elesett. A Munkács védelméről fennmaradt forrásokban, 
így például Dobay Zsigmond 1686. évi naplójában vagy az udvariak és a hadak között ki
osztott posztók 1687. évi jegyzékében pedig nem fordul elő hasonló nevű katona, udva
ronc.228 A Csáky László generális parancsnoksága alatt álló felvidéki császári katonaság 
1686. évi kimutatásában viszont éppen egy ilyen nevű főhadnagy szerepel Károlyi István 
lovasezredében, két korábbi kuruc főhadnagy, Medy István és Csató Albert társaságá
ban!229 Harsányi György kompániás kapitány neve nem szerepel Győri Nagy János lo
vasezredében sem, viszont az ezred 1705-1710 közötti összes, ma ismert kimutatásában 
megtalálható egy Harsányi Péter nevű főhadnagy.230 

A folyamodvány alapján tehát 1698-1699 körül két Harsányi vezetéknevü tiszt is tar
tózkodott Törökországban. A Munkácsról török földre távozott Harsányi György, vala
mint a hegyaljai felkelőkkel érkezett Harsányi István lovas főhadnagy. 

Leveleskönyv, 1699/2. fol. 45v („Iratot Pápai Gáspárnak Die 8. Decembr/.v. Inclusa.") 
227 MOL G 19 Rákóczi-szabh. lt. II. 2. i. Extractus Instantiarum. 92. sz. 
228 Dobay Zsigmond naplója 1686. MHHS. XXIII/2.; Munkácsi leltárak s udvartartási iratok. 1680-1701. 

IX. Munkácson az udvariak s hadak közt kiosztott posztók jegyzéke. 1687. június-december. (Közli Thaly 
Kálmán.) Történelmi Tár, 1900. 

229 A Csáky László generális parancsnoksága alatt szolgáló magyar hadak összeírása. MOL P 71 Fase. 198. 
fol. 28-32. 

230 MOL P 396 Károlyi es. lt. Acta Publ. 1. Acta Rák. Ser. I. 1705. aug. Fase. 3. C. Nr. 47. (1705); MOL G 28 
Rákóczi-szabh. lt. V. 2. c. fol. 116. (1706); MOL G 28 Rákóczi-szabh. lt. V. 2. c. fol. 379. (1709); OSzK Kt. 
Thaly Gyűjt. Fol. Hung. 1389/16. k. fol. 44. (1710) Az adatokat Mészáros Kálmán bocsájtotta a rendelkezé
semre, szívességét ezúton is köszönöm. 
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Kis Ferenc lovas főhadnagy 
Thököly 1699. október 11-i Petröczy Istvánhoz írott levele említi. Petröczy öt küldte 

el a szolgájával együtt Isztambulba a hadak zsoldjáért. A pénz átadása azonban akado
zott, ezért az időközben megérkező Szappanos Mihály lovas kapitány és Horváth Ferenc 
portai rezidens tanácsára Thököly visszatartotta Kist és Petröczy szolgáját, a „véllek levő 
katonákkal". Nyolc-kilencnapi várakoztatás után viszont Thököly nem látta értelmét a 
további ottlétüknek, s mivel sokba került az eltartásuk, visszaküldte őket a generális
hoz.231 Bár Thököly levele rang nélkül említi Kis Ferencet, a kíséretében említett „kato
nák" alapján lovas tiszt lehetett. Feltehetően azonos azzal a Kis Ferenc nevű lovas fő
hadnaggyal, aki a hegyaljai felkelők egyik csoportjával érkezett Törökországba, és mind 
az 1698. évi, mind pedig az 1699. évi felterjesztést aláírta. 

Kis Ferenc nevű katonatisztet már korábban is említenek az emigrációban. 1694. de
cember 23-án Thököly Kis Ferenc nevű karabélyosa Petröczy Istvántól érkezett Thököly
hez, és beszámolt Kassai István kapitány árulásra való szándékáról, amit nyíltan a szemébe 
is mondott."" 1696 októberében ugyancsak egy Kis Ferenc nevű bujdosó érkezett Havasal
földről Thökölyhez Csebi Pogány Zsigmond kapitány társaságában. Pogány a Bukarestben 
letelepedett „elsőbb rendeknek", Kis pedig a 3-400 főnyi Havasalföldön élő erdélyi és ma
gyarországi kuruc katonaság követe volt. A bujdosók kérték Thökölyt, hogy érje el a Por
tán, hogy eljöhessenek a román vajdaságból, mivel annak ellenére, hogy korábban 
„fegyverekel keresték kenyereket", a havasalföldi vajda csak „szarahor"-ként, azaz kiegé
szítő katonaként alkalmazza őket."" Ugyanakkor a Havasalföldön élö bujdosók sorsáról és 
a hozzájuk eljutott erdélyi és magyarországi hírekről is beszámoltak Thökölynek.234 A fe
jedelem november 11-én Pogány Zsigmondhoz írott levele szerint Kis Ferencet Palaticz 
István bejáró társaságában a hadakhoz kívánta küldeni Szabó Gáspár gyalogos kapitány 
mellé. Amennyiben Szabó újabb gyalog sereget tudna felállítani, Kist tegye meg főhad
nagynak, az ellátmányát viszont addig se közönséges hajdúként adja meg neki.235 

Bonyolítja a helyzetet, hogy 1698-1699 körül már két Kis Ferenc nevű tiszt is volt az 
emigránsok között. Mindketten lovasok voltak, egyikük fő-, a másik pedig vicehadnagyi 
rangban. A főhadnagyról egyértelmű, hogy a hegyaljai felkelőkkel érkezett Törökor
szágba, mivel neve az 1698. és 1699. évi felterjesztésekben egyaránt előfordul. A vice
hadnagyi rangban levő tiszt neve csak 1699-ben bukkan fel, mivel azonban az emigráci
óban korábban nem említett és főként újonnan érkezett bujdosók között szerepel, 
valószínűleg ő is hegyaljai felkelő lehetett. A hegyaljai felkelést követően lefolytatott 
káptalani vallatás 22. tanúja szerint Galambos alias Kis Ferenc Eszláron lakó („in Eszlár 
residet") tokaji nemes részt vett a felkelésben, és Szabó István és Somogyi György tokaji 
nemesekkel együtt sós szályakon menekült el a bocsi csatából.236 A Szepesi Kamara által 

231 Leveleskönyv, 1699/2. fol. 33i\ („Iratot az Úrnak Petróczi István Uramnak die 11. Octobre. Inclusa formában") 
232 Napló, 1693-1694. 698. o. 
233 Leveleskönyv, 1696. 199. o. („Instructió Gašpari Pápai Die 27. 8bris") 
234 1696. november 6-án többek között a „Pogány Sigmond Uramtul és Kis Ferencztül publicáltatot hírek"-

ről írt Pápai Gáspárnak. Uo. 210. o. („Pápai Gáspár irta Oroszcsikról maga neve alatt Sándor Gáspár Uramnak. 
[november 6. - S. I.]") 

235 Uo. 222-223. o. („Iratot Pogány Sigmoid Uramnak 11 9bm 1696.") 
236 Esze Tamás cédulakatalógusa, Vaja. 
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a felkelők vagyonának az összeírásával megbízott Danka Balázs ónodi harmincados azt 
jelentette a kamarának, hogy egy Deák Tamás nevű tokaji lakostól számos, korábban Kis 
Ferenc tulajdonát képező értéket kapott. Ezek egy részét ő könyörületből visszaadta a fe
leségének, hatj-őf vörös angliai posztót pedig Szabó Kristóf tokaji lakosnak engedett át, 
mert az eskü alatt vallotta, hogy azt Kis Ferenclcörábbarrtőle rabolta"el."237" 

A Thököly-szabadságharcban egyébként két Kis Ferenc nevű lovas főhadnagy is 
szolgált, akiket Kállai és Tokaji előnévvel különböztettek meg egymástól. 1684. március 
23-án Ibrányi László kuruc ezereskapitány értesítette Thökölyt Ibrányból, hogy „Tokaji 
Kis Ferenczet" Tokajba, „Kállai Kis Ferenczet" pedig túl a Tiszán rendelte.238 Egy évvel 
később pedig a Nagykállóba és Kisvárdára rendelt kuruc hadak 1685. június l-jén ké
szült összeírásában szerepelnek a seregeikkel együtt.239 Thököly váradi elfogatása után 
mindketten átallhattak a császáriakhoz, mivel Kállai az 1686 utáni években már Kovács 
András gyalogezredének volt a vicekapitánya,240 míg egy melléknév nélkül említett Kis 
Ferenc nevű főhadnagy br. Sennyei István lovasezredében szolgált.241 Az emigrációban 
is szereplő lovastiszt inkább vele lehetett azonos. 

Szendrei (fő) hadnagy 
Thököly Csontos János számára adott október 3-i utasítása szerint Ráczkövi strázsa

mester társaságában ő fogja elhozni a hadaknak a Porta által kiutalt húspénzt: „az mikor 
az strása mester Ráczkövi, és Szendrei, arra rendeltetet hadnagi oda érkeznek az Portátul 
rendeltetet hús pénzel."242 Azonos a Szendrei Nagy György, illetve Szendrei György né
ven említett gyalogos főhadnaggyal, aki a hegyaljai felkelők egyik csoportjával érkezett 
Törökországba. Ugyanakkor egy 1704-ből való forrásunk megemlékezik egy Nagy 
György nevű tisztről, aki részt vett a hegyaljai felkelésben, majd Törökországba mene
kült és ott Thököly hadnagya volt. Orlay Miklós „Törökországi Hada"-val 1704 elején 
érkezett Erdélybe, Vékony Mihály gyalog főhadnagy vicéjeként, de csakhamar, még má
jus 11. előtt meghalt. Fennmaradt a halotti búcsúztatója egy, ugyancsak hegyaljai felke
lőből lett emigráns tiszt, Pataki Péter halotti siratójával együtt.243 A Szendrei Nagy 
Györggyel való azonosságot azonban egyetlen adat sem erősíti meg. 

Thököly és az ugocsai kuruc felkelés 

Bár nem tartozik szorosan jelen tanulmányunk témájához, röviden szólnunk kell az 
1698 nyarán és őszén Bereg és Ugocsa vármegyék területén lejátszódott kuruc felkelésről, 
mivel egyes adatok valószínűsítik, hogy a felkelők kapcsolatot tartottak a Thököly-
emigrációval, és szándékukban állt csatlakozni a Törökországban bujdosó bajtársaikhoz. 

Esze Tamás cédulakatalógusa, Vaja. 
238 MOL G 2 Thököly-szabh. lt. II. 1. 
239 MOL G 5 Thököly-szabh. lt. (V) 
240 A Csáky László generális parancsnoksága alatt szolgáló magyar hadak összeírása. MOL P 71 Fase. 198. 

fol. 28-32. 
241 Uo. 
242 Leveleskönyv, 1699/2. fol. 30r. („Csontos János Instructiója 3. Octobrá.") 
243 „Nagy György halotti búcsúzója." Varga, 1977. 488-491. o. 

— 464 — 



1698 nyarán ismét fellángolt Magyarországon a bujdosó mozgalom, ezúttal az ugocsai ré
szekben. Reviczky Imre nagyszőlősi harmincados július 6-án írott jelentése szerint a buj
dosók új támadása július 2-án, illetve 4-én következett be.244 Szeptember végén újabb nagy 
arányú mozgolódásokról tett említést, de „az erdei vitézek" nemességellenes magatartásá
ról számolnak be a Károlyi Sándor Szatmár vármegyei főispánhoz beérkezett levelek is. 
Károlyi anyósa, Koháry Judit és felesége, Barkóczy Krisztina szeptember 24-én és 28-án 
több levelükben is beszámoltak a nemességet és a porciókat üldöző kurucokról.245 Fennma
radt szeptember 30-ról a kurucoknak valamelyik császári vár parancsnokának a császár ke
gyelmét ajánló üzenetére írott levele. A levelet Csányi János, mint Thököly főkapitánya, 
Kecskeméti N. István vicekapitány, Benei Nagy Tamás, Vékás István, Szalontai János, 
Enderidi István és Komáromi János hadnagyok, valamint Deák Sz. János seregdeák írták 
alá.246 Csányi János talán azzal a régi kuruc főhadnaggyal azonos, akit Thököly 1689. évi 
naplója említ az al-dunai csatározások során, augusztus 12-én.247 Jóval többet tudunk 
Kecskeméti Nagy István vicakapitányról. A hegyaljai felkelés idején a pataki kurucok 
egyik főhadnagya volt, és az ő vezetése alatt álló pataki kuruc csapat foglalta el - a helyi 
kurucokkal karöltve - „Thököly számára" a tolcsvai katolikus templomot és parókiát. 4 

Bár a hadnagyok többsége jelenleg ismeretlen számunkra, a szakirodalomban az „ugocsai 
kuruc mozgalom" néven elhíresült mozgolódást nyugodtan tekinthetjük a hegyaljai felke
lés utórezgésének. Még annak ellenére is, hogy a bujdosók - miként arra Esze Tamás is 
rámutatott - már nem a császárt és a beszállásolt német katonaságot, hanem a nemességet 
tartották ellenségüknek, ellentétben a hegyaljai felkelők célkitűzéseivel."49 Nem járunk 
messze az igazságtól, ha Csányiék mozgalma mögött ismét Thökölyék biztatását véljük, 
annál is inkább, mivel a hegyaljai felkelőkhöz hasonlóan az ugocsai bujdosók is Thököly 
hadi népének vallották magukat: „Kegyelmes Urunk Tököli Imre Uram eő Nagyságha hűs-
sége mellet álunk és holtighlan aban meg is maradunk.""50 Bár a török Porta már 1698 ele
jén megtette békeajánlatát Lipót császárnak, márciusban már újra a Maros mentén portyáz-
gattak a török lovasok, május 31-én pedig maga a nagyvezír is útrakelt Drinápolyból 
Belgrád felé.251 Babocsay Izsák krónikájából pedig tudjuk, hogy Szappanos Mihály temes
vári kurucai áprilisban betörtek Magyarországra, és egészen Hajdúszoboszló városáig ka
landoztak.252 Thököly 1698. március 1-jei levelei beszámoltak arról, hogy az elmúlt télen 
Moldvába érkezett magyarországi bujdosók vezetői szerint, még „elegen vadnak... az 
némettül elpártolt és ellene fegyvert fogott magyarokba", akik az őket üldöző császári és 
vármegyei katonaság elől a hegyekbe húzódtak, és csak a tavaszt várják, hogy ők is átvág
hassák magukat Törökországba, Thökölyhez. Mivel Magyarországon különösen hideg tél 

244 Esze, 1954. 162.0. 
245 Uo. 
246 A levelet, ill. annak egyes részleteit Takáts Sándor és Esze Tamás közölték a Károlyi család levéltárá

ból, az irat azonban mára eltűnt. Takáts, é. n. 47. o.; Esze, 1954. 163. o. 
247 Leveleskönyv, 1689. 34. o. 
248 Seres, 2000. 220. o. 
249 Esze, 1954. 163. o. 
250 Uo. 
251 Uo. 
252 Babocsay, 1817. 169. o. 
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volt, a nagy havazások a hegyek között rekesztették a bujdosókat, s ugyanakkor a császári 
katonaság is vigyázta a Temesvárra vezető utat.253 Ezekről a bujdosókról volt szó Madách 
Péter és Szappanos Mihály 1697. november-decemberi leveleiben, valamint a nagyvezír-
nek tett jelentésekben. A nagy vezír hírei szerint ugyanis 1000 kurucnak Moldván keresztül 
kellett volna megérkezniük, „az elébbiek nyomán", Szappanos december 10-i levele pedig 
3000 bujdosó készülődéséről írt.254 

Levelük végén Csányi és tiszttársai nyíltan kimondták, hogy inkább a bujdosást vá
lasztják, és a családjukat hátrahagyva „idegen földre" távoznak, mint sem elfogadják a 
számukra felajánlott amnesztiát: „azért ha hazánkbul ki kell bujdosnunk is, édes nemze
tünktől, feleségünktől, gyermekünktől meg kelletik válnunk is, az idegen földében ki 
kelletik távoznunk az Dávid szolgáival is, mind azon által az grátiát venni nem akar
juk."255 Októberre valóban lecsendesült Bereg és Ugocsa vidéke, a kurucok, mintha mi 
sem történt volna, szinte egyik napról a másikra eltűntek. A bujdosókat vezető hét tiszt 
nevének az ismeretében azonban kérdéses, hogy valóban kijutottak-e Törökországba, 
mivel bizonyára erre az országra gondoltak, amikor az „idegen földet" emlegették. 
Amennyiben az ugocsai bujdosók valóban elhagyták az országot, az csakis Moldván ke
resztül történhetett, és Thököly 1699. évi leveleskönyveiben nyoma kellett volna, hogy 
maradjon egy ilyen, az emigráció szempontjából nagy horderejű eseménynek. Azonban 
az is előfordulhatott, hogy az új kuruc csapat nem csatlakozott a Belgrád környékén és 
Temesvárott állomásozó „régiek"-hez, s talán Moldvában vagy Havasalföldön maradtak. 
Ebben az esetben viszont érthető, hogy Thököly nem szól róluk, mivel a havasalföldiek 
távol maradtak a nikápolyi gyűléstől, és őket nem is telepítették át Bulgáriába! Ezt a 
kérdést azonban csak az elkövetkező évek romániai kutatásai tisztázhatják. Az 1699. má
jus 24-i beadvány aláírói között az ugocsai mozgalom eddig ismert vezetői közül egy 
sem található meg. Egy, Csatáry György jóvoltából nemrég előkerült forrás ugyanakkor 
bizonyítja, hogy az 1698 őszén lezajlott kuruc mozgalom egyes tagjai valóban külföldre 
távoztak. Ugocsa vármegye közgyűlésének az 1705. szeptember 1-jei Rákos mezei or
szággyűlésre delegált küldöttjei számára adott részletes utasításában ugyanis szó esik 
egy Pati Mihály nevű feketepataki (Ugocsa vm.) kuruc hadnagyról, aki a Rákóczi
szabadságharc első éveiben számos kihágást követett el a vármegye területén: „Anno 
1698 Vármegjénkben támadott lator emberek, invasor grassator malefactorok, kiknek fe
je s coriphaeusa volt Fekete Pataki Pati Mihálj nevű paraszt ember, ki is gonosz 
complexivel, urak fő emberek s nemesség házaira rohanni éjjel s fényes nappalis, min
den javainkban praedat tenni, életünket is halálra keresni nem irtózott, a kit a nemesség 
közzül kaphattak vertek taglották vagdalták sarczoltatták, javaival nem az német hanem 
az szenvedő igaz lakos Magyar nemességnek meg rakodván Török Országra mentenek, 
nem régen kerülvén elő Pati Mihálj is szemünk láttára inulté csapong széllel."256 Pati 

Thököly levelei a nagyvezérhez és a sejhüliszlámhoz. Leveleskönyv, 1698/2. fol. 102r-103v.; 104r. 
(„Fő vezérnek íratott Die 1 Mártii 1698."; „Az Sehislamnak. Die Eadem. ") 

254 Leveleskönyv, 1698/1. 426., 430. o. („íratott Horváth Ferencz uramnak, 15. Januarij 1698."; „Szappa
nos Mihálynak, eodem die [január 15. - S. I.].") 

255 Esze, 1954. 163.0. 
256 Tiszaújlak, 1705. szeptember 10. Csatári György: Rákóczi-iratok a KTÁL-ben [Kárpátaljai Állami Levéltár, 

Beregszász - S. I.]. In: Uő: Levéltári kalászatok (tanulmányok, szövegközlemények). Ungvár-Budapest, 1993. 68. o. 
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Mihály 1703-ban valóban hazatért, mivel már abban az évben Majos János lovasezrede 
egyik főhadnagya volt.257 

Ugocsa vármegye panasza alapján tehát biztosra vehető, hogy az ugocsai mozgalom 
egyes vezetői valóban az emigrációt választották. Mivel azonban sem Páti Mihállyal, 
sem pedig Csányi tisztjeivel nem találkozunk az 1699. évi forrásokban, valószínű, hogy 
az új emigránsok Moldvában vagy Havasalföldön maradtak, esetleg oly kevés számban 
csatlakoztak Petrőczy és Szappanos katonaságához, hogy érkezésük, illetve későbbi je
lenlétük nem hozott különösebb változást a kuruc katonaság létszámában. 

A Thököly-katonaság sorsa a karlócai békekötés után 

Az 1699. január 16-án megkötött és február 16-án megerősített karlócai béke 10. 
pontjában a török Porta kötelezte magát, hogy az oltalma alá menekült kuruc felkelőket 
eltelepíti a határvidékről a birodalom belsőbb területeire. Mindössze a Porta jóindulatán 
múlott, hogy a bujdosóknak végül nem Kisázsiában, hanem Bulgáriában jelölt ki szál
lást, Nikápolytól délre, alig kilenc óra járásra a Dunától.238 A sors fintora, hogy a bujdo
sók számára éppen azt a Csiprovac várost jelölték ki néhány környékbeli faluval, amit 
még maguk a kurucok pusztítottak el 1688 szeptemberében, amikor Thököly csapatai a 
szultán parancsára leverték a bolgárok felszabadító mozgalmát, az ún. „csiprovaci felke-
lést".259 A város és környéke 1699-ben már teljesen lakatlan volt, a felkelés során elkö
vetett vérengzést, majd a törökök megtorló intézkedéseit követően az életben maradt la
kosság egy része Magyarországra menekült, s többen közülük Havasalföldön találtak 
menedéket. A Magyarországra menekült bolgárok egy része Georgi Pejacsevics vezeté
sével Újvidéken, Eszéken, valamint Szentendrén telepedett le,260 a császári hadsereghez 
csatlakozott bolgár katonaság pedig előbb a Maros mentén, Arad környékén, majd a 
Hunyad vármegyei határvidéken teljesített szolgálatot. Itt érte őket 1703-ban a Rákóczi
szabadságharc, amikor is a Hunyad vármegyei „rác" határőrség bolgár és szerb katonái 
zömmel csatlakoztak Rákóczi függetlenségi harcához.261 Thökölyék először tiltakoztak a 
minden fedett hajlékot nélkülöző sivár telephely miatt, de attól félve, hogy szétszórják 
őket a birodalom különböző részein, kénytelenek voltak elfogadni a Porta ajánlatát.262 A 
Porta által kiadott telepítési oklevél 1699 júniusában 526 lovas és 712 gyalogos katonát, 
tehát összesen 1238, Bulgáriába telepítendő bujdosót említ.-63 Thököly leveleiből kide
rül, hogy a katonaság azév őszén foglalta el a számára kijelölt területet. Ha figyelembe 
vesszük, hogy az emigráció idején kb. 50-60 katona alkotott egy-egy sereget, a tisztikart 

257 Csatári György: Rákóczi-iratok a KTÁL-ben [Kárpátaljai Állami Levéltár, Beregszász- S. I.]. In: (Jő: Levél
tári kalászatok (tanulmányok, szövegközlemények). Ungvár-Budapest, 1993. 42. o. („Specificatiója Azokk a kik 
Nemes Ugocsa Varmegjébül Kglt Urunk ő Nagja Hadaiban ad Anno 1703 vadnak vágj el estek") 

2* Benda. 1983/A. 166.0. 
259 Minderre lásd Telbizov, Karol: Thököly Imre 1688. évi bulgáriai szerepéről. In: A Thököly- felkelés és 

kora. (Szerk. Benczédi László.) Budapest, 1983. 173-177. o.; ill. uo. Beiida, 1983/B. 179-180. o. 
260 Trebizov: i. m. 176. o. 
261 Esze, 1955. 166-167. o. A Hunyad vármegyei délszláv határvidék történetével, valamint a bolgár-szerb 

katonaságnak a Rákóczi-szabadságharcban játszott szerepével egy önálló tanulmányban kívánunk foglalkozni. 
262Benda, 1983/A. 166. o. 
263 Refik, 1932. 43-51. o. (67., 69-71. sz.) Eredeti francia fordítása szerint: Benda, 1983/A. 166. o. 6. jz. 
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és a tisztek kíséretében lévő személyeket is beleértve legalább 8-9 lovas, és 10-11 gyalo
gos seregből kellett állnia. Thököly még a számára kedvezőtlen békekötést követően is 
különös figyelmet szentelt annak, hogy csapatait rendezett formában megtartsa. 1699 ok
tóberének elsőjiapjaiban Pápai^Gáspárt küldte a hadak közé, azzal a feladattal, hogy tart
son „generalis mustrát" Petrőczy szállásán. Ä Pápainak adott eligazításában külörTkiko-
tötte, hogy minden személyt, a katonaságot és a nemességet egyaránt vegye számba 
egyenként, tizedenként és seregenként. Külön fel kellett írni a fegyveresek és a fegyver
teleneket, a „katonai lovos rend" azon tagjait is, akik gyalog voltak, vagy a lovuk alkal
matlan volt a szolgálatra.264 A közel húsz seregből álló kuruc katonaság összeírásai 
azonban sem a magyar, sem pedig a török levéltárakból nem kerültek még elő. A bujdo
sók két beadványa, valamint Thököly leveleskönyvei összesen 28 tiszt (13 lovas és 15 
gyalogos) nevét őrizték meg. A három forrás alapján tehát a lovasok közül két kapitány, 
hét fő- és négy vicehadnagy, a gyalogságból pedig két kapitány, két főstrázsamester, hat 
fő- és öt vicehadnagy neve ismert: 

Lovas tisztek Gyalogos tisztek 
kapitányok: Mákos András Kéki István 

Szappanos Mihály Szabó Gáspár 
főstrázsamesterek: Rácz István 

Ráczkövi 
főhadnagyok: Csányi György Kazinczi Benedek 

Harsányi István Kajati Pál 
Kerekes András Nagy Mihály 

Kis Ferenc Nagy Miklós 
Tarjáni Benedek Rab Márton 
Tirpács Márton Szendrei (Nagy) György 
Vitálits János 

vicehadnagyok: Balai Mátyás Batári János 
Fejérpataky Mátyás Berecz János 
Kis Ferenc Kovács Ferenc 
Szénási Márton Körey István 

Nagy János 

Thököly 1699. október első napjaiban három bizalmas hívét, Pápai Gáspárt, Csontos 
Jánost és Lengyel Jánost küldte részletes utasításokkal ellátva a hadak közé. A bejáróknak 
adott utasításából pontosan kiderül, hogy az emigráns katonaság összesen négy, két-két lo
vas, illetve gyalogos kapitányság alá tartozott. A Pápainak adott október 1-jei utasítások 
egyik pontja szerint Thököly levelet írt a hadaknak, valamint a „három kapitánynak és az 
Szappanos keze alatt lévő három hadnagyoknak is, egy levélben az hat személynek."265 A 

Leveleskönyv, 1699/2. fol. 75v. („Pápai Gáspár instructiójának punctumi. Die 1. Sbris 1699.") 
Leveleskönyv, 1699/1. fol. 77r. („Pápai Gáspár instructiójának punctumi die 1. 8bris 1699.") 
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két másik hívének adott október 3-i utasításaiban pedig arra tért ki, hogy a rájuk bízott fel
adatok elvégzéséhez a gyalog kapitányok segítségére is szükségük lesz, ezért a „gyalog ka
pitányoknak is, Kéki Istvánnak, Szabó Gáspárnak" külön írt egy-egy levelet.266 Thököly 
aznap valóban írt két, azonos tartalmú levelet Kékinek és Szabónak.267 Mindezekből kide
rül, hogy Szappanos Mihály lovas kapitány keze alatt három főhadnagy szolgált, rajta kívül 
pedig összesen három kapitány volt a hadak között. A három kapitány között két gyalogos 
- Kéki és Szabó - volt, tehát a harmadik kapitány, Szappanoshoz hasonlóan ugyancsak lo
vas tiszt lehetett, aki csakis az 1698-1699. évi felterjesztésekben említett Mákos András 
kapitánnyal lehet azonos. Thököly katonasága egészen a Rákóczi-szabadságharc kitöréséig 
Bulgáriában, illetve Havasalföldön maradt. Igaz, a Porta már 1701-ben engedélyezte, hogy 
a nehéz megélhetési körülmények között tengődő bujdosók elhagyhatják Csiprovac kör
nyékét, és kereskedhetnek az országban.268 Többen élhettek is a lehetőséggel, s ennek tud
ható be, hogy a későbbiekben hazatérő kurucok között belgrádi, temesvári, vidini, sőt, 
boszniai (!) illetőségüekkel is találkozunk. A Rákóczi-szabadságharc kitörése hírére a buj
dosók is készülődni kezdtek, és több hullámban hazatértek Magyarországra és Erdélybe. 
1705 tavaszára gyakorlatilag már az összes emigráns katona hazatért, kivételt csak a feje
delem udvari emberei képeztek, ám Thököly 1705. szeptember 22-én bekövetkezett halálát 
követően ők is elhagyták a „virágok mezejét". 

A Thököly katonaság hazatérése a Rákóczi-szabadságharc alatt 

Jelen tanulmányunknak nem feladata a Rákóczi-szabadságharc során hazatért 
Thökölyánus csapatok, illetve egyes katonatisztek felsorolása. Azonban, a teljesség igé
nye nélkül, bemutatjuk azokat az egykori emigráns tiszteket, akik bizonyíthatóan Török
országból tértek haza 1703-1705 között, és többnyire már rögtön a hazatérésük után ma
gasabb tiszti rang alatt szerepelnek. 

Eltekintve egyes, véletlenszerűen felbukkanó elszórt utalásoktól, a legtöbb Törökor
szágból hazatért kuruc nevével az erdélyi kuruc hadak 1704. évi, valamint a tiszántúli 
kuruc hadsereg 1706. és 1708. évi kimutatásában találkozunk. Néhány hazatérő tiszt és 
nemes nevét a Rákóczihoz benyújtott kérvények, illetve a folyamodványok kivonatait 
tartalmazó Protocollum Instantiarium kötetei őrizték meg. Két egykori hegyaljai felkelő
ről, a Gyulafehérvár bevétele körüli időben elesett Nagy György, Vékony Mihály 
kompániájabeli vicehadnagyról és az Orlay lovas főstrázsamestereként hazatért, majd 
Pekry Lőrinc lovasezredében főhadnagyoskodó Pataki Péterről csak az 1704-ben kelet
kezett halotti búcsúztatójuk árulja el, hogy hét éven át Thököly mellett bujdostak Török
országban. Többen közülük - mint Bajusz Gáspár, a hegyaljai felkelés egyik vezetője 
vagy Kassai István, Thökölynek a zentai csatában súlyos sebeket szerzett meghitt kapi
tánya - megöregedve, betegesen, a harcokba belerokkanva tértek haza, és már nem vál-

266 „a' Gyalog Kapitányoknak is Kéki Istvánnak, Szabó Gáspárnak egy-egy commissiót különösen 
Írattunk." Leveleskönyv, 1699/1. fol. 60r. („Lengyel János Instructiója."); ill. „az Gyalog Kapitányok/íük Kéki 
Istvánnak, Szabó Gáspárnak egy commissiót különössön Írattunk." Leveleskönyv, 1699/2. fol 30r. („Csontos 
János Instructiója 3. OctobnY') 

267 Leveleskönyv, 1699/1. fol. 82v., 83v. („Kékinek szólló levélnek párja"; Szabó Gáspár Uramnak") 
268 Refik, 1932. 52-53. o. (77. sz.) 
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laltak tisztséget az új függetlenségi háború alatt.269 Évekig tartó bujdosásukról és Török
országból történt hazatérésükről csupán a fejedelemhez benyújtott folyamodványaik 
árulkodnak. Ugyanakkor például az emigrációban kizárólag csak bizalmas szolgálatokat 
betöltő hűséges „bejáróját", egykori fegyverhordozóját, Csáky Andrást azzal küldi haza 
1703 októberében Thököly, hogy Rákóczi tegye meg lovas kapitánynak. ° Csáky való
ban kivette a részét a harcokban, előbb a dévai és hunyadi ostromzár irányítójaként, 
majd Déva magyar kézre kerülése után, annak hősies védelmében bizonyította hűségét és 
katonai tapasztalatait, s egy ideig a Rákóczi zsoldjába szegődött krími tatár katonák ka
pitányi tisztét is betöltötte. Rövid fogságából való bravúros szökését követően, előbb 
gyalogos ezereskapitány, majd a szabadságharc végén a Török Birodalom területén to
borzott önkéntesek (albán, bosnyák és török katonák) áthozásával megbízott kuruc tisz
tek egyike volt.271 A függetlenségi harc bukása után újra emigrált, 1712-ben már Temes
váron tartózkodott.272 További sorsa ismeretlen. 

Az újabb kutatások valószínűsítik, hogy török földről már a Rákóczi-szabadságharcot 
megelőző években is rendszeres volt, hogy kisebb-nagyobb kuruc csoportok, illetve egy-
kettesé vei járó magányos katonák ki-bejártak a határon,"73 sőt, 1702 augusztusában Er
dély területén már nyílt összetűzésbe keveredtek az ellenük felvonuló kolozsvári császári 
őrséggel.274 Egyes adatok arról tudósítanak minket, hogy a tiszaháti felkelés, illetve az 
azt megelőző kuruc szervezkedés több alakja is Thököly egykori emigránsai közül került 
ki. Legjellemzőbb példa erre a „változatos katonai s egyben bűnözői pályát befutott" Kis 
Albert esete, aki előbb Füleken, majd Putnokon volt végvári katona, 1688-ban Miksa 
Emánuel bajor választófejedelem magyar huszárezredében harcolt a török ellen. 1693-
1694-ben már Thököly hajdúhadnagya, aki egy alkalommal Thököly bizalmi embereit 
kísérte Havasalföldre, hogy ott sertéseket vásároljanak. Útközben azonban elrabolta a 
pénzt és átállt a császáriakhoz. 1694 végén már császári tisztként korábbi bajtársai ellen 
harcolt. 1695 folyamán Veteráni útlevelével hazatért, és egy ideig Szatmár vármegye 
szolgálatában állott. Tevékeny részese volt a hegyaljai felkelésnek, 1702-ben pedig a 
Rákóczi-ház tarpai jobbágyából lett szegénylegény, Esze Tamás társaságában láttak hoz-

} Kassai István folyamodványa II. Rákóczi Ferenchez. (1705. május 29. kőiül.) MOL G 19 Rákóczi-szabh. lt. 
Extractus Instantiarum. nr. 218. Kassait Pápai Gáspár küldte ki Törökországból Thököly egyik jószágának a gondvise
lésére, de a Zentánál szerzeit sebei miatt (még most is benne van egy golyó - úja) alkalmatlan a közönséges szolgálat
ra. Kéri Rákóczit, hogy engedje haza, és hadd maradjon otthon gyógyulása után is. A fejedelem rá bízta a döntést. 

270 „Ez a Csáky András méltó arra, hogy kegyelmednek recommendáljam, olyan resolturióban leszen, hogy 
ha kegyelmed más embert nem találna: meghozza nekem kegyelmed válaszát; ha pedig ott maradna, kegyel
med bízvást meghiheti, - nekem is fegyverhozdozóm volt - érdemes egy lovas kapitányságra." Thököly Imre 
levele II. Rákóczi Ferencnek. Virágok mezeje, 1703. október 30. Thököly utolsó levelezései, 1703-1705. 
MHHSXXIV. 518. o. 

271 Ifjabb Teleki Mihály II. Rákóczi Ferenc főtisztjének naplója (Szemelvények az 1703-tól 1712-ig terjedő 
korszakból). (Bevezetéssel, jegyzetekkel, magyarázatokkal közzéteszi a budapesti II. Rákóczi Ferenc állami ál
talános gimnázium tanárainak és tanulóinak munkaközössége. Szerk. Dr. Temesi Alfréd igazgató.) Budapest, 
1960. 77-84. o. 

272 AR I. oszt. VII. 186.0. 
273 Czigány István: Rebellió Magyarországon 1702/1703 (stratégiai elképzelések és a taktikai valóság). In: 

A Rákóczi-szabadságharc és Kelet-Európa Tanulmányok a Rákóczi-szabadságharc kezdetének 300. évforduló
jára. (Szerk. Tamás Edit.) I. k. Sárospatak, 2003. [A Sárospataki Rákóczi Múzeum Füzetei 45.] 51.0. 

274 Várkonyi, 1954.31.0. 
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zá az új kuruc mozgalom megszervezéséhez. A szervezkedés vezetői között említik 
Szabó Ferenc egykori „temesvári hajdút" is, ami egyértelműen arra utal, hogy korábban 
Thököly Temesvárott állomásozó csapataiban szolgált.276 Az sem lehet véletlen, hogy az 
ugyancsak a szervezkedők között említett Marjay Ferenc nevű nemes 1706-1707 fordu
lóján már a Nyúzó Mihály lovasezredében szolgáló „törökországi" kurucok egyik főhad
nagya volt.277 Történetírásunk mára megnyugtatóan tisztázta, hogy Thököly török földön 
élő csapatai, az első olvasatra pontosnak tűnő egykorú híradások ellenére sem lehettek 
jelen a beregi zászlóbontásnál és az 1703. június 7-i dolhai csatában.278 Ennek ellenére, 
több jel is arra utal, hogy a hazai szervezkedők kapcsolatban álltak az emigránsokkal, 
egy Szénássy nevű hadnagy (Az 1699. évi felterjesztést is aláíró Szénássy Márton lovas 
vicehadnagy) pedig már a dolhai csata előtt megírta a Sárospatakon élő feleségének, 
hogy hamarosan hazajönnek Magyarországra.279 Valóban, a törökországi kurucok haza
térése már rögtön a szabadságharc elején megkezdődött. A debreceni városi jegyző
könyv már 1703. augusztus 10-én említ egy Guti István nevű Törökországból nemrég ki
jött kuruc tisztet, a Rákóczihoz frissen átpártolt Károlyi Sándor pedig 1703. október 13. 
körüli napokban emlékezett meg naplójában a Magyarországra és Erdélybe a „pusztasá
gon át csoportonként" érkező törökországi kurucokról." November l-jén Rákóczi tájé
koztatta Károlyit arról, hogy „Gencsi kapitány hívünkhöz pedig azon Törökországból 
feljött katonák, az kik táborunkban találtatnak parancsolatunkból lemennek, mindazonál
tal nagyobbára el is mentek"."8'' Ezek a katonák később zömmel Károlyi Sándor lovasez
redébe kerültek, sőt, az ezred 1708. évi összeírásában, a katonák korábbi helyzetére vo
natkozó kérdőpont - „Az előtt melyik regimentben lakott vagy micsoda szolgálatban 
volt?" - szerint az ezred két főhadnagya is Törökországból tért haza.282 A dévai születé
sű Dévay Mihály és a hajdúszoboszlói Török Péter főhadnagyok mellett megfordulhatott 
az emigrációban Pikó Demeter főhadnagy is, akiről Károlyi egyik 1706. november 23-án 
Rákóczihoz írott levele megemlíti, hogy jól beszélt törökül." ' 

27í Kis Albert életének az összefoglalását újabban lásd Czigány István: Háború a háborúban (A Rákóczi
szabadságharc stratégiai helyzete). In: Az államiság megőrzése. Tanulmányok a Rákóczi-szabadságharcról. 
(Szerk. és az előszót írta Uő.) Budapest, 2002. 142-143. o.; ill. Mészáros Kálmán: A szabadságharc tisztikara. 
In: Uo. 160. o. 

276 Rákócziék többek között „bizonyos Szabó Ferencz nevű, Thököly-féle - egyébként s közvetlenül 
Debreczen alatti Kis-Pércs községben tartózkodó - tömösvári hajdú által" küldték le Debrecenbe és Bihar vár
megyébe a brezáni pátenst. Thaly Kálmán: A székesi gróf Bercsényi család. 1470-1835. III. k. 1703-1706. 
Budapest, 1892.6.0. 

277 Seres, 1997.56.0. 
278 Esze, 1955. 201. o. 1. jz. Mindéiről részletesen a Thököly Imre emigráns katonasága és a beregi „zász

lóbontás" című tanulmányunkban írtunk. (Megjelenés alatt a 2003. május 24-25-én, Beregszászon és Salánkon 
megtartott Rákóczi-emlékülés [„A beregszászi zászlóbontás emlékére. Anno 1703."] kötetében. Szerk. Csatáry 
György.) 

279 Thaly Kálmán: A székesi gróf Bercsényi család. 1470-1835. II. k. 1689-1703. Budapest, 1885. 487. o. 
2X0 Waltherr Imre: Károlyi Sándor naplójának töredéke 1703-ból. Századok, 1872. 714. o. 
2X1 II. Rákóczi Ferenc levele Károlyi Sándornak. Tokaji tábor, 1703. november 1. A Nagy-Károlyi Gróf 

Károlyi család oklevéltára. V. k. II. Rákóczi Ferencz fejedelem korabeli oklevelek és levelezések, 1703-1707. 
(S. a. r. Géresi Kálmán.) Budapest, 1897. 38. o. 

282 MOL P 396 Károlyi es. lt. Acta Publ. 1. Acta Rák. Ser. III. Lustrakönyvek. Az 1708. évi mustrakönyv. 
283 Seres, 1997.48.0. 
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Legtöbb adatunk az Orlay Miklóssal hazatért „Törökországi Had"-ról maradt fenn. 
Orlay 1704 februárjában tört be Erdélybe a Vaskapun keresztül mintegy 700 lovas és gya
logos kuruccal. Rövid, de annál eredményesebb villámhadjárata során bevette Marosillye, 
Branyicska, Kolcvár, Szászváros, Alvinc és Szászsebes várait, erődített kastélyait, s végül 
Thoroczkai János äränyóššzeki főkapitány csapataival egyesülve április 7-éiLmeghódítot-
ták Gyulafehérvárat is.284 Fennmaradt az alakulat 1704. május 11-én II. Rákóczi Ferenchez 
intézett folyamodványa, amelyet összesen 14 tiszt írt alá. Mivel Orlay rövid hadjárata so
rán katonaságához tömegesen csatlakoztak Huny ad és Alsó-Fejér vármegye magyar és ro
mán lakosai, feltehető, hogy az alakulat némely tisztjei is az Orlayhoz állt helyi kurucok 
vezetői közül kerültek ki. így például az 1704. május 11-i folyamodványban „tiszt"-nek 
említett Erdélyi István lovas vicehadnagy az aranyosszéki Felvincre, a később Eöllyüs Já
nos gyalogezredének alezredeseként a székelykocsárdi ütközetben elesett Felföldi Miklós 
pedig az Alsó-Fejér vármegyei Alvincre való volt.285 Természetesen ez nem azt jelenti, 
hogy az erdélyi származású egykori Orlay-tisztek mind 1704-ben csatlakoztak volna a Tö
rökországból hazatért kurucokhoz. A később Nyúzó Mihály ezredébe került kőröspataki 
(Udvarhelyszék) születésű Ács István főhadnagyról, Orlay egykori zászlótartójáról, illetve 
a Hunyad vármegyei Dévára való Dévay Mihály Károlyi-ezredbeli főhadnagyról például 
az 1708. évi mustrakönyv egyértelműen kimondja, hogy korábban Törökországban bujdos
tak.286 Ugyanakkor feltűnő, hogy az Orlay-féle katonaság 14 tisztje között, csak Kerekes 
András lovas főhadnagy, Balai Mátyás lovas vicehadnagy, Nagy Miklós gyalogos főhad
nagy, Körei („Koreji") István gyalogos vicehadnagy és talán Szitás Nagy János gyalogos 
vicehadnagy neve fordul elő az 1698-1699. évi folyamodványok aláírói között.287 Orlay 
hirtelen halála után a „törökországiak" lovasságát Pekry Lőrinc ezredéhez csatolták, egy 
ugyancsak török földről hazatért lovastiszt, Nyúzó Mihály vicekapitánysága alatt. Az erdé
lyi kuruc hadak Radvánszky János által 1704 nyarán elkészített összeírásában Orlay egy
kori lovassága a Pekry-ezred első négy századát alkotja.288 Később egy részük Nyúzó 
újonnan alakuló ezredébe került, három seregüket pedig Nádaskay György lovasságához 
csatolták. Hosszas huzavona után Rákóczi engedélyt adott rá, hogy az erősen lecsökkent 
számú „török seregek" Nyúzó mellé mehessenek.289 Ugyanakkor Orlay gyalogsága már 
1704 nyarán Dévai Csáky András parancsnoksága alá került. Részt vettek a dévai és hu
nyadi ostromzár körüli harcokban, majd Déva elfoglalása után jórészt ők adták a vár őrsé
gét is. A vár 1706. évi hősies védelmét követően az egykori törökországi hajdúk előbb 
Csáky, majd Szentpáli István gyalogezredében vitézkedtek. Az Orlay-féle lovasságtól elté
rően, a gyalogosok közül egyedül csak Körei István főhadnagy serege található meg az 
1704. évi erdélyi összeírásban. 

Orlay dél-erdélyi hadjáratáról lásd Várkonyi, 1954. 61-62. o., valamint a törökországból hazatért kuruc ha
dak II. Rákóczi Ferenchez írott folyamodványát: Esze, 1955. 158-162. o. Orlay katonaságának az erdélyi Thö-
köly-párt térnyerésében játszott szerepéről: R. Várkonyi Ágnes: Kritika és emlékezet (Vázlat II. Rákóczi Ferenc 
Thököly-képeiről). In: A Thököly-felkelés és kora. (Szerk. Benczédi László.) Budapest, 1983. 232., 234. o. 

285 Magyari, 1994. 92. o., ill. MOL P 396 Károlyi es. lt. Acta Publ. 1. Acta Rák. Ser. III. Lustrakönyvek. 
Az 1706. évi mustrakönyv. (Öllyüs János gyalogezredének az összeírása.) 

286 MOL P 396 Károlyi es. lt. Acta Publ. 1. Acta Rák. Ser. III. Lustrakönyvek. Az 1708. évi mustrakönyv. 
287 Esze, 1955. 159.0. 
288 Magyari, 1994.81-94.0. 
289 Seres, 1997. 48. o. 
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Az Orlay Miklós vezetésével hazatért kuruc katonaság további sorsáról meglehetősen 
sokat tudunk, ugyanakkor kevés olyan adattal rendelkezünk, amelyek egyes ezredek na
gyobb számú törökországi emigráns jelenlétéről tájékoztatnának. Bár valószínű, hogy 
leginkább a bizonyítottan Törökországból hazatért tisztek ezredeiben, századaiban lehet
tek egykori bujdosó társaik, erről csak a mustrakönyvek elszórt bejegyzései tanúskod
nak, így például az erdélyi kuruc hadak 1704. évi összeírásában több név mellett lakó
helyként a Törökország, Törökföld, Lándorfejérvár (Nándorfehérvár), Temesvár, sőt, 
Vidin és Boszna (azaz: Bosznia) megjelölés szerepel. Mivel azonban ekkor már csak az 
Orlay-féle lovas és gyalogos alakulatok alkottak úgy-ahogy önálló csapattesteket (a 
Pekry Lőrinc ezredéhez csatolt Orlay-féle lovasság és a Csáky András parancsnoksága 
alá rendelt gyalogság), a mustramesterek csak az ő esetükben tartották érdemesnek felje
gyezni, hogy „törökországiak". Ugyanakkor a Károlyi Sándor parancsnoksága alatt álló 
erdélyi és tiszántúli kuruc csapatok 1708-ban készült összeírásában hét lovas és egy gya
logezredben összesen 57 olyan katonát találunk, akik neve mellett, „Az előtt melyik re
gimentben lakott vagy micsoda szolgálatban volt?" rovatban a „törökországi katona" (47 
fő), „Tököli hajdúja" (2 fő), „Tökölyi hadában" (1 fő), „Tököly katonája" (2 fő), „Ollai 
[Orlay Miklós - S. L] ezrede" (1 fő), „Ollai hadnagya" (1 fő), Ollai hajdúja" (1 fő), 
„Ollai katonája" (2 fő) megjelölés szerepel. Nem is olyan rossz arány, ha azt vesszük, 
hogy a két mustrakönyv tizenöt lovas- és két gyalogezred összeírását tartalmazza, és a 
bujdosók hazatérése óta már négy-öt év is eltelt!290 

Számos egykori emigráns hazatéréséről egyáltalán nem rendelkezünk adatokkal, 
gyakran csak feltűnő családi nevük alapján feltételezhetjük, hogy Törökországból térhet
tek haza a Rákóczi-szabadságharc elején. Ilyenek például a hegyaljai felkelésben is sze
replő Szentimrei Szabó testvérek, Gáspár és Zsigmond, akikkel az emigráció 1699. évi 
irataiban találkozunk. Bár a hazatérésük időpontjáról nincsenek adataink, valószínűleg 
az első emigráns csoportokkal érkezhettek Magyarországra. 1703. november 2-án Rákó
czi visszaadatta nekik a hegyaljai felkelés után a Szepesi Kamara által elkobzott szőlői
ket. Később Zsigmond az ecsedi őrség lovas főhadnagyaként, Gáspár pedig az ungvári 
gyalogság főhadnagyaként szerepel. Tirpács Márton lovas főhadnagy nevét - igaz ekkor 
még keresztnév nélkül - már 1703. szeptember 7-én a Nógrád vármegyébe betört kuru
cok egyik vezetőjeként említi meg a kurucok elől Gács várába húzódott Kajali Pál egyik 
levele.291 Később Ocskay László lovasezredének főhadnagyaként részt vett az 1703-
1704. évi felvidéki hadműveletekben.292 Tirpács esetében, a Szentimrei testvérekhez ha
sonlóan, csak a jellegzetes neve alapján következtethetünk arra, hogy az emigrációban 
említett lovastiszttel lehet azonos. Feltűnő, hogy a Gács várát ostromló kurucok egyik 

290 MOL P 396 Károlyi es. lt. Acta Publ. 1. Acta Rák. Ser. III. Lustrakönyvek. Az 1705. (!) és 1708. évi 
mustrakönyvek. Az „1705." évszámmal megjelölt mustrakönyvről Mészáros Kálmán bizonyította be, hogy az 
valójában 1708 márciusában készült a Kővár-vidékén, nem sokkal az 1708. májusi tiszántúli mustra előtt. Mé
száros Kálmán: Adalékok a Károlyi család levéltárában lévő mustrakönyvek keltezéséhez. Fons {Forráskuta
tás és történeti segédtudományok), 4 (1997). 1. sz. 99-105. o. (Jelenleg már helyes dátummal szerepel a fond-
jegyzékben.) A mustrakönyveknek a Törökországból hazatért emigránsokkkal kapcsolatos bejegyzéseivel a 
„Bujdosó kurucok, szegénylegények az erdélyi és tiszántúli kuruc hadsereg 1708. évi összeírásában" című ta
nulmányunkban kívánunk bővebben foglalkozni. 

291 Kajali Pál levele Kovács János Hont vármegyei esküdthöz. Ráday Pál iratai. I. k. 1703-1706. (S. a. r. 
Benda Kálmán, Esze Tamás, Maksay Ferences Pap László.) Budapest, 1955. 49. o. 

292 Ocskay levele Károlyi Sándornak Szent-Margitról. AR I. oszt. I. 103. o. 
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kapitánya a hegyaljai felkelés után Törökországba menekült Vitárius (Vitálius, Vitális) 
János kapitány volt, Tirpács mellett pedig egy Kis Ferenc nevű szécséni származású ku
ruc főhadnagyot említenek Gács alatt. 

Mán azLl690-es évek elején Thököly tisztjeiként említik Guti István lovas, valamint 
Borbély Gáspár és Kovács István gyalogos főhadnagyokat, akik a szabadságharc első 
éveiben tértek haza, és Magyarországra érkezésüket követően rögtön szolgálatot vállal
tak Rákóczi hadseregében. Ugyanakkor az 1698-1699. évi beadványok között egyikük 
nevével sem találkozunk. 

Guti István az emigrációban Szappanos Mihály ezereseskapitány lovas hadnagya 
volt. Először 1693. augusztus 24-én említi Thököly naplója, amikor labanc fogságból 
szabadult, mivel néhány nappal korábban Szendrőnél elfogták.293 1694. június 21-én is
mét fogságból érkezett, akkor Pétervárad felett egy Terovicz nevű rác véghelyen tartot
ták fogva.294 Október 5-én Szappanos panaszára Thököly parancsot adott Petrőczy Ist
vánnak, hogy fogassa meg és vesse tömlöcbe.295 Guti Törökországból való hazaérke
zéséről már 1703. augusztus 10-éről megemlékezik Debrecen város jegyzőkönyve, mely 
szerint a város „Guti István nevű kurucznak, ki nemrég jött Török Országból, ki szörnyű, 
hallatlan irtóztató, káromkodó ember, egy új farkasbőrt, ezüst gombostól, lánczostól csi
náltattunk".296 Guti 1703 őszén már az Érchegységben tevékenykedett, s hamarosan be
tört a Székelyföldre, vitatható eredményű hadműveletei során azonban inkább csak kárt 
okozott a fegyvert fogott és mellé állt székelységnek. 1704. február 5-én saját kapitány
társai végeztek vele Tordán.297 

Borbély Gáspár gyalog főhadnagyot 1693. április 25-án említik egy 52 hajdúból álló 
zászló élén.298 1694. május 12. éjjelén sebesülten hozták be Szappanos egyik, a Duna 
túlsó felére vezetett portyájáról.299 Thököly 1694. november 29-én a hűségében megma
radt „elsőbb tisztek és rendek" között sorolja fel.300 Magyarországra való hazaindulásáról 
Thököly 1704. november 11-i levele számol be, amelyben Rákóczi figyelmébe ajánlja a 
sokat próbált tisztet. Thököly ajánló sorai szerint „egy régi szolgám s meghitt hadna
gyom", aki „az én hadakozásimban is, ifjabb korában is, hadi keménységére s vitézségé
re nézve megérdemlett volna egy kapitányságot".301 A fejedelem megfogadta mostoha-

293 Napló, 1693-1694. 150. o. 
294 Uo. 403. o. 
295 Uo. 571. o. Talán azonos azzal a Gúti János nevű lovastiszttel, aki 1694. október 27-én Ács András lovas 

főstrázsamesterrel Pancsováról Thökölyhez érkezett a Duna túlsó partján levő kuruc katonák nevében. Uo. 626. o. 
296 Balogh István: Debrecen hadiszolgáltatásai a Rákóczi-felkelés alatt. 1703-1711. Debrecen, 1935. (A 

Debreceni M. Kir. Tisza István Tudományegyetem Történelmi Szemináriumának Közleményei. 5.) 34. o. 
297 Gutinak az 1703 őszén és telén véghezvitt, sikerekben és még nagyobb kudarcokban bővelkedő erdélyi sze

repe eléggé ismert a történetírásban, lásd Várkonyi, 1954.44-46., 51-53., 57-61. o. Haláláról több egykorú emlék
irat, napló is beszámol, lásd erről Szaniszló Zsigmond, Vízaknai Briccius György és Cserei Mihály feljegyzéseit: 
Rákóczi Tükör. Naplók, jelentések, emlékiratok a szabadságharcról. (Vál., szerk., az előszót és a naplórészleteket 
bevezető kistanulmányokat írta Köpeczi Béla és R. Várkonyi Ágnes. A jegyzeteket írta és a mutatókat összeállította 
Bánkúti Imre.) Budapest, 1973.1. k. (Magyar Századok) 174., 360., 383. o. 

298 Napló, 1693-1694. 75. o. 
299 Uo. 384. o. 
300 Uo. 323. o. 
301 Thököly utolsó levelezései, 1703-1705. MHHS, XXIV. 572-573. o. 
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apja tanácsát, és Borbélyt egy szabadcsapat parancsnokaként alkalmazta a Dunántúlon. 
1706 szeptemberében voluntér kapitány Bezerédi Imre lovasezrede mellett, 1708 őszén 
már voluntér alezredes. 1710 nyarán ezredesi rangban vett részt Béri Balogh Ádám por
tyáiban, amikor szeptember 9-én halálos sebet kapott.302 

Kovács István gyalogos főhadnagy 1691. március 19-én Bajles és Nikápoly között 
egy kis szigeten őrizte a dunai révet,303 1693. május 2. előtt Temesvárról érkezett vissza 
a palotások strázsamesterével: a Gyulára tartó Sándor Gáspárt és lovasait kísérték el az 
aradi révig.304 Kovács István, Gutihoz és Borbélyhoz hasonlóan, ugyancsak hazatért a 
Rákóczi-szabadságharc első éveiben, erről viszont csak Károlyi Sándor egyik levele 
árulkodik. 1705. november 24-én Károlyi tudósította Rákóczit, hogy parancsot adott ar
ra, hogy Gyalu vára kapitányának Kovács Istvánt tegyék meg, aki „Török Országi 
kurucz". °5 A török földről hazatért tiszt egy időre valóban Gyalu kapitánya lett, mivel 
Károlyi 1706. március 5-én Hunyadra kívánta helyezni „Gyulai Kovács István"-t és ka
tonáit.306 Kovács István később Sebesvár parancsnokaként szerzett hírnevet magának.307 

Kassai István az 1680-as évek elején még lovas főhadnagy volt Thököly mellett, 1691 — 
1694 között viszont már ő volt az udvari gyalog seregek kapitánya.308 1694 végén pedig ő 
a parancsnoka az addigra 5 zászlóra csökkent kuruc gyalogságnak, akiknek a Porta 
Visnicét jelölte ki téli szállásul. Mivel árulás gyanújába keveredett, Thököly elmozdította 
tisztségéből és két főhadnagyával együtt elfogatta.309 Bár néhány napon belül kiszabadul
tak, az utolsó vele kapcsolatos hír szerint, a gyanúság megújulására nézve december 21-én 
Thököly ismét fogságba vetette.310 Ennek ellenére végig kitartott Thököly mellett, részt 
vett a zentai csatában, ahol megsebesült, és még 1705-ben is testében hordozott egy ott ka
pott golyót. Amikor a Rákóczi-szabadságharc elején a Thököly mellett tartózkodó Pápai 
Gáspár hazaküldte, 1705 májusában II. Rákóczi Ferenchez folyamodott, és a közönséges 
szolgálatra való alkalmatlanságára hivatkozva kérte, hogy engedje haza.311 Kassai 1694 
utáni törökországi bujdosásáról és hazatéréséről ugyancsak ez az egyetlen adatunk. 

Szintén bizonyíthatóan az emigrációból tért haza a sárospataki Pataki Péter, aki a 
Thököly-szabadságharc utolsó éveiben Deák Ferenc lovas seregének volt a vicehadna-

' Rövid életrajzát lásd Seres István: Portyázás, lesvetés és kalauzolás a kuruc korban. In: „Huszárok a tör
ténelem forgószínpadán" Tudományos konferencia: Sárvár, 2000. szeptember 14-15. Nádasdy Ferenc Múzeum 
Sárvár, 2000. 43. o. 

303 Almády István naplója 1687-1694. MHHS, XXIII. 731. o. 
304 Napló, 1693-1694.82.0. 
305 Nagy László: „Nem jöttünk égi hadak-útján..." Vázlatok és tanulmányok a XVII. századi kurucokról. 

Budapest, 1982.61.0. 
306 Lásd Károlyi levelét Rákóczinak: MOL G 14 Rákóczi-szabh. lt. Caps. C. Fase. 62. Nr. 12. Gyalut a ko

rabeli forrásokban gyakran írták Gyulának. 
307 Károlyihoz írott rendszeres jelentéseit lásd a Károlyi cs. It.-ában: MOL P 396 Károlyi es. lt. Acta Publ. 

1. Acta Rák. Ser. I. 
308 Mindéiről lásd Thököly 1691-1694. évi naplóit és leveleskönyveit. 
309 Napló, 1693-1694.688.0. 
310 Uo. 697-698. o. 
311 MOL G 19 Rákóczi-szabh. lt. II. 2. i. Protocollum Instantiarum. Nr. 218. 
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gya. Egyike volt a legrégebben harcoló kuruc tiszteknek, mivel az 1704 második fe
lében írt halotti búcsúztatója szerint élete 50 évéből 32-t „nemzete javára vitézséggel töl
tött", tehát alig 18 évesen már a bujdosók 1672-es támadásában is ott lehetett. Mivel 
azonban Deák Ferenc serege az ónodi végváriak közül került ki, nem elképzelhetetlen, 
hogy Pataki is végvári vitézként kezdte ^katonai pályafutását t8 evesen.314 Vezető sze
repe volt a hegyaljai felkelésben,315 majd ő is Törökországba menekült. Halotti búcsúzta
tója külön ki is tér arra, hogy hét éven át volt Thököly főhadnagya Törökországban. Az 
emigráció eddig feltárt irataiban azonban hiába keressük a nevét. Pataki Péter 1704 ele
jén tért haza Orlay lovas föstrázsamestereként,316 majd Pekry Lőrinc ezredének egyik 
főhadnagya lett.317 Ugyancsak ismeretlen Thököly leveleskönyveiből a későbbi híres lo
vas ezereskapitány, Nyúzó Mihály neve is, akit Károlyi Sándor ajánlására II. Rákóczi 
Ferenc és III. Károly király egyaránt megnemesíttetett. Nyúzóról csak két későbbi adat 
bizonyítja, hogy szintén Törökországból tért haza, nem sokkal a Rákóczi-szabadságharc 
kitörése után. 1705. június 2-án a bihari táborból így írt Károlyi Sándornak: „Nagyságod 
tudgya meddig bujdostam Török Országon [...] mi olta Török Országról el jöttem, 
cselédim közöt hat hétig alig voltam".318 Egy 1708 elején Tokajban készült összeírás 
szerint pedig Hatházi Mihály helybéli lakos Nyúzóval bujdosott Törökországban.319 

Nem elképzelhetetlen, hogy a Rákóczi-szabadságharcban magát vitézségével sokszoro
san is kitüntető kuruc tiszt a hegyaljai felkelést követően bujdosott ki Törökországba.320 

A Rákóczi-szabadságharc nyolc éve alatt végig megfigyelhető, hogy a Thököly-
emigrációból hazatérő kuruc diplomatákat Rákóczi leginkább a keleti politikájában al
kalmazta. Thököly egykori bizalmasai, portai rezidensei közül Ládoni Horvát Ferenc, 
Ludányi Bay Mihály és fia, András, Pápai Gáspár és Szöllősi Zsigmond Rákóczi követei 
az isztambuli szultáni udvarba, a moldvai vajdához és a krími tatár kánhoz. Horvát Fe
renc később Pápai János mellett tartózkodott Isztambulban, Pápai Gáspár pedig éveken 
keresztül Rákóczi belgrádi rezidense volt. Ugyanakkor a Törökországból hazatért kato
naság is kamatoztathatta a hely- és nyelvismeretét. 1706 őszén a legtöbb törökországi 
bujdosót tartalmazó két tiszántúli lovasezredből, Károlyi Sándor generális, illetve Nyúzó 
Mihály ezereskapitány ezredeiből válogatták ki azt az 50 katonát, akiknek az ugyancsak 
török földről hazatért Ács István főhadnagy vezetésével 1707 elején Boszniába kellett 

312 1685. július 2-án „Deák Ferenc vicehadnagyának, Pataki Péternek" Thököly udvarából posztót utaltak 
ki. MOL G 2 Thököly-szabh. lt. 

313 Babócsai Izsák tarcali nótárius már 1680-ban megemlíti Pataki Pétert a Tárcáira beszállott „Kurucz-
hajdúk' átheus Tisztjei" között, akik csak 3-4 nap múlva hagyták el nagy üggyel-bajjal a várost. Babocsay, 
1817.65.0. 

314 „Pataki Péter búcsúzó verse." Varga, 1977. 512-516. o. 
315 Kövér Ferenc, Bakos Gergely és Tokaji Ferenc kuruc kapitányok mellett őt kárhoztatja az Ének Tokaj

ról című egykorú vers a Hegyalja pusztulásáért. Uo. 389. o. 
316 Esze, 1955. 159.0. 
317 Magyari, 1994. 94. o. 
318 MOL P 396 Károlyi es. lt. Acta publ. 1. Acta Rák. Ser. I. 1705 jún. Fase. 2. B. Nr. 13. 
319 MOL G 28 Rákóczi-szabh. lt. fol. 321. 
320 Életrajzát lásd Sípos Ferenc: Nyúzó Mihály, a kuruc (1666-1716). Egy életút színe és fonákja. In: Sza

bolcs-Szatmár-Beregi Szemle. Társadalom, tudomány, művészet, 2003/2. 175-183. o. 

— 476 — 



kísérniük Bay Andrást. A függetlenségi harcban szolgálatot vállalt krími tatár és török 
zsoldoskatonák élére kinevezett kuruc parancsnokok, az tin. „tatár kapitányok" zöme is 
az egykori bujdosók közül került ki. 1705 februárjában Dévay Mihály az Erdélyben har
coló tatárok parancsnoka,322 az év nyarán pedig már a hegyaljai felkelést követően Len
gyelországba, majd Törökországba emigrált Szentiványi Sándor, egykori Zemplén vár
megyei esküdt a „tatár kapitány", ő viszont már az egy alakulatba szervezett tatár és 
török lovaskatonák parancsnoki tisztét látta el.323 1705 őszén Rákóczi Thököly egykori 
fegyverhozdozóját, az 1703-ban hazatért Dévai Csáky Andrást neveztek ki „tatár kapi
tányinak Szentiványi helyére.324 

A Törökországból hazatért katonatisztek közül többen is törzstiszti rangot értek el 
Rákóczi hadseregében. Gróf Petrőczy István II. Rákóczi Ferenc tábornoka és szenátora
ként küzdötte végig a szabadságharcot. Báró Orlay Miklós ugyan nem sokkal a hazatéré
sét követően Erdélyben elhunyt, s ezért nem is lehetett lehetősége tábornoki kinevezést 
kapni Rákóczitól, ennek ellenére az egykorú források generálisnak mondják. A bizonyít
hatóan török földről hazatért emigránsok közül Borbély Gáspár, dévai Csáki András, 
Guti István, Nyúzó Mihály, Szappanos Mihály és Vitárius János ezredesi, Dévai Mihály 
és Felföldi Miklós Deák pedig alezredesi rangot értek el Rákóczi hadseregében. Emellett 
Csáki András Déva várának volt a parancsnoka, Kovács István pedig Gyalu, majd 
Sebesvár kapitánya lett. 

Összegzés 

Thököly emigráns katonaságáról az 1691-1694. évekből tudunk a legtöbbet, elsősor
ban a bujdosó fejedelem fennmaradt és kiadott naplóiból, leveleskönyveiből. Az emigrá
ció korábbi és későbbi évei kapcsán viszont már nem vagyunk ennyire szerencsések, az 
1696. és 1699. évi leveleskönyveken kívül csak néhány töredék kézirat maradt fenn. Az 
Oszmán Birodalom területére szorult kuruc katonaság az 1688-1692. közötti években 
volt a legnépesebb, amikor 4-5000 fegyveres tartózkodott Thököly mellett. Zömük 
Munkács egykori védői közül került ki, de az 1690. évi erdélyi betörés is szaporította a 
számukat. 1694-ben, elsősorban a törökök mostoha bánásmódja és a Tiszántúlt ért tatár 
támadás következtében Thökölyt csapatostól hagyták el a harcosai. Az év végére alig 
800 katona maradt a szolgálatában. 1695-ben a szultán Thökölyt Isztambulba, a hozzá hü 
magyar és erdélyi nemeseket, valamint a katonaság nagy részét Havasalföldre telepítette. 
Csupán néhány kisebb csapat maradt Temesváron és a Belgrád környéki török erődíté
sekben. Az emigráció történetében az 1697 nyarán kitört hegyaljai felkelés hozott válto-

121 Seres, 1997. passim. 
322 MOL G 15 Rákóczi-szabh. lt. Caps. A Fase. 4. 
323 Lásd Szentiványi folyamodványát Rákóczihoz, 1705 augusztusából. MOL G 19 Rákóczi-szabh. lt. II. 2. i. 

Extractus Instantiarum. 7. sz. 
,24 Uo. Rajtuk kívül a muzulmán alakulatok parancsnokaként még a „dervis generális" vagy „Andrássy ba

sa" néven emlegetett Andrássy Miklós minorita szerzetest említik 1705 nyarán, 1706-ban pedig Hatzegan 
Markuly ezereskapitány lett a török-tatár csapatok parancsnoka. Andrássyról: Dávid Géza: Török és tatár ka
tonák Rákóczi seregében. In: Rákóczi-tanulmányok. (Szerk. Köpeczi Béla, Hopp Lajos és R. Varkonyi Ágnes.) 
Budapest, 1980. 161-162. o. Rákóczi kinevezése Hatzogan számára 1706. július 26-án: MOL G 19 Rákóczi-
szabh. lt. II. 3. h. 
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zást, ami következtében legalább 1000-1100 felkelő menekült el Thökölyhez, a szultán 
oltalma alá. Az új csapatokat a törökök Temesvárott és Belgrádban telepítették le. Az új 
kurucok a régiekkel karöltve még részt vettek az 1698. évi csetepatékban, a karlócai bé
ke következtében azonban eltávolították őket a határvidékről. 1699 nyarán a törökök 
összesen 1238 kuruc katonát - 526 lovast és 712 gyalogost - telepítettek át a bulgáriai 
Csiprovec város környékére. Thököly hadseregét ekkor - eltekintve a Havasalföldön ma
radiaktól - ez a katonaság alkotta összesen négy (két-két lovas és gyalogos) kapitányság 
alatt, s a létszámukból ítélve körülbelül 20 zászlóból (századból) állhattak. Az emigrán
sok hazatérésére csak 1703-1705 között kerülhetett sor, amikor több hullámban útrakel
tek Magyarország és Erdély felé. Hazatérésük után zömük csatlakozott az új független
ségi harchoz, és tevékenyen kivette részét a hadműveletekben. 

A Törökországba menekült kuruc katonaság létszámáról csak közvetett adataink van
nak, viszont 1698-1699-ből fennmaradt két, a hadak és a bujdosó nemesek által írott bead
vány a nagyvezérhez, illetve a Portához. A két beadványt 17, illetve 28 vezető emigráns 
tiszt és nemes írta alá. A két iratban szereplő 36 személy - 25 katonatiszt és 11 nemes -
csekély kivétellel a hegyaljai felkelők közül került ki, ami az új menekültek túlsúlyát bizo
nyítja az emigrációban. A katonatisztek számát Thököly 1699. évi leveleskönyvei alapján 
kiegészíthetjük Szappanos Mihály kapitány, Csányi György főhadnagy, valamint a ke
resztnév nélkül említett Ráczkövi (fő) strázsamester nevével. Ezek alapján 1699-ből össze
sen 28 aktív szolgálatban álló katonatisztről van tudomásunk. Az életrajzi adatok alapján 
pedig kiderül, hogy az emigráció katonai vezetésében nem elhanyagolható számban voltak 
jelen az ún. „vitézlő rend" képviselői is, akik közül többen még a török ellen harcoló vég
váriak között kezdték a katonai pályafutásukat, s később Thököly hadseregében, majd 
1685 után ismét a törökellenes Habsburg hadseregben vállaltak szolgálatot. 
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ADATTÁR 

Az 1698. és 1699. évi folyamodványokat aláíró 
kuruc tisztek és nemesek életrajzi adatai 5 

Apagyi Gábor: Thököly régi híve, Szirmay András gazdasági naplója mint régóta raboskodó kurucot 
említi Kassán 1686. január 30-án. Részt vett a hegyaljai felkelésben, az elkobozott hegyaljai 
szőlők egyik 1699-ben készült összeírása alapján tolcsvai szőlőbirtokos nemes lehetett. Az 
1699. évi beadványban rang nélkül szerepel, minden bizonnyal a nemes renden levők között volt. 
Valószínűleg azonos azzal az Apadi Gábor nevű és a Szabolcs vármegyei Apagyról származó, 
Törökországból hazatért kuruccal, akit 1704 nyarán Pataki Péter főhadnagy Pekry Lőrinc keze alá 
került seregében említenek, rögtön a tisztikar után. 

329 
Bajusz Gáspár: Szabolcs vármegyei származású, jómódú tokaji szőlőbirtokos nemes. A tokaji 

Rákóczi-uradalom 1688. április 12-én készült urbáriuma szerint a városban egy telke és két szőlő
je volt. Részt vett a Thököly-szabadságharcban, neve szerepel a „Hegyaljai és az egész Zemp
lén vármegyei lovas nemesség" 1685. július 2-án készült összeírásban, mint tokaji lakos. 
Szemere Pál 1683. május 19-én Terebesről értesítette Thökölyt, hogy „Bajusz Gáspár uramat be
tegsége miatt vissza kellett bocsátanom."" A tokaji magyar őrség huszárkapitányaként részt vett 
a hegyaljai felkelés előkészítésében, majd Tokaj elfoglalásában. A város visszafoglalása előtt 
lovasaival kitört a várból, majd ő vezette Temesvárra a hegyaljai felkelők első csoportját. Neve 

' A két névsort aláíró katonatisztek és nemesek életrajzának az összeállításához egyaránt felhasználtuk a 
Thököly- és Rákóczi-szabadságharc levéltárainak az állagait, a Szepesi Kamara iratait, a Károlyi család nem
zetségi levéltárának Acta Rákócziana sorozatát, valamint a Thököly-emigráció magyar és török nyelvű forrása
it is. A császári szolgálatban álló katonatisztek esetében leginkább Csáky László generálisnak a Csáky család 
levéltárában található iratai, az egykori hegyaljai felkelőkről pedig a felkelés résztvevőinek a Magyar Kamara 
Archívumában őrzött Urbaria et Conscriptiones sorozat N. Kiss István által felfedezett, és 1964-ben a Törté
nelmi Szemle hasábjain ismertetett dátum nélküli összeírása volt leginkább a segítségünkre. Ugyancsak fel
használtuk Esze Tamás történésznek a hegyaljai felkelésre vonatkozó cédulakatalógusában található ide illő 
adatait is. Az életrajzok természetesen nem teljesek, nem is lehetnek azok, mivel egyes emigráns vezetők ese
tében, a nagy terjedelem miatt tömöríteni kellett az összegyűjtött adatokat, néhányukról pedig szinte semmit 
sem tudunk a felterjesztésekben található információknál. 

326 Szirmay András feljegyzései 1680-1713. I. k.: 1608-1704. (S. a. r., a jegyzeteket és a mutatókat készí
tette Kincses Katalin Mária.) Vaja, 2004. (Folia Rákócziana 9/1.) (A továbbiakban: Kincses, 2004.) 43. o. 

327 Nevét idézi egy 1699. január 12-én készült jegyzék, amely a Szepesi Kamara által elkobzott hegyaljai 
szőlők összeírását tartalmazza. Az irat szerint Apagyi „Lebron úrnak" dolgozott Tolcsván, de semmit sem adott 
neki. MOL E 254 A Szepesi Kamara levéltára. Repraesentiones, informationes et instantiae. 1699. jan. No. 47. 
(„Specificatio vinorum, neo vinearum confiscata per nos introscriptos collectorum.") 

328 Magyari, 1994. 94. o. Magyarinál elírásból tévesen Apádi Péter néven szerepel, de az eredeti kéziratban 
a Gábor keresztnév áll. MOL P 566 Radvánszky es. lt. Apadi Gábor az összeírás „Hazája a katonának" kérdé
sére „Apagi"-nak vallotta magát. A Magyari kötetéhez készült helynévmutatóban a helységet Apáti-nak vélték, 
és a Bihar megyei Apátkeresztúrral (ma: Crestur) azonosították. Véleményünk szerint inkább a Zemplénhez 
közeli - és a hegyeljai felkelés szűkebb területéhez tartozó - Szabolcs vármegyei Apagy jöhet számításba, mi
vel az 1699-es forrásunk szerint Apagi Gábor hegyaljai szőlőbirtokos lehetett. 

mBenczédi, 1953.41.0. 
33ü Maksay, 1959.769.0. 
331 „Anno 1685. Die 2. Mensis July. Az Hegyallyai és az egész Zemlen Vármegye Lovas Nemességnek 

száma igy következik." MOL G 5 Thököly-szabh. lt. (5) 
332 MOL G 2 Thököly-szabh. lt. II. 1. 
mBenczédi, 1953.51-52.0. 
334 Uo. 89., 98. o. 
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szerepel a Szepesi Kamara által 1697-ben készített összeírásban, amely 21 birtokelkobzásra ítélt 
tokaji és tarcali szőlőbirtokos nevét tartalmazza. „Hatnyak Bajusz" tokaji nemesi birtokát, ami
hez egy szép kúria és két jó nevű szőlő tartozott, I. Lipót annak a Kotolini Kotolinszky Móric 
csázári tisztnek adományozta, akit éppen Bajusz Gáspárék vittek magukkal Temesvárra. Mivel 
az 1698. évi folyamodványban rang nélkül említik^ialószíiiű+ hogy ekkor már a nemesi renden 
levők között volt. A bujdosók első csoportjaival még 1703-ban hazatért, ami a debreceni görög 
„compania"-val való pereskedés egyik iratából derül ki. Ugyanis még a hegyaljai felkelés előtti 
időszakból maradt fenn követelése egy Csonka Lukács nevű göröggel szemben. Adósa időköz
ben elhunyt, ez azonban nem zavarta Bajuszt abban, hogy hosszú éveken keresztül pereskedjen 
a debreceniekkel. Az ügy még 1706 nyarán is tartott, és egy augusztus 23-án kelt határozat
ból kiderül, hogy Bajusz már „ez előtt 3dik esztendőben" megpróbálta behajtani a pénzét. 
Bár Bajusz Gáspár már rögtön a Rákóczi-szabadságharc elején hazatért, idős kora és betegsége 
miatt már sem katonai, sem hivatali szerepet nem vállalt. Egy 1705 első felében benyújtott fo
lyamodványban kérte Rákóczit, hogy vegye figyelembe „a magyar ügy mellett hazájábúl való 
elbujdosását, Török Országon sok ideig való lakását, már mostan idős egésségtelen és erőtelen 
voltát", valamint, hogy a fia már a felkelés kitörése óta harcol, s a személyes felkeléstől és a 
zsoldos adástól mentesítse. Tokaj városa ugyanakkor a város kapitányának kívánta megten
ni, mivel azonban Bajusz nem vállalta el a megbízatást, a fejedelemhez fordultak az ügyben. 
Rákóczi Krucsay Márton tiszántúli főpraefectust bízta meg, hogy „az kapitányság tiszti dolgát 
igazíttsa el". Neve szerepel a Zemplén vármegyei nemesség 1709. április 15-én felterjesztett 
összeírásban, ő a harmadik a tokaji nemesek listájában. 

Balai Mátyás: karcagi származású. " 1686-ban még császári főhadnagy Kiss Balázs lovas ezredé
ben („Mattheus Ballay"), 1699-ben viszont már Törökországban találjuk, és mint lovas vi
cehadnagy szerepel a május 24-i felterjesztés aláírói között. 1704. május 11-én Orlay Miklós 
hazatért katonaságának egyik lovas vicehadnagya, később a Pekry Lőrinc keze alá került lo
vasság harmadik seregének, az ún. „mokánság"-nak a főhadnagya Erdélyben. 1706-1707-
ben a 10. sereg főhadnagya Nádaskay György lovasezredében. 1707. október 26-án mint a 
„Török [azaz: „törökországi" - S. I.] Sereghek edgyik Feő hadnagya" folyamodott Rákóczihoz, 
hogy a családját mentesítsék a kötelező beszállásolás és a szolgáltatások alól. 1708-ban vi-

335Takáts, é. n. 81.0. 
336 Uo. 44. o. 
337 Minden-öl lásd Bajusz Gáspár, valamint a debreceni görögök folyamodványait Rákóczihoz. MOL G 19 

Rákóczi-szabh. lt. II. 2. i. Extractus Instantiarum. Nr. 131., 182. 
338 „Görögök mellett való attestatio Bajusz Gáspár iránt. 1706. 23. Augusti." Hajdú-Bihar Megyei Levéltár. 

Debrecen Város Titkos Levéltára. Különböző tartalmú iratok. IV. A. 1021/b. 6 doboz. 665. sz. 
339 MOL G 19 Rákóczi-szabh. lt. H. 2. i. ProtocoUum Instantiarum. Nr. 235. 
340 Bánkúti, 2003/A. 233-235. o. 
341 Bánkúti, 2003/B. 169.0. 
342 Magyari, 1994. 89. o. („Karczogo Szállási"); MOL P 396 Károlyi es. lt. Acta Publ. 1. Acta Rák. Ser. III. 

Lustrakönyvek. Az 1706. évi mustrakönyv. („Kunsági, Karczagújszű/Zűsf') 
343 A Csáky László generális parancsnoksága alatt szolgáló magyar hadak összeírása. MOL P 71 Fase. 198. 

fol. 28-32. 
344 Esze, 1955.159.0. 
345 Magyari, 1994. 89. o. 
346 MOL P 396 Károlyi es. lt. Acta Publ. 1. Acta Rák. Ser. III. Lustrakönyvek. Az 1706. évi mustrakönyv. 
347 „Ballay Máttyás Török Sereghek edgyik Feő hadnagya, Felséged szolgálattjára Török Országhbúl el 

gyűvén, minden oeconomiajábúl ki fogyott, instál azért alázatossan Felséged ellőtt, szálló tártastul és 
virtualékbéli contributioktúl, hogy muniáltassék a cselédgye, méltóztassék Felséged protectionalis levelet nekik 
adatni." MOL G 19 Rákóczi-szabh. lt. II. 2. i. ProtocoUum Instantiarum. Nr. 156. 
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348 
szont már Berettyóújfaluban lakott, mint voluntér hadnagy, és Kos Mihály ezereskapitány 
főhadnagynak kívánta megtenni az épülő berettyóújfalui sánc élére. Kos jellemzése szerint 
„jó értelmes, az hadi expeditiókban tudós ember levén, azonkívül is volentér tiszt" volt. 

Balogh János: az 1699. évi beadványban rang nélkül említik, valószínűleg a nemesi renden levők 
között volt. Korábban viszont tiszti rangot viselt, mivel Thököly 1699. december 8-án Orlay Mik
lóson keresztül utasította Petrőczy István generálist, legyen gondja „ez ily és hasonló személyekre 
[mint Balogh - S. I.], kik ennek előtte tisztet viseltek, és jövendőben arra menendők," hogy a 
közkatonáktól megkülönböztessenek. Talán azonos azzal a kuruc főhadnaggyal, akivel Thö
köly katonaságának az 1680-as évek elején készült összesítéseiben találkozunk. Thököly katona
ságának az 1682-1685 körül készült összeírásaiban Gulyás András vicehadnagyaként szerepel 
Balog János neve, egy, ugyancsak datálatlan összesítés szerint pedig később már főhadnagy le
hetett, és 113 katonája volt. 

Batári János: 1699-ben rang nélkül említik, feltehetően gyalogos vicehadnagy volt. Valószínűleg 
ő is a hegyaljai felkelők egyik csoportjával érkezett Törökországba. 

Berecz János: kispataki származású csizmadia, a káptalani vizsgálat 40. tanúja szerint szökésben 
levő Rákóczi jobbágy volt." A hegyaljai felkelők zászlótartójaként, a sárospataki kurucok kö
zött részt vett br. Klobusiczky Ferenc zétényi kastélya és kövesdi udvarháza felverésében." 
Egy tanúvallomás szerint, a zétényi kastély felverésekor „pataki csizmadia, Varanai Berecz Já
nos" a következő „illetlen" szókkal illette Klobusiczkyt: „holnap Ungvárt megveszük, de az 
ördög attának mégh a gyermekét is kardra hánnyuk".'" A kövesdi udvarház felverése után pe
dig többek között ő szállította be Patakra az ott zsákmányolt húst Klobusiczky saját ökrein. 
Neve nincstelen kispataki lakosként szerepel a hegyaljai felkelők összeírásában, mint önkéntes 
lázadó." A felkelők egyik csoportjával ér 
között gyalogos vicehadnagyként szerepel. 
lázadó." A felkelők egyik csoportjával érkezett Törökországba, az 1699. évi beadvány aláírói 

Csothó András: nevét Csothó, Csótó, Csathó, Csató alakban egyaránt írták. Tállyai szőlőbirtokos 
nemesként részt vett a hegyaljai felkelésben, majd a felkelők egyik csoportjával érkezett Tö
rökországba. 1698-ban rang nélkül említik, tehát a nemesi renden levők között volt. Mivel a 
neve első helyen szerepel a folyamodvány aláírói között, valószínű, hogy mind a felkelésben, 
mind pedig az emigrációban fontos szerepet töltött be. 1699 nyarán Szombathi Kies Sámuel 
társaságában a bujdosó hadak követe Thökölynél és a Portánál („Csótó, Kies urak")."" Thö
köly december 8-án Pápai Gáspárnak írott levelében külön kitér rá: „Csoto Urammal és némely 

348 Az 1708. évi mustrakönyvben már a voluntér hadnagyok között szerepel, mint berettyóújfalusi lakos. 
MOL P 396 Károlyi es. lt. Acta Publ. 1. Acta Rák. Ser. III. Lustrakönyvek. Az 1708. évi mustrakönyv. Ugyan
ez derül ki az 1706. évi mustrakönyv későbbi, feltehetően ugyancsak 1708-ban készült bejegyzéséből is: „Újfa
luban le tette magát ... voluntárius". 

349 „Nemzetes Vitézlő Balay Mátyás Uram mostan itten helyben B[erettyó]: Újfaluban csak commoral..." 
Kos Mihály levele Károlyi Sándornak. Berettyóújfalu, 1708. január 6. MOL P 396 Károlyi-cs. lt. Acta Publ. 1. 
Acta Rák. Ser. I. Irregestrata. 

350 Uo. 
351 Leveleskönyv, 1699/2. fol. 49v. („Iratot Orlay Miklós Uramnak. Die 8. Decembr/s.") 
352 „Gulyás András seregének laistromá"-ban: „Vicze hadnagy Uram Balok János." MOL G 5 Thököly-szabh. lt. (V) 
353 Uo. 
354 „... quidem Berecz Patakiensis subditus Rákóczianus profugus". Esze Tamás cédulakatalógusa, Szekszárd. 
355 MOL O 5 Királyi táblai jegyzők lajstromozatlan jelentései 1699. („Nr. 28." megjelölésű irat.) 
356 A 31. tanú, Banóczy Erzsébet szerint. Uo. 
337 A nádori vizsgálat 37. tanúja szerint. Esze Tamás cédulakatalógusa, Szekszárd. 
358 MOL E 156 MKA U et C. Fase. 83. Nr. 109. 
359 Leveleskönyv, 1699/1. fol. 55r., 57r. („Madács Uramnak adott memóriáié. 30. Junii.") 
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értelmesseb az nemességhez tartozó személyekkel" közölje az utasításait. Rokonságban ál
lott Bajusz Gáspár feleségével, Csathó Erzsébettel, akinek az apja Thököly egyik régi híve 
volt. Vele vagy az apjával lehetett azonos az a hasonló nevű tállyai nemes, aki kezdetektől 
részt vett a kuruc mozgalomban, és 1674. április 28-án a bujdosók egyik követe volt Teleki 
Mihályhoz. Később Thököly bizalmas híve, 1679. szeptember 4-én ő vitte el ura levelét 
Apafi Mihály erdélyi fejedelemhez. A levélben Thököly „becsületes emberséges szolgá"-jának 
nevezte. 1680. február 15-én Thököly megparancsolta Tállya városának, hogy adják ki 
Csothónak hallogatás nélkül néhai Szőllősi Andrásné Korocz Kata asszony minden hátraha
gyott jószágát. 1685. június 2-án Regéc várából ír Thökölynek, július 18-án pedig neki is 
kiutalnak a Kassáról Regéc várába hozott posztóból („Csathó András Uramnak"). Egy 
Csothó András nevű tállyai nemes szerepel a hegyaljai és Zemplén vármegyei nemesek 1685. 
június 2-án készült összeírásában is, az „absens nemesség laistromá"-ban. A bejegyzés szerint 
Csothó és egy Veres András nevű ugyancsak tállyai nemes az apjukra hivatkozva „se felülni, se 
contribaalni nem akar"-tak. 1686. július 5-én Kecskeméti Mihály többedmagával kezességet 
vállalt érte, amikor felségsértő kijelentésekkel és kurucságra való visszatéréssel vádolták meg. 

Décsei András: az emigrációban lovas főstrázsamester. 1692. november 10-én Thököly, mint „meg
hitt emberét", a bujurdelemi béghez küldte Belgrádból, „szükséges dolgai végett". 1693. január 
24-én Daróczy András kapitánnyal Jeni-Palánkára küldte az újonnan érkezett kurucok megmust-
rálására.' 1693. december 3-án Galambócra ment az ottani kuruc őrség zsoldjának a kifizetésé-
re, 1694 január első napjaiban pedig Thököly megtette galambod kapitánynak. 1694. már
cius 6-án Sándor Gáspárral a szerdárhoz küldte, onnan pedig néhány napra Szappanos Mihály 
kapitány helyettesítésére a Bujurdelemben telelő hadakhoz, ahonnan április 11-én érkezett vissza 
a hadakkal együtt.' ' 1694. november 29-én, mint „elsőbb tisztet" Thököly pénzjutalomban ré
szesítette. Később megvált tiszti rangjától, mivel 1696-ban már rang nélkül említik a Havasal
földön élő magyar nemesek között, három személlyel. 1696. október 6-án Thököly keresztnév 
nélkül említi a Havasalföldön tartózkodó hívei között. Az 1699. május 24-i felterjesztés ugyan
csak rang nélkül említi. 

360 Leveleskönyv, 1699/2. fol. 44v. („Iratot Pápai Gáspárnak. Die 8. Decembris.") 
361 Benczédi szerint Csathó Erzsébet „apja régi kuruc volt; egyik rokona, Csathó András, Tállyán lakó nemes 

pedig szintén részt vett a hegyaljai felkelésben." Benczédi, 1953.41. o. 
362 Gróf Thököly Imre levelei. (S. a. r. Deák Farkas.) Budapest, 1882. 19. o. 
363 Uo. 193-194.0. 
364 Somos, 1680. február 15. MOL G 2 Thököly-szabh. lt. „Thököly Imre levelei." A megszólításból („Kegyelme

teknek") ugyan nem, de a levél tartalmából egyértelműen kiderül, hogy a levél Tállya város elöljáróságának szólt. 
365 MOL G 2 Thököly-szabh. lt. 

Uo. 
367 „Anno 1685. Die 2. July. Az Absens Nemességnek Laistroma." MOL G 4 Thököly-szabh. lt. 
368 Esze Tamás cédulakatalógusa, Vaja. 
369 Leveleskönyv, 1691-1692. 363. o. 
370 „Décsei András lovas hadaim fő strázsamesterit is véle küldöttem [...] hogy megvizsgáljon az új 

kuruczok közt minden dolgot, és hűségemre eskesse." Napló, 1693-1694. 28. o. 
371 Napló, 1693-1694. 284. o. 
372 „Galambvárábúl is elszökvín az török, és az bék szeményei is: az oda való praesidiumot is szaporítván, 

Décsei Andrást rendeltük az odavaló kapitányságra." Leveleskönyv, 1694. 90. o. 
373 Napló, 1693-1694. 326., 360. o. 
374 Leveleskönyv, 1694. 323. o. 
375 „Cathalogus Curuczonum et Transylvanorum qui sunt in Valachia." Leveleskönyv, 1696. 160. o. 
376 „Instructio Casparis Papai ad Principem Valachiae expediti Die 6 8brís." Leveleskönyv, 1696. 179. o. 

Thököly utasította Pápait, hogy azok a kurucok, akik akár ő mellé, akár a végeken tartózkodó kuruc katonák 
közé akarnak menni, jelentkezzenek nála. 
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Valószínűleg azonos volt azzal az András Deák nevű kuruc főhadnaggyal, aki a seregével 
már 1683-ban is Thököly mellett tartózkodott. 1686. január 30-án a régebb óta raboskodó 
kuruc tisztek között említi Kassán Szirmay András gazdasági naplója. Több más kuruc tiszt és 
nemes társaságában Caprara 1686. február 12-en bocsátotta el Munkácsra, ahová 18-án érkez
tek meg. Február 24-én Zrínyi Ilona, mint „szabadult András Deák hadnagynak", posztót 
adatott neki. 1686. június 11-én a négy nappal korábban Beregszászon elfogott és Zrínyi 
Ilona hűségére esketett 225 labanc rab egy részének „András Deák uram praefí ci áltatott had
nagynak". A Décsei Andrással való azonossága mellett szól, hogy 1696 elején ő is a Havas
alföldön tartózkodó nemesek között volt. Március 8-án Thököly utasította az egyik odaküldött 
emberét, hogy „András Deák dolgáról s állapotyáról is értekezzék." 1699-ben már Thököly 
udvarában tartózkodott." Szerepel Thököly végrendeletében is, 1705. szeptember 3-án And
rás Deákra a fejedelem 60 tallért hagyományozott. 

Fejerpataky Mátyás: olaszliszkai libertinus nemesként a hegyaljai felkelés résztvevője volt, majd a 
felkelők első csoportjával Törökországba menekült. Az egykorú források többnyire Gomb
kötő Mátyásként említik, de egy 1697. március 26-i iratban Fejérpataki Gombkötő Mihályként 
szerepel a neve. 1690-ben Olaszliszka város „juratus judexe" volt. 1697. március 26-án a fe
leségével együtt 50 forint kölcsönt vett fel Zemplén vármegye szolgabírájának és esküdtjének a 
jelenlétében Hegedűs Mózestől Szent András napjáig. Kamatként egy átalag finom bort tartoz
tak adni szüret után, a kölcsön fejében pedig lekötötték a szőlőjüket." A bodrogszögi és 
kisfaludi confíscalt szőlők 1698. augusztus 25-én készült becsüje szerint Gombkötőéknek a 
Bodrogszögön levő Poklos nevű 60 forintot érő dézsmás szőlője a korábbi szerződés értelmé
ben Hegedűs Mózes tulajdonába került. Az 1699. évi beadványban lovas vicehadnagyként 
szerepel. 

Gesztelyi István: részt vett a hegyaljai felkelésben, ő is ott volt a sárospataki kurucok között, ami
kor azok „Thököly számára" elfoglalták a tolcsvai templomot és parókiát." Az 1699. évi be
adványban rang nélkül említik, feltehetően a nemesi renden levők közül való volt. 

„Mezei hadakra annuatim megyén: [...] András Deák seregére fi. 5136." Thököly udvartartása, 1683. 
MHHSXXIV. 123.0. 

378 Kincses, 2004. 43. o.; Dobay Zsigmond naplója 1686. MHHS XXIII. 418. o. 
379 MOL G 2 Thököly-szabh. lt. 
380 Dobay Zsigmond naplója 1686. MHHS XXIII. 440-441. o. 
381 „Havasaifölében rendeltetet szolgánk Instructiója. Die 8. Mártii." (8. pont.) Leveleskönyv, 1696. 51. o. 
382 Az Orlay Miklós által Havasalföldön vásárolt 68 marhából 1699. december 8-án „Boér Jánosmik, András 

Deákttíík, Fogarasswc/k, Zemlininek" 3 ökröt adatott. Leveleskönyv, 1699/2. „Csontos János kezéhez az Úr Orlaj 
Miklós Uram által resignaltatot 68 Havasalfődi marháknak laistroma, kiknek mint és mennyiben intézteiét." 

383 Tököly Imre maga kezével irott végrendelete. MHHS XXIII. 405. o. 
384 A káptalani vizsgálat 6. és 47. tanúja szerint „Ad partes Turcicas Matthias Gombkötő, nobilis Lisz-

kaiensis", ill. „Matthias Gombkötő Liszkaiensis taxatus libertinus cum prufugis ad partes Turcicos abiverunt". 
Esze Tamás cédulakatalógusa, Vaja. 

385 Uo. 
386 Uo. 
387 Uo. 1684-ben egyébként a felesége liszkai szőlőjét említik. 
388 A hegyaljai felkelést megelőző kuruc múltjáról nem tudunk, igaz, egy Fejerpataky Mihály nevű udvari 

ember 1685-1687. között többször is szerepel az udvariak és a munkácsi őrség számára kiosztott posztók el
számolásaiban. 1685. július 5.: „Fejerpataky Mihály"; 1686. július 30.: „Fejér Pataky Mihály Uram"; MOL G 
2 Thököly-szabh. It; ill. Thaly Kálmán: Munkácsi leltárak s udvartartósi iratok. [„IX. Munkácson az udvariak s 
hadak közt kiosztott posztók jegyzéke. 1687. június-deczember."] Történelmi Tár, 1900. 337. o. 

389 MOL 04 Kúriai Levéltár. Inquisitiones Juratorum. Fasc. 1899. 
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Harsányi István: megyaszói lakosként részt vett a hegyaljai felkelésben. Pethő János és Szabó 
Gergely megyaszói szenátoroknak 1697. augusztus 5. előtt a Szepesi Kamarához írott beszá
molója szerint egy kuruc lovassereg hajnaltájban rohanta meg fegyveresen a várost, és a lako
sok egy részét „halálos fenyegetésekkel" arra kényszerítették, hogy velük tartsanak. Ök azon
ban Harsányi kivételével „mind megőrizték hűségüket, s hazatértek". A hegyaljai felkelők 
egyik csoportjával érkezett Törökországba. 1698-ban lovas főhadnagy. Feltehetően azzaLa4 
resztnév nélkül említett lovas főhadnaggyal lehet azonos, aki Thököly 1699. december 8-i Pá
pai Gáspárnak adott utasításában szerepel. A Rákóczi-szabadságharc elején már ismét itthon 
van, s mint megyaszói származású kuruc tiszt, főhadnagy volt János Deák vagy Lajos Gergely 
lovasezredében. Keze alatt egyébként 59 megyaszói katona szolgált. 

Kajati Pál: részt vett a hegyaljai felkelésben, mint gyalogos tiszt, feltehetően hadnagyi rangban. 
Az országbírói vizsgálat 17. tanúja (Rajsz Bertalanné) szerint ő és hajdúi verték fel Kek András 
tokaji commissarius házát. Kajati mentéjén saját szemével látott egy sor gyöngyöt, annak Nagy 
Imre és Kuty János nevű hajdúinál pedig Kekné négy-öt „iskatulyá"-ját ismerte fel a károsult 
öccse. A hegyaljai felkelők egyik csoportjával érkezett Törökországba. Az 1698. és 1699. 
évi beadványban egyaránt gyalogos főhadnagyként szerepel.' 

Kazinczi Benedek: a hegyaljai felkelők egyik csoportjával érkezett Törökországba. Az 1698. és 1699. 
évi beadványban egyaránt gyalogos főhadnagyként szerepel. 

Kéki István: egykori végvári tiszt, az 1680-as évek első felében a Thököly mellett fegyvert fogott 
ónodi lovasság egyik főhadnagya. Az őt személyesen ismerő Várnay György 1703. június 7-
i levele szerint a hajdúvárosokból származott. 1683. szeptember 2-án Thököly Deák Ferenc 
és Kövér Ferenc mellett az ő lovas seregének adományozta hajdúkiváltságokkal Szerencs vá
rosát. Később labanc fogságba esett, és 1685. június 2-án Ecsedről írt Thökölynek a kisza
badítása ügyében. Thököly váradi elfogatását követően ő is átállt a császáriakhoz. 1686-ban 
már a Csáky László generális parancsnoksága alatt álló császári lovasság egyik főhadnagya 
Deák Ferenc lovasezredében. Bár a hegyaljai felkelés eddig feltárt forrásaiban nem szerepel 
a neve, valószínűleg ő is részt vett a felkelésben, majd a felkelők egyik csoportjával érkezett 

390 Esze Tamás cédulakatalógusa, Vaja. 
391 Leveleskönyv, 1699/2. fol. 45v („Iratot Pápai Gáspárnak Die 8. Decembm. Indusa") 
392 Mészáros Kálmán: Zemplén vármegye katonai összeírása 1704-ben. In: Zemplén népessége, települé

sei. Tanulmányok Németh Gábor emlékére. (Szerk. dr. Tamás Edit.) Sárospatak, 1999. (A Sárpospataki Rákó
czi Múzeum Füzetei 37.) 142. o. 

393 Esze Tamás cédulakatalógusa, Vaja. Esze jegyzeteiben Karati szerepel, mi a saját forrásaink alapján a 
Kajati névalakot tartjuk helyesnek. 

394 Az Orlay Miklóssal hazatért, majd Pekry Lőrinc ezredéhez csatolt lovasságban, Kerekes András főhadnagy 
keze alatt volt egy Kajati Pál nevű katona, az Abaúj vármegyei Kajatról, de ő közvitéz volt, és nem lehet azonos az 
emigrációban említett főhadnaggyal, mivel még 1706-ban is csak káplán rangban szolgált a Nádaskay György ez
redéhez csatolt törökországiak között, Ács István főhadnagy (10.) seregében. Magyari, 1994. 83. o.; MOL P 396 
Károlyi es. lt. Acta Publ. 1. Acta Rák. Ser. III. Lustrakönyvek. Az 1706. évi mustrakönyv. A Thaly által kiadott 
1699. évi felterjesztésben ugyanakkor Kajali szerepel, mi az 1698. évi kéziratot tartjuk mérvadónak. 

395 Neve szerepel az ónodi és szendrői lovas seregek főhadnagyainak datálatlan összesítésében, Forrai Bá
lint ónodi főhadnagy serege összeírásának a hátoldalán. Ugyancsak dátum nélkül fenn maradt a lovas serege 
név szerinti kimutatása is („Kékj Uram Laistroma"). MOL G 5 Thököly-szabh. lt. 

396 Esze, 1955. 201. o. 1. jz. 1685. február 11-én Várnay Tokajból tájékoztatta Thökölyt, hogy „Kövér 
Ferencz, Pattaki, Kéki holnap jőnek csak utánunk." MOL G 2 Thököly-szabh. lt. (II. 1.) 

397 Benczédi László: A „vitézlő rend" ideológiája a Thököly-felkelésben. Történelmi Szemle, 1963/1.41.0. 
398 MOL G 2 Thököly-szabh. lt. (II. 1.) 
399 A Csáky László generális parancsnoksága alatt szolgáló magyar hadak összeírása. MOL P 71 Fase. 198. 

fol. 28-32. 
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Törökországba. 1698-ban kapitányként írja alá a bujdosók folyamodványát, Thököly október 
3-án Csontos Jánosnak és Lengyel Jánosnak adott utasításaiból viszont egyértelműen kiderül, 
hogy gyalogos kapitány volt. Aznap Thököly személyesen Kékinek is írt, hogy segítse az 
odaküldött embereit. Valószínűleg megélte a Rákóczi-szabadságharcot, mivel Várnay 
György fentebb idézett levele szerint, az ő nevét is együtt említették azon emigráns tisztekkel, 
akik állítólag 25 zászlónyi katonasággal tértek haza Törökországból és a tiszaháti felkelőkhöz 
csatlakoztak. Hazatéréséről azonban mind ez idáig nem találtunk adatokat. 

Kerekes András: az Abaúj vármegyei Nyíribe való.w/ Részt vett a hegyaljai felkelésben, de nem 
azonos Tolcsva mezőváros hasonló nevű bírájával, aki 1697. július 11-én elesett a második 
harangodi (bocsi) ütközetben. ' Az egyik 1698-ban lezajlott vizsgálat 17. tanúja szerint egy 
Koncsur nevű kuruc társaságában ő is ott volt Agyagosnál Ladomérszky László szekereinek a 
felverésénél, de a felkelés leverését követően ők is elmenekültek a többiekkel. Talán őrá vo
natkozik az országbírói vizsgálat 12. tokaji tanújának azon állítása, amely szerint Kek András to
kaji házát és pincéjét is ő fosztotta ki többedmagával. A hegyaljai felkelők egyik csoportjával 
érkezett Törökországba. Az 1698. és 1699. évi beadványban egyaránt lovas főhadnagyként sze
repel. A Rákóczi-szabadságharc kitörését követően hazatért, és Orlay Miklós „Törökországi Ha
dában" érkezett Erdélybe 1704 elején. Május 11-én Orlay hadának egyik lovas főhadnagya, 
később ugyancsak főhadnagy a Pekry Lőrinc keze alá került törökországi lovasság első seregé
ben. Orlay katonaságának egyik legtekintélyesebb tisztje volt, II. Rákóczi Ferenc 1704. június 
13-án megparancsolta „a török országi hadak hadnagyának, Kerekes Andrásnak, hogy keze alatt 
levő hadakkal mennyen Gyula Fejér Várhoz és ottan azon földnek az ellenség excursiója ellen 
securitást szerezzen". További sorsa ismeretlen. 

Kis Ferenc: a hegyaljai felkelők egyik csoportjával érkezett Törökországba. Az 1698. és 1699. évi 
beadványban lovas főhadnagyként szerepel. Feltehetően ő lehetett az, aki 1699. október 11. 
előtt Petrőczy szolgájával és a „véllek levő katonákkal" Thökölynél járt Isztambulban. 

Kis Ferenc: az 1699. évi beadványban lovas vicehadnagyként szerepel. 

Kovács Ferenc: az 1699. évi beadvány aláírói között gyalogos vicehadnagyként szerepel. Valószí
nűleg ő is a hegyaljai felkelők egyik csoportjával érkezett Törökországba. 

Kőrey István: részt vett a Thököly-szabadságharcban, az 1680-as évek első felében közvitéz Deák 
Ferenc seregében, 4 lóval, szolgástól. 1686 körül már császári szolgálatban álló zászlótartó 

,,a' Gyalog Kapitányoknak is Kéki Istvánnak, Szabó Gáspárnak egy-egy commission különösen 
Írattunk." Leveleskönyv, 1699/1, fol. 60r. („Lengyel János Instructiója."); ill. „az Gyalog Kapitányoknak Kéki 
Istvánnak, Szabó Gáspárnak egy commissiot különössön Írattunk." Leveleskönyv, 1699/2. 30r. („Csontos Já
nos Instructiója 3. Octobm.") 

401 „Kékinek szóló levélnek párja." Leveleskönyv, 1699/1. fol. 82v 
402 Magyari, 1994. 81. o. („Nyiri") A kötethez készült helynévmutatóban a helységet Szabolcs vármegyei

nek vélték, véleményem szerint inkább az Abaúj vármegyei Nyíri helység lehet a helyes. 
mBenczédi, 1954. 78. o. 
404 „... azok oda vadnak most is töb kuruczokkal". Esze Tamás cédulakatalógusa, Vaja. 
405 Uo. 
406 Esze, 1955. 159.0. 
407 Magyari, 1994.81.0. 
408 OSZK Kt. Protocollum Expeditionum. Fol. Hung. 978. fol. 185. Személyéről lásd még Radvánszky Já

nos 1704. július 9-én Gyulafehérvárról Rákóczihoz írott levelét. R. Kiss /.: i. m. 32. o. 
409 Mivel 1699-ben két Kis Ferenc nevű lovastiszt is szerepel, nem lehetünk biztosak benne, hogy melyikük for

dult elő korábban az emigrációban. Ezért a személyük kapcsán korábban részletezett további adatokat itt mellőzzük. 
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Csáky László generális lovasezredében, Zagyva János, illetve Szabó András seregében. Az 
1699. évi beadvány aláírói között gyalogos vicehadnagyként szerepel. Valószínűleg ő is a 
hegyaljai felkelők egyik csoportjával érkezett Törökországba. Orlay Miklós „Törökországi Ha
dával" érkezett Erdélybe 1704 elején. Május 11-én Orlay Miklós hadának gyalogos vicehadna
gya G,Koreji István"), később a Dévát ostromló Csáky András seregének egyik gyalogos fő
hadnagya („Kére István uram"). 

Mákos András: kistoronvai szőlőbirtokos nemes, a hegyaljai felkelés idején „nemrég manumittált 
Rákóczi-jobbágy", aki, mint nemesi kapitány, útleveleket is kiállított. Bár a hegyaljai fel
kelők egyik ezereskapitánya és azok zempléni-ungi hadjáratának a vezére volt, meglehetősen 
keveset tudunk róla. Az ő parancsnoksága alatt álló négy zászlóalja kuruc verte fel br. 
Klobusiczky Ferenc királyi személynök velejtei és zétényi kastélyait. A felkelésben részt 
vett további hét kistoronyai lakos közül ketten, Szakmáry János és Tót András vele együtt buj
dostak el, egy Gazdag András nevű helybélit pedig erővel vett rá, hogy a felkelőkhöz csatla
kozzon. A felkelést követően a Szepesi Kamara három szőlőt kobozott el tőle. Egy, a fel
kelés idején írt levélből az derül ki, hogy a sárospataki kuruc őrséghez tartozott. A levél 
ugyanakkor érdekes forrás Mákos ekkori szerepéhez is, mivel az ezereskapitány egy vitatott tu
lajdonú ló ügyében ítélkezett. Szentjóby János tokaji kuruc 1697. július 14-én Olaszliszkáról 
tett jelentést egy közelebbről meg nem nevezett hadnagynak, feltehetően a liszkai kurucok 
hadnagyának, aki korábban odavitt lovak visszaadását kérte a liszkai kurucok számára. 
Szentjóby kivizsgálta az ügyet, de csupán két lóról sikerült tudomást szereznie. Ezek egyikére 
egy ugyancsak Liszkára való legény tett szert a bocsi csatából való menekülése közben a „me
zőben". Később azonban a pataki kurucok elvették tőle, de „Mákkos Uram eő Kegyelme" érte
sült az esetről, és amikor Liszkára jött, „törvényessen viszsza ítélte", majd visszaadatta a lovat 
a liszkai kurucnak. Az ezereskapitány akarata ellen pedig Szentjóby sem tehetett másképpen. A 
másik Liszkára került ló pedig Mészáros István Mesternél volt, aki Mákos kíséretében Patakon 
tartózkodott. Ugyanakkor a levélíró is azon a véleményen volt, hogy korábban mindkét ló az 
ellenségé lehetett, és nem a károsult liszkai kurucok tulajdonát képezte. 

A felkelők első csoportjával érkezett Törökországba. Egy 1697. augusztus 14-i elszámolás 
szerint Mákos András kuruc kapitánynak (,JMakos Andre kapudan-i kursliyan") összesen 235 
embere volt Pancsován. ~ Az 1698. és 1699. évi beadványok aláírói között egyaránt lovas kapi
tányként szerepel, azaz Szappanos Mihály mellett ő volt az emigráció másik lovas kapitánya. 

Deák Ferenc seregének összeírása, d. és h. nélkül. MOL G 5 Thököly-szabh. lt. („7. Deák Ferencz uram 
laistroma.") 

411 Lásd Csáky László lovasezredének kimutatását („Regiminis Csakiani"), ill. Szabó András serege lajst
romát („Szabó András Uram seregének laistroma"). MOL P 71 Csáky es. lt. Fase. 201. 13. tétel. 

AUEsze, 1955. 159.0. 
413 Magyari, 1994. 220. o. („Törökországi gyalogság Csáki uram keze alá") 
414 Esze Tanws: Népi kurucság, kupecek és szegénylegények. Kortárs, 3 (1976). 436. o. 
415 Benczédi, 1953.43.0. 
416 MOL O 5 Királyi táblai jegyzők lajtromozatlan jelentései 1699. („Nr. 28." megjelölésű irat.) 
417 MOL E 156 MKA U et C Fase. 83. Nr. 109. 
418 „Kistai hegyen", „Kelyetkán" és „Arbón". MOL E 156 MKA U et C. Fase. 83. Nr. 109.; lásd még Árvái 

István 1697. augusztus 5-i jelentését a Szepesi Kamarához: „Kis Toronya: Nevezetes ember ezeres kapitány 
Mákos Mihály [Sic!], most is oda van, és tőben is találtatnak, fel talállya az Fiscus." MOL E 254 A Szepesi 
Kamara levéltára. Repraesentiones, informationes et instantiae. 1697. aug. No. 47. 

419 Az 1688. évi tokaji urbárium szerint a Pap utcában lakott. Maksay, 1959. 768. o. 
420 Esze Tamás hagyaték, Szekszárd. 
421 BOA íbnülemin Tasnifi, Hariciye Nr. 436. 
422 Thaly kiadásában Makkos szerepel, az 1698. évi folyamodványban, valamint a további forrásokban 

azonban a kapitány nevét egybehangzóan Mákosnak írják. 
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Hazatéréséről nem tudunk, mindenesetre a Zemplén vármegyei nemesség 1709. április 15-én 
felterjesztett összeírásában nem szerepel a neve. 

Nagy János: az 1699. évi beadványban rang nélkül szerepel, feltehetően gyalogos vicehadnagy 
volt. Valószínűleg ő is a hegyaljai felkelők egyik csoportjával érkezett Törökországba. Azonos 
lehet azzal a Szitás Nagy János nevű tiszttel, aki Orlay Miklós „Törökországi Hadában" érke
zett Erdélybe 1704 elején. Május 11-én Orlay Miklós hadának gyalogos vicehadnagya, ké
sőbb gyalogos főhadnagy a Déva várát ostromló Csáky András keze alatt. 1706 nyarán 
ugyancsak főhadnagy Csáky gyalogezredében, 1707-ben seregével Hunyad vármegyét őrzi, 
később pedig Szentpáli István mezei gyalogezredének a főhadnagya lett. 

Nagy Mihály: az 1699. évi beadvány aláírói között főhadnagyként („ductor") szerepel. Feltehetően 
gyalogos tiszt volt Szabó Gáspár kapitány keze alatt. 

Nagy Miklós: a hegyaljai felkelők egyik csoportjával érkezett Törökországba. Az 1698. és 1699. évi 
beadványban egyaránt gyalogos főhadnagyként szerepel. A Pest vármegyei Ócsára való. Orlay 
Miklós „Törökországi Hadában" érkezett Erdélybe 1704 elején. Május 11-én Orlay Miklós hadának 
egyik gyalog főhadnagya, később a Pekry Lőrinc keze alá került lovasság negyedik seregének fő
hadnagya. Talán azonos azzal a Bihar vármegyei Bárándra való tiszttel, aki 1706-1708-ban fő
hadnagy volt Nyúzó Mihály lovasezredében. 

A Thököly-szabadságharcban már szerepelt egy Nagy Miklós nevű főhadnagy. 1685. júli
us 24-én Munkácson a „Nagy Miklós uram seregire" kiosztott kék remek posztót, szeptember 
17-én pedig „Pap Mihály nevő, Nagy Miklós katonájá"-t említik. 

433 
Petneházy János: Thököly régi híve, 1683. január l-jén étekfogó a fejedelem udvarában. 1699-

ben a bujdosó magyarok nikápolyi gyűlésének hadi titkára. 1699. december 8-án Thököly 
megemlékezik róla a Pápai Gáspárnak adott utasításaiban. Ha a hadaknak szánt pénzből meg
kapják a részüket, Ráczkövi (fő?) strázsamesterrel együtt bejöhetnek hozzá, és ott is maradhat
nak mellette. Ha úgy döntenek, hogy a hadak között kívánnak kitelelni, azt sem bánja, akkor 

~' Bánkúti, 2003/B. 161-162. o. (A kistoronyai nemesség kimutatása.) 
24 Esze, 1955. 159. o. Esze kiadásában a keresztnév véletlenül Istvánként szerepel, és a történész azzal a 

(Dévai) Nagy István nevű Hunyad vármegyei nemessel azonosította a tisztet, aki Déváról szökött ki Orlay-
ékhoz, és 1705 nyarán a zajkáni harmincadot kérte Rákóczitól. Uo. 161. o. 14. jz. Orlay csapatainak az MOL G 
19 (Rákóczi-szabh. lt.) szekciójában, az Elintézett kérvények (II. 2.f.) között található eredeti folyamodványá
ban Szitás Nagy keresztneve jórészt kiszakadt, de az első betűk alapján is nyilvánvalóbbnak tűnik a János olva
sat. Egyébként Thaly 1898-as, csonka szövegű kiadásában is János szerepel. Thaly Kálmán: A báró Orlay s a 
gróf Serényi család. Századok, 1898. 223. o. 

425 Csáky András levele II. Rákóczi Ferencnek. Branyicska, 1706. június 30. MOL G 28 Rákóczi-szabh. It. I. 2. i. 
426 Csáky András levele Károlyi Sándornak. Balázsfalva, 1706. augusztus 7. MOL P 396 Károlyi es. lt. 

Acta Publ. 1. Acta Rák. Ser. I. 1706 aug. Fase. 2. B. Nr. 16. 
427 Lásd Szentpáli ezredének Krasznán, 1709. április 19-én készült összeírását. „Erdélyi Hadak Mustra Ta

bellájának Extractusa. Pro AWJO. 1709." MOL G 15 Rákóczi-szabh. lt. Caps. F. Fase. 179. 
mMagyari, 1994. 94. o. („Otsai") 
429 Esze, 1955. 159.0. 
mMagyari, 1994.94.0. 
431 MOL P 396 Károlyi es. lt. Acta Publ. 1. Acta Rák. Ser. III. Lustrakönyvek. Az 1706. és 1708. évi must

rakönyvek. Az egyes mustrakönyvek eltérő adatai nem mindig zárják ki egymást. Az illető katonák a születési 
helyüket és a lakhelyüket egyaránt megadhatták, s ez utóbbi értelemszerűen változhtott is az évek során. Jelen 
esetünkben Nagy Miklós származhatott Ócsárol, s később, a Rákóczi-szabadságharc alatt, a Bihar vármegyei 
Bárándon is letelepedhetett. 

432 MOL G 2 Thököly-szabh. lt. 
433 Thököly udavartartása, 1683. MHHS XXIV. 85. o. 
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viszont a tavasszal várják az új utasításait. Addig is, jelezzék, hogy mire számíthat tőlük. Ta
lán azonos azzal a Petneházy János nevű tiszttel, aki a Rákóczi-szabadságharc alatt, 1708-
1710-ben Nikházi György ezredének hadbírója (auditora) volt. 

Rab Márton: a hegyaljai felkelők egyik csoportjával érkezett Törökországba. Az 1698. és 1699. 
évi beadványban egyaránt gyalogos főhadnagyként szerepel. 

Rajkay Zsigmond: jómódú tokaji szőlőbirtokos nemesként részt vett a hegyaljai felkelésben. 
Neve szerepel a Szepesi Kamara által 1697-ben készített összeírásban, amely 21 birtokelkob
zásra ítélt tokaji és tarcali szőlőbirtokos nevét tartalmazza. Bodrogkeresztúron egy Lapis ne
vű hegyen szőlője volt, amit a gyermeke révén bírt néhai felesége után. 1698-ban rang nél
kül említik, tehát a nemesi renden levők között volt. Később egy lengyel földesúr 
közbenjárására kegyelmet nyert a bécsi udvartól, és 1701-ben visszatért zempléni birtokaira. 
Lipót császár 1701. november 7-én kiadott pátensében biztosította őt valamennyi jószágának visz-
szaadásáról. Neve szerepel a Zemplén vármegyei nemesség 1709. április 15-én felterjesztett ösz-
szeírásban, rögtön a tokaji nemesek listájának az elején. 

Rátz István: 1699-ben föstrazsamester, feltehetően a gyalogos alakulatok között. Május közepén 
Petrőczy István generális Thökölyhez küldi a hírrel, hogy már útban van a hadakkal Nikápoly 
felé, Thököly június 8-i levele pedig néhány, régebb óta Törökországban bujdosó bensőbb 
híve - Borbély Mihály, Csáky András, Lengyel János és Palaticz István - között említi. Októ
ber 8-án, a Belgrádban tartózkodó Madách Péterhez írott levelében írja Thököly, hogy értesült 
Rácz István odaérkezéséről. 

Szabó Gáspár: Thököly egyik leghívebb, régi, kipróbált emigráns tisztje. Mint labanc főhadnagy, 
1686. június 15-én „egy zászlóalja hajdúkkal" csatlakozott a Munkács várát védő kurucok
hoz. Ráty Zsigmond levele szerint szendrei császári hadnagy volt, és „szendrei feles gyalo
gokkal kuruczá levén" bement Munkácsra, majd június 21. éjjelén felverte Ráty Kisrát faluban 
levő udvarházát. Július 30-án mint „Szabó Gáspárnak, az hadnagynak", Zrínyi Ilona neki is 
posztót adatott. Valószínűleg ő is a Thökölyhez küldött munkácsi hajdúk egyik parancsno
kaként kísérte urát Törökországba. Az emigráció első éveiből háromszor is megemlékezik róla 
Thököly naplója. 1694. május 11-én, mint „gyalog hadnagy" tért vissza egy eredménytelen 

434 Leveleskönyv, 1699/2. fol. 45r-v. („Iratot Pápai Gáspárnak Die 8. Decembr«. Inclusa.") 
435 MOL G 28 Rákóczi-szabh. lt. V. 2. c. (1708 júliusa); Kemény Lajos: Adalék Rákóczi Ferencz katonasá

gához (1710.) Hadtörténelmi Közlemények, 1916. („A Kassai Levéltár lajstromozatai ügyiratai között. 1710.") 
Nagy Iván úgy vélte, hogy Petneházy Dávidnak, Thököly, majd I. Lipót, magát Buda visszavívásánál kitűntető 
lovas ezredesének a fia lehetett, konkrét adatokkal azonban ő sem tudott szolgálni. Nagy Iván: Magyarország 
családai czimerekkel és nemzedékrendi táblákkal. IX. Pest, 1862. 274. o. 

™Benczédi, 1953.42.0. 
437 Takáts, é.n.Sl.o. 
438 Bodrogkeresztúr városa igazolása a Szepesi Kamarának. 1698. március 11. MOL E 254 A Szepesi Ka

mara levéltára. Repraesentiones, informationes et instantiae. 1698. márc. No. 53. 
439Benczédi, 1953. 116.0. 
440 Bánkúti, 2003/B. 169.0. 
441 Leveleskönyv, 1699/1. 36r. („Eodemdie [május 18. - S . I.]. Petróczi István Uramnak") 
442 Leveleskönyv, 1699/2. fol. 2v. („Horvát Ferencznek iratot Szeolossi Sigmond neve alat. 8. Juny.") 
443 Uo. 32r. („Madács Péter Uramnak Die 6 Octobm.") 
444 Dobay Zsigmond naplója 1686. MHHS XXIII/2. 441. o. 
445 Ráty Zsigmind levele Csáky Istvánnak. Ungvár, 1686. június 25. MOL P 71 Csáky es. lt. Fase. 194. 5. tétel. 
446 MOL G 2 Thököly-szabh. lt. 
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portyájáról, november 20-án pedig az ő seregét is útnak indította Thököly a kuruc katona
ságnak a „kujlicsi révben" megtartott gyűlésére. Az év végén, midőn a török Porta Visnice 
helységet jelölte ki a kurucok telelő helyéül, Thököly Szabó Gáspárt, mint „elsőbb fő hadna
gyát" nevezte ki az oda rendelt 5 zászlóalja (mintegy 500 főnyi) hajdúság kapitányának. 
1696. augusztus 12-én kiadott pátensében Thököly, mint „egyik gyalog hadainknak ennek előt
te is fő tisztit", Szabó Gáspárt a török szultán „vizén levő ereje capitány passája" mellé küldte 
„bizonyos számú magyar gyalog vitézinkkel". Az előbb 20, majd 36 főből álló kicsiny haj
dúsereg augusztus-szeptemberben végig Akcsi ogli Méhemet Pasa keze alatt szolgált a dunai 
hajóhadban, szeptember végén Thököly azzal a kérdéssel fordult hozzá, hogy eddigi hűséges 
szolgálatukat megtekintve, hajlandó lenne-e a télen is alkalmazni őket. 1696-1697 körül 
gyalogseregével együtt a törökök elfogatták, és gályarabságra ítélték. Thököly csak hosszas 
huzavona után, 1698 februárjában tudta kiszabadítani 19 hajdújával a fekete-tengeri hadigá-
lyákról. ' Az 1699. évi beadvány aláírói között gyalogos kapitányként szerepel. Gyakran em
líti Thököly 1699. évi leveleskönyve is, ugyancsak gyalogos kapitányi rangban. Thököly októ
ber 3-án Csontos Jánosnak és Lengyel Jánosnak adott utasításaiban ír róla, de aznap 
személyesen Szabónak is írt, hogy segítse az odaküldött embereit. További sorsa ismeretlen, 
a Rákóczi-szabadságharc alatt nem szerepelt ilyen nevű kuruc főtiszt. 

Szénási Márton: sárospataki szőlőbirtokos nemesként részt vett a hegyaljai felkelésben, majd el
menekült. A felkelés résztvevőiről utólag készült összeírás szerint kényszer hatására csatlako
zott a kurucokhoz. „Nagy Virmaj"-on egy szőlője volt. Neve az 1699. évi beadvány aláírói 
között lovas vicehadnagyként szerepel. A törökországi bujdosók első hullámával térhetett haza 
még a Rákóczi-szabadságharc elején, mivel már 1703. június 3-án olyan hír terjedt róla, hogy 
levelet küldött a Sárospatakon lakó a feleségének, hogy hamarosan hazaindulnak. 1707-ben 
Orosz Pál lovasezredében említik, mint voluntér vicehadnagyot, egy korábbi törökországi 
emigráns, Tolvay Márton főhadnagy társaságában. 

447 Napló, 1693-1694.383.0. 
448 Uo. 676. o. 
449 Uo. 688. o. 
450 Leveleskönyv, 1696. 138. o. („Szabó Gáspár«ük adót Pátens. Die 12. Augustii") 
451 Szeptember 7-én Thököly a fődefterdárnak írta meg, hogy „egy Capitányal húsz emberem vagyon az 

Duna Capitány Passája mellet", a 19-én Skerlet portai főtolmácsnak írott levelében pedig már az szerepel, hogy 
Szabó Gáspár parancsnoksága alatt 36 gyalogos szolgál a kapitány pasánál. Uo. 153., 159-160. o. 

452 Uo. 165. o. („Az Kapitány Passának 25 7bris") 
453 Az eset részletes leírását, valamint Szabó Gáspár életrajzát lásd Seres, 2002. 137-147. o. 
454 ,,a' Gyalog Kapitányoknak is: Kéki Istvánnak, Szabó Gáspárnak egy-egy commissiot különösen 

Írattunk." Leveleskönyv, 1699/1. fol. 60r. „Lengyel János Instructiója."; ill. „az Gyalog Kapitányok/iak Kéki 
Istvánnak, Szabó Gáspárnak egy commissiot különössön írattunk." Leveleskönyv, 1699/2. fol. 30r. „Csontos 
János Instructiója 3. Octobris" 

5 „Szabó Gáspár Uramnak." Leveleskönyv, 1699/1. fol. 83v. (Dátum a levél végén: „Constantinapoly 3. 
8bris 1699.") 

456 Nem azonos a hegyaljai felkelést követően Törökországba menekült Szentimrei Szabó Gáspár sárospa
taki nemessel ! 

457 MOL E 156 MKA U et C Fase. 83. Nr. 109. 
458 „Egy Szénássy névő, Thököli Uram ő Nga hadnagya - azt hallottam bizonyos és becsületes emberitűi, -

Patakra írt feleséginek, hogy az elsőbbeni üzenete szerint ötét haza ne várja: mert grátiára vissza nem gyön 
immár, - mert rövidnap másképpen győnek haza." Várnay György levele Koháry Istvánnak. Sztárna, 1703. jú
nius 3. Thaly Kálmán: A székesi gróf Bercsényi család. 1470-1835. II. k. 1689-1703. Budapest, 1885. 487. o. 

459 Az 5. sereg tisztjei és a katonák létszáma után szám nélkül szerepel Tolvay Márton főhadnagy, Kovács 
Antal strázsamester és Szénássy neve. MOL G 28 Rákóczi-szabh. lt. G 16 I. 2. d. Az irat hátoldalára rávezetve: 
„Orosz Pál Uram ezeré No. 440." Az Abaúj vármegyei Felsőmérára való Tolvay Márton 1706-ban Orosz Pál 
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Szendrei Nagy György: Olaszliszkára való libertinus nemes, részt vett a hegyaljai felkelésben, és a 
káptalani vizsgálat 47. és 77. tanúja szerint a felkelők első csoportjával Törökországba mene
kül t .^ Az anyja vagy a felesége lehetett az a Szendrei Györgyné nevű nemesasszony, akinek az 
1693. évi sárospataki urbárium szerint Tolcsván háza volt í4 jobbágytelekkel. Az 1698. és 
1699. évi beadványban egyaránt gyalogos főhadnagyként szerepel „Szendrei Nagy György", il-
letve „Szehdrei Györgye névenT Thököly 1699. október 3-i levele keresztnév nélkül említi 
(„Szendrei, arra rendeltetet hadnagy"), amikor Ráczkövi (fő?) strázsamester társaságában a 
Portáról rendelt húspénzt hozták le a hadaknak. Később hazatért, mivel tanúvallomást tett 
egy 1732-ben lefolytatott vizsgálat során. Akkor nemesembernek és 60 évesnek vallotta magát 
(„Nobilis Annorum Circiter 60"). A vizsgálati jegyzőkönyvek egyébként minden esetben 
Szendrei Györgyként említik. A fenti adat alapján nem lehet azonos azzal a Nagy György nevű 
tiszttel, aki ugyancsak részt vett a hegyaljai felkelésben, majd Törökországba menekült, és ott 
hét éven át Thököly hadnagya volt. Ez utóbbi ugyanis Orlay Miklós „Törökországi Hadában" 
1704 elején érkezett Erdélybe, Vékony Mihály gyalog főhadnagy vicéjeként, de csakhamar, 
még május 11. előtt meghalt. Fennmaradt a halotti búcsúztatója egy, ugyancsak hegyaljai fel
kelőből lett emigráns tiszt, Pataki Péter búcsúztatójával együtt. 

Korábbi kuruc múltjáról nem tudunk. 1686 körül egy Nagy György nevű lovas vicehad
nagy szerepel Barkóczy Ferenc császári lovasezredében, az egykori kuruc Csató Albert főhad
nagy mellett. 1694-ben már előfordult egy Nagy György gyalog főhadnagy az emigrációban, 
Nagy István lovas hadnagy fia. Az 1694. május 24. előtti napokban apjával, egy zászlótartóval 
és két „közönséges személlyel" kereskedő rácokat vágtak le és „levelessé váltak". Thököly se
hogy sem tudta elfogatni őket, de Petrőczy István generálisak kérésére gráciát ígért nekik, azzal 
a feltétellel, hogy „reserválist adjanak magukról", és adják vissza az elrabolt pénzt. A 
Szendrei Nagy Györggyel való azonosságra nincsen adatunk. 

Szentimrei Szabó Gáspár: sárospataki szőlőbirtokos nemes. Talán azonos azzal a Szabó Gáspár 
nevű pataki nemessel, aki szerepel a „Hegyaljai és az egész Zemplén vármegyei lovas nemes
ség" 1685. július 2-én készült összeírásban („Szilvási Jánosné fia, Szabó Gáspár"). 1691. 
augusztus 8-án „Nemzetes Szentimrei Szabó Gáspár" néven említik, azon ügy kapcsán, hogy 
1688-ban özv. Egri Mihályné Sánta Erzsébet ráhagyta minden vagyonát, közte a „Pataki 
Territóriumon Király Hegy nevű promonthoriumot". Öccsével, Zsigmonddal együtt részt vett 
a hegyaljai felkelésben, nevük szerepel a Szepesi Kamara által 1697. szeptember 19-én készített 
összeírásban, amely 21 olyan tokaji és tarcali szőlőbirtokos nevét tartalmazza, akiktől elkobozták 
az ingatlanjaikat. Mindketten önkéntes lázadók voltak, és a felkelést követően a résztvevőket 
és azok vagyonát összeírok szerint rögtön elmenekültek. Két, királyhegyi és nagymegyeri szőlőjét 

ezerében a 8. sereg főhadnagya volt. Károlyi Oklevéltár. 412. o. Egy Tolvaj Márton nevű karabélyos egyébként 
már 1693. május 22-én szerepelt az emigrációban, amikor a szegedi fogságából Thökölyhez érkezett. 

460 A 47. tanú szerint: „Ad partes Turcicas profugit Szendrei nobilis Liszkaiensis". Esze Tamás cédulakata
lógusa, Vaja. 

461 Uo. (Az U et C adata.) 
462 „az mikor az strása mester Ráczkövi, és Szendrei arra rendeltetet hadnagi oda érkeznek az Portáiul 

rendeltetet hús pénzel." Leveleskönyv, 1699/1. („Csontos János Instructiója 3. Octobr/s") 
463 Esze Tamás cédulakatalógusa, Vaja. 
464 „Nagy György halotti búcsúzója." Varga, 1977. 488-491. o. 
465 „Regiminis Barkócziani" (5. sereg.). MOL P 71 Csáky es. lt. Fase. 201. 13. tétel. 
466 Napló, 1693-1694. 390. o. 
467 MOL G 5 Thököly-szabh. lt. (V) 
468 A felesége neve Gyöngyösi Borbála volt. A sárospataki szőlőművelés XVI-XVII. századi történetének 

forrásai a mezővárosi protokollumban. (Közli Román János.) (A Sárospataki Rákóczi Ferencz Múzeum For
ráskiadványai 1.) Sárospatak, 1964. 142-144. o. 

469 Takáts, é. n. 81. o.; lásd még: MOL E 156 MKA U et C Fase. 83. Nr. 109. 
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írták össze. Az 1699. évi beadványban rang nélkül szerepel, Thököly 1699. december 8-án 
Munkácsi Jánosnak adott utasításából viszont egyértelműen kiderül, hogy a nemesi renden le
vők közül való volt. A Rákóczi-szabadságharc elején mindketten hazatérhettek, mivel 1703. 
november 14-én II. Rákóczi Ferenc, Bercsényi Miklós ajánlására visszaadatta Szentimrei Szabó 
Gáspárnak és Imrének (sic!) a tarcali és boraki hegyen levő szőlőjüket, amit még a Kassai Kama
ra foglalt el fegyverfogásuk miatt. Szent Imrei Szabó Zsigmond 1705 nyarán az ecsedi őrség 
első (lovas) seregének volt a főhadnagya, . Szabó Gáspár neve pedig Bercsényi Miklós palotás 
(gyalog) ezredének a gyalogos főhadnagyaként fordul elő 1708-1711 között, ami nem is lehet vé
letlen, mivel már 1703-ban is a főgenerális környezetében tartózkodott. 1708. június 27-én az 
ungvári kuruc helyőrség 2. (gyalog) seregének a főhadnagya, Radvánszéky (sic!) Szentimrei Sza
bó Gáspár néven, de 1710-11. fordulóján is ugyanott említik, mint Bercsényi Miklós gyalogez
redének egyik kompániás kapitányát. " 1709 őszén feltehetően Murány várában teljesített szolgála
tot, mivel Fáy István murányi kapitány szeptember 21-én arról tudósította Bercsényit, hogy „Szabó 
Gáspár Uramtul" Fay engedélyével négy palotás lekéredzkedett Murány aljára mosni, de még azon 
az éjjelen megszöktek. 

Szilvási György: részt vett a hegyaljai felkelésben, majd a felkelők egyik csoportjával Törökor
szágba menekült. Az 1698. évi beadványban rang nélkül szerepel, tehát a nemesi renden levők 
között volt. Feltehetően sárospataki vagy sátoraljaújhelyi nemes lehetett, mivel egy Szilvási 
István nevű pataki és egy Szilvási András nevű újhelyi nemesember egyaránt részt vett a hegy
aljai felkelésben, s az előző még el is bujdosott. 

Szombathi Kies Sámuel: részt vett a hegyaljai felkelésben, neve - „Kiss Sámuel" - szerepel a Szepesi 
Kamara által 1697-ben készített összeírásban, amely 21 birtokelkobzásra ítélt tokaji és tarcali sző
lőbirtokos nevét tartalmazza. A felkelők egyik csoportjával menekült Törökországba. Az 1698. 
évi beadványban rang nélkül szerepel, tehát a nemesi renden levők között volt. Mivel 1699 nya
rán Csothó András társaságában - „Csótó, Kies urak" - a bujdosó hadak követe volt Thökölynél, 
illetve a Drinápolyban székelő szultáni udvarban, ő is a felkelők vezetői közül kerülhetett ki. 

4/0 Az U et C aktái között található összeírás mindekettőjüket „vagabundus"-nak, azaz kóborlónak írja, 
Arvay István 1697. augusztus 5-i jelentése szerint pedig a következőképpen minősítette a két nemest: „Szabó 
Gáspár, Szabó Zsigmond [...] és töb allyasa az embernek, kik most is oda vadnak..." MOL E 156 MKA U et 
C Fase. 83. Nr. 109.; ill. MOL E 254 A Szepesi Kamara levéltára. Repraesentiones, informationes et instantiae. 
1697. aug. No. 47. 

471 Leveleskönyv, 1699/2. fol. 45v. („Iratot Pápai Gáspárnak Die 8. Decembris. Inclusa.") 
472 A Protocollum Expeditium-ban található fogalmazványt ismerteti: A Rákóczi-szabadságharc történeté

nek dokumentumai 1703-1704. (Gyűjtötte, összeállította, a bevezetést írta Búnkúti Imre.) Miskolc, 1989. 24. o. 
473 Szentimrei Szabó Zsigmond levele Károlyi Sándornak. Ecsed, 1705. június 19. MOL P 396 Károlyi es. lt. Acta 

Publ. 1. Acta Rák. Ser. I. 1705 jún. Fase. 4. D. Nr. 12.; lásd még Krucsay Márton tiszántúli területi főcommissarius 
1705. július 9-i elszámolását („A hadak fizetésének pénzbeli extractusa"), amelyben az ecsedi őrség első serege fő
hadnagya: „N. V. Szentimrei Szabó Zsigmond. Uram." MOL G 15 Rákóczi-szabh. lt. Caps. D. Fase. 73. 

474 MOL G 28 Rákóczi-szabh. lt. V. 2. e. 
41:t Bercsényi László jelentése Unghvár várából, 1711. január 12-én. „H" melléklet: Az ágyúk mellé rendelt 

20 önkéntes hajdú jegyzékében 4 fő Szabó Gáspár compániájából való volt. AR I. oszt. VIII. 406. o. A Ber
csényi-gyalogezred tabellájában „Casparis Szent-imrey Capitanei" szerepel. Uo. 392. o. 

476 Bánkúti, 2003/B. 259. o. 
477 Arvay István 1697. augusztus 5-i jelentése a Szepesi Kamarának a felkelésben résztvett újhelyi, pataki 

és kistoronyai nemesekről. MOL E 254 A Szepesi Kamara levéltára. Repraesentiones, informationes et 
instantiae. 1697. aug. No. 47.; ill. MOLE 156 MKA U et C Fase. 83. Nr. 109. 

478 Takáts, é. n. 81. o. 
Leveleskönyv, 1699/1. fol. 55r.. 57r. („Madács Uramnak adott memóriáié. 30. Junii.") 
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Tarjányi (Tarjáni) Benedek: a hegyaljai felkelők hadnagya volt, többek között részt vett Kek 
András commissarius vagyonának az elprédálásában. Az országbírói vizsgálat 1. sárospataki 
tanúja szerint Tarjányi hajtotta el Kek minden Patakra való szarvasmarháját, amelyek közül 
egy tinót Varga Mihályné berceli lakosnak ajándékozott. A nádori vizsgálat 12. tanúja pedig 
látta, amikor Tarjányi egy^ Kecskés nevű kuruccal sok portékát hányt a kótyavetyére. A 
hegyaljai felkelők második hullámával érkezett Törökországba, és~Revïczk~y Imre nagyszöIIÖsT 
harmincados 1697. október 14-i levele szerint ő volt a Moldva felé tartó kurucok egyik vezető-

482 
je. Neve az 1698. és 1699. évi beadványban egyaránt lovas főhadnagyként szerepel. 

Tirpács Márton: 1686 körül császári tiszt. Előbb Szappanos Mihály vicehadnagya Csáky László 
generális lovasezredében, később főhadnagy ugyanott. Neve az 1699. évi beadványon lo
vas főhadnagyként szerepel, feltehetően ő is a hegyaljai felkelők egyik hullámával érkezett Tö
rökországba. Korábbi kuruc múltjáról nem tudunk, talán azonos azzal a keresztnév nélkül említett 
karabélyossal, aki 6 társával 1694 végén szökött meg az emigrációból. 

Nevével, többnyire keresztnév nélkül, gyakran találkozunk a Rákóczi-szabadságharc első 
két évében. 1703. szeptember 3-án hajnalban ő volt a Gács vára alá ütött két zászlóalja kuruc 
egyik hadnagya. Alig két hónap múlva már Ocskay László lovasezredének egyik főhadna
gya, november 11 -én például Ocskay arról értesítette Károlyi Sándort, hogy Tirpács Léva felett 
két rabot ejtett, akiket Bercsényihez küldtek. 1704. február 9-én ugyancsak Károlyinak írt 
Ocskay, hogy küldje utána Tirpácsot, ha megérkezik. Nevét 1704 folyamán Bercsényi Mik
lós Károlyinak és II. Rákóczi Ferencnek írott levelei is sűrűn említik, Tirpács, Tyrpács, sőt 
Tarpács (Sic!) alakban. Azonos lehet azzal a „Néhai Nemzetes Vitézlő Torpács Mártony" 
nevű elesett tiszttel, akinek az özvegye, Sárközi Judit 1706. március 23-án Rákóczitól „maga és 
árvái táplálására" 150 forintot hozó portiót kapott „az elesett férjének maga dicséretes viselésé
ért" a Gömör vagy Borsod vármegyei fiscális jószágból. 

Vitálits János: nevét Vitális, Vitalius, Vitarius alakban egyaránt írták. Részt vett a Thököly-sza-
badságharcban, neve - többek között Tokaji Ferenc társaságában - szerepel az 1685. február 
10-én Jászó várát elfoglaló 11 kuruc kapitány és hadnagy két nappal később Thökölyhez írott 
hűséglevelének az aláírói között („Vitarius János"). Thököly váradi elfogatása után ő is átállt 
a császáriakhoz. 1686 körül már Nádaskay György vicehadnagya Csáky László generális csá-

Az egyik vizsgálat 4. tanúja lázadó hadnagynak mondta („rebellium ductorum N. Tariany"). Esze Ta
más cédulakatalógusa, Vaja. 

481 Mindkettő uo. 
482 Esze, 1954. 162-163. o. 
483 „Regiminis Csakiani", a 4. sereg vicehadnagya, Szappanos Mihály keze alatt. („Tirpácz Márton"), ill. 

„Catalogus Militiae" („Tirpats Márton"). MOLP71 Csáky es. lt. Fasc. 201. 13. tétel. 
484 „Regimine Csakiano" („Tirpacz Márton"). Uo. 4. tétel. 
485 Thököly egyik 1694. december 18-i levele említi egy Tirpács nevű kurucot, de vezeték nélkül: „Olá Gá

bor, Czerjík Ferencz és Tirpacsék [azaz: „Tirpacsék! - S. I.] elszökvin Poserolczárul..." Leveleskönyv, 1694. 
341. o. („Az fővezér elmenetele után interveniált injuriák.") 

486 Kajali Pál levele Kovács János Hont vármegyei esküdtnek. Gács, 1703. szeptember 7. Ráday Pál iratai. 
I. k. 49. o. 

487 Ocskay levele Károlyinak Szent-Margitról. AR I. oszt. I. 103. o. 
488 Minderői lásd Bercsényi 1704. március 7. és június 30. között Károlyinak, valamint november 27-én 

Rákóczinak írott leveleit. RT II. 56,76-77, 80. o., ill. AR I. oszt. IV. 177. o. 
489 MOL Rákóczi-szabh. lt. G 20 II. 4. d. A Rákóczi-szabadságharc alatt szerepelt egy Tyrpacs György ne

vű tiszt is, aki 1706 őszén esett el Miskolcnál. Az özvegye Jablonczy Zsuzsanna volt. MOL Rákóczi-szabh. lt. 
G 19 II. 2. f. (1708. május 29.) 

490 MOL G 6 Thököly-szabh. lt. (Az eredeti irat 1688. december 10-én, Kassán Szörényi Gábor által készí
tett hiteles másolata.) 
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szári lovasezredében. A hegyaljai felkelők egyik csoportjával érkezett Törökországba. Neve 
az 1698. évi beadvány aláírói között lovas főhadnagyként szerepel. Azonos a Rákóczi
szabadságharcból ismert Vitárius János kuruc ezereskapitánnyal. Vitárius 1703. szeptember 
30-án a Gács ostromára érkező kurucok egyik kapitánya. Feltehetően hegyaljai származású 
lehetett, mivel Rákóczi 1703. október 31. körül egy Pongrácz nevű labanc pártosnak a 
bodrogkeresztúri határban levő két darab és a mádi határban levő egy darab szőlője termését 
adta Vitális János kapitánynak. Zemplén vármegye 1704 tavaszán készült katonai összeírása 
szerint pedig a megye katonának állt lakosai közül 201-en szolgáltak Vitárius ezredében, s kö
zülük 163 fő a hegyaljai járásból került ki. Az ezredet ez idő tájt Orosz Pál generális kapta 
meg, oly módon, hogy a korábbi parancsnok is megmaradt beosztásában vezénylő ezredes
nek. Ezért fordulhat elő, hogy a kuruc hadsereg tisztikaráról szóló és feltehetően 1704 köze
pe táján készült név szerinti kimutatás szerint Vitáris már Orosz Pál lovasezredének a vicekapi
tánya volt. 1704 nyarán még Kassa alatt vitézkedik az ezredével, 1705 elején pedig 
Erdélyben tartózkodott Forgách Simon generális mellett 4 sereg lovassal, és részt vett 
Medgyes elfoglalásában is. Decemberben viszont hadbírósági eljárást indítottak ellene, mert 
amikor kiküldték az eloszlott hadak összegyűjtésére, azokat borért futni engedte. 1706 elején 
betegeskedik, de szeptember végén már „ismét kezére kellett az ezerét venni." 1709. június 8-
án „Vitálius kapitány"-ként említik. 

Lásd Csáky László lovasezredének név szerinti kimutatását (Regiminis Csakiani") [„Vitálius János"], 
ill. különálló lapon Nádaskay György serege lajstromát („Nádaskai György Uram seregének laistroma") 
[„Vitárius János"]. MOL P 71 Csáky es. lt. Fase. 201. 13. tétel. 

492 Ráday Pál iratai I. k. 64-65., 68. o. 
493 A Rákóczi-szabadságharc történetének dokumentumai 1703-1704. (Gyűjtötte, összeállította, a beveze

tést írta Bánkúti Imre.) Miskolc, 1989. 16. o. 
494 Mészáros Kálmán: Zemplén vármegye katonai összeírása 1704-ben. In: Zemplén népessége, települé

sei. Tanulmányok Németh Gábor emlékére. (Szerk. dr. Tamás Edit.) Sárospatak, 1999. (A Sáipospataki Rákó
czi Múzeum Füzetei 37.) 141-142., 148. o. 

495 Uo. 141-142.0. 
496 „Joannes Vitárius, regiminis Orosziani." MOL Rákóczi-szabh. lt. G 16 I. 2. c. („Nomina vice 

capitaneorum equestrií ordinis") Kiadását lásd Mészáros Kálmán: Tábornoki és törzstiszti kinevezések a Rá
kóczi-szabadságharcban. Hadtörténelmi Közlemények, 2001/2-3. 339-345. o. Vitárius neve véletlenül kima
radt a felsorolásból, és Pázmán Pál alezredes nevével együtt a Hadtörténelmi Közlemények 2001. évi összevont 
tartalomjegyzéke végén lett közölve. 

497 A Rákóczi-szabadságharc történetének dokumentumai 1705. (Gyűjtötte, összeáll. Bánkúti Imre.Szcrk., 
az előszót írta és a helymutatót készítette Csorba Csaba.) Miskolc, 1990. 71. o. 

498 MOL G 15 Rákóczi-szabh. lt. Caps. A Fase. 4. „Vitárius János Uram" 
499 „Nemzetes Vitézleö Vitárius Kapitány Uram seregében vice hadnagyságott" viselő Gönci István nevű ku

ruc tiszt a „meggyesi hartzon" sebesülten az ellenség fogságába esett. L. Gönci Istvánné Tarczali Katalin folya
modványát II. Rákóczi Ferenchez, a fejedelem 1706. március 31. válaszával. MOL G 19 Rákóczi-szabh. lt. II. 2. f. 

500 Heckenast, 2005. 461. o. 
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István Seres 

THE OFFICERS OF IMRE THÖKÖLY'S MILITARY EXILE IN THE OTTOMAN EMPIRE 
AT THE TIME OF THE KARLOWITZ PEACE NEGOTIATIONS (1698-1699) 

Summary 

We have thorough knowledge about the life and activity of Imre Thököly's military exile in the 
years 1691 to 1694, primarily from the published diaries and letters of the prince. This is not the 
case concerning the early and late years of the emigres, as there are only few existing manuscript 
fragments from the period, in addition to the correspondence from 1696 and 1699. The number of 
Hungarian military émigrés in the Ottoman Empire was highest between 1688 and 1692, when 
there were 4-5,000 soldiers around Thököly. Most of them used to be the defenders of Munkács, 
others joined them subsequent to Transylvania's occupation in 1690. As a result of Turkish mis
treatment, and the Tatar attack on Eastern Hungary, several fighters left Thököly in 1694. Not 
more than 800 soldiers had remained in his service by the end of the year. In 1695, as directed by 
the sultan, Thököly moved to Istanbul, whereas his faithful Hungarian and Transylvanian follow
ers and the majority of his military settled in Walachia. Only a small number of troops were sta
tioned in Temesvár and the Turkish fortifications around Beograd. The history of the military exile 
came to a turning point after the outbreak of the anti-Habsburg uprising in Northeast Hungary in 
the summer of 1697, subsequent to which at least 1,000-1,100 rebels took refuge in the Ottoman 
Empire and gathered around Thököly. The sultan settled the newcomers in Temesvár and Beograd. 
These Hungarian troops, together with the former members of the military exile, took part in the 
skirmishes of the border region in 1698, after the conclusion of the Peace of Karlowitz, however, 
they were removed from the military frontier district. In the summer of 1699, 1,238 Hungarian 
soldiers (526 cavalrymen and 712 infantrymen) were settled in the neighbourhood of the Bulgarian 
town Ciprovec. Apart from those stationed in Walachia, Thököly's army consisted of these troops, 
subordinated to four commands (two cavalry and two infantry), and comprising about 20 compa
nies. The émigrés could return home only in 1703-1705, when they left for Hungary and Transyl
vania in several waves. After their homecoming, the majority joined the new freedom fight and 
took an active part in the operations. 

There are only secondary data available regarding the strength of the Hungarian military exile 
in the Ottoman Empire, but there are two existing petitions from 1698 and 1699, addressed to the 
grand vizier and the Porte, one of them signed by 17, the other by 28 Hungarian officers and no
blemen. Most of the 36 people (24 officers and 12 noblemen), whose names appear in the two ap
peals, used to take part in the 1697 anti-Habsburg uprising in Northeast Hungary, and this provides 
evidence of the predominance of the newcomers in the military exile. 

István Seres 

LE CORPS D'OFFICIERS DES TROUPES DE THÖKÖLY RÉFUGIÉES EN TURQUIE 
LORS DES NÉGOCIATIONS DE PAIX DE KARLÓCA (1698-1699) 

Résumé 

C'est pour les années 1691-1694 que nous avons le plus d'informations sur les troupes en exil 
de Thököly. Elles viennent, pour la plupart, des journaux et des livres de correspondance 
conservés et publiés du prince. Nous sommes toutefois moins chanceux concernant les années 
d'exil avant et après ces dates: outre les livres de correspondance de 1696 et de 1699, seuls 
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quelques fragments ont été conservés. C'est dans les années 1688-1692 que les troupes kouroutz 
repoussées sur le territoire de l'Empire ottoman furent les plus nombreuses: à cette époque 4 à 5 
mille combattants entouraient Thököly. La plupart étaient des anciens défenseurs de Munkács et 
l'incursion de 1690 en Transylvanie augmenta également leur nombre. En 1694, surtout en raison 
du mauvais^ traitement subi de la part des Turcs et de l'attaque des Mongols contre la région 
transtibiscine, ses troupes abandonnerez Thököly err masse. A 4a fin de l'année^il eut à peine 800 
soldats à son service. En 1695, le sultan établit Thököly à Istanbul tandis que les nobles hongrois 
et transylvaniens qui lui restaient fidèles, ainsi que la majorité de ses troupes furent installés en 
Valachie. Seules quelques petites troupes restèrent à Temesvár et dans les fortifications aux 
alentours de Belgrade. L'insurrection de la région de Hegyalja, éclatée en été 1697, marqua un 
changement dans l'histoire des exilés: au moins 1000 à 1100 insurgés se réfugièrent auprès de 
Thököly sous la protection du sultan. Les nouvelles troupes furent établies par les Turcs à Temes
vár et à Belgrade. Les nouveaux arrivés participèrent encore aux escarmouches de 1698 aux côtés 
des anciens, mais en vertu du traité de Karlóca, ils furent éloignés de la région frontalière. En été 
1699, les Turcs transférèrent au total 1238 soldats kouroutz - 526 cavaliers et 712 soldats 
d'infanterie - aux environs de la ville de Tchiprovetz de Bulgarie. Vu les effectifs, l'armée de 
Thököly - outre les troupes restées en Valachie - devait alors être composée d'une 20aine de com
pagnies ou d'escadrons organisés sous quatre capitaineries (2 de cavaliers, 2 d'infanterie). Les 
exilés n'ont pu rentrer qu'entre 1703-1705 où ils prirent la route vers la Hongrie et la Transylvanie 
en plusieurs vagues. La majorité d'entre eux rejoignirent la nouvelle lutte d'indépendance et 
participèrent activement aux opérations militaires. 

Concernant l'effectif des troupes kouroutz réfugiées en Turquie, nous n'avons que des données 
indirectes. Toutefois, deux requêtes adressées respectivement au grand vizir et à la Porte qui furent 
rédigées par les troupes et les nobles en exil, en 1698 et 1699, ont été conservées. Elles portent la 
signature respectivement de 17 et de 28 officiers de haut rang et de nobles en exil. Les 36 
personnes - 24 officiers et 12 nobles - figurant sur ces deux documents sont presque toutes des 
anciens insurgés de Hegyalja, ce qui prouve la prédominance des nouveaux réfugiés. 

István Seres 

DAS OFFIZIERSKORPS DES EMIGRIERTEN SOLDATEN VOLKES VON IMRE THÖKÖLY 
IN DER TÜRKEI ZUR ZEIT DER FRIEDENSVERHANDLUNGEN 

VON KARLÓCA/KARLOWITZ (1698-1699) 

Resümee 

Über das emigrierte Soldatenvolk von Thököly wissen wir in den Jahren 1691-1694 am meisten, 
insbesondere aus den erhalten gebliebenen und veröffentlichten Tagebüchern und Briefbüchern 
des Fürsten der Landflüchtigen. Bezüglich der früheren und späteren Jahre der Emigration können 
wir uns jedoch nicht mehr so glücklich schätzen: außer den Briefbüchern der Jahre 1696 und 1699 
sind nur einige fragmentarische Manuskripte erhalten geblieben. Das Kurutzen-Soldatenvolk, das 
auf das Gebiet des Osmanischen Reiches gedrängt worden war, war in den Jahren zwischen 1688— 
1692 am größten, als sich 4-5000 Bewaffnete neben Thököly befanden. Die meisten von ihnen 
waren früher Verteidiger der Burg von Munkács (Mongatsch), aber auch durch den Einfall von 
Siebenbürgen im Jahre 1690 wurde ihre Zahl erhöht. 1694 wurde Thököly scharenweise von 
seinen Kämpfern verlassen - in erster Linie infolge der feindlichen Behandlung durch die Türken 
und des tatarischen Angriffes auf die Gegend jenseits der Theiß. Bis zum Jahresende blieben kaum 
800 Soldaten im Dienst. 1695 wurde Thököly vom Sultan nach Istanbul, die ihm treuen 
ungarischen und siebenbürgisehen Adeligen, sowie der Großteil des Soldatentums in die Walachei 
umgesiedelt. Lediglich einige wenige Truppen blieben in Temesvár (Temeschwar) und in den 
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türkischen Befestigungen um Belgrad. In der Geschichte der Emigration bedeutete der im Sommer 
1697 ausgebrochene Aufstand im Tokajer Gebirgsland (Hegyalja) eine Veränderung, infolge 
dessen mindestens 1000-1100 Aufständische zu Thököly und unter den Schutz des Sultans 
flüchteten. Die neuen Truppen wurden von den Türken in Temesvár und Belgrad angesiedelt. Die 
neuen Kurutzen nahmen zusammen mit den alten noch an den Fehden des Jahres 1698 teil, aber 
infolge des Friedens von Karlóca (Karlowitz) wurden sie vom Grenzland vertrieben. Im Sommer 
1699 wurden von den Türken insgesamt 1238 Kurutzensoldaten - 526 Kavalleristen und 712 
Infanteristen - in die Gegend der bulgarischen Stadt Ciprovec umgesiedelt. Die Armee von Thö
köly wurde zu dieser Zeit - abgesehen von denjenigen, die in der Walachei geblieben waren -
unter insgesamt vier Hauptmannschaften (jeweils zwei Kavallerie- und Infanterie-Hauptmann
schaften) von diesem Soldatentum gebildet. Auf Grund ihrer Zahl bestanden sie wohl aus etwa 20 
Fahnen (Kompanien). Die Emigranten konnten erst zwischen 1703-1705 zurückkehren, als sie 
sich in mehreren Gruppen in Richtung Ungarn und Siebenbürgen auf den Weg machten. Nach 
ihrer Rückkehr schloss sich der Großteil von ihnen dem neuen Unabhängigkeitskampf an und 
nahm aktiv an den Kriegsoperationen teil. 

Was die Stärke des in die Türkei geflüchteten Kurutzen-Soldatenvolkes betrifft, stehen uns 
lediglich indirekte Angaben zur Verfügung. Aus dem Jahre 1698-1699 sind jedoch zwei, von den 
Heeren und den landflüchtigen Adeligen an den Großwesir, bzw. die Pforte verfasste Gesuche 
erhalten geblieben. Die beiden Gesuche wurden von 17, bzw. 28 führenden emigrierten Offizieren 
und Adeligen unterzeichnet. Die in den zwei Dokumenten vorkommenden 36 Personen - 24 Offi
ziere und 12 Adelige - waren mit wenigen Ausnahmen Aufständische aus dem Tokajer Gebirgs
land, was sein Beweis für das Übergewicht der neuen Flüchtlinge in der Emigration ist. 

Иштван Шереш 

ОФИЦЕРСКИЙ СОСТАВ ВОИНСТВА ТЁКЁЛИ В ЭМИГРАЦИИ В ТУРЦИИ 
В ПЕРИОД МИРНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ В Г. КАРЛОЦА/КАРЛОВИЦ (1698-1699) 

Резюме 

Об эмигрантском воинстве Тёкёли 1691-1694 годов нам извесно более всего из сохра
нившихся изданных дневников князя-скитальца и книг его писем. Однако в связи с более 
ранними и поздними годами эмиграции мы не были настолько удачливы. Помимо книг пи
сем 1696 и 1699 годов осалось всего лишь несколько отрывков рукописей. Куруцкое воин
ство вынужденное поселиться на территории Османской империи, в 1688-1692 годах быдо 
самым многочисленным, когда при Тёкёли находилось 4-5 тысяч воооруженных воинов. Их 
основное большинство вышло из рядов бывших защитников Мункача, но вторжение турок 
в 1690 году также умножило их число. В 1694 году, в превую очередь по причине плохого 
обращения турок и нападения татар на Затиссайский край Тёкёли оказался покинут своими 
солдатами. К концу года у него на службе оставалось едва 800 воинов. В 1695 году султан 
поселил Тёкёли в Стамбуле, а большую часть верных ему венгерских и трансильванских 
дворян, а также большинство воинства поселил в Валахии. Всего лишь несколько неболь
ших отрядов осталось в Темешваре и в турецких крепостях в окрестносях Белграда. Восста
ние, вспыхнувшее летом 1697 года в Токайском подгорье, принесло перемены в истории 
эмиграции, ибо в результате его по меньшей мере 1000-1100 повстанцев искало спасения у 
Тёкёли, под защитой турецкого султана. Новые войска турки поселяли в Темешваре и Бел
граде. Новые куруцы вместе со старыми еще участвовали в сражениях 1698 года, однако в 
результате мира, заключенного в Карлоце, куруцы были удалены из пограничных районов. 
Летом 1699 года турки переселили всего 1238 куруцев-воинов - 526 кавалеристов и 712 пе
хотинцев - в окрестности болгарского города Чипровец. В то время войско Тёкёли состояло 
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из этих воинов, не считая оставшихся в Валахии, оно управлялось всего четырьмя капита
нами (по два кавалеристских и пехотных). Судя по их численноси они состояли примерно 
из батальонов (рот). Возвращение эмигрантов на родину могло произойти только в 1703— 
1705 годах, когда куруцы несколькими волнаими стали возвращаться на родину в направ-
лдении Венгрии и Транеильвании. После возвращения на родину большинство вернувших^ 
ся присоединилось к борьбе за независимость и проявило деятельное участие в военных 
операциях. 

О численном составе воинов, сбежавших в Турцию, мы располашгаем лишь опосредо
ванными данными, однако от 1698-1699 годов сохранитлось два прошения, написанных во
енными и дворянами-скитальцами великому султану и на адрес Порты. Эти два прошения 
были подписаны 17 и 28 ведущими эмигрантами и дворянами. 36 человек, фигурировавших 
в этих двух докумнтах, - 24 офицера и 12 дворян - за небольшим исключнием были выход
цами из повстанцев Подгорья, что уже подтверждало пробладание новых беженцев в чяисле 
эмигрантов. 

— 500 — 


