
TÁRCZA. 

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA HADTUDO-
MÁNYI BIZOTTSÁGÁBÓL. 

A hadtudományi bizottság utolsó ülését f. évi október hó 15-én 
tartotta. 

Az előadó bemutatta a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr le-
iratát, melyben tudatja, hogy a Hadtörténelmi Közleményeket a közép-
iskolai tanári könyvtárakba való beszerzésre is ajánlotta, továbbá Wengen 
freiburgi író átiratát, melyben az 1848/49-iki magyar függetlenségi harcz 
irodalmáról jegyzéket kér, hogy e művek Pohler «Bibliotheka historico-
militaris» czímű gyűjteményébe fölvétessenek. A jegyzék összeállítására 
a múzeumi és egyetemi könyvtár fog fölkéretni. 

A ((Hadtörténelmi Közlemények))-re nézve elhatároztatott, mi-
szerint e folyóirat, tekintve a nagy érdeklődést és pártolást, melyben az 
eddig részesült, a jövő évben két havonkint megjelenővé változtattatik át, 
minél fogva jövőre nem négy, hanem öt füzet fog kiadatni. A bizottság 
egyidejűleg felhatalmazta a szerkesztő bizottságot, hogy a múlt évben 
magyar hadtörténeti értekezésre kiú-t pályázatot a jövő évben is kihir-
dethesse. 

Végre elhatározta a bizottság, hogy a jövő évben, amennyiben 
ajánlkozó találkozik, «Egyetemes Magyar Hadtörténelmi Könyvtár)) czí-
men új vállalatot indít, melynek rendeltetése az, hogy a legújabb kor 
hadjáratait magyar írók által, magyar nyelven leíratván, a magyar tiszti-
karnak s a magyar közönségnek e hadjáratok megismerhetését és tanúl-
mányozását megkönnyítse. 

A két utolsó tárgyra vonatkozólag a bizottság a napi lapokban és 
több folyóiratban a következő fölhívásokat közölte. 



A Magyar Tudományos Akadémia hadtudományi bizottsága által 
kiírt hadtörténelmi pályakérdések. 

1. A hadtudományi bizottság folyó évi október hó 15-én tartot t 
ülésén elhatározta, hogy a magyar hadi történetírás fejlesztésére a jövő 
évben «Egyetemes Magyar Hadtörténelmi Könyvtár» czímen egy új válla-
latot indí t ; e gyűjteményes műből évenkint egy-egy kötet jelennék meg, 
s tekintve, hogy a modern hadviselés tanúlmányozását a legújabb had-
járatok megismerése segíti leginkább elő, a gyűjtemény a legújabb hadi 
eseményeket magában foglaló köteteket hozza előbb, s csak azok után 
tér a régebbiekre vissza. Ennek megfelelőleg az első három kötet a kö-
vetkező munkákat tartalmazná : 

Az 1890-ik évben a gyűjteményt, a monarchiánkat legközelebb 
érdeklő, 1866-iki osztrák-porosz és osztrák-olasz hadjáratok leírása nyitja 
meg; ezt követi 1891-ben az orosz-török és 1892-ben pedig a német-
franczia háborút tárgyaló kötet. 

A művek megírására a bizottság a következő fölhívást bocsátja ki: 

Fölhívás. 
A Magyar Tudományos Akadémia hadtudományi bizottsága a ma-

gyar katonai írókat ezennel fölhívja, miszerint a jövő évben megindítandó-
«Egyetemes Magyar Hadtörténelmi Könyvtár» czímű gyűjteménye szá-
mára az 1866-ik évi osztrák-porosz és osztrák-olasz hadjáratokat magá-
ban foglaló első kötet megírására ajánlkozzanak. 

A hadjáratok tisztán katonai szempontból, a hadászati és harczá-
szati kiválóbb mozzanatok kidomborításával, olykép írandók le, hogy a 
mű egyrészt a magyar nyelvet beszélő katonának a hadjárat alapos 
tanúlmányozását lehetővé tegye, másrészt azonban a polgári művelt 
közönségnek is a hadjáratok lefolyása felől könnyen megérthető leírást 
nyújtson. A szöveg a szükséghez képest hadműveleti vázlatokkal és a főbb 
csaták és ütközetek tervével szerelendő föl és magyarázandó. 

Az egész mű (mindkét hadjárat együttvéve) legfeljebb 20—25 nyo-
matot t ívre terjedhet. 

A mű nyelvezetétől és irályától megköveteltetik, hogy az irodalmi 
színvonalon álljon. 

A munka benyújtásának határideje 1890 november 1-je. 



A munkát az akadémia hadtudományi bizottsága adja ki, s a szer-
zőt megfelelő méltányos tiszteletdíjban részesíti. 

Az ajánlat a megírandó mü tervezetével legkésőbb deczember 10-éig, 
a hadtudományi bizottság előadójához (Horváth Jenő honvéd százados. 
Budapest Lónvai-utcza 9. sz.) küldendő be, ki egyéb részletesebb fel-
világosításokat is készséggel ad. 

2. Ugyanez ülésen fölhatalmazta a bizottság a ((Hadtörténelmi 
Közlemények» szerkesztőségét, hogy a múlt évben magyar hadtörténe-
lemből vett értekezésre kiírt pályázatát az 1890-ik évre újból kihirdesse. 

E pályázat a következő : 

Pályázat. 

1. Kívántatik a magyar hadtörténelem valamely nevezetesebb esemé-
nyének önálló leírása. 

A dolgozat tárgya választható a mohácsi vész előtti vagy utáni 
időszakból (1815-ig), de az utóbbi esetben föltétel, hogy a cselekmény 
magyar csapatok által, vagy magyar földön haj tatot t végre. 

A földolgozás lehet vagy történelmi, a mikor is szükséges, hogy az 
levéltári kutatásokon, lehetőleg eredeti kútfőkön alapúljon, vagy az ese-
ményre valamely irányban új világot vessen, illetőleg azt reconstruálja, 
vagy lehet katonai, mely már ismert és nyomtatott kútforrásokra támasz-
kodliatik ugyan, de a tárgyat a katonai szaktudomány szabályai szerint 
kritikailag dolgozza föl. A dolgozat 4—5 nyomtatot t ívnél többre nem 
terjedhet. 

2. A munka jutalma 20 darab cs. és kir. arany, mely az aránylag 
legjobb, de irodalmi színvonalon álló pályaműnek adatik ki ; a munka 
ezen felül — a folyóiratban való közzététele után — a szokásos tisztelet-
díjban is részesül. 

3. A pályaművek idegen kézzel, tisztán és olvashatóan írva, lap-
számozva, s egy, a szerző nevét, állását és lakhelyét rejtő, jeligével ellá-
to t t pecsétes levélke kíséretében, a ((Hadtörténelmi Közlemények" szer-
kesztősége czímére (Budapest, IX. kerület Lónyai-utcza 9. sz.) az 1890-ik 
év május hó 1-éig küldendők be. 

4. Álnév alatt pályázóknak a jutalom nem adatik ki. 
5. A jutalomban nem részesült, de megdicsért vagy közlésre alkal-

masnak osztályozott pályaművek a folyóiratban rendelkezésre álló tér 



arányában szintén közöltetnek, míg a többiek jeligés levélkéi bizottsági-
lag elégettetnek, a kézíratok pedig a hadtudományi bizottság levéltárába 
tétetnek. 

6. A jutalomra, a Magyar Tudományos Akadémia hadtudományi; 
bizottsága tagjai t kivéve, bárki pályázhat. 

7. A pályázat eredménye 1890 június 1-én fog közzététetni. 

HADTÖRTÉNELMI APRÓSÁGOK. 

Forgách Simon tábornok cledicáliója, melylyel Zrí-
nyi Miklós munkáit II. "Rákóczy Ferencz fejedelemnek 
ajánlja.*) Az nagyméltóságú Felső-Vadászi Rákóczy Ferencz, Is tennek 
kegyelméből Erdély országi választott fejedelemnek ; Sááros vármegyé-
nek Feő-ispánnyának, Munkács, és Makoviczai herczegnek, Sáárospatak-
nak, Tokainak, Regécznek, Ecsednek, Somlyónak, Ledniczének, Sze-
rencsnek, Ónodnak örökös u r á n a k ; nagy jó kegyelmes uramnak eő 
Nagyságának! 

Mi némű írása maradt légyen a nagy vitéz, és méltóságú Horváth 
országi bánnak, néhai gróf Zrínyi Miklósnak, noha sokan hallották 
ugyan hírét, de világosságra ezen szép munka ki nem mehete t t ; két okát 
ennek látom : Első hogy deficiálván ezen méltóságos família, nem volt 
azt kinek dedicálni : Másik oka volt, hogy már oly nyomorul t sorsra 
ju to t t a szegény árva magyar nemzet, hogy senki a hadakozásról, annak 
módgyárul, és hadi disciplináról nem is gondolkodhato t t ; sőt arrul 
álmodozni sem merészle t t : magát egészben idegény nemzet oltalma alá 
vetvén az volt szerencsésebb, a ki keményebben húzhat ta az igát, és fog-
ha t ta az adót hozó földben járó eke szarvát. De a min t a nagyhatalmú 
Úr Isten minden dolgaiban hathatós, csak ennek a szép munkának ki-
adásában is a föllül írt két oknak határá t megszabadí tot ta : Mert lia 
keresem a régi hú'es nevezetes vitéz nagy-méltóságu tündöklő famíliákat 
néven nevezve, noha nem talállom egyenként ; De tudok egy edényt a 
kiben Succum familiarum, et lieroum, Zrínyi, Frángyepán, Báthori, e tc . : 

l) Ez ajánlat Zrínyi munkáinak kézírati másolatain, több példányon, 
a Nemzeti Múzeum kézirattárában meg van. így a 10, 15 és 363. oct. b. 
számú kéziraton. 



mint egy Quvinta essentiáját ezeknek a ditsősséges vezéreknek meglát-
hatni, és tapasztalhatni. Quod in multis, hoc in uno, nem is reménlem, 
Nagyságod (tudván tiszta igaz szívemet) hízelkedésnek vélje, ha Nagysá-
godat méltán annak nevezem : Van azért kinek dedicálni ezen vitézségre 
való jó tanácsú munkát. A másik ok is Nagyságod által fölszabadúlt: 
mert nem tsak fegyverre kelnünk (szabadságunk mellett) lőtt hata lmunk; 
de Nagyságod az, a ki a nagyméltóságú bánnak vére lévén, nem tsak 
igyekezik a jó Militaris disciplinát bé hozni, sőtt parancsolja, és paran-
csoltattya már is. Mert ha a Rómaiak és a hadi disciplina által lőtt 
triumphusit el halgatom is; szóllok errűl a nemzetről, a ki régen előt-
tünk vagyon, nyakunkon ül i ; hírivei, életivel, költségivei, minden ki-
gondolható mesterségivei szabadságunkat, jószágunkat, és országunkat 
sanyargattya. Vallon ezen német nemzet miért oly hatalmas ellenünk ? 
Az Istennek külömb teremtett embere-é, mint mi ? Annyi feje, annyi 
keze, annyi lába, annyi tagja az hadakozáshoz, mint nékünk. Keményebb, 
tűrhetőbb, erőssebb, magassabb, talpassabb, tenyeressebb-é mint mi ? a 
kit ha a dér meg csíp, mint a légy; ha meleg Szupponya nintsen, mint 
az ho l t : termete mint a czinegének. Talán a maga visellése, vagy a 
köntöse, ki tpak lotyog-fütyög, és egész impédimentum az hadako-
zásra, a jobb e nálunk ? Talán a fegyvere, koczpitere, hosszú puskája, a 
kit, ha ki lő, nagy dörgést tészen, de nem talál véle, és annak meg töltése 
nagy időt kíván, és nagy confusiot okoz : az jobb-é a mi kardunknál, 
kopjánknál, a ki mindenkor kisült és utat tsinál magának ? Vallyon 
lova-é jobb ? a ki, ha huszonnégy óráig nem eszik, dög; a mienk pedig 
akkor vidámabb. Hanem ha annak könnyebbsége volna gyorsabb a 
miénknél, midőn mászva-mász a lóra, a mikor már mi lovon vagyunk. 
Hát mivel hatalmas azon nemzet ? Azért é hogy, tam in actu, quam 
extra actum, mindenkor exercitiumja vagyon ; magát, lovát probálgattya 
tiszti ál tal ; kiből a szófogadás származik, soha semmit sem exequál, míg 
felölle jót disponál. Ezt Nagyságod böltsen által látván tapasztalja: Quod 
sit ordo amina rerum. Mivel pedig én gyermekségemtűi fogva a discipli-
náris hadakban nevelkedtem, és annak hasznát érezvén benne gyönyör-
ködtem, s tudva tudom Nagyságodnak szent igvekezetit a jó Militaris 
Disciplinához ; azért merészlettem ezen szép munkát kinyomtattatnom, 
és ezzel Nagyságodnak dedicálnom. Kérvén azért a nagy hatalmú Úr 
Istent, hogy Nagyságod jó intentióját secundálván, ezen mi magyar 
nemzetünket a pogány módra szokott hadakozásról el szoktassa, a szó 
fogadást szívire tapasza, ki által a hadi jó rend és disciplina helyre álít-
tatik : mely által nem tsak az idegen nemzet igájától megszabadittya; de 
az eő vitézkedésre teremtett virtusi által más nemzeteknek is példája, és 



ditsőssége lehessen: és a Nagyságod híre, neve annyival is inkább terjed-
hessen, e széles világon. 

Nagyságodnak alázatos szolgája és híve 
G. G. Forgách Simon. 

Ef/vAorú magyar tudósítások Aápoteon hadjára-
tai fetót. A Péchújfalusi Péchy-család sárköz-újlaki (szatmármegyei) 
levéltárából jutot t a kezemhez néhány egykorú levél, — melyek meg-
érdemlik, hogy adalékúl a hadjáratok történetéhez följegyeztessenek. 

Pécliy Mihály, a kinek leveleiből a 1788-iki török hadjárat törté-
netéhez a Hadtörténeti Közlemények f. évi II . füzetében közöltünk 
jellemzetes tudósításokat, részt vett a Napoleoni harczokban is, mint az 
osztrák hadseregben szolgáló hadmérnöki tiszt. Levelezéseiben, melyet 
Nagybányán és Fejérszéken lakó öcscsével Péchy Lászlóval Kővárvidék 
vicekapitányával folytat, megemlékezik a nevezetesebb hadi események-
ről is s igy a szem- és fültanú hitelességével és közvetlenségével bírnak 
azok. — Ezeket kívánjuk itt mindenekelőtt bemuta tn i : 

I. Az 1799-iki hadjárat idejéből két levele maradt fenn ; egyiket 
Braunauból május 3-án, a másikat ugyanonnan nov. 3-áról írta. 

«Az ide való armádiáról — írja az elsőben most kevés újság 
hallatik, mivel az erzhertzeg Károly (az osztrák hadak fővezére) megint 
a régi nyavalyájában esvén (az nyavalya törésben) parancsolatot vett 
volt, hogy Bécsbe visszamenjen és helyette a palatínus jöjjön az armád iá-
hoz, a kinek már az equipagija ide útban is volt ; de már jobban lévén, 
és az ármádia is kívánván az erzhertzeget megtartani, megint megválto-
zott és Károly erzlierczeg nállunk megmarad.» 

E hadjáratban tudvalevőleg az osztrák hadak az oroszokkal szövet-
ségben együtt működtek a francziák ellen. Ez együttműködésről szól a 
második levél néhány sora. 

«A muszkák már ráuntak a hadra, s a Duna partjára szállottak 
téli quártélyban s a mieink váltották föl mindenütt a Helvetia szélén 
való vorpostjaikat, a hol vigyázatlanságok miá tizenhárom ezer embert 
vesztettek el. Szerencsétlenségünkre miattok itt még öt hónapi armisti-
t iumot (fegyverszünetet) kellett tenni, mely a megérkezett Bonaparté-
nak malmára jó víz, mivel népet gyűjthet olaszországi armádiájáról. 
Azt is beszélik, hogy a prussiai király intermediatiójára a francziák és 
mi is rá állottunk, de nehéz hinni, hogy valami a békességből meg-
lehessen. » 

H. Az 1805 iki franczia-osztrák-orosz hadjáratról, a francziák 
győzelmes előnyomulásáról, Bécs elfoglalásáról, a híres austerlitzi csa-



tárói stb. Pécliy Mihály nem küldözhet öcscsének tudósításokat, mert ő 
•ez időben Szebenben van, de még is kap, és pedig jó forrásból, nagyon 
érdekes és jellemző tudósításokat. Gulátsy Antal látja el őt hírekkel 
Debreczenből, a ki viszont Budáról a nádor közeléből kapja a harcztérről 
érkező híreket Péchy Imrétől és Sombori Imrétől. — Péchy Imre az 
összehívott országgyűlésre ment fel s ott az ideiglenesen alakított kor-
mány tagjává választatván s így «le nem jöhetvén a diaetáról. . . gyer-
mekeit, háza állapotját» Gulátsynak mint atyafiának gondjaiba aján-
lotta, megkérvén őt, szálljon velek Debreczenbe, a hol legjobb menedék-
helyet találhatnának akármely szerencsétlenség ellen «kivált ha a paraszt 
fellázasztatna is (Napoleon által), a mely könnyen megeshetne». Gulátsy 
Péchy Imre családjával csakugyan beszállott Debreczenbe s ott sűrűn 
kapja a családjáért aggódó Péchy Imrétől a tudósításokat, s adja tovább 
Péchy Lászlónak. « M ó d j a lévén — így ír 1805 nov. 29-én — oda fel 
bátyánknak mindeneket a maga valóságában tudni, mi történik, valamint 
megígérte, hogy mindeneket megír, úgy teljesíti is s ha tudósít uram 
bátyám (t. i. Péchy László) hogy correspondense nincsen, én a mint ve-
szem, a szerént a maga tisztaságában mindenkor megküldöm*. — Később 
{decz. 19-én) ismétli, hogy minden nevezetes dolgot megír «úgy is a 
bátyám cancelláriája (úgy mond) a major, az enyirn pedig a minor, mert 
előre megírván, hogy nem győz mindeneknek írni, tehát jó barátinak s 
atyafijainak a l j am tudtokra s innen mennek széllyel az expeditiók». 

Az első levélben (Debreczenből nov. 29-éről keltezve) többek közt 
ezeket olvassuk: 

«Drága kedves uram bátyám! Azt remélem, hogy urambátyám 
eddig hitelesen is tudja Bécsnek 12-a praesentis a francziák által lett 
elfoglaltatását, mely miatt felséges urunk Olmiiczbe menvén, ott állapodott 
meg, a királyné pedig a gyermekeivel Kassára ment, hogy ha ott is bátor-
ságos liellye nem lenne, az udvar Moszkovia felé venné útját. E miatt míg 
az országba jöhetne felséges urunk, az igazgatást általadván az palatí-
nusnak, az a következése lett, hogy a palatínus a magyar cancelláriát 
három hónapi előre való fizetéssel elbocsátotta, megtartotta a consiliumot, 
maga mellé pedig választott nyolcz minisztert, négy főispánt, négy nemes 
embert s ezen nemesek közt közte vau Péchy Imre bátyánk is» . . . 

Péchy Imre tudósítása alapján azután még ezeket írja ((Elhallgat-
ván már azt, mi módon vert meg bennünket (t. i. Napoleon) Bécs elvé-
tele e lőt t : 11. praesentis a francziának egy részét megverte ugyan a 
muszka, da mégis ő retirált és a franczia nagyobb erőt küldött utánna, 

kinek is előre való postája a nékem'írt levél idejekor már Budára meg-
érkezett volt, hogy öszvecsaptak 17-a, melyik nye r t ? még nem tudom. 



Ez az ütközet pedig csak az ország szélibe esett. Károly herczeg is kül-
dött Olaszország felé, do ő Görzből visszahúzta magát és 18-a Carlstadba 
volt. — Bécsben (Napoleon) a néppel szépen bánik, az uraságokhoz i'isi-
tára jár. — A pozsonyi hidat 15-a elfoglalta, Pozsonyban is bent volt. 
Gróf Pálfi Miklós generális levél által a franczia tisztet megkeresvén, 
hogy miért foglalta el a röpülő hidat, holott az commercialis h íd ; erre 
franczia generális Yial egy tisztet küldött Pozsonyba azzal a declaratio-
val, hogy nemcsak a hidat visszaadja, de az egész magyar földről is a 
katonaságot kiviszi s ejf'ective vissza is vonta magát. De ezt veti bátyám 
(t. i. Pécliy Imre) u t ánna : félek tőle, hogy nem soká tart, ha meghallja, 
hogy egy colonne muszka sereg Holiesnál béjött az országba, hogy közelebb 
érje a Katuson-ármádiáját, különben is Morvában az eleség szűk lévén. — 
Bécsből noha sem postán, sem másképpen levelet senki is, még a keres-
kedők se vehetnek, azonban tndatik, hogy verbuváltat, sánczokat ásat. 
Bécs körűi a fának ölit hat forintra leszállította, életet vétetett s ingyen a 
nép közt kiosztatta. Három hajót elfogott, a melyen ágyút, fegyvert, 
mondurt hoztak volna az insurrectio számára. — Egy budai kereskedő-
nek az apja Sveciából azt írta, hogy oda pro í23-a praesentis ismét 70,0(X> 
új franczia sereg váratott. — I t t (t. i. Debreczenben) körül való újság 
egyéb nincs, hanem hogy mi insurgálunk, azonban csak imígy-amúgy 
megy a dolog, senki azt se tudja, mit csináljon. Most 2-a decz. lesz itt 
egy kis diaeta Debreczenbe a környtíl-belől levő vármegyék követjeiből, a 
kik az insurrectio dolgába tartanak conferentiát, majd meglátjuk, mit 
csinálnak. Hát Erdély mozog-é ?» 

Gulátsy Antal második levele Debreczenből decz. 2-áról keltezve 
ezeket tartalmazza: 

«D. k. U. b . ! Én már ígéretem szerént, míg nem tudósít U. b., 
hogy correspondense van, a ki egyenesen írhatja a történteket, egymás 
után vett két levélben levő történeteket megírom : 

De dato 24. Nov. 1°., Pozsonyi comendans generális Pálfinak a 
lévén a palatínustól az instructioja, hogy mivel erő nincs, ha az ellenség 
az országba bejönne, csak nézni kell: ő túl ment az instructióján, a 
franczia generálissal írásba elegyedett s a mint a Bécsbe kijött s a pala-
tínusnak mellesleg megküldődött Extrablattban vagyon, Magyarország 
részéről neutralitást deciaráit, a melyet Bonaparte acceptált, csak hogy a 
nemzet is neutralitásba tartsa magát. Mi lesz ennek a következése : 
bizonytalan ; de csak alig ha rosz nem lesz. Generális Pálfinak lépését 
revocálni kellett, a pozsonyi comando is tőlle elvétetett. 2°., 22. praesentis 
a palatínusnak érkezett tudósítások szerént, mikor épen ütközni akartak 
volna Hollabrünnél Ausztria szélibe Morva felől a francziák a mieinkkel,. 



a mi császárunk truppjai részéről egy curir ment által a francziákhoz, 
azzal a kéréssel, liogy szabad légyen az ausztriai népnek elválni a musz-
kától. Ez megengedŐdvén és meg is esvén, a franczia a muszkának esett 
és elvette minden munitióját. Mikor másodszor is akarta volna attaqui-
rozni őket, általmegy egy muszka trombitás a muszka czár flügel-adju-
tánsa s fegyvernyugvást kér, oly conditio alatt, bogy a muszka sereg 
kimehessen haza felé a császár földjéről, a melyet a franczia megadván, 
a muszkák elmentek s már csak magunk vagyunk. Ekkor megtudván a 
franczia, hogy a császárunk még Brünnbe vagyon, megizente, meg is 
állapította a népét 24 óráig, hogy ha tetszik az alatt tovább mehessen. 
De másnap duplázta a marcheot. Hol légyen már most ő felsége ? nem 
bizonyos, de úgy gondolják, hogy Krakkóba ment. Négy curirt kül-
dött a palatínus hozzá, de választ nem kapott. A minisztereit, a kik ei>be 
a hadba keverték, Kolorédot, Kohlenbachot, Lambertet elbocsátotta ; 
kabinet-miniszter lett G. Saurau, de még most keresik, hol legyék, mert 
nem tudatiI:, hogy hová vette magát ezekbe a környidállásokba. — Az 

. ellenség Ausztriát 9 departamentumokra osztotta, minden kerületbe az 
eddig volt kreishauptmanokat meghagyta, hanem mindenik mellé egy 
civilis és militaris praefectust adott. 

De dato 28. Nov. így ír bátyám: 
Vasárnap megírattam mindent, azólta ebbe vagyon az állapot. 

Morvába folytába vervén a muszkát, Briinnt s ott a magazinumot elfog-
lalta. Azonban a muszkának is érkezett segítsége s úgy számlálják, hogy 
már most ott volna 70 s 80 ezer népünk, de a francziának is alkalmasint 
vagyon annyi. — 18-diktól fogva egymással szembe állottak s eddig az 
ideig az ütközet megvolt, vagy az ütközet helyett békesség, mert a 
muszka császár 18-dikban elérkezett a mi császárunkhoz Olmuczba és 
legelsőben is békességet proponált Bonaparténak, a melyet ha acceptalna, 
mi semmit se vesztenénk, sőt nyernők Mantuát és Peschiarát, a burkusé 
lenne Hannovera, egyébaránt az elébbeni békességre tétetnék minden, 
Máltát is elhagyná az anglus. Lesz-é valami ebből a békességből, nem-é? 
úgy tartom két-három nap megtudjuk s a jövő postán megírom. — Va-
lami kevés népünk Morvaországba szándékozván, 24. praesentis Nyitra 
vármegye szélire 8000 francziát elibe küldött az ellenség. Károly főher-
czeg közelget Morvaországhoz; de az ellenség is közel van hozzá s min-
den attól függ, melyik fog hamarébb érkezni Varasdra; de ott is elsőbb 
alkalmasint csata lészen. Ha U. b. a postát nézetni fogja, nem sokára 
meg fogja látni, ha lett-é a békességből valami, Károly herczeg is micsoda 
kimenetellel érhetett Varasdhoz.» 

A következő hírek decz. 9-én érkeztek Debreczenbe és pedig két 



levél decz. 2-áról ; ezeket «a personalis fia hozta» s mindjár t utána még 
az nap ismét két levél a postán jöt t decz. 5-éről. Gulátsy Antal tüs tént 
leíratja őket s küldi Péchy Lászlónak. — A levelek tar talma ez : 

«De dato 2. Dec. 
Az ellenség újra bejött az országba, még pedig most már nagyobb 

erővel, circiter 12 ezered magával. 28-a ütevényig jöt t Győr mellé, de 
29 a visszavonta magát Mosonba, magát ta r ta t ja s minden t quietal, talán 
computusra akar vélünk menni . Pozsonnak napjában 30 ezer forintjába 
kerül. Altaladott a pozsonyi viceispánnak egy proclamatiót is, hogy azt 
nyomtat tassa k i : fenyegetőzik, ha insurgálnak. Holnap, legfeljebb hol-
nap u tán meg fogjuk tudni, jő-é beljebb vagy nem. A Duna innenső 
par t ján s a Vág vizén is keresztül jött , talán a bányavárosokra siet. Min-
den attól függ, Morvában melyik rész nyer, mer t ezekben a napokban 
vagy megesik, vagy megesett az ütközet.1)' Ha most is szerencsétlenek 
lészünk, vagy ő felsége meg nem békéllik, kevés idő alatt ide jön (t. 
Budára) s akkor én haza megyek. A koronát elvitték tegnap Munkácsra. 
Éppen most hallom, hogy a muszka megverte volna a francziát Mor-
vába,2) ennek az consequentiája volna, hogy az ellenség Magyarországból 
kimenne.» 

«Ez is ugyanaz napi: 
A másik mai levelembe megírtam, hogy a francziák bejöttek Po-

sonba s azon innét is í r tam azt is, hogy megverték a francziákat.3) De 
ez nem igaz, de az igaz, hogy a francziák kimentek az országból, melynek 
históriája ez. Há rom napot mulatván Posonba, harmad nap egy szép 
levelet ír t a (franczia) generális a permanens deputat ionak, melynek 

x) Épen a levélírás napján decz. 2-án folyt a híres austerlitzi csata. 
2) Ellenkezőleg történt. 
3) Hogy ez a hír, a franczíáknak az oroszok által való állítólagos 

rnegveretéséről mennyire elíerjedt az országban s hogy ez az ország 
keleti részeiben még az auszterlitzi vereség után két héttel is hitelre talált: 
mutatja Péchy Mihálynak Nagy-Szebenből (a hol ő ez időben tartózkodott) 
decz. 17-én ugyancsak Péchy Lászlóhoz intézett eme levele: 

«K. ö. u.! A tegnapi újságaink mind több több bizonyítást nyernek 
és már hihető dolog, hogy a francziák nagy veszteséggel Morvában megverettek 
a muszkáktól s mind Bécsig vannak kergetve. A tábori bécsi hidat a muszkák 
besetzolták. Colloredot a minisztert a császár elbocsátotta, mert a felesége 
a francziákkal correspondált és minden titkainkat elárulta. Generális 
Auersperget rabságba vagy arestornba zárták, mivel a tábori hidat el nem 
égette és a magazinumokat a franczíáknak általadta. Generális Jellachichot 
is elbocsátották. Ezek a legújabb hírek*. 



prassese gróf Esterházy Ferencz s jelentette, hogy ő a császártól (t. i. 
Napoleontól), parancsolatot vett, hogy mindjár t menjen vissza s a magyar 
földön csak egy katona se maradjon; megköszönte a jól tartást a mely 
Poson vármegyének vagy 90 ezer forintjába került s azon kérte a deputa-
tiot, hogy mivel Ő nem várakozhatik a falukon lévő katonáira, azokat 
küldjék utána Ausztria szélire. A deputatio hasonló szépen felelt a géné-
ralisnak, hogy örömmel vette a jelentést, megköszönte, hogy jó fenyí-
tékbe tartotta a katonáit, megígérte, hogy egy franczia katonának se lesz 
semmi baja, kalauz által kivezetik. Gróf Amadé, a kit küldött ide ezzel a 
hírrel a deputatio, nem győzi eléggé dicsérni a rendet és fenyítéket, a 
melyet tartott, a falukra az uraságok jószágába tiszteket küldött, hogy 
kárt ne tegyenek az uraságoknak. Mikor bejött volna Magyarországba, 
a palatinális regementből a határszélbe állottak némely katonák strásán, 
ezekre egy franczia tiszt rálövetett s elesett 27 közzülök, ezt parancsolat 
ellen cselekedvén, már Posonban agyon lövette a tisztet. Egy káplár sze-
rencsétlenségből egy asszonyt eltapodott, mikor visszamentek, ennek is 
kimondta a sententiát, hogy agyonlöveti. — Noha ugyan így adta elő a 
generális a visszamenetelének okát, de csak nem lehet hinni és ha ki 
nem verik Ausztriából, meg nem menekszünk tőlle, hogy a télen ide ne 
jöjjön, mert utoljára nem is lesz mit enni Ausztriában. Minden függ a 
Morvában és Károly herczeggel rövid időn esendő ütközetekről.*) 

dato 5. Decembris. 
Az utolsó levelemtől fogva semmi sem történt. Bécsben most 

próbálják a békességet, a franczia, a mi császárunk és a prussus. De lehet 
tőlle tartani, hogy meg nem egyezhetnek, mert a franczia nem úgy bánik 
a bécsiekkel, hogy magát megunassa, sőt a bécsi újságokba mindétig a mi 
udvarunkat igyekszik a nép előtt kisebbíteni. Most a franczia mind a 
muszka, mind a Károly herczeg serege előtt vonja vissza magát. Mit 
akarjon ? Kevés idő alatt elválik. — Ma indúlt a magyar gárda Debre-
czenbe telelni.» 

'<De dato 5. Dec. ugyancsak Sombori Imre igy ír: 
Károly herczeg Olaszországból szerencsésen retirálván, már Kör-

mendhez nem messze Magyarország szélén van és ha lehet egész Pozso-
nyig fel akar jönni, hogy az eleségét fogja el a bécsieknek és éhséggel 
szorítsa ki belőle a francziát. Ezt a franczia persze hogy nem fogja várni 
s meg fog ütközni vele. Ezt az ütközetet és Morvában a muszkával való 
ütközetet nagy reménység és félelem közt várják itt. Igaz, hogy Károly 
berezegnél mind magyar regementek vágynák, a legjobbak, dé azoknak a 
száma ugyan megkevesedett, mert 140 ezer emberrel ment el és most csak 
60 ezered magával van. Nevezetesen a Devins regementje úgy oda lett , 



hogy visszajön ide Pestre, hogy magát újra felállítsa ; már a reservája ide 
is érkezett; elesett, nálok a kiket esmértem, kapitány Sodrai és Ernst. 

Bécsbe a mint mondják foly a békességről való tractatio, de a 
franczia nem békességre ezélzd indulattal mocskolja a mi uralkodásunk 
gyengeségeit, nevezetesen a bankó dolgát vévén fel, azt mondja : bogy 
Francziaországban is annyi volt a bankó, de Bonaparte még is a háború 
közepébe pénzzé tudta változtatni az assignátákat; pedig nem voltak a 
magyarországi gazdag arany és ezüst bányái és nem vitte el magával, 
mint a mi udvarunk. Mocskolja a ministereinket is és azt mondja, hogy 
a franczia császár meg nem foghatja, hogy hogy engedheti az ausztriai 
császár magát ilyen gyeveki módon orvánál fogva hurczoltatni a mini 8-
tereitól, a kik magokat az anglusokkal kötött subsidiumba is meg enged-
ték csalni, mert az anglusok nem aranyba adták nekünk a subsidiumot, 
hanem a mi obligatioinkat nyereséggel megvették s azzal elégíttettek ki.» 

E levelekben már előre is sokat emlegetett, «nagy reménység és 
félelem közt várt» morvaországi ütközet a francziák, osztrákok és oroszok 
között decz. 2-án megtörtént. Erről a nevezetes, igazán világtörténeti 
fontosságú ütközetről t. i. az austerlitzi vagy mint az alábbi tudósítás 
nevezi, briinni csatáról s ott főkép a székely huszárok vitézségéről nagyon 
érdekes följegyzéseket találunk a következő levélben, - a mely Debre-
czenből decz. 14-én indúl tovább másodkézből Nagybánya felé. 

«Df dato 8. Dec. 
Tegnap este megírtam volt a levelet a szerencsétlen 2-dik deczem-

beri briinni ütközetről, hogy ma postára tegyem, de a mai napra fel-
viradván, mindjár t tudtomra lett, hogy az éjjel courér jött s minthogy 
ez jobb a másiknál, ezen kezdem a levelemet: 0 felsége minden seregeire 
nézve armistitiumot kötött Bonapartéval, mely szevént a muszka minden 
ő felsége ditioiból kitakarodjon. A több conditiok még, midőn ezt a hand-
bilétet írta ő felsége, meg nem állíttattak. 

A mi a 2-ik deczemberi ütközetet illeti: 
A franczia ' sereg sokkal kisebb volt a mi ármádiánknál. 1 ° már 

elkezdődtek a csatározások, 2° a muszka czár a népéhez oratiot mondott 
s igen nagy tűzbe hozta a muszkákat s talán e volt a veszedelemnek oka, 
legalább Constantin lierczeget vádolják a tüzességével. A kezdete az 
ütközetnek részünkről jó vót, Merzfeld és Kienmayer Brünnből kihajtot-
ták a francziát. Azonban Napoleon a maga gárdáját maga vezette a mi 
ármádiánk centrumának, a hol a muszka gárdát úgy összetörte, hogy a 
mint a franczia relatio tartja, két harmadát fogta el, felét (így.') levágta, 
mi is megvalljuk, hogy csak 3000 ember maradt meg belőle; keresztül-
vágván a centrumát az egész ármádiát széllyelverte. Azt mondják, hogy 



olyan rút szaladás nem volt még, mint ez, sem kéréssel sem fenyegetéssel 
a muszka ezdr meg nem állíthatta a népét. Ilyen confusióba a megveretett 
nép nem arra szaladt, a merre volt a destinatio, Olmiitz felé, hanem 
Holits felé, a hol semmi provisio nincs. A franczia Magyarország széléig 
mindenütt kergette, ott megállott. Hamarébb volt Holitsba és mellette 
14 ezer muszka, mint a két császár. 0 felsége a csata piaczárói küldötte 
herczeg Liclitensteint Napoleon császárhoz. Maga ö felsége azt írja a 
palatínusnak, hogyha a székely huszárok nem lettek volna, sokkal több 
muszka veszett volna el, de ezek oly szepen manövriroztak, hogy egy nagy 
részét a muszka seregnek megmentették, de magok veszedelmével, mert fele 
a regementnek elveszett. A két részről legalább is 25,000 maradt a csata 
piaczon. — E szerént ő felségek Olmütztől, a hol maradt a corpus diplo-
maticum, elvágattattak. A herczeg Lichtenstein nyerte-é ki az armisti-
tiumot, vagy ő felsége ? nem bizonyos ; hanem még az ő felsége bilétje 
szerént semmi más nem állítódott meg, csak hogy generale armisti t ium 
legyék, a muszka takarodjon ki minden ditionkból. Ennek a bilét írásá-
nak is a legnagyobb oka a volt, hogy mivel a muszka sereg még most is 
36 ezer és ott az ország szélin nincs mit enni, Magyarországon keresztül 
fog haza menni: ő herczegsége (t. i. a nádor) tegyen rendelést mind 
intertentiójáról (ellátásáról) mind a fizetéséről az úton ; a mint hogy 
ezen provincia deferálódott is gróf Illésliázy ő excellentiájának. Ugy 
hallatik, hogy a muszka czár igen nagy consternatioba, mi pedig igen 
nagy bizonytalanságba vagyunk, hogy micsoda békességet fog praescri-
bálni Napoleon.» 

Gulátsy Antal e tudósítást kísérő levelében megjegyzi, hogy «az a 
muszka gárda, melyet Napoleon a többi közt úgy elpusztított, volt 30 ezer 
és annak tanúbizonysága szerént, a ki azt látta mikor kijött, oly szép 
nép volt, hogy soha szebbet nem látott». 

Nagyon érdekes az is, a mit a vert had, az orosz sereg, hazánkon 
való kitakarodásáról s az oroszok rakonczátlankodásáról jegyzett fel 
Gulátsy, Debreczenből 1805 decz. 19-én Péchy Lászlónak Fejérszékre 
(per N.-Károly, Nagybánya, Nagy-Somkút) írt levelében: 

«Mai napon mit vettem a bátyámtól, szórói-szóra így következik : 
Az utóbbi levelemben megírtam, hogy 4° praesentis armistitiumot 

kötöttek, melynek ereje szerént a muszka minden ditionkból tartozik 
kitakarodni, a mint hogy már el is ment. A muszka czár 7° indúlt el 
Holitsból, kísérte egy darabig a nyitravármegyei v. ispán, azután gróf 
Illyésházi az ország széléig. A muszka sereg merre megyen Nyitráról, 
még nem tudom; de az egész világ retteg tőle, mert ha látja, hogy bír 
azzal, a kivel a házba együtt van, mindent kipraedál, még a maga csá-



szarjanak is két szekerét kipraeddlt; a m i császárunknak pedig szeme-
láttára ütötte a szép spanyol kosának oldalába a dsidáját és hogy Holitsba 
bátorságba lehessen, (t. i. a császár) a kastélyba egész regementet kellett 
strásán tartani. — Micsoda békességet remélhetünk, tudni nem lehet, 
mert míg a ditionkból ki nem megy a muszka, addig hozzá se kezd a 
tractatushoz. A demarcations lineát ugyan vigy tette, hogy Poson és 
Moson mellett Ovárba is a franczia lesz a békesség kötésig. — A császár 
Napoleonnak izent, hogy örömest lenne véllé. Ez acceptálta és a mezőn 
egy tűz mellett két óráig discurálgattak együtt. — A palatínus tegnap 
Holitsba ment, de három legfeljebb négy nap alatt visszajön, kétség 
kívül ő felsége is, mert sem Bécsbe sem Posonba, sem Prágába nem 
mehet.» 

E tudósítások hitelessége és jó forrásból származása minden két-
ségen felül áll, mert azok az ideiglenes kormány, az u. n. deputatio, egyik 
tagjától Péchy Imrétől a jól értesült nádor közvetlen környezetéből szár-
maznak s mint láttuk sokszor a király saját levelére hivatkoznak. — 
Magára nézve azt írja Péchy Imre ez utóbbi levelében «Mikor mehetek 
haza, még nem tudom, mert a herczeg (t. i. a nádor) elmenetele előtt 
azt mondotta, hogy még egy keveset várakozzunk, ha haza jön, akkor 
megtudom, talán akkor azt is megtudjuk, az insurrectiot sürgetik-e 
tovább vagy sem». 

III . A harmadik franczia-osztrák hadjáratról 1809-ből csak nagyon 
gyér tudósítást nyerünk Péchy Mihály egy Pestről 1809 júl. 23-án ír t 
leveléből: 

«Mindjárt ide jöttémkor azt a parancsolatot vettem volt (úgy 
mond), hogy Morvában Olmützben menjek; de azólta esett történetek, 
Aspernnél 7° praesentis ínég verődvén Károly herczeg és a francziák 
Morvába Znaymig előmenvén, az ott levő nagy magazinumokat elfoglal-
ván, arra vették Károly herczeget, hogy armistitiumot csinált négy hétre 
és abban az armistitiumban, míg a békesség meglenne is, Pozsonyt, Bernt 
(így !) vagy Brünt Morvában és Grátzot stb. a francziáknak általadták. 
Igen könnyen eshetik meg, hogy a békesség tökélletességre nem megyen 
és akkor megint a háborúba kezdünk. Brünn Olmützhez nem messze 
esvén, ez is békeríttethetik a francziáktól s én innen talán oda bé sem 
mehetnék, de csakugyan ott a francziák ellen nem szolgálhatnék; azért 
magam választására hagyódván a dolog, én is inkább a temesvári várat 
választottam tartózkodó helyemül, a hová a héten el is fogok indúlni.» 

IV. Napoleon 1812-iki oroszországi hadjáratáról, a szokatlan ke-
mény télről, a mely oly végzetessé vált a Moszkváig előnyomúlt franczia 
hadseregre s a most már franczia szövetségben párhuzamosan Lengyel-



ország felől működő osztrák sereg veszteségeiről szintén találunk egy 
rövid feljegyzést Péchy Mihály 1813 január 24-én Komáromból írt 
levelében. 

«Itt nekünk (úgy mond) igen nagy átélünk; szüntelen 12 és 13 
gradusig száll a hideg a Reaumur the rmomet rumon még most is, a 
melyre soha sem emlékezem, hogy úgy t a r to t t volna. A franciaknak 
nagy veszedelmet okozott, mindeneket elvesztették s magok is a marchba 
majd éhei holtak meg; úgy hogy a döglött lóra is mint a farkasok úgy 
estek rá, s hogy egy darab húst belölle kaphassanak, egymást ver-
ték agyon. 

A mi corpusunk is sokat szenvedett, úgy hogy a 30,000 emberből 
alig van még meg 10,000. A min t mondják a commandirozójok is herczeg 
Scliwarzenberg el fog menni az armadiától és vissza Párisban. Úgy be-
széllik, hogy mi ugyan a 30,000 embert továbbá is ki fogjuk adni, egyéb-
arán t neutralisok leszünk, hanem a több Lengyelországba való népeinket 
még megszaporítjuk. Napóleon fél, hogy tölle elállunk, a végre most azt a 
finest gondolta ki, hogy a feleségétx) megkoronáztatja, Francziaországban 
régensnének declarálván halála után hét senatorokkal együtt, míg a fia 
felnő, hogy az által egy kis mézes madzagot vonjon el a szánkon.» 

V. A Napoleon-féle hadjáratok utolsó episodjáról, Napoleonnak Elba 
szigetéről való haza téréséről s a szövetséges hadak ellene indításáról 
szól az utolsó levél, Péchy Mihályé Lembergből 1815 márcz. 28-áról. 

« Innen a katonaság mind kifele masírozik, az i t ten való négy 
huszár regementek, császár huszárjai, Blankenstein, Kienmayer és Hessen-
Hamburg huszárok, Benyovszky regimentje s többek e holnap végével 
mind kifele masíroznak az Elba szigetjéröl fegyveres néppel kiszökött 
Francziaországban bement Napoleon üldözésére. Az újságokból fogja 
bátyám uram tudni, hogy ez a detronizált franczia császár már mennyire 
ment elő Francziaországban és majd Lyonig semmi hátravetést vagy 
akadályt nem talált, sőt félni lehet, hogy Parisig akadály nélkül mehes-
sen, mivel a régi katonaság többnyire vele tart. Úgy tetszik, hogy szégyel-
het jük magunkat, annyi ministerek lévén minden birodalmokból nál lunk 
(t. i. az épen akkor ta r to t t bécsi congressuson) s egynek sem ju to t t 
eszében, hogy jobban kellenék az ilyen nyughata t lan embert őrzeni. De 
már lehetünk okosok, mikor a tehent az istállóból elvitték. Mi reánk 
nézve ez azért is szomorú dolog, mer t nem lehet reményleni, hogy a 
mostani rosz pénzünk valamivel javítódjék.» 

Napoleon hatalmának, mint tudjuk, utolsó felcsillanása volt ez a 

1) Mária Luizát, az osztrák császár leányát. 
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diadalmenet, melyet száznapi rövid uralom után Waterloonál örökre 
elnyomott a szövetséges Európa egyesűit hadi ereje. Szent-Ilona szigeté-
ről aztán nem háborgatta többé a bécsi congressus és a «szent szövetség» 
világrendező törekvéseit. De az eszme, a melynek lelkesítő ereje diadalról 
diadalra vezette hadseregeit, nem volt száműzhető. 

Dr. Szddeczky Lajos. 
Károly főherczeg megmentése a magyar 7ms zárok 

által Tarrisnál. 1797 márczius havában, Mantua megadása után, 
Bonaparte benyomult Karinthiába, s Károly főherczeg seregét vissza-
nyomta. 

Tarvis már franczia kezekben volt; az általános helyzet azonban 
kívánatossá tette, hogy az ott lévő franczia csapatok még Masséna meg-
érkezése előtt visszavettessenek. Ez csak rajtaütés út ján sikerülhetett, s 
ennek végrehajtására Fédák, az Erdődy-huszárok (most 9-dik, Nádasdy-
huszárezred) alezredese vállalkozott. Fédák magyar születésű volt, s 
már 1789 szept. 10-én kitűnt Belgrád ostrománál, a mikor is midőn 
osztálya visszavettetett — egy mocsáron átvezető hidat tized magával 
addig tartott , míg a csapat újra gyülekezett, és Fédákot veszélyes hely-
zetéből kimentette. 

A rajtaütés márczius 22-én ment végbe; Fédák osztályával a fran-
cziák állása felé előnyomúlván, az ólombányáknál álló Őrszemet szeren-
csésen levágta, s az előőrsöket álomban lepte meg; de ezek közül egyesek 
elmenekülvén, a helyőrséget a veszedelemről értesítették. A fölriasztott 
franczia csapatok most heves támadást intéztek, de a huszárok sem tágí-
tottak, bátran neki vágtak s az ellenséget egész Saisnitzig visszavetve, 
Tarvist hatalmukba ejtették. A francziák közül 14 tiszt és több száz 
ember esett fogságba. 

Márczius 23-án azonban Masséna Tarvishoz érkezvén, a helységet 
egész erejével megtámadta. 

Fédák derekasan védekezett, de 600 főből álló osztályából estig 
csak három tiszt (Fédák Mihály alezredes, Szörényi László százados és 
Máriássy István főhadnagy) és 30 legény maradt meg. A küzdelemnél 
Károly főherczeg is jelen volt és Fédákot vitézségéért személyesen is 
megdicsérte. 

De márczius 24-én a francziák által intézett újabb támadás oly 
heves volt, hogy a zavarban maga Károly főherczeg is veszélyben for-
gott. Fédák és huszárjai minden erejöket összeszedték, hogy a főherczeget 
kivágják, s ez sikerűit is, de a küzdelemben Fédák elvesztette lovát, és 
sebesülve majdnem fogságba kerül t ; végre nagy nehezen sikerült lóra 
kapnia, s ekkor kardjával kezében útat nyitott magának. 



A főherczeg ezalatt elvonúlt, de egérutat kellett neki hagyni, hogy 
az ellenséges lovasok utol ne érjék. Fédák megesküdött, hogy addig, míg 
kardot fogni bír, a főherczeg fogságba nem kerül — s egy mély út bejára-
tánál kétségbeesett harczot folytatott. A huszárok száma már nyolczra 
apadt, kívüle még Szörényi, egy tizedes és öt huszár volt csak harczképes, 
de addig küzdöttek, míg a főlierczeget biztosságban nem vélték. 

Most jelt adott a hátrálásra, de ekkor az ellenség előtódulván, 
lovát lelőtték, s ő négy új nagy sebből vérezve mint halott maradt lova 
alatt, honnét később ellenséges lovasok húzták elő, s fogságba hurczolták. 

A hadi fogságból kicserélés útján szabadúlt meg, s visszatérésekor 
a főherczeg a következő bizonyítványt állította k i : 

«Én alólírott ezennel bizonyítom, hogy Fédák ezredes úr 1797 
márczius 23-án a tarvisi ütközetben (akkor az Erdődy-huszárok alezre-
dese), hol őt a sereg visszavonulásánál az ellenség gyors üldözésének föl-
tartóztatásával bíztam meg, s hogy visszavetett csapataink alakulásra időt 
nyerjenek, végső kitartásra utasítottam, magát mint derék tiszt viselte, 
s engem kitartása és hősiessége által megmentett, mely alkalommal öt 
sebet kapván, az ellenség kezeibe került. Prága, 1798 január 17-én. 
Károly főherczeg m. p.» 

Ennek alapján a M. Terézia-rendet kapta, de sebei következtében 
még az évben nyugdíjba menni volt kénytelen, s 1814-ben mint Gyula-
Fehérvár parancsnoka halt meg. 

. ICegftiusnlt A'irály fog ás. A Mittheilungen des Kriegs-Archivs 
legutóbbi kötetében Dunker őrnagy egy nagyérdekű huszárkalandról tesz 
említést, mely érdemes arra, hogy följegyezzük. 

Az osztrák örökösödési háborúban Glatz grófságot, Szilézia ama 
területét, mely legtovább maradt Mária Terézia birtokában, az osztrák 
csapatok a poroszok betörései ellen minden áron biztosítani akarták. 
1741 február havában Lentulus tábornok parancsnoksága alatt a Bat-
thyány és a Splényi huszárezredek küldettek oda azon utasítással, hogy 
Wartha tájékán az ellenségre váratlanúl egy nagyobb csapást mérni igye-
kezzenek. 

Az alkalom nem sokára kínálkozott. Gróf Seckendorfi' tábornagy 
Berneckből (Bajorországból) tudósítást küldött Ausztriába, hogy február 
hóban a porosz király Crossenbe megy, még pedig kíséret nélkül, s így 
elfogatása talán nem lenne lehetetlen. Seckendorff jól volt értesülve. 
Február 23-án II. Frigyes csakugyan Schweidnitzbe ért. Mozdulatairól 
Lentulus tábornok az osztrák házhoz föltétlenül hű katholikus papok 
által értesíttetett, és február 27-én azon tudósítást kapta, miszerint e 
napon Frigyes okvetlenül Wartha helyőrségének szemlélésére fog jönni. 



A Splényi-huszárok ezredese erre csapataiból két 00 GÜ buszárból álló 
különí tményt W a r t h a és Freudenste in irányában előre küldött és ő maga 
30 huszárral követte őket. A különítmények parancsnokai Szombó őrnagy 
és Komáromy százados voltak. 

Alig közeledett Komáromy Baumgar ten helységhez, midőn a porosz 
király által kíséretéből visszaküldött Diersfordt alezredessel s 95 főnyi 
csapatával találkozott. Daczára a túlerőnek, a bátor huszárok nekivágtak, 
s olyan rémülete t okoztak, hogy néhány perez alatt az egész porosz csapat 
fölbomlott , s vad futásban keresett menekülést . Számosan köziilök levá-
gattak és fogságba hurczol ta t tak ; alig nyolcz ember, köztük az alezredes 
és egy hadnagy, menekül t meg. 

Komáromy osztálya 16 hadi fogolylyal és a zsákmányúl ej tet t 
porosz zászlóval győzelmesen vonúlt be Glatzba.. 

Szombó őrnagy különítménye, mely magának a királynak elfoga-
tását szándékolta, nem volt ily szerencsés. Frigyes neszét vévén a válla-
latnak, lói-a űlt és 50 zsandár, 40 huszár és 50 muskétás által kísérve, 
indúl t F rankenburg felé. War thaból kiérve, azonnal találkozott Szombó 
huszárjaival, kiket a muskétások heves tüzeléssel fogadtak. A huszárok 
megkísérelték a rohamot, de végre is a túlerőnek engedve, visszavonúlni 
kényszerűitek. Frigyes sietve Frankenburgba lovagolt, hol az ott állomá-
sozó zászlóaljat is magához vonva, háborí ta t lanul folytathat ta útját . 
E vállalat sikertelenségét, min t azt Lentulus tábornok jelentésében 
kiemeli, nagy részt Szombó határozatlansága okozta, ki eleve sem szíve-
sen indúltmeg, félve a terep kedvezőtlen voltátó 1. De a tábornoknak is 
joggal vetették szemére, hogy e nagy vállalatra aránytalan csekély erőt 
bocsátott rendelkezésre. Ha Szombó nem 60, hanem 300 huszárral indúl 
a vállalatiba, az bizonyára sikerül s a poroszok nagy királya még pálya-
futása elején osztrák hadi fogságba kerülve, talán a világtörténelem folyása 
is más i rányt vesz. 

Maria 'Zerézia levele gróf Nádasdy Ferenczliez, 
Schweidnitz bevétele alkalmából?) «Kedvelt H ívünk! E h ó 12-én 
kelt tudósításodból Schweidnitz várának oly szerencsésen tör tént elfog-
lalásáról igen nagy örömmel vettem tudomást , és én ezt, különösen pedig 
az ot tani előművek oly gyors és sikeres elfoglalását és a várnak ez által 
előidézett megadását kiváltképen a Te gondos és jó intézkedéseidnek 
tulajdoní tom. Evvel nemcsak az ebből eredő legkegyelmesebb megelége-
désemet akartam irántad kimutatni , hanem arra is utasítalak, hogy az 

*) Eredetije német nyelven a gróf Nádasdy-család levéltárában. Leve-
lezések. B. 49. 



ezen ostromnál alkalmazott összes tábornokoknak, tiszteknek ós csapa-
toknak kimutatott vitézségökért, különösen pedig Riverson dandámok-
nak és a többi hozzá beosztott hadi mérnököknek, előbbinek az ostrom 
kitűnő vezetéséért, az utóbbiaknak pedig a közreműködésért kiváló tet-
szésemet és jóakaratomat nevemben nyilvánítsad és nekik tudtul add. 
Császári királyi kegyelemmel és jóindulattal maradok : Bécs, 1757 novem-
ber 18-án, Mária Terézia s. k.» 

Huszárok az elovédharczban. Az 1789-dik évi török-
országi hadjáratban, Belgrád bevétele után, Dávidovics ezredes — később 
altábornagy és a magyar nemesi fölkelő sereg parancsnoka — két gya-
log zászlóaljjal és két lovas századdal, mely utóbbiak Kollonics százados 
parancsnoksága alatt állottak, Lesnicza ellen küldetett. A különítmény 
október 20-án átkelt a Száván, 21-én Perajavorra és 22-én Lesniczára 
szándékozott előnyomúlni. E helyet el is érte, s rövid pihenő után tovább 
akart előhatolni, midőn a Jadak pataknál az erdőből egész váratlanúl 
török lovasság rontott elő, s a szűk úton rendekben menetelő oszlop élé-
nek tartott. 

Kollonics százados az elővédszázaddal azonnal a török lovasság elé 
ment, de rohama visszautasíttatott s a huszárok nagy része a gyalogság 
mögé vonúlt. 

De az utóbbi is nagy veszélyben volt, mert a fejlődésre sem ideje, 
sem tere nem volt. 

E válságos pillanatban Kollonics huszáraihoz fordúlt, s e kiáltás-
sal : «A ki magyar huszár, az parancsnokát el nem hagyja.'* újra a törö-
kök ellen fordúlt. A huszárok egy pillanatig haboztak, de midőn látták, 
hogy Kollonics egymagában is neki megy az ellenségnek, utána 
vágtattak. 

Rövid küzdelem keletkezett, melyben a magyar huszároké lett a 
győzelem, s a török lovasság nagy veszteséggel visszavettetett. 

Midőn a rohamot a törökök megújították, a gyalogság már fejlődve 
várta őket, mire a törökök végkép visszavonúltak. 

Kollonics szép tettéért a Mária Terézia-rendet kapta. 



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 . 

Mitthciluuffen des Á\ A\ Kriegs-Archh>s. Wien 1889; a bécsi 
cs. és kir. hadi levéltár közleményei; szerkeszti L. II. Wetzer, vezérkari 

ezredes. Tartalma a következő : 

Der Feldzug am Ober-Rhein 1638 und Belagerung von Breisach. Bei-
tráge zur Geschichte des Dreissigjáhrigen Ivrieges. Von Oberst L. II. 

Wetzer. (Schluss.) 

• A korábbi füzetekben már ösmertettük ezen munka előzetes tar-
talmát. 

A befejező közleményben szerző előadja, hogy a wittenweyeri dia-
dal és a császári és bajor csapatok visszavonulása után Weimari Bernliard 
herczeg augusztus második tizedében Breisach alá vonult seregével, s 
táborát négy csoportba osztva, a várost körülzárolta. 

A császáriak részéről Breisach fölmentése érdekében több kísérlet 
történt, azonban eredménytelenül. Végre élelmiszerek nagy hiánya foly-
tán a város kétségbeejtő nyomorba jutott , s a védőrség deczember máso-
dik tizedében í-00 főre leapadt. Ennek következtében Breisach deczem-
ber 19-én capitulált. 

A közleményhez mellékelve van: Breisach és közelebbi környéke 
1827-ben, — a rajnai határ-térkép alapján, 1 : 20,000, Breisach 188S-
ban készült látképével; Breisach lfi38-iki ostromzárlatának tervrajza, a 
Theatrum Europeumból; a Holile Graben melletti vidék 1 : 50,000. 

Serbien unter der kaiserlichen Regierung 1717—1739. Von Offieial 
Langer. 

E munka inkább politikai tartalmú levén, csupán annyiban érde-
kel bennünket, hogy benne magyar vonatkozású kérdések is tárgyaltat-
nak, melyek a meghódított Szerbiának a magyar szent korona országai-
hoz leendő csatolását érintik. 

Langer szerint a kormány szervezése Szerbiában nagy nehézséggel 



járt, mert a nemzetiségek egymással diametrális ellentétben állván, egy-
házi ós politikai követelések támasztattak, a magyarok azon kívánsággal 
állottak eló', hogy a visszahódított tartományok Sz. István birodalmába 
reincorporáltassanak, mindehhez pedig járult még, hogy a magyarok és 
szerbek közt ellenséges viszony uralkodott stb. 

Még meg sem volt állapítva — írja szerző — hol és mikor gyüle-
kezzenek a diplomaták, hogy a császári fegyverek által megbódított tar-
tományokat népjog szerinti formában a császárnak odaítéljék, Magyar 
ország már is igényt támasztott azon országokra, melyek előreláthatólag 
a császár birtokába fognak jutni. 

A magyarok ezen kívánságának a legnyomósabb politikai viszo-
nyok ellene szólottak, miért is ellenezték azt a császári államférfiak, külö-
nösen pedig savojai Jenő herczeg. 

Enek folytán, hogy minden reclamatiónak eleje vétessék, határo-
zattá lőn, miszerint a neoaquisitiók bekebelezésére az osztrák cancellaria 
se gyakorolhasson befolyást, hanem a tartományok kormányzata kizáró-
lag az akkori közös állami központi hatóságokat (Gemeinsame Reichs-
Centralbehörden), az udvari hadi tanácsot és az általános udvari kama-
rát (Allgemeine Hofkammer) illesse, hogy az új tartományok minden 
kegyúri felsőbbségtől szabadon, a császár «absolutum dominiumát» 
képezzék. 

így a császár, mint nem különben a korona tanácsosai különböző 
okoknál fogva, s főleg azért perhorreskálták a beolvasztást, mert a ráczok 
nemzetisége nem akarta magát a magyarok által kormányoztatni, vala-
mint hogy ezen tartományok és kerületek egyidejűleg barrierűl szolgál-
janak Magyar- és Törökország figyelemmel tartásánál. 

Szerző ezek kapcsában ösmerteti az egyházi, igazságügyi, kamarai, 
rendőri, katonai, politikai szempontból tett intézkedéseket. Munkája sok 
becses, s eddigelé részleteiben kevésbbé ösmert történelmi anyagot szol-
gáltat. 

A szerb királyság térképe, mely a passzaroviczi béke időszakában 
készült, s két külön álló részbe osztva a meghódított területet ábrázolja, 
a közlemény mellékletét képezi. 

Militárisehe und politische Actenstücke zur Geschichte des ersten Sctdesi-
schen Krieges 1741. Von Major Diincker. (Fortsetzung.) 

Szerző folytatólag közzé teszi azon leveleket, melyeket a királynő 
gróf Neipperghez, s viszont ez a királynőhöz s a toscanai nagylierczeghez 



intézett . Azután foglalkozik Mária Terézia ellenfeleinek szövetségével, az 
ezek közt folyamatban volt tárgyalásokkal, s bemutat ja azon szerződést, 
mely 1741 június 5-én a franczia és porosz udvar közt létre jöt t . 

Duncker becses közleményeit ezen fölül magyarázó jegyzetekkel 
kíséri, melyek bőséges világot vetnek a hadi és politikai eseményekre, s 
több érdekes részletet tar ta lmaznak az első sziléziai háború időszakából. 

Olchváry. 

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

Az 1889. év II. és III. negyedéről. 

A) M A G Y A R M U N K Á K . 

A lefolyt két évnegyed alatt megjelent magyar történelmi munkák 
között alig van egy-kettő, mely több hadtör ténet i vonatkozással bír. Ez 
okból azok fölsorolását a jövő szemlére hagyjuk. 

fí) MAGYAR FOLYÓIRATOK HADTÖRTÉNETI VONATKOZÁSSAL 
BÍRÓ CZIKKEI. 

Századok. 

Ováry Lipót: Zsigmond király és az olasz diplomatia. (IV.) Na-
gyobbára a M. T. Akadémia kéziratai alapján írt, érdekes tanúlmány, 
mely a XV. század első feléből számos, hadtör ténet i szempontból figye-
lemreméltó, adatot tartalmaz. 

Stessel József: F raknó múlt ja . (I.) Adatok Fraknó vára törté-
netéhez. 

Komáromy András : Sempte és Galgócz hadi fölszerelése 1G22-
ben. (V.) 

Thaly Kálmán: Rodosto és a bujdosók sírjai (VI.). Thaly e szép és 
érdekes, a helyszínén megej tet t kutatások alapján í r t közleménye nem 
hadtörténelmi ugyan, de a magyar hadtör ténelemben örök időkre neve-
zetes férfiak életének utolsó napjairól és sírhelyéről ékes nyelven s lelke-
sedéssel beszél, és felölök számos, eddig részben ismeretlen, hiteles adatot 
közöl. E nagyérdekű leírás, melyet bizonyára minden magyar szívesen 
olvas, külön lenyomatban is megjelent. 



Magyar Történeti Életrajzok. 

Angyal Dávid: Thököly Imre. E terjedelmes életrajz a folyó évi 
4-ik füzettel befejezést nyert . Angyal a Tliököly-fölkeléssel kapcsolatos 
hadi eseményeket katonailag fem eléggé nem részletezi, sem nem méltá-
nyolja, s azoknak inkább csak politikai tör ténetét adja. A tör ténelmi 
adatoknak összegyűjtésével azonban, s a források kijelölésével, a Thököly-
fölkelés katonai része jövendő megírójának igen hasznos szolgálatot tet t . 

Hazánk. 
E folyóirat az utóbbi időben fölötte hézagosan jelenik meg. Eddig 

az áprilisi füzet az utolsó, mely kezeinkbe ju to t t . 
A megjelent füzetek hadtör ténet i czikkei a következők : 
Vetter Antal iratai az 1848/49-iki szerb támadásról, Abaji Lajos 

adalékai az 1859/60-ik évi olaszországi légió történetéhez. Molitor Ágost 
közlése Budavár 1849-iki ostromáról, Kápolnaié az isaszegi csatáról, 
Zámbelly emlékiratai 1848/49-ből s végűi Bozó Pétervárad szerepléséről 
á forradalom alatt . 

A Eudovika Akadémia Közlönye. 
Br. Werder tábornok hadműveletei az 1870/71-iki német-franczia 

hadjára t alatt. (V.) 
Rónai Horváth Jenő: Gurko tábornok hadműveletei a Balkánban 

1877/78. Első közlemény. (XI.) 
Ornstein József: Deés és vidéke. (XI.) Első része Deés történel-

mét adja Trajántól kezdve egész 1849-ig. 
Ezeken kívül a legbecsesebb külföldi hadtör ténelmi irodalmi mű-

vek ismertetései, mindig érdekes és tárgyilagos modorban. 

C) KÜLFÖLDI HADTÖRTÉNETI MUNKÁK. 

Feldzüge des Prinzen Eugen von Savoyen. Herausgegeben von 
der Abthei lung für Kriegsgescbichte des k. k. Kriegsarcliivs. XIV. Bánd 
(2. Serie, Band 5). Spanischer Successionskrieg 1712. Nacli den Feld-
akten und anderen authentischen Quellen bearbeitet von Heinrich 
Siegler, Edler von Eberswald, k. k. Haup tmann im Generalstab. (Bécs, 



Gerold bizománya, 1889.) - E fontos munkának legújabb kötete fel tárja 
a Franczia országbelien alakult nagy koalicziónak felbomlását, melyet 
Szavoyai Jenő sem kardjával, sem diplomácziai alkudozások ú t ján nem 
bírt többé föltartóztatni . Hasztalan útazott személyesen L o n d o ü b a ; a 
Marlborough ellen indí to t t pör azért tovább folyt, az új angol fővezér, 
Ormond berezeg pedig az udvar parancsából t i tokban a francziákkal czim-
borált és a csatatérről teljesen félrevonúlt. A diplomáczia cselszövényeit 
nem követjük. A belyett inkább fölemlí t jük azt, hogy Jenő herczeg had-
seregében az 1712. év folyamában többi között hét huszárezred szolgált, 
melyek közül kivált a Grovenstein tábornok alatt álló huszárok tűntek 
ki leginkább, kik a nevezett évben egy ízben 350 kilométernyi úta t tettek 
hét nap alat t és portyázás közben Páris tőszomszédságába érkeztek, 
honnan nagy zsákmánynyal visszatértek. E kötetből tudjuk meg egy-
úttal , hogy hány főre rúgot t 1712-ben a Rákóczy ellen küldött császári 
hadak száma. Összesen volt 18,400 gyalogos és 11,000 lovas, mihez 
hozzászámítandó az Erdélyben elhelyezett 9550 főnyi gyaloghad. 

D) KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOK MAGYAR HADTÖRTÉNETRE VONAT-
KOZÓ CZIKKEI. 

Xeue militarische Blatter. (1889, májusi füzet.) Báron de la 
Motte Fouque: Die Begebenlieiten des Jahres 1742, des ersten sehle-
sischen Krieges. 

Beiheft zum Militar- Wochenblatt. (1889, 3. füz.) Xapoleon s Feld-
zug gegen Oesterreich 1796. 

Jahrbiieher fiir die deutsehe Armee und Marine. (1889, május.) 
Zur Schlacht von Torgau (1760) és : Petermann, Die Schlacht von Podol, 
ein Nachtgefecht (1866). 

Strejf'leur's Oesterr. Militar-Zeitung. (1889, 4—5. füz.) Die Caval-
lerie-Brigade des G.-M. Schindlöcker im Feldzug von 1866. 

Neue Freie Presse. 1889 junius 4. Die Schlacht von Magenta. — 
Május 21-én : Die Schlacht von Aspern. — Június 25-én : Die Schlacht 
von Solferino. (Magyar fordításban az Egyetértés is közölte június 26-án.) 
Ugyanezen csatáról a Pester Lloyd is hozott két czikket június 24- és 
25-én. Végűi Teuber O. írt a bécsi Fremdenbla t tban a solferinoi csatáról 
(június 24-én.) 

Legközelebb megjelenik Károly főherczegnek egy biographiája, 
egyik volt legbizalmasabb barátjától , Kleyel udvari tanácsostól. A Neue 



Freie Presse junius 26-án e műből mutatványt közöl, Károly és János 
főherczegnek 1809-ben kelt több levelét, melyek a pozsonyi hídfő és az 
aspern-wagrami csaták történetéhez igen fontos adatokat közölnek. 
A műre majd visszatérünk. 

A külföldi hadtörténeti irodalmat összeállította : 

Dr. Mangold Lajos. 

HADTÖRTÉNELMI OKMÁNYTÁR. 

8-ik szám. 

Eszterházy Pál gróf nádornak Kis-Martonban 1686 aug. 
19-én kelt rendelete Sopronmegye rendeihez, melyben írja, 
hogy a tör óh erőnek Buda alá érkezése miatt, ö felsége Buda 
alatti hadait valami diversió miatt, onnan másfelé rendelni 
ne kényteleníttessék, a rendek az insurgens hadakkal a Rába 

melletti táborija szálljanak. 

My Galanthai Eszterházi Pál Fraknó Várának örökös Gróff Ura, 
Magyarországhi Palatínus, az Kunsághnak fő Bírája, Aranygyapjas, és az 
szentséges Római Birodalomnak szentelt Vitéze, Nemes Sopron, Pesth, 
Pilis és Soldt vármegyéknek fő Ispánja, Császár és Koronás Király Urunk 
eő Fölséghe titkos Tanácsa, Komornikja, Magyar Országh Duna túlsó 
részeinek s Hegyallyai Véghatárnak fő Generálissá, Csobáncz Várának és 
azon Végháznak örökös fő Kapitánya, s Magyar Országhban Helytartója. 
Mindeneknek az kiknek illik, kiváltképpen pedigh Nemes Sopron vár-
megyében lévő minden némű rendeknek köszönetünk után jó akaratun-
kat ajánljuk. Minthogy az Török erőnek Budához való érkezéséhez képest, 
hogy ne talántán az eÖ Fölséghe Buda alatt fegyverben lévő Hadait va-
lami diversió által onnan avoeálni akarván, az Rábán által csapást és 
rablást tégyen, méltó vigyázással köl lennünk mindnyájunknak, kire 
nézve ezen Nemes Sopron Vármegye is az elmúlt Gyűlésében végezett 
mód szerint Insurrectiot determinálván, úgy intézte ell az dolgot, hogy 
Rába mellé táborban szállván, annak Passussit oltalmazzák, mely Had-
nak Kapitányúl Nsgos Viczai Adám, Vaidájul pedigh Nemes Tolnai 
Dániel Uraimék rendeltettenek. Hadgyuk azért s Tisztünk szerint paran-




