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FORRÁSKÖZLEMÉNYEK

RÉFI ATTILA

„a szörnyű drágaság naprúl napra neveKedIK”.  
tarvIsIo vIharvert hőséneK KeserveI

fedák mihály ezredes kérvénye, 1808

A mikrotörténelmi irányultságú társadalomtörténetírás kedvelt forrástípusai a külön
böző kérvények,1 amelyeket azonban a katonák vonatkozásában mindeddig kevésbé 
hasznosítottak.2Ez a forrásközlemény részint az ilyen jellegű iratokban rejlő lehetősé
gekre próbálja meg ráirányítani a figyelmet, másrészt egy sokat szenvedett és méltatlan 
véget ért, az uralkodóházért magát feláldozó hősnek kíván emléket állítani.

Fedák Mihály nyugállományú huszár ezredesnek, a Mária Terézia Katonai Rend lovag
jának3 rangfokozata és a csak kevesek által elnyert, előbbi kitüntetése alapján, látszólag 
magas státusza volt korának címek és rangok meghatározta társadalmában. A közlésre 
kerülő forrás révén ugyanakkor ettől némiképp eltérő kép rajzolódik ki. Egyértelműen 
kiderül ugyanis, hogy a törzstiszt4 anyagi helyzete korántsem állt arányban feltételezett 
társadalmi pozíciójával.

Az Abaúj vármegyei Jászón5 1748-ban polgári családban született Fedák közhuszárból 
jutott ezredesi rangra, ami rendkívüli vitézségre és rátermettségre enged következtetni.6 
Felfelé ívelő pályája azonban 1797-ben hirtelen kettétört. A március 23-án Tarvisiónál7 
lezajlott ütközetben ugyanis élete kockáztatásával megmentette a fogságba eséstől az 
uralkodó öccsét, a korszak kiemelkedő császári-királyi hadvezérét, Károly főherceget.8 

1  Vö.: Khavanova 2008. 1250. o. Ezúton is szeretném kifejezni köszönetemet a munka elkészítéséhez nyúj
tott segítségéért Olga Khavanovának, Fazekas Istvánnak, Lázár Balázsnak és Solymosi Józsefnek.

2  Az egyéni sorsok megismerésének effajta iratokban rejlő lehetőségére a katonák és hozzátartozóik által 
a Rákóczi-szabadságharc során írt folyamodványok kapcsán Mészáros Kálmán is felhívta már a figyelmet. 
Mészáros 2013. 116. o.

3  A királynő által alapított és róla elnevezett Mária Terézia Katonai Rend a Habsburg Monarchia legrango
sabb katonai kitüntetése volt. A rend bármely fokozatát elnyert tiszt, ha nem volt nemes, automatikusan nemes
ségre emelkedett, illetve bekerült a lovagi rendbe, valamint kérvényezhette a bárói cím odaítélését, amit ezt 
követően díjmentesen megkapott. Réfi 2014. 110–111. o.

4  A korszakban az ezred irányító szervébe, a törzsbe (németül: Stab) beosztott őrnagyi, alezredesi és ezre
desi rangfokozatú tiszteket törzstiszteknek, illetve a németből átvett kifejezéssel: stabális tiszteknek hívták, 
szemben a századokba beosztott, alacsonyabb kategóriát jelentő, összefoglalóan főtiszteknek nevezett alhad
nagyi, főhadnagyi, másod-, illetve elsőkapitányi rangot viselő tisztekkel.

5  Ma: Jasov, Szlovákiában.
6  Katonai pályafutására lásd: Réfi 2014. 288–289. o.
7  Ma Olaszországban található település. 1758 és 1918 között a Habsburg Monarchiához tartozott a 

Karintiai Hercegség részeként.
8  Habsburg-Lotharingiai Károly Lajos (1771–1847) főherceg, tescheni herceg, tábornagy, II. Lipót fia, 

I. Ferenc öccse.
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Hőstettéért viszont nagy árat fizetett.9 Súlyosan megsebesülve hadifogságba esett, s jobb 
karjára lebénult, ami gyakorlatilag pályafutásának végét jelentette.

Szabadulását követően kényszernyugdíj és hosszú gyógykezelések következtek. Utóbb 
mintegy négy esztendőre ismét szolgálatba lépett, félinvalidusként is ellátható, helyőr
ségi parancsnokságot vállalva. 1805-ben azonban végleg nyugállományba vonult. Három 
évvel későbbre, 1808-ra datálódik a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában 
őrzött, tőle származó irat, amely tulajdonképpen egy, az uralkodónak címzett kérvény 
magyar nyelvű fogalmazványa.10 Ebben röviden felvázolt vitézségére és hűséges szol
gálataira hivatkozva, értelemszerűen Károly főherceg megmentésére helyezve a hang
súlyt, nehéz anyagi helyzetét és testi szenvedéseit is elpanaszolva kéri lánya neveltetésé
nek támogatását, fia hadapródként való felvételét a Mérnök Akadémiára, a maga számára 
pedig tábornoki előléptetést és ennek megfelelő nyugdíjat. Kérése alátámasztására a szö
veg szerint több iratot is mellékel. Ezek azonban nem maradtak fent.11

Az írást jogos keserűség, helyenként reménytelenség hatja át. Úgy véli, komoly kar
rier állt volna még előtte. – Igazat adhatunk neki, hiszen életkora, a gyakori háborúk 
és az, hogy előléptetés várományosa volt, egyaránt erre predesztinálták. Egykori tiszt
társai pályafutását hozza fel példának arra, hogy meddig juthatott volna el a ranglétrán. 
Súlyos következményekkel járó önfeláldozásáért megfelelő kárpótlást és elismerést várna. 
A Mária Terézia Katonai Rend lovagkeresztjét, valamint az ezredesi rangot és nyugdíjat 
érezhetően nem tartja megfelelő ellentételezésnek. Kielégületlen, személyes becsvágyán 
túl nyilvánvalóan a családja iránt érzett aggodalom vezérli a kérvény megírásában. Erősen 
kérdéses ugyanakkor, hogy e magyarul írt fogalmazvány alapján valóban készült-e az 
előírásos formai követelmények szerinti, latin vagy német nyelvű beadvány. Eddigi vizs
gálataink alapján valószínűnek tűnik, hogy végül nem. A kérvénynek, illetve elintézé
sének ugyanis az udvari adminisztrációban eddig nem találtuk nyomát, ráadásul a meg
fogalmazott kérések egyike sem teljesült a későbbiekben.12 Ám ha az uralkodóhoz nem 
is, néhány kései olvasóhoz talán eljutnak hősünk panaszai, amelyek révén súlyos lelki 
és testi állapotának megismerésén túl a Habsburg-hadsereg birtoktalan, örökölt vagyon
nal nem rendelkező, nyugállományba vonult törzstisztjeinek megélhetési nehézségeiről is 
némi képet kaphatunk. Más források bevonásával anyagi helyzetét pontosabban is megis
merhetjük. A hadipénztár 1814. évi kasszakönyvéből megtudhatjuk, hogy az ez év június 
6-án bekövetkezett halálát megelőzően évi 1200 forint nyugdíjat folyósítottak számára.13 
Egy újabb forrásból az is kiderül, hogy ezen kívül a Mária Terézia Katonai Rend lovagja
ként évi 400 forint rendi nyugdíjat kapott.14 Ez nem tűnik kevésnek, de családjának eltar

9  Hőstettére vonatkozóan részletesen lásd: Károly főherceg megmentése.
10  MNL OL R 319 (Családok, személyek szerinti iratok gyűjteménye) №. 2432. Fedák Mihály (1749–1804) 

[!] ezredes, a francia háborúk idején szerepelt Kérvénye életrajzzal (1808. július 8.).
11  Néhány említett melléklet ugyanakkor minden valószínűséggel megegyezik a Mária Terézia Katonai 

Rend Osztrák Állami Levéltárban letétbe helyezett iratanyagában található, Fedákra vonatkozó dokumentu
mok némelyikével. Vö.: MMThO Fasc. IV. F 57.

12  A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának nyilvántartása alapján a vizsgált irat is magánkéz
ből származik. Ugyanis 1904. február 25-én, öt koronáért vásárolták özvegy Kiss Pálnétól. Lásd:MNL OL R 
224 (Múzeumi törzsanyag maradványa) №. 258. 259. k. 254. o. – Kohút Sára szíves közlése, melyért ezúton is 
szeretném kifejezni köszönetemet.

13  Stabsbücher 193. Undienende generalitat und Oberste (1814). 5135–5136. o.
14  Gárdonyi 1918. 52. o. A kérvényből ugyanakkor kiderül, hogy annak megírása idején, ezt még nem 

folyósították számára.
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tása és rendszeres gyógykezelése minden bizonnyal sok pénzt emésztett fel. Egyúttal az 
ilyen magas rangú tisztekkel szemben támasztott társadalmi elvárás is kötelezett bizo
nyos szintű életvitel fenntartására.

Szerencsés módon a Hadtörténelmi Közlemények egy korai számában közölt tanul
mánynak köszönhetően teljes részletességű képet kaphatunk hátrahagyott vagyonáról, 
amely az általa leírtaknak megfelelően valóban nem volt túl fényes. Az akkortájt a budai 
katonai törvényszék iratanyagában található, Fedák hagyatékára és családjára vonat
kozó dokumentumokat feldolgozó munka révén ugyanis kiderül, hogy halálakor vagyo
nát mindössze az 1804-ben vásárolt, 4000 forint értékűre becsült kassai háza, valamint 
az utóbb 824 forintért elárverezett, főként néhány bútorból, egyenruhából, fegyverből és 
könyvből álló ingóságai képezték, amelyek közül egy 100 forintért elkelt aranyóra volt a 
legértékesebb. Mindez azonban 6727 forintnyi adóssággal volt terhelve.15

A közreadás során a betűhűség helyett a szöveghűségre törekedtünk. Lehetőség sze
rint modernizált központozást és helyesírást igyekeztünk alkalmazni. A „ts”-t „cs”-re,  
a „cz”-t „c”-re cseréltük, a felesleges nagybetűket kisbetűkre írtuk át, a tollhibákat meg
jegyzés nélkül javítottuk. Ugyanakkor az eredeti stílust megőrzendő, a régies szóalako
kat és toldalékokat meghagytuk. A személy és helyneveket szintén eredeti állapotuk
ban hagytuk. Ezek bevett, mai alakját lábjegyzetben közöltük. Az idegen szavak ese
tében a magyarosított változatot használtuk, így például az „Oberster” helyett óbestert,  
a „Commendans” helyett a kommandánst. Elterjedt, magyarosított alak hiányában viszont 
eredeti formájukban hagytuk ezeket, mint például az „Oberstlieutenant” esetében, láb
jegyzetben közölve jelentésüket. Az eredeti szövegben aláhúzással jelölt részeket kurzi
válással emeltük ki. A rövidítéseket szögletes zárójelben oldottuk fel. A néhány hiányt 
ugyancsak szögletes zárójelben pótoltuk.

Fedák Mihály a tarvisiói ütközetben16

15  Gárdonyi 1918. 52–53. o.
16  Forrása: Ernst 1862. (Számozatlan képmelléklet.)



804 

Réfi Attila

 Forrásközlés

Fedák Mihály nyugállományú huszárezredes kérvénye, Kassa, 1808. július 8.

Fölséges Császár és király!

Minthogy az alább megnevezett, kezdvén hadi szolgálatát 1760dik esztendőben17 
mint közlovas katona az akkori báró Splényi,18 azután gróf Eszterházi Imre19 rege
mentjében,20úgy végtére folytatván báró greven21 és báró Vétsey22 regementjében,23 vég
tére pediglen gróf Erdődy-huszároknál24 azon 48 esztendőknek elforgása alatt.25 Valamint 
a burkus,26 úgy a török és szintén a francia háborúban27 is, különös hívséggel28 való szol
gálata által, sok véres ütközetekben (melyeket is rendszerint és voltaképpen mind elő
számlálni hosszas lenne) magát jelesen megkülönböztetvén 14 lovat vesztett, melyek az 
ütközetekben alatta agyonlövettettek.

Vajmi nevezetes nagy kárvallás! Mivelhogy azon, agyonlövetett lovak közül némely
nek 40, 60, némelynek pediglen 80 és több arany lévén az ára. Noha tehát egyet a más
sal csak 50 aranyával számlálván is, mégis öszvességgel 700 arany, avagy is 3150 forintra 
menne azáltal történt alább megnevezettnek kárvallása, amely kárvallás annyival is érzé
kenyebb, minthogy az alább megnevezettnek semminémű segedelme nem volt, mostaná
ban sincsen.

De, hogy az alább megnevezett az ellenség előtt tett számos és nevezetes hív29 szol
gálatának előszámlálásával terhes ne légyen, egyedül csak azon jeles történetet bőveb
ben és voltaképpen előterjeszteni bátorkodik, midőn 1797dik esztendőben 23dik márci

17  A hivatalos katonai források alapján egyértelműen megállapítható, hogy pályafutását 1766. június 
7-én kezdte az akkor már gróf Esterházy Imre tulajdonában lévő huszárezredben mint lovasítatlan újonc. ML 
Husaren-Regiment Esterhazy, FML, 1766–1768. Karton-Nr. 11.686, Muster Lista über die Obristens Escadron, 
Nachod, 15. November 1766. Recrouten zu fuß). A fenti adat így vagy tévedés, vagy esetleg szándékos csúsz
tatás következménye. Ily módon talán szolgálati idejét akarta még impozánsabbá tenni.

18  Miháldi báró Splényi gábor Antal (1690–1762) lovassági tábornok.
19  galánthai gróf Esterházy Imre (1722–1792) lovassági tábornok.
20  Fenti huszárezred alapítására a lengyel örökösödési háború kezdetén, 1733-ban került sor, 1768-ban 

azonban megszüntették. Nem összetévesztendő az ezt követően Esterházy Imre tulajdonába került, később  
3. hadrendi számot nyert huszárezreddel. Wrede 1901b. 719. o.

21  Báró Martin von graeven (1711 k.–1790) altábornagy.
22  Vécsei és hajnácskői báró Vécsey Siegbert (1739–1802) altábornagy.
23  Az ezred német eredetű, régies megnevezése. A fentiekben konkrétan az 1733-ban felállított, 1798-ban 

4. hadrendi számot nyert huszárezredről van szó. Wrede 1901a. 249. o.
24  Az 1688-ban alapított, 1798-tól 9. hadrendi számot viselő huszárezredről van szó, melynek tulajdo

nosa 1783 és 1806 között monyorókeréki gróf Erdődy János (1733–1806) lovassági tábornok volt. Wrede 1901a. 
278–279. o.

25  A korábban említettek tükrében valójában csak 42 év telt el hadi pályafutásának megkezdése és a kér
vény megírása között. Tényleges katonai szolgálata ráadásul a nyugdíjban eltöltött idő következében „mind
össze” 36 esztendőt tett ki.

26  Porosz.
27  A fentiekben porosz háború néven az 1778–1779-ben lezajlott bajor örökösödési háborúra, török hábo

rúként a Habsburg Monarchia és az Oszmán Birodalom utolsó összecsapására (1787–1791), francia háborúként 
pedig a forradalmi Franciaország ellen 1792–1797 között vívott első koalíciós háborúra utal.

28  Értsd: hűséggel.
29  Hű.
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usban azon szerencsétlen reterádában30 Tarvisnál,31 aholott is ama nevezetes Masséna32 
generális33 40 000 franciával a mi gyenge és alig 3000 emberből álló seregünket, 
úgymondván egy lábig [!] feldúlván, a fölséges herceg, Károly pedig az ellenségtül 
immár egészen megkeríttetett és a szemlátomást való fogság, vagyis halál között lévő 
veszedelemben forgott.

Az alább megnevezett mint akkori Obristlieutenant34 az Erdődy-huszároknál ugyan
azon regementbéli 2 divízióval35 oly jelesen és vitézi módon az ellenséggel viaskodott, 
előre immár által látván a nagy veszedelmet. Noha az alább megnevezett már megse
besítve is volt, mindazonáltal mégis, tulajdon önnönmagának romlásával is, a felséges 
Károly herceget legnagyobb eltökéllettséggel és minden erejének tehetségével úgyany
nyira védelmezte, hogy végtére az említett 2 huszár divízióból (amely is 24 főtiszt[ből], 
48 altiszt[ből] és mintegy 800 közkatonából álló vala) nem többen, hanem csak báró 
Szörényi Antal kapitány,36 1 káplár és 6 közlegény, kik is a felséges Károly hercegnél 
ordonancián37 valának, seb nélkül v[agy] épen megmaradhattanak, a többiek mindnyá
jan, részszerint a verekedő helyen halva, részszerint pediglen sebbe és fogságba estenek.

Mely szörnyű, véres ütközetben az alább megnevezett alatt 2 ló agyonlövettetett, maga 
pediglen 5 sebbekkel, úgymint 2 vágással a fején, 2 vágással a jobb karján és kartács-
lövéssel a bal lába szárán megsebesítve, fogságba esett. Önnön magát a felséges Károly 
herceg megszabadítása végett, minden kímélés nélkül feláldozván, valamint is ez a fel
séges Károly hercegnek párjában F betű alatt iderekesztett38 bizonyító leveléből nyilván 
kitetszik.39

Holott pediglen, hogyha az alább megnevezett, midőn az első lova alatta agyonlövette
tett, és immár 8 párizsi francia huszároktól körülvéttetett volt; kik is Rende vous pardon40 
kiáltoztanak vala, magát megadni akarta volna, akkor tehát minden seb és sérelem nél
kül maradhatott volna. És bizonyosan, valaminthogy több akkorbéli Obristlieutenantok, 
s volt pajtási,41 akik is mintegy 150en felül most immár mind generálisok, és 34en közülük 
immár F[eld] M[arschall] Lieutenantok,42 úgy az alább megnevezett is több, számos ütkö
zetekben megbizonyított hív szolgálatának megérdemlett jutalmát és további előmenetelét 
elérte volna, hogyha az alább megnevezett, a fölséges Károly hercegnek megszabadítása 
végett, úgyannyira magát nem szakrifikálta43 volna, és mindaddig, immár sebben lévén 

30  Visszavonulás során.
31  Tarvisiónál.
32  André Masséna (1758–1817) francia tábornok, utóbb, 1804-től Franciaország marsallja, Rivoli és 

Essling hercege.
33  Itt: tábornok.
34  Alezredes.
35  Osztállyal. A lovassági ezredek két századból álló alegysége.
36  Kisszörényi báró Szörényi Antal (1768–?) másodkapitány. 1798-ban kilépett a katonai szolgálatból. ST 

Husaren-Regiment Nr. 9 1794 Karton-Nr. 7701; ST Husaren-Regiment Nr. 9 1798 Karton-Nr. 7703.
37  Futár-, illetve parancsőri szolgálaton.
38  A kérvényhez csatolt.
39  Ez valószínű azonos volt a Mária Terézia Katonai Rend iratanyagában ma is megtalálható, Károly főher

ceg által Fedák számára kiállított tanúsítvánnyal. MMThO Fasc. IV. F. 57. Attestat, Prag, 17. Jänner 1798.
40  A hibás franciaságú idézet körülbelül annyit tesz: „Adja meg magát kegyelemre!”
41  Itt: a vele egy rangban szolgáló tiszttársai.
42  Altábornagyok.
43  Feláldozta.
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is, az ellenséggel nem viaskodott volna, méglen hogy a felséges Károly herceget minden 
veszedelemtül megszabadítá.

Mely jeles és vitézi hívségének örökös és tagadhatatlan bizonyságául, de egyszersmind 
szomorú emlékezetére szolgálnak az alább megnevezettnek azon véres ütközetben nyert 5 
sebjei, mely 5 sebek között a válla perecén lévő [a] legártalmasabb, mivelhogy az artériák 
és főbb ínak kettévágattattak, és azoknak összveforradása miatt jobb karja megmereved
vén, s az által az alább megnevezett, nemcsak hogy a további hadi szolgálatra elégtelenné 
lett, és ugyanazon okból (minden maga hibája nélkül) a további előmenetelében meggátol
tatott; hanem még azon felül, minden csak kigondolható kúrák, fürdők és több mint 2000 
forint költség után is, az alább megnevezett, sebeinek szüntelen fájdalmi között, mai napig 
is nyomorog, és halála órá[já]ig nyomorogni fog. Mely felette szomorú és nyomorúságos 
állapota az alább megnevezettnek a következendők által annyival is inkább öregbedik:44

1o Azon szomorú megemlékezés által, hogy tudniillik az alább megnevezett az ő hadi 
szolgálatabéli kötelességének bőv45 mértékben eleget tévén, mégis a megérdemlett előme
netel és Fölségednek kegyes ígéreti szerint reménylett jutalom helyébe, és csak egyedül a 
Károly hercegnek megszabadítása végett nyert sebjei által lett jobb karjának megcsonku
lása miatt, minden más önnön magának legkisebb hibája nélkül, az akkorbéli volt pajtási
tól annyira hátramaradott légyen.

2o Meggondolván azt is, hogy az alább megnevezett az idő alatt améglen, hogy fog
ságban volt, az armadánál46 történt nagy promóciónál47 a fő Hadi Tanács által mint óbes
ter48 és reg[i]m[en]tkommandáns49 a Székelyhuszároknál immár prenotálva50 volt légyen.

De, mivelhogy az alább megnevezett a Károly herceg által a tarvisi ütközetről tett 
relációban51 úgy adattott bé, hogy megsebesítve fogságba esett, amely is valóban úgy 
lévén. De, mivelhogy az alább megnevezett a többiekkel, kik a tarvisi ütközetben fog
ságba estenek (úgymint Feldmar[s]chal[l] Lieutenant báró Sultz52 és Bajalits,53 Generál 
Major54 Köblöss55 és báró graven,56 azon felül 42 stabális- és több mint 300 főtisztekkel, 
kik is mint fogottak, Majland és Turin városába vitettek;57 az alább megnevezett pediglen 
azon ütközetben nyert 5 súlyos és veszedelmes sebjei miatt a többi elfogottakkal el nem 
vitethetvén, gymóna nevezetű helységben58 elhagyatott, s ugyanazon okból azon specifi
kációban,59 mely az ellenségtül az elfogottak száma iránt, a fő Hadi Tanácsnak által kül
detett, az alább megnevezettnek a neve elírva60 nem találtatott; következendőképpen azon 

44  Itt: nagyobbodik, súlyosbodik.
45  Értsd: bő.
46  Hadseregnél.
47  Itt: előléptetésnél.
48  Ezredes.
49  Ezredparancsnok.
50  Előjegyezve.
51  Itt: jelentésben.
52  Johann Schulz von Leichtenthal altábornagy (1736 k.–1802).
53  Báró bajaházi Bajalich Ádám altábornagy (1734–1800).
54  Vezérőrnagy.
55  Nagyváradi Köblös Sámuel vezérőrnagy (?–1811).
56  Báró Johann Anton graffen vezérőrnagy (1741–1807).
57  Milánó és Torinó, akkoriban mindkét város francia uralom alatt állt.
58  gemona del Friuli (Velencei Köztársaság, ma Olaszország).
59  Részletes felsorolásban.
60  Értsd: leírva.
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vélekedésből, hogy az alább megnevezett az ütközetben nyert súlyos sebjei miatt megholt 
légyen, helyette Barbátsy lett a Székely-huszároknál óbester.61

Úgy nemkülönben történt, csak ugyanaz idő alatt méglen, hogy az alább megneve
zett fogságban lenne, és az akkorra Erdődy-huszároknál volt óbestere, Piatsek Károly62 
Generál Majornak promoveáltatott,63 minthogy az alább megneveztetett immár bizo
nyosan megholtnak állíttatott, ugyanazon okból báró Stephaits lett óbester az Erdődy-
huszároknál,64 és úgy ismét újonnan az alább megnevezett, minthogy megholtnak tarta
tott, előmenetelében ártatlanul hátramaradást szenvedett.

3o Jóllehet, hogy az alább megnevezettnek a Mária Terézia Vitézi Rendbéli kereszt 
1801dik esztendőben kegyesen konferáltatott,65 de még mindez ideig is az alább megneve
zett azon vitézi rendbéli kereszttel járulandó fizetésben nem részesült, azon okból, mivel 
azon vitézi rendbéli kereszt az alább megnevezettnek, a felséges Károly herceg megsza
badítása végett, s mintegy annak jutalmául is adatott, s úgyszintén tehát, azon vitézi rend
ben lévő rangja is ugyanazon időtül számláltatik.66

4o Holott pediglen az alább megnevezett (valamint is az iderekesztett Species Factiból67 
és ahhoz tartozandó 6 bizonyságtévő levelekből bővebben általlátni lehet) már [az] azelőtt 
való ütközetekben általa végben vittetett vitézi érdemiért a vitézi rendbéli keresztet való
jában megérdemlette [volna], immár [az] 1794dik esztendőben történt Mannheim68 város
ának megkerítésénél és ostromlásánál, melyrül is az A betű alatt lévő tanúlevél bizony
ságot tészen.69 Úgy nemkülönben azon nevezetes ütközetben Rivolinál70 is, melyre 
Mantuának71 megszabadítása következett.72

61  Barbácsy József (1749–1825) későbbi vezérőrnagy, a Wurmser-, későbbi 8. számú huszárezred addigi 
alezredese, 1797. április 28-án ezredessé és a Székely határőr-, későbbi 11. számú huszárezred parancsnokává 
lépett elő. Réfi 2014. 304. o.

62  Piacsek Károly Kristóf (1749–1799) vezérőrnagy, 1793 és 1797 között az akkori Erdődy-, későbbi  
9. számú huszárezred, valamint egyúttal Fedák parancsnoka volt. Réfi 2014. 372. o.

63  Lett kinevezve. – Piacsek pontosan 1797. május 12-én lépett elő vezérőrnaggyá. Réfi 2014. 372. o.
64  Nemesdédi báró Stephaics Ferenc (1739–1811) későbbi vezérőrnagy, a Ferdinánd főherceg-huszárez

red alezredeséből 1797. május 15-én ezredessé és az Erdődy-huszárezred parancsnokává lépett elő. Réfi 2014. 
399. o.

65  Itt: adományoztatott.
66  A rendi szabályzat értelmében ugyanis csak a kitüntetés elnyerése szerinti rangidősség alapján számí

tott első 200 rendtag kapott hivatalosan nyugdíjnak nevezett, rendszeres juttatást. A többiek így csupán kiha
lásos alapon kerülhettek sorra. Ezért valóban nem lényegtelen anyagi szempontból sem a kitüntetés odaítélé
sének időpontja. Hübler 1822. 330. o.

67  A tényállást igazoló részletes leírásból.
68  Rajnai Palotagrófság (Pfalz), ma Németországban.
69  A fent említett csatolmány valószínűsíthetően azonos a Mária Terézia Katonai Rend iratanyagában 

található tényállás-leírással. Ugyanakkor ezzel összevetve kiderül, hogy Fedák ezúttal is téved. Mannheimnél 
ugyanis nem 1794-ben, hanem az 1795. október 18-i rajtaütés és az ellenséges tábor ekkor történt elfoglalása 
során tüntette ki magát. Mentségére szolgáljon, hogy a város térségében az első koalíciós háború során számos 
kisebb-nagyobb összecsapásra került sor. Vö.: MMThO Fasc. IV. F 57. Species facti, Wien, 12. December 1797.

70  Szárd-Piemonti Királyság, ma Olaszországban. – Itt nem az 1797. január 14–15-én lezajlott, Bona
parte Napóleon győzelmével zárult, elhíresült rivoli csatáról, hanem a császári-királyi csapatok győzelmével 
végződött, 1796. november 17-én, szintén e helyen végbement találkozóharcról van szó. Fedák ezen hőstette 
ugyancsak bemutatásra kerül a Mária Terézia Katonai Rend iratanyagában található tényállás-leírásban. Lásd: 
MMThO Fasc. IV. F 57. Species facti, Wien, 12. December 1797.

71  Mantova (Milánói Hercegség, Habsburg Monarchia; ma Olaszországban).
72  Fedák állítása korántsem fedi a valóságot. A már 1796 júniusától körülzárt Mantova felmentése ugyanis 

ezt követően sem sikerült. A város védői mindössze egy kitörést tudtak megkísérelni 1796. november 23-án. 
Utóbb, 1797 februárjában pedig kapitulációra kényszerültek. Lázár 2006. 416–417. o.; Österreichs Kriege, 86. o.
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Az alább megnevezett, valamint is a C és D betűk alatt lévő bizonyságtévő levelekből 
nyilván kitetszik, magát különösen azon ütközetben megkülönböztette, és hogy az ellen
ség megverettetett és [le]győzettetett légyen, az egyedül csak az alább megnevezett által 
kigondolt s feltalált, jól elrendelt és vitézi módon szerencsésen végbe is vittetett, ellen
ség sáncainak megkerítése s megvétele által lett. Holott is 2 francia generális La Vallete73 
és Florella74nevezetű, sok, számos tisztekkel és több 10 000 ezer franciával, 54 ágyúval  
és minden tábori eszközökkel elfogattattak. Melyet is Bonaparte megtudván, azonnal, 
csak ugyanazon éjjel, Mantuának ostromlását félbeszakasztotta, ott hagyván 300 ost
romló nagy ágyút, Verona felé reterált.75 Mindezek csak az alább megnevezettnek külö
nös vitézi s véres fáradsága által lettenek meg, amely különös vitézi érdemiért és hasz
nos szolgálatáért az alább megnevezett, már a felséges Károly hercegnek megszabadítása 
előtt is, hogy a vitézi rendbéli keresztet valójában megérdemlette [volna], úgy véli.

És, hogyha az alább nevezett az előbbi vitézi érdemiért és hív szolgálatáért a vitézi 
rendbéli keresztet (amint is, hogy megérdemlette) megnyerte volna, s így a vitézi rendbéli 
keresztért járó jutalomban is annyival elébb részesült volna.

5o Hogyha az alább megnevezettnek egynéhány esztendővel később nem lett [volna] 
szerencséje a felséges Károly herceget megszabadítani, mely rendkívül való vitézi érdeme 
az alább megnevezettnek az egybegyűlt vitézi rendbéli kapitulumnál76 oly nagy impresz
sziót77 tett, hogy minden többi, az alább megnevezett által végbe vittetett és a Species 
Factiban indukált78 és megbizonyíttatott vitézi érdemei között legérdemesebbnek lenni 
tartatván. S ugyanazon tekintetből ezen alább megnevezettnek, különös vitézi érdemének 
nagyobb megjutalmazása végett, egynémely azon vitézi rendbéli káptalan tagjaitól, úgy 
mint Princ Deligne[től]79 és Lobkovitz hercegtől80 és még egynehánytól az alább megne
vezettnek a vitézi rendbéli commandeur keresztes vótum81 adatott; de mindhogy a vitézi 
rendbéli káptalan többi tagjai egy értelemben82 nem lévén, tehát csak a kiskeresztre, vég
tére, közönségesen vótum adatott. És ugyanarra való nézve is, az alább megnevezett
nek ezen legutóbbi, különös érdemű vitézi cselekedetének napjától a vitézi rendben lévő 
rangja is meghatároztatott. Mely későbbi rang által az alább megnevezett a vitézi rendbéli 
kereszttől járulandó jutalomban is nem csekély rövidséget83 még [a] mai napig is szenved.

Mivel, hogyha az alább megnevezett azon előbbi, 1794dik esztendőben általa végben 
vitt, és az A betű alatt lévő tanúlevél által megbizonyíttatott vitézi cselekedetiért, tud

73  Antoine Joseph Marie Valette francia dandártábornok (1748–1823).
74  gróf Pascal-Antoine Fiorella (1752–1818) korzikai származású francia dandártábornok, utóbb hadosz

tálytábornok, végül francia királyi altábornagy. Bonaparte Napóleon unokatestvére.
75  Visszavonult.
76  Káptalan. Ez esetben a Mária Terézia Katonai Rend káptalanjáról van szó, amely a rendi kitüntetések 

odaítéléséről volt hivatott dönteni.
77  Itt: hatást.
78  Bejegyzett.
79  Charles-Joseph Lamoral, Ligne 7. hercege (1735–1814) tábornagy.
80  Joseph Maria Karl von Lobkowitz herceg (1725–1802) tábornagy.
81  Értsd: parancsnoki keresztre történő szavazat. A Mária Terézia Katonai Rendnek ugyanis 1765-től 

három fokozatát adományozták, a kis vagy lovagkeresztet, a közép vagy parancsnoki keresztet és a nagyke
resztet. Réfi 2014. 110. o.

82  Értsd: egy véleményen.
83  Kárt.
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niillik Mannheim városa ostromlása idejében a francia besáncolt lágernak84 minden 
abban lévő sátorokkal és ágyúkkal együtt való megvételéért, de kiváltképpen, hogy a 
Latterman-regementbéli85 battalion86 és Erzherceg87 Károly regementbeli divízió (kik is 
a francia lovas carabinier regementül88 immár egészen bekerítve voltak) a szemlátomást 
való veszedelemből az alább megnevezett által megszabadíttattak, és hogy ezen hasz
nos vitézi cselekedetet az alább megnevezett minden parancsolat nélkül és csak egyedül 
önnön tulajdon jóindulatából89 végbevitte volt légyen, a fent említett Species Factinak 2dik 
cikkelye és az A betű alatt lévő tanúlevélnek utóbbi része világosan bizonyítják.

Amely hasznos, vitézi érdemes cselekedetiért, hogyha az alább megnevezett a vitézi 
rendbéli keresztet, aminthogy megérdemlette, úgy, ha meg is kapta volna, tehát azon 
időtül fogva az elmúlt 14 esztendőkre a vitézi rendbéli kereszttől járulandó jutalombéli 
8400 forintból álló haszonban is immár részesült volna.

6o Végtére pediglen, hogyha az alább megnevezett legnagyobb alázatossággal és mély 
tisztelettel az ő megkeseredett (majd csaknem kétségbe való eséshez közelítő) búval teljes 
szívét, az ő szívbéli fájdalminak megmagyarázása által, valamennyire enyhíteni és az iga
zat megmondani bátorkodik, hogy az alább megnevezettnek az ő egész szerencsétlensége, 
valamint is sebeire következett megcsonkulása, s úgy az által okoztatott, előmenetelében 
való hátramaradása egyedül csak a felséges Károly herceg megszabadításának történeté
ből következett és származott légyen.

Vajmi kimondhatatlan és szörnyű nagy, szívbéli fájdalom, midőn az alább megneve
zettnek könyves90 szemmel látnia kell azon szembetűnő különbséget, mi módon olykor a 
csekélyebb érdemek is jutalmaztattak. P[éldának] o[káért] a generális Liptay,91 aki is az 
utóbbi török háborúban Bánátiumban,92 Karánsebesnél,93 hogy a törökök a mi népünk
től elhagyatott kaszárnyából kiűzettessenek az idő alatt méglen, hogy a granadérosság94 a 
kaszárnyában a gránátokat hányta (hogy a kaszárnyának visszavétele annyival hamarább 
véghez mehessen), elébb megnevezett generális Liptay, akkorbéli granadéros battalions 
kommandáns,95 tulajdon vállain egy lajtorját96 hozott, amely cselekedetiért, nemcsak, hogy 

84  Itt: katonai tábor.
85  Az 1682 és 1809 között fennállt, 1769-től 45. rangszámú, 1776-tól 1806-ig báró Franz von Lattermann 

(1716–1806) altábornagy tulajdonában állt császári-királyi gyalogezred. Wrede 1898. 245–246. o.
86  A franciából a németbe is átvett szó helyes formája: bataillon, jelentése: zászlóalj.
87  Főherceg.
88  Karabélyos ezred. A francia lovas karabélyosok huzagolt csövű lőfegyverrel felszerelt elit nehézlova

sok voltak.
89  Jó szándékából.
90  Értsd: könnyes.
91  Kisfaludi báró Lipthay Antal (1745–1800) altábornagy.
92  Az egykori Temesi Bánság területe alkotta történelmi-földrajzi régió mai napig elterjedt megnevezése 

a magyarosabb Bánság mellett.
93  Katonai Határőrvidék, Habsburg Monarchia, ma: Caransebeş, Romániában. – Fedák azonban most is 

téved, Lipthay ugyanis Újpalánkánál (ma: Bačka Palanka, Szerbiában) érdemelte ki a Mária Terézia Katonai 
Rendet. Wurzbach 1866. 235–236. o.

94  Az elit gyalogság, a gránátosok régies megnevezése.
95  gránátos zászlóaljparancsnok.
96  Létrát.
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a vitézi rendbéli keresztet megnyerte,97 de még azon felül, bárósággal és két kamerális98 
faluból álló jószággal is peren[n]aliter99 megajándékoztatott.

És úgyszintén az alább megnevezett naponkint látván, hogy még a közkatona is, aki 
vagy tisztét, vagy csak pajtását100 is az ellenségtől megmenti, a Fölségnek kegyes rendelé
séből ezüst, avagy érdeméhez képest, arany medáliával101 is jutalmaztatik. Az alább meg
nevezett meg nem magyarázhatja, minémű érzékeny s fájdalmas szívvel kellessen neki 
látnia az ilyetén megjutalmazott vitézeket, mely megérdemlett jutalomnak látása által, az 
alább megnevezettnek szíve annyival is inkább megszomorodik az annyiszor megújult 
szomorú megemlékezés által.

Hogy csak egyedül az alább megnevezett légyen az a szerencsétlen, akinek az ő vitézi 
érdemei (de midőn kétség nélkül csak egyedül amiatt, hogy az alább megnevezettnek 
érdemei voltaképpen és tökéletesen Fölségednek tudva nem voltak), s ugyan azon okból 
nem szintén elegendőképpen is jutalmaztatának, és ugyanazért is az alább megnevezett 
ártatlan szenvedett előremenetelének hátramaradása miatt, búval teljes, szomorú állapo
tában és súlyos sebeinek keserves fájdalmiban még mai napig is, a megígért jutalomnak 
nem teljesítése miatt, azon nyughatatlan, törekedő várakozásban, hogy még talán idővel, 
valamint a Károly herceg, úgy Fölségednek, az alább megneve[zet]thez a jövendőbéli juta
lom iránt kegyesen nyújtani méltóztatott ígérete vajha bételjesedhetnék, ugyanazon óhaj
tott, de kétséges reménységben tusakodva sínylődik.

Azért is végtére, minthogy az alább megnevezett annyi, mindenféle, egymást érő 
fatalitások102 által nevezetes kárvallásokat is szenvedett, s az által szomorú állapotba és 
nagy szükségbe helyheztetett,103 még amellett a rajta lévő súlyos sebjeinek és szüntelen 
való fájdalminak néminémű megenyhítésére, még mai napig is megkívántató, és nem cse
kély, költségekkel is terheltetik, és mindezek mellett a szörnyű drágaság naprúl napra 
nevekedik. S ugyanazért is, majdcsak nem lehetetlen, hogy az alább megnevezett a hozzá
tartozandókkal együtt megkívántató tisztességes élelmét, ruházatát, és azon felül a gyer
mekeinek szükséges jó nevelését is, a kirendelt penzióból,104 hogy kipótolhassa.

S ugyanazon okokból, az alább megnevezett, a felette való nagy szükség és nyomorú
ság által mintegy kényszeríttettik, mély alázatos térdhajtással Fölségednek azon kegye
lemért könyörögni, hogyha az ő Terézia nevezetű 12 esztendős leánykája, a jó erkölcs 
és keresztény tudomány, úgy nemkülönben más több nékie tudni szükséges munkának 
megtanulása és egyszersmind megkívántató, jó nevelése végett a Kassán lévő Tisztelendő 

97  Lipthay 1788 novemberében, őrnagyként nyerte el a Mária Terézia Katonai Rend lovagkeresztjét,  
a leírások alapján, Fedák állításától eltérően, megérdemelten. Vö.: Wurzbach 1866. 235–236. o.

98  Kamarai (kincstári).
99  Mindörökre.

100  Itt: (legénységi állományú) bajtárs.
101  Érem – II. József hozta létre a legénység kitüntetésére 1789 júliusában az arany, néhány hónappal 

később pedig az ezüst érdempénzt, melyek elnevezését 1809-ben Arany, illetve Ezüst Vitézségi Éremre vál
toztatták. Pilch [1933]. 100. o.

102  Végzetes csapások.
103  Értsd: helyeztetett.
104  Itt: nyugdíj.
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Ursulina apácák105 klastromában106 Fölségednek kegyes szárnyai alatt, ha csak egy pár 
esztendeig is neveltetnék.

És az alább megnevezettnek Mihály nevezetű 11 esztendős fiacskája, mostanság 2di 
anni107 grammatikus,108 aki is oly áldott és különös jó talentummal bír, hogy minden véle 
tanuló társait felülhaladván, valamint is a keresztény tudomány, úgy a többi más egyéb 
tanulandó tárgyakból is első eminens,109 melyet is az G betű alatt iderekesztett dokumen
tumok bizonyítják, arra való nézve, hogy ezen különös jóindulatú gyermek (aki is idővel 
az országnak hasznos tagja és hív védelmezője lehet) az ezekhez megkívántató szükséges 
tudományokat annyival is inkább és jobban megtanulhassa, azért is, az alább megneve
zett, Fölségednek alázatos térdhajtással esedezik, hogyha az említett jóindulatú fiacskája, 
Fölségednek kegyességéből, az Ingenieur-akadémiába110 mint kadét bevétetnék.

És végtére, hogyha az alább megnevezett, az ő maga különös vitézi érdemeire és 
amellett általa az Fölséges Ausztriai Háznak és országnak, 48 esztendőknek elforgása 
alatt végbevittetett, számtalan sok, hasznos, hív szolgálatára nézve, Fölségednek különös 
kegyelméből generális karakterrel111 és szaláriummal112 anstellíroztatnék.113

Mely óhajtott különös kegyelemért az alább megnevezett, Fölségednek császári és 
királyi trónusának színe előtt, térd hajtva és arcra borulva, mély alázatossággal esedezni 
és könyörögni meg nem szűnik.

Kassán, 8dik July 1808.

Fölségedneklegalázatosabb s hívebb szolgája,
Fedák Mihály óbester és Mária Terézia keresztes vitéze

105  A Szent Orsolyarend, másként orsolyiták latinos megnevezése. A Merici Szent Angéla által alapí
tott női tanító rend 1698-ban telepedett meg Kassán, ahol zárdájukban leányiskolát működtettek. Lásd: 
Angelinium Leánynevelő Intézet; Orsolyiták; Sziklay – Borovszky 1896. 175. o

106  Kolostor.
107  Második évben lévő (másodéves).
108  A korabeli oktatási rendszerben a gimnázium első négy osztályát (1806-ig az első hármat) grammati

kai iskolának hívták, miután ezekben eredetileg a latin nyelvtan elsajátítására helyezték a legnagyobb hang
súlyt. Nagy 1977. 27. o.

109  Itt: kitűnő tanuló.
110  A hadmérnökképzést szolgáló, 1718-ban felállított császári-királyi Mérnök Akadémiára utal. Az intéz

ményre bővebben lásd: Gatti 1901.
111  Értsd: tábornoki ranggal.
112  Fizetéssel.
113  Alkalmaztatna.
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“THINgS ARE gETTINg TERRIBLY EXPENSIVE EVERY DAY”
The grievances of a Storm-beaten Hero of Tarvis. A Petition by Colonel Mihály Fedák, 1808

Abstract

The Hungarian-language draft of a petition from 8 July 1808, kept at the National 
Archives of Hungary, is published here. It was written by retired Huszár Colonel Mihály 
Fedák and addressed to the monarch. Although the petition was probably never sent, it is 
quite a valuable sources for later readers, for it unfolds the interesting and hard life of a 
brave Hungarian officer.

Born in a bourgeois family in 1748, Fedák proved his outstanding valiance and apti
tude in his way from the position of a common Huszár soldier to the rank of a colonel. His 
rising career, however, came to an end in 1797. In the Battle of Tarvis on 23 March 1797 
he risked his life to save Archduke Charles from getting captured. As the result of the fight 
his right arm was paralyzed, and thus Fedák had to retire. Although he was awarded the 
most significant military medal of the time, the Knight’s Cross of the Military Order of 
Maria Theresa, he did not think of it as sufficient compensation. Therefore in his petition, 
after describing his hard situation, he requests from the ruler the rank and pension of a 
general, and asks help for the education of his two children.

Attila Réfi

„DIE SCHRECKLICHE TEUERUNg NIMMT TAg FÜR TAg ZU”
Die Wehklagen des sturmgeplagten Helden von Tarvis (Tarvisio).  

Das gesuch von Oberst Mihály Fedák, 1808

Resümee

Es wird das ungarischsprachige Konzept des gesuchs vom 8. Juli 1808 veröffent
licht, die im Landesarchiv des Ungarischen Nationalarchivs verwahrt wird. Es wurde von 
Husarenoberst i. R. Mihály Fedák an den Herrscher geschrieben. Zwar wurde das gesuch 
vermutlich wohl nie eingereicht, doch es kann aus Sicht der späten Leser als eine ziemlich 
wertvolle Quelle angesehen werden, weil daraus das interessante und zugleich schwere 
Schicksal eines ungarischen Soldatenoffiziers herauszulesen ist.

Der im Jahr 1748 in einer bürgerlichen Familie geborene Fedák wurde aus einem 
gemeinen Husaren zum Obersten, was seine besondere Tapferkeit und Begabung zeigt. 
Seine emporsteigende Laufbahn nahm jedoch im Jahr 1797 ein jähes Ende. Im gefecht 
bei Tarvis (Tarvisio) nämlich, am 23. März 1797, rettete er unter Einsatz seines Lebens 
Erzherzog Karl vor der gefangennahme. Infolge des Kampfes wurde aber sein rechter 
Arm gelähmt, und er musste folglich in den Ruhestand versetzt werden. Zwar wurde er 
mit der bedeutendsten militärischen Auszeichnung der Zeit, dem Ritterkreuz des Militär-
Maria-Theresien-Ordens, ausgezeichnet, aber dies erachtete er nicht als ausreichenden 
Schadenersatz. Deshalb ersucht er in seinem Schreiben – neben der Darstellung seiner 
schwierigen Situation – um einen generalsrang und eine generalspension sowie um 
Unterstützung zur Erziehung seiner beiden Kinder.
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« LES PRIX AUgMENTENT TERRIBLEMENT CHAQUE JOUR »
Les plaintes d’un héros éprouvé de Tarvisio.  
La requête du colonel Mihály Fedák, 1808

Résumé

Nous publions ici une requête hongroise en date du 8 juillet 1808, conservée aux 
Archives Nationales de Hongrie, qui fut écrite au souverain de la Hongrie par le colonel 
réformé Mihály Fedák. Même si cette requête n’a probablement jamais été envoyée, elle 
peut être considérée comme une source précieuse pour les lecteurs d’aujourd’hui, car elle 
dévoile le destin intéressant et pénible d’un brave officier hongrois.

Né en 1748 dans une famille bourgeoise, Fedák a atteint le rang de colonel après avoir 
été un simple soldat, ce qui montre sa bravoure et son talent exceptionnels. Toutefois, son 
ascension fut brusquement stoppée en 1797 : dans la bataille qui s’est déroulée à Tarvisio 
le 23 mars, il a risqué sa vie pour épargner la captivité à l’archiduc Charles. À la suite de 
ce combat, son bras droit fut paralysé et Fedák a dû être réformé. Il a reçu la plus haute 
distinction de l’époque, la croix de chevalier de l’Ordre militaire de MarieThérèse, mais 
Fedák estimait que cette récompense était insuffisante. Dans sa requête, il a présenté sa 
situation difficile et demandé au souverain de lui accorder le rang de général, une retraite 
et une aide financière pour l’éducation de ses deux enfants.

Аттила Рефи

«УЖАСНАЯ ДОРОГОВИЗНА СО ДНЯ НА ДЕНЬ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ»
Потрепанный невзгодами герой Тарвизии. Петиция полковника Михай Федак, 1808 год

Резюме

Публикуется петиция на венгерском языке хранящаяся в Государственном 
Архиве Национального Архива Венгрии, датированная 8-ого июля 1808-ого года, 
которую написал отставной кавалерийский полковник Михай Федак адресуя его 
на имя монарха. Хотя прошение вероятно никогда не подавалось, оно считается 
весьма ценным источником для последующего читателя, поскольку из него выри
совывается интересная и трудная судьба храброго венгерского офицера.

Рождённый  в 1748-ом году, в мещанской семье Федак из государственного гусара 
был возведён в ранг полковника, что указывает на его исключительную офицерс
кую отвагу и доблесть. Однако его восходящяя вверх карьера в 1797-ом году была 
преломлена. Поскольку он рискуя своей жизнью спас от попадания в плен эрцгер
цога Карл в сражении, которое состоялось 23-его марта 1797-ого года у Тарвизии.  
В результате сражения однако его правая рука была парализована, в следствии чего 
он должен был уйти в отставку. Хотя он был награждён самой значительной военной 
наградой Рыцарским Крестом Военного ордена Мария Терезия, он не чувствовал это 
достаточной компенсацией. Поэтому в своем прошении, расписывая своё трудное 
положение, он просил монарха о присвоения ему звания генерала и соответствую
щего пенсионного жалования, а также поддержки и для воспитания двух своих детей.


