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Szolnok kétszeri pusztulása 1706 őszén és telén

I. Szolnok 1703. szeptember 21-én rövid ostrom után került Rákóczi kezére.
Erődítménye korszerűtlen, rossz állapotú és gyengén felszerelt volt ugyan, ám a

KözépTiszavidék egyetlen erősségének számított. E kettősség magyarázza, hogy - a kuruc
katonai igazgatás megszervezésekor - Szolnok az öt országos kerületi kapitányság egyike,
a Duna-Tisza közi székhelye lett, de azt is, hogy e szerepet csak fél évig tudta betölteni.

II. Rákóczi Ferenc 1703/4. évi nagy hadisikereinek fő oka abban rejlett, hogy I. Lipót
császár hadereje a spanyol örökösödési háborúban, a támadó francia seregekkel vívott
élet-halál harcot. (Emiatt Magyarországon és Erdélyben komoly mozgó seregtest
kezdetben nem is állomásozott.) E nagy európai háborúban a fordulópontot az 1704.
esztendő jelentette. John Churchill, Marlborough hercege angol-holland hadereje a nyár
folyamán egyesülni tudott Savojai Jenővel, s a höchstadti csatában (aug. 13.) a Bécs ellen
vonuló francia-bajor seregeket tönkreverték, maradványaikat a Rajna mögé vetve vissza.
Ezzel nemcsak a közvetlen francia-magyar katonai együttműködés terve hiúsult meg, de a
császári hadvezetés évről-évre jelentősebb erőket küldhetett Rákóczi ellen. A kuruc
mozgalom a Kárpát-medencében ezzel végleg magára maradt.

Azt, hogy a török fennhatóság alól épp csak felszabadult, részint elpusztult
Magyarország erői képtelen hosszabb háború viselésére, Szolnok várának 1703/1706-os
problémái is mutatták. Itt a kuruc hadvezetésnek legalább négy feladatot kellett volna
ellátnia: 1.) Megfelelő őrséget szervezni, biztosítva annak ellátását, felszerelését. 2.) Fel-
újítani, korszerűsíteni az erődítményt, hadiszerekkel, készletekkel ellátni. 3.) A környező
területeket tartósan beilleszteni a kuruc állam szervezetébe. 4.) Biztosítani a Duna-Tisza
köze és a Körösök alsó folyásának védelmét.. Végül azonban egyiket sem sikerült meg-
nyugtatóan megoldani.

A fő problémát a kuruc állam gazdasági-, pénzügyi (és ebből fakadóan katonai)
gyengesége jelentette, amit esetenként politikai megfontolások is tovább nehezítettek. így
Rákóczi egészen 1707-ig nem merte a Habsburgok által meggyűlöltetett hadiadót kivetni,
ami pedig a korabeli európai államok bevételeinek legfontosabb tételét jelentette. Végül a
régi magyar várak között a korszerűtlen kuruc hadsereg kisszámú modernebb,
harcképesebb alakulatait mozgatták, s velük együtt sokszor a hadfelszerelés jobb állapotú
részeit, a szabad pénzügyi forrásokkal egyetemben. Ez az állandó rögtönzés, a „tűzoltó
módszer" rövidtávon még hozhatott sikereket, hosszú háborúban azonban már nem sok
sikerrel kecsegtettet. Ezt Szolnok története is jól példázza.

II. Szolnok megerősítését a kurucok elfoglalása után azonnal megkezdték, de ez csak
szakszerűtlen állagjavítást jelentett. 1704 tavaszán Rákóczi egy francia hadmérnöke
egyenesen a vár lerombolását, és egy új, Vauban rendszerű erőd építését javasolta. Az
építkezés el is kezdődött, de a munkát lassította a szakemberek, munkások, az építőanyag
és a pénz hiánya, valamint a háborús körülmények. Jellemző, hogy 1705 nyarán gróf
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Károlyi Sándor tábornagy a Szolnoknak szánt muníciót is Egerbe irányíttatta, nem lévén
tárolására alkalmas épület. Ekkorra sok helyen a sánckarók elrohadtak, s azzal
fenyegettek, hogy maguktól kidőlnek. Rákóczi erre hadmérnököt és 3000 forintot küldött
Szolnokra azzal, hogy fizetésre a munkások is jobban jönnek. Hamar kitűnt azonban, hogy
a rézpénz nem vonzó, az őrség pedig a komoly munkára elégtelen. 1705 őszén Károlyi
jelezte, hogy a régi erődöt lerombolták, de az újnak talán csak harmada készült el. A
négyszög alakú vár nyugati oldala a két bástyával felépült ugyan, ám a tiszai oldal vagy
hiányzott, vagy használhatatlan volt. A folyó túlpartjáról ágyúval, puskával is át lehetett
lőni, s így a kész erődelemek sem voltak védhetők. Károlyi rögzítette az építkezés
következő lépéseit, de az elkövetkező évben már nem sok eredmény született.

Komoly bajok voltak a vár tüzérségével is. A kurucok Szolnok elfoglalásakor 14, mások
szerint 21 löveget találtak, ezek azonban nem voltak korszerűek. Elgondolkodtató az
1702-es várleltár, ami 19 ágyút tüntetett fel. Ezek közül 7-nek ugyan nem ismerték az
öntési idejét, ám a maradék 12 átlagos életkora 104,7 év volt! (A legfiatalabb ágyút 6 éve
öntötték, a legidősebbet viszont 1531-ben.) 1703 után az ágyúk száma talán még csökkent
is, mivel tarackok, sajkákra való lövegek elszállítását többször említették. 1704-ben, majd
1705 tavaszán és nyarán Soltra, illetve Mezőtúrhoz küldtek innen ágyút, muníciót és
élelmet, de 1704 nyarán Rákóczi rác hadjárata is igénybe vette a helyi készleteket. 1705
őszén némi javulást hozott, hogy a lerontott solti sáncok lövegei, hadianyaga ide került.
Rákóczi ekkor La Motte tüzér ezredessel Szolnokra a szükséges 16-nál több, újonnan
elkészült nagy ágyút is szállíttatott, ám ezek egy része hibás volt, így újra kellett őket
önteni.

Szohiokra Rákóczinak csak fegyelmezetlen és kisszámú őrséget sikerült küldeni. 1704
elejére a Károlyi által ide rendelt gyalogság Csiszár István kapitány parancsa ellenére a
hadakhoz ment, míg a maradék elégtelen volt a védelemre. Kevés volt a tüzér, és a
szállítási feladatokra is kellett katonákat küldeni. 1704 augusztusában Rákóczi 700
hajdúból (magyar gyalog), 300 németből (reguláris gyalog) és egy lovasszázadból álló
fizetett helyőrséget tervezett ide, de ebből semmi nem valósult meg. Olykor a Jászságból,
máskor a Három Városból (Kecskemét, Nagykőrös, Cegléd) igyekeztek katonákat
szerezni, de a szökések, vezénylések, vereségek gyorsan csökkentették a létszámot. Utóbb
általában 2 gyalog és 2 lovasszázadban mintegy 2-300 ember alkotta az őrséget, de néha
még ennyi sem. Szolnoki hajdúkat Soltra és Mezőtúrra is többször vezényeltek, mivel a
zömmel lovas kuruc haderőnek soha nem volt elég gyalogosa. A várparancsnokok is
gyakorta változtak.

Az őrség már igen korán igényelte a rendszeres zsoldfizetést, ám ezt az ismert okok
sokáig nem tették lehetővé. 1705 januárjában a fejedelem Berthóti István kapitánynak
meghagyta, hogy az őrséget a várbeli kocsma jövedelméből fizesse. Ez azonban elégtelen
volt, bár ekkorra még sörfőző is újjáépült. Utóbb Berthóti jelezte, a katonaság a
kocsmához nem ragaszkodik, de a fizetéshez igen. Végül 1705 júniusában a fejedelem
Seres György harmincadosnak meghagyta az őrség zsoldjának fizetését, s az ősz folyamán
a szükségletekre 6000 forintot küldött. A fizetés azonban nem volt rendszeres, Rákóczi
rézpénze pedig gyorsan vesztett értékéből.
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Központi ellátásból sokáig csak sót kaptak (Tokajról) a kurucok, utóbb Egerből és
Tokajból származó lisztet említettek. Élelemhiányról ugyan nem tudunk, minőségi
problémákról azonban igen. 1705 októberében például a fogyóban lévő gyenge abrakra, s
az Eger tájáról küldött dohos lisztre panaszkodtak. Utóbbit csak bunkóval lehetett törni, és
bottal keverni, amiből jó kenyeret nem lehetett sütni. Emiatt az élelmező tiszteket a hajdúk
szidták, ölessel fenyegették. Eleimet sokszor szállítottak Soltra, 1705 júniusában pedig a
mezőtúri táborba.

A ruházati ellátás is komoly gondot okozott, mivel a leginkább érintett Három Város
iparosai nem voltak képesek az igényeknek eleget tenni. 1704 januárjában Rákóczi rendelt
Kecskemétről és Nagykőrösről az őrségnek dolmányt, süveget és nadrágot, de a katonák
ruhátlanságára utóbb is többen panaszkodtak. 1705 februárjában Szappanos István ezredes
is itt szolgáló hajdúi nyomoráról írt a fejedelemnek. 1705 szeptemberében Horváth Tamás
Soltról jött hajdúinak fizetését és felruházását említik, ám ezek hamar távoztak innét. Az
ősz folyamán Egerből még 500 köpenyt szállítottak ide. Az őrség egyéni fegyvereinek
későbbi állapotáról semmit sem tudunk. 1703 őszén a kurucok itt több száz muskétát
zsákmányoltak ugyan, de ezek sorsa ismeretlen.

E körülmények között a szolnoki helyőrség hadrafoghatósága korlátozott volt, amit a
Maros-menti rácokkal vívott harcok is bizonyítottak. 1703. november 5-én egy 5-600 fős
csapat kifosztotta Mezőtúrt, és hatalmas menekülési hullámot indított el. Rákóczi
elrendelte a Békés megyeiek Karcagra költöztetését, a Körös vonalát azonban nem sikerült
tartani. A Nagykunságot és környékét új támadások érték, sőt 1705 júniusában a rácok a
szolnoki lovasságot is megverték. A lakosság egy része újra megfutott, sőt felerősödött az
áttelepülés a védettebb országrészekbe. 1705. május 24-én egy rác sereg kirabolta
Kunmadarast, Kunhegyest és környékét. Hazatérőben Törökszentmiklósnál visszaverték
Boné András 33. század kurucát, de a Körösnél Károlyi utolérte őket. Az innenső parton
érteket megverte ugyan, de az átkelteket nem tudta utolérni. Települések sora pusztult el,
sok immár véglegesen. A nyár folyamán Károlyi jelentette Rákóczinak, hogy a
Tiszántúlon, Mezőtúrtól Tiszafüredig már senki sem arat, aminek komoly következményei
lehetnek.

1705 szeptemberétől Herbeville tábornagy 15-20 ezer fős haderejének felvonulása
indított el új menekülési hullámot. A császáriak - a vár erejét túlbecsülve - Szolnokot nem
támadták meg, hanem Csongrád alól vonultak Mezőtúrra, majd a Nagykunságon át
Debrecennek. A kurucok a „felperzselt föld" taktikát alkalmazták, ami nagy területeket
érintett. 1706. februárjában a nagykunok azt írták Rákóczinak, hogy páran még maradtak
Karcagon, de otthonaik felégetése, kirablása miatt sokan kóborolnak, a lakosság zömét
pedig a rácok leölték. 1706 tavaszán Gundelfinger Dániel kuruc ezredeskapitány 3
századát Szolnok alatt, Vezsenynél verték szét a rácok. A nyár folyamán a kuruc
hadvezetés is látta, a Jászságtól Szegedig „nincs élése a katonának", a Kunság és a Tiszai
Hátság pedig pusztán áll. Szolnok ellátása így mind nehezebbé vált.
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III. Rákóczi tábornokai 1706 augusztus elején értesültek arról, hogy az Erdélyi
Fejedelemségben álló császári hadak nyugat felé indultak, és kiértek a Magyar Alföldre.
Vezetőjük a rettegett Rabutin tábornagy volt.

Gróf Jean Louis Rabutin de Bussy (1642-1717. nov. 16.) lotharingiai főnemesi család
sarja volt, mely jelentős szerepet játszott Franciaország, sőt a francia irodalom történetében
is. A kis Lotharingiai Hercegség a Franciaország és a Német-Római Birodalom közötti XVII.
századi háborúk idején sajátos helyzetben volt. A lakosság zömét franciák alkották, ám a
császári hűségnek is komoly hagyományai voltak. Emiatt a török elleni háborúk hőséhez,
Lotharingiai Károly herceghez hasonlóan sok arisztokrata állt be I. Lipót császár haderejébe.
Ezt tette a Párizsban született Jean Louis is, akinek egy holstein-wiesenburgi hercegnővel
kötött házassága is „pártállását" erősítette. Katonai pályafutása 1683-tól, a török ellen vett
nagyobb lendületet. Előbb alezredes, majd hamarosan egy dragonyosezred élén találjuk.
1688-ban vezérőrnaggyá, 1692-ben altábornaggyá, két évre rá pedig lovassági tábornokká
nevezték ki. 1696-tól 1708-ig Erdély katonai parancsnoka, ki 1697-ben harcolt a zentai nagy
csatában is. 1704 elején kapta meg a tábornagyi kinevezést, majd 1705 decemberétől átvette
az Erdélybe vonult császári erők feletti vezényletet. Gőgös, makacs, kegyetlen
magatartásával osztatlan gyűlöletet váltott ki.

Az offenzíva az 1706 nyári béketárgyalások kudarca nyomán indult meg. A korábbi
tervek szerint az Udvari Haditanács a kuruc állam központi területét jelentő Felvidék ellen
koncentrálta erőit. A mintegy 13 ezer fős magyarországi hadak Guido Starhenberg
tábornagy vezetésével a Duna mellett vonultak fel, míg Rabutin feladata eredetileg csak
kisebb, öt ezredből (5-10 ezer fő) álló sereg kiküldése volt. Ennek Szolnok elfoglalása
után Starhemberggel Budán vagy a felsőmagyarországi bányavárosoknál (Besztercebánya
környéke) kellett volna egyesülnie. Rabutin azonban nagy erőket mozgósított, mivel
önálló parancsnoklásra, és hadi sikerekre vágyott.

Ekkor Erdélyben a császáriak fő erejét 7 gyalogezred (a Salm, Thürheim, Virmond,
Neuburg, Tollett regimentek, illetve l-l zászlóalj Pálffy és a Neipperg gyalogos) 6 vértes
(Gronsfeld, Hannover, Uhlefeld, La Tour, Cusani, Steinville) valamint 4 dragonyos ezred
(Bayreuth, Rabutin, Brenner, Althan) alkották. Ezeket 4 dán gyalogezred (Harboe, Osten,
Maltzan Endom), valamint l-l vértes (Trappau) és dragonyos (Gersdorf) ezred egészítette
ki. (Ez utóbbi egységek eredetileg 6 ezer katonát számláltak, és a dán király mint német
fejedelem - Sleswig és Holstein hercege - franciák elleni segélyhadának részeként
kerültek hazánkba.)

E haderő létszámát a „töredék alakulatok", a veszteségek, és a keretek hiányos feltöltése
miatt nehéz meghatározni. (Elvileg a császári gyalog ezredeket 2-3 zászlóaljban 16
gyalogos és 1 gránátos század alkotta 2180 emberrel, míg az 1000 fős lovas ezredek 6
svadronból és 12 századból álltak.) 1706 tavaszán viszont Károlyinak azt jelentették, hogy
a császári lovasezredek alig 500, a gyalogzászlóaljak pedig 300 főből állnak, míg a dán
regimentek sokszor 2-300 katonát számlálnak. Valószínű azonban, hogy a helyzet
mégsem volt ilyen rossz, és az összlétszám megközelíthette a 20 ezer főt. Rabutin állítólag
Erdélyben csak 4000 embert hagyott, főleg gyalogságot, és gyengébb egységeket, míg a
teljes lovasságot elvitte. (E lépés utóbb a kurucok itteni térnyeréséhez vezetett.)
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Rabutint augusztus 10-én Nagyváradon említik, amit élelmiszerrel látott el. Ám hiába
remélt pénzt és tüzérségi felszerelést, sőt a rác huszárok közül is csak Pivoda kapitány
1100 embere jelent meg. Ez a magyar hadszíntéren nem volt elég, ezért Debrecen mellett
elvonulva Mezőtúr és Szentes érintésével 22-én Csongrádnál vert tábort. Itt csatlakozott
25-én Rabutinhoz Nehem péterváradi parancsnok és Virmond tábornok, 26-án pedig
Löffelholz aradi kommeíidáns és Tököly-Popovics ezredes, jórészt tisza-marosi és
szlavóniai határőrökkel. A rác huszárok száma ezzel 3-4 ezerre nőtt. A császáriak
Csongrádnál egy hétig táboroztak, mivel a meleg miatt hullani kezdtek az emberek, s mert
Szegedről élelmet és ostromlövegeket vártak. (Utóbb Rabutin 20 kisebb lövegét és 2 nagy
ostromágyúját említik.) Végül a császári sereg szeptember l-re átkelt a Tiszán, s az
innenső parton Szolnok ellen indult.

1706 augusztusában hadifoglyok már jelezték, hogy Rabutin Szolnok elfoglalásra indul,
így Bercsényi és Károlyi csapatai a város környékére vonultak. Ezek mintegy 12 ezer
embert számláltak, de a döntően lovas haderő zöme rosszul volt felfegyverezve. Nyílt
csatáról így szó sem lehetett. A kuruc portyák nem állították meg az ellenséget, s Bercsényi
„főgenerális" a nehéz helyzetben képtelen volt dönteni. Végül Károlyi szeptember 1-2-án
Rákóczi parancsára a módszeres, reguláris ostrom kivédésére alkalmatlan erődöt a
várossal, hídjaival, a felhalmozott munícióval és élelemmel együtt felégette, az oda rendelt
400 jászsági gyalogost pedig haza küldte. Az őrséget Hatvanba helyezték, míg a lakosság
a Három Város népével menekülhetett északra.

A császári had már 4-én bevonult Szolnokra, tábora két oldala a Zagyva és a Tisza lett.
Hamarosan Szegedről hajók is érkeztek, további élelemmel és hadiszerekkel. A foglyok
szerint Rabutin mérnökeivel és katonával egy hétig dolgozott a váron, hogy oda állandó
őrséget helyezzen, a Három Város és a Jászság hódoltatására. A kuruc hadvezetést a hírek
aggodalommal töltötték el. Rákóczi már 7-én jelezte Bercsényinek, hogy Szolnok
megerősítéséből sok baj lehet, ezért Rabutin elvonultával azonnal vissza kell foglalni.
Andrássy György tábornok alá akarta rendelni Perényi Miklós, Ecsedi János és Eöllyüs
János hajdúezredeit, a szolnoki gyalogsággal, amit az ostromra elegendőnek ítélt. A
támadásra azonban nem került sor, talán mert az őrség a jelzett 100 gyalogosnál jóval
erősebb volt. Szolnokon utóbb báró Michel Degano, a Tollet gyalog regiment alezredese
vezetésével 500 gyalogost (az ezred egyik zászlóalja?) említettek, de 2-300 rác lovas is az
őrséghez tartozhatott. Ezek folytatták az erődítési munkákat, sőt két hidat is vertek.

Szeptember 10-én Rabutin erői Jászberényen át északnak indultak. Ebben bizonnyal
szerepet játszott, hogy Rákóczi Esztergom ostromával Starhenberg tábornagy jórészt erőit
lekötötte. A császáriak útjában a kurucok az élelmet elhordták, s több területet is
felégettek, a rác lovasok azonban ekkor még biztosítani tudták a fősereg ellátását. Ez előbb
Eger ellen indult, majd Szikszó és Miskolc felégetése után szeptember 29. - október 6.
között Kassát vette ostrom alá. A kuruc erődítményt azonban Radics András brigadéros
sikerrel védelmezte.

Kassa alól Rabutin délnek fordult, végigprédálta a Hegyalját, majd november elején
Csegénél és Tiszafürednél átkelt a Tiszán. Innen hajókon és tutajokon csapatokat
bocsájtott le Szolnokig, míg főereje a Nagykunságon át Debrecenbe vonult, téli pihenőre.
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Útközben végigdúlták és felégették Tiszafüred környékét, betetőzve az előző évek
tiszántúli pusztításait. Állítólag 5-e táján Rabutin újra megfordult Szolnokon (talán a vár
és a hidak állapota ellenőrzése végett), de aztán maga is Debrecenbe távozott. November
közepén a lehajózott német kontingens Szolnoknál és a vezsenyi szögben táborozott. Bár
a kurucok újra bevonultak a Jászságba és a Duna-Tisza közére, Szolnok további erősítését
Rákóczi nem tudta zavarni. Degano alezredes (várparancsnok) ténykedéséről csak annyi
ismert, hogy Karácsony táján a tiszakürtieknek védlevelet adott a császári csapatokkal
szemben.

Debrecenből Rabutin tábornagy báró Tige ezredes vezetésével 2.000 lovast (talán a
Hannover, Gronsfeld, Rabutin, Cusani, Darmstadt ezredekből) küldött Erdélybe, az ottani
csapatok megerősítésére, s haza bocsájtotta a Maros vidéki rácokat is. A császáriak több
hetes pihenője egészen Újévig tartott. 1707. január 2-án aztán a had Debrecenből újra
megindult. 11-én az előőrsök már Szolnok alatt nyargalóztak, ahová hamarosan be is
vonult. Pár nap múlva aztán Rabutin a hevenyészett várat lőporral felrobbantotta, az
őrségét pedig kivonta. Lépését bizonnyal az élelemhiány indokolta. Szolnokról a
császáriak Jászberény érintésével gyors menetben Budának indultak, ahová a hó végén
érkeztek meg.

Rabutin hadereje ekkor már komoly - több ezer fős - veszteséget szenvedett. 1707
február elején csapatok létszáma 4400 császári lovas és 3254 gyalogos, valamint 1468 dán
gyalogos és 895 dragonyos volt, a Budán elhelyezett 8-900 beteg mellett. A majd fél éves
hadjárat területi nyereséggel sem járt, ám az alföldi tájegységek, köztük Szolnok sorsát
azonban alapvetően befolyásolta.

IV. 1707 elején Károlyi tábornagy még számolt a szolnoki vár ismételt megerősítésével,
és a helyreállításra a Három Városból munkásokat rendelt. Február végén Litteráti János
Károlyinak még hajókat is készített Szolnokon. Utóbb azonban felhagytak az építkezéssel,
bizonnyal a költségek, és a munkások hiánya miatt. Tudtunkkal három évig a település
puszta volt, bár némi népesség esetleg maradhatott itt.

A szolnoki vár és őrsége hiányát a rác portyák megszaporodása, és erejük növekedése
jelezte. Már áprilisban feldúlták Kecskemétet, míg nyáron a Tiszán áttörve a nagykörűiek
és kőtelkiek marháit hajtották el. A helyzet aztán a trencséni csatavesztés (1708. aug. 3.)
után vált igazán tragikussá. 1708. szeptember 11-én Nagykőröst rohanták meg, és az
állatállomány zömét elvitték. Október elején újra támadták a Három Várost, míg egy
csapatuk pedig Szolnoknál átkelve Jászalsószentgyörgyre ütött. Itt többeket levágtak,
másokat rabságba vittek, az állatokat pedig elhajtották. 1709 februárjában rátörtek
Jászladányra, ahol a rác „feles embereket levágott, 18 rabot elvitt, templomját felverte,
külső belső jószágát, kivált lovait szabad prédájára fordította." Eztán újra feldúlták
Jászalsószentgyörgyöt és Jászkisért is. Májusban Ceglédet érte támadás, augusztusban
pedig Tököly-Popovics ezredes Jászberényt is felverte, és kirabolta. Novemberben már
Heves, Átány és Erdőtelek feldúlásáról érkeztek hírek. A rác támadások megszűnésében
gyaníthatóan az ország jelentős részét érintő nagy pestisjárványnak nagy szerepe lehetett.
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REGESZET - TÖRTENELEM

Három év szünet után Szolnok újjáépítését Rákóczi csak 1710 tavaszán határozta el,
amikor az immár nem csupán minőségi, hanem létszámfölénybe kerülő császári erők
támadását egy erődítmény rendszer kiépítésével akarta megállítani. Ez azonban a város
történetének egy másik fejezete.

V. Szolnok lakosságát a hódoltság idején - a török igazgatási székhelyhez hasonlóan -
döntően balkáni mohamedán elemek alkották, akik mellett a magyarság kisebbségben
volt. A város 1685. októberi felszabadulásakor ez az idegen etnikum jórész elmenekült, s
az új népességet a kisszámú helybelivel az őrség német és magyar katonái, illetve
családtagjaik alkották. A kurucok a sikeres 1703-as ostromkor ezek jelentős részét leölték.
A maradék három évig maradt helyben, s főképp a kuruc őrség, illetve igazgatás
családtagjaival egészült ki. 1706 őszén ezek is elmenekültek, s máig vitatott, hogy
mekkora részük tért később haza. Nem lehettek sokan, mivel a Rákóczi kor története nem
maradt meg a városlakók emlékezetében.
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