
HADTÖRTÉNELMI OKMÁNYTÁR. 

Hadbírósági Ítélet 1708-ból. 

régi hadbírósági ítéletek a hadtörténelem ritkaságai 
közé tartoznak még. A levéltárak anyaga e tekintet-
ben nincs még átkutatva és kutatóink eddigelé csak 
véletlenül akadtak ilynemű iratokra. Ezért nem lesz 
érdektelen az itt közölt hadbírósági ítélet, mely az 
egész eljárást mutatja. 

Krieges Gericht so aus An-
schaffung und Befehl (Titulus) 
Herrn Obristen Urban Czelder 
heint, nacligesätzten Dato durch 
Endes under schriebene Hern 
Ober und Unter Offizier wie auch 
Gemeinen, über einen Führer von 
der Granatier Compagnie nach 
abgelögten Cörperlichen Aith und 
Juramento volgender Massen voll-
zogen und gehalten w orden. Actum 
Veitlager bey Morvanka die 6. 
Juny. 1708. 

Beite Gemeine judiciren das 
bemelter Mallevicant durch das 
gantze Regiment mit einen 6 mah-
len auf und nidter mahligen 
Gassen Lauffen zu bestraffen sey. 

Michael Petrebny. Simon 
Giurkoczak. m. p. 1. s. 

Beyte Gefreyten judiciren 
ebenfahls also, doch umb 2 mahl 
mehr als die Gemeinen. Martin 

Hadbirósági tárgyalás, mely 
Czelder Orbán úr (czím) óbester 
úr rendeletére és parancsára alul-
irt napon az alulirt tiszt ós altiszt 
urak és közlegények által egy grá-
nátos kompániabeli szakaszvezető 
ügyében letett eskü után a követ-
kező módon tartatott. Kelt a Mor-
vankai hadiszálláson 1708 junius 
6-án. 

Mindkét közember úgy ítél-
kezik, hogy mondott gonosztevő 
az egész ezreden keresztül való 
hatszoros fel-alá vesszőfutással 
büntetendő. 

Petrebny Mihály. Giurkoczak 
Simon. s. k. p. h. 

Mindkét tizedes úgy ítél, mint 
a közemberek, csakhogy kétszerrel 
több vesszőfutással. 



Grisutsak. Matthias Saborsky m. 
p. 1. s. 

Beyte Corp oralen judiciern 
das bemelter Maleficant wegen 
seynen unzüchtigen Tathen durch 
das Schwert von Leben zum Tott 
solle gebracht werden. Johan 
Porofsky. Johan Schmitt m. p. 1. s. 

Beyte Yeldwäbel judiciern 
gleicher massen, wie auch die 
Corporalen, das der Malevicant 
durch das Schwert hinzurichten 
zu bestraffen seye. Paul Jakisch. 
Yeith Streeth m. p. 1. s. 

Beyte Herrn Leütenants ju-
diciern ebnermassen, das schon 
bemelter Delinquent turch das 
Schwert solle hingericht werden. 

Martinus Pribofsky Secunde 
Läitinant. Martin Maygeschwitz 
Leidnand m. p. 1. s. 

Beyte Hern Haubtleuthe ju-
diciren das bemelter laut alten 
Landrechten turch das Schwert 
von Löben zum Todt hinzurichten 
seye. Mathias Lang Hauptmann 
Johan Georg Scholz. Hauptmann 
m. p. 1. s. 

Preses zugleich Obristerwacht-
meister dises löblichen Regiments 
erkent obgedachten Mallevicanten 
in Ansechung seiner übethaten 
und Gewaltthueung laut deren 
Landtrechten dises Königreichs 
Ungarn mit toppeltn Vota zu, da-
mit selbter mit dem Scharfrichter 
mit einem Schwerth von Löben 
zum Tott solle hingericht werden, 
und sein Leichnamb auf einem 

Grimtsak Márton. Saborsky 
Mátyás s. k. p. h. 

Mindkét káplár úgy itél, hogy 
mondott gonosztévő fajtalansága 
miatt pallóssal végeztessék ki. 

Porofsky János. Schmitt Já-
nos s. k. p. h. 

Mindkét szakaszvezető úgy 
itél, mint a káplárok, hogy a go-
nosztevő pallós által végeztessék ki. 

Jakisch Pál. Streeth Vitus 
s. k. p. h. 

Mindkét hadnagy úr szintén 
úgy Ítélkezik, hogy a már mon-
dott delinkvens pallós által végez-
tessék ki. 

Pribofsky Márton alhadnagy. 
Maygeschwitz Márton hadnagy, 
s. k. p. h. 

Mindkét kapitány úr úgy ítél-
kezik, hogy régi országos törvény 
szerint az említett pallós által vé-
geztessék ki. 

Lang Márton kapitány. 
János György kapitány, s. k. p. h. 

Az elnök, egyszersmint a di-
cséretes ezred őrnagya úgy ítél-
kezik, hogy a mondott gonosztevő 
gonoszságának és erőszakának te-
kintetbe vételével, Magyarország 
országos törvényeinek- értelmében, 
kettős szavazati jogánál fogva 
hóhérkéztől pallós által végeztes-
sék ki, holtteste pedig becstelen 
helyen temettessék el. 

J. Billek. s. k. p. h. 



unehrlichen Orth solle begraben 
werden. 

J. Billek m. p. 1. s. 
Der Auditor beziechet sich 

in allen wie die Herrn Haubtieith, 
wie auch der Herr Obristwacht-
meister als Preses, dass der Mal-
levicant also und nicht änderst 
solle hingericht werden. 

Franciscus Matkovicz auditor 
in. p. 1. s. 

A hadbíró mindenben a ka-
pitány urak és az elnök őrnagy úr 
véleményéhez csatlakozik, hogy a 
gonosztevő oly módon, és ne más-
kép végeztessék ki. 

Matkovicz Ferencz hadbíró, 
s. k. p. h. 

Országos levéltár. Limbus. I. sorozat. 91. csomó. 

D r . K Á R F F Y Ö D Ö N . 


