HADTÖRTÉNELMI OKMÁNYTÁR

ADATOK A KURUC HADSEREG BELSŐ ÉLETÉBŐL
Az alábbiakban közölt dokumentumok néhány adattal
kívánják
gazdagítani a kuruc hadsereg belső életét és szervezetét ismertető ed
dig kiadott forrásokat. E néhány okmány ismerteti a kuruc katonai
esküt, jelentést közöl egy hadiszemléről, bemutatja a kuruc hadsereg
egyik szervezeti táblázatát, valamint ismertet egy dicsérő elismerést,
amit egy kuruc tiszt kapott. Természetesen ezek az okmányok — már
csak csekély számuk és különböző tárgykörük miatt sem — nem lépnek
fel azzal az igénnyel, hogy összefüggő, teljes képet adjanak a kuruc
hadsereg belső életéről, csapán adalékok, amik talán elősegítik, hogy a
kuruc hadseregről alkotott képünk és elképzelésünk még hitelesebb
legyen.
A közölt esküminta nagy vonalakban tartalmazza mindazon kötel
meket, melyeknek teljesítése és megtartása kötelező volt a kuruc had
sereg minden tagja számára. A katonák az esküt az ezredhez érkezé
sük után tették le. Ha az ezrednek volt saját zászlója, az eskütétel
ünnepélyes formák között, a zászló előtt történt meg.
Fényt derít fel a kuruc hadsereg belső életére az itt közölt hadi
szemle leírás is.
Az ezredek létszámának megállapítását a mustrabiztosok végezték,
akik a mustrán (szemlén) részletesen tájékozódtak az ezred állapotáról.
A mustra eredményeiről azután a mustratáblázatot állították
ki,
amelyek egy-egy ezred létszám és felszerelési viszonyait tüntették fel.
Néha a kerületi főmustrabiztos több ezred adatait egyszerre, egybe
fűzve terjesztette fel a paracsnokló tábornokhoz, esetleg a mustrán
tett megállapításait könyvbe írta be. Ilyen mustrakönyvet állított öszsze Erős Gábor, a tiszántúli hadtest főmustramestere. A legterjedelme
sebb, 790 oldalra terjedő könyvet az 1706 február 26-i diószegi mustrá
ról szerkesztette meg. 1 Az egyes mustratáblákon fel volt tüntetve az
egyes kompániás kapitányok neve, a létszám, az egy hóra járó fizetés
Összege, a felszerelés mennyisége és minősége, a felszerelésbeli hiányok
és a voluntarius tisztek nevei. A mustrakönyvekben szerepel minden
egyes katonának a neve és nemzetisége is, valamint egyéb személyi ada
tai. A mustrakönyvek és mustratáblák segítségével nyomon követheti Kivonatosan közölve Károlyi Oklevéltár. V. 403—435. old.
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jük az egyes ezredek létszámbeli ingadozásait és ebből, valamint fel
szerelésének állapotából következtetünk harci erejére. A mustra lefo
lyásának módját megismerjük Erős Gábor tiszántúli
főmustramester
Károlyihoz intézett jelentéséből. Egy ezred mustrája átlagban 2 napig
tartott. Ilyen alkalommal történt meg az új tisztek ezred előtti declaratiója (kihirdetése), valamint az ezredben eszközölt változások (reductió)
végrehajtása, zászló átadása, fegyverzet kipróbálása, intézkedés a
fizetésről és felszerelésről. A mustrabiztosok a mustrán tett megállapí
tásokat küldték meg azután az ezredeseknek, hogy saját ezredükről tá
jékozva legyenek és a kerületi főparancsnokoknak, hogy egész hadere
jük helyzetét és erőviszonyait megismerhessék.
A kuruc hadsereg létszáma a szabadságharc folyamán állandó in
gadozásokat mutatott. A kezdeti időszakból kevés adatunk van, de Rá
kóczi emlékirataiból tudjuk, hogy a határt 1703 június 16-án átlépő 300
főnyi csapat előbb 300O-re, majd az év végére 30.000^re növekedett. A
szabadságharc katonai erőinek növekedését pontosabban csak későbbi
időtől, 1705-től tudjuk követni. A létszám 1706'—7-ben volt a legna
gyobb. Egyes adatok szerint a 100', sőt a 120 ezret is elérte. Thaly Kál
mán a nagyszombati jezsuita napló egyik adatára támaszkodva 1706
augusztusára 116.700 főre becsülte a harcoló erők létszámát, 2 noha az
idézett adatból csak azt tudjuk meg, hogy 116.700 élelmezési adagot,
úgynevezett oralis portiót osztottak ki és e szerint például egy lovas
ezredes 50, egy kompániás kapitány pedig 15 katonát jelentene. Ez a
létszámmegállapítás tehát semmiképp nem tekinthető reálisnak, még
akkor sem, ha a különböző szabadcsapatokat, valamint a vármegyei és
nemesi alakulatokat bele is számítjuk. Thaly a „Bercsényi család" című
munkájában még csak 100:000-es létszámot mutatott ki. 3
Számításai
alapjául az 170!6K>S „Systema totius militae"-t vette, mely 78 ezredet
sorol fel. Ezeket az ezredeket teljes létszámú ezredeknek tekintette és
még 5 kihagyott ezredet is hozzáadott a számításhoz. így valóban elhihetőnek tűnne fel a 100 ezres létszám. 4 Nem látszik azonban igazoltnak,
hogy minden ezred teljes létszámú volt, hiszen ez esetben nem lett
volna szükség az 1707-es reductióra, egységes létszám megállapítására,
amely éppen azt célozta, hogy az ezredek legalább nagyjából egyenlő
létszámúak legyenek. Még a most közölt 1707-es „Systema"-ban is a
legtöbb ezred létszáma az 1000 fő alatt marad. Igaz ugyan, hogy voltak
nagylétszámú, 1200'—1300 főből álló ezredek is, ezek száma azonban jó2 Thaly

Kálmán:

Az erdélyi kuruc haderő létszáma 1704-ben, H. K. 1896.

10- old

3 Thaly K-: i. m. III. kötet 711. o.
* Márki is a tüzérek, szabadcsapatok, különleges alakulatok beleszámításával
100 ezredet tételez fel és minden ezredre 1000 embert számít. 'Később azonban
ezzel ellentmondásban Eszterházy Antal és Bercsényi felterjesztéséről ír, akik
tervet mutattak be az ezredek összevonására, mert egyes ezredekben 1000, má
sokban csak 300 katona volt. Márki: II- Rákóczi Ferenc II. 15G—158. o.
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val kevesebb volt a csökkent létszámú, esetleg mindössze 5—600 kato
nából álló regimenteknél. Ha az ezredek általg létszámát 8001 katonára
becsüljük, a 83 ezredben 1706 augusztusában mintegy 66.000 katona volt.
Hozzávéve a különböző egyéb csapatokat, a kuruc sereg létszáma 80'—
85 ezer katona lehetett. Ez a számítás nem tekinthető alacsonynak, hi
szen az 1707-es „Systema" szerint 60 ezredben 421.000 katona teljesített
szolgálatot, tehát az ezredek létszáma átlagosan 700 fő. Feltételezve azt,
hogy 1707-ben az erdélyi ezredek létszáma már csökkenőben volt, szá
míthatunk átlagosan 100 katonával többet, egy ezredre.
Az 1707-es „Systema"-ban nem szerepelnek a dunántúli
ezredek,
viszont a dunántúli hadtestről 1707 novemberében készült kimutatás
szerint 5 ennek létszáma 12 ezredben és egy században 9039 fő volt.
Hozzászámítva azt a 3 ezredet, melynek adatai nincsenek közölve, a du
nántúli hadtest lészáma 11.500 katona lehetett. A kurucoknak 1707 vé
gén 76 ezredben 5® 000 katonájuk volt. A tüzérségeket, várőrségeket és
egyéb csapatokat számítva, az összelétszám 1707 végén 76.000 fő körül
mozgott, az 1706: nyári állapothoz képest már csökkenést mutatott, de
az ország lakosságának számához viszonyítva a kurucok még akkor is
jelentékeny erőkkel rendelkeztek, összehasonlításképpen
felemlítem,
hogy a császári seregek összlétszáma 1703 tavaszán 76.000 fő volt, nem
számítva 37 kisebb csapatot, úgynevezett „Freicompanie"-t.
Kevés eredeti forrást ismerünk a Rákócz-szabadságharcból, amely
a tisztek és katonák egyéni hőstetteit, példamutató magatartását is
mertetné, pedig amely kuruc ezrednek megfelelő parancsnoka volt, az
az ezred jól megállta a helyét az ütközetben és tisztikara is bátran
és példamutatóan harcolt. Erre mutat rá a Róné-ezred egyik tisztjének,
Királyi Lőrincnek adott tanúsítvány, melyben az ezred törzskara bizo
nyítja, hogy nevezett főhadnagy, később a 13. compánia kapitánya, ki
vette részét a harcokból, és nem hátrált meg a nehézségek előtt.
1.
KURUC KATONAI

ESKÜ

az magyar haza szabadcságáért az törvénytelenül uralkodni kí
vánó német nemzet ellen Isten által fegyvert kötött és összveszerkesztett magyarországi vezérlő és erdélyi választott fejedelem, méltóságos
Felsővadászi Rákóczi Ferenc kegyelmes urunk eő nagysága hűségében
ezen tekéntetes regimentben életem végéig mindenkor álhatatosan meg
maradok az haza igaz ügye mellett. Felövedzett szent fegyvert meg nem
gyalázom, magam rosszul viselésével el nem hagyom az ütközetnek
5 A. R. I X . köt. 452—453. O.
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idején társomat, kivel összverendeltetem, meg nem szaladok semmi
képpen az harczon, hanem az mely helyre állíttatom, abban maradok
tisztem parancsolatjáig, harcolok álhatatosan hazám szabadcságáért,
mind magam magánoson s mind pedig másokkal edgyütt. Édes hazámtul el nem szaladok, ezen mostani állapotjánál boldogtalanabb állapotjában mind addig, míg isten azt a boldog időt adgya érnem, melyért
fegyvert kötöttünk, akkor is előttem járó tiszteim engedelméből. Főtisz
teimnek s előttem járóknak mindenkor alázatosan engedelmeskedem.
Parancsolatjukat serényen véghezviszem, alája vetvén magamat enge
delmesen az hadi törvényeknek és rendeleteknek és ha valaki hazám és
hadaim törvényének nem engedelmeskednék, vagy akármi módon azok
ellen járna, és cselekednék, meg nem engedem, hanem vagy magam,
vagy másokkal együtt azért bosszút állok Kegyelmes vezérlő fejedel
münk és hazánk ellenséginek ellensége, barátinak és jóakaróinak ba
rátja, jóakarója leszek. Titkon vagy nyilván sem magam, nem mások
által az eő nagysága ellenségivel nem cimborálok, sőt ha valaki ta
pasztalnék is olyat azt mint hazánk árulóját főtiszteimnek
megjelen
tem, regimentem mellől soha semminemű időben el nem szököm, sőt
tiszteim híre nélkül egy óráig is seregemtől el nem távozom. Isten en
gem úgy segíljen.
Országos
tára L/1.

Levéltár,

II.

Rákóczi

Ferenc

szabadságharcának

levél

2.
HADISZEMLE

LEÍRÁSA

Méltóságos Generális! Jó Kegyelmes Uram!
Ajánlom Nagyságodnak kötelességgel való szolgálatomat.
Jóllehet
öt rendbéli levelem által miben progrediálhattam, Nagyságod nekem ki
adót méltóságos instructionalis parancsolattya tenora szerint
diversis
vicibus az mint eset végben vitele, alázatosan informáltam Nagyságo
dat, min azon által, mivel Kende Gábor Uramtul küldőt ugy Ocsvárul
29. datált és tegnap assignait utolbi levelei Nagyságodnak az előttieknefc
tenorát confirmállják, hogy tudnillik egy levelemet sem vette Nagysá
god, annyival is inkáb informátiómat. Azért Isten jó voltábul haza ér
kezvén vasárnap etvérre, azon leveleimnek sensussát, melyeket Isten
nel bizonyítok Nagyságodnak el küldöttem reiterálom, mely öt levelem
nek az előbbikét expediáltam Szakmárrul ötvös Miklós Uram ő Ke
gyelme bizonyos emberétül az reám bízót itt való dolgok iránt. Másikat
Berkeszrül, miként be érkeztem bizonyos magammal el vitt szabadostul,
harmadikat az székely tisztektül, negyediket Csótrul Teleki Uram ne
mes embereitül, az kiben Ajtai Uram levelét az ezüst iránt annectáltam, ötödiket Orosz Pál Méltóságos Generális Uram katonáitul recom-
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mendálván az úrnak Kárulyárul, kit bizonyosan el is vittek. Hol késnek,
vagy tévettek el, soha nem concipiálhatom. Az publicumokrul kívánok
elsőben alázatosan relatiót tennem punetaitim.
Elsőben meg indulván Saakmárrul az árvizek méá az Bikken által
szombaton, úgy mint 10. Mártii Berkeszre érkeztem jó reggel, akkor
kezdettünk disponálni az Jósika Uram ezerének megh mustrálásárul, ki
hez 12 ejusdem foghattam, Karulyán és tartót még ad 14. inclusive. Azt
végezvén el, viszont adót parancsolatot ki Méltóságos Generális Orosz
Pál Uram az Pekri Uram ezerének ahoz fogtam Somkuton 16. praeteritis usque ad 17 inclusive késő estig tartót, az kiben Rédai László
Uram constituáltatot vice colonellusának és megh hagyatot, az Ur Mél
tóságos Teleki Mihály Uram nemes regimentivel legyen egy posterungban. Az német companiát Generális Orosz Pál Uram el küldötte közzülük Nagyságodhoz ordinantiára, míg oda érkeztem,
mustrálatlanul
maradtak. Az után Csótra ordereztetet az Teleki Uramé és 19. foghat
tam hozzá, tartván mustrája ad 21. inclusive. Az kalotaszegi és kolos
vári 3 seregek cum sjecificatione nominum Generális Uram ordere
mellett expediáltattak Gróff Csáki László Uram ezeréhez. Az mi Kővár
vidékiek találtattak signanter Jósika Uraméban, nomine tenus Teleki
Uramnak ki adtam, de az nem sok circiíer 10 személy. Vay Uraméban
Kettő vagy három. Az Kővár vidéki nemességbül, kik ez előtis fegyver
viselők voltak volna, semmi nem tölt, mert olyan nemesség igen szép
kevés találtatik, sőt maga Teleki Uram és Rácz András azzal mentették
magokat, hogy azokat elő nem vehetni, ha csak lánczon nem tartya az
ember, meg sem marasztalhatni. Melyrül Nagyságodat tudom Teleki
Uram bőven informálta. Rácz András Uramat tituláris Colonellusnak
candidáltam az ezer élőt és az ezerét reguláris regimentnek. Sok tu
multusok után semmi rátiomoknak is nem engedvén, egy néhánynak
árestumban való hányattatása után meg csendesedtek. Az után viszont
Kárulyára termináltatot pro 24 érkezttek Vay László Uram 3. máramarossi seregei és az Gyulai István Uram ő Nagyságájé félék, tartót ad
26. inclusive, kiben redactiót tévén az mostan purumban vévendő és
magammal el viendő tabellákbul Nagyságod méltóztatik meg érteni
mógyát. Itten Vay Uram általam pro colonello declaráltatott az regiment
élőt Kallaj János Uram vicéjének ad interim. Ez után 27. Mártii fog
tam Almási Márton Uram ezeréhez, tartót két nap. Ide applicáltattak
Husztrul j öt és Kővárbul ki hozót kővárvidéki hajdúk, számát az tabellábul Nagyságod meg értheti. Darabant itten egy sem találtatot, az
palotások is meg mustráltattak ugyan, de mások által még és ki vál
toztattak. Az székely ezernek zászlói resignáltattak Méltóságos Generá
lis Orosz Pál Uram által, általam pedigh intimáltatot, hogy sub nomine
praetoriano in statu quo megmaradnak. Bíró Christóff Uramat pro vice
colonello agnoscálják, s ő Kegyeiméiül fügjenek s ne szökdécseli j ének,
most meg hal érette, az kin el érik és szenvedgyenek az töb hadakkal.
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Bizonyos tisztyeket el is küldöttek Nagyságodhoz és Cserei Fő Strása
Mester Uram is meg maradót. Az examen minden regimentben continuáltatott, kit actu purizáltatok. Az hadaknak már kétségben eset szí
veket ez után leendő fizetésekkel refocillaltam, eddig való restantiának
cessióját insinuáltam. Ügy látom, azt fogják felejteni ez utánna valóval.
Az prothocolumot impetitive jelentettem colonellus uraiméknak, kiben
minden féle perceptioi erogatiói meg légyen az ezernek, nem külömben
az compania szerint való hadak nevei is inseráltassanak, azok közzül
ki hova lesz, oda notáltassék, ne kellessék annyit kínlódnunk rajta,
mint most, se quietantiája, se contraquietantiája némelyiknek telljességgel semmi, némelyiknek valami, ki el vesztette, ki nem is vett. Ba
josabb volt ez most az magyar országiaknál ha ordinärie minden nap
két felé és ottan ottan három felé nem mustráltam volna, két annyi
idő tölt volna belé az sok kérdés és examennel. Az computusra Nemes
Kővár-vidék tisztei iteratis vicibus insinuaiván magamat nem jöttek az
hadak naturalis consumptiójok iránt, azért nem is ineálhattam és nem
végezhettem semmit is. Commissarius Eötvös Miklós Uram embere mellé
Cserei János és Kolumban István Uraimékat az nemes Gróff Pekri és
székely ezrekbül való tiszteket adjungáltam vala. Szolga bíró Rátonyi
László Uramnak is meg írtam vala, hogy az Avasban tett consumptió
iránt az Teleki Uram regimentje félékkel és palotásokkal computust
ineráljon, kik Máramarosban által m e n n e k . . .
Nagyságodnak jó Kegyelmes Uramnak.
Szakmar, 3. Április 1708.
Alázatos köteles szolgája
Erős Gábor mp.
Károlyi levéltár, kuruckori iratok. 1708. IV. Fasc. 1. A. 11.
3.
SYSTEMA

TOTIUS

MILITAE.

Anno 1707. die 9. Xbris.
Dunán innen való Regimenteknek effektivus statusa.
quartiria
Nomina Equestrium regiminum
Balogh István
Somody Ferenc
Ocskay László
Ebeczky István
Eszterházy Dániel

Exurgat ex comitatibus
Posony
480
Posony
600
Nyitra
700
Bars
900
Hont
i
Nógrád |
611
329f
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Rétey János
R é t e y György
Csáky Mihály
Diák Ferenc
Szalay Pál
Nikházy
Barkóczy
Orosz P á l
Bertóty István
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Kis Hont
Plus Gömör
Gömör plus
Abauj
Borsod Hevesiek Torna
Borsod
Abauj plus
Zemplén
Abauj
Heves
Borsod
Zemplény
Pest solt
Kiskunság

650
1056
62ö
705
800
600
700
900
489
50O
7022
3291

Jász

10313
Nomina Equestrium regiminum
Vinkler
N á r a y László
Révay Gáspár
Révay Imre
Czeller
Fodor

Exurgat e x comitatibus
quar.
Trencsény
Nyitra
Hont
Nógrád
Árvái
Liptó
Zólyom
Kishont

997
715
900
90O
1100
4612

P r i n y i Miklós
Radies
Csajághi
Andrássy Pál
Bagossy P á l
Szinay
Fervill
Bonafus

Gömör
Torna
Heves
Borsod
Sáros
Abauj
Zemplény
Ungh
Bereg
Bereg
Ungh
Bereg

734
1092
1040
900
1000
335
600
600
"63ÖT
4612
10913
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Nomina Regiminum
Géczy Gábor
Luzsenszky
Gyürki Pál
'Forgács

okmánytár
Exurgat ex
comitatibus
Nyitra
Komárom
Esztergom
Trenycsény
Liptó
Sáros
Szepes

Status
effectivus
800

450
614
612
2476

Ordódy
Visnák
Norvald

1000
600
700
2300
2476^

4776
Tiszán túl való gyalog Regimenteknek effectivus statussá
Nomina Regiminum
Esze Tamás
Almási Márton
Gödiny
Eöllyüs
Ecsedy
Szent Ivány

Nomina Regiminium
Bik László
Sennyei

Exurgat ex
comitatibus
Szakmar
Szabolcs
Szakmar
Ugocsa
Szakmar
Bihar
Bihari, Krasznai,
Szolnok,
Kővár
Máramaros
j>

j»

Exurgat ex
comitatibus
Szakmar
Ugocsa
Szakmar

Status
effectivus
900
900
7Ü0
2500
1000
800
1120
2920
2500
5420
Status
effectivus
1087
693
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Szabolcs
Szabolcs
Szabolcs
Szabolcs

S z e m e r e László
Nyúzó
Bessenyei
Krucsay

429
763
523
780
200
3989

Boné
Kárándy
i

Palocsay

1

1

V a y László
Gyulay

Bihar
Bihar
Bihar
Szolnok
Kraszna
Szolnok
Máramaros
Szolnok

928
590
520
300
700
3033
3989
7027

Lovas regimentek
nevei
Pekri karabélyos
Teleky
Jósika
Csáky
Drágoi
V a y László
companiaia

Status
effectivus
300
818
887
600
300
228

3133
Thaly Kálmán számításai és észrevé
telei a fogalmazványon.
Székely?
G y ő r i N a g y J á n o s ezre k i m a radt.
3291
7072
4776
7027
25.249
D u n á n t ú l circa
lovas
gyalog

10.000
35.249
19.733
+300
55.282

G y a l o g s t a t u s effectivus
R e g i m e n t e k nevei
Szent Páli

403

430

Hadtörténelmi

Tüzérségi helyőrségek
circa
S e m s e y Miklós
Sarkad,
Simontornya,
Szabad

Dunántúl

okmánytár

3.OCO
58.282
60.000

10.913
5.420
16.733
3.000
19.730
300
300
20.000
400
800

Székely Zsigmond
+ G y . Nagy János
Winkler, (Szádeczky)
O. Sz. K. Th, gy. Fol. Hung. 1389/6715. és ISO. o.

Fogalmazvány.

4.
DICSÉRŐ ELISMERÉS

EGY KURUC

TISZTNEK

Serenissimi ac Celsissimi Principis Domini Francisci Rákóczi de
Felső Vadász Inclity Comitatus Sárosiensis Suppremi et perpetui Ccmitis Bloquadae Varadiensis Suppremus Commendans uniusque Regi
minis Militiae equestris Suppremus Colonellus amnibus hasce visuris
lecturis legiqwe audituris quibus etiam competit Servitorwn promptitudinem. Minek utánna Isi en Kegy elmés Urunk és Fejedelmünk eő Nadgysága hazájához buzgó szívét az romlott ország szabadítására fel indí
totta volna, minden hazájához buzgó embernek hűséges szólgálattya kévántatott volna, minden embernek igaz hűsége Kegyelmes Urunkhoz és Nemes
Országunkhoz meg tettzett, kik közzül Vitézlő Királyi Lőrincz Fő Had
nagy Urunk sem leg utolsó, minthogy mihelyen Kegyelmes Ura s Feje
delme indulattyát s hazájához szolgálatra való reflexióját subolfaciálta,
minden késedelem nélkül fegyverét fel övedzvén, hűséges forgolodását
sok harczokon dicséretesen meg mutatta, az ellenséggel való szemben
szállást nem kerülvén, minden panasz nélkül elég hűségesen forgoló
dott. Belényes Várának és vidékjének oltalmazására Kegyelmes Urunktul eő Nadgysógátul assistentiánk kévántatván seregével ki küldettet,
holott is portázását meg nem szüntette mind addig, míg az pogány
rácznak Belényes megszállására való közelgését
hadai meg
halván

Hadtörténelmi

okmánytár

431

tisztek ellen magokat temere opponálván el mentek, mind azon által
maga el ment az ellenség elől, el szaladott hadát nem tekéntvén Belényesben benn maradott és ott is magát dicséretessen, alatta lévő po
gány ráczok ellen forgatta hûségessen, mellynek nagyobb bizonyságára
adtuk ezen testimoniálisunkat. Fide nostra mediante
Andreas Boné mp.
Serenissimi Principis unius Regiminis
Equestris Militiae Suppremus Capitanews..
Stephanus Nagy mp.
Ejusdem Regiminis Vice Capitaneus.
Franciscus Tardy mp.
Ejusdem Regiminis Supprermts
Vigilarium Praefectus.
Károlyi levéltár, kuruckori

iratok. Sine dato. Fase. 2. (0. 14.) 2.
Gottreich

László

