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Monostori Tibor

Egy magyar arisztokrata Spanyol-Németalföldön  
a Flandriai Hadsereg szolgálatában

Forgách Péter koronaőr lovasezredének szerződtetése 1637-ben

Bevezetés: egy eddig kevéssé vizsgált hadtörténeti kapcsolatrendszerről

A Habsburg-dinasztia spanyol főága a harmincéves háború (1618–1648) során, 1637 áp-
rilisában alapos, éveken át tartó mérlegelés és előkészítés után mintegy kétezer lovas kato-
nát szerződtetett és mozgatott át Közép-Európából Németalföldre. A  sereg az osztrák 
testvérág magyar királyságbeli területeiről vagy annak határvidékeiről származott, vagy 
ott toborozták tagjait, és a forrásokban „horvát” vagy „magyar” jelzőkkel írták le őket. 
A csapatok a keresztény Európa egyik legnagyobb és legmodernebb állandó hadseregé-
ben, a spanyol-németalföldi, korabeli európai szóhasználatban Flandriai Hadseregben1 
esküt téve léptek IV. Fülöp spanyol király (1621–1665) szolgálatába. Ezután (fokozato-
san fogyatkozó létszámban) legalább az 1640-es évek közepéig (több adat szerint az 1650-
es évek második feléig) hadban maradtak. Az egyik, a spanyol-németalföldi főtisztek pa-
rancsnoksága alá szerződő ezredes a korábban évekig császári-királyi szolgálatban álló 
ghymesi Forgách Péter (c. 1580–1646/47)2 koronaőr (1630-tól haláláig) volt.

Hosszabb tanulmányban, másutt kívánjuk kifejteni a „horvát” és „magyar” jelzők 
mögött megtalálható etnikai és katonai tartalmat. Elöljáróban annyit tartunk fontos-
nak megjegyezni, hogy jelenleg hiányzik a teljesség igényével készült összefoglaló munka 

1  Az angol nyelvű szakirodalomban Army of Flanders, a spanyolban Ejército de Flandes néven terjedt el és 
maradt meg az elnevezés, utalva az egykori spanyol (és európai) szóhasználatra, amely az egyik németal-
földi tartomány (Flandria) nevével írta le (a köznyelvben is) a Spanyol Monarchiához tartozó, a holland 
Egyesült Tartományok függetlenedési küzdelme miatt kiterjedésében jelentősen lecsökkent németalföldi 
területegyüttes egészét.  Klasszikus bevezető a terület kora újkori hadtörténetébe: Parker, 1972. A stra-
tégiai területen állomásoztatott állandó sereg nagyságának oka a nyolcvanéves háború (1568–1648) során 
a holland állammal folytatott tengeri és szárazföldi háború intenzitása volt, illetve következett a terület 
kiemelt szerepéből is, mint az ún. Spanyol Út (Spanish Road, Camino de Flandes) egyik ki indulópontjaként 
a Spanyol Monarchia északi-itáliai és németalföldi területei közötti összeköttetés nélkülözhetetlen bástyája.

2  Több adattár az 1637-es évet adja meg halála évszámának, de mint jelen tanulmány bemutatja, számos 
forrás tanúskodik ezt követő katonai aktivitásáról. Ezt megerősíti családi birtokán, Komjáton kelt, 
1644. jú lius 14-i keltezésű magánjogi irata is: MNL OL, P 1892/10. (paginálatlan). Egy levelét, amelyet 
gróf Forgách Ádámnak (1612–1681) ugyanonnan írt, a levéltári iratrendezés 1647. éviként azonosított 
(június 16.), ám ezt kétségessé teszi a tény, hogy az ebben a hónapban az uralkodó által aláírt 1647. évi 
III. tc. (a másik koronaőrhöz, erdődi Pálffy Jánoshoz hasonlóan) már elhunytként említi. A levél valójá-
ban 1642-ben kelt, amelyet Forgách Ádámnak a címzésben szereplő szécsényi főkapitányi tisztsége is bi-
zonyít. P  287 – Fasc. CC/6. (Forgách Ádámhoz írt levelek), 27r. A  fentieket figyelembe véve halála 
1646/1647 tájára tehető. A családtörténet 1640-et hozza rá utolsó adatként, de nem halálaként: Bártfai 
Szabó, 1910, 483.
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arról a szerepről, amelyet a Magyar Királyságból származó lovasegységek a császári 
(és általában a Habsburg vagy katolikus) seregekben játszottak a harmincéves háború 
hadszínterein, sőt, az alapkutatások is alig kezdődtek el.3 

Forráskiadásunknak több célja van. Egyfelől egy eddig ismeretlen forrás körüljárá-
sával és a vonatkozó-kapcsolódó, ausztriai, belgiumi, cseh-, francia- és spanyolországi 
források bemutatásával szeretnénk fontos és érdemi lépést tenni előre az alapkutatások-
ban, másfelől szeretnénk röviden felvillantani egy rendkívül mozgalmas, igazi össz- 
Habsburg katonai életpályát is, Forgách Péterét, legalábbis az 1630-as évekre vonatko-
zóan. Végül az eredmények segítenek tágabb, globális összefüggésekben értelmezni a 
Magyar Királyság emberi erőforrásainak és haderejének értékét és stratégiai fontosságát 
Európa piacán, és az atlanti és mediterráneumi birodalmak szemszögéből.4 

A historiográfiai és forráskritikai összehasonlítások egyben rávilágítanak az elfele-
dett „burgund” iratgyűjtemények hungarika-gazdagságára is. Ezek azok a levéltárak, e 
tanulmány témáját tekintve a brüsszeli és a besançoni gyűjtemények, amelyek a 
Habsburg- dinasztia számára rendkívüli fontossággal bíró burgund hercegi címhez5 
kapcsolódó egykori tartományokban találhatók. Nevezetesen, a középkori Burgund 
Hercegség megszűnése és területeinek felosztása után kialakuló, folyamatosan változó 
területű Spanyol-Németalföld és Burgund Grófság területein. Ezekből jött létre a 
16. század elején a Spanyol Monarchia szerves részeként a burgundi német-római biro-
dalmi kerület, amelynek védelmében egy magyar arisztokrata, Forgách Péter is évekig 
harcolt csapataival.

Egy régóta tervezett megállapodás előzményei

Az alábbiakban egy Bécsben kelt és a brüsszeli Nemzeti Levéltárban őrzött spanyol 
nyelvű szerződést mutatunk be és teszünk közzé, aminek kontextusa és háttere mind 
logikailag, mind történetileg szervesen és harmonikusan illeszkedik abba a képbe, ame-
lyet a nemzetközi és legújabban a magyarországi történetírás a Spanyol Monarchia stra-
tégiailag legfontosabb európai szárazföldi hadseregéről6 és a közép-európai Habsburg 
Monarchia nemzetközi mozgásteréről, valamint az utóbbinak a spanyol ággal szemben 

3  Legutóbb magyar nyelven Czigány, 2004. hozott értékes adatokat a császári-királyi haderőbe felfoga-
dott egységekről (79–85). Magyar és idegen nyelven több fontos résztanulmány jelent meg: Ballagi, 
1882; Bauer, 1969; legutóbb Weise 2017.

4  A 16. századra, a keresztény és iszlám birodalmak közötti tengeri és szárazföldi küzdelemre kiváló össze-
foglaló és gondolatébresztő Korpás, 2014. A 17. század első felében a felekezetek közötti és a keresztény 
Európán belüli dominanciáért folyó harc vált elsődlegessé, és a magyar nyelvű szakirodalomban kevéssé 
ismertetett tény, hogy a harmincéves háború egyik fontos kiváltó oka éppen a gazdaságilag két legerősebb 
tengeri birodalom között zajló spanyol–holland nyolcvanéves háború megoldatlansága volt: Monostori, 
2009, 1025.

5  A hazai szakirodalomban erre a figyelmet legutóbb felhívta: Monostori, 2009, 1040–1041. Legújab-
ban: Duerloo, 2019.

6  Czigány, 2004, 35; Monostori 2009, 1034 és 1038; B. Szabó, 2018, 942; Korpás, 2018, passim.
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a 17. század első felében fennálló pénzügyi, katonai, politikai függőségi viszonyairól ki-
alakított.7

Egyrészt régóta ismert, hogy a Flandriai Hadsereg, és általában a Spanyol Monarchia 
hadseregei (más európai hadseregekhez, így a svédhez vagy a császárihoz hasonlóan) óriá-
si számban alkalmaztak közvetlenül is más államokból származó zsoldos alakulatokat.8 
Madridban és Brüsszelben (Spanyol-Németalföld központjában) fontolóra vették a leg-
szorosabb nemzetközi szövetséges, a közép-európai Habsburg Monarchia területeiről 
(és a földrajzi közelség miatt a szomszédos, a katolikus monarchiához hasonlóan szintén 
katolikus Lengyel Királyságból9) származó vagy ott toborzott, elsősorban könnyűlovas 
egységek szerződtetését is. Az ekkor a birodalom területén állomásozó több tízezernyi, a 
Spanyol Monarchia zsoldjában álló katona és hadvezéreik rendszeresen találkoztak és har-
coltak velük együtt. Így történt például az 1634. évi nördlingeni csatában.

Ugyanekkor a „horvát” és „magyar” lovasok felfogadásának kérdése mind gyakrab-
ban jelent meg a bécsi, brüsszeli és spanyolországi dokumentumokban. Oñate gróf,10 a 
spanyol király rendkívüli bécsi követe (1633–1637) 1634 nyarától a császári seregek 
főparancsnokával, a későbbi III. Ferdinánd császár és magyar királlyal (1637–1657) és 
II.  Ferdinánd császár (1619–1637) minisztereivel is többször tárgyalt tízezernél na-
gyobb számú horvát és lengyel lovas toborzásáról.11 Castañeda márki,12 Madrid állandó 
bécsi követe (1633–1640) 1635 májusában javasolta Brüsszelnek, hogy 15-20 ezer hor-
vát, lengyel és magyar lovassal kellene lerohanni Franciaországot, és ez ügyben tárgyalá-
sokat folytatott Maximilian von Trauttmansdorff gróffal (1584–1650), a Titkos Ta-
nács későbbi elnökével és Anton Wolfradt (1582–1639) bécsi püspökkel, titkos 
tanácsossal.13 Ők és Heinrich von Schlick gróf (1580–1650), az Udvari Haditanács el-
nöke (1632–1649) a következő években is a spanyol diplomácia legfontosabb tárgyaló-
partnerei maradtak ebben a kérdésben.

A spanyol Habsburgok nemcsak megfontolták és tervezték több ezer horvát és ma-
gyar katona toborzását, hanem finanszírozták is. Legkésőbb 1634 márciusában már is-
mert volt a császári sereg vezérkarában, hogy 4 ezer „magyar” lovast toboroznának spa-

 7  A témára koncentráló alapkutatások (Ernst, 1991; Rodríguez Hernández, 2010) mellett lásd az 
utóbbi évtizedekben klasszikussá vált, több kiadást megélt harmincéves háború-történeteket: Parker, 
1988; Kampmann, 2008; Wilson, 2009.

 8  A skótokra: Murdoch, 2001 és Murdoch–Grosjean, 2014. Az angolokra: Adams, 2012. Az írekre: 
De Mesa, 2014.

 9  A lengyelekre: Conde Pazos, 2016. Lásd még Ernst, 1991, 188–191.
10  Vélez de Guevara y Tassis (1567–1644), Oñate grófja. 1637-ben tért vissza Madridba, államtanácsosként 

haláláig Madrid közép-európai politikájának egyik alakítója.
11  AGR, SEG 334, passim.
12  Sancho de Monroy y Zúñiga (1576–1646), Castañeda márkija, spanyol udvari haditanácsos. Kiterjedt 

magyarországi kapcsolatrendszerére legutóbb lásd Martí–Monostori, 2015. Olivares gróf-herceg 
(1587–1645), IV. Fülöp első miniszterének bukása (1643) után (Oñatéval együtt) a főminiszteri cím 
egyik várományosa, egyben Madrid közép-európai politikájának egyik legfontosabb alakítója lett. Bécs-
ben kettőjük közül a rendkívüli követ Oñate volt az elsődleges döntéshozó.

13  Castañeda Martín de Axpe brüsszeli államtitkárnak. Bécs, 1635. május 16. AGR, SEG 317, 20r–22r., 
itt: 22r.
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nyol pénzen, ekkor még nem a flandriai frontra.14 Ez valószínűleg meg is történt, 
Ferdinánd bíboros-infánst (1609–1641), spanyol-németalföldi kormányzót (1634–
1641) birodalmi útján 40 horvát lovasszázad kísérte.15 1634-ben és 1635-ben a kozák és 
„horvát” lovasok felfogadására a bécsi spanyol követség 270 ezer forintot költött.16 
1635-ben összesen 560, 1636-ban 910 ezer forintot adott ki Madrid toborzásokra és a 
csapatok fenntartására. Ehhez jöttek még a közvetlen pénzsegélyek a császár és a biro-
dalmi választófejedelmek részére.17

Madrid elgondolkozott azon, hogy a könnyűlovas (és általában a császári) egysége-
ket direktben szerződtetné, és spanyol szolgálatban vetné be őket. Ennek alternatívája 
az addigi gyakorlat volt: a birodalom területén toborozná vagy fizetné őket, de a császár 
szolgálatában hagyva őket, bevetésüket a mindenkori császári hadvezetésre bízva. 
A kettő olykor keveredett is: a spanyol diplomaták által ígért pénzek tényleges kifizeté-
sét ahhoz kötötték, hogy a felfogadott, császári szolgálatban álló csapatokat a spanyol 
érdekek mentén vessék be, pl. Itáliában vagy a Burgund Grófság területén. Mindez je-
lentős nehézségekbe ütközött, hiszen köztudott volt a rendek többségének ellenérzése 
a Spanyol Monarchia hadseregeinek birodalmi jelenléte (és a mögötte álló érdekérvé-
nyesítési törekvések) miatt.

Másrészt, az előző pont természetesen nem állhatott volna meg a Spanyol Monarchia 
közép-európai érdekei, azon belül is Olivares gróf-herceg külpolitikai koncepciója és a 
közép-európai ág erre adott válasza nélkül. Eszerint a birodalom katolikus rendjei és 
a bécsi testvérág erőforrásainak csatasorba állítása jelenthette azt a versenyelőnyt, amely-
lyel Madrid egy számára kedvező békére kényszeríthette legfőbb ellenfeleit, Hollandiát 
és Franciaországot. A koncepció jogi alapját az 1548. évi burgundi szerződés18 jelentette, 
és Olivares folyamatosan igyekezett bevonni a császárt a németalföldi konfliktusba. En-
nek keretében újabb és újabb szerződések aláírását szerette volna elérni.19 1632-ben még 
egy összeurópai katolikus koalíciót igyekezett létrehozni,20 majd 1634-ben és 1635-ben 
titkos és informális szerződések sora köttetett a két ág között Bécsben.

A  birodalmi rendek és minden bizonnyal számos, a spanyolbarát politikát élesen 
ellenző minisztere és hadvezére21 által is szorongatott, de a spanyol segélyekre rászoruló 

14  Francesco del Carretto, Grana márkija, császári hadvezér Matthias Gallas császári hadvezérnek. Bécs, 
1634. március 22. Documenta Bohemica, V, dok. 809 (266–267).

15  Bauer, 1969, 35.
16  Ernst, 1991, 273, 301. Erről Pázmány Péter (1580–1637) prímás, esztergomi érsek is megemlékezett: 

Monostori, 2008, 52. 1635 júliusára már készen álltak a csapatok: Ernst, 1991, 180–181. Az első 
részletként 24 ezer forintot fizettek ki, melyet Schlicknek adtak át, majd újabb 60 ezret; további mintegy 
185 ezer forintot kozákok felfogadására. Uo., 116–120.

17  Ernst, 1991, 273–274, 279–280, 293, 301.
18  Monostori, 2009, 1040–1041.
19  Ernst, 1991, 307–312.
20  Lásd Pázmány Péter 1632. évi római követségének spanyol vonatkozásait: Martí–Monostori, 2009, 

újabban a teljes európai kontextussal: Becker–Tusor, 2019.
21  Höbelt, 2008 és Monostori, 2019 nyomán azonosíthatók a bécsi udvarban a spanyolellenes és „né-

met” párt legfőbb vezetői, elsősorban Heinrich von Schlick, Johann Kaspar von Stadion és Matthias 
Gallas személyében.
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II.  Ferdinánd mozgásterét Madrid jócskán túlbecsülte. Az öszvérmegoldást nyújtó 
szerződések, az utolsó pillanatban kifizetett segélyek, a császári hadvezérek egy részének 
nyílt passzivitása miatt az átütő, Franciaország elleni közös fellépés és támadás 1635-ben 
és 1636-ban is elmaradt.

A szerződés tartalma, teljesítése és tartóssága 

Az 1636–1637 fordulóján tartott regensburgi választófejedelmi gyűlés fejleményei, il-
letve Ferdinánd római királlyá választása új reményt adott a spanyol diplomáciának. 
A szakirodalomban jellemző módon spanyolbarátként,22 újabban inkább pragmatikus-
ként23 megjelenő uralkodó, III. Ferdinánd február 16-án (apja bécsi halála utáni napon, 
amiről ekkor még nem értesült) a spanyol követek és közte, illetve tanácsosai és hadve-
zérei, így Ottavio Piccolomini (1599–1656) között folytatott tárgyalásokat követően24 
egyéb dolgok mellett arra is engedélyt adott, hogy Forgách Péter csapatai (melyek 
nagyságát ekkor még nem határozták meg) spanyol zsoldba és szolgálatba álljanak, a 
követek által szabott feltételekkel.25

A Függelékben közölt szerződés szövege26 1637. április 16-ára készült el, vagy ak-
korra értek oda az aláírók, Forgách Péter (spanyolosan az eredetiben: Pedro Forgass) és 
Ludwig von Perwast27 (Ludovico Proboss) ezredesek. A nyolc pontot Castañeda paran-

22  Legutóbb: Höbelt, 2008.
23  Monostori, 2019.
24  Oñate Ferdinánd bíboros-infánsnak ugyanezen a napon beszámolt arról, hogy tárgyalásokat folytatott a 

császári fővezérekkel: Gallasszal, Ottavio Piccolominivel és Rudolf von Colloredóval, illetve Ferdinánd 
főparancsnokkal az 1637. évben követendő hadi stratégiáról. Három nappal korábban, február 13-án 
Oñate házában tartották a császári tanácsosok kihelyezett titkos tanácsi gyűlését. Február 15-én pedig az 
akkorra már (Oñate levelezésének tanúsága szerint) szokásossá váló ötösfogat: spanyol részről ő és Casta-
ñeda márki, bécsi részről pedig Trauttmansdorff, Wolfradt és Schlick tárgyaltak a Franciaország ellen ter-
vezett támadás előkészületeiről. Oñate javasolta, hogy (a spanyolbarát és évekkel később a spanyol király 
szolgálatába álló) Piccolomini számára még több spanyol segélyt biztosítsanak, és a toborzási költségekből 
Piccolomini lovasseregeinek egészét és a luxemburgi gyalogság felét vállalják át, valamint Forgách horvát 
lovasezredének teljes toborzási költségét is fizessék, és emellett további segélyeket is adjanak. A spanyol 
diplomácia a segély feltételéül szabta, hogy a spanyol pénzen fogadott és fenntartott seregek mind csatla-
koznak majd a Flandriai Hadsereghez. Mindezekben a pontokban magán a juntán még nem tudtak meg-
állapodni, de miután a császári tanácsosok referáltak róla Ferdinándnak, beleegyeztek, kisebb módosítá-
sokkal (lásd a következő jegyzetet). Lásd Függelék, 2. sz. forrás. A részletekről beszámoltak Piccolo mininek 
is, akinek elküldték a Ferdinánd magyar királynak írt levelüket: Oñate és Castañeda levele Ferdinándhoz. 
Regensburg, 1637. február 13–16. között. Documenta Bohemica, VI, dok. 403 (162–163).

25  [III.] Ferdinánd Oñate grófhoz és Castañeda márkihoz. Regensburg, 1637. február 16. A regesztát közli: 
Documenta Bohemica, VI, dok. 404 (163). Itt kiadva: Függelék, 1. sz. forrás.

26  AGR, SEG, 324, 36r.
27  Életéről viszonylag keveset tudunk, az 1633 és 1649 közötti időszakra adtak ki olyan forrásokat a har-

mincéves háborúról szóló kiadványokban, melyekben az ő neve is szerepel. Ezt egy internetes forrás gyűj-
tötte össze: http://www.30jaehrigerkrieg.de/perwast-pervast-prevost-premast-ludwig-lodovico-lukasch- 
lugatz-von-genannt-ludwig/Mindkét nevének számos alakváltozata ismert (Perwast, Prevost; Ludwig, 
Ludovico stb.). Az Udvari Haditanács protokollumainak lajstromjegyzékében és a Bestallung-kötetek-
ben Perwastként írják.
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csára állították össze, előkészítendő, hogy a tisztek és századaik IV. Fülöp szolgálatába 
álljanak. Részletesen meghatározták (többek között) a sereg létszámát (egyenként 
11 század), a toborzásra adott összeget, az első zsoldfizetés időpontját. Kötelezték őket 
egy németalföldi hadimustrán való részvételre és az ottani hadvezetés parancsainak kö-
vetésére. 

A bécsi szerződés pénzügyi teljesítésére vonatkozó dokumentumok Bécsben, Siman-
casban és Brüsszelben is megtalálhatók. E szerint az aláírás napján, 1637. április 16-án a 
bécsi spanyol követség kasszájából kiutalták a pénzt: birodalmi tallérra átszámolva 
33 ezer forintot.28

Ami viszont a már Flandriában esedékes zsoldokat és a létszámokat illeti, valamilyen 
nézeteltérés alakulhatott ki, mert az eredetileg másolatban Brüsszelbe küldött szerző-
dés valahol elveszett, és a márkinak 1639 elején el kellett küldenie az eredetit a brüssze-
li pénzügyi igazgatásnak.29

Visszatérve 1637-re, tucatnyi bejegyzés tanúskodik arról a bécsi Udvari Haditanács 
lajstromkönyvében, hogy Forgách és Perwast seregeit nyugatra, a szerződésben foglal-
taknál néhány hónappal később,30 a Rajna közelébe vonták, majd (minden bizonnyal 
ekkor már spanyol szolgálatban) az év végén elszállásolták. Szeptember 19-én parancsot 
kaptak, hogy csatlakozzanak Ottavio Piccolomini csapataihoz,31 december 29-én pedig 
csapataik elszállásolásáról tárgyaltak.32 Az utóbbi eseményt a Piccolominitől a bíboros- 
infánsnak egy hónappal később Brüsszelből küldött levél is megerősíti.33 

A szerződés igen időtállónak bizonyult: ezt mutatja egy gyors mélyfúrás, melyet a 
brüsszeli levéltárban végeztünk. A Flandriai Hadseregre vonatkozó katonai dokumen-
tumokat, így pátenseket, engedélyeket, utasításokat őrző kötetekben két, Brüsszelben 
1641. január 12-én kelt dokumentum részletesen beszámol arról, hogy Perwastnak visz-
sza kellett térnie a Magyar Királyság területére, hogy 300 fővel kiegészítse a csapatait. 
Az ehhez szükséges pénzösszeget a szicíliai alkirálytól, egyben IV. Fülöp rendkívüli bé-
csi követétől, Francisco de Melótól34 kellett megkapnia.35

28  Bécsben: ÖStA, HHStA, Staatenabt., Varia 9a, 151f (Perwast) és 153f (Forgách). Simancasban, a kifize-
tésről szóló igazolással és aláírással: AGS, CMC, Tercera época, Nicolás Vicente Escorza, a bécsi spanyol 
követség kifizetőmesterének számadása, azon belül Castañeda követsége, pliego 24, sf. Brüsszelben: az 
állami és hadügyi titkárság vegyes iratai között, az Oñate gróf 1637. februári távozása utáni kiadásokról 
készült kimutatás másolata: AGR, SEG, 688, st. (paginálatlan).

29  Castañeda márki López de Inarra hadügyi titkárnak. Bécs, 1639. január 7. AGR, SEG, 324, 34r–37v., 
itt: 34r.

30  Ennek oka az lehetett, hogy taktikai okokból útközben ideiglenesen csatlakozniuk kellett egy császári 
seregtesthez: Castañeda márki Lorraine hercegének. [Bécs], 1637. szeptember 21. AGR, SEG, 320, 
249r–252v., itt: 249r. 

31  ÖStA, KA, HKR, Prot. Reg. Band 277. fol. 194v. (127. sz.) és fol. 195v. (136. sz.).
32  Uo., 272r.
33  1638. január 31. Documenta Bohemica, VI, dok. 555 (221–225, itt 224). A  levélen szerepelnek 

február 10-i dátummal a bíboros-infáns válaszai.
34  Francisco de Melo (1597–1651), a bíboros-infáns halála után Spanyol-Németalföld kormányzójává ne-

vezték ki.
35  AGR, SEG, 40, 67v–68r.
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Nagyon vázlatosan már most sok adat megismerhető az 1640-es évekről is, melyeket 
másutt kívánunk ismertetni. Itt egy példát adunk: 1642 októberében nevezték ki ezredes-
sé Nagy Istvánt,36 aki a Miguel de Salamanca37 Madridban őrzött hagyatékában talált, 
1644-es hadseregleírás alapján 1644 nyarán vezette Németalföldön az akkor 650 fős hor-
vát lovas sereget.38 A madridi és brüsszeli iratokban tucatnyi horvát és magyar csengésű 
név található, és a megkezdett kutatások minden bizonnyal a Magyar Királyság területé-
ről származó több tiszt németalföldi karrierjét is segítenek majd felvázolni.

Forgách Péter katonai pályája az 1630-as években Brüsszelen innen és túl

Az eddigi eredmények és a Forgáchra rövid időn belül is számos európai levéltár anya-
gában talált források először elgondolkoztattak minket: valóban a horvát lovas száza-
dok tisztje és a magyar Szent Korona egyik őre került több esztendőre a spanyol király 
szolgálatába? A szerződést aláíró családtag azonosítása nyilvánvalóan kulcsfontosságú a 
forrás értelmezéséhez. Egy-két megválaszolatlan kérdéstől eltekintve39 mind a (csekély 
számú) szakirodalom és forráskiadvány, mind a levéltári adatok egyértelművé teszik, 
hogy ha a forrásokban „Forgách ezredessel” találkozunk a spanyol hadvezetés vonatko-
zásában, akkor ghymesi Forgách Péterről van szó.

Ezt több dolog igazolja. Egyrészt, nem élt ekkoriban más Péter nevű családtag, már-
pedig mind maga a szerződés, mind az 1630 és 1635 közöttre áttekintett, a császári se-
regekről szóló hivatalos leírások és a Bestallung-jegyzékek is egyértelműen (ghymesi) 
Forgách Péterként hivatkoznak rá. A  harmincéves háború fontos forráskiadványa, a 
csehországi levéltári forrásokat ismertető Documenta Bohemica is következetesen így 
azonosítja, az 1637. és az 1639. évre is.

Másrészt, az 1630-as években nem volt más Forgách nevű, magasabb rangú tiszt a 
császári seregben, Forgách Miklóst (Péter unokatestvérét, 1631 őszétől felső-magyaror-
szági végvidéki és kerületi főkapitányt40) kivéve, aki 1637-ben viszont már nem volt az 
élők sorában, hiszen 1635. november közepén Pozsonyban elhunyt. Miklós és Péter (az 
említett leírások tanúsága szerint) 1631-ben és 1632-ben éppen együtt vezettek horvát 
lovas századokat (vagy jelölte ki őket erre a célra a bécsi hadvezetés), és a forrásokban 
Miklós mint a sereg ezredese, Péter pedig helyetteseként jelenik meg.41 Utóbbi tényt 

36  Tournay, 1642. október 23. AGR, SEG, 688, sf. Nagy Istvánt egyelőre nem sikerült azonosítanunk.
37  Miguel de Salamanca (1596–1666), Olivares gróf-herceg bizalmasa, állam- és hadügyi titkár az 1630–

1640-es években.
38  AHN, Estado, libro 978, sf.
39  A korábban már ismertetett, az életrajzában talált fehér foltok mellett az itt kiadott szerződésen találha-

tó aláírás egyáltalán nem hasonlít a MNL OL-ban talált iratokon lévőkre. Erre magyarázatot adhat, 
hogy esetleg más írta alá helyette, de Castañeda márki leveleiből az érződik, hogy Forgách személyesen 
ott lehetett. Másolatról sem lehet szó, mert az eredeti maradt meg.

40  Pálffy, 1997, 273.
41  1631-ben 5 századnyi horvát könnyűlovassal (Documenta Bohemica, V, 392–393), 1632-ben 10-zel 

(Uo., 403, 425).
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egy különálló felsorolásban (Obristenleitenämpter) is megemlítik.42 Péter 1634-ben és 
1635-ben is szerepel a leírásokban, 1631-hez és 1632-höz hasonlóan következetesen a 
császári fősereggel (Hauptarmee). 1633-ban nem jelenik meg a listákban, bár kap egy 
pátenst horvátok fogadására.43 1634-ben először 8 századdal,44 egy másik listában 
500 lovassal jelenik meg,45 1635-ben pedig 700 fővel.46

A spanyol hadvezetés már ekkor felfigyelhetett a császári haderőben éveken át szol-
gáló Forgáchra, de csapatainak 1636. évi burgundiai vitézkedése is bizonyosan hozzá-
járult ismertségéhez. Ebben az évben a harmincéves háború egyik kritikus ostrománál 
kérte a spanyol fél az osztrák ág segítségét. Franciaország támadta meg hadba lépése 
után egy évvel a Burgund Grófság fővárosát, Dole-t, és ostromolta meg sikertelenül má-
jus és augusztus között. Forgách jelenlétéről elbeszélő források és a besançoni levéltá-
rak47 is írnak. Az ezredes több hőstettet végrehajtott csapataival, amelyről az események 
illusztris krónikása, Jean Boyvin48 is beszámolt.49 A spanyol elbeszélő források 1637-et 
követően is megemlítik Forgách és Perwast csapatainak háborús részvételét.50

A koronaőri tisztét így csak alkalmilag ellátó51 Forgách esetében tehát egy mozgal-
mas nyugat- és közép-európai katonai életút bontakozik ki az európai forrásokból. 
Péter re találtunk eddig magyar, spanyol, francia, német és olasz nyelvű iratokat is. A meg-
kezdett alaposabb kutatások során várhatóan további adatok kerülnek elő majd ez ideig 
alig ismert életéről. Jelen írással rajta kívül remélhetőleg császári és spanyol zsoldban szol-
gáló számos magyar és horvát katonatársának szerepére is felhívhattuk a figyelmet, akik az 
1630–1640-es években különleges magyar vonatkozású kapcsolatot jelentettek a Magyar-
országot is kormányzó Habsburg-dinasztia osztrák és spanyol ága között.

42  Uo., 423.
43  ÖStA, KA, HKR, SR Best 1 Register und Protokoll, 1632–1638, 20. sz., 4v., áprilisi dátummal.
44  Documenta Bohemica, V, 453.
45  Pohl, 1994, 31. (Pohl munkáját Czigány, 2004 hivatkozásai alapján néztem meg alaposabban.)
46  Uo.
47  „Avis de l’arrivée ce même jour dans la cité de Forkatz, colonel général des Hongrois et Croates, envoyé de 

Flandre au secours du pays.” AMB, CM, BB 71: Registre des délibérations municipales, 21 mai 1636–1630 
septembre 1636. 7r.

48  Jean Boyvin (1575–1650) jogtudós, polihisztor, 1639-től a dole-i parlament elnöke.
49  Boyvin, 1637, 218, 225–226, 298.
50  Sucesos de Flandes, 211, 249–250.
51  Ez azért nem jelentett komolyabb problémát, mert koronaőr társa, Pálffy János (1625–1645) általában 

Pozsonyban tartózkodott, így ő vett részt a korona 1645. tavaszi Győrbe menekítésében is. Lásd Pálffy 
2019, 283.
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Források52

1.

Replica della Regia Maestà Romana53 sopra la dichiaratione  
fatta dalli signori ambasciatori  

del Re Catholico toccante il corpo del conte Piccolomini

(Regensburg, 1637. február 16.)
SOA Zámrsk, RA PC, Nr. 19 177, oldalszám nélkül. Másolat, olasz.

[III.] Ferdinánd felel a spanyol király követeinek a Franciaország elleni támadó hadjárat 
tervére adott válaszára. Mérlegelve Spanyol-Németalföld teherbírását és a német-római 
király birodalmi prioritásait, a követekkel folytatott tárgyalásokat követően úgy dönt, hogy 
Piccolomini gyalogos és lovas csapatainak felét és Forgách horvát lovas ezredét küldi segít-
ségül azzal a feltétellel, hogy a költségeket a követek fedezik. További 8 ezer birodalmi tal-
lért fizetnek német katonák toborzására, akik a császári seregben maradnak. A király kész 
arra, hogy ha a svédeket kiűzik Szászországból, Piccolomini teljes seregét Flandriába küldi 
segítségül.

Havendo li signori ambascatori della regia maestà cattolica conte de Ognate54 e 
marchese Castagneda55 fatto ricordo sopra il distegno communicato a loro alli 13 del 
corrente mese di Febraro, circa la forma come si habbi da menare questo anno 1637 la 
guerra offensiva contra Francia, che farebbe difficile al serenissimo signor Infante 
Cardinale56 il levarli il corpo del conte Piccolomini mandato li duoi anni passati al 
soccorso di Fiandra,57 è considerato dall’altra parte la Regia Maestà Romana che 
mandare il detto corpo nella Fiandra durante che li svedesi restano nelli termini presenti 
dimminuerebbe assai le forze cesaree e del Romano Imperio destinate contra la corona 
di Francia, fu risposto e trattato con li predetti signori ambasciatori che la metà della 
cavalleria e metà dell’infanteria che resta adesso al commando del detto conte 
Piccolomini tutto il carico delli sergenti generali di battaglia Breda58 e Becks,59 con il 
reggimento croati del Petro Forkach e ottocento altri croati che marchiano senza cavalli 
saranno inviati alla primavera al soccorso del detto serenissimo signore Infante, con 

52  A forrásszövegeket az olasz és spanyol nyelvű források tudományos közlési gyakorlatának megfelelően, 
de modernizálva közöljük, a rövidítéseket jelzés nélkül feloldottuk.

53  Ferdinánd választott római király. Apja, II. Ferdinánd császár bécsi halála (február 15., amelyről fia még 
nem értesült ekkor) után német-római császár.

54  Oñate gróf, Madrid rendkívüli bécsi követe.
55  Castañeda márki, Madrid állandó bécsi követe.
56  Ferdinánd bíboros-infáns, IV. Fülöp spanyol király öccse, Spanyol-Németalföld kormányzója.
57  Flandria; Spanyol-Németalföldet egészét jelöli.
58  Johann Rudolf von Breda (1595–1640) császári hadvezér.
59  Az alak Procksnak is olvasható. Valószínűleg Jean de Beck (1588–1648), császári hadvezér.
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conditione che tutta quella gente, cioé la metà della cavalleria e infanteria del conte 
Piccolomini con li croati del Forkach e altri che marchiano a piedi, sarà ricontata dalli 
detti signori ambasciatori e pagati di più di loro otto milla taleri imperiali per ricontare 
altra gente alemanna che ha da restare appresso l’armata cesarea. 

Offerendosi in oltra la Regia Maestà Romana che discaciandosi come si spera in 
breve con le imprese delli marescialli di campo Hatzfeldt60 e Götz61 li svedesi fuora delli 
luogi occupati nelli circoli di Sassonia di rimandare il corpo intiero del predetto conte 
Piccolomini, forse con altro più muner di quanto si farà possibile in Fiandra al soccorso 
di sua altezza serenissima.

Ratisbona alli 16 di Febraro, anno 1637.

2.
Oñate gróf levele Ferdinánd bíboros-infánshoz

(Regensburg, 1637. február 16. )
AGR, SEG, 339, 310r–313v. (rejtjelezett), 315r–318r. (feloldva). Eredeti, spanyol. 

(szemelvényes közlés)

Oñate gróf és Castañeda márki a Spanyol Monarchia képviseletében tárgyalásokat folytat-
nak a császár és a római király hadvezéreivel (Gallasszal, Piccolominivel és Colloredóval), 
valamint tanácsosaival (Trauttmansdorff és Schlick grófokkal és Wolfradt bécsi püspökkel). 
A  tárgy az 1637.  évi hadjárat defenzív vagy offenzív jellege, a követendő stratégia és a 
hadsereg vezetése. Franciaország megtámadásáról döntenek, és Piccolomini kapja a na-
gyobb sereg vezetését. A  császári oldal nem tud lemondani Piccolomini teljes seregéről, 
amelyet a spanyol fél Flandriába és Párizs ellen küldene. A spanyol diplomaták felajánlják, 
hogy a toborzás során Piccolomini lovasseregeinek felét és gyalogos ezredeinek egészét, vala-
mint Forgách horvát ezredét finanszírozzák, illetve fizetnek további német gyalogosokat is 
azzal a feltétellel, hogy ezek a seregek csatlakoznak a Flandriai Hadsereghez. A  király, 
némi változtatásokkal, de jóváhagyja a tervet (lásd előző forrás). Ha úgy hozza a hadi 
helyzet, a császári seregek engedelmeskedni fognak Ferdinánd bíboros-infánsnak Francia-
országban. Oñate ezáltal a tervezettnél többet költ az 1637. évi hadjárat finanszírozására, 
a háború stratégiai fontossága miatt. A követség kasszája Bécsben található, ennek tartal-
mából kell fedezni a kifizetéseket, ideértve Forgách toborzását.

60  Melchior von Hatzfeldt (1593–1658), császári hadvezér.
61  Johann von Götzen (1599–1645), császári hadvezér.
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En conformidad de lo que escribí a Vuestra Alteza en carta del 31 del pasado llegaron a 
esta ciudad los cabos de guerra Galaso,62 Piccolomini y Colloredo,63 y luego que lo 
permitió la salud del Rey de Romanos, se comenzó a deliberar la forma de hacerla este año.

El parecer de Galaso fue que estando sobre la defensiva con Francia se aplicasen las 
mayores fuerzas contra suecos, y el de Piccolomini de que convenía hacerla ofensiva 
contra Francia por las razones que dio por escrito de que podrá enviar copia a Vuestra 
Alteza el marqués de Castañeda.

Con esto y con las diligencias que por nuestra parte se hicieron se inclinó el consejo 
del Emperador a la ofensiva, y en una junta que se tuvo en esta casa a 13 de esta vinieron 
de orden del Rey a comunicarnos lo que juzgaban se podría hacer que es lo que contiene 
el papel que con esta va copia (número 1).64 

[A spanyol követek a császár és a megválasztott római király tanácsosaival, Wolfr adt-
tal, Trauttmansdorff és Schlick grófokkal tárgyaltak a spanyol követ házában és másutt az 
elmúlt napokban a követendő stratégiáról és a két nagyobb, franciaországi bevetésre szánt 
császári sereg vezetéséről. A nagyobb sereg esetében a spanyolpárti Piccolomini személyében 
egyeztek meg.] 

Después de haberse leído en la junta el papel que arriba se dice número segundo,65 se 
controvertió y debatió mucho el punto de las tropas que han estado a cargo de 
Piccolomini, insistiendo el marqués y yo en que sin ellas no podía Vuestra Alteza resistir 
a holandeses, y entrar con ejército a ofensa de Francia, y ellos en que quitándose de él 
que ha de entrar por Luxemburgo quedaría demasiado débil, y no tenían otra gente con 
que suplir tan gran falta, ni Piccolomini se quería encargar de la entrada sin tener aquella 
gente de quien más se puede fiar, parecíanos necesario tomar algún expediente. Y así 
propuse que por cuenta de Su Majestad se reclutaría la mitad de la caballería de 
Piccolomini, toda la infantería que tiene en el país de Luxemburgo y el regimiento de 
croatos de Forgats, y que demás de esto se les dará 8 mil talleres para reclutar otra 
infantería alemana, con condición que toda la infantería de Piccolomini, la mitad de su 
caballería con sus reclutas, y los reclutas de Forgats reclutados al número que se pudiere 
se junten al ejército de Vuestra Alteza.

No pudimos ajustar este punto en la junta, pero después de haberlo referido al Rey 
dieron la respuesta de que va aquí copia (número tercero66), en que se servirá Vuestra 
Alteza de ver que dan para ese ejército la mitad de la caballería de Piccolomini que se 
hace cuenta serán 2 mil caballos, los croatos de Forgats reclutados y la mitad de la 
infantería que está en Luxemburgo. Yo insistí en que la habían de dar toda, y a ajustar 
este punto y los demás de la guerra se envía al conde Piccolomini […]. 

62  Matthias Gallas (1584–1647), császári hadvezér.
63  Rudolf von Colloredo (1585–1657), császári hadvezér.
64  A melléklet nem található.
65  A melléklet nem található.
66  A melléklet nem található.
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[A bíboros-infáns nagy tiszteletnek örvend a birodalomban és az udvarban, és a császá-
ri csapatok engedelmeskedni fognak neki Franciaországban, ha úgy hozza a hadi helyzet és 
a bíboros-infáns személyesen lesz ott Franciaországban. 

Oñate úgy döntött, a tervezettnél többet ad ki a Franciaország elleni hadjárat katonai 
és logisztikai költségeire, mert biztos benne, hogy sem a császár, sem a római király nem 
költ rá a saját tartományai pénzéből. A spanyol király által adott segélyt sem mind arra 
fog ják költeni, amire Madrid szánta. A háború rendkívül fontos Spanyol-Németalföld és 
az egész Spanyol Monarchia számára, és bízik benne, hogy a bíboros-infáns jóváhagyja a 
levélben vázolt terveket.]

[…] suponiendo que en la caja de Viena hallará hoy el marqués de Castañeda dinero 
pronto para cumplir los 350 mil florines ofrecidos al Emperador (a cuya cuenta están ya 
pagados 100 mil) y para lo que pudieren montar las reclutas de Piccolomini y Forgats, 
y para poner a la via la gente de Su Majestad que está en Borgoña, y demás de esto 
quedan por cobrar cosa de 100 mil florines de las provisiones del año pasado. Para las de 
este no han llegado hasta ahora aquí las órdenes.
[…]

De Ratisbona a 16 de febrero 1637.

3.
Los capítulos que por orden del excelentísimo señor marqués de Castañeda 
del Consejo de Guerra de Su Majestad Católica y su embajador ordinario en 
Alemania se han hecho y acordado con los señores coroneles Pedro Forgass 

y Ludovico Proboss para ir al servicio de Su Majestad, son los siguientes

(Bécs, 1637. április 16.)
AGR, SEG, 324, 36r. Eredeti, spanyol.

Az ezredesek (Forgách Péter és Ludwig von Perwast) a Castañeda márki parancsára kötött 
megállapodás szerint kötelezik magukat, hogy egy-egy ezredüket 11 századra és 1100 lo-
vasra kiegészítik és hadimustrán bemutatják. Továbbá, esküt tesznek a spanyol király szol-
gálatára és követik Ferdinánd bíboros-infáns és főtisztjeinek parancsait. A hadi mustrán 
megkapják első fizetségüket. Náluk magasabb rangban lévő tisztek parancsolnak majd ne-
kik. Zsoldjukat úgy, olyan formában kapják, ahogy a spanyol király többi seregeiben szo-
kás, ugyanez vonatkozik a téli elszállásolásra. A  toborzásra mindegyik ezredes 11  ezer 
tallért kap, azaz századonként ezret. Kötelezik magukat arra, hogy ezredeiket kiegészítik 
és legkésőbb május végére a Rajnához érnek, majd azon átkelve a bíboros-infáns utasításait 
követve vesznek részt a hadimustrán.
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1. Primeramente se obligan los dichos señores coroneles a rehinchir sus dos regimientos 
a número de mil y cien caballos cada uno, en once compañías, que cada uno de los 
dichos regimientos tiene, los cuales han de ser todos soldados experimentados croatas, 
y los han de presentar en la primera muestra a caballo, armados, con las armas que 
acostumbran, conviene a saber sablas, carabinas y pistolas.

2. Que llevarán la dicha gente a la plaza de muestra que se les señalare en Flandes, y 
en ella jurarán al servicio de Su Majestad Católica, y todos sus oficiales y soldados, como 
se acostumbra, y estarán sujetos a las órdenes del serenísimo Infante Cardenal y sus 
oficiales mayores.

3. Que se les tomará muestra en llegando a Flandes, y en ella se les dará una paga 
conforme al Bestalung (sic) que tienen de su Majestad Cesárea, el cual han de presentar 
a los oficiales del sueldo que les pasaren la muestra.

4. Que en Flandes serán mandados de oficiales mayores que ellos, y no de gente de 
menor puesto.

5. Que serán pagados de su sueldo conforme lo que fueren los demás del ejército de 
dicha Majestad Católica.

6. Que en el invierno se les darán sus cuarteles como a las demás tropas de dicha 
Majestad.

7. Que para la dicha leva se les da onze mil tallares a cada uno, que es a razón de a mil 
por cada compañía, que ha der ser de cien hombres efectivos, sin los oficiales mayores, a 
razón de a diez tallares a cada uno, y no teniendo el número cumplido en la muestra, se 
les rebatirán de la paga diez tallares por cada soldado que faltare.

8. Que se obligan a tener sus regimientos cumplidos y para pasar el Rin67 a lo más 
largo para fin de mayo de este año, y que pasado el Rin, darán la muestra donde Su 
Alteza mandare.

Fecha en Viena, a 16 de abril de 1637.

Aláírások: Forgács? [Péter] és Ludwig von Perwast

67  Rajna folyó.
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