
T Á E C Z A. 

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA HADTUDO-
MÁNYI BIZOTTSÁGÁBÓL. 

A hadtudományi bizottság a f. évi akadémiai nagygyűlésen az 
1889-től 1892-ig terjedő három évi időtartamra újból megválasztatván, 
május hó 18-án d. u. öt órakor alakuló gyűlést tartott . 

Az «Ügyrend» értelmében az új időszakra az elnök és előadó újból 
választandó lévén, elnökül ismét Hollán Ernő nyugalmazott altábornagy 
tiszteleti tag, előadóul pedig Rónai Horváth Jenő honvédszázados leve-
lező tag választatott meg; az elnök egyidejűleg fölhatalmaztatott, hogy 
a bizottságba új tagúi Hampel József múzeumi régiségtári őrt, segéd-
tagokúl pedig Szvetics József tábornokot és Zsoldos Ferencz ezredest az 
osztály út ján a következő három évre leendő megválasztás végett az 
összes ülés elé terjeszsze. 

A bizottság tudomásul vette, hogy Hollán Ernő és Thaly Kálmán 
a közoktatásügyi miniszter úr által az állandó múzeumi bizottságba bevá-
lasztattak, mi által a Hadtörténeim i Múzeum ügye még jobb fordulatot vett. 

Az előadó ezután jelentést tett, hogy a kitűzött pályakérdésre egy 
pályamű érkezett be, czíme : Nándorfehérvár bukása (1521); jeligéje r 
((Concordia parvae res crescunt, discordia maxim® dilabuntur. Sallustius.» 

A pályamű már a bírálaton is átmenvén, mivel a bírálók azt egy-
hangúlag érdemesnek és jutalmazásra méltónak ítélték, a jeligés levélke 
fölbontatott s belőle Kiss Lajos, szegedi főreáliskolai tanár, neve tűnt elő. 

A bizottság az előadónak ez után fölhatalmazást adott arra, hogy 
a 20 darab aranyból álló pályadíj megküldése iránt azonnal intézked-
hessék, s egyszersmind utasította, hogy a pályadíjat nyert mű szerzőjét 
a bírálók által még szükségesnek vélt pótlások eszközlésére hívja föl. 

A pályadíjat nyert munka a '(Hadtörténelmi Közlemények» f. évi 
I I I . és IV. füzetében fog közöltetni. 

Végre az előadó ajánlatára elhatároztatott, hogy az akadémiánál had-
tudományi pályakérdések kitűzése tárgyában előkészítő lépések tétessenek. 



HADTÖRTÉNELMI APRÓSÁGOK. 

Még valami a régi magyar hadviselésről. Azon nagy-
becsű észrevételekben, melyeket e folyóirat előző füzetében a kuruczvilág 
legavatottabb búvárlója tett a múlt év végén megjelent «A régi magyar 
és török hadviselés» czímű tanulmányomra, — van két pont, melyet nem 
hagyhatok szó nélkül, még pedig annál kevésbbé, mert az egyiket mintegy 
hozzám intézett kérdésnek bátorkodom tartani. 

Érdemes tudósunk ugyanis a lovak festéséről szólván, többek közt 
ezt mond ja : «Kedvelték a babos, pettyegetett festést is s az ily lovat 
(a természettől ilyen színűt is) szepernek nevezték, a mi szintén török 
eredetű szó lehet, ámbár a magyar szeplö-ve 1 is rokon.» A miről emlí-
tet t tanulmányomban megfeledkeztem, most kipótolom. 

A szepe nevezet csakugyan azon magyar szók közé tartozik, melyek 
közösek a törökséggel és abból a tőből sarjadzott, melyből a szeplő szavunk. 
Teljesség kedveért meg kell említenem, hogy a szepe jelentése nem csak 
«Tupfschimmel» (azaz: babos, pettyegetett festésű ló), lianem «szőke» 
és «fakó» is. A megfelelő török szókban szintén meg van mind a három 
jelentés. így az ozmán-törökben : szepe, vagy szepi — csepp, folt, petty. 
A közép-ázsiai törökségben (teljesebb alakban): szepke = csepp, folt, 
petty és szőke, fakó. Másrészről a keleti török szepkil annyi mint * csepp* 
és «szeplő». 

A másik pont pedig, hogy t. i. a székelyeket még 1706-ban is a 
napra, holdra és csillagokra eskettették meg, nem csak azt a körülményt 
jut ta t ja eszünkbe, hogy Erdély czímerén a székelyek jelvénye nap és 
hold, a régi Cumania czímerén meg hold és csillag látható, — hanem azt 
is, hogy az ozmán-törökök czímere szintén a hold (félhold) és csillag, az 
úgynevezett aj-jildiz. — Nem meglepő dolgok tárulnak-e szemeink elé 
őstörténetünk mezején ? Látjuk a históriából, hogy a török-tatár népek 
azon ága, mely a Káspi tengertől keletre és észak-keletre lakott s melyet 
az egykorú írók oguz és gúz néven említenek, — túrul nevű nemzeti 
czímere (kiterjesztett szárnyú sólyom vagv sas) alatt folytatott irtó hábo-
rúkat a régi persa cultura ellen. Később e népnek két elszakadt része, 
különböző utakon, új nemzeti czímer alatt jelent meg nyugaton : a kún, 
vagy kumán holddal és csillaggal Moldvában, a szeldsuk, vagy ozmán 
pedig félholddal és csillaggal a Boszporusz partjain. De már a kunok és 
oszmánok kiválása előtt el kellett szakadni két néptöredéknek az oguz, 
vagy gúz nevű nemzettestből; mert mind a két nemzeti czímer már jóval 



•előbb föltűnt a Kárpátok a l j ában : a turul a hunokkal és magyarokkal, a 
nap és hold a székelyekkel! Tlníry József. 

Az /788-89-iAt török /táborit történetéhez. A sárköz-
újlaki Péchy-levéltárból följegyzésre méltó adalékokat talál tam e hadjára t 
történetéhez. Péchújfalusi Péchy Mihály mérnökkari főhadnagy, a ki a 
háború folyama alatt az aradi várban szolgált, időközönként tudósít ja 
Zilahon lakó öcscsét, Pécliy Lászlót, a hadjárat megindulásáról, a harcz-
térről érkező hírekről, az első hadi mozdúlatokról és sikerekről, pl. Szabács 
megvételéről, majd a horvátországi hadtest vereségéről, lag. Liechtenstein 
alatt, Dubicza vára mellett. A legérdekesebbek és a legközvetlenebbek 
azon tudósítások, melyek a Bánátban folyt hadakozásról, az első szeren-
csétlen összecsapásokról, seregeink visszavonulásáról, a lakosság kétségbe-
esett meneküléséről s magának József császárnak e hadakozásban való 
részvételéről szólnak, a ki maga is megbetegedvén ott, tudósítónk mint-
egy megjósolja a betegség rosz jeleiből a császárnak a had já ra t u tán nem 
sokára bekövetkezett halálát. 

A hadjárat megindulásáról ezeket írja 17SS február 16-án: «Ennek 
a hónapnak eleitől fogva, 8., 9., 10., 11-ikétől a háborút mind publikálják, 
de még semmi látható progressust az armadia nem te t t . A publicatio u tán 
mindjár t a törököknek a Duna túlsó par t ján kiczövekelt kereskedő hajói 
elvevésére holmi apró commandókat küldött generál Papilla baltákkal, 
kik köteleket elvágván, mintegy 30 török hajót így elvettenek, kik közzűl 
kettő eleséggel Belgrádba volt intézve. Egy gefreytert ez alkalmatossággal 
meg is lőttenek. Orsovát is, de nem a várat, mely a Duna szigetében 
fekszik, hanem innen a Dunán egy néhány házból álló helységet, Papilla 
elfoglaltatott. Ekkor egy Devinsi tiszt megsebesíttetett . Azt is ír ják, hogy 
a török Gradisco várt elvette légyen, de erről bizonyost, minthogy távol 
vagyon, nem írhatok. Bizonyosabb az, hogy Belgrádot blokirozva tar t ják. 
Oppovánál ide alat t a Bánátusban a Duna kiáradását megakadályoztatni 
egy hatezer ölnyi gátot csinálnak stb. — A császár, a mint mondják, már 
Péterváradra lement, de azért áprilisnak elejéig nem sok újságokat 
reményihetek. A commandirozó generális csakugyan Loudon lett.» 

A tavaszszal a Száva és Unna vonalán folytatott hadakozásról s 
Lichtenstein seregének Thdncza vára alatt szenvedett vereségéről ezeket 
írja május 17-én: 

«Ugy reménylem a nevezetesebb újságokat eddig ér thet te öcsém 
uram, Szabácsnak a császár által megvételét,1) Jassinak óbester Fábri által 

') April 24. 



való elfoglalását, a törököknek a Száva vizénél csinálandó töltésre való 
másodszori kiütését, melyért ezekről nem is írok. — A fő dolgokat várnók 
a nagy armeéról,1) de minthogy onnan most semmi levelek nem jöttek, 
bizonyos jele, hogy ott semmi sem is tör tént . — Bár ugyan i t ten innep 
u tán való csötörtök éjszakáján az ide való (t. i. aradi) bástyákról egy 
néhányon látták Belgrádnak bombardirozását, azaz Belgrád felé a levegő-
égben föl s alá járó bombákat s némelyek nem is alhatnak az éjszakai 
rengésétől a földnek, de az én buta organumim, bár azolta reá figyel-
meztem, erről semmit sem mondhatnak . Innen Belgrád 17 egész mér-
földet tévén, ha ugyan csupa síkság is, öt-liatszáz ölnyire felmenő bombák 
ide nem látszhatnak.2) 

Az horvátországi armádáról mul t postán jövő levelek az oda kül-
detet t commandirozónak Feldmarchal Licli tensteinnak egész becsületét 
elrontják. Herczeg Lichtenstein általmenvén mintegy 12,000 emberrel az 
Unna vizén, Dubiczát akarta ostromlani. Már a circumvallationis lineák 
készen voltak, a t renchék felnyit tat tak, egy 26 ágyús battériával brecht 
is lövetett, de az oroszlány módon vívó törökök miá a mieink a brecht 
el nem foglalhatták. Azonban a várban lévő törökök a vár fokaira zöld, 
kék, veres és más zászlókat kirakván, a föld népének nagy szükségekről 
jelt adtak, kapitulálni is örömest kívántak volna, de úgy hogy a várat 
általadván, ő magok fegyverestől elmehessenek. Ez t a mieink nem 
akarván, azonban mintegy ötezer törökök a lineákat, kívülről segítségül 
jővén, meghágták, a mieinket kiveték és a várban a segítséget bévit ték; 
azután nem sokára meg még ötezeren megvervén a mieinket, a várban 
bémentek, mmke t a trenchékből kivertek, a bat tér iát elrontották és három 
generálist megsebesítettek, u. m. Devinst két sebbel, Sclilaunt halálosan, 
G. M. Kliunnak csak az egyik lábát hordot ta el a golyóbis. A mieink az 
Unna vizén visszavonták magokat, valami hegyeken megszállván, a hol 
lárma esvén, hogy a törökök jönnek, a nagy confusióban kiki szaladni 
készülvén, jó hogy nem jöttenek, mert az egész patikát, bagagiákat ott 
kapták volna, nem lévén Vorspontra való lovak. 

E n még csak it t nézem a törököket, eddig nem kaphat tunk többet 
27-nél, a kiket i t t bézárva ta r tunk a casemátákban, naponként kenyérrel 
és 4 krral. De most minden órán érkeznek a szabácsi foglyok hatszázon 
és 18-an, a többi mintegy 200 Szegedre megyen.» 

Harmadik tudósításában (1788 szeptember 12-éről) a törököknek 

*) A főhadiszállás Futakon volt. 
2) Kételye valónak bizonyúlt, Belgrádot csak 1789 szeptember havában 

szállották meg s október elején (8-án) foglalták el. 



a nyár végén a Bánátban fölállított hadak ellen való heves és sikeres 
támadásait ír ja le Orsova és Mehádia vidékén : miként keltek át a törökök 
a Dunán, hogy «kergették') és szórták szét Papilla tábornoknak Orsova 
és a közeli Zsupanek mellett őrtálló seregét s vették el 1 ~2 ágyú já t ; hogy 
ataquirozzák több napon át a meliádiai tábort , hogy szállják meg ágyúkkal 
az osztrákok által megmászhatat lannak h i t t kősziklás hegyeket s kény-
szerítik AVartensleben tábornokot Mehádia föladására ; miként haladnak 
elő a Duna mellet t s készülnek kiütni a Bánát hegyei közül a sík alföldre 
Újpalánka mellett, a melyet 1:2,<)()0 ember védett, míg a császár maga 
Karánsebesnél állott a főtáborral. — Mindezekről így í r : 

«En a múl t hónapot Szegeden töl töt tem, üres óráimban többed 
magammal az ott lévő török rab tisztekkel mula t tam. De ezek, a kik 
cselédjeikkel mintegy -1:20-án voltak, m in t szintén az ide Aradra valók is 
550 felé, az schupaneki szerencsétlen ret irád u tán mindjá r t N.-Váradi*a 
küldettettek. — Azólta i t t minden mozgásban vagyon, a Bánátusból 
futó és magokat visszavonó asszonyi rendek éjjel nappal érkeznek, me-
lyeknek legkevesebb része marad itt, mind tovább szándékoznak. Az beteg 
és blessirozott katonák ezerenként rész szerént az i t t levő Új- és 0-Aradon, 
rész szerént a falukon feküsznek. Az élést és muni t ió t hordó szekerekről 
nem is szólván — ágyúkat is nekünk ide a várba naponként hordanak. Mind 
az ide jöt t artilleristák, mind mi a ki csak a kapi tányommal vagyok itt, 
a váron szüntelen innep napon is dolgozta tunk; csak az ebédi óráim 
vágynák, akkor nem tudom egyem-é ? aludjam-é ? vagy levelet írjak ? 

Minthogy nehezen hallotta öcsém uram genuine azt i t t lévő tör-
téneteket, sietve leírom. A mi nagyobb táborunk a szabdcsi dolog u tán 
Semlint (Zimonyt) sánczba vervén, ott és az ott körül csinált töltéseknél 
töltötte a nyarat, melyből a hévséghez szokott nem lévén, a canicula végén 
mintegy 18 ezer az ott levő falukon feküdt betegen. A török fővezérnek 
élési provisiója nem lévén, az aratást Sopliiában, Nissában és Vidinnél 
kellett elvárni. A hír szüntelen jött, hogy Vidinnél hidat csinál és a Bá-
nátusban béüt. A múl t hónap elein Oláhországban számoson is által-
költöztek és 8. aug. mintegy 12 ezeren a Schupanek körül levő impracti-
cabilis kősziklás hegyeket elfoglalták, azonban a Dunán is Orsovánál a 
lovasság kezdett általköltözni. Az ot t levő generális Papillának a császártól 
parancsolatja lévén, hogy ha a török nagy erővel jönne, magát vonja 
vissza: útnak indítot ta az ágyúit és bagagiáját, azután két bataillon 
Eeiski s egy Devins, végre az arriére gárdát az ott levő oláh regementből 
formálta. A törökök látván, hogy a mieink mennek, utánok indúlt , az 
oláh arriére gárda fegyvereit elhányta s elszaladt a hegyekre, Devins és 
Pteiski reg. confusioba jővén a tiszteiknek nem volt módja őket rangiroznL 



Számoson elestek mind tisztek mind a köznépből. NB. hetven töröknél 
több nem volt, a ki kergette. Maga Wartensleben, a ki a meliádiai láger-
ből succursust hozatott, huszár és dragonyosokkal nem tehetett semmit, 
hogy a gyalogságot rendbe vegye. Azonban a törökök visszamentek, 
Topliczánál azaz 1 Va mérföldnél tovább nem kergetvén; a huszárok 
distingvirozták (t. i. kitűntették) magokat. 

Papillának lova elesvén, gyalog ment Mehádiára, onnan Temes-
várra- árestómban, a holott a császár 2000 frt. jubilálta (így!). Az ágyúk 
közül az első a retirádában feldűlvén, az utánna lévő 12 is a szoros út 
miá nem mehetvén, a törököknek maradott, 3000 sült profont és sok 
egyéb bagagia. — A törökök Schupaneket, Orsovát a contumácz szép 
házakat és ott levő falukat felégették. 17. Aug. próbálták a törökök a 
mehádiai lágeren keresztül menni, de az ott lévő ágyúk őket százanként 
seprették, még is ezzel nem gondolván, késeket szájokban, karddal a ke-
zekben az ott lévő erős rekeszfákig mentek, de azon túl nem mehetvén, 
vissza kellett fordúlni. 26., 27., 28., 29. 30-án mindennap attaquirozták, 
hol egyik hegynél hol másnál lévő blockházainkat, hogy a lágeren 
keresztül menjenek, de czéljokat el nem érhetvén, utoljára az ott lévő 
magas kősziklás hegyekre, a melyeket a mieink impracticabilisoknak 
gondoltak, bivalyokkal ágyúkat hordattak. 

Wartensleben a császártól, a ki már akkor egy armadával Karán-
sebesre érkezett volt, segítséget kérvén, ő felsége nem adhatott, — melyért 
Wartensleben lisztes, boros, pálinkás hordóit felvervén, a vízben öntve, 
szénáját felégetvén, a várost Mehádiát a négy szegleténél felgyújtván, 
bagágiáját éjszaka, népét reggel a lágerből visszavonta. Ezzel a török 
nemcsak Meádiát, de számos falukat is a keze alá kapott. A török fővezér 
is innen Mehádiánál egy hegyen Kormánál campirozott, de a császár 
tábora Szlatina és Karánsebes között lévén, a hegyek közzül kijönni 
bátorságosnak nem tar tot ta ; Mehádiánál a sütőkemenczéit Wartensleben 
elhagyván, innen Aradról kellett az armádiához számos profontokat 
mindeddig küldeni. Mehádiáról nagy része a török tábornak s a fővezér 
is hamar visszatért s igyekezett a Duna mellett a Bánátusban kiütni, 
mivel a Dunáig Mehádiától s még azon inned is szörnyű nagy és magas 
hegyek vágynák, de a Duna mellett egy Veterani nevű barlangban egy 
bataillon s tizennégy ágyú egy majorral Brechanville reg. lévén, a Duna 
mellett ezek miá lehetetlen volt passirozni. A fővezér 60 csajkákkal oda 
menvén, fenyegetéssel s szép szóval addig próbálta, míg az ott lévő 
majorral alkura ment, az fegyvereket és ágyújokat a töröknek által en-
gedvén, magokat az ott levő katonákkal a török el engedte menni a 
barlangból; betegeiket a hajón maga a fővezér Moldova nevű városig 



transportálta s a tiszteket megajándékozta. Ez által már a török majd 
50 falukig birtoka alá foglalt a Bánátusból é6 mindenkor félni, nehogy 
Ujpalánkánál kiüssön. A főquártélya a császárnak még mind Karán-
sebesnél vagyon. Oda alá Ujpalánkánál vagyon Brechanville generális 
12 ezer emberrel. 

London 19. Aug. horvátországi armádiához megérkezett. Dubiczán 
alól a törököket elverte és 26. Aug. Dubiczát megvette. Dubiczánál fogott 
384 török rabot, 60 mázsa puskaport, 6 álgyúkat s annyi doppelhacket.» 

A negyedik (1788 szeptember 26-án írt) levél nagyon élénk szí-
nekkel, talán némi túlzással, festi a Bánát lakóinak eszeveszett s kétségbe-
esett menekvését az előnyomúló törökök elől, miután azok Fehér-
templomnál áttörték az osztrák sereg védő vonalát, s miután maga .József 
császár is visszavonult Szlatina vidékéről Lúgosig. 

«Itt hétfőtől (szept. 21.) fogva — úgy mond — futó emberekkel nem 
csak az útak, de a mezők is teli vágynák, ugyanakkor hír futamodván 
Lúgosnál, hogy a török jön, onnan minden a hogy szaladhatott, úgy 
ment, vármegye tisztei kanczelláriájokból gyalog pennájokkal, szolgák, 
kocsisok legjobb lovukat istálójokból kifogván lóháton, gyermekek anyjok 
nélkül, férjek feleségük nélkül, bagasiájokat oda hagyván futottanak, sző-
lőjök sokaknak félig szedve oda maradott, az úton a szekerek az elbotlott 
emberek testeiken mentenek; volt olyan is a ki pénzes zacskóját kötetlen 
a hóna alá vévén, az úton pénzét mind kihúllatta, mégis az utána menők 
nem merték fölvenni, nehogy az szekerektől az alatt felütődvén, többé 
föl ne kelhessenek. Sok oláh asszony egy csuporral kezében elfutott s 
tehenét otthon felejtette. Lippavárra a hír érkezvén, sokan a Marosba 
ugrottanak, hogy a Maroson általuszhassanak, kik közül sokan a vízben 
holtanak. Ez a hír olyan közönséges lett, hogy egy Vinga nevű mezővá-
rosban ide egy mérföldnyire csak egy ember sem maradott. Végre csak 
egy sem volt ennyi futók közül, a ki törököt látott volna. Temesvárt a 
kapukat bezárták és Lúgosig kiküldvén, semmi törököt nem láttak. De a 
sok nép még most is szüntelen takarodik, mind onnat alól Fejértemplom 
és a bányavárosokról, mind a Bánátusnak Erdély felől való részéről. 

Az oka ennek kétségkívül az, hogy egyfelől gen. Brechanville, a ki 
oda alatt Fejértemplomnál volt 12 ezer emberrel, • törököt lineáján bé-
eresztette; ide fel pedig a császár Ilováról, a mely Szlatina mellett vagyon, 
magát Lúgosig visszavonta. A császár armádiája Hova körűi a hegyeken 
feküvén, a balszárnyán valami magosságon feküttek Terzi, Durlach és az 
Wartensleben corpjából való regementek ; a török ezt recognoscirozván 
két batériát csinált és fölemelt lövésekkel ezt a hegyet úgy lövöldözte, 
hogy benne lehetetlen volt maradni. Bár a mieink is majd három napig 



reájok szörnyű ágyúzást tettenek, az ö ágyújokat nem demontirozliatták. 
Ezért a császár feltette, hogy onnan magát visszavonja. Mikor a mieink 
a spanische reiteroket elszedték, a török észrevette, hogy a mieink mago-
kat vissza akarják vonni, melyért a hegyen volt regementek elejében 
került és bennek sok kárt tett . A hegy alatt nem messze egy redoutte 
volt, abban a Brentano regementje : 60 török rájok ütött s ők mind elsza-
ladtak. Ezt látván Lascy perspectiván, a Nádasdy inf. regementből egy 
divisiot küldött, hogy a Brentano regementet kergesse vissza. Ilyen a 
német kuragi! — Elég az, a mixlt szombaton az armádián minden szala-
dott vissza, a mint lehetett, a császár fülvont pisztolylyal kezében szala-
dott népei között. Karánsebesre a török vasárnap (sept. 20.) reggel nyolcz 
órakor érkezett, a liol a mi grenadirosink közűlök sokat leöltek. A császár 
egész Lúgosig vonta magát s táborát vissza, a hol most a törököt várja., 
Nekünk, hogy itt a várban szüntelen vigyázzunk, ma is két stafétánk 
jött . Temesvárról, a kinek három holnapig való élése nincsen, minden-
nek el kell menni. Pellegrini feldmarsal lett és temesvári guverneur. — 
Az armádián nagy a confusio s még is marad a mostani sistémánál. Az 
utak teli tolvajokkal, szökött katonákkal etc. Azt hallám, hogy a Bre-
chanville corpjának a császár armádiájához kell ütődni, mivel ennek fele 
is beteg. Londonnak Belgrád felé kell magát vonni. -— P. S. Ha a császár 
a törököket nem attaquirozza, Lúgosról is bizonyosan idébb kell magát 
vonni és Temesvárt maholnap a török bloquirozza.» 

Míg a Bánátban ily szerencsétlenül folyt a hadakozás, a horvát 
határon kedvezőre fordult a hadiszerencse s ez csakhamar a Bánát fel-
adására késztette a törököket. A szeptemberi diadalmas előnyomúlást 
október folyamán a visszavonulás váltotta fel s a mi hadaink nyomukban 
«rukkoltak» előre az elhagyott helyekre. Erről és a horvát-bosnyák határ-
széli Novi vára csellel való elfoglalásáról tudósít 1788 okt. 27-én írt követ-
kező levele: 

«Az újságok most egyszerre nálunk is megritkultak. A császár 
ma két hete (október. 13.) nálunk volt (t. i. Aradon), megnézte az sán-
czon tett munkánkat s az nap megint visszament Temesvárra. A törökök 
nagy részént kimentek a Bánátusból: de Meliádiánál magokat erősen bé-
palisadirozták. Egy néhány napokkal ezelőtt oda alá Tomascliovecznél a 
Temesen lévő híd őrizetére ott hagyott egy kapitányt katonái öszve 
vagdalták, melyért generális Lilién arestomban van. A mi népeink mind 
rukkolnak alább az elhagyott helyekre. 

Miként vette légyen meg Loudon Novit, úgy tartom az újságokban 
is nem sokára olvashatja öcsém uram. Parancsolatot adott, hogy Gradisca 
alá kell készülni s Novit odahagyják. G. Devinsnek bepecsételt parancso-



latot adott s elküldette túl Novin, melyet három lövés signálra bontson 
föl. Maga népével Gradisca felé indúlt, a törökök utána attaquirozva, 
mikor gondolta, hogy elég távol vagyon, akkor jelt adott s Devins paran-
csolatja szerint attaquirozta Novit, a hol törökök nem lévén, a várat 
elfoglalta, azonban Loudon is a többinek frontot csinált, a kiket x*ész 
szerént a várból öszvelöveldeztek a mieink, rész szerént Loudon öszve-
vagdaltatott. Ezt nekem így beszélték s a mint mondják az újságokban is 
már benne vagyon. Mert én vagy 10 nap olta a vérhassal bajlódván, 
sohová nem mehetek s újságot sem olvashatok.» 

Mennél tovább folyt a hadakozás, annál kedvezőbbé vált az a mi 
hadaink részére. — Főkép a szlavóniai határon, a hol 1789 tavaszán a 
küzdelem szép sikerrel indúlt meg újra s míg a bánáti hadsereg Karánse-
besnél vonatott össze s megfigyelő állásban várta a török újra készülő be-
ütését. Ezekről s a császár végzetessé vált betegeskedéséről szól tudósí-
tónk 1789 máj. 21-iki levele. 

«Hogy a török császár megholt, azt már fogja tudni öcsém uram. 
8elim az új szultán az kapitán basát stranguláltatta s maga fogja a török 
annádiát commandirozni. I t t minden tudósítások erősítik, hogy a törö-
kök megint Mehádiánál Orsován keresztül akarnak a Bánátusban béiitni. 
Melyért 20. máj. a bánátusi armée Karánsebesnél öszvegyült a szélekről. 
Midőn a széleken egész Belgrádig semmi török nem láttatik, úgy tartom 
a törökököt ott fogják elvárni, mivel innen a török földére Belgrád és 
Orsova elvétele nélkül berukkolni tanácsos nem volna. 

A sclavoniai armée magát már jól viselte, mivel gen. Mitroski 
commandérozása alatt török Gradiscát überfallal megvette. Igaz, mint a 
híre, a mieink közül is majd 800 estenek el. De mégis ezáltal szíve a 
mieinknek nő s a törököknek vész. — Mi még négy ingenieur tisztekkel 
mind it t dolgoztatunk, nincsen is reménységünk, hogy innen elmehes-
sünk, mivel Belgrád vívásához semmi reménység nem láttatik, kivált 
mivel Pellegrini is Bécsben maradott. A császár ugyan mellvével jobbacs-
kán volt, de megint rosszabúi van, hideglelésben esvén, a mely azon nya-
valában mindenkor rosz jel.» 

Ezeket írja az 1788—89. török hadjáratról, Arad várából, kedves 
öcscse urának, Péchújfalusi Pécliy Lászlónak Zilahra «igaz atyafia, szol-
gája s bátyja Pécliy Mihály ingenieur főhadnagy». Tudósításain látszik a 
közvetlenség s a jól értesűltség s bizonyára hasznavehető adalékokúi szol-
gálhat annak, a ki e hadjárat történetének megírására vállalkozik. 

Eme hat eredeti levél Péchújfalusi Péchy István úr adományából 
immár a budapesti egyetemi könyvtár tulajdonát képezi. 

1 >r. Szddeczky Lajos. 



Kél katonai utasítás /56 7-bot. Az 1567-ik év a török 
háborúnak rövid időre véget vetett. Miksa király a magyar területből 
megtartotta mindazt, a mit a fegyverszünet beálltakor bírt s azt az által 
igyekezett biztosítani, hogy a fontosabb helyekre meghitt embereit tette. 

így 1567 január 13-án Gyulafly Lászlót veszprémi kapitánynyá 
nevezte ki, mely alkalommal az a következő utasítással láttatott e l : 

1. A mellett, hogy a kapitány Tihanyt is kezeli, Veszprémben lak-
jék s királyi engedelem nélkül onnét el ne távozzék. 

1. A tüzér eszközökre stb. gondot viseljen s szükség nélkül sem lő-
port, sem mást el ne fogyasszon. 

3. A váron szükséges javításokat, nehogy az ország panaszt emel-
jen, vigye véghez. 

4. Veszprémi jószágaira nézve magát a kiküldött biztosoknak 
vesse alá. 

5. Aratás idején gondoskodjék a várnak élelmi szerekkel (gaboná-
val), való ellátásáról. 

<i. Tisztjeivel jó egyetértésben éljen, az ellenséggel szemben éber 
vigyázatot gyakoroljon s az udvart minden eseményről idejekorán 
tudósítsa. 

7. Azon esetben, ha a kapitányságot az udvar tőle elvenné, vagy ő 
maga lemondana, köteles mindent, de különösen az ágyúkat és egyéb 
szereket rendesen átadni. 

X. A zsold nagysága majd később határoztatik meg. 
í). Más előre nem látott esetekben, az eljárás kipróbált hűségére és 

eszélyességére bízatik. 
Kelt Brünnben (Morvaországban), 1567 január hó 15-én. 
Valóban várnagyi utasítást rövidebben, szabatosabban alig lehet 

fogalmazni. 
Ugyanez évből még egy élelmezési utasítás akadt kezünkbe, mely-

ben Pfann Benedek, a magyar határok élésmestere, 1567 április 4-dikén 
a következőkre utasí t tatot t : 

1. Hogy a végvárakat s az innen kiindiüó csapatokat kenyérrel, 
borral, sóval, zsírral, sajttal és zabbal mindig idejekorán ellássa. 

"2. Igyekezzék a bevásárlásoknál mindig első lenni, hogy jó czikke-
ket s olcsón vásárolhasson. 

3. A horvát tartománygyűléssel mindig egyetértőleg járjon el s ha 
ennek részéről ellenzésre találna, erről azonnal jelentést tegyen. 

4. A vétel mindig bécsi mérték szerint történjék. 
5. Idejekorán gondoskodjék alkalmas lerakodó helyekről, hol az. 

élelmezési czikkeket összegyűjtheti. 



6. Gondoskodjék arról, hogy a bor ne téli időben szállíttassék, 
hogy hordókat idejekorán s olcsón szerezzen be, hogy a bor jó helyen 
tartassék, a kimérésnél pedig vagy maga vagy helyettese mindig jelen 
legyen. 

7. Igyekezzék a gabona megőrlésére malmokat biztosítani, gondos-
kodjék a kenyérsütésről s arról, hogy kétszersültből (Bisquit) mindig 
megfelelő készlet legyen. 

Látjuk ez utasításból, hogy a végbeli katonaság eleséggel, a hús 
kivételével, mely talán más úton biztosíttatott, legalább papiroson elég 
jól volt ellátva ; hogy azonban az élelmi czikkeket valóban mind meg-
kapta-e, az más kérdés. G. G. 

rl múlt század hadi szabály zalaiból. A botbüntetés a 
múlt században ugyan a legteljesebben virágzott, de mivel a visszaélések 
számosak valának, a hétéves háború előtt kiadott Regulament, a bünte-
téseket mintegy szabályozni akarta, mondván : 

«A sok botozás, mint a szökések okozója, ezennel beszűntettetik*. 
De nyomban utána következik: «Jövőben tehát az altiszt, első felhevű-
lésben adott bűntetéskép, csak három, legfeljebb négy botot alkalmazhat; 
ép úgy az al- és főhadnagy is csak tetten érés esetén s csak hat, legfeljebb 
7 botot szabhat ki». De hogy e büntetés naponta hányszor alkalmazható, 
arról a szabályzat mit sem szól. 

A század-büntetés a jövőre 20, legfeljebb 25 bottal határoztatik 
meg. Az altisztekre vonatkozólag a szabályzat elrendeli, hogy azok boto-
zása kitelhetőleg mellőzendő s ha büntetésük mégis szükséges, inkább 
egy időre lefokozandók. Ha azonban végső szükségben mégis botozni 
kell, akkor is az őrmester, szakaszvezető és fourir megbotozása soha 
nyilvánosan ne történjék. 

Legeredetibb azonban a szabályzat azon pontja, mely a közlegényt 
a tiszt és altiszt túlkapásai ellen oltalmazni igyekszik. 

«Azon tisztre vagy altisztre pedig — mondja a szabályzat — ki egy 
közlegényt rúgásokkal vagy pofozással bántalmaz, a legszigorúbban kell 
. . . rátekinteni» ( . . . solle auf das Schárfeste angesehen werden . . .). 

Ag v magvar hős JVovi beréle/énél 1788-ban. A csá-
szári és királyi hadsereg 1788-ban Novi várát ostromolta. Midőn szep-
tember 2()-án a Blagojnál álló s 0000 főnyi számerővel bíró török sereg-
rész Chyhaja pasa vezérlete alatt fölmentő kísérletet tett, a Messinovacz 
hegyen levő erődítések védelmére a második gyalogezred három zászló-
alja rendeltetett Ocskay József alezredes alatt. Ocskay a törökök támadá-
sát nagy ügyességgel fogta föl, s bár azok négy óra lefolyása alatt három 
rohamot intéztek, Ocskay nemcsak hogy dicsőséggel visszaverte azokat, 

Hadtörténelmi Közlemények. I I . 



de sőt maga is támadásba ment át, s a török hadat egy lelkesült roham-
mal visszavetvén, Blagojig üldözte. 

Még szebb alkalma nyílt azonban Ocskaynak a magyar vitézség 
bebizonyítására, midőn október G-án, az általános rohamnál, csapataival 
a vízi-bástya megtámadására rendeltetett. A támadás roppant erőfeszíté-
sek s nagy veszteségek után valóban sikerűit s Ocskay volt az első, ki a 
törökök öldöklő tüze daczára a várfalakra lepett. De a törökök a bástyát 
nem engedhették oly könnyen át s visszavételére rohamot intéztek Ocs-
kay s derék katonái ellen. E roham azonban már elkésett, mert Ocskay 
a legnagyobb gyorsasággal földhányásokat rögtönöztetett, sőt köteleken 
egy ágyút is vontattatott föl s így a bástyát megtartván, a vár bevételé-
nek főtényezőjévé vált. 

Ocskay hősi magatartásáért ezredessé lépett elő s a Mária Terézia 
rendet kapta. 

J?lővéd-?iarcz JVegoUnnáL Ugyancsak a fönti török háború-
ból egy érdekes elővéd-liarcz emléke maradt reánk, melynél a főszerepet 
Szarvassy József, liuszár-százados, vezetése alatt a 9-ik ezredhez tartozó 
magyar huszárok vitték. 

A Negotinnál táborozó s (3500 főnyi számerejű török liad meg-
támadására Lipthay alezredes alatt egy liárom gyalogzászlóaljból, három 
huszárszázadból és nyolcz lövegből álló oszlop küldetett ki. Az oszlop 
1790 január 0-án reggel 8 órakor indúlt meg, élén a huszárok két szá-
zada, mint az oszlop elővédje, Szarvassy százados vezetése alatt. 

Midőn az oszlop Negotinhoz körűlbelől egy órányi távolságra érke-
zett, az elővéd ellenségre bukkant. A törökök a sűrű bozóttal benőtt s egyéb-
ként is alig áttekinthető terepet fölhasználva az elővédet egyszerre arcz-
ban s mindkét oldalában megtámadták. De huszárjainkat ez nem hozta 
zavarba, s a törökök közé ugratván, azokat csakhamar visszavonúlásra 
bírták. De az ellenség spahikkal és janicsárokkal szaporodván, csakhamar 
újra helyt állott, mire Szarvassy a még hátralevő századnak az elővédhez 
való küldését kérte. A harmadik század csakhamar beérkezvén, Szarvassy, 
hogy nagyobb erőt tüntessen föl, a huszárokat két sorral (három helyett) 
alakítván, hat századba osztotta s újra támadást intézett ; e támadás oly 
jól sikerűit, hogy a törökök hanyatt-homlok futottak vissza, sőt Nagy 
György huszártizedes egy lófarkos zászlót is hatalmába ejtett. 

A huszárok által nyomban üldözve, a törökök egész a Bukovcze 
helység előtti magaslatig hátráltak, hol új erősbítésre lelvén harmadszor, 
is gyülekeztek; de az ellenállás sem itt, de még a negyedszeri és ötöd-
szöri kísérletnél sem sikerűit s a törökök egész a Timok folyóig üldöz-



tettek, hol átkelés közben nagy részök vagy a vízbe fúlt vagy huszárjaink 
által levágatott. 

Miután ez által a Negotinnál álló török had, részint számban 
gyöngébb lett, részint fegyelmében megingott, a Lipthay alezredes által, 
a Pálffy-gyalogság három zászlóalja élén megindított támadást fölfogni 
nem volt képes, s tetemes veszteségek után Negotint föladni s a Krainaból 
visszavonúlni kényszerűit. 

H A D T Ö R T É N E T I I R O D A L O M . 

I. I S M E R T E T É S E K . 

Magyarország függetlenségi harcza /8&8—í8&9-ben. írta 
Gelich Richárd tábornok ; három kötet, 120 nyomtatott ív, az első kötet 
mellett négy, az egyenruhákat föltűntető, színes táblával. Ara 7 frt 20 kr. 

Gelich Richárd nyugalmazott tábornoknak a közel nyolcz év óta 
folyamatban lévő nagy munkája a legutóbb megjelent füzettel véget ért 
s most már az egész terjedelmes mű előttünk fekszik. 

Természetes dolog, hogy egy ily nagy terjedelmű dolgozat most, 
közvetlenül a megjelenés után, nem ismertethető s nem bírálható oly 
részletességgel, melyet egy ily nagy munka igényel s jelen sorainkban ez 
nem is áll szándékunkban ; e becses folyóirat szerkesztősége megtisztelt 
azon fölhívással, hogy Gelich munkája felől első benyomásainkat közöljük, 
s ennek a következő sorokban teszünk eleget; meglehet hogy más 
alkalommal még majd bővebben foglalkozunk vele. 

Mindenek előtt ki kell jelentenünk, hogy Gelich munkája a magyar 
hadtörténeti irodalomra határozott nyereség, s liogy a szerző a magyar 
függetlenségi harczra vonatkozó számos, helylyel-közzel igen fontos, s 
részben ismeretlen adatnak gondos egybegyűjtése s földolgozása által a 
magyar hadi történetírásnak, mely ma még bölcsőjében fekszik, fontos 
szolgálatot tett. Örömmel kell üdvözölnünk a hadtörténeti irodalom 
terén a legkisebb munkát, a legcsekélyebb értekezést is, mennyivel inkább 
egy ily nagy művet, mely ha nem is tekinthető a magyar nemzet e dicső 
küzdelmét tárgyaló végleges munkának, a magyar szabadságharczczal 
majdan, később még, foglalkozó íróknak, valamint a függetlenségi harcz 
történetét végleg megalkotó történésznek is igen becses forrása, segéd-
eszköze lesz. 



Gelich tábornoknak műve megalkotásáért teljes elismeréssel a d ó -
zunk ; a magyar nemzet rég várt már egy munkát, mely történelmének e 
gyászban és dicsőségben egyaránt dúsgazdag időszakát a maga egészében 
egységesen fölkarolja, s ezen a világtörténelemben kiváló helyet igénylő 
háborúról lehetőleg hű és tökéletes képet nyújt . Kétszeresen örülünk 
azon, hogy a munkára egy ilyen kiválóan hívatott egyén vállalkozott, ki, 
míg egyrészt mint activ közreműködő s a dolgokba állásánál fogva beava-
tott tiszt az eseményeket a leghívebben, másrészt pedig mint képzett, 
művelt és szellemes katona azokat teljes szakavatottsággal s katonára ép 
úgy mint a nagy közönségre egyaránt érthetően, élvezhetően s vonzóan 
írta meg. De, bárha a munkát, mint egészet, igen becsesnek tartjuk, s azt 
a hadtörténelem barátainak a legmelegebben ajánljuk, ismertető s kriti-
kai tisztünket — úgy véljük — rosszul teljesítenénk, ha a műnek csak 
fényes tulajdonságairól emlékeznénk meg, s ne említenénk föl azt is, mit 
a munka hibájának tartunk. Az író, midőn valamely művét nyilvánosságra 
bocsátja, igazságos és pártatlan bírálatot vár s nem veheti rossz néven 
soha, ha művének fény- és árnyoldalai egyenlő módon emeltetnek ki. 
E mellett, tekintve a nagy érdeklődést, mi Gelich munkája iránt keletke-
zett s mely valószínűleg aránylag rövid idő alatt egy második kiadást tesz# 

szükségessé, talán szívesen is veszi, ha oly dolgokra tétetik figyelmessé, 
melyek egy újabb kiadásban a mű előnyére aránylag könyen megváltoz-
tathatók. 

Ezek között első helyen áll a tervezet egységének hiánya. — 
Míg első programmjában a szerző az egész anyagot két részre szán-
dékozott osztani, melyek elseje a magyar honvédelem szervezésének tör-
ténetét, másodika a hadműveleteket s általában a háború tisztán katonai 
történelmét volt magába foglalandó, a közel tíz évi idő alatt, míg a munka 
folyamatban volt, e beosztástól eltért s munkája második és harmadik kö-
tetét ugyanoly módon folytatta, mint az elsőt megkezdette. Mi úgy véljük, 
hogy az eredeti terv határozottan jobb volt ; a kettéválasztás jobb arányt, 
könnyebb áttekintést eredményezett volna s a műnek kivált használha-
tóságát bizonyára nagyban emeli vala. Ugyancsak e szempontból hát-
rányosnak tartjuk, hogy a bizonyításra, vagy a helyzet megvilágítására 
szolgáló okmányok, országgyűlési tárgyalások, kiáltványok, levelek stb. a 
mű szövegébe vannak beillesztve, mi az előadást helyenkint szakadozottá 
teszi, s az események áttekintését megnehezíti. Ha ez okmányok a műből 
kivétetnének, s külön csatoltatnának, az előadás — mely egyébként igen 
jeles — folyékonyabbá válna, az összefüggés bensőbb volna s az áttekin-
tést lényegesen megkönnyítené. 

Nem tartjuk továbbá jónak, hogy Gelich a magyar függet-



lenségi liarcz politikai és katonai történelmét egyszerre s egy műben 
kívánta megírni; a függetlenségi harcz politikai és katonai történelme 
igaz sokkal szorosabb összefüggésben van, mint az más háborúknál szo-
kott lenni, mégis azt liiszsziik, hogy két ily nagy föladat egy műben 
megoldva sok, s a két föladat egyesítésének ritkán marad el azon követ-
kezménye, hogy vagy az egyik, vagy a másik rész nem elég tökéletesen 
oldatik meg. 

Bárha Gelich tábornoknak mindkettő igen jól síkerűit, mégis — a 
mi katonai szempontunkból — azt óhajtottuk volna, hogy Gelich fényes 
tehetségeit kiválóan a katonai részre fordítva, annak még behatóbb, 
részletesebb s minden eseménynek kritikai módon való földolgozása 
által lehetővé tette volna azt, hogy a magyar emberre, a magyar kato-
nára nézve e háborút illetőleg minden idegen nyelvű munka fölösle-
gessé váljék. 

Végre nagy hátránynak tekintjük még, hogy a műhöz egyetlen 
térkép, egyetlen ütközet vagy csataterv sincs mellékelve, mely nélkül 
pedig katonai eseményeket köztudomás szerint tanulmányozni lehetet-
len ; általában hadtörténeti műveknél a térképek, tervek fontossága — 
különösen a megérthetés szempontjából — legalább is oly nagy, mint 
magáé a szövegé s a katona azokat csak nehezen nélkülözi. 

A föntebbiek előadásában bennünket ama vágy vezérelt, hogy a 
magyar hadi történetírás e díszművének egy újabb kiadása a lehető leg-
magasabb tökélyre emelkedjék. Szabó. 

Kriegsgeschic/tlUcíte Uebersicht der n ic?ttig.sten Fcldzüge 
(?er letzteii 100 Jahre. í r ta Horsetzky Adolf, vezérkari ezredes. 
Egy 33 táblát tartalmazó atlaszszal. Bécs, 1*88. Nyolczadrét XV. és 

400 lap, ára l L2 frt. 

E mű megjelenését már múlt évi IV. füzetünkben jeleztük, s most 
tekintettel azon körülményre, hogy a hadseregben szokatlanúl nagy 
mértékben elterjedt, bővebben ismertetjük. 

A mű czélja a szerző előszava szerint abból áll, hogy azoknak, kik 
hadtörténelmet még nem tanultak, a legutóbbi száz év hadjáratainak 
gyors áttekintésére ú tmuta tás t ; azoknak pedig, kiknek a hadászat (stra-
tégia) tanulmányozása közben példákra van szükségök, kész előmunká-
latot nyújtson. 

E kétféle czélnak a különben kitűnő munka nem egyenlő mértékben 
felel meg. 



A kik hadtörténelmet még nem tanultak, azok számára e munka 
nem való, mert egész figyelmét majd kizárólag a hadműveletekre fordítja, 
adatokat csak ezek számára tartalmaz, térkép-mellékletei csak ezeket 
magyarázzák; ellenben a hadjáratok tulaj dónképeni történetét, de külö-
nösen az ütközetek és csaták leírását teljességgel mellőzi, vagy csak egy-két 
odavetett szóval említi föl. 

A munka használata tehát ellenkezőleg a hadtörténelem ezen idő-
szakának teljes és tökéletes ismeretét föltételezi; ez ismeret nélkül a 
könyvet és térképeit akár kezünkbe se vegyük, mert olvasásából hasznot 
vonni nem fogunk. De sőt még ez sem elegendő ; a ki Horsetzky könyvét 
haszonnal forgatni akarja, annak nem csak a szorosabb értelemben vett 
hadtörténelemben, hanem a katonai tudományok minden ágazatában 
megfelelő magasabb képzettséggel kell bírnia, csak akkor fogja e rövid 
szavakkal előadott, de a térkép-mellékletek által kitűnően magyarázott 
képeket teljesen átérteni, csak akkor lesz reá a könyv tanulmányozása 
gyümölcsöző. 

Azoknak, kik a bécsi hadi iskolában a hadászatot e könyv és e tér-
képek segítségével, s a tanár támogatása mellett tanulmányozzák, a mű 
igen becses, valamint becses azok számára, kik a hadi iskolát már végezték 
s a hadászatban s hadtörténelemben ismereteiket bővíteni, megszilárdítani 
akarják ; végre igen hasznos segédeszköz a mű azok számára is, kik ka-
tonai nevelő- és képző-intézetekben a történelem, hadtörténelem, vagy a 
hadászat tanításával foglalkoznak. 

A mű értékesebb részét különben nem a könyv, hanem az atlasz 
képezi; a térképek terep nélküli — nagyobbára 1 : 750,000 mértékben 
készített — vázlatok, melyeken a hadviselő felek mozdulatai, a seregek 
és seregrészek hadműveletei, nagy pontossággal és részletességgel, színes 
vonalakkal vannak föltűntetve; e vázlatok a tam'ilmányozást, a had-
műveletek áttekintését igen megkönnyítik s a hadtörténelmi irodalomban 
nem ismerünk művet, mely ily kitűnő műmellékletekkel volna föl-
szerelve. 

Maga a könyv inkább csak magyarázata a térképeknek, s előadása 
ennek megfelelőleg, rövid, tömör, világos és a tárgyalt hadjáratokban 
előforduló hadműveletekről könnyen áttekinthető képet nyújt . Tömör-
ségének bizonyítására elég lesz fölemlítenünk, hogy kisebb hadjáratok 
átlag 4—8 oldalon tárgyaltatnak s a leghosszabbak sem vesznek 15—20 
oldalnál több teret igénybe. 

Az események három csoportba vannak osztva, melyek elseje a 
forradalmi háborúkat (1792, 1793, 1794, 1795), a második a napoleoni 
hadjáratokat (1796—1797, 1799, 1800, 1805, 1806—1807, 1809, 1812, 



1813—1815), végre a harmadik a legújabb kor háborúit (1828—1829, 
1831, 1848—1849 olasz, 1854—1855, 1859, 1864, 1866 porosz és olasz, 
1870—1871, 1877—1878, 1878 Bosznia) tárgyalja. 

A hadjáratoknál a háború oka, a hadműveleti tervek s az erő-
csoportosítások csak egy-két sorban említtetnek föl, azután következnek 
a hadműveletek, a fontosabb mozzanatok szerint szakaszokra osztva. 

R. H. J. 

Sc/ilachlen-Alias des XIX. Jahr'hundérIs. Zeitraum 1820 bis 
zur Gegenwart. Báurle Pál. Iglau, Bécs, Lipcse. 

Ez érdekes vállalat már az 1886-ik év elején indúlt meg, s ez ideig 
23 füzet került kiadásra, az egész tervezett vállalatnak tehát mintegy 
két harmad része. 

Tekintettel azon körülményre, hogy a legújabb kori hadtörténelmi 
eseményekről összevontabb, de a mellett mégis kimerítő, mindenek fölött 
pedig jó térképekkel ellátott gyűjteményes munka alig van, a kiadó czég 
hasznos vállalatba fogott, miről különben az is tanúskodik, hogy e fü-
zetes vállalat nem csak hadseregünkben, de a külföldön is számos párto-
lóra talált. 

A kiadók a fősúlyt a jó térképekre fektették, melyek finom ki-
vitelű, elég nagy mértékben készült, a terepet vonalkázás útján, a csoport-
fölállításokat stb. pedig színes modorban előtüntető foliáns lapokból 
állanak; azon egy hátrányos körülményt leszámítva, hogy magassági 
jelzéseket nem tartalmaznak, a térképek valóban kifogástalanok s a tár-
gyalt eseményeket elég híven és elég részletességgel tüntetik föl. 

Ep ily dicséret illeti a szöveget, melynél az ismeretlen szerzők 
rövid, tömör előadásra törekedtek; az eseményekre nézve úgy látszik 
igen jó kútforrásokat használnak, s történelmi hűség és tárgyilagosság 
tekintetében a munkálatok ellen panasz nem emelhető. 

Az eddig megjelent füzetek (1—21) vegyesen és időrendre való 
tekintet nélkül több hadjárat vázlatos előadásán kívül, a követkző ütkö-
zetek és csaták leírását illetőleg térképeit hozták : 

A második keleti háborúból (1853- 56): Alma, Balaklawa és 
Inkerman. 

Az észak-amerikai háborúból (1861—1865): Shiloh, Bull-Run I-ső, 
Bull-Run I l - ik , Murfreesborough, Donelson, Perryville, Fair-Oaks, 
Antietam. 



Az 1859-ik éri olasz hadjáratból: Montebello, Palestro, Melegnano, 
Magenta, Solferino. 

Az 1864-ik éri dán háborúból: Missunde, Ob.-Selk és Jagel, Oever-
see, Fredericia, Yeile. 

Az 1866-ik éri porosz háborúból: Nacbod, Skalitz, Trautenau, 
Neu-Roggnitz és Rudersdorf. Schweinschádel, Langensalza (a poroszok 
és hannoveriek közt), Aschaffenburg, Jicin, Tobitschau és Roketnitz, Kö-
niggrátz és Blumenau. 

Az 1866-ik éri olasz háborúból: Custozza. 
Az 1870—1871-iki német-Jranczia háborúból: Spicheren, Wörth, 

Vionville—Mars - la - Tour, Colombey—Nouilly (Borny), Gravelotte— 
St.-Privat, Metz (körűizárolás), Noisseville, Beaumont, Sedan. 

Az 1877 1878-iki orosz-török háborúból: Lovca, Plewna, I., II . 
és I I I . csata. 11. II. J. 

II . I R O D A L M I S Z E M L E . 

Az 1888. év IV. és az 1889. év I. negyedéről. 

A) M A G Y A K M U N K Á K . 

Kubinyi Ferencz: «Magyar történelmi emlékek". I I . köte t ; Buda-
pest, 1888. 8-adr. XXV. és 4-00 1. ára 4 fr t . — Számos nagyérdekű s a 
hadtör ténelemre is kiváló fontosságú okirattal, melyek a hontmegyei 
nevezetesebb várak, min t Hont , Csábrág, Drégely stb. múl t jára vonat-
koznak. 

Márjássy Béla : «A magyar törvényhozás és Magyarország törté-
nete" . V. kötet. Gvör, 1888. 8-adr. 408 1., ára 5 fr t . 

Bohrbacher Miklós: «Tata története»>. I. rész. Alapításától 1412-ig. 
Tata 1888. 8-adr. Tata vára hajdan igen nagy szerepet játszott Magyar-
ország történetében, s így a reá vonatkozó történeti adatoknak egy mo-
nográfiába való összegyűjtése érdemes munka. A még hátralévő II . rész 
1526-ig, a I I I . 1727-ig, a IV. 1848-ig fog terjedni. 

Hradszky József: «Szepesmegye a mohácsi vész előtt». Szepesvár-
alja 1888. 8-adr. 108 1. 

fíeke Antal és Barabás Samu : «I. Rákóczy György és a porta*. 
Levelek és okiratok. Akad. kiadv. Budapest, 1888. 8-adr., 9061., ára 5 f r t . 

Ováry Lipót: «Bethlen Gábor diplomatiai összeköttetései*. Tanul-
mány. Akad. Tört. Értek. Budapest, 1888. 8-adr., 86. 1., ára 50 la*. 



Fraknói Vilmos: «Carvajal bíbornok magyarországi követségei 
1448—1461». Akad. Tört . Ér tek. Budapest, 1888. 8-adr., 88 1., ára 50 kr. 
Igen fontos adatok Hunyady János hadjára ta inak történetéhez s Mátyás 
király uralkodásának kezdetéhez. 

Irányi István: «A tiszai határőrvidék 1686—1750*. Budapest, 
1888. Adalékok a határőrvidék katonai történetéhez. 

Székely József: "A védtervezetről*. Budapest, 1888. 8-adr., 108 1., 
ára 80 kr. A véderő-vita alkalmából kibocsátott érdekes röpirat, függe-
lékben a magyar hadi törvények jegyzékével. 

Molnár Vidor: «A genfi conventio». Budapest, 1888. Második 
kiadás. Ara 1 fr t . 

Gelich Richárd: '(Magyarország függetlenségi liarcza 1S48 49*. 
Budapest, 1882—1889. A legutóbb kiadott füzettel Gelich nagy mimkája 
befejezést nyert . A megelőző rovat a munkával bővebben foglalkozik. 

Hentaller Lajos: «Görgey min t politikus*. Történelmi tanulmány. 
Budapest, 1889. A mű éle Görgey ellen van irányítva, s mintegy ellen-
irata Görgey István ismert munkájának. 

Rónai Horváth Jenő: «Az egyetemes hadtör ténelem vázlata*. 
Budapest, 1889. 8-adr. 235 1., 22 szövegbeli ábrával és 25 rajzmelléklet-
tel. A mű szerzője e folyóirat szerkesztője levén, ismertetés helyett jelen 
füzetünk egy muta tványt közöl. Bővebb adatokat a «Ludovika Akadémia 
Közlönye* f. évi IV. füzete tartalmaz. 

B) MAGYAR FOLYÓIRATOK HADTÖRTÉNETI VONATKOZÁSSAL 
BÍRÓ CZIKKEI. 

Századok. 
Pór Antal: Köcski Sándor. (IX.) 
Király Pál: Marcus Ulpius Trajanus dák háborúi (IX—X.). Beható 

tanulmány a nagy római császár Dacia meghódítását eredményező had-
járatairól. 

Gr. Lázár Miidós: Erdély főispánjai. (1888. IX. és X. 1889. 
I — H L ) 

Téglás Gábor: Hunyadmegyének a török világban szerepelt bar-
langerődítményei. (I.) 

Szabó Károly : A zöld ág, mint a székely főtisztek jelvénye. (III.) 



Magyar 2'örténeli Életrajzok. 
E jeles folyóirat ez évi két füzete Fraknói Vilmos «Bakocz Tamás » 

czímű nagy érdekű munkájá t tartalmazza, mely a szokott módon rend-
kívüli díszes kiállításban jelent meg. 

Hazánk. 
Füzetei elmaradtak s közülök több csak legutóbb (utólagosan) 

jelent m e g ; ezek a legközelebbi szemlébe fognak fölvétetni. 

A Ludovika Akadémia Közlönye. 
Cs. J. A m. kir. honvédség fejlődésének ismertetése 1869-től 

1888-ig (öt közlemény). 
Dragoseuics: Tanúlmány a magyar-szerb harcztérről. (Két köz-

lemény.) 
llákos Krnö: Olaszország gyarmatosítása a Vörös - tengerpar t j án . 

1 térképpel. (IV.) 
Ezenkívül egész sora a bel- és külföldi hadtör ténet i irodalmat tár-

gyaló k i tűnő ismertetéseknek. 

CJ KÜLFÖLDI HADTÖRTÉNETI MUNKÁK. 

Köhler G.: Die Entwicklung des Kriegswesen.s und der Kriegsfüli-
rung in der Ritterzeit von der Mitte des XI. Jahrhunder t s bis zu den 
Hussitenkriegen. Bd. I I I . Theil 2. Die Entwicklung der personellen 
Strei tkráfte in der Ritterzeit. (Breslau. 1888. 367 1. 10 M.) 

Gallitzin: Allgemeine Kriegsgeschichte der neuesten Zeit. Ueber-
setzt vonStreccius. (IV. Abtheilung.) 2. köt. 2. fele. Tar ta lma: Az I. fran-
czia forradalom korabeli háborúk 1792-től 1801 -ig. (Cassel. Kay. 1889. 
950 1. és 23 térkép. Ára 18 M.) 

Schlachten-Atlas des X I X . Jahrhunderts. (1820-tól a jelenkorig. 
18. és 19. füz. Iglau. 1888. á 2 M. (10.) -Jelen füzetünkben ismertetve. 

Miller: Der serbisch-bulgarische Krieg 1885. (Hannover, Helwing. 
1888. 230 old. 6 M.) 

Das Kriegstheater an der Weiehsel. F ü r den Beginn der Operatio-
nen in einem Kriege Russland gegen Deutschland und Oesterreicli-Un-
garn. (Hannover, Helwing. 1888. 68 1. 2 M.) 



Armee-Album. (4-ik füz. 1889.) Tartalma 70 altábornagy arczképe 
és életrajza, köztük Fejérváry, Máriássy J., b. Nyáry Alb., Galgóczy A., 
Dobay J., Görgey K., Gliyczy B. és Hollán Ernő. 

F. von W.: Kartenskizze zur Kriegsgeschiclite des Alterthums und 
Mittelalters. (Bécs, Artaria. 1889. 4°. 1 M. 50.) Színes vonalak és pontok 
segélyével tűnteti föl a fontosabb hadjáratokat. így pl. Casar hadjáratai 
vörös, Nagy Sándor hadi útja kék vonalakkal van kijelölve. 

]Velmer 0.: Ueber zwei Denkschriften Radetzky's aus dem Jahre 
1813. (Greifswald. Dissertation. 1887.) 

Heyer von Rosenfeld, Hauptmann : Die Orden und Elirenzeiclien 
der k. k. österr. und ungarischen Monarchie. (Bécs, Schroll. 1888. 5 ív 
szöveg és 12 képes tábla. 12 frt 50 kr.) 

Boreke J.: Kriegerleben 1806—1815. (Berlin, Mittler. 1888. 398 ol. 
6 M.) Borcke följegyzései után kiadta Lesczynsky. 

Catualdi Vittorio: Sultan Jalije deli' imperial casa ottomana od 
altrimenti Allesandro conte di Montenegro. (Triest. 1888.) Adalék az 
1609—49. évek történetéhez, hazánkat is érdekli. (L. Századok. 1889. 
1. füz. 82 1.) 

Gedanken iiber Oesterreich-Ungarns müitar-politische Lage. (Han-
nover, Helwing. 1889. 1 M. 20.) 

Lang R.: Das k. k. Inf.-Reg. Willielm I. deutscher Kaiser und 
König von Preussen Nr. 34 in Schleswig-Holstein und -Jütland. (Lőcse, 
Reisz. 1889.) E magyar ezred Benedek Sándor ezredes alatt részt vett 
1864-ben az Oberselki-i sánczok és a Königsberg elfoglalásában. E hadjá-
ratban részt vett még a 72-iki Dormus-ezred (pozsonyiak), a 6. sz. Coro-
nini-ezred (bánsági szerbek), és a 9. sz. Lichtenstein huszár-ezred. — 
V. ö. a «Vor 25 Jahren» czímű czikket a bécsi Fremdenblatt-ban (1889. 
33. szám.) 

Masslowski: Der vjáhrigeKrieg nach russischer Darstellung. I. köt. 
1756—1757. Németre ford. Drygalski. (Berlin. 1888. 12 M.) 

Mitthedungen des k. k. Kriegs-Archirs. Neue Folge I I I . Tartalom : 
1. Wetzer: Der Feldzug vom Oberrliein, 1638 und die Belagerung von 
Breisach. — 2. Langer: Serbien unter der kais. Regierung. 1717—1739. — 
3. Duneker: Militárische und politische Aktenstücke zur Gescli. des I . 
schlesischen Krieges 1741. — Kriegs-Chronik Oesterreich-Ungarm. (III . 
folytatás.) 

Peyre Roger : Napoléon I. et son temps. Histoire militaire etc. (Pa-
ris. F. Didót. 1888. 24 Fr. Becses képekkel és csata-tervrajzokkal.) 

Klaus A.: Unsere Colonien. (Aus dem Russischen übersetzt von 
Tows. (Odessa. 1889.) Szól a többi között ama katonai gyarmatosokról, 



kiket Horváth magyar ezredes Erzsébet czárrtő korában Oroszországba 
hozott, hol a Dneper-től nem messze, az Ukrainában földeket nyertek. 
A gyarmat «Uj-Szerbia» nevét viselte. 1798-ban azonban e kiváltságos 
két ezred legénysége a rendes hadseregbe besoroztatott. 

Marquis de Vogiie': Villars d'aprés sa correspondance et des docu-
ments inédits. (Paris. Plon-Nourrit. 1889. 2 köt. 16Fr . ) Fontos mű a 
spanyol örökösödési háború történetéhez, mely Szavoyai Eugén levelezé-
sét is felöleli. 

Général Stcherbatow: Le feld-maréchal prince Paskévitscli, sa \ i f 
politique et militaire d'aprés des docnments inédits. Traduit par une 
Russe. (Sz. Pétervár. Trenké. 1889. 280 1.) Az I. kötet az 1782—1826. 
évek történetét foglalja magában. 

Az 1736—39. évi török háború történetéhez 1. Legrand: Ephémé-
rides daces on clironique de la guerre de quatre ans. Par C. Daponies. 
(3-ik köt. Paris, Leroux. 1889.) 

Pa mell: The war of succession in Spain. 1702—1711. London. 
Bell. 1889. 340 1. 14. Sh.) Mig Macaulay essayjében az Earl of Peterbo-
rough érdemeit hangsúlyozta és a többi angol író mind Marlboroughot 
szereti Savoyai Eugén rovására dicsőíteni, addig Parnell ezredes és a 
már említett Malleson (a «Prince Eugen of Savoy* írója) -Tenő berezeg 
nek és katonáinak megadják a kiérdemelt elismerést. 

Martel Tancrede: Napoleon Bonaparte. Oeuvres littéraires. (Paris, 
Savine. 1889.) A katonai munkák és dolgozatok a 6. fejezetben találhatók, 
a katonai «emlékíratok» és az egyes hadjáratok története a 11. és 12. 
szakaszban. 

Unzer Adolf: Die Conv'ention von Kleinschnellendorf. (1741. 
okt. 9.) Dissertation. Kiél. 1889. 140 old. 

A német táborkar által kiadott hivatalos mű : «DerKriegzwischen 
Frankreich und Deutschland» olcsó kiadásban fog megjelenni. (15 füzet-
ben. Berlin, Pauli.) 

fíabeav: La vie militaire sous l'ancien régime. I. Les soldats. 
(Paris, F. Didót. 1889. 389 1. (i Fr.) 

Ebhardt Ferdinánd: Geschiclite des k. k. 33. Inf.-Regiments Kai-
ser Leopold H . (1741—1878.) Üngar.-Weisskirchen. 1888. 941 1. Wunder 
nyomdája. E magyar ezred 1741-ben alapíttatott, első ezredese Andrássy 
Adám vala ; később a Gyulai és Kussevich, 18 ,̂7 óta pedig a II. Lipót 
császár nevét nyerte. Kitűnt kivált Novara-nál (1849.) 

Pipitone Fed.: La Sicilia e la guerre d'Otranto. 1474—1484. (Pa-
lermo. 1888.) V. ö. Óvári Lipót akadémiai értekezését: A magyarok 
Otranto ostrománál (1881.) 



Blasendorff: Der deutsch-dánische Kriegvon 1864. (Berlin, Weid-
mann. 1889. 3 M.) 

Reményi A.: Zur Geschichte der Donauflottille von den Zeiten 
Stefans I. bis zur Schlacht von Mohács. Bes. nach Szentkláray's Werk. 
(Bécs, Gerold. 80 Pfenn.) — Rokon tartalmú Vitkovic mimkája : A kir. 
naszádosok múltja, (Belgrád. 1887. L. a Századokat 1889. évf. 349 1. 

Pohler: Bibliotheca historico-militaris. E fontos hadtörténeti re-
pertóriumból megjelent a két első füzet a II. kötetből. (Kassel, Kessler. 
1888. 4 M.) 

Sajtó alatt van végtíl Jáhns M. régóta várt munkája : «Geschichte 
der Kriegswissenschaft», mely a «Gesch. der Wissenschaften» czímú 
nagy vállalatnak egyik részét fogja képezni. Lajos bádeni őrgróf naplói 
és hadtörténeti oklevéltára az 1693—97. évi török háborúból, hasonlóké-
pen sajtó alatt van. 

D ) K Ü L F Ö L D I F O L Y Ó I R A T O K M A G Y A R H A D T Ö R T É N E T R E V O N A T -

K O Z Ó C Z I K K E I . 

Archív fúr österreich. Gesch. 1888. 73 köt. 1. füz. Zeissberg, Erz-
herzog Carl und Prinz Hohenlohe. Ein Beitrag zur Gesch. des Feldzugs 
in der Champagne 1792. 

Harnack Ottó: Die Briefe des Feklmarschalls Fürsten Barclay de 
Tolly aus den J. 1812—1815. (Megjel. a Baltische Monatsschrift. 1888. 
évfolyamában. 6 füz.) 

G. Marcziányi: Ein ungarischer Reiteroberst. (A bécsi Fremden-
blatt 1888. évi nov. 30. és decz. 1. számában.) Szól Simonyi huszárezre-
des hősi tetteiről, kivált a Napoleon elleni háborúkban (Wagram-, Fon-
tainbleau- és Lyon-nál), és az ő, valamint huszárezredének a békekötés 
után történt bécsi fényes fogadtatásáról. Czikkíró Simonyi sajátkezű föl-
jegyzéseit használta föl, melyeket Nagy Pál 1819-ben Kecskeméten 
kiadott. 

Oklevelek Sziszek ostromának és föl mentésének történetéhez (1593.) 
Kiadta P. Radic, a zágrábi Starine czímtí vállalatban. 19. köt. 172 1. 

Streffleurs österr. Militár-Zeitung. 1888. 12. füz. Betrachtungen 
über den Feldzug in Italien 1809. Aus den hinterlassenen Papieren des 
Generals Vetter von Degenfeld. 

Militár-Wochenblatt. 1889. 21. sz. Aufruf des Comités für die Re-
staurirung der Denkmáler auf den Königgrátzer Schlachtfeldern. 



Beiheft zum Militár-Wochenblatt. (1889. 1. sz.) Klein, Iú-iegslelire 
und Kriegsführung 1796 und 1815. Eine kriegsgescliichtliche Studie. 
Külön lenyomatban is megjelent. Mittlernél, Berlinben. 

Allgemeine Militar-Zeitung. 1889. 1 0 — l l . f ü z . — Die Feldzüge 
von 1796 und 1815. 

Zeitsckrift des 1 ereins fiir Geschichte und Politik. (Kiadja Zwiedi-
nek-Südenliorst.) 1888. 12. füz. — Krones, Niklas II . Gráf von Bercsényi -
Székes, der Genosse Franz Rákóczy's. 

Jahrbiicher fiir die deutsehe Armee und Marine. (1889. Febr.) 
Per zueite Absehnitt des Rheinfeldzuges unter Wurmserim Jahre 

1793. 
Miinchner Allgemeine Zeitung. 1889. Beilage Nr. 54. — Ein russi-

sches Kriegstagebucli aus dem ungarisclien Feldzug 1849. (Alabin P. W. 
orosz tiszt naplója, mely az augusztusi eseményekről szól.) 

Streffleur: Oesterr. Militár-Zeitung. 1889. (1—2. füz.) Ornstein, 
Deés und Umgebung. 

Neue militarisehe Blatter. 1889. márcz. és ápril. — Charakteristik 
der preussiscben und österr. Kriegsführung im Feldzug 1757. I. és II . 

III . A M A G Y A R H A D T Ö R T É N E T I I R O D A L O M 
R E P E R T Ó R I U M A . 

FOLYTATÁS É S P Ó T L É K . 

ÁLTALÁNOS SEGÉDMÜVEK. 

Tersztnyánszky Ag.: A hadi tudományok tana. Felolvasások hadtörté-
neti példákkal felvilágosítva. 1871. 

Rónai Ilorvdth Jenő: Az egyetemes hadtörténelem vázlata. (1889. 25 
melléklettel.) 

Gilbert Anger: Geschichte der k. k. Armee. Bécs. 1886 óta füzetekben 
jelenik meg. (Ismertetést 1. Lud. Akad. Közl.-ben. 1889. 460 1.) 

Bernek: Buch der Schlachten. 1856. 
Schlachtenplane. Kiadja a Eotlienburg-czég Berlinben 1886. 
Kausler: Wörterbuch der Schlachten und Belagerungen und Treffen aller 

Völker. 4 köt. 1825—33. Ulm. 
« Synclironist. Uebersiclit der Kriegsgeschichte. (1825—26.) 
« Versuch einer Kriegsgescli. aller Völker. (2 köt. 1826.) 

Allgemeine Militar-Encyclopádie. Herausgegeben von einem Verein 
deutscher Offiziere. (2. kiad. 1869—-77.) 



Dennin: Die Kriegswaffen in ihrer histor. Entwicklung. (2. kiad. 1887.) 
Aügemeine Bibliographie der MiUtárwissemchaften. (Megjelent 1871 óta 

évenkint 1876-ig. 5 kötet.) 
Hoyer: Literatur der Ivriegswissenschaft und Kriegsgescliichte. (Berlin. 

* 1832.) 
Zur Nedden : Allgemeiner Schlaclitenkalender. (Rostock. 1820.) 
Winckler : Philomaclius. Claronolog. Uebersicht der wichtigsten Schlacli-

ten. (Freiburg 1847.) 
Prüsker: Lexikon der bedeutenderen Sclilachten und Belagerungen. 

(Lipcse 1872.) 
Wurzach : Wörterbuch der vornehmsten Belagerungen. (1789. 2 köt.) 
Leitfaden der Geschichte des österr.-ungar. Kriegsuesens. Als Lehrbuch 

für Militárschulen. (Bécs, Hölder. 1888.) 
Dolleczek Ant.: Gesch. der österr. Artillerie. 1887. (Ismertetést 1. a Lud. 

Akad. Köz.-ben. 1887. 666. 1. 
Rüstow: Gesch. der Infanterie. (2 köt. 1857—58.) 
Noszlopy Tivadar: A magyar hadsereg fejlődésének története a legrégibb 

időktől kezdve 1848-ig. Czikksorozat a «Kaposvár »-ban. 1888. 49. s 
köv. sz. 1889. 1. s. k. szám, (889-től 1848-ig.) 

ŐSI VÁNDORLÁS ÉS HONFOGLALÁS KORA. 

FOLYTATÁS. 

Karácson M.: Árpád emléke. (Budapest, 1868. Emich.) 
Fraknói Vihn.: A magy. nemzet bevándorlása. (Tud. Értekező. I.) 
Vámbéry Ármin : A honfoglaló magyarok jellemzése. (Nemzet. 1886. 

129—130. sz. Egyetértés 129. sz. Budap. Szemle 1887. 1. füz.) 
Pacor Vilmos: Jegyzetek a népek és seregek liarczmódjairól. A magya-

rok harczmódja. (Lud. Akad. Közi. 1878. 840 1.) 
'Lhúry József: A régi magyarok taktikájáról. (Budap. Hirl. 1887 (febr.) 

36. szám. 
« «A régi magyar és török hadviselés.* Hadtört . Közlem. 1888. IV. 

(562—600.) 
Kiss J.: Hadi mesterség a régi magyaroknál. (Tud. Gyűjteni. 1840.) 
Boncz Ödön: A régi magyar ruházat és fegyverzet. (Arcliaeol. Értés. 

1885—86—87. évf. így az «egyenes» kardokról az 1886 okt. füze-
tében.) 

Hazay Samu: A X. századbeli magyar hadügyről. (Hadtört. Közi. 1888. 
3—4. füz.) 



Borovszky Samu : A millenariumról és őseinkről. (Nemzet. 1886. 112— 
114, sz.) 

Husz Samu és lmándy György: A honfoglalás hadjáratainak átnézete. 
889-től kezdve 897-ig. Melléklet a szerzők által készített, Magyar-
ország történeti térképéhez. (Kézirat a magy. tud. akadémiában.) 

Háufler: Ueber die Einwanderung der Ungarn. etc. (Oesterr. Blatter. 
1844. 48. sk. sz.) 

A honfoglaláshoz számos kritikai adatot közöl: 
Torma T.: A zonuki grófság. (Történ. Tár. 1886—1887. évf.) 
A magyar honfoglalás. (Ker. Magvető. 1884. 4 füz.) 
Csopey: Morvaország és a magyarok a IX. és X. században. Grot orosz 

műve után. (Budapesti Szemle, 1884.) 
Richter: Swatopluk und das grossmahrische Reich. (Hormayr, Archiv. 

VII. 1816.) 
Weidele: Die ersten Kámpfe der Ungarn. (Hormayr, Archiv XVIII. 

1827.) 
A Szratopluk elleni hadjáratról szólnak még Dümmler: Gesch. des ost-

frank. Reichs der Karolingéi1. II . köt. -— Dudik: Máhrens allge-
meine Gesch. II . köt. — Palacky: Gesch. Böhmens. I. köt. — Hű-
bér Alf.: Beitrage zur altest. Gesch. Oesterreichs. (Mitthg. d. Inst. 
für österr. Gesch. II . 1881. 2. és 3. füz. Kivált Szvatopluk országai-
nak délkeleti határairól.) — Fekete Zsigmond: Privina és országa. 
(Nemzet. 1884jan. 5—6.) 

Schwabenau: Verfall des grossmáhr. Reiches. (Hormayr, Archiv 1818. 
84—87. sz.) 

Borovszky Samu: A honfoglalás éve 895. (Pesti Hirlap 1889 máj. 26.) 

A külföldi hadtörténeti irodalmat és a magyar hadtörténeti reper-
tóriumot összeállította: 

Dr. Mangold Lajos. 



Hadtört. Közlem. II . MOHÁCS. 4-ik melléklet, 

Jegyzet: A kitöltött csapatjelek a magyar, az üres jelek a török fölállítást jelzik. 

A MOHÁCSI CSATA. (1526. augusztus 29-én.) 



H a d t ö r t é n e l m i Közlemények II. CUSTOZZA. me l l ék l e t . 

0 

m 
A CUSTOZZAI CSATA. (1866. junius 24-én.) 



I . (NAGY) SZULEJMÁN TÖRÖK SZULTÁN ÉS KÉZJEGYE (TUGRÁJA.) 






