
EGYKORÚ JELENTÉSEK A KORONCZAI CSATÁRÓL. 

1704. 

A koronczai, vagy más néven győr-szemerei csata, egyike a 
kuruczvilág véresebb ütközeteinek; mondhatnók : az első rendsze-
res fölállításban vívott nyilt ütközet, melyet az ifjú fölkelő csapa-
tok a császári hadsereggel nagyobb tömegben, a hadművészet 
elvei szerint kiküzdeni megkísérlének. Mert e csata még a háború 
elején, 1704 .június 13-án ment végbe. Császári részről maga a főve-
zér gr. Heister Siegbert tábornagy vezényelt, vele lévén gr. Pálfiy, 
Nehm, Viard, Ronow, s még vagy 5 más cs. tábornok. Rákóczi 
részéről a császáriaktól csak azelőtt három hónappal átpártolt 
gr. Forgách Simon tábornok vala a főparancsnok, a ki alatt 
gr. Esterházy Antal, br. Andrássy István es Ebeczky István, ekkor 
még ugyan csak ezredesek, de utóbb tábornokok, valának a fők. 
B. Károlyi Sándor tábornok, kinek szintén egyesülni kellett volna 
a harcz előtt Forgáchcsal, elkésett, — épen úgy, mint a következő 
évben Zsibónál. 

A császári sereg a győri vár ágyúi alatt táborozók; Forgách-
nak főhadiszállása Pápa volt. Innét ez jún. 10-én Szemerére nyo-
múlt elő, s a császáriak Koronczóra, hol elsánczolták magokat. 
Károlyi hátuk mögött a Bába-közben áll vala. Heister haderejet 
10,000 reguláris cs. katona s vagy 2000 rácz és horvát könnyű 
lovas képezé, 24 ágyúból álló, kitűnő tábori tüzérséggel. Forgách-
nak, ki a dunántúli vármegyék nemességét is insurgáltatván, maga 
mellé gyüjté, csapatait a császári kútfők 17—18,000 emberre teszik. 
Mindenesetre jóval számosabb volt serege Heisterénél: azonban 
vagy 2—3000, azelőtt a végekben szolgált katonaságot leszámítva, 
csupa alig begyakorlott s gyarlón fölszerelt újoncz nóphad, és a 
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már említett nemesi bandériumok. E mellett Forgáchnak, — a ki 
különben azelőtt cs. tábornok lévén s 17 évig szolgálván a sorhad-
ban, a rendszeres hadvezetést jól érté, — tüzérsége a császáriaké-
nál négyszerte gyöngébb vala, ágyúszám szerint i s : mert mind-
össze is hat tábori ágyúval rendelkezett. Gyalogsága talán még 
rendezetlenebb s hiányosabb fegyverzetű volt lovasságánál, — mind-
amellett újoncz csapatai, mint látni fogjuk, a tüzet jól és sokáig áll-
ták. Csapatainak minőségét Forgách ismerve: számbeli túlerejében 
nem igen bízott, és ezért kívánta még Károlyit is, kinek 4—5000 
embere vala, magához vonni, hogy így Heister reguláris hadaival 
kétszeres erőt állíthasson szembe. Ez esetben biztosan remélé a 
győzelmet. Lássuk, e tekintetben minő rendeleteket küldött Káro-
lyinak, s úgy aztán menjünk át magára az időközben a császáriak 
hirtelen előnyomúlása következtében kifejlett ütközet lefolyását 
ismertető hadi jelentéseknek — mindenekelőtt a vezénylő tábor-
nokéinak — közlésére. A császáriaknak a koronczai csatáról szóló 
jelentései már ismeretesek. 

I. 

FORGÁCH, KÁROLYINAK. 

Szemerei mezőrül, 11. Juni) 1704. «Kglmedet az Istenért is 
kérem, (kérte csak: de ez a följebbvaló részéről rendeletet jelen-
tett), hozzánk való jövetelit siettesse, mivel az német Győrhöz 
szorult s igen kell arra vigyáznunk, hogy el ne szöktessük. Bár 
(Libény)-Szent-Miklóshoz szálljon Kglmed s onnét tudósítson 
azonnal, — én keresek módot benne, hogy ottan conjungálhatjuk 
egymással magunkat, és így igyekeznünk kell azon, mikor a vas 
izzó, akkor üthessük. Maradván, — stb.» 

(Eredeti, a gr. Károlyi-levéltárban.) 

II. 

UGYANAZ, UGYANANNAK. 

Szemerei mezőrül, 12. Juny 1704. «Kglmed leveleit becsü-
lettel vettem, s kérem tovább is a nagy Istenre Kglmedet: hoz-



zánk való jövetelit és conjunctióját mennél jobban lehet, siettesse. 
Én már bizonyosan tudom, hogy a német se a Nyulasnak (Lajta-
Bruck felé), se a Yízközre nem megyen, — hanem csak az Úr-Isten 
hozza el Kglmedet: azonnal megmutatjuk az útját, mely felé men-
jen! Maradván, — stb.» 

Utóirat: Itt várom Kglmedet, lölköm Öcsém. 
(Eredeti ugyanott.) 

III. 

UGYANAZ, UGYANANNAK. 

Vath, 13. Juni) 17Oá. «Én valóban szivesen várám vala 
Kglmedet, hogy Kglmed segítségével ellenségünket megszógyenit-
hettük volna; mindazáltal nem adván üdöt továbbvaló várakozásra 
ellenségünk, előnkben szállott, ós a vitézlő rendnek szüntelen való 
únszolására vele meg köllött verekednem. Jóllehet nem sokat vesz-
tettünk, sőt elsőben dicsiretesen viselte magát vitézlő rendünk, és 
velek szembenszállván, kemény ellenkezésekkel feles németet 
csapdoztak le és az álgyúlövést is derekasan megállották: mind-
azáltal utoljára ugyan csak hátat adtak és elszaladtak. Kire nézve 
Kglmedet szeretettel kérem: nyomakodjék Sárvár felé, a hol tábo-
romat fogom gyüjtenem új óbban, hogy conjunctiónk után ellensé-
günket visszaverhessük és megszógyenithessük. Beménlem, Isten 
megáld bennünket!» 

(Eredeti ugyanott.) 

IV. 

o 
GR. FORGÁCH TÁBORNOK, RÁKÓCZI FEJEDELEMNEK. 

Sárvár, lá. Juny 17Oá. «Kegyelmes Uram ! Minekutána az 
nimet armáda előttünk erős helyekre mindenütt vette volna ma-
gát: Ebeczky István uram is conjungálván velem magát, — majd 
megnyúzott az had, hogy mért nem megyek az ellenségre ? De for-
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telyos táborára csak nem lehetett mennem; hanem tegnap megvi-
radván, rendelt seregekben kigyütt az nímet az sík mezőre. Én is 
kirendelvén az hadakat, kérdeztem : ha vagyon-é kedvek rajtok 
menni'? vagy elnyomakodjunk előtte ? Egy szóval csak fölkiáltának : 
hogy csak meg köll verekednünk! . . . És így csak öszvemenenk, 
úgy annyira, hogy se ágyúlövéstűi, se rendelt seregeitűi nem tart-
ván az had, — olyan confusióban jutott az nímet, hogy, ha csak 
nékirugaszkodtunk volna, elveszett volna. De az nímet eleiben egy 
puskalövésnyire jutván, hogy az nímet nem lűtt, csak megdöbbent 
az had; három egész óráig való ágyúlövésekben csak ottan forgot-
tunk,— soha rajta az hadat nem vihettem; holott Esterházy Antal 
uram és én előttök mentünk : de csak nem gyütt! Látván az nímet, 
hogy környűlvettük őket és rajta már, vagyis közikben nem me-
gyünk : rajta mene az balszárnyunkon, az ki megfutamodott, — és 
következőképen az többi. Az szegény hajdút (gyalogságot) ottan ha-
gyánk, és szanaszét csak eloszlott az had; elhagytanak engem es 
Antal (Esterházy) urat, Andrássy Istvánt. Volt 2300 hajdú, kihez 
igen bíztam, — de bizony csak egy lövésre sem vehettem őket, 
noha magam eleikben mentem, — csak állottak, mint az barmok. 
Én nem akarván ezen országot (országrészt; a Dunántúlt) elhagy-
nom, mentem mintegy húsz lóval Pápa felé, ottan találván Ester-
házy Antal uramat, — az ki mint az oroszlán, úgy viselte magát, — 
úgy Andrássy István uramat, az ki is jól megfelelt kötelességének. 
Onnét Andrássy uramat az Dunántúl (értsd: Duna-balpartról) 
való hadakhoz küldöttem, hogy gyűjenek vissza. Talám úgy itten 
sem hagynak. Ennek az földnek újonnan való öszveszerzisire ide-
gyüttem, mindenfelé pátenseimet bocsátottam; 3—4 nap alatt 
alkalmasint öszvegyűlünk, hiszem Istent. 

Oh, Kegyelmes Uram, de sok nagyhírű emberek vannak, de 
az harczon sohse; nem úgy bíztam hozzájok! Kárt ugyan nem 
vallottunk, de azt is elhigyje Ngod: másszor nímet uram is nem 
oly könnyen fog az magyarokkal harczolni; igen-igen kevés híja 
volt, hogy föl nem vertük. Bizony, Kegyelmes Uram, az reguláris 
had sem állhatta volna jobban az ágyút, mint ezek; csak közikben 
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nyargaltunk volna mink, — miénk lött vala az victoria! I 'gy is, 
ha elnyomódtunk volna előttök, — csak beért volna és jobban 
megrontott volna. Károlyi Sándor uramnak azon ítczaka hozzám 



köllött volna gyünni: de nem gyiitt, — az én hadam pedig már is 
úgy eloszlott volt, hogy bizony, az nímetnél nem sokkal erösebb vol-
tam. Csak nehéz evvel az állhatatlan magyarral hadakozni! 

Hallom, Haiszter az Duna mellé megyen; csak öszvegyüjt-
hessem az hadaimat, közelítek hozzája, hogy valahogy Bercsényi 
uramat ne infestálja Csallóközben. Károlyi uram Bábaközt volt; 
í r tam: gyűjjön ide, hogy diversiót tehessünk az nímetnek. De, 
Kegyelmes Uram, soha bizony batagliát evvel az magyarral ne 
tegyen az ember. Kérem Ngodat, csak híriert is küldjön lengyelt 
és más hadat!1) Lovas nem veszett. 

Ezen Ngod meg ne ütközzék: mert bizony generosus actus 
(vitézi harcz) volt, nímet uramnak is csak meg köll engedni; hi-
szem Istent, más formában megadom az kölcsönt nimet uramnak ! 
Az hadakat is csak most ösmerhettem meg, — már ezután az ver-
szájúk engem is jobban fognak ösmerni, én is ököt! Bár vesse 
szememre egyik is, az ki közelebb ment nálam az ellenséghez. 

Csak én öszveszedhessem bamar az hadat és Ngod csak az 
híriert küldjön is hadat: látom én, máskínt köll evvel az magyar-
ral bánni! Ngod azonban az Dunántúl (a balpartról) való itt lévő 
hadaknak írjon : mert csak prédálni akarnának. — csatára pedig 
nem akarnak menni. Esterházy Antal csak jó magyar: az felesé-
gét általküldi az Dunán; — holtig vagdalkozunk Ngod mellett! 
Hat ágyúm volt: azt is elnyerték, — de ugyancsak vitézül vesz-
tettük el az processust. Hiszem, Isten megvigasztal másszor!» 

«P. S. Nekem ismég mindenemet elnyerték.» 
(Eredeti a vörösvári Rákóczi-levéltárban.) 

V. 

GR. FORGÁCH TÁBORNOK, GR. BERCSÉNYI FŐTÁBORNOKNAK. 

Sárvár, 14. Juny 1704. «Addig pöké az hadam a markát, 
addig szólottak engem : mért nem verekeszem az nímettel ? hogy 

*) A fejedelem utóbb csakugyan a nagyobb részben idegen, kisebb 
részben felvidéki városi elemekből alakitott «reguláris hadak» parancsnok-
ságát bízta Forgáclira, a ki a Bercsényi, Bottyán, Ocskay, Bezeródy, Balogh 
Ádám, Ebeczky által oly nagy sikerrel űzött «magyar módra való»: csipkedő, 
portyázó hadakozásnak nem volt barátja. T. K. 



tegnap rajtam jöve az nímet armáda, — alig rendelhettem ki ma-
gamat, és az had csak egyáltaljában meg akarván ütközni, öszve-
mentünk, az nímetet confusióban hoztuk, három egész óráig volt 
dolgunk. Noha az ágyúktúl semmitsem tartott az had: de az puska 
vígire csak nem ment az hadunk; mert az nímet nem lütt. Egy-
szer látja az nímet, hogy se katona, se hajdú (se lovas, se gyalog) 
nem akar rajtamenni, — csak nékünk puskázott, és az balszárnya 
legelőször, azután mind megszaladott; szegíny 2000 hajdút ottan 
hagytuk. Az had mind eloszlott, kire nézve idegyüttem, esmég 
öszveszedem őket; csak Károlyi el ne menne, hogy megegyeznék 
velem; épen az nap köllött volna néki magát velem conjungálni, — 
de jobban esett így. (?) Haiszter mely felé megyen ? nem tudom; 
ha Pápának gyiin: én az háta mellé megyek, főkípen ha Rába 
közé akar menni ; ha Kglmed (tehát a Csallóköz) felé megyen, —-
úgy is nyomában leszek és hadat küldök Kglmednek. 

Nímet uram rajta volt: de csak nincs haszna aperto Marté 
(nyilt ütközetben) hadakozni evvel az magyarral! Hat ágyúmat 
nyerték el és kevés bagázsiámat is ; de semmi, — mind jól adja 
Isten! . . . Lovas száz sem veszett. Oroszlán módjára viselte magát 
Antal; mi mindent elkövettünk; bár egy katona mondja, hogy 
előttem lett volna! Nem mondhatja nímet uram, hogy az ágyúk-
túl fíl az magyar. Egy szóval, ha rajta vesztettünk is: ugyan csak 
megmutattuk, hogy kíszebbek vagyunk meghalni, hogysem árnyék-
túl szaladni. Csak ez az (dunántúli) földnek főrendi el ne pártol-
jon, — az köznemestűi nem filek. Én ugyan csak el nem megyek 
errül az földrül, ha mind az Bakonban is köll bujdosnom. Tudom, 
küld az Fejedelem segítséget. Kglmed már által ne gyüjen, hanem 
vigyázzon az Dunára. Ha erre gyün Haiszter: jó volna esmég 
Bécs felé küldeni.» 

(Eredeti ugyanott.) 

VI. 

F O R G Á C H , R Á K Ó C Z I N A K . 

Sárvár, 17. Juni) 1704. «Esterházy Antal uram kívánkoz-
ván Ngodhoz : jónak láttam ő Kglme által boldogtalan állapotom-



rúl informálnom. Minekutána az harcz — az kire üstökfogva az 
hadak únszoltak — végbenment: mindennémű Dunántúl való 
(értsd : Duna-balparti) hadaim elhagytanak és Ngod felé mentek;. 
kire nézve ezen ország (tartomány) is úgy megríműlt, hogy én csak 
100 lovast se vehetek föl, magam személye pedig csak Isten ingyen-
való kegyelme által tartatik meg: mert ha az ellensíg rajtam-
gyünne erre felé, — nem hiszem, az császárnak ne kedveskedné-
nek velem! De akárhogy lígyen már az dolog, bízván Ngodban, 
hogy el nem hágy és segítséget küld: az mint lehet, szaporítom és 
ültetem (tudniillik lóra) újonnan ezen országot. Magam addig csak 
lappangok. Károlyi uramat az maga istentelen (zabolátlan) hadá-
val — kirül Antal úr által többet üzentem, — Sopron felé expedi-
áltam, hogy ottan Austria felé diversiót tegyen, míg én helyreáll-
hatok. De félek rajta, hogy nyakamban űzik. 

Az armistitiumot (mely iránt a császáriak alkudoznak vala 
ekkor), Ngod meg ne vesse: mert azalatt vagy jó módjával conten-
táltathatunk (kielégíttethetünk) az nímet által, vagy idegen segít-
ségünk lehet. Mert evvel az magyar nemzettel semmitse viszünk 
végben; mert, ha nyer: oszol, (hazahordván a hadi zsákmányt), ha 
veszt, — úgy is. Nincsen súlyosabb dolog, mint evvel az országgal 
(a Dunán-túllal), mert környűl van véve az sok rossz szomszéddal. 
En ugyan Styriában, Horvátországban ír tam: hogy te se bánts, — 
én se bántalak! Noha bíztatnak az jó szomszédsággal, — kötve 
köll hinni az komát! És így arra felé is sok had kívántatik. Én ma, 
ennek az országnak (országrésznek) reménséget kívánván csinál-
nom, az kalocsai érsekhez (gr. Széchenyi Pál, a bécsi udvar fő béke-
biztosa, ki ekkor Sümegen időzik vala) megyek, szólok ő Ngával: 
hogy segélhetnénk elő az armistitiumot? Ha ő Nga reá áll, talám 
nem vétek, — mivel úgy sincsen hadam, az egy Károlyin kívül, s 
ha az is nem megyen által (a Dunán) Bercsényi úrhoz, — hogy 
Ngod tovább való parancsolatjáig mindkét fél részérül pihenne az 
fegyver, és maradna az nímet Mosony vármegyében, mi e táján. 

Kegyelmes Uram, hacsak Ngod idegen hadat nem hoz, ahhoz 
az magyart nem állítja (reguláris) formalitásban: nagy rossztűi 
tartok! Ez az (dunántúli) föld már is megúnta az hadakozást és 
hadaknak való administratiót az élés (élelemszerek) dolgában, — 
örömest aratna is. Ha vagyon módja benne az érseknek: az én 



részemrül innen az Dunán az ellenségeskedéstől elállók. Jó volna 
Bercsényi úrnak is csak túl az Dunán azon országot nézni, és 
Morvának, Austriának egy időre hagyna békét. Szóval többet üzen-
tem Antal ur által. Engem el ne hagyjon Ngod, Kegyelmes Uram, 
és küldjön hadakat hozzám.» 

(Eredeti, ugyanott.) 

VII. 

FORGÁCH, RÁKÓCZINAK. 

Vath, 26. Juni) 1704. A fejedelemnek 16-án kelt levelét Uos-
vay Imre ezredes által nagy megvígasztalódással vette ; mert hallá, 
«hogy nimely gaznép felülem rútul kezdtek volt szólani . . . Csak 
Ngod nékem kegyelmes Uram legyen ós balvélekedéssel ne legyen 
felülem, — az többivel egy csöppet sem gondolok! Tudja Isten: 
emberséges ember vagyok és Ngodnak oly igaz híve, az ki soha 
bizony Ngodat el nem hagyja. Hogy ezen ütközet nem succedált: 
az hadverés Istennel áll! De ugyan csak meg köllött egyszer mu-
tatni nímet uramnak, hogy mi is szemben merünk állni ő kegyel-
mével ! Tudja Isten, elkerültem volna az harczolást: de az hadak 
mindenképen akarták; hiszen, szégyen volna énnekem nem har-
czolnom, midőn az had maga akarja! Nem dicsekedósbül irom, de 
Kegyelmes Uram, csak nem láttam, az ki közelebb lett volna 
nálam az ellenséghez. Én kívánságuk szerint rajta vittem, elöttök 
mentem, — ha nem akartak az ellenség közé menni : én egy em-
ber vagyok, magam ezereket föl nem verhetek. Az mi hadaink res-
publica alatt állván, hacsak őnékiek tetszik, — én ezután is meg-
verekeszem, énrajtam el nem múlik. Hiszen van Ngodnak Cap-
rara generálissá (Bercsényi?), — legyen Haiszler is!» 

Károlyi ma idejött és Szombathely tájékára fog menni, Vas 
és Soprony vármegyék fölszedésére; ő a Bábán fölül, én itt a Bá-
bán alól fogok vigyázni, s majd csak helyreállítjuk a dolgokat, 
noha még vagyon itten 3000 had a Dunántúl valókból, — Fehér-
vár táján lappanganak széjjel a falukon, onnan kell az ezerekliez 
haj ta tni ; kérem, Ngod onnan (Duna)-Földvár tájárúi parancsoljon 



ez iránt. — Köszöni a Rákóczitól küldött szép nyalka török pari-
pát. Az ö társzekereit a harcz után a saját katonáifélék fosztották 
ki; másként eljöhettek volna. «Kegyelmes Uram, ha reguláris had 
emellet t nem lesz: nem igen megyünk evvel elő! Az reguláris 
hadnak szerzésében szép módja vagyon most Ngodnak. — Jó Ke-
gyelmes Uram, ne haragudjék Ngod reám az hajdúk elvesztések 
miat t : bizony nem veszett ötszáz! (?) Ez pedig igazán bataglia volt.» 

(Eredeti, ugyanott.) 

VIII. 

GR. KÉRY FERENCZ LABANCZ FŐÚR, GR. PÁLFFY MIKLÓSNAK. 

Magára a koronczai csata lefolyására nézve sokkal érdekesebb 
es sokkal több részletet tartalmaz gr. Kery Ferencz kir. főlovász-
mesternek, az ütközet szemtanújának, gr. Pálffy Miklós országbíró-
hoz Bécsbe, a harcz után harmadnapon, Lánzsér várából írott 
tudósítása. Kéry gróf, a ki I. József királynak ós hg. Eszterházy 
Pál nádornak bizalmas embere, Bercsényinek rokona, Forgáchnak 
pedig régi barátja vala: az udvartól a békealkudozások s az ezeket 
megelőzendő fegyverszünet ügyében küldetett le a nádortól adott 
utasítással június elején Bécsből a kuruczok fejeihez, különösen 
Forgáchhoz, kit 11-én reggel már Győr-Szemerenél talált. Ez szí-
vesen látott vendégeül fogadá őt, s a tőle átvett előterjesztéseket 
tüstént a fejedelemhez küldvén, addig maga mellett kívánta ma-
rasztalni, a míg Bákóczitól a válasz megérkezik. Kery ott maradt 
tehát Forgách táborában. így esett meg aztán, hogy a harmad-
napra hirtelenül kifejlett ütközetnek — Forgách által biztos szem-
lélő helyre állított — szemtanújává lőn. Minő hangulat uralkodott 
Forgách főhadiszállásán s mi folyt le a csatát közvetlenül megelő-
zőleg, az előtte nem sokat titkolódzó régi pajtás környezetében ? 
továbbá mint fejlődött ki, mint ment végbe a harcz? — mindezt 
Kéry gróf élénken s tüzetesen elbeszéli meglehetős pártatlannak 
látszó tudósításában, mely épen ezen okokból kiváló történelmi 
becscsel bír. 

Ennek előrebocsátása után, szólaltassuk meg őt magát. 



Lánzsér, 15. Juny 1704. «Nem kétlem, Kegyelmes Uram, 
Exciád vette leveleimet, melyekben írtam Exciádnak, úgy Méltó-
ságos Herczegnek (Eszterházy Pál nádor), úgy Exciád által az Föl-
séges Udvarnak, hogy vévén Forgách uram salvus conductusát 
(védő-levelét): azonnal megindúltam az táborra ő Irigyeimé-
hez ; az hová — noha nagy veszedelemmel (?) — de szerencsésen 
érkeztem, az elmúlt szerdán (jún. 11.) regvei, Győr-Szemere nevű 
helységhez. Az hol megbeszélvén instructióm szerint az dolgokat 
is, — az mint lehetett, intettem is az jó békességre; azt felelte: 
Igenis, valamint azelőtt, úgy most is tiszta igaz szívvel abban 
közremunkálódni kész; de minthogy Haiszter úgy bánik ezen nyo-
morúlt országgal, — az ráczok által tudniaillik Győri-Szent-Már-
tonban (Pannonhalmán) mind levágatta az barátokat; Wesprint 
(Veszprémet) előbb megsarczoltatván, azután fölégetvén, az népét 
levágatván, az káptalant elrontatván, úgy az káptalan-személye-
ket (több kanonokot) levágattatván; az egyik (kanonok» pediglen 
épen akkor mise fölött lóvén: az oltárnál fejét vévén, az oltáron 
tüzet rakván az pogány ráczok, az asszonyok saját gyermekét az 
anyjokkal megölettetvén, nyársra vonattatván, megsüttetvén, erő-
vel megétetvén, azután elevenen verembe vettetvén az anyjokat 
is,1) — megparancsolta Rákóczi: semmibe ne ereszkedjék Forgách 
uram, az ő hire nélkül! Azért szememláttára írt mindjárt Rákóczi-
nak, tudtára adván ezen (békeajánlati) dolgot; nekem pediglen meg-
parancsolta : míg válasza nem gyün, ott legyek az táboron, hogy 
megjüvén az válasz, siethessek vissza az Fölséges Udvarhoz. Mely-

x) Hogy a kegyetlen Heister istentelen hadai Veszprémben, a már 
kiadott védőlevelek megszegésével, 1704. május 10-én mindezen és hasonló 
iszonyatosságokat, valósággal elkövették: azt számos egykorú adat igazolja; 
többek közt magának a fő békebiztos gr. Széchenyi Pál kalocsai érsek és 
veszprémi püspöknek 1704. május 16-án Székes-Feliérvárról ez iránt I. Li-
pót császárhoz intézett panaszos fölterjesztése, valamint Heister vezértársá-
nak, gr. Pálffy János horvát bánnak, az érsekhez 1704. június 5-én szintén 
ezen ügyben írott válasza, melyben Pálffy e dolgok megtörténtót bevallja: 
de a felelősséget érettök Heisterre veti. (L. J. F. Miller: Epistolte Archiepp. 
Geor. et Pauli Széchenyi, etc. I. 245—247. és 315—316. 1.) Az egyik kano-
noknak a ráczok az oltár előtt lőporral tömvén tele a száját, torkát, úgy 
robbantották széjjel a fejét. Es több ily rettenetességek; de azért meg nem 
büntette őket se Heister, se Pálffy, sem az udvar, soha. T. K. 



lyet is megcselekedvén, — azonban minémű casus interveniált 
(esemény jött közbe), alázatosan repraesentálnom (jelentenem) 
Exciádnak el nem mulaszthattam. 

Méltóságos Uram, csötörtökön (jún. 12.) vacsora fölött jiin 
Talián Ádám uram Károlyi uram túl, mondván Forgách uramnak: 
«Kegyelmes Uram, Károlyi már elérkezett az népivel és vagyon 
Rábcza és Rába között; hanem tovább Ngod mit parancsol? 
elvárja.» Melyre felel (Forgách), Rátky Dániel uramnak : «Ezt 
hallja Kigyelmed, — azért Kigvelmed mindjárást menjen Károlyi 
uramhoz1) és mondja meg neki: Még ez éjjel általtakarodjék és 
szálljon Koronczóhoz,2) holnap pediglen igen korán jííjjön az táborra; 
már nem késem, — ha ki nem jün az sánczbúl az n é m e t : ott is 
megütöm!» Evvel elment mindjárt Rátky uram; de, mi okra 
nézve, mire nem? azt nem tudhatom: ugyancsak azon éjjel által 
nem takarodott az Rábán (Károlyi). 

Másnap hajnalban megfúják az készülőt az táborban, azután 
csakhamar az fölülőt, mondván: Minthogy Károlyi tábora jün, — 
rendelt seregekben legyenek ! Mind maga pediglen Forgách uram 
egynehányad magával lóra ült, és megyen elejekbe (a vélt Károlyi' 
éknak). Már két hold hosszányira nem voltak az seregek az tábor -
túl. Kimenvén Forgách uram, — hát Forgách uramat puskázni 
kezdik az ráczok, (Heister elővédei). Akkor veszi észre magát, hogy 
nem Károlyi hada3,) hanem az egész német tábor.4) Nosza, hamar 
vissza, és rendelni az seregeket. Egy nyommá sem kergeték. Csak-
hamar (csata)-rendbe vévén, ment maga Forgách uram, mintegy 
6—7000 emberrel az német tábor felé, háta megé az németnek ; 
azonban, minthogy messzi köllött kerülni, mondja Antal (Ester-
házy) úrnak: «Kigyelmed édes Öcsém-Uram vegye azonba (azon 

*) Bizonyára Bátkytól küldé meg II. sz. a. föntebb közlött levélkéjét 
Forgách Károlyinak, a ki azon fölül még a következő üzenetet is vitte. 

2) Bába-Patona vagy Mérges felől; azaz: Heister táborának hátába, 
oldalába. 

3) A ráczok és az e név alatt velők együtt értett horvátok ezen kor-
ban magyar huszárruhát viseltek; ezért nézhette őket Forgách távolról a 
várt Károlyi könnyű-lovasságának. 

4) Június 13-ika ez évben péntek volt, a babonás Heisternek szokott 
támadó napja. Ezért indúlt ki táborából ép ezen a napon. T. K. 



közben), inig ón odaérek, az hadakat rendbe és menjen arczúl raj-
tok; az két szárnyát pedig commandérozzon az egyiket (a jobb-
szárnyat) Andrássy uram, az másikat (a balt) Ebeczky uram, és 
mikor én az hátúiját megütöm, —akkor egyszersmind (egyszerre) 
neki! Lehetetlen, ennyi néppel az Isten meg ne segítsen bennün-
ket ! . . . Kigyelmed pediglen, édes Sógor Uram, — úgymond 
nekem, — menjen ki az külső fiók-istrázsár a Árpás felé, (tehát a 
balszárny legszélén kívül), ós nézzem eg az nyidászatot. Onnand, — 
ezt megvervén, — térjen vissza hozzánk, és várakozván az válaszra, 
menjen föl ismét Béc&be és fáradozzék az kívánt békességben!» 

Avval elmenvén Forgách uram, azonnal úgy lett az dolog. 
Csakhamar öszvevéven Antal úr az hadakat, megindul. Az nemet 
mind csak helyben marad, egy nyommá nem ment, sőt ellenkezni 
sem engedett a ráczoknak. (Esterházy) igen-igen lassan megyen, 
az szárnyával együtt; egy ágyúlövesnyire gyüvén az némethez: 
elkezdette az német az lüvést az ágyúkkal, — de eleintén mind 
fönt lűtt. Közelgetvén pediglen Antal az két szárnyával,1) míg 
Forgách uram — minthogy messzi köllött kerülnie, — odaért, 
noha mind igetést-nyargalvást ment az ágyúlüvés alatt, akármely 
könnyen egy félóránál tovább; nehezen állván (Esterházy csapa-
tai az ágyútüzet), és látván, ho«v Forgách uram is közelget: meg-
indúlt (Antal) és rajta az ráczságon, — ki is előtte volt az német-
nek, — azonnal megtolta és békergette. Onnénd tovább az németre; 
igazsággal irom Exciádnak: három salvét (sortüzet) megállotta, 
olyanmódon, hogy bár soha az német se állja jobban. De végtére 
ugyan Antal ur szárnya (Forgách szerint a balszárny) megfutamo-
dott ; az nemet egy kis korig (kis darabig) utána nyomakodott, — 
megint megállott. Olyan tűz volt is, hogy én már egynihány orszá-
gos harczokat láttam : de ehhez hasonlót nem; tartott tovább két 
óránál. Az ágytikkal (a német), minthogy feles (sok) volt, szintén 
úgy adott salvét, valamint az apró puskával. 

Károlyi hada, az lüvéseket hallván, igen költözködött által az 
Bábán, az minthogy már innend is lévén: igetést-nyargalvást gyütt 
volna segítségekre az magyaroknak, — de késő volt, nem érhetett reá. 
Elég az, hogy teljességgel megverte az német az magyart és elszél-

1) Esterházy két szárnyával nyilván oldalba akará fogatni Heistert. 



jesztette. Bizony veszett, az mint én conjecturáltam, 5 — 6000 ma-
gyar, ha nem több.1) Avval elszaladott az magyarság Pápa felé, 
Károlyi pedig Árpás felé (vonúlt); gondolnám, ismét conjungálni 
fogják magokat; mit fognak mivelni, mit nem ? Isten tudja. 

Ezeket mind szemeimmel láttam; de, hogy aztán megsza-
ladt, — bizony ón is elgyüttem Bábaközön által Kapuvárig, 
onnénd Keresztúrig, az honnend irtani Forgách uramnak : ha mi 
válasza jün Kákóczitúl, adja tudtomra, azonnal akár hozzá s akár 
innend directe Bécsbe elmegyek. Mi válaszom jün ? azonnal Exci-
ádnak, úgy az Fölséges Udvarnak hírévé adnom el nem múlatom. 
Keresztúrról tegnap érkeztem ide. — Épen most értem, hogy For-
gách uram Sárvárott volna, de nem bihetem, úgy szintén Antal ur, 
melyet meg is engedem, minthogy az felesége ott volt. Az magyar-
ság pediglen zászlóstól szökik haza; tegnap is Niczky János ezere 
(Sopron vármegyei lovas had), az mint mondják, jütt haza. Jó 
volna amnystiát adatni nekik, alkalmasint megszaporodnék velek 
az ő Fölsége armádája. Az nagy irgalmas Istenért, Exciád gondol-
kodjék errűl az (túl a dunai) földrűl: mert teljességgel elpusztúl, 
mind az kurucz miatt s mind az német miat t ; mert kegyetlenségét 
ismerjük Heisternek és az ebcsinálta ráczoknak; ha ide erre a (sop-
ronyi) földre találnak jünni, nem nézi: ki jószága I kuruczé, vagy 

*) Ezt ugyan rosszúl «conjecturálta» Kéry, a ki csak a három óra 
hosszatt tartott tömérdek ágyú- és puskalövésből ítélt s ennek túlzott 
öldöklő hatást tulajdonít vala; úgy szintén az üldözést is — még a harcz 
befejezte előtt eljővén, — hevesebbnek hihette, mint a minő volt. Mert ma-
gok a császáriak — a kik a harcztérnek urai maradtak, — hivatalos jelen-
téseikben, melyek pedig nagyon túlzottak szoktak lenni, nem egészen 3000-re 
teszik a kuruczok veszteségét: «Die Rebellen sollen gegen 3000 Mann ver-
loren haben». (L. «Feldzüge des Prinz Eugen von Savoyen», kiadja a cs. 
és kir. vezérkar; VI. köt. 162. lap.) Nagyobb részt gyalogság veszett; a 
könnyű-lovasságban csak az üldöző ráczok tehettek némi kárt. Miután 
azonban gr. Forgách tábornok szerint mindössze csak 2300 hajdú vett részt 
a csatában: ez valamennyi csak nem esett el, — el is futott, el is rejtő-
zött (a Rába berkeiben s mocsaraiban), vagy elfogatott kétségkívül egy 
részök. Es így bőven számítunk, ha az elesett lovasokkal együtt a kuru-
czok összes halottainak számát Koronczónál, kerekszámban 2000-re be-
csüljük. 



4 5 8 THALY KÁLMÁN. EGYKORÚ JELENTÉSEK A KORONCZAI CSATÁRÓL. 

o Fölsége hívéé ? — mincl eléget bennünket, és így leszen jutalma az 
hűségnek.1) 

Szintén most irt ide Esterházy Dániel uram, hogy az hajdú-
ság ismint rendbe vette volna magát, úgy az (lovas) kuruczság is, 
úgy az Károlyi is az népivel reáért volna végtére és hogy alkalma-
sint megverték volna az németet; lehet ugyan: de én nem láttam, 
mert mihelyt szaladt az kuruczság, én is eljüttem. Tudom, odaföl 
(Becsben) eddig jobban megértheti Exciád.»2) 
(Eredeti a gr. Pálffy-seniorátus levéltárában Pozsonyban. Arm. VII. Lad. 4. 

Fase. 1. Nro 59.) 

E föntebb közlött levelek, különösen gr. Kéry iménti tudósí-
tásának adataiból, meglehetős tiszta képet nyerünk a koronczai 
csatáról s ennek harczászati lefolyását könnyűszerrel reconstru-
ál hatjuk. 

THALY KÁLMÁN. 

*) A viszonyokat találóan jellemző sorok, egy labancz főúr tollából. 
2) Azt császái'i kútfők is említik, hogy Károlyinak elkésve odaérke-

zett hadai a csatatéren a németek zsákmányoló katonáiból levagdalának. 
{Ugyanott.) 




