
HADTÖRTÉNELMI APRÓSÁGOK. 

dalék az Í523. évi török portyázás tö?'-
ténetéhez. A British Múzeum könyvtárában egy 
nyolcz lapra terjedő XVI. századbeli latin nyom-
tatványra akadtam nemrég «Miracula quae mense 
Decembri (1523) in Pannónia visa sunt (etc)» 
czím alatt, melyben C(hristopherus) Battus Par-
mensis két levele van közölve Rómából «pridie 

Calen. Martiis 152i» (február 29.) és «Calen. Martiis 1524" (már-
C2ius 1.) kelettel, melyben az író értesíti barátját Saulius Jero-
most (Genuában ?) egynémely magyarországi eseményekről. Ezeket a 
dolgokat «familiar is i)-ától Berrustól hallotta, ki a pápai követtel (t. i. 
báró Burgioval) akkortájt beutazá Magyarországot és gyakrabban föl-
kereste őt leveleivel, megírván neki az érdekesebb dolgokat, amiket 
útjában látott vagy hallott. 

A czímben említett csodadolgok, úgylátszik, egyszerű földrengések 
voltak, melyek 1523 deczember havában Belgrádot és környékét meg-
látogatták. Még a földrengés előtt, egy meg nem nevezett faluban, 
Belgrádhoz közel, éktelen lármát lehetett hallani éjszakának idején, 
amit a megriadt föld népe arra magyarázott, hogy a törökök meg-
támadták őket. A földrengés állítólag mintegy öt napig tartott kevés 
megszakítással éjjel-nappal és öt jeles várost vagy helységet (quinque 
oppida egregia) megrongált, ámbár ezek nagyobb távolságra voltak 
egymástól. Az ötödik napot követő éjszakán óriási tűzoszlop csapott 
föl a földből a földrengés kezdetével — állítólag kereszt alakban — 
egy «Severinum»-nak nevezett helységnél (oppidum); több keresztény 
és török súlyosan megsebesült. A várat (Szörény vára akkor még 
magyar kézen volt) csúnyán megrongálta a földrengés (arcem muni-
tissimam diruit); óriási kőtömbök elváltak a szikláktól és legördültek 
a Duna medrébe. 

Mindez az első levélben olvasható. 



A másodikban azután érdekes részleteket közöl az író a magyarok-
nak a törökök ellen a mult nyáron (superiori testate) viselt dolgairól. 
Az elbeszélés szerint a török császár elküldte volt Belgrádba szandsák 
bégnek egyik hatalmas pasáját, ki nem sokkal azelőtt Bhodust hódí-
totta meg. A pasának «barbár hangzású nevét» Berrus nem írta meg 
s csak annyit mond róla, hogy a török vezér a szultán rokona volt 
s hogy a Belgrádban és szomszédságában állomásozott török hadakat 
összegyűjtötte és könnyű tábori ágyúkkal átkelt Magyarországba a 
Száva hídján, melynek őrizetére egy csapatot hagyott hátra. A magyar 
földre érve, tűzzel-vassal pusztította a vidéket. Ezt kémei útján meg-
hallván a kalocsai fővezér (praesul), ki a magyar hadak élén állott 
és akkortájt éppen a Duna és Száva közötti vidéken tartózkodott, de 
betegeskedett, Bardus István nevű jeles hadvezérét négyezer és egy-
nehány lovassal (cum exercitu quatuor millium equitum, aut paulo 
amplius) a Száva hídjának elfoglalására és lerombolására küldötte. 
Mit szerencsésen elvégezvén, visszajövet Bardus a portyázásból gond-
talanul visszatérő és ellenségről nem is álmodó törököket megtámadni 
készült, kik három hadosztályban minden rend és óvszabály nélkül 
valának éppen visszaérkező félben. A magyarok podgyászukat egy 
közel fekvő halomnál a hajcsárok és szolgák (calones) fölügyelete alatt 
visszahagyván, szép tömött rendben nagy vitézen megtámadták az 
első török hadosztályt, melyet mintegy ötezer lovaara lehetett becsülni 
s mely messzire elválva a másik kettőtől érkezett meg. Ezt a csapatot 
a magyarok teljesen szétverték, szintúgy a második hadosztályt is, 
melynek száma körülbelül ugyanannyi volt «mint az elsőé, vagy a 
harmadiké». Mindkét alkalommal a győzelmet nem csekély részben a 
hajcsárok és szolgák magaviseletének lehetett köszönni, kik a támadás 
alkalmával edények csörömpölésével (concrepantibus undique vasis) és 
kurjongat ássál óriási lármát csaptak és a törökökkel ily módon azt 
hitették el, hogy a domb mögött egy nagyobb magyar hadosztály 
rejtőzik, mely oldalba készül támadni őket. A magyarok most már 
vigan de fáradtan és az elfoglalt dús zsákmánynyal megrakva, a 
saját podgyászuk és hajcsáraikkal együtt éppen haza készültek indulni, 
midőn egészen váratlanul megjelent a helyszínén a harmadik török 
hadosztály. Ez annyira elmaradt a többi kettőtől, hogy a magyarok 
már azt hitték, hogy végeztek a törökökkel és már fölbontották csata-
rendjüket, midőn a harmadik török csapat váratlanul leszállt a hegyek-
ből a síkságra. Csakhamar élénk harcz fejlődött ki a két ellenséges 
csapat között. Evvel a harmadikkal nem végeztek ugyan oly könnyen, 
a magyarok mint az előbbi kettővel, de elvégre mégis a keresztények 



maradtak győztesek, mert irhájuk megmentésére kellett élet-halál 
harczot vívniok. A legyőzött törököket a Száváig kergették és miután 
a híd le vala rombolva, a pogányok hanyatt-homlok a folyóba rohan-
tak ; sokan közülök a vízbe fúltak. A magyarok győzelme azonban 
sok vérbe került, mert mintegy hétszázan pusztultak el (desiderati 
sunt) közülök és azonkívül sok volt a súlyosan sebesült is. A harcz 
oly heves volt, hogy alig volt valaki, ki el nem vesztette vagy pod-
gyászát, vagy lovát, vagy pajzsát, vagy más valami holmiját. A diadal-
ittas magyarok 12 elfogott hadi jelvényt (signa militaria = szandsákot) 
küldöttek el királyuknak és azonfelül egy a kereszt jelével ékesített 
gyönyörű keresztény zászlót — melyet a törökök Ehodus szigetén 
fogtak volt el — továbbá igen sok (permulta) ágyút és számos elő-
kelő török fogolyt és más hadi zsákmányt. A török vezérek közül az 
egyik elesett a csatában, a másik ellenben sebes lován megszökött. 
Mi történt a harmadikkal, nem tudják. így győzött le 15 ezer törököt 
négyezer, vagy valamivel több magyar, jegyzi meg a leírás legvégén 
a levélíró. 

x\z illető hatalmas pasában, kinek nevét elhallgatta az eredeti 
levélíró és ki a szultán rokona volt, könnyen Ferbád pasára ismerünk, 
ki mint tudjuk, a szultán nővérét bírta feleségül. A csata dátumát 
nem említi írónk, de ezt egy másik római levélből tudjuk meg, t. i. 
abból, melyet az angol követek 1523 szept. 14-én küldöttek haza 
Wolsey bíboroshoz (Calendar of State Papers Henry VIII. a dátum 
alatt), melyben egy Budáról augusztus 24-éről kelt levélre hivatkozva 
azt írják, hogy «Perath» pasa u. a. hó 7-én Magyarországba tört 
15 ezer emberrel, de egy alig 2000 (?) emberből álló csekély csapat 
visszaverte őt. 

Ha pedig az elbeszélést egybehasonlítjuk hazai forrásainkkal,, 
például Istvánfi versiójával, úgy azt találjuk, hogy sok részletben 
egészen másképen beszélik el az esetet. Említett írónk szerint például 
nem Thomory érsek, hanem Lőrincz szörényi bán (Laurentius dux 
Sirmii) betegeskedett és az érsek maga volt a magyar csapatok élén. 
Bardius István annyiban tüntette ki magát, hogy a csata folyamában 
párbajra kelt magával Ferhád pasával és megölte őt, a miért a király 
aranysarkantyús vitézzé avatta fel őt. 

K R O P F L A J O S . 

'Bakabünya hadi költségei 7683-7696-iff. Bécsnek 1683. 
évi ostroma, de még inkább Budavár visszafoglalása után a császári 
hadak elárasztották a felvidéket. A táborozó csapatok élelmezése a 



lakosság kölelessége lévén, súlyos terhet rótt rájuk, főképen, ha téli 
•szállásra maradtak. 

A hét alsó bányaváros ugyancsak megérezte ennek mibenlétét. 
A városi számadások, jegyzőkönyvek részletesen felsorolják az összes 
hadiczélokat szolgáló kiadásokat: mely ezredre, századra mikor, mit 
-és mennyit költöttek. Részletes kimutatása maradt meg Bakabánya 
város kiadásainak, melyeket 1683—1696-ig fordított a táborozó és 
^átvonuló katonaságra. A felsorolt összegek erősen megviselhették a 
polgárságot, mely a város fekvésénél fogva már úgyis sokat szenve-
dett a török betörésektől. A Léva környékén portyázó csapatok elka-
landozván a város határába, pusztítottak s nem egyszer felégetvén a 
várost, gazdag zsákmánynyal tértek haza.1 Annál feltűnőbb, hogy az 
ily módon megviselt polgárság egyáltalában képes volt ily mérték-
ben adózni. A városnak 1689-ik évi okt. 23-ikán kelt felterjesztése 
részletes kimutatásban értesíti a katonai bizottságot az 1683-tól az 
irat keltéig felszaporodott hadi költségekről.2 Kimerítően felsorolja a 
katonaságra fordított készpénzt, élelmiszereket és egyéb szükséglete-
ket ; egyúttal tájékoztat a táborozó csapatok felől is. Ennek értel-
mében : 

i683-ban és 1684-Jben Bakabányára háramlott a Korponán téli 
szállásra maradt Kyrian-féle ezrednek gróf Salzburg alezredes veze-
tése alatt álló csapatjainak élelmezése. A kimutatás hangsúlyozza, 
hogy az ellátásra nem voltak kötelezve és hogy a parancsnok erősza-
kolta rájuk ; megtagadás esetén a polgárságot bebörtönzéssel és meg-
adóztatással fenyegette. A megijedt lakosság készpénzben 300 frtot 
fizetett és ugyanannyi értéket terményben szállított. A kimutatás 
hangsúlyozza, hogy nyugtát nem kaptak. Ezenkívül nyugta ellenében 
adóztak külön 5 márkával, majd 87 frttal. Ehhez járul még a megye 
-által kirótt 34 porció élelmiszer szállítása és ugyanannyi porció a 
a lovak eltartására összesen 300 frt értékben. A szállítást a megye 
nyugtázta. 

1 Hadt. Közi. X. köt., 458—461.1. Magyarország városai és vármegyéi: 
Hont várm. története 321—322. 1., Johann Kachelmann: Alter und Schick-
sale des ungarischen, zunächst schemnitzer Bergbaues. Pressburg, 1870., 
174. 1., Pech Antal: Az alsómagy. hét bányaváros bányászatának története. 
Budapest, 1887., II. köt. 386 1., Matunák Mihály: Korpona várkapitányai. 
Korpona, 1901. 42. 1., U. azon szerzőtől: Véghles vára. Breznóbánva, 1904. 
160—162. 1., Körmb, vár. Itár: fons 26, fasc. 7, nro 1221, 1235. 

2 Bakabányai városi levéltár: curiale protocollum a XVII. század 
ntolsó évtizedeiből, 16—17. 1. 



1085-ben és 1080-ban a Dánnewald ezred századjai készpénzben 
1624 frt és 42 dénárba kerültek, beleszámítva a porciók értékét is. 
Ennek fejében a város külön nyugtát kapott. 

Ugyancsak 1080-ban és 1081-ben1 Grosa hadélelmezési biztosnak 
250 írtban törlesztették a téli szállás költségeit nyugta ellenében. 
Ugyanannyit adtak Premier biztosnak is. A költséghez járul a téli 
szállásra maradt Lichtemann kapitány vezetése alatt álló század ellá-
tása, mely körülbelül 1492 frt 58 dénárba került 2 Szállítottak pedig : 
kenyeret, bort, méhsert, fűtési anyagot, vajat, szappant, gyertyának 
való faggyvit; továbbá csirkét, tojást, hüvelyes veteményt, malaczot, 
halat, bárányt, zöldséget, húst. juhot, (?) tinót, tejet, üveget, gyümöl-
csöt, eczetet; mindennemű felszerelési eszközt, fűszert, az étkezéshez 
szükséges tálakat stb. Mikor a század elhagyta táborozása helyét, a 
szállástkészítők és a szekerészek újból követeltek mindennemű edé-
nyeket, sót, fűtési anyagot, eczetet, búzát, zabot, de nyugtát nem ad-
tak róla. Ez évben Lotharingiai Károly herczeg lovai (kantárra, zabra) 
készpénzben összesen 90 frtba kerültek a városnak, mely összeget 
Korpona nyugtázta. 

1088-ban és 1089-ben a Piccolomini ezredre 5502 frtot fordított 
a város. Természetben 54 porciót adtak élelmezésre és a lovak eltar-
tására, a mi 2500 frtot tett ki. 

Ugyancsak 1089-ben és 1090-ben 40 porciót szállítottak, mely a 
kiállított nyugta szerint 1284 frtba került. 

Ezek után a kimutatás a hét alsó bányavárosnak 1683—1689-ig 
terjedő összes hadi költségeit is felsorolja. E szerint fizetett : 

1 A kimutatás nem számítja mindig január elsejétől a kiadásokat s 
így megesik, hogy egy év hadiköltségeit két részletben külön-külön fel-
sorolja. 

2 A szám nem olvasható világosan. A végösszegből levonván a fel-
sorolt kiadások összegét, a fenti szám az eredmény. 

Körmöc-zbánya.„ _ 
Selmeczbánya __ 
Beszterczebánya __ 
Bakabánya „ „ 
Újbánya 
Bélabánya 
Libetbánva 

48 ezer frtot 
58 « « 
75 « « 
14 « « 
24 « « 
7 « « 
6 « « 

Összesen 232 ezer frt. 



A felterjesztés ezzel végződik. A jegyzőkönyv, melybe bevezették, 
röviden a kilenczvenes évek hadiköltségeit is közli. A feljegyzés sze-
rint Bakabánya polgársága szállított: 

1000-ben és 1691-ben 28 porciót 1798 frt 85 d. értékben 
1691-ben és 1092-ben 30 < 1890 « — « 
1092-ben és 1093-ban 61 « 1194 « — « 
1093-ban és 1694-ben 41 * 2147 « — « 

Az utolsó évben az átvonuló katonaságra borban, pénzben, barom-
fiban, egyéb szükségletekre, előfogatra költöttek néhány 100 irtot, 
mivel a közbeeső falvak kipusztultak s így az ellátás nagy része a 
városra háramlott. Végre 1694 és 1695-ben 1480 frtot és 1695 febr. 
elsejétől 1696 április hónapig 2108 frtot fizettek. 

Bakabánya tehát, valamint a társvárosok is nagyban hozzájárul-
tak a hadak eltartásához. 

D r . R E L K O V I C N É D A . 

Adalékok A'a.ssa 06-1 ki ostromához. Az 1706. évi 
nagyszombati béke-értekezlet befejeztével újra megindultak a hadmű-
veletek a császáriak és Rákóczi között. A császári csapatok élére gróf 
Starhemberg Guidó tábornokot állították, kinek az volt a megbíza-
tása, hogy együtt működjék az Erdélyben álló Rabutinnal. Rabutint 
a császár még június 23-án utasította, kezdje meg az előnyomulást, 
mihelyt a fegyverszünet lejár. Starbembergnek nyugatról, Rabutinnak 
pedig keletről kellett Felső-Magyarországba nyomulni, hogy két tűz 
közé szorítsák s agyon nyomják a fölkelést. Rabutin 12,000 katonából 
és 9 ágyúból álló seregével 1706 július 25-én indult el Erdélyből. 
Mivel a Péterváradnál álló Nehem tábornoknak 4000 ráczczal és csá-
szárival is hozzá kellett csatlakoznia, Rabutin Nagyváradon. Szentesen 
át vonult Szolnok felé, hogy itt fogjon kezet Starhemberggel. Rákóczi 
Rabutin feltartóztatására Bercsényit és Károlyit rendelte ki. Utóbbi 
Rabutin előtt és ennek nyomában haladt, feldúlva mindent úgy, hogy 
a császári sereg sehol sem talált élelmet. A Tisza jobbpartján haladva, 
szeptember elején ért Rabutin Szolnokra, de mivel Starhemberg ekkor 
még Pozsonynál volt, az erdélyi sereg nem Pest felé menetelt, hanem 
Jászberényen át Kassának tartott. Szeptember végén ért Rabutin Kassa 
alá és az ostromot nyomban megkezdette. * 

Az ostromra vonatkozólag Kassa város jegyzőkönyvében a követ-
kezők olvashatók: 

Die 21 Septembris 1106. In domo curiali praesente domino sub-
stituto Francisco Lengyel. 



Méltóságos generális Károllyi Sándor uram ő nagysága beérkezvén 
városunkban és az ő nagysága köszöntéséről visszajővén a nemes 
város emberei, inter caetera jelentik, bogy értették volna ő nagyságától 
azt, hogy valamennyi nyelvet még eddig foghatott nemzetünk, min-
denik egy nyomon járván, az ellenségnek ide való szándékát pro 
obsidione jelentette; melyekre nézve kívánván ő nagysága bizonyos 
provisiókat tenni, kegyelmes urunk parancsolatjából kelletett bejönni 
és azért a nemes város lakosának 1 is szükség annak idejében maga 
hívségét minden úton-módon hazájához s urához megmutatni s con-
testálni. Azt is parancsolta ő nagysága, hogy harmadnap alatt az egész 
lakos úgy alkalmaztassa magát, hogy fegyveresen compareáljon, más-
ként vagy élete elfogy vagy penig a városból kiűzetik. A ki fegyveres 
lesz, ámbár magának fogyatkozása volna is, profontja fog lenni. 

Item az nemes tanács consideratióban vévén a dolgot, occurált, 
hogy — Isten őrizzen — obsidiónak alkalmatosságával nemcsak fegy-
veres, sőt másféle emberek is kívántatnak, vigyázásra, tűznek oltá-
sára, töréseknek megcsinálására etc. ; azért nem itéli tanácsosnak, 
hogy a férfi cseléd, ámbár fegyveretlen legyen is, kiigazítassék. 

Die 25 Septembris in domo curiali. 
Az egész lakos felszólítatván, pálinka arendator uraimék insi-

nuálták magokat arról: Jól constálhat — úgymond — Kegyelmetek-
nél, hogy mi a pálinkának árendáját nem in omnem fortunse eventum 
vállalták fel, hanem hadakozást és más interveniálható akadályokat 
excipiáltunk. Mostan penig már az ellenség közelgetvén, alkalmas 
időtől fogvást semmit be nem hoznak és tovább mi fog következni, 
csak a jó Isten tudja ; azért mai napságtól fogvást declaráljuk ma-
gunkat, hogy mi a contractushoz magunkat nem tarthatjuk; tovább 
mitévő leszen Kegyelmetek, álljon jó tetszésében. Ezen dologról dis-
currálván alkalmas ideig ő Kegyelmek, pro hic et nunc semmi bizo-
nyost róla nem végezhettenek. Eadem declaráltatott, hogy főtiszt 
uraimék a minemű pálinka tanáltatik arendator uraiméknál, azt erga 
condignum praetium a militia számára el akarják foglalni és com-
missarius Ivochlács uram kezéhez adatni, hasonlóképpen a serbéli oeco-
nomiát is. Ezekben a szükséget látván, nincs módja a nemes tanácsnak, 
hogy contrariuskodhassék. 

Eadem Károllyi Sándor uram ő nagysága parancsolatjából az 
város részére való főkapitánynak rendeltetett nemes Onody János 
uram a fertályos kapitányok felett. Az is parancsolatban volt, hogy 

1 Lakosságának. 



ki-ki szénát, szalmát és szemes életet a padokról lehordasson, a mint-
hogy annak utána a zsindelyek is leveretettenek. Arról is kemény 
parancsolat volt, hogy az idő úgy hozván, minden ember állandó 
légyen maga hivataljában, szófogadó, serény és a kit mire s hová 
fognak szükségnek idején rendelni, mind fogytig ottan maradjon. 

Érről a lakos részéről kérdés támadott, hogy a városi lakosnak 
tempore obsidionis vagyon mindenikének bizonyos helye, úgy mint a 
czéheseknek a tornyok, a kereskedőknek a belső bástyák és nem 
conciviseknek ugyan a belső kőfalak, azért ha ezen parancsolat úgy 
értetik, hogy a lakos a militiával együtt promiscue a külső bástyákra 
is rendeltessék, ez nem lehet. 

Diebus 26 et 21 Septembris. Az egész lakos főtiszt uraimék 
parancsolatjából praestált ilyen juranieiduniot: 

Az igaz Isten, ki atya, fiú, szentlélek, teljes szentháromság, egy 
bizony örök Isten, engemet úgy segéljen, hogy noha az tekintetes 
nemes magyar haza statusinak lett egyben szövetkezésekor én is 
méltóságos vezérlő fejedelem felsővadászi Rákóczi/ Ferencz kegyelmes 
urunkhoz, hazánkhoz és nemzetünkhöz megesküdtem vala, mindazon-
által ezen mostani alkalmatossággal is szabad akaratomból megújítván 
ezen Kassa városa következendő obsidiójának idején fejem fennállásáig 
s utolsó csepp véremnek kiontásáig fegyverkezvén, megnevezett kegyel-
mes fejedelmünk s hazánk hívségében állhatatosan megmaradok, azok 
ellen sem titkon, sem nyilván semmit nem cselekszem, barátjának 
barátja, ellenségének ellensége leszek és ha másokban akár feljebb-, 
akár nálamnál alábbvalók legyenek, hazánk s kegyelmes fejedelmünk 
ártalmára s ezen Kassa városának veszedelmére szolgáló dolgokat 
tapasztalok, minden félelem, kedvezés és személyválogatás nélkül 
kinyilatkoztatom, el nem hallgatom; sőt ha én bennem is olyas 
tanáltatik, mint hazámnak árulója mások rettentő példájára főeommen-
dáns által tétendő törvény szerint méltán büntettessem. Isten engemet 
úgy segéljen. Amen. 

Ezen juramentum fordíttatván német és tót nyelvekre is, a kik 
magyarok voltak, magyarul, a kik németek, németül, a kik penig 
tótok, tótul praestálták. 

Ezek után megértvén bizonyosan Károllyi Sándor uram ő nagy-
sága és a mellette való magyar nemzet az ellenségnek ide való szán-
dékát, azonnal az egész hostátokat, a nemes városnak élettel teli levő 
majorját, Miszlóka, Felső- és Alsó-Tőkés, Tehány és Szent István 
nevű faluit tűz által megemésztették és ő nagysága maga mellett levő 
magyar hadakkal a városból kiment. 



Vigesima noná (29) penig Srptembris, vagyis szent Miltály 
archangyál napján anni 1106. 

A méltóságos generális Rabutin ő nagysága az Erdély országából 
kijött őfelsége ármádájával ide Kassához érkezvén. Lebenye felé az 
Hernád vize mellett levő alsó tractusra megszállott, ottan egy éjszakát 
töltvén, másod nap mindjárt egész ármádástól a Sepsi út körül fent 
a parton a minemű planities vagyon, odaköltözött és harmadnapon 
mindjárást délután a várost a téglaszín tájáról ágyúkkal lövetni kez-
dette ; azon éjszaka a calvinisták templomán felül levő partban kilencz 
ágyúknak sánczot ásatván és mozsárágyúit a Forrás uczán felül levő 
nagy árkoknak belső részén szállítván, éjjel-nappal ágyúkkal és bomba-
hányásokkal a várost szörnyűképpen lövette és ez idő alatt nagy 
számmal való kosárokat készíttetvén, fent a téglaszínnél ide alá az 
sáncznak ásatásához is serényen bozzáfogatott, úgy hogy csak rövid 
idő alatt mind az ágyúkat, mind penig mozsarakat lehozatván, oly 
közelről lövette a várost, kinél már közelebb aféle derék munitiót 
nem kellett volna szállítani. 

Ezen obsidiónak eleintén, a bennlevő főtiszteknek és statusoknak 
is conferentiájok tartatván, adatott ki ilyen 

Edictum: 1 

Primo. Valaki Isten ellen káromkodik, bemondván tisztinek, egy-
nehány izben keményen megbüntettessék; ha ugyan meg nem tér, 
végre meghal érette. 

Secundo. Senki az város feladása felől feje elvesztése alatt ne 
beszéljen. 

Tertio. Senki az ellenséghez ne szóljon, se jót, se gonoszt egyszer 
adott hite szerént, hanem puskájával feleljen. 

Quarto. Valaki tiszti ellen zúgolódik s parancsolatját nem fogadja, 
meghal érette. 

Quinto. Részegen a bástyára senki ne menjen. 
Sexto. A hová rendeltetett egyszer, mindenféle rend ott legyen, 

más kapitányság vagy pedig commendans uram alatt való bástyára 
ne menjen, hanem ha az szűkség kívánja vagy kapitányától, vagy 
penig commendáns uramtól küldetnék. 

Septirno. Valaki az strázsán aluva vagy vigyázatlanul találtatik, 
meghal érette. 

1 Megvan külön is ily czimmel: "Kassai obsidioban levő edictumok». 



Octavo. Ha valakinek valami fogyatkozása lészen akár micsoda 
fogyatkozásban, az olyatén az maga kapitányának vagy commendans 
uramnak jelentse meg és adja értésére a főkapitányoknak, vagy com-
mendans uramnak, hogy idején igazítassék el az olyan fogyatkozás, 
ne zúgolódjék, a seregben legkisebb okot se adjon a confusióra, mert-
akárki legyen, meghal érette. 

Nono. A városban a ki nem deputáltatott fegyverkezésre, ki ne 
jöjjön, s ide s tova ne járjon, ha csak kapitány vagy pedig commen-
dáns uraimék nem hivatják, se conventiculumokat ne tartson, mert 
a mi rajta esik, magának tulajdonítsa. 

Decimo. Mindenféle rend között az egyesség megkívántatik, senki 
egymásnak kárt ne tegyen, lopással vagy városban való kóborlással, 
mert mihelyen abban valaki tapasztaltatik, meghal érette. 

Undccimo. A bástyákon a zajgásnak minden ember békét hagyjon, 
hanem csendességben légyen, kiváltképpen ha ellenséget lát. 

Duodecimo. Senki hamis hirt ne költsön és ha mit hall, akár 
jót, akár gonoszt, se titkon, se nyilván másnak ki ne jelentse, se 
hintegesse és zűrzavart ne indítson, hanem jelentse meg késedelem 
nélkül kapitányának vagy pedig commendans uramnak. 

Actum Cassoviae die 2-da Octobris 1706. 
Az feljebb megírt mód szerint éjjeli és nappali sűrű lövésekkel 

s kegyetlen mintegy negyedfélszázig való bombáknak bebocsátásával 
obsideáltatván ezen város usque ad 11 Octobris, ezen napra virradólag 
az ellenség éjszakának idején kiszállítván munitióját a sánczokból, 
Kassa alól egész ármádával az Hegyalja felé vette útját. Micsoda ki-
menetele lesz tovább, Isten titkában áll. 

Károkat penig mineműeket tett légyen mind a szent Erzsébet 
nagy templomában, egész Folgácz uczában.1 külső és belső folgász 
bástyákban, mind penig szerén szerte ezen városban levő házakban 
az bomba- és ágyúlövések által, azok csaknem megbecsülhetetlenek. 
Mindazonáltal elmenetele után az ellenségnek megtekintvén Károllyi 
Sándor uram ő nagysága más becsületes úri rendekkel együtt mind-
azokat, csak praeter propter szólottanak úgy hozzá, hogy ezen alkal-
matossággal háromszázezer forintoknál több kárt vallott volna Kassa 
városa. 

Ami penig a belső militiának számát, magaviselését ós alkalmaz-
tatását illeti, szám szerént volt az obsidió alatt ide be commendans 
Radics András uram egész regimentje, Esze Tamás uram regimentje 

1 Forgács ; ma Deák Ferencz-utcza. 



és az Ólyvesi urára regimentjével Erdéllyi Miklós Deák nevű vice-
colonellus bizonyos számii, de nem sokból álló lovas hadakkal és nemes 
Szepes vármegye részéről való hajdúsággal, melyeknek totális száma 
•extendáltatott circiter négyezer emberre. Mely vitézlő rend éjjel-nappal 
elosztatván, a külső bástyákon vigyázott, lőtt és fegyverkedett, a belső 
•és kapuk között levő vigiliákat is el nem mulatván. A városi nép 
penig négy fertályos kapitányság alatt néha egész éjszakákon a nemes 
városházán mindnyájan, néha penig egy része ottan, más része a 
kapitányok szállásán és harmadik része az alsó kapu között is vigyá-
zott, tüzet annak idejében oltott és mint olyan szükségben és félelem-
ben levén, mindenekről provideált. 

Ez is ezen obsidió alatt observáltatott: az egész harangokkal való 
harangozások, úgy az óráknak cursusa is interdicáltatott; a midőn 
tűz támadott, jele volt az harangnak félreverése; midőn penig az 
ellenség bombát bocsátott, hogy ki-ki vigyázhasson, mindenkor a dob 
háromszor megütetett. Belső nép, a mint observálhattam. Istennek 
csudálatos gondjaviselóse után mindannyi ágyúlövések és bombák-
nak behányása után is több circiter tíznél el nem esett mind a 
vitézlő rendet, mind penig a lakost (=lakosságot) egyben számlálván, 
azok között is humanitus loquendo senki oly nevezetes ember nem 
volt és többire a vigyázatlanság és vakmerőség miatt is esett rajtok 
a szerencsétlenség. 

A mi penig a czeitházhoz (Zeugshaus) tartozó vitézek és pattantyúsok 
dolgát illeti, ezek is — hízelbedés nélkül szólván — meg kell vallani, 
mind az ágyúkkal való lövésekben, mind penig bombáknak ellenségre 
való bocsátásában serénkedtenek, a mint ezt elmenetele után az ellenség-
nek feles földszínen hagyatott és eltemetetett testek is megbizonyították, 
kiknek számát mind ez mai napig sem tudjuk, mivel minden nap 
arra rendeltetett emberek keresik és sírban tevén, eltemetik őket• és 
napról-napra accrescál numerusok. 

Ezek meglévén 14 Octobris kegyelmes urunk méltóságos udvarával 
és bizonyos lovas regimentekkel, nemkülönben méltóságos főgenerális 
Bercsóni Miklós urammal és más méltóságokkal városunkban beér-
kezvén, solenniter excipiáltatott, a városnak külső kapuja előtt 
nemzetes bíró uram és a nemes tanács által alázatosan köszöntetvén, 
belső kapujánál penig a vitézlő rend részéről commendans uram által 
és a cathedrale szent Erzsébet asszony temploma ajtajában nagyprépost 
Pettes András uram ő nagysága által, aholott szent misét hallgatván. 
Te Deum laudamus is cum solennitate et explosione tormentorum 
tartatott. A városi lakosok penig dobokkal és zászlókkal fertályonként 



és turmatim compareálván, a felső kapuig két sort állottanak az 
uczának két sorári és egész a nagy templomig s vissza is szállására 
kisérték ő nagyságát.1 

K E M É N Y L A J O S . 

Vitéz járőr. A kitartásnak és a félelem nélküli és így még a 
nagy erővel szemben való sikernek is szép példáját mutatja az a harcz, 
melyet egy kis járőr vivott 1788-ban merész parancsnokának vezetése 
alatt, a ki nem veszítette el lélek jelenetét, hanem bízott önmagában, 
fegyverében és legénységében. 

II. József török háborújának elején, a midőn 1788-ban az oszt-
rák-magyar fősereg a futaki és zimonyi táborokban összepontosult, a 
Duna mentének meghgyelésére járőröket küldöttek ki. Február 21-én 
a német-bánáti határ őrezred2, egyik gránátos őrvezetőjét három köz-
vitézzel Nándorfehérvártól délre egy csónakon a Duna szemrevétele-
zésére utasították. Hirtelen kerekedett szélroham a csónakot a Duna 
jobb partjára terelte úgy, hogy a járőr Eilopck falunál 3 az ellenséges 
területen volt kénytelen partraszállani. Nemsokára Nándorfehérvárból 
100 török lovas jött a faluba. Minthogy a gránátosok e nagy erővel 
nyíltan szembe nem szállhattak, abba a helyzetbe jutottak, hogy véde-
lemre felkészülten a legvégsőig küzdjenek. Oltalmat nyújtott a leg-
közelebbi kávéház, melyet mind a négyen megszállottak. Az ellenség 
legott üldözőbe vette őket, ostrom alá fogta a kávéházat és igy útját 
vágta annak, hogy a járőr szétoszolva kísérelje meg a menekülést. 
A törökök egyideig hevesen ostromolták a házat; már 12 harezosuk 
elesett, de eredményt elérni nem tudtak. Ekkor más eszközökhöz fo-
lyamodtak : a míg egy részük folytatta a ház ostromát, addig a 
többiek felgyújtották a kávéházat környékező házakat azon meggyőző-
désben, hogy a kávéház is tüzet fog és a négy gránátos menekülni 

1 A város ostromára vonatkozó részleteket lásd Ráth Károly és Thaly 
Kálmán: II . Rákóczy Ferencz fejedelem emlékiratai a magyarországi há-
borúról 1703—1711 végéig stb. 3. kiadás. Pest, 1868. 190- 193.1., — továbbá 
dr. Sziklay János és dr. Borovszky Samu : Magyarország vármegyéi ós 
városai. I. kö te t : Abauj-Torna vármegye és Kassa. Budapest, 1896. 120 .L 

2 Hadkiegészítő kerülete eleinte a Duna mente Pancsovától Kubinig 
terjedt, melyet 1770-től kezdve Új-Palánkáig kiterjesztettek ; 1775-ben még a 
tiszamenti terület is hozzá tartozott egész Keresztúrig. Lásd: A. Wrcde Ge-
schichte der k. u. k. Wehrmacht stb. V. Band, 299. 1. 

Szerbiában a Duna jobb partján Belgrádtól délkeletre mintegy 16 
kmnyire. 



lévén kénytelen, mégis megadja magát. Ámde a szél elterelte a lán-
gokat úgy, hogy a kávéház tetőzete nem fogott tüzet. Az órákon át 
tartó puskázás azonban a Homolicsban (Paucsovától délkeletre a Duna 
közelében) állomásozó császári csapatok figyelmét is felköltötte, a 
melyek rosszat sejtve és a kölcsönös támogatás eszméjétől vezérelve, 
Ogorelicza zászlóst 24 emberrel három csónakon Ritopek alá küldőt-
ték, hogy állapítsa meg a lövöldözés és a tűz okát. Erre a törökök, 
kik a közeledő csapatot csakhamar észrevették, visszahúzódtak és 
Nándorfehérvár felé elvágtattak, mivel azt hitték, hogy a császáriak 
több osztálya is követi a segítségül jövőket.' 

— eh. 

1 Ausführliche Geschichte des Krieges zwischen Russland, Öster-
reich und der Türkei und des daraus entstandenen nordischen Krieges. I . 
Band, 118. 1. A szerző ismeretlen. 




