
TÁECZ A. 

A M A G Y A R T U D O M Á N Y O S A K A D É M I A H A D T U D O -

M Á N Y I B I Z O T T S Á G Á B Ó L . 

A Magyar Tudományos Akadémia hadtudományi bizottsága a 
bárom évi cyklus leteltével a folyó évi nagygyűlés alkalmával újból volt 
megalakítandó, még pedig ismét három évre, azaz 1892-től 1895-ig. 

A bizottság alakuló ülését 1892 június ho 7-én tartotta, megejtvén 
egyszersmind a szokásos elnök és előadó választásokat is, minek folytán 
a bizottság a következő három évre következőkép alakúit meg : 

Elnök: Hollán Ernő nyug. altábornagy. 
Előadó: Rónai Horváth Jenő bonvéd-százados. 
Bizottsági tagok (betűrendben): 
Bernolák Károly honv. ezredes ; 
Czobor Béla (arcbaeologia) ; 
Fodor József (orvosi tud.); 
Fröhlich Izor (term, tud.); 
Hampel József (archaeologia); 
Kránitz János honvéd ezredes ; 
Majláth Béla (tört. és archaeologia); 
Pauler Gyula (tört. tud.); 
Salamon Ferencz (tört. tud.); 
Schwarz Gyula (társ. tud.); 
Szendrei János (tört. és archaeologia); 
Szilágyi Sándor (tört. tud.); 
Szvetics József cs. és kir. tábornok; 
Thaly Kálmán (tört. tud.); 
P. Thewrewk Emil (nyelvtud.); 
Zsoldos Ferencz honvéd ezredes ; 



A megalakulás után bemutatta az előadó az 1892. évi hadtörté-
nelmi pályázatra beérkezett pályamunkát, melynek czíme: «Temesvár 
megvétele, 1551—1552», jeligéje: «Temesvár erősségét nem levelekkel, 
hanem ágyúkkal foglalják el! Losonczy.» 

A pályamunka bírálatra adatott, az eredmény kihirdetése azonban, 
tekintettel a küszöbön álló akadémiai szünetre, mely alatt a bizottsági 
tagok legnagyobb része távol van, csak a f. év október havában történ-
hetik meg. 

Yégűl bemutatta az előadó Szécsi Mór századosnak kiegészített 
munkáját, mely most már sajtó alá adatik. 

A bizottság legközelebbi ülését csak a szünet után, vagyis október 
hóban tartja. 

H A D T Ö R T É N E L M I A P R Ó S Á G O K . 

A kassai püspök díszműve a koronázás ünnepére. 
Bubics Zsigmond, Kassa tudós és buzgó püspöke, ismét egy gyönyörű 
díszmunkával lepett meg bennünket. Püspöki szózata az, melyet a koroná-
zási emlékünnep alkalmából híveihez intézett. A szózat két kiadásban 
jelent meg; az egyik nagy folio alakon, rendkívül díszes, fekete, vörös és 
arany nyomással, második oldalán a koronázási jelvényekkel; ennek kiseb-
másolata füzetünk első lapján látható; a másik kiadás 4-edrét alakú. 
A mű czíme: «Oes. és apostoli királyi Felségének, dicsőségesen ural-
kodó I. Ferencz József, ausztriai császár, Magyarország koronás királya 
és Felséges hitvese Erzsébet, ausztriai császárné és magyar királyné, 
megkoronáztatásuk huszonöt éves örömünnepe alkalmából: Zsigmond, 
Isten irgalmából, az apostoli szent szék és az apostoli magyar király 
kegyelméből kassai püspöknek szózata a kassai egyházmegye hí-
veihez. » 

A szöveg történelmi alapon kimutatja az ünnep nagy jelentőségét, 
előadva egyszersmind a lefolyt negyed század történetét s a király és 
királynéért mondott imával végződik. 

Nagyvárad capitulátiója 1660-ban. Nagyvárad városa 
e hóban üli Szt.-László királyunk szentté avattatásának hét százados és 
egyúttal a város török kézből való visszafoglalásának két százados em-
lékünnepét. Nagyvárad 1660-ban került török kézre és Buda valamint 
Nándorfehérvár után kétségtelenül legnagyobb veszteség volt Magyar-



*) Lásd folyamodványát «Protestáns Közlöny» Kolozsvár, 1890. évi. 
4. szám. 

2) «Mostan biratott» Szalárdi bejegyzése. 

országra nézve; ma Nagyvárad egy kevés jelentőséggel bíró nagyobb 
vidéki város, a XVII. században azonban Magyarország északkeleti részé-
nek, a kapcsolt részeknek só't Erdélynek is kulcsa volt. A török Nagy-
várad elfoglalásával magának e részekre döntő befolyást biztosított, s 
beékelve magát a magyar király és az erdélyi fejedelmek birtokterületei 
közé, azok közös működését sőt érintkezését is sikeresen meghiúsította. 
A nagyváradi ünnepségek alkalmából tehát nem lesz érdektelen az 1660. 
évi feladási szerződés pontozatainak egykorú s minden valószínűség sze-
rint leghitelesebb okiratról való ismertetése. 

Nagyvárad feladásának pontozatait ugyan följegyezték már a tör-
ténetírók, terjedelmesebben vagy rövidebben; Bethlen János «Berum 
Transilvanicarum libri quatuor»-jában (1663. 187—192. lap) latinul, 
Szalárdi János «Siralmas Magyar Krónikájáéban (171—172. lap) ma-
gyarul s utánok a többi, későbbi írók is. Fölmerülhetne tehát a kérdés : 
miért szükséges újból való ismertetése ? Egyszerűen csak azért, mert e 
másolat egykorú, magyar nyelven írott s azon egyéntől ered — legalább 
annak saját kézirati javításával van ellátva, ki a várfeladási pontosatok 
egyik szerkesztője volt: Szalárdi Jánostól. 0 — mint maga írja — «ezen 
szegény haza becsületi mellett marada Várad oltalmazása mellett ma-
zurrá és koldusvá». írja pedig ezt 1666 július 14-dikén, Bornemisza 
Anna fejedelemnéhez intézett kérő levelében, melyben mint per-
ceptor és káptalan1) (— levéltárnok) csekély fizetése kiadását sür-
geti Kolosvárt. Föltehető tehát, hogy a kezénél, vagy a levéltárban 
volt eredeti példányból másoltatta le s javította ki, úgy a mint kö-
vetkezik : 

Punctumok, melyek szerént Várad vára die 27 augusti 1660 az 
utolsó kénszerítő veszedelmes Spiczben a Töröknek feladatott. 

1. Hogy Várad és ahoz mostan biratott2) tartozó joszágkivül, sem-
minémű több várak, kastélyok el nem vétetnek a Vezér 0 Naga ígíreti 
szerént. 

2. Hogy a kik közülünk itt Váradon megakarnak maradni, semmi-
nemű jószáginkban, szabadságinkban meg nem bántatunk, hanem a Ve-
zér 0 Naga ígíreti s levele szerént az erdélyi törvények és canonok sze-
rént azoknak békességes bírásokban megtartatunk: sőt ha kik most 
mindjárt házunkhoz nem szállhatunk is, ha mikor feleségeinkkel, gyerme-



keinkkel visszaakarunk szállani, bántás nélkül megengedtetik, házaink, 
örökségünk el nem vétetnek. 

3. Hogy elmenetelünkre elegendő üdő engedtessék, három vagy 
négy nap, elegendő szekereket parancsolván Ó Naga hozatni, minden 
javaink, élésink alá s minden magunkhoz tartozandó fegyvereinkkel 
együtt békével bocsáttatunk. A kimenetelben semminémű kissebbséggel, 
gyalázattal, szidalommal a vitézektől nem illettetünk s Ó Naga Kolosvá-
rig elkésértet bennünket bátorságos állapottal. Sőt a Jancsárság, hogy 
valami ragadozást ne tegyen, 0 Naga szállíttassa ki a várból felfelé addig, 
míg a nép kitakarodik a várból. 

4. A miképpen 0 Naga ittvaló fő és minden nemesi és egyéb köz-
rendeket minden örökségek, jószágok, házok, szőlejek, rétek, szántóföl-
dök, malmok békességes birodalmiban megtartatni ígirte, aszerént a 
várbeli káptalanság is abban való levelekkel az ország számára 
meghagyatik. 

5. Azonképpen a könyvnyomtatásnak gyakorlása megtartatik, 
alioz való minden eszközök, a nyomtatásban levő bibliai exemplárok és 
mindennemű könyvek a könyvnyomtatónak kár nélkül kiadatnak, vala-
mikor érette jönek és vagy maga házához vagy máshova akarja szállít-
tatni, megengedtetik; azalatt is pedig azon ház zár és pecsét alatt tarta-
tik a hatalmas vezér parancsolatjából. 

6. Hogy a kik hatalmas Császárunk s a mi Kgls Urunk 0 Naga 
hűsége mellett rabságot szenvedtünk Rákóczy tói és a kik Szejdi Passa 
0 Naga kijövetelétől fogva 0 Naga táborában jelen lenni kénszeríttet-
tünk, nem csak házainkban, szölö örökségeinkben, külső jószágink bírá-
saiban és szabadságunkban tartatunk meg az erdélyi Fejedelmek Canoni 
s haza törvénye szerént, hanem akárhol is hatalmas császárunk városiban 
adófizetésre nem kénszeríttetünk. 

7. Hogy mivel mi a várat hatalmas Császárunk számára kénszerít-
tettiink megadni, azért sem az országtól, sem akárkitől semmi üdőben 
kárral, gyalázattal nem illettetünk, sőt jószáginkról s minden káraink-
ról, hogy az országtól contentáltassunk, 0 Naga az országnak meg-
parancsolja. 

8. Mivel az erdélyi birodalomnak majd nagyobb része Váraddal, 
Jenővel, Lúgossal, Káránsebessel az országtól elszakasztatott, az ország 
is elpusztult; Ó Naga törekedik a szegény ország mellett, az adó szál-
líttassák alább, a szegény ország immár tovább ne bántassék álla-
potjában, törvényében megtartassák, Fejedelmünk is aszerént álla-
potjában. 



Mindezekről, hogy a Méltóságos Vezér 0 Nga maga méltóságos 
ígireti szerént bennünket méltóztassék bátorságosokká tenni méltóságos 
hitlevele által, sőt az 0 Nga után való méltóságos minden rendek és tisz-
tek, Vezérek, Passák, Bégek, Agák, Tatár Murzák, kurtánok Szerdaija 
erős hitlevelek által, 0 Nagának igen alázatosan könyörgünk, az Szolgál-
ván 0 Ngának is méltóságos híve, neve terjedésére, ha minekünk bántó-
dásunk nem lészen. 

*) «Cirner Wonyas» Szalárdi János sajátkezű bejegyzése. 
2) 1078. 

Cimer Wonyas1) 

Valamit kévántatok, kévánsáqtok szerént helyben lőtt, minden jó-
szágtok kezetekben maradt, de tii közöttetek is valami csalárdság ne 
legyen; benneteket elis kísértetlek, kegyelmességemből kétszáz szekere-
ket adtunk, holnapig ki kell mennetek és a törísre három Jancsár Agát 
állaték fel, titeket őrizzenek, kár nélkül menjetek békével. 

Várad Várában való kapitány, Nemesség és egyéb tisztek és egyébb 
nemzetek s vitézlő rendek kicsintői fogva nagyig, a mely levelet elónkbe 
küldettetek, melyben valamit kévántatok, aszerént minden részit megen-
gedtük, minthogy hatalmas császárunk fényes köntöséhez tartoztatok, 
mostan is ő hatalmasságához ragaszkodtatok, kévánságtok szerént min-
denek meg engedtettek. így immár minthogy engedelmesek lettetek, a 
várból ki szálljatok, a melyetek valamely felé akar menni, csendességgel, 
bántás nélkül menjen ; Mindenek mellé Passákat, Bégeket rendelek, kár 
nélkül mindenetekkel elkésértetlek és a kik itt akarnak maradni, kéván-
ságtok szerént, házatok, kertetek, szőlőitek, rétetek, szántóföldetek keze-
tekhez adatik, ha kik azelőtt elmentek volna is, visszajővén ide Váradra, 
mindenek kezekhez adatik. Az oskola s ahozvaló minden rendek helyben 
maradván, könyvek és azokhoz való minden eszközök kezekhez adatván, 
szabadosan élhetnek és a Szentegyházhoz is valami tartozott, szabadosan 
birassék, ennekutánna is hatalmas győzhetetlen Császárunknak valami 
igazságos dolgokban supplicáltok, én is törekedem, meg is adatik: 
ennek nagyobb bizonságára az élő Istenre, Mahumet hi tire, hatal-
mas Császárunk fejér e hitünk szerént való levelünket pecsétünkkel 
megerősítvén adtuk békességes megmaradástokra. íratott ezerhetven2) 



esztendőben, Kisasszony havának huszadik napján Várad alatt való 
táborunkban. 

(Másolatban a gróf Teleki nemzetség közös levéltárában, Maros-
Vásárhelyt, 3502 sz. a.) 

Miksa főherczeg jelentése Rudolf császár és ma-
gyar királyhoz a mező keresztesi csatárát/) Dr. Komáromi 
András úrnak e folyóirat hasábjain megjelenő kitűnő dolgozatából hiány-
zik Miksa főherczegnek, a keresztesi csatában vezénylő hadsereg-parancs-
noknak, Rudolf császárhoz és magyar királyhoz intézett jelentése, mely 
a bécsi cs. és kir. udvari könyvtár kézíratgyűjteményében, a 8969. sz. 
codex 144. lapján található. 

Bárha e jelentés semmi újat nem tartalmaz, mégis kiváló törté-
nelmi értékű, mert a vezénylő parancsnok jelentése a királyhoz, mint 
legfelsőbb hadúrhoz, s mint ilyen a mezőkeresztesi csatára nézve fő-
okmány. 

A főherczeg ezen, közvetlenül a csata után írt jelentésében, egy-

«A mezőkeresztesi csata» czímű dolgozat közlése alkalmából folyó-
iratunk barátjaitól három igen becses és érdekes adalékot kaptunk, melyek 
a fönti jeles dolgozatot, mintegy kiegészítik. Mindhármat itt egymásután 
közöljük. Szerk. 

Közli: Koncz József. 



szerűen, minden szenvedélytől menten, semmit nem szépítve, senkit 
nem gyanúsítva, beszéli el az előnvomulást, az állásfoglalást s végűi a 
csata eseményeit, az október 23-ától 27-éig terjedő időszakot ölelvén föl. 
Nyíltan és Őszintén írja le érzelmeit és kedélyállapotát a küzdelem külön-
féle mozzanatai alatt s jelentését szomorú hangulatban, azon kijelentés-
sel végzi, hogy «az egész szerencsétlenség végzet és Isten nyilvánvaló 
büntetése»; más okát adni a dolognak nem lehet. 

A jelentés szövege a következő : 
«A mint császári Felségednek már október 21-én x) és már koráb-

ban is testvéri kötelességgel jelentettem, szándékom a felsőmagyarországi 
hadak gyülekezése és az erdélyi fejedelem ő nagyságával való egyesülés 
után az volt, hogy az Eger alatt álló ellenség ellen vonúljunk, a mi leg-
jobb igyekezettel és késedelem nélkül olykép végre is hajtatott, hogy 
október 22-én estig, Egerhez három mértföldre, Keresztes helységhez 
értünk s ezen és még egy más, egymás mögött fekvő, de mint az előbbi, 
szintén leégett és elhagyott falu közt, melyek közelében egy víz és mo-
csár által képezett szoros van, táborba szállottunk.2) 

«Alig érte el az elővéd akiszemelt táborhelyet, az ellenség, mely 
néhány ezer fővel és tábori lövegekkel a szoros előtt állott, a mieinket 
észrevette, mire azonnal harcz fejlődött ki. A nap lementével e harcz 
úgy végződött, hogy a mieink, t. i. a három osztrák lovas zászló, ugyan-
annyi íjjász század, huszárokkal egyetemben, nem tekintve az ellenség 
heves tüzelését, a szoroson átment és a tatárokra veté magát (mint 
mondják, ott volt Giaffer pasa is személyesen), azokat, tetemes vesztesé-
get okozván nekik, megfutamította, 43 kisebb löveget véve el tőlök».3) 

«Az ellenség megrémítése végett szívesen utánna nyomúltam volna 
másnap a töröknek, hogy Egerhez közelebb jussak ; de a beérkezett jelen-
tések alapján a megtartott tanácsban az határoztatott, hogy a csapatok-
nak, melyek már eddig is oly sokat meneteltek, a bekövetkezhető főbb 
vállalatokra és liarczokra való tekintettel, okvetlen nyugvást kell adni, s 
így két nap, azaz október 23-án és 24-én, ugyanott állva maradtam, mind-

') E korábbi jelentést, melyre a főherczeg hivatkozik, föltalálnunk 
nem sikerűit. 

2) Egy Prágából október 28-áról (tehát már a szerencsétlen csata 
után) keltezett levél egy előkelő főkapitányt (Schwarzenberg?) arról gya-
núsít, hogy a főherczeget (rossz szándékkal) csalta e mocsaras vidékre* 
Cs. és kir. udvari könyvtár kézirattára, codex 8969, 159. lap. 

3) Hueber sváb százados jelentése szerint csak 14-et. U. o. 142. lap. 
Közel, Waldowhoz tett jelentésében, szintén 43 darabot és két zászlót mond. 



azonáltal azon elhatározással, hogy 25-dikén az elonyomulást folytatni 
fogom». 

«E közben, október 24-én a tatárok és törökök nagy számban mu-
tatkoztak a szorosnál és a mieinknek csatározásokra több helyen alkal-
mat adtak. Miután csekély eredményt értek el, sőt a mieink néhány löve-
get is elvettek tőlük, a következő napon (25-én), pénteken, elhatározá-
somhoz képest Eger felé előnyomulandó lettem volna. Ámde több helyről 
érkezett jelentés mondta, s az elfogott törökök is egyhangúlag azt állítot-
ták, hogy a szultán egész hadseregével útban van ellenünk, mi csakha-
mar be is bizonyult, mert a szultán csütörtökön (azaz 24-éről 25-ére kö-
vetkező) éjjel, majdnem egészen a szorosnál, velünk szemben ütötte föl 
táborát s pénteken (október 25-én) reggel már nagy tömegekkel mutat-
kozott a harczmezőn». 

«Erre számomra sem maradt egyéb hátra, mint a hadsereget a 
török ellenében csatarendbe állítani és az ellenség támadását bevárni». 

«E napon azonban nem történt egyéb, minthogy egymással két 
helyen és pedig a táboromon felül, ama két helységnél, melyekben még 
a templomok falai állanak és a táboron felül a hegység felé, körülbelül 
egy fél mértföldre, a hol egymást jobban láthattuk, többszörösen és erő-
sen csatároztunk». 

«Tegnapelőtt, szombaton (október 26-án), kora reggel mindkét fél, 
az ellenség ép úgy mint mi, tábora előtt újból csatarendbe állott». 

«Miután nem volt lehetséges és nem is lett volna czélszerű, hogy 
az ellenséget mindkét átjárónál föltartóztassuk, s így seregünket meg-
oszszuk, ennek folytán a töröknek a helységeknél engedtem, kiváltképen 
azon okból és megfontolásból, hogy seregemet jobban együtt tai'tsam és 
az ellenségre azután annál nagyobb erővel csaphassak». 

«E szándékom csakhamar jónak bizonyult, a mennyiben az ellen-
ség a neki átengedett előnyt fölhasználva, az átjárót nemcsak elfoglalta, 
de sőt néhány ezer emberrel (köztük volt hír szerint Ibrahim nagyvezír 
is) át is kelt, kiket azután mi a mondott helyről megtámadtunk, s itt, 
valamint táborunk alatt is, reggeltől kezdve egész délutánig folyton har-
czoltunk, miközben a tatárok különösen arra törekedtek, hogy tábo-
runkba betörjenek». 

«Végre alkonyatkor a tábornagy (Schwarzenberg) az én paran-
csomra az elővéddel még egyszer, a már átkelt és semmikép nem tágító 
ellenségre ütvén, azt a mocsáron át ismét visszaűzte, tőlük mintegy 20 
löveget is elfoglalván. Ekkor a Teuffenbach 300 lovasa ellenében har-
czoló tatárok is visszahúzódtak, mi közben az ellenség nem csekély kis-
hitűséget mutatott». 



«Bárha mindezek után az idő már későre járt, mindazonáltal az 
előkelőbbek, nevezetesen a már említett erdélyi fejedelem 0 nagysága és 
Pálffy erősen ösztönöztek és nagyon tanácsolák, hogy a már megnyert 
győzelmet, mely hallatlan diadallá alakúihat, támadó előnyomulás által 
kiaknázni ne késsünk. Hogy a dolog az én személyemen ne múljék, én 
ezt azonnal teljesítettem, a mocsár túlsó partjára átkeltem, ott újból 
csatarendbe állottam, s az ellenséget, mely tábora előtt szintén rendbe 
állapodott meg, az egész néppel és lövegekkel megtámadtam'». 

«Mihelyt e támadás megindúlt és a harcz mindkét részen komoly 
jelleget öltött, a törökök meghátráltak; a mieink, kiváltképen pedig a 
gyalogság, ekkor - miután az ellenség lövegei is elvétettek és hátravi-
tettek — benyomúlt az ellenség táborába, ott borzasztó sokakat megölt, 
úgy hogy mindenki előtt biztosnak látszott, hogy a győzelem a miénk s 
azt már meg is nyertük; ezt annál inkább kelle hinnünk, mert biztos 
hírem volt és később róla magunk is meggyőződtünk, hogy a török csá-
szár a maga személyére nézve azonnal, mihelyt a törökök a mocsáron át 
visszanyomattak, tehát majd teljes három órával a főtámadás előtt, 5000 
lovas kíséretében futásnak eredt. Az ellenünk visszamai'adt nép pedig 
immár mindenütt hátrálni kezde, midőn a váratlanul, úgy az én mint a 
főbbek mindegyikének reménysége ellenére, s a nélkül, hogy erre az 
ellenség által kényszerítve lennének, néhány száz huszár és néhány 
zászló német lovas az ellenség hátrálásával egyidejűleg szintén visszafor-
dúlt; még pedig nemcsak maga, hanem röviddel ezután az egész német 
és magyar lovasság, mintha csak világos és komoly parancsra történnék, 
egyetemesen visszafordúlt s engem, lövegeinket és gyalogságunkat cser-
ben hagyva, futásnak eredt». 

«E futáshoz az alkalmat állítólag a gyalogság adta volna azáltal, 
hogy (a mitől már korább is tartottam) a török táborhoz érve, azonnal 
a fosztogatáshoz látott s ez által az ellenséget a visszafordulásra inge-
relte. A visszafutókat, különösen a német lovasságot, többszörösen és 
komolyan intettem, hogy kapitányaik mellett becsülettel kitartsanak, 
saját személyemre nézve pedig egyáltalán nem volt szándékom, hogy 
helyemet elhagyjam; mindazonáltal, midőn a veszedelem nőttön-nőtt, de 
akkor is — Isten legyen bizonyságom — csak mások rábeszélésére, kö-
nyörgésére és okadatolt követelésére, határoztam el magam a menekü-
lésre és az udvari zászlóval*) — melylyel pedig már legközelebb az ellen-
ségre rontani volt szándékom — az átjáróhoz lovagoltam, tudván, hogy 

i ott az ellenség könnyen föl lesz tartóztatható s bizakodtam is benne, 
hogy a sereggel itt újból megállapodhatunk». 

*) A főherczeg körülbelől 300 lovasból álló testőrsége értendő. 
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«Midőn azonban az átjárón átjutottam — mely ellen a török most 
összes lövegeivel tüzeltetett — csakhamar láttam, hogy itt megállapodás-
ról többé szó sem lehet; mindenki kiabálta ugyan, hogy meg kell állani, 
de azért mindenki teljes erővel és buzgósággal futott a tábor felé, ott 
is, valamint körülötte rémületet terjesztvén és a hadi nép futását idéz-
vén elő». 

«En előbb még mindig reménykedtem, hogy a táborban gyülekez-
hetünk és magunkat a szekérvár segítségével védelmezhetjük; ámde lát-
tam, hogy a táborban a rémület és futás ép oly általános volt, mint azon 
hadi népeknél, melyek a harczban, a futás eredeténél valának, aminthogy 
az egész tábor, emberek és lovak, szétszórva és időelőtti menekülés-
ben vala». 

«A midőn végre láttam, hogy mindenki elmenekül, senki a mieink 
közül föl nem tartóztatható, magam pedig, egyedül és minden csapattól 
elhagyatva, az ellenséget föl nem tartóztathatom, bizony nem tehettem 
egyebet, minthogy megszomorodott szívvel magam is a menekülésre 
gondoljak. így jutottam tegnap (október 27-én), a hozzám beosztott 
kamarás urakkal és másokkal ide, (Kassára)». 

«E sajnálatos szerencsétlenség, végzet és Isten nyilvánvaló bünte-
tése volt». 

«Az összes lövegek, az egész lőszer, s úgy az én málhám, mint a 
legtöbb kapitányoké, ott veszett». 

«Az ellenség szándéka ismeretlen ; én még néhány napig itt szán-
dékozom maradni». 

«A mennyire eddig megállapítható, legtöbb veszteséget a gyalog-
ság, még pedig a német gyalogság szenvedett. A két fiatal Holstein her-
czeg (Ágost és Ernő), Poppel és Pietiveszkhy (Pietipesky), a bajor és 
sváb alezredes,1) a Kinsky ezred legtöbb kapitánya elesett, a Terzky ez-
red alezredese, Strassoldo, fogságba jutott». 

«Nyáry megszabadúlt és teljesen ártatlan.2) Cogeron hadi mérnök 
szintén megszabadúlt, Terteky ezredes és Thurn gróf hír szerint Fülekre 
menekültek ?» 

x) Későbbi okiratokból kitűnik, liogy a sváb alezredesek nem estek 
el, hanem fogságba kerültek. 

2) Nyáry Pál, ki az Eger várát föladó német és vallon zsoldosok 
által a töröknek adatott át, a csata folyama alatt a zűrzavarokban elmene-
kült s 1596 november 10-én részletes jelentést tett a császár és királynak 
az Eger körűi történtek felől, melyben magát a vár föladása dolgában tel-
jesen igazolta. Cs. és kir. hadi levéltár, udv. hadi tan. Prot. No. 197. Magát 
az ügydarabot nem sikerűit megtalálnom. 



A jelentés, mely a jelzett codexben másolatban van meg, itt véget 
ér; és a szokásos záradék elhagyásával, közvetlenül a keltezés: Kassa 
1596 október 28-án, következik. Gömöry 

Dsáfe9' pasa. Most, mikor folyóiratunk dr. Komáromv András-
nak az 1596-ki mezőkeresztesi csatát tárgyaló jeles dolgozatát közli, 
alkalomszerűnek látszik, hogy kissé tüzetesebben foglalkozzunk azzal a 
Dsáfer pasával, a ki megkezdője volt ennek a csatának, — még pedig 
azon oknál fogva, hogy magyar születésű ember volt. Pecsevi személyes 
ismeretségben állott vele és munkájában nem csak több helyen megem-
lékezik róla, hanem egyes tetteit részletesen is elbeszéli; és így módunk-
ban van megismerni e magyarból lett török embernek pályafutását és 
azt a szerepet, melyet mint magas rangú katona játszott második hazája, 
Törökország történetében. 

Hogy Dsáfer, vagy teljes nevén: Kliádim (herélt) Dsáfer pasa, 
valóban magyar származású volt, Pecsevi két helyen is mondja (II. kötet 
20. és 121). Mikor 1595-ben őszén, Esztergom elvesztése után, Sztam-
bulba küldetett a veszteség hírét megvinni, találkozott vele Belgrádban 
és ez alkalomból röviden így jellemzi: «Jól megtermett, fehér arczszíntí 
ember volt és beszédjéről is észre lehetett venni, hogy magyar születésű. 
Természetére nézve vérszomjas, merész, rettenthetetlen, cselekedeteinek 
végét előre meg nem fontoló és írni-olvasni nem tudó ember volt». Szü-
lőhelyét nem határozza meg pontosan, csak annyit mond, hogy «magyar 
születésű volt a gyulai szandsákbóU (II. 20), valamint arról sem értesít, 
hogy mikor és hogyan került Törökországba. Hammertől is csak annyit 
tudunk meg, hogy bátyjával, Gháznefer agával, együtt estek rabságba s 
II. Szelim alatt (1566—1574) müzülmánokká tétetvén, eleinte mint apró-
dok szolgáltak a szerájban, később pedig — mivel a szultán nagyon meg 
volt velők elégedve — kiheréltettek, hogy háremi szolgálatra alkalmaz-
tassanak. így lőn az idősebb testvér, Gháznefer, eleinte oda-basi, majd a 
szultán fő-udvarmestere (kapu agaszi), öcscse Dsáfer pedig kilardsi-basi 
(az éléskamra felügyelője). Gháznefer aga 1603 január havában halt meg, 
mint egy szipáhi-lázadás áldozata s ha igaz, hogy 50 évet töltött a szul-
tán udvarában (mint Hammer mondja, IV. köt. 7.): akkor Dsáfer pasa 
és bátyja 1552-ben hurczoltattak török rabságba. 

Míg azonban Gháznefer aga egészen haláláig a szultáni udvarban 
maradt, Dsáfer csakhamar kikerült onnan, még pedig először is épen 
szülőföldére mint gyulai szandsákbég. Gyuláról nemsokára Székesfejér-
várra helyeztetett át ugyancsak szandsákbégi minőségben. «Mint ilyen—-
írja Pecsevi — többször harczolt a hitetlenekkel. Székesfej érváron ő róla 



elnevezve még ma is1) emlegetnek egy helyet «Dsáfer pasa puszuszi» 
(Ds. pasa leshelye) néven». 

Ezután hosszabb időre elkerült Magyarországból; mert Ibrahim 
pasának egyptomi helytartósága idejében, azaz 1583—1585. években, a 
syriai Tripoliszban találjuk mint béglerbéget. Ekkor történt a -.drúzok 
elleni hadjárat Ibrahim vezérlete alatt, melyben azonban Dsáfer pasa 
vonakodott részt venni. Innen kezdve már úgy szólván évről-évre kisér-
hetjük szereplését. 

Az 1585. év Őszén Oszmán pasa nagyvezír elfoglalván Tebrizt, mi-
után falait kijavíttatta, Dsáfer pasát hagyta a vár őrizetére 7—8,000 em-
berrel, kinevezvén őt a tebrizi ej diet helytartójának vezíri ranggal és azon 
Ígérettel, hogy 3 év múlva a budai helytartóságot fogja megkapni; a mi 
azonban nem történt meg. 

Mindjárt a következő 1586. év tavaszán egy 30.000 főből álló persa 
sereg ostrom alá fogta Tebrizt; Dsáfer pasa ekkor épen szemgyuladásban 
szenvedett és eleinte nem vehetett részt a védelemben. De mikor 3 hó-
nap múlva kiépült szembajából, egész erélylyel hozzálátott a védekezés-
hez. Első tette az volt, hogy kirohanást intézett az ostromlókra, még 
pedig olyan módon, hogy a várban levő 150 ágyút megtöltette, a puskás 
őrséget a falakra állította, a vár két kapuján pedig ezer-ezer janicsárt 
bocsátott ki támadásra épen abban a pillanatban, mikor a tüzelés meg-
kezdődött. A pusztítás igen nagy volt mind a sánczokban, mind a vár 
körül levő persákban. Zsákmányúl esett sok eleség, fegyver és a sánczok-
ban levő hadi szerek. A janicsárok 37 előkelő persát és 300 levágott fejet 
vittek be a várba. A második kirohanás alkalmával különösen egy Deli 
Faik nevű szipáhi tűntette ki magát kis csapatával, a ki később, 1595-ban 
Eger megvételénél is hősiesen liarczolt. — Mikor a persák látták, hogy a 
vár ellen intézett rohamok nem vezetnek eredményre, aknákat kezdtek 
ásni; azonban Áli Kuli khán leánya — ki beszökött a várba — elárulta 
őket és így ez a tervök sem sikerűit. A vár ostromlása tíz, vagy tizenegy 
hónapig tartott, csaknem mindennapi harcz közben s végre is a segítsé-
gül jött Ferhád pasa szerdár űzte el az ellenséget a vár alól. 

Ferhád pasa eltávozta után két hónappal ismét megtámadta Teb-
rizt a Tebrizből Bagdadba vezető úton fekvő Göherdán város ura, de 
Dsáfer pasa nemcsak visszaverte, hanem utána menvén, öt napi ostrom-
lás után Göherdánt is elfoglalta, melyet aztán a magas porta, hozzátar-
tozó több mint harmincz faluval együtt, neki adott. 

1588-ban Ferhád pasa hadához csatlakozva, ő is részt vett a kauká-

T. i. mikor Pecsevi munkáját írta, azaz 1642-ben. 



zusi Karabag tartománynak meghódításában és az elfoglalt fővárosnak, 
Gendsének, megerősítésében. 

1590-ben harmad ízben támadták meg a persák Dsáfer pasát, 
minthogy ő Tebrizből a környéken levő persa khánok és szultánok terü-
leteit szüntelenül dúlta, pusztította. Tehát az említett évben 15 persa 
khán 15,000 főből álló sereggel ellene indult és Tebriz közelébe érkezé-
sük után egy darútollas forgót, buzogányt, íjat és nyilat, meg egy asszo-
nyi fejkötőt küldtek be Dsáfer pasának, ilyen tartalmú levéllel: «Ha férfi 
vagy, tűzd e forgót a fejedre és jöjj ki elébünk; ha pedig nem mersz 
kijönni, e fejkötőt tedd a fejedre és űlj a kuczkóba fonni». Dsáfer pasa 
azonban drága serleget és hőshez méltó díszruhát küldött ki nekik, e 
sorok kíséretében : «Isten hozott benneteket! Bízom isten ő felségének 
segítségében és elébetek megyek. Ne gondoljátok, hogy azok közül való 
vagyok, a kiknek rokka való». — Dsáfer serege, melylyel megtámadta a 
persákat, a béglerbégsége alá tartozó kurd bégek csapataival együtt — 
kiket hirtelenében rendelt maga mellé — összesen 6000 emberből állott. 
Három nap és három éjjel folyt a harcz, melyben tökéletesen megverte 
ellenségeit, hatalmába ejtette táborukat, közülök -sokat elfogott és a fog-
lyokból 15 cserkesz ifjút a szultánnak küldött ajándékul. E győzelmeért 
vezíri rangot, egy drágaköves, aranyozott kardot és két öltözet díszruhát 
kapott a szultántól. 

Tebrizi helytartóságának, úgy látszik, utolsó nevezetesebb és szo-
morú emlékezetű tette a tebrizi őrség leöletése volt 1592-ben, a mivel 
elég furcsa példát adott arra nézve, hogy a katonai lázadást miképen kell 
megfenyíteni és elfojtani s egyszersmind fényes bizonyságot tett a török 
nevelés kitűnő voltáról, a mennyiben ő a rettenthetetlen bátorságot 
agyafúrt ravaszsággal tudta egyesíteni. «Dsáfer pasának a tebrizi őrségen 
elkövetett mészárlása — mondja Pecsevi — a legritkább események 
közül való. Sem a históriákban nincs följegyezve, sem a nép ajkán nem 
él annak emlékezete, hogy ilyen dolog mostanában, vagy a régi szultánok 
idejében valaha történt volna». A pénz rosszabbodása miatt, mely 
1584-ben kezdődött, 1589-től fogva több ízben és több helyen lázadás 
tört ki, mert a török csapatok nem akarták elfogadni zsold fejében a 
felényi értékre csökkent pénzt. Többek közt tehát a tebrizi őrség is fellá-
zadt. Dsáfer pasa egy esztendőre elfojtotta ugyan az elégedetlenséget —-
olyan formán, hogy a főbbeknek zsoldját némi pótlékkal megtoldotta 
de azután annál hevesebben tört ki újra. Ekkor Dsáfer pasa elzárkózott 
az őrség elől, mely a hatalmat a maga kezébe kerítette s kénye-kedve 
szerint garázdálkodott a várban. Körülbelől 2 hónapig tartó elzárkózott-
sága alatt titokban azt izente a helytartósága területén lahó kurd bégek-



nek, hogy a persák ellen akar indiílni sereggel, jöjjenek tehát csapataik-
kal Tebriz közelébe, de úgy, hogy azt a tebrizi őrség észre ne vegye, inert 
árulók vannak közöttük. Másfelől pedig kihirdettette az őrségnek, hogy 
hajlandó velők kibékülni és orvosolni sérelmeiket; megüzente nekik, 
hogy egy bizonyos este jelenjenek meg mindnyájan a városon kívül levő 
ligetben kibékiilési ünnepélyre, melyre azonban ő csak úgy fog kimenni, 
ha fegyver nélkül jelennek meg és átadják neki kezesekűl azt az 50 em-
bert, a kik őtet lelövéssel fenyegették. Az őrség semmi rosszat nem sejtve, 
minden kívánságát teljesítette és fölállított rendben várta parancsnokát 
a váron kívül, a ki miután kiment, bezáratta maga után a kapukat. 
Ekkor előhivatta a kurd csapatokat s ezt mondta nekik : «A padisah 
Tebriz őrségének leöletését parancsolta, hadd lássam, hogyan hajtjátok 
végre parancsát!» Ezzel megrohanta a sorban álló őrséget, melyből még 
ott helyben több száz ember esett el. 0 maga is hetet szúrt le lándsájá-
val. Azután kinyittatta a kaput és az egész várost zsákmányul adta a kur-
doknak és híveinek. A mészárlásban körülbelől 800 ember öletett le,1) 
1200-nál több elfutott, mintegy 3000-nek pedig megkegyelmezett. 
«Habár szó sem férhet ahhoz — mondja Pecsevi — hogy a tebrizi láza-
dókon való bosszúállás szükséges volt a szultán méltósága megőrzése 
tekintetéből: de a női nemmel való bánás és a paráználkodásra adott 
engedély egyetlen igazhivő szemében sem látszhatik helyesnek. A neve-
zett pasának oly sok háborúban szerzett érdemeit ez a vétke egészen elho-
mályosítja ; isten színe előtt ezért bizonyára nem tud megfelelni». 

Úgy látszik, hogy Dsáfer pasa e kegyetlensége miatt helyeztetett 
át Bagdadba, melynek másfél évig volt helytartója, t. i. 1593-ban és 
1594 első felében. «Teljes 8 évig volt a tebrizi ejálet beglerbégje — írja 
Pecsevi — mely idő alatt az egész moszlim hadsereg élén álló szerdár 
sem tette azt a persákkal és georgiaikkal, a mit ő tett velők». 

1594 második felében már Sirvánban találjuk Dsáfert, mint e 14 
ezandsákból álló kaukázusi tartomány helytartóját, hol azonban csak fél 
évig maradt. «Beszélik — írja Pecsevi — hogy mikor letétetett, a sirváni 
sereg — mivel követelése volt a defterdárnál, ez pedig szintén letétetve 
ő vele akart eltávozni — föllázadt ellene, de Dsáfer pasa csak a tisztek 
közül bocsátott be lakására néhányat. Ezeket igyekezett lecsillapítani, 
de mikor nem hajtottak szavaira, dühbe jött és handsárjával ötöt-hatot 
leszúrt közülök. Ezért tehát fenyegették, hogy majd kivonulásakor meg-
boszúlják rajta magokat. Azonban mikor másnap reggel gyalogságát 
maga előtt bocsátva, lovasságát pedig jobbról és balról állítva vonúlt 

Szeláníkí és Ali efendi szerirt pedig 18,000. 



*) Ez is magyar származású volt, 1598-ban nagyvezír. 

kifelé, senki sem bátorkodott útját állni, sőt még mutatkozni sem az 
utczákon». 

Sirvánból Konstantinápolyba ment mintegy 3000 emberével és 
részt vett az 1595-ki oláhországi hadjáratban. Mikor a hadsereg Driná-
polyba érkezve pihent, Ferhád pasa nagyvezír már előre elígérte a két 
föllázadt hűbéres ország helytartóságát: Moldvát Dsáfer pasának, Oláh-
országot pedig Szaturdsi Mohammednek (Hammer IV. 246). Ebből azon-
ban, mint tudjuk, semmi sem lett. 

Az oláhországi vereség után Belgrádba küldetett Dsáfer pasa s itt 
és ekkor találkozott és ismerkedett meg vele Pecsevi. 

Itt következik már az 1596-ki hadjáratban, különösen a mező-
keresztesi csatában való szereplése, melynek első napján tanúsított hősies-
ségét — az eddig mondottak után — bátran elhihetjük Pecsevinek. A ke-
resztyén had veresége után következő napon Dsáfer pasa, Ibrahim nagy-
vezír és Dserrah Mohammed pasa1) voltak azok, a kik a keresztyén 
táborba menvén, az ott hagyott ágyúkat és egyéb hadi szereket elszállít-
tatták. Istvánffy állítása szerint annak a török előhadnak vezére is Dsáfer 
pasa volt, melyet a szultán Szegedre érkezése után innen Szolnokig előro 
küldött. E hadjárat alkalmával Dsáfer pasa bátyja, Gháznefer aga, is benn 
volt Magyarországon a szultán kíséretében. 

Az 1596-ki hadjárat után saját kérelmére ismét tebrizi helytartóvá 
neveztetett ki, mire — mint Pecsevi mondja — az egész Persia fölriadt, 
hogy Dsáfer pasa ismét visszajött. De most újabban már csak egy-két 
évig tartotta rettegésben a persákat és kaukázusi népeket; mert 1600 
körül meghalt. Utolsó tette, melyről tudomásunk van, az volt, hogy kiir-
totta Georgiának egyik fejedelmi családját, a Luarszabokat, kik a török 
hódítás előtt Tiflisz urai valának. Thúry -József. 

Adalék Király Albert erd. generális életéhez. «Spec-
tabili et Magnifico domino Stephano Bochkay de Kismaria, Consilíario 
nostro, Supremo arcis Waradiensis Capitaneo, ac Comiti Comitatus Biha-
riensis etc. fratri nobis honorando. 

Spect. & Magn. domine, fráter nobis honorande, Salutem et fra-
ternae nostra benevolentia commendationem. 

Elvettük az kegyd levelét, kiben írja kegyd mint cselekedett volna 
kegyd a Király Albert dolgában ; oda küldött volna kegyd Bajonba, hogy 
Ő magát onnan kihivatná, tartván attúl, hogy ő neki is Gaalffy Jánossal 
értelme lévén, ezután valami nagyobb dolog ne támadna belőle. Azért 



akartuk volna, ha kegd erről több gondolkodást vett volna magának, 
holott ha szinte valami értelme, szövetsége lett volna Gaalffy Jánossal 
is, de mikor mi őtet abban az helybe bocsátottuk, akkor hittel kötelezte 
nekünk magát; annak felette a mi birodalmunkba záloga, jószága vagyon, 
kiért nem hisszük, hogy valamit ollyat igyekezett volna cselekedni. De 
immár ha így lött, kegyd ezt cselekedgye benne: ha kegyd eszébe veszi, 
hogy Király Albert ezt a dolgot nem nehezteli, és nem tartja magának 
kissebségnek, kegd bocsássa vissza esmet helyébe, legyen ott, és viselljen 
mindenre gondot mint az előtt. A hol pedig kegyd érti, hogy ezt a dol-
got immár ő eszébe vévén neheztelné, és gyalázatnak tartaná magának 
és hogy valami olly' suspicio lehetne felőle, kiért tartanunk kellene tőle, 
kegyd vissza ne bocsássa, hanem legyen ott Wáradon, és nekünk mind-
járást adja értenünk kegyd. Mi ismét kegydnek megírjuk, mihez kelljen 
kegvdnek magát tartani. Tartsa meg Isten kegydet. Datum ex civitate 
Coloswár. 

Fráter 
Sigismundus Báthory m. p.» 

(Eredetije a kismartoni főlevéltárban. Rep : 98. Fasc H. Nr. 124). 
Dr. Merényi Lajos. 

A mezőAeresztesí csata színhelye. Legutóbb megjelent 
füzetünkben jelentettük, hogy a mezőkeresztesi csatáról egykorú képet 
vagy rajzot találnunk nem sikerűit s hogy ennek folytán a befejező köz-
leményhez egy a felek harczfölállítását föltüntető katonai vázlatot fogunk 
hozni. Ezt a jelen alkalommalJ) meg is tettük, azonban a vázlathoz több 
fölemlíteni valónk van. 

Legelőször is az, hogy Dr. Komáromy Andrásnak különben igen jeles 
dolgozatában a csata színhelyének tüzetes megállapítása hiányzik. E körül-
mény két okban leli magyarázatát: Először abban, hogy a dolgozat szerzője 
a csatát történelmi szempontból dolgozván föl, főfigyelmét a tények meg-
állapítására, a kútforrások adatainak kritikai egybeállítására fordította s 
így a katonailag nevezetesebb körülmények földerítésére csak kevesebb 
gondot fordíthatott; másodszor pedig abban, hogy a kútfők adatai a 
csata színhelyére, a tulajdonképeni csatatérre nézve, részint homályosak, 
részint ellentmondók, részint érthetetlenek. 

Ha ugyanis a csata leírását a térkép segítségével tanúlmányozzuk, 
a legelső fölfedezés, a mit teszünk, az : hogy históriánk téved, midőn azt 
állítja, hogy a harczoló feleket a Csincse patak mocsarai választották el, 

*) Lásd a második számú mellékletet a füzet végén. 



inert e mocsarak Mezőkeresztestől nem nyugot ra, hanem keletre esnek s 
így nem a császári és a török tábor közé estek, hanem a keresztény tábor 
háta mögött terültek el. Mert két dologban a kútfők mind megegyeznek: 
1-ször. Hogy a császári sereg magánál Mezőkeresztes városnál (később 
pedig Mezőkeresztes és Abrány közt) állott; 2-szor hogy a török Eger 
felől jött és Mezőkeresztessel szemben fejlődött. 

A török sereg arcziránya tehát határozottan keleti, a császári seregé 
nyugoti volt s miután a város kettejük közt volt, következik : hogy a Gelej 
és Nagy Mihály falvaktól keletre és délkeletre elterülő Csincse mocsarak 
nem lehettek a harezolő felek közt, hanem azok a császári sereg mögött 
valának. 

Miksa főherczegnek a mai füzetben közölt s Komáromy által föl 
nem használt harczjelentése annyiban járul a dolog tisztázásához, hogy ki-
mondja, miszerint Mezőkeresztest magát csak az elővéd foglalta volt el 
s a sereg e város és egy másik, bár meg nem nevezett falu közt állapodott 
meg,*) mely falu más, mint Gelej nem igen lehet. De hogy a folyót s 
mocsarat Csincsé-nek hívták volna, azt Miksa főherczeg nem mondja.2) 

A folyó, mely a harczoló feleket mocsaras területével elválasztotta 
a Lator-patak és a Kócsi-víz összefolyásából származó folyó, melyet a 
kútfők egy része talán csak azért nevezett Csincse folyónak, mert ez is a 
Csincse mocsarakba folyik s mert a Csincse név ismertebb s elterjedtebb 
volt. Nem lehetetlen különben, hogy a nép Keresztesnél e folyót is Csin-
cse-folyónak nevezi; de a valódi Csincse nem Keresztesnél, hanem Gelej-
nél folyik. 

Az előbbi föltevéshez képest az elválasztó mocsaras folyót a rajzon, 
egyelőre, mi is Csincsének neveztük ; különben pedig a harczfölállítás stb. 
Komáromy dolgozatához alkalmazkodik. 

Az An drássy-ezred egyen ru?i ázata. A bécsi kormány 
által okozott elégedetlenség az 1703. év tavaszán már oly fokra hágott, 
hogy csak a vezető hiányzott, a ki a mozgalom élére álljon s kezébe 
vegye az elégedetlenek ügyét. A bécsi udvar jól tudta, hogy a német-
újhelyi börtönből szökve szabadult Rákóczy Ferencz fog ez a férfiú lenni. 

x) Szó szerint: «Zum Flecken Keresztes, zwischen welchem und noch 
einem anderen, doch beiden verbrannten und öden Dörfern, nächstbei und 
gegenüber gelegen . . . angelangt.» 

2) «Allda es einen ziemlichen Pass von Wasser und Gemöss hat» — 
mondja a főherczeg és sem ő, sem a német források, sem a magyar szem-
tanú a víz nevét nem említik. 



Ezért az előkészületekkel nem késett. Első dolga volt a török háborúkban 
megfogyatkozott hadseregnek kiegészítése, illetőleg új ezredeknek fölállí-
tása. E czélból a megyéket, szab. kir. városokat kerületekre osztván, 
kötelességökké tette, hogy szövetkezve szereljenek föl ezredeket. így a 
középkerületi megyék (comitatus districtus medii), melybe tartoztak pél-
dáúl Nyitra, Trencsén, Bars vármegyék, Nagyszombat szab. kir. város, 
szintén tartoztak egy ezredet fölszerelni, melynek élére br. Andrássy Pál 
helyeztetvén, az róla Andrássy-ezrednek neveztetett. Az ezred gyalogo-
sokból állott, kiket-hajdúknak hívtak, nem azért, mintha az erdélyi feje-
delmek korában oly jelentékeny szerepet játszott hajdúkból telt volt a 
létszám, hanem, mert a gyalog katonaságnak ez időben ez volt a legszo-
kottabb neve. A szükséges katonai létszám előállítása ki volt vetve min-
den egyes megyére, népessége és tehetsége arányában. A megyék termé-
szetesen pénzen fogadták az alkalmas embereket, kiknek élére a saját ke-
belbeli nemesség sorából egy-egy hadnagyot is állítottak. De nem csak a 
katonaság zsoldjáról tartozott a megye gondoskodni, hanem annak teljes 
fölszereléséről is. E tekintetben a hadi tanács legfeljebb arra ügyelt, hogy 
jó minőségű és a hadi követelményeknek megfelelő legyen. A ruházat 
színének, alakjának meghatározását a vármegyékre bízta, a melyek aztán 
ebben közösen megállapodtak. így történt ez az Andrássy-regimentnél is, 
melynek ruházatához való anyag mennyiségét és minőségét már nemcsak 
megállapították, hanem azt jó részben be is szerezték. Alig történt ez meg, 
midőn az érdekelt megyéket és városokat a hadi tanács felhívta, hogy az 
ezred iigyeinek megbeszélése végett 1702. év decz. 10-ére küldjenek meg-
bízottakat Nagyszombatba. A határidőre meg is jelentek a deputatusok s 
az ezredtulajdonos házában összegyülekezvén, ott Driesperger főhadbiz-
tos, egy miaden tekintetben kész egyenruliázatot mutatott be nekik, 
úgymint: dolmányt, köpönyeget, övet, bakkancsokat, magyarúl lóding-
nak nevezett tölténytáskát stb. Mindenikről megmagyarázta, hogy mi-
lyennek kell lenni minőség és mennyiség tekintetében. így a dolmány-
nak két rőf iglaui paja-nak nevezett vörös posztóból, melynek rőfjét fél 
forintjával szokták venni, kell készülni, a nadrágnak másfél rőf, karazia-
nak nevezett kék posztóból, a köpönyeg posztójának színe fehér legyen. 
Ezután bemutatta a többi szerelvényeket s különösen a mindkét részén 
élesre fent kardot, melyet magyarúl pallos-nak mondanak. A bizottság 
teljes megelégedéssel szemlélte a minta-öltönyöket, teljesen méltóknak 
találta az új ezredhez s főleg a pallosról megjegyezte, hogy azt nemcsak 
a legénység, hanem még a tisztek is kifogás nélkül viselhetik. 

Ennek daczára Bars és Nyitra megyék küldöttei siettek kijelenteni, 
hogy ők már megállapodtak az ezred fölszerelésében, mely az itt felmu-



tatottól színben ugyan eltér, de minőség tekintetében vetekedik, sőt 
nemcsak megállapodtak, hanem a szükséges anyagot nagy mennyiségben 
be is szerezték. A mintákat mindjárt elő is mutatták. A főhadbiztos 
azonban ezeket kereken visszautasította s kijelentette, hogy ha a ruházat 
abból az anyagból készül, nem fogadja el, különben sem bízik benne, hogy 
a megyék házilag a kellő időre teljesen és kifogástalanul elkészíttessék. 
Mit volt mit tenni, a bizottság kénytelen-kelletlen elfogadta a főhad-
biztos által bemutatott egyenruhát, egyszersmind megbízta őt, hogy 
darabonkint 18 frtért állíttassa elő; sőt még azt sem bánják, ha 4—5 
garassal meg is kell pótolniok, csak kifogástalanul és minél előbb elké-
szüljön. Egyidejűleg a költségeket, ki egészben, ki részben, letétemé-
nyezték. 

A főhadbiztos hozzá is fogott megbízatásához. Úgy látszik, már 
ebben az időben is zsidók voltak a hadsereg főliferánsai; legalább Driers-
perger uram három pozsonyi zsidóval kötötte meg a szerződést, még 
pedig úgy, hogy az egész anyag jövő évi január végére kész legyen. 
Azonban elmúlt a január, el még a márczius is. Pedig márczius 15-én 
volt a hajdúk lustrája, vagyis az alkalmas katonák fölfogadása. Ettől 
kezdve a fölfogadott hajdúkat élelmezni, fizetni kellett a vármegyéknek. 
Ezek vártak még egy hónapig s mikor a nyakukon élősködő sereg még 
legkevésbbé sem volt fölruházva, május 23-án Tolvay Gábor és Fabian-
kovich János jezsuita nyitrai, Labsinszky János trencsénvármegyei, 
Csepreghy János nagyszombati deputatusok nyilatkozatot állítottak ki, 
melyben minden, a késedelemből fölmerülő következményekért Dries-
perger fŐhadbiztost teszik felelőssé. 

Ez, úgy látszik, hatott. A szerelvényeket beszolgáltatták a szállí-
tók. De nem volt bennök köszönet. Legalább az ezred egyik kapitá-
nyának, Akay Istvánnak, jelentése mindennek mondja, csak jónak nem. 
E szerint a szállítók alig tartották be a szerződésnek egy pontját is. 
így 1-ször: A dolmányokat és bakkancsokat nem abból a posztóból 
készítették, a mi ki volt kötve. 2-szor: A dolmányokat két rőfbol a 
bakkancsokat pedig IVé rőfbol tartoztak volna csinálni, mégis alig egy 
rőf találtatik bennök. 3-szor: A dolmányokat teljesen jó vörös posztóból 
kellett volna előállítaniok, nem holmi cviliak-nak nevezett vászonból. 
4-szer: Az öveknek bizonyos, magyarúl félrdssdnak nevezett anyag-
ból s 372 rőf hosszúknak kellett volna lenniök, de nem több, mint 
három rőf hitványabb anyagból készültek. 5-ször: A kardoknak vagy 
pallosoknak jóknak s a hajdúkhoz az ellenség ellen alkalmasaknak kel-
lett volna lenniök, azonban mind a pengéjök, mind a hüvelyök csaknem 
semmit sem érnek. 6-szor: Nevezett zsidók kötelesek voltak minden 



egyes hajdúnak egy zacskót, magyarúl: jó magyar szörtarisznyát készí-
teni jó minőségű vászonból, mindazáltal kisebb fajta zsákokat, magyarúl 
úgynevezett abrakos tarisznyákat adtak. 7-szer: Mindenik hajdú részére 
15 vagy 16 rőf, magyarúl ahá-nak nevezett fehér posztóból köpönyeget 
kellett volna készíteniök, azonban annyi rőf nincs bennök. 8-szor: A föl-
sorolt ruhákat és kardokat szerződésszertíleg jó kézművesekkel, vagy 
mesteremberekkel kellett volna eloállíttatniok s épen az ellenkező ta-
pasztalható. 9-szer: A puskákhoz alkalmas szíjakat nem adtak. — Végűi 
a jelentés kéri a hadi fegyelmi bíróságot, a melyhez intézve van, hogy 
szigorú vizsgálatot tartani és az ezrednek elégtételt szolgáltatni méltóz-
tassék. 

Mi lett tovább ez ügyből ? nem tudjuk. 
Alljon még itt egy pár szó az ezredes úrról. Báró Andrássy Pál, 

Andrássy Miklós és Zichy Klára fia volt, azé az Andrássy Miklósé, a ki, 
mint a jászkunok főkapitánya és Gömörvármegye főispánja, a közügyek 
terén szerzett érdemeiért megszerezte családjának a báróságot. Pál a 
katonai pályán növekedett s mint a Leopold híve, 1693-ban az eszter-
gomi kapitányság tisztét viselte. Kitörvén azonban a Rákóczy-mozgalorn, 
1706 elején többedmagával a fölkelőkhöz pártolt. Nevezetesebb hadi 
tények nem fűződnek nevéhez. Ezekhez hiányzott is a képessége. Bercsé-
nyinek Bákóczyhoz írt jelentéseiből*) egy fegyelmet nem tűrő, nem tartó, 
magasabb hadi képzettség híjával levő főtiszt képét nyerjük, a ki csak 
úri passióból viseli a tábori élet terheit. Szeret jól enni, inni, vagy, Ber-
csényi szavaival élve : «szája, torka, gyomra helyén van» s e tekintetben 
István és György testvéreivel valóságos versenyt folytat. Szereti a szép 
lovakat s táborában annyit tart, hogy végre rendeletileg kell figyelmez-
tetni, hogy e költséges szenvedélyét korlátozza. Mert életmódjához vajmi 
csekély volt az ő másfél falucskájának jövedelme. Segített hát magán, 
a hogy tudott; kíméletlenül nyomta a föld népét. Bottyán is panaszt 
emelt ellene, hogy az élelmet duplán, triplán behajtja. Engedetlensége, 
önfejűsége sok gondot okozott a hadvezérletnek. «Azon búsulok leg-
inkább» — írja Bercsényi, 1709 július 12-én — «Andrássy Pál, Gyürky 
Pál, egyik sem sokat kapál. Egyiknek semmihez sincs kedve, a másik-
nak semmi sem tetszik, egyik előre semmit, másik sok rosszat lát, egyik 
másokkal össze nem lát s másik össze nem néz. Mellőzném ezeket, ha 
volna kivel.» Bizony, ha lehetett volna és kivel helyettesíteni, még akkor 
is nehéz lett volna őt mellőzni. Sokadmagával volt Andrássy Pál a 
Rákóczy pártján (nem is szólva a labanczokról) olyanokkal, a kiket 

x) Archivum Rákóczianum, I—X. k. 



családi összeköttetéseik, társadalmi állásuk miatt nemcsak tűrni, de még 
dédelgetni is kellett. Maga Rákóczy se sokat bízott benne, Bercsényi 
meg folyton gyanús szemmel kísérte működését, kivált mióta Andrássy 
Péter és György visszapártoltak. S mikor a császári hadak Kassa felé 
közeledtek, 1710 deczember 10-én, aggódva írja Rákóczynak: «Aláza-
tosan emlékeztetem Felségedet Andrássy Pálra, kinek nem szeretem 
Kassán létét, mert régen tudom desperatus humorát». — Bercsényi 
aggodalma, szerencsére, nem valósult; Andrássy hű maradt a fegyver-
letételig. Illéssy János. 

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 . 

Arad vármegye és Arad szabad királyi város története. 
Irta Márki Sándor. Első rész. Arad, 1892. Negyedrét XIV. és 564. lap. 
Egy térkép-melléklettel és 90 a szövegbe nyomott képpel és ábrával. 

Megszerezhető Aradon a Kölcsey-egyesületnél; ára 8 frt. 

Örvendetes módon fejlődő monographia irodalmunk egyik leg-
becsesebb kötete fekszik előttünk, mely egyaránt becsületére válik úgy 
az írónak, mint Arad város és vármegye és a Kölcfey-egyesiilet mono-
graphia-bizottságának, mely a mű megírására a megbízást adta. 

Márki Sándor a történetírói újabb nemzedék egyik legtehetsége-
sebb, legrokonszenvesebb tagja, kinek minden művét érdeklődéssel 
veszszük kezünkbe, s érdeklődéssel olvassuk végig. Bár minden munkája 
a legszorosabban vett tudományos alappal bír, gazdag forrástanúlmá-
nyokon épül föl, s mindvégig tanúlságos, mégis előnyösen különbözik 
számos más írótól abban, hogy az adatokat ügyesen csoportosítván s 
dolgozván föl, ez — kapcsolatban tiszta, világos és könnyű irályá-
val — munkáit vonzó olvasmányokká teszi. 

Arad megye és város történetének egy része egyébiránt e folyó-
irat olvasói előtt már ismeretes, a mennyiben Márki Sándor ezen — 
akkor még munkában volt — művének katonailag legérdekesebb fejeze-
teit «Arad középkori hadtörténelme» czímen e folyóirat hasábjain közölte.1) 

l) Lásd az «Arad középkori hadtörténelme» czímü czikksorozatot a 
Hadtörténelmi Közlemények 1890-dik évi I I I . évfolyamában. 



Az akkor közölt részletek lielyet nyertek most e munkában, mely Márki 
Sándor történetírói nevét megállapította s mely kétségtelenül hozzá-
járult ahhoz, hogy a Magyar Tudományos Akadémia őt, jeles történet-
írói munkásságának elismeréséül, a most lefolyt nagygyűlésen levelező 
tagjává választotta. 

Arad megye és város történetének megírásával Márkit a mono-
graphia-bizottság 1885-ben bízta meg. A megbízás vétele után Márki be-
járta a lefolyt hat év alatt a vármegye egész terűletét, kutatva mindenütt» 
adatokat gyűjtve, fölvételeket eszközölve, kutatott hazánk és a külföld 
számos levéltáráben, átvizsgálta az Arad történetére vonatkozó irodal-
mat, kiadott okleveleket, s midőn ily módon már tekintélyes anyaghal-
maz birtokába jutott, megfeszített szorgalommal látott a munkához, hogy 
buzgóságának mielőbb látható bizonyságát adja. 

Csak ha e vaskos kötetet átlapozzuk, a sok ezerre rúgó hely-, nem-
zetség- és család-nevet áttekintjük, csak akkor nyerünk fogalmat az 
óriási munkáról, melyet Márki a lefolyt hat év alatt végzett. És a tenger-
nyi adat, melyet a történetkutató hangyaszorgalommal összegyűjtött, az 
író által oly szép és rendszeres egészbe van összefoglalva, hogy míg egy-
részt Arad város és megye középkori történelméről hű képet nyújt, más-
részt megmarad annak, a minek szánva van : vonzó olvasmánynak. 

A kötet tartalmát röviden a következőkbe foglaljuk egybe: 
Arad már az úgynevezett kő- és bronzkorszakban is hazánk népe-

sebb részei közé tartozott; igazolják ezt a nagymennyiségű leletek, a 
számos tüzelő és temetkező halmok ; köztük a nevezetes glogováczi öt-
halom. A rómaiak korából az adat aránylag kevés, de kiváló a rómaiak 
és a népvándorlás korából származó öt római sáncz, az Ördögárok vagy 
Traján és a szent-annai avargyűrű, melyből a híres szent-annai arany-
lelet származik. 

A honfoglalás leírásánál Márki Anonymust követi és behatóan tár-
gyalja a várispánságnak Ajtony nemzetségfő legyőzése után bekövetke-
zett megalapítását, a XII. századból pedig a hírneves 1136-dik évi aradi 
gyűlést, melyen a II. Béla király vakságát okozó 68 főúr lemészárol-
tatott. 

Kiválóan érdekes részlet a tatárjárás leírása, a tatárok által Tamás-
hídán, a nadabi szigeten és az Erdőháton elkövetett vérengzésekkel. Ez-
után következik a tatárjárás után alapított 44 vár leírása és méltatása, 
mit az Anjou-korbeli idők vázolása követ. 

Terjedelmesen ismerteti az után Márki Arad vármegye középkori 
közigazgatását és törvénykezését s fölsorolja az Aradban és Zarándban 
létezett 25 mezővárost és 856 falut. Még nevezetesebb e jegyzéknél a 



nemzetségek és családok fölsorolása; 16 nemzetség és 534- család virág-
zott ez időben, egész a török hódításig, Arad és Zaránd megye területén. 

Igen gazdagok a következő, a papságra, a földesúr és jobbágy 
viszonyaira, az őstermelésre, az ipar és kereskedelemre, a közműveltségre 
és a nemzetiségekre vonatkozó fejezetek, és érdekes a vallásujítás mozgal-
mainak leírása. 

A könyv utolsó fejezete a török hódítások kezdetét tárgyalja, a 
mikor Arad vidéke Erdélylyel egyesűit s Lippa fejedelmi székhely lőn. 
Katonailag különösen figyelemre méltó e fejezetben Lippa 1551-ben vég-
bement ostroma, midőn Nádasdy Tamás és társai rövid időre visszafog-
lalták e fontos várat, melyet azonban Áldana már a következő évben 
elhagyván, a vár ismét török kézre került. Tizennégy évvel ez események 
után behódolt Zaránd is s evvel a vármegyei élet Aradban és Zarándban 
megszűnt. 

A könyv illustratioi, nagyobbára facsimilék, fölvételek, arczképek, 
stb. nagy mértékben emelik a mű becsét, mely történelmi-irodalmunk-
nak kétségtelenül díszére válik. 

H . H A Z Á N K A T É R D E K L Ő K Ü L F Ö L D I H A D T Ö R T É N E T I 
I R O D A L O M . 

Kriegs-Chronik Österreich-Ungarns. Militärischer Führer auf den 
Kriegsschauplätzen der Monarchie. (Kiadja a bécsi hadi levéltár.) 3. Theil. 
1—2 Hälfte u. 4. Theil. (Bécs. Seidel. Ára 18 Mark. A mostanig megje-
lent rész ára 10 Mark 40 Pf.) (?) 

A. von Holzhausen-Gahlenz, Erinnerungen an das Kriegsjahr 1866. 
(Gotha Perthes. 63 1. IM.) E müvecske Gablenz jó hírnevű osztrák 
lovassági tábornok egyik rokonának tollából származik. 

A. Schulte, Die Schlacht von Szlankemen. (Allgemeine Münchener 
Zeitung. 1891. Beilage. 192—193. szám.) 

Moltkes Feldzugs-Entwurf. 1866 und die Lage Benedek's am 30. 
Juni und am 1. Juli 1866. Kritisch beleuchtet. (Berlin, Luckhardt. 1 M.) 

Schmitt Richard, Die Gefechte bei Trautenau 1866. (Gotha. Per-
thes, 2711. 4 Mark). 

Radetzky-irodalom. Néhány művet már e folyóirat 129. lapján 
közöltem. Önálló becsűek: Danzer Károly műve, Das Buch vom Vater 
Badetzky, mely a tábornoknak saját életrajzán és a bécsi hadügyminisz-
térium levéltári adatain alapszik. — Radetzkys Briefe an seine Tochter, 
Gräfin Friederike Wenckheim 1847—57. (Kiadja Duhr jezsuita. Bécs. 



Roller. 4 Mark.) — Spabny Robert: Radetzky. (Bécs. Külön lenyomat 
az Armee- és Marine-Zeitung-ból.) — Bancalari Gusztáv ezredes: Ra-
detzky. (Bécs, Konegen.) -— A hazai napi lapok is megemlékeztek az osz-
trák hadvezérről. Bethlen Miklós az Egyetértésben közölte gr. Zichy 
Imre, Badetzky egykori szárnysegédének élményeit; a Vasárnapi Újság 
(ápril 25-iki számában) Marziáni György tollából közlött czikket. 

A lapok abbeli panaszára, hogy a magyar lexiconok és tankönyvek 
még most sem tudnak semmit arról, miszerint az 1814-iki hadjárat terve 
Badetzky-től származik, megjegyezzük, hogy e tény felemlítése Mangold 
tankönyvében (Újkor. III. kiadás) megtalálható. 

Feldzüge des Prinzen Eugen von Savoyen. 15. és 20. kötet. — 
A 15. tartalmazza a spanyol örökösödési háború, illetőleg az 1713. évi 
hadjáratnak eseményeit. Kidolgozta Maehaliezky Ottokár. A 20. kötet 
a lengyel örökösödési háborúval foglalkozik. Szerzője : Gerba Raimund. 
(Bécs, Gerold. Ara kötetenkint 30 Mark.) 

Bloch H. «Eine Episode aus dem Freiheitskampf» czím alatt 
ismertette Pimodan marquis emlékiratait («Souvenirs du général Mar-
quis Pimodan. 1847—48. 2 kötet, Paris Champion.) Az I. kötet az olasz, 
a II. a magyarországi eseményekre vonatkozik. Pimodan mint Jellacsics-
hoz szolgálattételre beosztott császári tiszt Péterváradot ki akarta kém-
lelni, de elfogták. Midőn Kussmanek porkolábbal egyetértve a várat a 
császáriak kezére akarta játszani, Perczel várparancsnok mindkettőt ha-
lálra ítéltette, mely ítéletet azonban Görgey utóbb felbontotta, és a kel-
lemetlen franczia vendéget az országból kiutasította. 

Delbrück H., Friedrich II., Napoleon I. und Moltke. Aeltere und 
neuere Strategie. (1892. Berlin. Walther-Apolant. 1 M. 50.) 

Marbot, franczia lovassági tábornok emlékirataiból, mely művet az 
utolsó füzetben (a 130. lapon) fölemlítettük, De Gerando Antonina is 
közlött mutatványt a Fővárosi Lapok május 8-iki számában. 

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

T I Z E N H A T O D I K K Ö Z L E M É N Y . 

IV. LÁSZLÓ (folytatólag) ÉS III. ENDRE. 

Becker, Die Schlacht bei Dürnkrut. (Organ der militärwissenschaftl. 
Vereine. 1880. XX. köt.) Bú'álta Kápolnai, a Ludov. Akad. Köz-
lönyében. 1880. VII. köt. 133. 1. 



Busson, Der Krieg von 1278 u. die Schlacht bei Dürnkrut. (Archiv für 
österr. Gesch. 62. köt. 1880.) — Köhler feleletét 1. Forschungen, 
1880. évf. (Busson viszonválasza : Mitthg. d. Inst. f. öst. G. II. és 
í n . évf.) 

Köstler, Die Schlacht auf dem Marchfeld. 1884. 
Köhler, Die Entwicklung des Kriegwesens u. die Kriegsführung in der 

Ritterzeit vom XI. Jahrhundert bis zu den Hussittenkriegen. (II. köt. 
1886. 2 fej.: A dürnkruti csata.) 

Delpech H., La Tactique au XIII-e siécle. (2 köt. 1886.) 
Huemer, Ein neuer Rythmus auf die Schlacht am Marchfeld. (Új verses 

kútfő.) Arch, für österr. Gesch. 1885. 67. köt. 
So(ís Elemér, Az 1278-iki morvamezei (dürnkruti) csata. Hadtört. Közlem. 

III. 1890. 459. 1. 
IV. László többrendbeli oklevele hadi szolgálatok fejében, 1279-ből: 

Közli Pettkó Béla; u. o. 583. 1. és Századok, 1887. 561. 1. 
Jielmozg almak. Kánok. Szabó Károly monographiája, Gyárfás 

II. kötet. 
Pór Antal, Az Osl nemzetség (nevezetesen Herbert comes) a Turul-ban, 

1890. évf. 172. 1. 
Huber Alf., Ungarns innere Verhältnisse unter Ladislaus IV. (Arch, für 

öst. G. 65. köt. 1883. 189. 1.) Kabos Eme nádor. (Századok 1884. 
114. 1.) Majláth Béla, Bagomér comes. (Turul 1890. 8 1.) Bunyitai 
Vincze, Kopasz nádor (Századok 1. füz. 1888. kül. 27. 1., hol László 
király megöletésének intézőiről szól). 

Manguca, Die Chronik des Hum. Eine bisher von den Ungarn verschwie-
gene Chronik über die Expedition des K. Ladislaus ad reducendos 
Cumanos. (Rumänische Revue 1887/8. Lásd azonban megjegyzése-
met a Századokban 1887. 767. 1. és a Századok 1889. évfolyamát, a 
8. füzet 52. lapját, Szilágyi Istv. értekezését.) 

III . ENDRE. 

Nagy Irán, Az utolsó Árpádházi király trónralépte (Akad. értek. 1876). 
Nagy Iván, Az 1290. évi gyűlés (Századok 1869. 378. 1.). 
Szabó Károly, Az 1290. évi ó-budai országgyűlés (Századok 1884). 
Szabó Károly, III. Endre király fogságának ideje (Századok 1884). 
Iglody K, Az utolsó Árpád. Történeti korrajz. 1869. 
Engel, Die ersten drei Regierungsjahre Andreas III. (Zeitschrift von und 

über Ungarn. Kiadja Schedius II. köt.). 
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Andreas III., des letzten Árpádén Heerfahrt nach Österreich 1201. 
(Hormayr, Archiv. 1831. évf. 135. 1.) 

Bradaska, Der Kampf des letzten Árpádén und seine Herrschaft beson-
ders mit dem Hause Anjou. (1858. Zágrábi gymnas. programm-
értekezés.) 

Huber Alf., Ungarns innere Verhältnisse unter Andreas III. (Arch, fúr 
öst. G. 65. köt. 218. 1.) 

Pór A., Majláth B., Bunyitai V. eml. dolgozatai folytatólag. Pór: Ré-
nold palatínus (Turul 1889. 114. 1.). 

Pór A., Chák Máté. («Történeti Életrajzok». 1888.) 
Botka Tiv., Csák Máté és kortársai (Akad. értek. 1873). László erdélyi 

vajdára nézve, kit azelőtt tévesen Apor Lászlónak neveztek el íróink, 
1. Pór Ant., Wertner M. és mások értekezéseit a Századok és Turul 
1888— 1890-ki évfolyamokban. 

Pór A., A németújvári grófok (Századok 1888.). 
Wertner Mór, Az Ál-Endrék. (Turul 1890.) 
1298. A Göllheimi csatában jelen volt magyar segédhadra vonatkozólag 

1. Huber II. 60. és a Melczer család oklevéltárát, ill. Pór Ant. ismer-
tetését a Századokban. (1890. 666—667. 1.) 

Az Árpádok kihalására és a Crauyi család jogigényeiről 1. Botka czikkét 
a Századokban (1862. évf.), Kápolnai István: «Az Árpádok élnek 
még». (Turin, 1862.) Báró Nyáry Alb., Posthumus István és az estei 
örökség. (Modena, 1863.) Fraknói, István magyar herczeg végren-
delete. (Akad. értek.) Thallóczy Lajos, A Crouy-i irodalom. (Magy. 
Könyvszemle. 1876. évf.) Kisebb értekezéseket 1. Szinnyei Repertó-
riumában (36. 1.). 

Az Anjoukra, vonatkozó irodalmat 1. a követk. közleményben. 

Összeállította: 

Dr. Mangold Lajos. 




