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Hátlapján: Jegyzék a király 
úr sátrairól és az 
ágyúkról. 

Eredetije 4-rétbe hajtott félív papíron, melyből a közbeeső levelek 
kihullottak és elvesztek, orsz. Levéltár Dl. osztály 25,933. sz. a. 

Jegyzet. Hadtörténelmi tekintetben mindaz rendkívüli becscsel bír reánk 
nézve, a mi a XV. századbeli hadi fölszerelésünkre vonatkozik. Különösen 
kevés az, a minek ebből emléke a Zsigmond király korából reánk maradt. 
Most bemutatott oklevelünk magának a királynak hadi sátrairól ad számot; 



•ugyanebben az ágyúk is föl voltak jegyezve, a mely része a jegyzéknek 
azonban, fájdalom, elveszett. 

A sátrak nálunk általában nagy szerepet játszottak. A középkor ele-
jén még nem egy községünk lakossága tanyázik sátrak alatt; a Rákoson s 
egyebütt országgyűlésre egybejött rendeink még a XV. században is sátrak 
alatt tanácskoztak, hadi táborozások alkalmával pedig egész a legújabb korig 
főszerepet vittek. Ismeretesek voltak az egyrúdú, a négyrúdú, a kerek, a 
liáromrudu, a német, az udvaros és a török sátor. Különösen a török sátor 
az, mely ugyancsak a XV. század elejétől kezdve a XVIII. század közepéig 
leggyakrabban fordul elő leltárainkban. A kelet s általában úgy látszik a 
törökök voltak a hadi sátrak legügyesebb építői; az ő sátraik voltak egyszers-
mind a legdíszesebbek is. A főrúd tetején rendesen fényes rézgomb ragyo-
gott, melyről a zászló lengett. Az egész rendesen többféle, kék, zöld, vörös 
s fehér pamutvászonból készült s kívül-belől czifrán ki volt varrva, olykor 
belől atlaszszal is kibélelve.1) 

Hogy ezek mellett a magyar sátor szintén speciális s önálló szer-
kezetű volt, az adatokból szintén kétségtelennek látszik.2) 

Zsigmond király mint tudjuk az 1429. ós 1430-ik éveket csaknem 
teljesen Pozsonyban tölté. 1429. januárban Lengyelországba utazott, hol 
Ulászló királylyal ós Vitliold litliván nagyherczeggel Luczkban találkozott. 
Zsigmond itt szemrehányásokat tett szomszédjának, hogy nem támogatja a 
török ellen s másrészt, hogy a liussziták elleni háborúra segédül nyerhesse, 
Vitliold nagyherczeget a lithvániai királyi czímmel kecsegteté. Zsigmond e 
tárgyban Vitliolddal azután is számos követséget váltott s már a koronázás 
napját is kitűzé, — mi miatt viszont Ulászló lengyel királylyal már-már 
háborúba keveredett, — mígnem Vitholdnak 1430 október havában történt 
halála az egész ügynek véget vetett.3) 

Jegyzékünk mutatja, hogy a Vitliolddal váltott követségek bizonyára 
kölcsönösen drága ajándékokat is vittek. Igy látjuk, hogy egy selyemmel 
bélelt nagy sátort a király Witald herczegnek ajándékoz. 

Luczkból Zsigmond 1429-ben egyenesen Pozsonyba ment, hol a liusszi-

x) Történelmi Tár. 1886. I. 162. 186. — Szilágyi Sándor: Tört. Tár. 
1878. 360. — Thaly Kálmán: U. o. 1886. I. 186—187. IV. 787. — Koncz 
József: U. o. 1887. II. 389. 390. — A török sátort részletesen leírva s raj-
zokkal is kísérve találjuk: Everhardo Guernero Happelio Schatzkammer,' 
Hamburg. 1686. czímű művének 68-dik lapján. Leírja továbbá Marsigli Ala-
jos gróf Stato militare del imperio Ottomanno czímű művének II. k. 59. 
lapján. A török sátrak egyik legszebb példányát az 1886-iki történelmi 
kiállításon láthattuk Eszterházy Miklós hg. fraknói kincstárából. A törté-
nelmi kiállítás kalauza Majláth Béla 376. lap. 

2) Dr. Beliczay Jónás: A magyar stílről. 
8) Dlugoss. Lib. XI. 513. 1. 



ták követeivel értekezett, majd német birodalmi törvényszéket tartott, de 
meg köszvénye miatt különben sem igen tudott onnan kimozdulni. 

Tudjuk különben, hogy innen 1430-ban márczius havában Nagy-
szombatba, a liussziták elleni táborozásra s innen július 2-án Bécsbe ment. 

Jegyzékünk 1429 február 15-éről kelteződik, míg a király csak már-
czius hó 27-én van Pozsonyban.1) Valószínű tehát, hogy az egész nagy sátor-
készlet már a király odaérkezése előtt vitetett talán Bécsből Pozsonyba. 
Nagyobbára hadi sátraknak kellett ezeknek lenni, mit az a körülmény is 
bizonyít, hogy oly nagy számmal fordúlnak elő, noha a király a pozsonyi várba 
szállván, arra ott szükség nein volt, hanem igenis a kíséretnek, a királylyal 
levő dandárnak volt arra szüksége, mely a vár alján táborozott, továbbá 
bizonyítja az is, hogy jegyzékünk szerint csapatvezéreinek rendel azokból a 
király adatni. így Wezeli Frigyes berezegnek, Zólyomi Tamásnak, Szuliay 
Pálnak, Szepesy Istvánnak, Héderváry Lőrincz főlovászmesternek a későbbi 
bánnak/) Kaplat Jánosnak, Orosz Jakabnak, Szécsi Simonnak, Mérey János-
nak, Zbugyay Györgynek, Héderváry Györgynek, sőt még Behnali János 
puskaművesnek és János hídkészítő mesternek is. Botka és Ulrik is kap-
nak egy-egy sátort, melynek vásznán előbb salétromot szárítottak volt, 
tehát nem a finomabbak közül valók lehettek. Végűi ajándékba kap még 
egy sátrat a krevniczai biró is s kettőt adnak a tatároknak, talán jelen 
volt török követeknek vagy foglyoknak. 

Az ezen jegyzékben említett sátrak száma 61-et tesz, de sokkal több 
lehetett e jegyzékbe foglalva is, mert mint föntebb említők, az eredeti 
füzetkének közbe eső levelei elvesztek. 

Legvégül még számot kell adnunk a cserge, cherge elnevezésről. Jegy-
zékünk azt mondja, hogy sátor, köznéven cherge. Azt kell tehát ez alatt 
értenünk, hogy a sátrat általában csergének is hívták. Szótáraink a csergét, 
szűrposztóból való lasnaknak, gubának, tatár köpenyegnek mondják.3) 
A cserge elnevezés tehát a sátrak anyagára, szövetére vonatkozott s nem 
valamely különös sátorkészítósi módot jelentett. 

Ráth Károly: A magyar királyok hadjáratai, utazásai és tartóz-
kodási helyei. Győr, 1861. 143. 144. 1. 

2) Nayy Iván: Magyarország családai. 5. k. Pest, 1859. 77. 1. 
3) Páriz Pápai Ferencz: Dictionarium. Szeben, 1767. 361. 1. Ambr. 

Calepini: Dictionarium undecim lingvarum. Basiliae. 1598. II. 606. lap. 

Közli és jegyzetekkel kíséri 

Dr. Szendrei János. 
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