
TAR C ZA. 

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA HADTUDO-
MÁNYI BIZOTTSÁGÁBÓL. 

A hadtudományi bizottság őszi ülését Holldn Ernő ny. altábor-
nagy 0 Nagyméltósága elnöklete alatt november hó 17-én tartotta. 

Az előadó Hónai Horváth Jenő őrnagy, a következő tárgyakat ter-
jesztette a bizottság elé: 

1. Jelentés, hogy a f. évi hadtörténelmi pályázat nyertesének a 
300 arany frank pályadíj már elküldetett s hogy a szerző késznek nyi-
latkozott azon kiegészítések eszközlésére, melyeket a bírálat kívánt. 

2. Jelentés, hogy Szécsi Mór századosnak az 1866-ik évi osztrák-
olasz háborúról szóló munkája már szedés alatt van s a munka kinyo-
matása ez év végéig végbemegy; továbbá, hogy a mellékletek elkészitése 
iránt a szükséges intézkedések megtétettek. 

3. Jelentés, hogy a következő évre hadtörténelmi pályázat kiírá-
sára a fedezet megvan. 

A bizottság ennek folytán elhatározta, hogy a jövő évre két pálya-
kérdést fog kitűzni s azok mindegyikének megoldására külön-külön 600 
arany korona pályadíjat rendelt. 

A pályakérdéseket jelen füzetünk közli. 
4. Jelentés, hogy a bizottság folyóirata, a «Hadtörténelmi Közlemé-

nyek», melynek első 5 évi cziklusa a folyó évben telik le, állandó párto-
lásnak örvend; a bizottság tehát elhatározta, hogy e szépen indult válla-
latot továbbra is fentartja s azt minden kitelhető módon támogatja. 

5. Javaslat, hogy a honvédelmi minister úr 0 Nagyméltósága az 
akadémia útján fölkéressék arra, hogy a bécsi cs. és kir. hadi levéltárba 
egy tényleges, tartalékos, vagy nyugdíjas honvéd tisztet vezényeljen, ki a 
bizottság törekvéseit az ott levő anyag tanúlmányozása és részbeni fel-
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dolgozása által elősegíti s e levéltárt általában a magyar történetírók szá-
mára hozzáférhetőbbé teszi. 

A bizottság a javaslatot elfogadta s az elnökséget fölhatalmazta, 
hogy az előterjesztést az akadémia útján ez értelemben tegye meg. 

6. Javaslat az iránt, hogy a «Magyar nemzet 1000 éves küzdelmének 
hadi krónikája» ne megbízás iitján, hanem az egyes korszakok történet-
íróinak közreműködésével a bizottság által létesíttessék. 

A javaslat az akadémia elé fog terjesztetni, oly kéréssel, hogy azt a 
milleniumi bizottsághoz tegye át. 

7. Végűi bemutattatott a jelentés a dotatio fölhasználásáról, a jövő 
évi munkásság tervrajza s a jövő évi költségvetés. 

A H A D T U D O M Á N Y I B I Z O T T S Á G P Á L Y A K É R D É S E I . 

A Magyar Tudományos Akadémia hadtudományi bizottsága a ma-
gyar hadi történetírás fejlődését minden rendelkezésére álló eszközzel 
elősegíteni kívánván, az 1893-ik évre a következő két pályázatot hirdeti: 

I. Pályázat. 
(Ötödik pályakérdés.) 

1. Kívántatik a magyar hadtörténelem valamely nevezetesebb ese-
ményének önálló leírása. 

A dolgozat tárgya választható a mohácsi vész előtti vagy utáni 
időszakból (1815-ig), de mindenkor föltétel, hogy a cselekmény magyar 
csapatok által, vagy magyar földön hajtatott végre. 

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

2. A munka jutalma 500 arany korona, mely az aránylag legjobb, 
de irodalmi színvonalon álló pályaműnek adatik ki; a munka ezenfe-
lül — a folyóiratban való közzététele irtán — a szokásos tiszteletdíjban 
s részesül. 

3. A pályaművek idegen kézzel, tisztán és oivasliatóan írva, lapszá-
mozva s egy a szerző nevét, állását és lakóhelyét rejtő, jeligével ellátott 



pecsétes levélke kíséretében, a bizottság előadója: Rónai Horváth Jenő 
honvéd őrnagy czímére (Pozsony, Apácza pálya 13. sz.) 1893 május hó 
1-éig küldendők be. 

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

masnak osztályozott pályaművek, a folyóiratban a rendelkezésre álló tér 
arányában szintén közöltetnek, míg a többiek jeligés levélkéi bizottsági-
lag elégettetnek, a kéziratok pedig a hadtudományi bizottság levéltárába 
tétetnek. 

(i. A jutalomra a hadtudományi bizottság tagjait kivéve, bárki pá-
lyázhat. 

7. A pályázat eredménye 1893 junius 1-én fog közzététetni. 

II. Pályázat. 
(Hatodik pályakérdés.) 

1. Kívántatik egy katonai értekezés, mely kimutatja, hogy a magyar 
lovasság az osztrák örökösödési (1740—1748) és a sziléziai (1740—1763) 
háborúkban mily szerepet játszott s ennek folytán az osztrák-magyar lo-
vasság kitiinö hírnevének megszevzésében mily része volt ? 

A dolgozatnak előnyéül tudatik be az, ha a pályázó még kiadatlan 
levéltári anyagot is fölhasznál, de ez egyáltalában nem föltétel s a földol-
gozás alapítható a nevezett háborúkra vonatkozó közismert s minden 
nagyobb könyvtárban rendelkezésre álló művekre is. 

A dolgozat 4—5 nyomtatott ívnél többre nem terjedhet. 
2. A munka jutalma 500 arany korona, mely az aránylag legjobb, 

de irodalmi színvonalon álló pályaműnek adatik ki; a munka ezenfelül — 
a folyóiratban való közzététele után — a szokásos tiszteletdíjban is 
részesül. 

Egyébként a fentebbi I. pályázat 3—7. pontja ezen pályázatra 
nézve is mérvadó. 

HADTÖRTÉNELMI APRÓSÁGOK. 

Gr. Zrínyi Miklós /66'í-iM téli hadjáratáról. Gróf 
Zrínyi Miklósnak úgynevezett téli hadjárata elég részletesen ismeretes 
történelmi irodalmunkban. 0 maga tett róla 1664 február 19-én egy, 



az írója szerénységét úgy, mint nagyságát rendkívül jellemző jelentést 
királyához, mely jelentésről már az egykorú történetíróknak is volt 
tudomásuk. A páratlan hadi siker szokatlanúl nagy mértékben ragadta 
meg a külföld figyelmét is, mely magasztaló röpívekben igyekezett 
bámulatának, egyszersmind hálájának is kifejezést adni. Hogy ide haza, 
az elnyomorodott országban, mily határtalan népszerűségnek örvendett 
már az előző években a horvát bán neve, annak jellemzéseűl ide iktatom 
Wesselényi nádornak Murányból, 1663 október 29-én Zrínyihez intézett 
leveléből a bevezető sorokat: 

«Méltóságos, tekintetes és nagyságos Gróf, vitéz horvát bán, 
hazánk egyedül magyar oltalma s reménye, nekem kedves uram fiam, 
ajánlom kegyelmednek fogyhatatlan igaz szolgálatomat. 

Vízvári táborából e hónak 10. napján írt kegyelmed méltóságos 
levelét mai napon fölötte beteg és nyomorult ágyban fetrengő nyava-
lyámban nagy consolatiómmal vettem. Aldassék a felséges Istennek neve, 
maga Hector jó hírével nevével, az ottomány fényeskedő holdnak homá-
lyító csorbításával hozta vidámságra e szegény, csaknem utolsó kétségbe 
esett magyar világot. Az ur Isten a kegyelmed nevét égig magasztalván, 
szaporítsa naponként vitéz oktató vezérségét; van már negyed vagy ötöd 
napja, hogy ezen kegyelmed vitézi actussa közönségesen csaknem a csecsemő 
gyermekek szájában is maga dicsérete felmagasztalásával Isten áldatik... 
Kibül mind olyat ábrázol geniusom: Vox populi, vox Dei»1) stb. 

Bármennyire ismeretes is ez a téli hadjárat, mindazáltal nem lesz 
érdektelen a "Wesselényi Ferencz nádorhoz intézett, itt következő levél, 
mely néhány újabb vonással világítja meg Zrínyi bátor vállalatát: 

Kegyelmes Uram ! 
Jó egészségben és szerencsésen érkezvén haza az Eszéki hídaktól, 

Nagyságodhoz való kötelességemtől viseltetvén, nem mulathattam el, 
hogy Bán urammal fölvett útunkat Nagyságodnak rövideden meg ne 
írjam, noha nem kétlem, hogy azon útunkat mások is eddig értésire 
adták Nagyságodnak ; de mivel jó szerencsének mindenkor kedves emlé-
kezeti vagyon, azért nem ítélem alkalmatlannak lenni, ha újonnan Nagy-
ságod eleibe terjesztem ezen útunknak rendét. 

Bár uram és general Hohenloje hada Botyáni uram hadával 
die 21 Januarii Beczencze alatt egyezett meg; aznap Beczenczérül erő-
sen lőttek, de minden kárunk nélkül, másnap is délig; akkor látván a 
törökök népnek sokaságát, elhagyták a lövést s megadták a várat, úgy, 
hogy feleségekkel s gyermekekkel együtt békével kimehessenek fegyve-

x) Fogaim. Orsz. Ltár. Wesselényi cs. levéltárában. 



resen. Az nap ott maradtunk s szerdán reggel Babolcsa alá indúltunk; 
ott is sokat lőttek hozzánk a várbul, de másnap azok is, látván annyi 
népet, megadták a várat, benne hagyván mindennemű lövő szerszámot, 
élést s mindenféle portékát, csak gyalog kimenvén belőle fegyver nélkül 
a törökök. Onnét a hadak Sziget felé mentek, hanem kevés számú gyalo-
got Barcsa nevű kastélyhoz küldtünk ; azok üresen találván a kastélyt, 
kivévén belőle lövő szerszámot, az épületet megégették s porrá tették. 
Sziget felé menvén, közel a várhoz akadtunk Turbek nevű kastélyra, 
a hol Szuliman császár koporsója volt, mivelhogy (a mint hogy ott való 
emberek mondották) azon a helyen halt meg s a szívét ott temették 
el s igaz is, hogy szép, kápolna formára temető hely volt s mint egy 
epitaphium is benne; azt is a törökök egy ideig oltalmazták, de nem 
sokára ki kiszökött belőle, ki elveszett benne, a kastélyt pedig épen meg-
égettük. Sziget várához azután közel mentünk, onnét is erősen lőttek 
hozzánk s ki is jött volt mintegy kétszáz lovas belőle, de azok is csak a 
város előtt maradtak s egynehány lovasinkkal hátra szólottak, utoljára 
ellenzettek is vélek, de minden károk nélkül, hanem azután a német 
jungok közzé estek volt s azokban egynehányat levágtak. Die 27. Januarii. 
Pécshez közel, Pelérd nevű mezei városban megszállottunk s onnét más-
nap Pécs alá mentünk; a németek mindjárt neki mentek a városnak s 
megvették a várost, magyar és horvát hadak pedig kinn maradtak a 
város kívül. Ott késtünk négy egész nap, azon közben Bán uram General 
Hohenlojéval úgy végezett, hogy ő kegyelme magyar és horvát lovasok-
kal elmegyen az eszéki hidakhoz s azokat megégetteti, azonban General 
Hobenloje maga népével vegye meg Pécs várát. Bán uram, végzése sze-
rint, elment az eszéki hidakhoz velünk s hatszáz német lovassal és azokat 
tűig megégettük, harmadfél nap alatt csaknem épen, noha Eszékből 
taraczkokból erősen lőttek hozzánk, mindazonáltal nem tettek semmi 
kárt köztünk. Igazán írom Nagyságodnak, fahidat annál szebbet és hosz-
szabbat soha nem láttam; annak a szélessége tizenhat lépésnyire volt, a 
hoszsza pedig egy jó mértföldnyire extendaltatott, mindazon szép, sima, 
vastag tölgyfa deszkákból, mintha meggyalulták volna, az oszlopi erős, 
vastag és sűrű tölgyfából valók voltak. A hidak előtt, a hol török császár 
vámosa lakott, Torda nevű kastély volt, oda is egynehány török bészorult 
volt, de azokat kiűzvén, azt is megégettük. Ott a hidaknál harmadfél nap 
mulattunk s érkezett volt hírünk, hogy a fővezér maga hadával reánk 
jön, s igaz is volt, hogy már Eszékhez közel volt, mintegy hatezered 
magával, de megértvén a mi hadainknak számát, visszatért. Azon idő 
közben a hajdúság egész Dunapartig sok számtalan falut égetett meg s 
egy néhány kastélyt, a többi között Baranya várat is. Onnét 4. Februarii 



vissza, Pécs felé tértünk és Siklós felé mentünk, ott is, a város előtt., 
egynehány török megmutatta magát, de mindjárt visszament. Ott sem-
mit se késtünk, hanem csak mentést mentek a hadak Pécs felé; oda 
érkezvén, értettük meg, hogy a németek Pécs várát meg nem vették, 
hanem addig, míg mi a hidaknál fáradtunk, azok csak csintalankodtak a 
városban s részegségök miatt majd kétszázig elvesztek a vár körűi. Akkor 
General Hohenloje azt kívánta, hogy Bán uram emberei is fáradjanak a 
vár megvételében ; mivelhogy pedig Bán uram hada már fáradt állapot-
tal volt s a nagy erős téli idő miatt is sokan elbágyadtak volt, a vár 
megvételét elhagyták s másnap mindjárt a hadak haza felé indúltak; 
mihelyt a nép kiment a városból, fölgyújtották egynéhány helyen a 
várost, s iszonyúság, mint égett az nap. Visszajövet Bán uram hada 
Szegesd alá ment s azt mindjárt az nap megadták a törökök, de abban 
kevés török volt, mindenestől ha volt 45, s minthogy keresztény rabokat 
kivitték volt onnét, azért másképpen föl nem szabadították a törököket, 
hanem úgy, hogy mindenik egy-egy keresztány rabot szabadítson meg. 
Ezt megvévén, a hadak eloszlottak s Bán uram megvett várakba kapitá-
nyokat, tisztviselőket rendelt. Beczenczére Kys Farkast*) kapitánynvá 
tette ő kegyelme, Babolcsán Czinderit s Szegesden Ősi vajdát. Engedje 
Isten, hogy több hasonló s nagyobb győzedelmet is vehessen szegény 
nemzetünk a pogányon. Én pedig maradok, míg élek, Nagyságodnak 
Klenounck 18. Februarii. Anno 1664. Alázatos szolgája Draskovith 
János.»2) —ys— 

A tál/ii csata Í685 augusztus 16-ári.3) Lothringern Ká-
roly berezeg hadserege julius 4-én hagyta el párkányi táborát, hogy 
Érsekújvár ostromára induljon, mire a török viszont augusztus 1-én 
Esztergomot fogta ostrom alá. Tíz nap óta tartott már Esztergom 
ostroma, midőn végre a várbeliek biztos hírt vettek, hogy Lothringern 
Károly hadainak zömével (44,000 ember) aug. 8-án már megindult Esz-
tergom felszabadítására, míg Caprara Érsekújvár ostromát folytatta az 
alája rendelt hadakkal (16,000). Aug. 10-én összes podgyászát Almásnál 
hagyta hátra s Neszmélyen át Nyergesujfaluig, aug. 11 -én pedig kellő 
óvatossággal és hadi rendben — folytonos előcsatározások között — egész 

x) Kis Farkas Zrínyinek egyik legvitézebb vajdája volt, két év múlva 
a Zrínyi-vár alatti küzdelemben vesztette életét. 

2) Eredeti az Orsz. Ltárban levő Wesselényi családi levéltárban. 
3) Villányi Szaniszló «Három évtized Esztergom megye és város 

múltjából» czímű, jelen füzetünkben ismertetett művéből. 



a tátlii mocsárokig nyomult hadaival. A táthi mocsár ez időben a Duná-
tól egész a Duna vonalát kisérő hegyek lábáig terjedt s nem volt any-
nyira kiszáradva mint jelenleg ; sőt helyenként elég mély és nagyon süp-
pedékes. 

A két hadsereg a mocsár két oldalán több napon át farkasszemet 
nézett egymással. Az a veszedelmesen keskeny útvonal Almás és Nyer-
gesújfalu között vereség esetében az egész hadsereg romlását vonhatta 
volna maga után. Ez esetben pedig bizonyos, hogy Esztergom is elesik, 
Érsekújvár pedig felszabadult volna. A szerdár a mocsáron innét fekvő 
tábora (60,000 ember) közepén elsánczolta magát; a körűifekvő magas-
latokat is megszállotta, az erdőt pedig, melyre balszárnya támaszkodott, 
hamarosan levágatta annyira, hogy a császári sereg ez erdőn át nem 
intézhetett támadást. Lothringern Károly tehát a helyett, hogy a mocsá-
ron át nagyon kétes sikerű támadást koczkáztatott volna, jobbnak látta 
inkább hátrább vonulni, mely hadmozdulatával arra számíthatott, hogy 
a szerdárt kicsalja erős táborából; azonfelül az Érsekújvárral való ösz-
szeköttetés czéljából az egyik komáromi hidat is lehozatta Nyergesúj-
falu alá. 

A berezeg elérte czélját, amennyiben — egy lengyel szökevény elő-
adása szerint — a szerdár azon hiedelemben, hogy a ker. sereg mind-
össze alig áll 20,000 emberből, elhatározta a mocsáron való átkelést. Míg 
a herczeg aug. 15-én az esti szürkülettel megkezdte a visszavonulást, az-
alatt a szerdár megtette a megfelelő intézkedéseket, hogy serege a mocsár 
négy pontján átvonulhasson. A kölcsönös ágyúzás és kisebb lovassági 
eló'csatározások eddigelé is napirenden voltak; most azonban, midőn a 
császári sereg teljes rendben hátrább vonult s egyes török csapatok is 
már átkeltek, az előőrsök (600 ember) is kénytelenek voltak visszavo-
nulni. A ker. sereg balszárnyán álló Castell- és Savoya-féle dragonyos 
századok fogták föl a visszavonulókat, mely alkalommal a Savoyai drago-
nyosokat a tatárok oly túlnyomó erővel támadták meg, hogy az ütkö-
zet folyamában beállott rendetlenség már-már az egész balszárnyat 
fenyegette. 

A herczeg erre egész seregét visszafordította, a rendet ismét helyre-
állította s katonai zeneszóval vezette hadait vissza a mocsár felé. Ettől 
3000 lépésnyi távolban csatarendbe állította seregét s így várta be a haj-
nalt. A sereg 2 harczvonalban fejlődött. Az első harczvonalban 45 
lovas század és 21 gyalog zászlóalj, a másodikban 43 lovas század és 12 
gyalog zászlóalj volt beosztva. A sereg jobb szárnyának fedezését a ma-
gyar nemzeti katonaságra (huszárok) bízták, mely két elkülönített osz-
tálylyá alakítva szállotta meg a magaslatokat. Támogatásukra a sorhad-



ból is 2 zászlóalj gyalogost és 2 század dragonyost csatoltak hozzájuk 
Styrum és Thüngen tábornokok vezérlete alatt. A többi vezénylő tábor-
nagyok és tábornokok: a jobb szárny első harczvonalában Lothringiai 
Károly, Badeni Lajos és Croy berezegek, továbbá gróf Fontaine és gróf 
Taaffe ; a második harczvonalban : Boisdavid. A középpont első harczvo-
nalában Waldeck berezeg, a másodikban grót Dünnewald. A balszárny első 
harczvonalában Miksa, a bajor választófejedelem, gróf Rabatta, gróf 
Serényi és Pálfi'y Károly, Bielke, báró Mercy; a második harczvonalban 
gróf Arco. A Pálfi'y gróf vezérlete alatt álló Czobor-féle huszárezred kivé-
telével az egész rendes hadsereg németekből állott; a császári csapatok 
mellett a sereg zömét a németbirodalmi szövetséges csapatok alkották. 

Aug. 16-án reggel oly sűrű köd nehezedett az egész tájra, hogy az 
ellenséges seregek nem is láthatták egymást. Egy óra múlva azonban fel-
szállt a köd, s a 30,000 lovas és 12,000 gyalogosból álló török hadsereg, 
mely az éj leple alatt átgázolt a mocsáron, csak ekkor vette észre, hogy 
alig fél ágyulövésnyi távolság választja el a császári seregtől. A döntő pil-
lanat tehát megérkezett. Mindkét sereg égett a harczvágytól; a támadást 
a törökök kezdették, a mennyiben az első csatasorban álló 10 ágyújokat 
azonnal megszólaltatták a császáriak jobb szárnya ellen. De tüzéreik 
rosszúl lőttek; mert igen magasra czéloztak, tehát a golyók mind a csá-
szári sereg háta megett csaptak le. Lothringern Károly is ágyúinak na-
gyobb részét (sólyom- és tábori ágyuk) az első harczvonalban helyezte 
el; gyakorlott tüzérei oly higgadtsággal viszonozták az ágyú+üzet, hogy 
minden lövésök talált. Az alig néhány perczig tartó ágyúzás után a török 
lovasság vad «Allah» ordítások között egész erejével a csász. sereg jobb 
szárnyára vetette magát; e lovassági roham súlya egy pillanatra ugyan 
megingatta a jobb szárnyat, de Lothringern Károly, ki mindig a legfenye-
getettebb pontokon foglalt állást, csakhamar rendbe szedte a megzavart 
csapatokat s a maga részéről is oly erőteljesen viszonozta a rohamot, 
hogy a török lovasságot sikerűit visszavetnie. Erre a nagyvezír, ki majd-
nem összes gyalogságát a balszárnyon összpontosította, a szárnyfedezetűi 
szolgáló rendetlen magyar csapatokra tört, hogy e magaslatok felől inté-
zett oldaltámadással tehesse tönkre a csász. sereget. A magyar lovasság 
azonban, habár teljesen a török ágyúk lőtávolában állott, szenvedett 
veszteségei daczára vitézül helyt állt, míg nem Styrum, a második harcz-
vonalban álló Boisdavid tábornoktól segítséget kapott (lüneburgiak); 
erre itt is sikerűit diadalmasan visszaverniük a támadó törököt. 

Ezen előzmények után Lothringern Károly az egész hadsereggel 
lassan előrenyomúlt; a töltött fegyverrel előrehaladó gyalogság csekély 
távolból gyilkos sortüzet intézett az ellenségre, míg az ágyúk valóságos 



kartács-záport bocsátottak a tömötten álló török hadsorokra. A török liad-
sorok ekkép támadt hézagaikat ismételt újra zárkózással igyekeztek el-
fedni ; míg a szerdár a császáriak fel nem tartóztatható előrenyomulását 
a bajor választó ellen intézett támadással igyekezett megakadályozni. 
A választó-fej edelem azonban könnyű szerrel visszaverte e támadást s 
lovasságát szintén rohamra vezényelte. E támadás súlya teljesen megin-
gatta a törökök csatarendjét úgy, hogy kevés vártatra az egész török had 
vad rendetlenségben futásnak indult s a mocsáron át igyekezett mene-
külni. A tüzérség ótalma alatt a győztes gyalogság és a magyarok a her-
czeggel s a bajor választó-fejedelemmel együtt a mocsáron keresztül is 
utánuk nyomúltak; de csak a könnyű magyar lovasság vette űzőbe a 
futamodókat. A czombján súlyosan megsebesült szerdár ugyan a mocsár 
innenső felén fel akarta újítani a harczot; de mivel seregének csak cse-
kély részét tudta ujolag rendbe szedni, folytonosan nyugtalanítva a ma-
gyar lovasság által — végre is visszavonúlt Buda felé. Csakis a császári 
csapatok nagy kimerültsége mentette meg a szerte-szét futott török hada-
kat a végromlástól. 

Ibrahim e vereség büntetéseül már Nándorfehérvárt megkapta a 
szultán által küldött selyemzsinórt, melylyel önmagát kelle megfojtania, 

A fényes győzelem aránylag kevés áldozatba került; mert a csá-
szári seregből alig 100 ember veszett el vagy sebesült meg; míg a törö-
kök 1500 embert vesztettek halottakban. A csata már déltájban véget 
ért; összesen azonban csak 200 foglyot ejtettek. 

A herczeg még a csata színhelyén (az összes harsonák és trombiták 
harsogása mellett) a bajor választó sátoránál tartotta meg az ünnepélyes 
«Te Deum»-ot, az elfoglalt 40 zászlót pedig mint diadaljelvényt Bécsbe 
küldötte. 

A futásnak eredt törökök táthi táborukat ugyan részben felgyúj-
tották ; mindamellett elég jelentékeny zsákmány jutott a győztesek bir-
tokába. így az összes ostromkészlet (30-nál több kisebb-nagyobb ágyú 
ós 16 mozsár, temérdek bomba, golyó, gránát, ásó, lapát, lőpor, fegyver, 
pompás tábori sátrak, 150 lőszerkocsi, ló, szarvasmarha, szóval az összes 
élelmi készlet. A herczeg a töröktől lefoglalt hadi szerek nagyobb részét 
(ezer császári éléstári kocsival és 4 hajóval) a vár kiürült szertáraiba 
vitette. 

Gróf Münch orosz tábornagy levele herczeg Lob-
kovilz tábornokhoz. Kicsinyes birtokszomjból eredő volt az ok, 
mely miatt III. Károly a törökkel 1718 július havában huszonöt 
évre kötött békét már 1737-ben fölbontotta. Kezdetben ugyan, mint 



jóakaró békéltető avatkozott a már fegyverben álló orosz és török hatal-
masságok viszályába, de a török makacssága és az orosz biztatása csak-
hamar tevőleges szerepre ragadta. Pedig az idó'pont rosszúl volt meg-
választva. A hadi szerencse, mely fegyvereit Savoyai Jenő vezérlete alatt 
állhatatosan kísérte, a hős berezeg 1736 ápr. 20-án bekövetkezett halá-
lával hűtlenné lett. A Jenő herczeget követett hadvezéreknek, Secken-
dorf, Königseck, Wallis, Neippergnek tudatlansága, ügyetlensége s egy-
mással való torzsalkodása miatt, a császári sereg egyre-másra a leg-
nagyobb vereségeket szenvedte, elannyira, hogy míg a szövetséges 
orosz csapatok folytonosan nagy sikerrel nyomultak előre a török biro-
dalomba, a császári hadsereg egyre hátrálni kényszerűit s midőn Belgrád-
ban ostrom alá fogatott, a fővezér, mindent elveszettnek gondolván, a 
békét sietett nyakra-főre, lealázó föltételekkel is megkötni. A Villeneuve 
franczia consul közbenjárásával folyt békealkudozásokról a győzelmes 
oroszok korán értesültek s elgondolható, hogy a fegyverszövetség egy-
oldalú fölbontása rossz vért csinált. A berezeg Lobkovitz erdélyi parancs-
nokló tábornokhoz intézett, itt közlendő l e v é l i g e n jellemzően fejezi ki 
a hangulatot, mely a békealkudozások hírére az orosz hadvezérletet 
áthatotta. A párhuzam, melyet e levélben Münch tábornok az orosz és 
római császári hadsereg sikerei, harczképessége, a hadvezérlet tehet-
sége s az uralkodók áldozatkészsége fölött katonai ridegséggel von, éle-
sen kidomborítja azt a szenvedélyes elkeseredést és mély megvetést, 
melylyel az orosz közvélemény a bécsi udvar politikájának intézőit 
sújtotta. 

Nagyméltóságú Birodalmi Herczeg! 
Mélyen tisztelt Tábornok Úr! 
Herczegségednek szept. 11 -én kelt becses levelét, a hozzá mellékelt 

naplóval szept. 1 -ről, tegnap épen abban az órában kaptam, a melyben 
itt hálaünnepet ültünk s üdvlövéseket tettünk a moldvai fejedelemség 
szerencsés meghódítása alkalmából, a mely fejedelemségnek úgy egyházi, 
mint világi rendei szept. 16-án legkegyelmesebb császárnénk ő felségének 
meghódoltak. En is hasonlóképpen ide csatolom az újságot az itteni 
további eseményekről, ebből megláthatja herczegséged, hogy Chozim 
várának elfoglalása s a tábornak a 42 ágyúból és hat mozsárból álló 
tábori tüzérséggel való fölzsákmányolás aután a reám bízott hadsereggel 
haladéktalanúl előnyomúltam, augusztus 18/29-én a Pruthon átkeltem, 
ott egy erős sánczot, a Szent-Jánosnak nevezett erősséget hányattam 
s azt jó erős tüzérséggel elláttam, azután a moldvai hospodárt a vele 

*) Másolat az Orsz. Ltárban «Litt. Privatorum». 



volt katonasággal és néhány száz jassii törökkel a Dunáig űztük s a 
fővárost e hónap 14-én birtokunkba vettük, azt a legjobban megerősítet-
tük s számos őrséggel és tüzérséggel megraktuk. Mire én seregemmel 
Jassitól nem messzire ismét átkeltem a Pruthon s tervbe vettem a 
bielogradi és buziadi tatároknál saját, jól ismert hazájukban látogatást 
tenni s következőleg a kereszténység örökös ellenségének még az idény 
letelte előtt minden lehető kárt okozni. 

Az oláhországi liospodár a saját lófarkzászlaját, két főzászlóját, a vele 
volt agának a lófarkzászlaját, 30 egyébféle török és moldva zászlókkal, a 
dobokat s az egész katonai hangszereket, három ágyút, tíz tonna port s 
egy raktárt 1500 tonna élelmi szerrel s nagy mennyiségű borral a gyors 
futásban Jassyban hagyta s azokat mi zsákmányúl ejtettük. Ezen sze-
rencsés eredmények mellett, melyeket legkegyelmesebb császárnőm ő 
felsége fegyvereinek a mindenható Isten engedett, nem tagadhatom, 
hogy Herczegséged levelének tartalma s a mellékelt diariuma engem 
igen megilletett és elszomorított, mert Herczegséged ezen írásából azt 
látom, hogy Herczegséged hadtestének az ellenség ellen tervbe vett elő-
nyomulása abban hagyatott, következőleg Oláhország felől ebben az 
időben semmi sem történt, sőt a pontosan betartott terv iránt, a római 
császári udvar ismételt biztosításai daczára is, az itteni orosz császári 
főhaddal való közreműködést illetőleg a legcsekélyebb sem töi'tént és 
nem is fog történni. 

Herczegséged levelének rövid foglalatjából eléggé megértettem, 
hogy e nem várt szerencsétlenség Herczegségedet s aztán engemet is 
mennyire megszomorított. A föntemlített naplót elolvasva, azt lehet 
gyanítani, hogy szeptember l-ig a római császári hadseregben minden 
jól állott, az onnan felől hozzám Belgrádról érkezett hírek hasonló-
képen oly jó tartalmúak voltak, hogy a számos őrség még sokáig 
tarthatta volna magát és biztosan remélhette volna az ember, hogy 
hosszas ostrom kifárasztja az ellenséget és végűi, tüzérségének hátra-
hagyásával, fölszabadítja, a mire, ha magától nem is, de a népes őrség 
hősi kirohanása vagy a mindenkor dicsért császári had által könnyen 
kényszeríthető lett volna. 

Itt bizonyára ezzel a reménynyel kecsegtette magát az ember, 
kivált minthogy itt az ellenség egészen kiszoríttatott, Chozim vára 
elfoglaltatott, s az őrség a három lófarkas pasával együtt foglyúl ejtetett 
s már tervben volt egyenesen a Duna felé nyomúlni, a mely hír a belgrádi 
ellenségre minden bizonynyal leverőleg hatott volna. 

A császári hadvezetőség előtt tudva volt, hogy az itteni orosz 
fősereg a Dniesteren szerencsésen átkelt, a julius 22-iki ütközetben az 



ellenséget megverte s szándéka volt egyenesen ennek hadseregére vetni 
magát, a mely szándék eredményét a római császári sereg bevárhatta 
volna, só't be kellett volna várnia. Ennek daczára az említett diarium 
végén az olvasható, hogy az egy idő óta a török táborban tartózkodó 
gr. Neuperg táborszernagytól szept. 1-én az a hír érkezett, hogy az elő-
írt békepontok az ottoman kapu részéről már alá vannak írva. 

Jóllehet, az előzetes béke-föltételekről sem a diarium, sem Her-
czegséged levele a legcsekélyebbet sem tartalmazza, noha az Orosz-
országra és legkegyelmesebb császárnémra vonatkozókat örömest értet-
tem volna, hogy az itteni további hadmüveleteket ahhoz alkalmazhas-
sam ; mégis a mások útján ide jutott hírekből annyi kiviláglik, hogy ezek 
az előzetes föltételek mindkét szövetséges magas császári udvarra — saj-
nos — fölötte sérelmesek, veszélyesek és ártalmasok. E szerint ugyanis 
1 -ször Belgrád vára a római császári udvar költségén és a császári sereg 
által lerontandó, a mi így a keresztény fegyverek dicsőségére igen hátrá-
nyos. 2-szor: Ezen rettenetes erősség elvesztése által, és pedig a nélkül, 
hogy Orsova vára is lerontatnék, az örökös ellenség meghagyatik előb-
beni helyzetében, sőt szabad és nyílt útat nyer a Bánságba, Erdélybe, 
sőt a császári örökös tartományokba is, valahányszor kedve támad a 
béke megszegésére. Az ilyen föltétel ő felségére, a császárra, fölötte sérel-
mes és veszélyes. 3-szor: Hogy az örökös ellenség az egész Szerb király-
ság és a császári Oláhország birtokában meghagyatik, épen akkor, mikor 
a hű szövetséges fegyverek diadalmaskodnak, az ilyen mindkét magas 
császári udvarok érdekeire szerfölött sérelmesek s valóban akkor sem 
lehetett volna szerencsétlenebb békét kötni, ha az ellenség csakugyan 
elfoglalta volna Belgrádot s a táborból kiverte volna a császári had-
sereget. 

Hol marad azonban az oly szent, oly szorosan összekapcsolt és 
föloldhatatlan szövetség ? Az oroszok elfoglalják a várakat, a császáriak 
lerombolják és az ellenségnek átadják; az oroszok fejedelemségeket és 
országokat hódoltatnak meg, a császáriak lemondanak királyságokról; 
az oroszok szorúltságba hozzák az ellenséget és gyöngítik, a császáriak 
minden olyasba beleegyeznek, a mi elbizakodottságuknak hízeleghet és 
azt növelheti; az oroszok folytatják a háborút, császári részről fegyver-
nyugvás és béke áll be. Hol marad — mondom még egyszer — a föl-
oldhatatlan kötelék ? Határozottan állíthatni, hogy még ha a leg-
végső körülmények közzé jutott volna is a császári sereg, akkor is a 
római császár részéről, Oroszország segélyével, jobb föltételeket és 
tisztességesebb békét kellett volna kieszközölni, mint a milyenek a 
föntebb jelzettek. Ha az ember az eseményekre kissé visszapillant, 



úgy az én legkegyelmesebb császárném 1-ször: A lengyel örökösödési 
háborút Szaniszló s az egész lengyel szövetség ellen, a franczia és 
svéd hatalom, pénz, ármány daczára egyedül viselte, Szaniszlót elűzte 
és Agostot helyezte a trónra. 2-szor: A franczia háborúban a római 
császárnak 13,000 főnyi gyalog segítséget küldött a Rajnához s még 
ugyanannyi, ha szükségeltetett volna, készenlétben állott, mely kö-
rülmény akkor a Francziaországgal kötött békére befolyással volt. 
3-szor: A jelenlegi elkerülhetetlen török háborút egyedül kezdte és 
folytatta, és a római császárnak szabadságában állott a viszonos segéd-
csapatokat adni, vagy a háborúban résztvenni. 4-szer : Assov és Lecktick 
várakat meghódította, Cubanon többször keresztül vonúlt s az ottani 
tatárokat teljesen tönkretette. 5-ször: Perecop várát, mely addig beve-
hetetlennek tartatott, elfoglalta, a török őrséget hadi foglyokúl s a szá-
mos tűzéranyagot zsákmányúl ejtette, Koslovon, Carabassaron, Packczin, 
Sáriin keresztül Krimia szívéig hatolt, ezt a tartományt és benne a 
krimi tatárokat tönkre tette, a nogaji tatárokat, kiknek lakásuk, barmaik, 
földjeik az Erim és Dnieper közt terűi, teljesen szétszórta s számtalan 
marhát és lovat elhajtott. 6-szor: Oczakov és Kinburn török erődöket 
ostrommal bevette s az ellenséges ostrom ellen megvédte, azután leron-
tatta s ezen alkalmakkor legkevesebb 40—50,000 törököt megvert s 
belőlük, a számos tüzérségen kívül, sokat foglyúl ejtett. 7-szer : A török 
flottát az Azóvi- és Fekete-tengeren úgy foglalkoztatta, hogy az semmit 
sem tudott kivinni. 8-szor: A svéd és lengyel ármányokat, melyek már-
már nyilvános, veszedelmes szövetségben végződtek, nagy összeg pénzzel 
meghiúsította s végűi e győzelmes fegyverekkel az örökös ellenséget 
teljesen leverte, a rettenetes erősséget, Chozimot bevette, Moldvát meg-
hódoltatta, nem is említve a római császári udvar javára véghezvitt egyes 
tényeket. Az ilyen hatalmas, hű, szerencsés és Istentől megáldott szövet-
séges császárnőben és uralkodónőben mindenesetre lehet bízni, s leg-
csekélyebb szükség vagy fenyegető veszély nélkül nincs ok sietni a mind-
két császári udvarra sérelmes béke megkötésével. 

Nem kellene feledni a példákat: mily gyakran egész váratlanúl 
meglepi a rettenetes félelem a törököket, a mikor az ellenség a janicsá-
rok féktelensége miatt, épen mikor legerősebbeknek tartja őket az ember, 
gyakran futásnak ered és a csatatér megtisztúl; ugyanezt bizonyosan 
remélhette az ember a mostani ostrom alkalmával is, ha a védelem 
továbbra is állhatatosan kitart. Az őrségnek különben is még biztos 
visszavonúlása lett volna, ha az erős várba húzódik, úgy hogy semmit sem 
koczkáztatott volna, ha a várat a legutolsóig védelmezi. Az a föltevés, 
mintha a római császárra nehezedett volna az egész török erő s ez által 



a liáború terhei: orosz részről soha el nem fogadható. A Stavuczánnál 
levágott törökökről összeírt hiteles jegyzék, melyet a moldvai hospodár, 
Dukas Sándor titkárjától itt Jassiban ép most kaptam s melyet az újsághoz 
mellékelek, mutatja, hogy a török és tatár ellenség itt sokkal erősebb, mint 
a milyen Belgrád előtt volt, a mely hogy Erdélyországba be nem tört, 
egyedül az orosz seregnek köszönhető; jellegére nézve is a nép itt sokkal 
válogatottabb volt, mert a tatár és különösen a nogaji, jobb katona és 
sokkal alkalmazhatóbb, mint a török lovasság és spahi, ezek az orosz 
sereg előtt is a legjobbak és eléggé ismeretesek; s ha az ellenség ezen 
létszámához a török helyőrségekben : Benderben, Bielogradban, Caffa-
ban, Janikolaban levőket és a török hajóhadat számítja, a melyek ebben 
az évben 30,000-en fölül tettek ki, úgy igen könnyű megítélni, hogy a 
háborúban melyik féllel szemben volt az ellenség erősebb s nyilvánvaló, 
világos dolog, a szövetségesek közül melyik viselte a háború nagyobb 
terhét. Egy nagy sereget táborával, tüzérségével s élelmi raktárakkal az 
egész hadjárat alatt ellátni, több száz mérföldnyire a határtól saját elő-
fogatain szállítani, oly nagy teher, a milyent a római császári sereg soha 
nem viselt. Továbbá a két orosz sereg évenként 200,000-nél több lovat, 
ökröt, juhot igényel, a miből az idény végével s visszavonúláskor kevés, 
vagy épen semmi sem marad meg, a mi a jövő idényre fölhasználható 
lehetne. Azonkívül az egész hadjárat alatt két hajóhadat kellett fön-
tartani, egyiket a Donon, másikat a Dnieperen, a melyek évenként 
40 -50,(»00 embert és lovat foglalkoztattak; továbbá a súlyos hadjárat 
végén, télben, a határokat, a tatár beütések ellen, 2—300 német mér-
földnyire Kiovtól Azóvig, meg kell rakni csapatokkal, úgy, hogy büszkén 
elmondhatni, hogy Európában az oroszon kívül egyetlen hadsereg sem 
képes ennyi nehézséget oly sokáig elviselni, és hogy ez nem jelentékte-
len költséggel -— melyet legkegyelmesebb császárnőm ő felsége egyedül 
visel — jár, könnyű belátni. 

Hogy a nagyvezír a Dunánál maradt s nem ellenünk vezényel, ez 
olyan megtiszteltetés, melyet kénytelenek vagyunk a császári hadsereg-
nek átengedni, okát könnyű kitalálni: Kiovba nem jöhet oly könnyen, 
mint Orsovára és Belgrádra, mi ugyan a hadjáratban eléggé közelébe 
nyomúltunk, hogy őt a török erővel a római császári hadseregtől ma-
gunkra elvonjuk. 

Együgyű békét kötni, szerintünk, utálatos dolog. Az örök ellenség 
erre elég alkalmat nyújtott nekünk a legnagyobb előnyökkel, azonban 
legkegyelmesebb császárnőm ő felsége soha meg nem hallgatta. 

De ha mégis császári részről a béke helyén való, Oroszországról 
azonban sem a diariumban, sem Herczegséged levelében a legkisebb 



gondoskodásnak sincs nyoma. Különben — a mint tudom — Villeneuffe 
marquis, franczia miniszter, legkegyelmesebb császárnőmtől utasítást 
kapott, melynek alapján a béke a portával megköthető s részünkről 
csakis ezen az alapon jöhet létre a béke, a melyben foglaltatik még az, 
hogy Chozimot és Moldvát egyenérték nélkül vissza nem adjuk. 

Én folytatom továbbra is az ellenségeskedést s bízom a minden-
ható Istenben, hogy mint a háború kezdetén, úgy a végén és egyedül is 
kegyesen vezérel s hathatósan támogat. 

Egyébként nagy tisztelettel maradok herczegi nagyméltóságod 
legkészebb szolgája 

A Pruth melletti táborban, 1738 szept. 13/24. 
Gr. Münch, 
tábornagy. 

I. J. 

Salm Miklós gróf panasza seregének siralmas ál-
/apoIáról 16.90-ben. Ma napság már szinte hihetetlennek látszik, 
hogy egy több ezer főnyi had élelmezés, zsold és fegyelem tekintetében 
valaha oly rossz lábon állott, mint az Salm grófnak 1490 május havában 
Miksa királyhoz intézett következő jelentéséből kitűnik :x) 

«Legkegyelmesebb, leghatalmasabb király, legkegyelmesebb Úr! 
Királyi Felséged parancsa szerint megindultam és az egész sereggel, lo-
vasokkal és gyalogokkal, meg a tüzérséggel is, ide Kismarton felé vonúl-
tam, Felséged további rendeleteit bevárandó. Amint megérkeztünk ide, 
az összes kapitányok megjelentek előttem közembereik ügyében és elő-
adták, hogy jövő pénteken, e hó 15-én, minden egyes zsoldosnak egy 
forintot akarnak adni, daczára hogy még csak nemrég mindegyik 40 krt 
kapott volt; de a 40 krt, még mielőtt azt megkapták volna, részben mái-
több helyről kikölcsönözték, a még fenmaradó részt pedig már elfo-
gyasztották. Ezért kell nekik pénz és akarják is fent említett adósságuk 
fejében mindegyikük számára az egy rajnai forintot, a mint azt a szük-
ség láthatólag megkívánja. És ha ez nem történne meg, akkor sem nem 
tudják, sem nem akarják a táborozást tűrni, mert a zsoldosok még kész-
pénzért is alig kaphatnak bármit is. 

A kapitányok a fent jelentett fizetés kimaradása esetén sem ren-
det, sem fegyelmet, olyat, a mely királyi Felségednek és nekik is becsü-
letére és hasznára válna, létesíteni és fentartani képesek nem lennének. 
Még attól is lehet tartani, hogy ha fizetést és némi élelmi szereket nem 

Cs. és kir. házi, udvari és állami levéltár Bécsben. 



kapnának, a kapitányok kénytelenek lesznek zsoldosaikat kenyér és szál-
lítmányok hiányában elbocsájtani. Hogy Felségednek milyen csúfsága, 
hátránya és kára származna ebből, azt Felséged maga legjobban meg-
ítélheti. 

Legkegyelmesebb Uram ! Ilyen rendetlenségek és kedvezőtlen álla-
potok kezdődtek meg ; tudniillik a mint ide a táborba jöttem, a zsoldo-
sok a székesegyházba és a klastromba betörtek és Miasszonyunk templo-
mát fenekestül kirabolták. Nemcsak élelmi szereket és készleteket, hanem 
még a papi öltönyöket, oltárterítőket, kelyheket is elrabolták, de sőt az 
oltári szentségtartót is feltörték és kifosztották. És amint értesülve va-
gyok, a szentséget és a szentelt olajat is kiöntötték, a mi ránk keresztény 
emberekre nézve súlyos és sajnálatra méltó dolog. 

Hogy ilyesminek a jövőben eleje vétessék, a legnagyobb alázatos-
sággal kérem Felségedet, küldene sürgősen, éjjel-nappal, egy nagyobb 
összeg pénzt,1) hogy a gyalogosokat, a lövészeket, a fegyverhordozókat, 
a kocsisokat és a többieket az ide mellékelt jegyzék szerint kifizethessem 
s azután a hasonló vagy más kihágásokat szigorúan megbüntethessem. 

Ha azonban királyi Felséged nem rendelkeznék evvel az összeggel, 
sem nem teremthetné azt elő, úgy kérem Felségedet meghatározni, mi-
hez tartsam magamat a jövőben ? hová menjek a lövegek és egyéb dol-
gokkal ? mert úgy, amint most állunk, úgy Felségednek, mint nekem a 
hosszií út nehéz lenne, hosszasabban itt időzni pedig lehetetlenség; ezt 
akartam királyi Felségednek legjobb akarattal tudomására hozni. 

Legkegyelmesebb Ur! Miután a kapitányok maguk közt sem egyez-
nek és sem komolyan segíteni, sem intézkedni nem akarnak, hogy ez a 
viselkedésük megbüntettessék és jó rend tartassék, a mit én egészen egye-
dül létre hozni képtelen vagyok, kérem Felségedet, hogy a fizetésen kívül 
minden kapitánynak egy komoly levél is küldessék, hogy meggondolják 
magukat és igyekezzenek legjobb erejükből segíteni és azon lenni, hogy 
jobb rend tartassék és hogy hasonló kereszténytelen rablás és megszent-
ségtelenítés a jövőben megakadályoztassák és meg legyen büntetve, mint 
azt Felséged már tudni fogja hogyan.2) 

Legkegyelmesebb Úr! Miután a zsoldosok ilyen módon vétkeztek 
a templom ellen és ennyit raboltak, alapos az aggodalom, hogy a lakos-
ság mit sem fog nekünk szállítani; a mint hogy meg is történt és így 

*) Bei Tag und Nackt eine tapfere Summe Gelder zusenden. 
2) Igen megszégyenítő dolog ez, egy olyan jelentékeny hadvezérre 

nézve mint Salm volt; nem is lehet másnak, mint teljes erélytelenségnek 
tulajdonítani, melyet ez esetben tanúsított. 
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ezen és más körülmények folytán ebben a táborban tovább maradni nem 
szeretnék és az a szándékom, hogy Wettendorf1) felé, mely Szombat-
hely és Scheprun (Sopron) közt fekszik, nyomulok előre, hogy Grurmundt-
ról (Körmendről), Scheprunról (Sopronból), Szombathelyről és Zygot-
ról2) szállíthassanak élelmi szereket, ha pedig valami nagy veszedelem 
állna be, hogy akkor Felséged országát a lövegekkel együtt 2 nap alatt 
könnyen elérhessem. 

Ehez képest én és Pernegg úr azonnal elküldjük a leveleket a me-
gyéknek és Felséged ezután jövendő parancsát is mindenben legnagyobb 
szorgalommal igyekezünk követni és a mi ebben a tekintetben velünk 
történnék, azt Felségednek azonnal jelenteni fogjuk. 

Épen úgy szükség van mindenképen arra, hogy Felséged némi 
pénzt rendeljen kémszemlékre és egyebekre, hogy őrjáratokat küldhes-
sek ki és ne legyek teljesen biztosítás nélkül és ne kelljen minden nap 
rajtaütéstől félnem; mert ha esetleg kárt szenvednék, Felséged fölfog-
hatja, milyen hátrányt okozna ez által Felséged Magyarország koro-
nájának. 

Még azt is tudomására hozom Felségednek, hogy a zsoldosok a 
kivonulásnál égettek is, a mi a következő okból történt: 

Közel Eekus3) falvához, hol egyik éjszaka táboroztunk, van két 
helység ; oda futott néhány tizedes zsoldosaikkal együtt, hogy ott beszál-
lásoltassanak. De a ráczok és parasztok erre az erdőkből kirohantak, meg-
támadták a zsoldosokat, közülök mintegy 40-et lelőttek és agyonütöt-
tek, aztán pedig ismét visszavonultak. Ezt nem akarták a zsoldosok 
bosszúlatlanúl hagyni és mikor én ott rátaláltam a halottakra, a zsoldo-
sok követelték, hogy ezt megbüntessem ; én tehát a két helységet a hol 
ez történt, fölgyújtattam. Ezt is legalázatosabban jelenteni kívántam 
Felségednek, hogy Felséged tudja, hogyan történt a dolog. 

Miután a veszély ily nagy, Zot úr ajánlkozott, hogy a pénzhez, 
mely nála van, hozzá fog nyúlni, hogy így még több bajnak eleje vé-
tessék. 

Felséged legalázatosabbja Salm Miklós gróf. 
A mellékelt jegyzék a szükséges pénzmennyiséget mutatja ki és 

«(Pénzszükséglet a Magyarországban lévő seregre» föliratot viseli. 
Salm Miklós grófnak mint főparancsnoknak és 3525 gyalog zsol-

dosra : 
l) Talán Wepersdorf? 
a) Ez Sziget lenne ? Nagyon messze esik; de van egy Sziget nevű 

hely Vasmegyében is Felső-Eőr mellett, talán ezt érti. 
3) Talán Rákos=Kroisbach ? 
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Zsold 14 napra, mindegyiknek egy rajnai forint — 49,350 frt. 
Es pedig: 
Perneggnek 58 felszerelt lóra, 2 kocsira, 4 trabantra, valamint 145 

lovasra és a szolgákra, a kik itt vannak ; 
A stájeroknak 46 lora, 4 kocsira ; 
10 ráczra, a kiket Egger Pettau-ból küldött és a kiket meg kellene 

tartani. 
Épen úgy 35 lóra, melyeknek ma vagy holnap kell ide érkezniök. 
A commissáriusoknak: Ems Jakobnak, Hollenburger, Stamp, Kna-

rot, Alpersliofen 17 lóra; 
9 puskamtívesre, 8 ácsra és 100 parasztra, ásókkal és kapákkal. 
Tűzmesterekre, 15 kocsira puskák, golyók, puskapor és egyebek-

kel ; végre kémszemlékre és egyéb esetleges kiadásokra. G. G. 

II. Hákóczi György /eve/e lengyelországból vissza-
térése után A nappal Remény János/toz, ki tatár rab-
ságban ott maradott. 1657 aug. 7.1) Adjon Isten egészséget 
Kegyelmednek. Mi Kitek felöl semmit nem hallunk, busulásunkat ki nem 
írhatjuk, istenért kérjük Kidet, tudósítson. A német hadat Yesselénvi 
leindította, halászni akartak m turbido. Sok praktikák voltak; Zrini, 
Bottyáni, Nádasdi, Forgács Urk, többek megmutatták, hogy igaz jó aka-
róink, nem consentiáltak ellenünk való jövetelnek. Yesseléni assecuratiot 
kíván asszonyunktól, ki nem indulunk lengyel országból ellenek. A budai 
vezér ajánlja magát, segítséget igér, kik Erdélyt háborgatni akarnák. Tö-
rekvének s kivánnat volt annuentiát reánk jövetelre; azok Onodot, 
Fiieket, Putnokot, Győrt, Kapit kivánták. 

Nekünk, ha a társzekeren nem maradt, vagy Béldi uram el nem 
hozatta, két pecsétünk oda vagyon, kocsaktoll, egyéb, felkellene Klmed-
nek kerestetni, kit Béldi Uramnak is adjon értésére. 

Asszonyunkhoz O Nsgához megyünk Csötörtökre, megjüviink 
Szombatra vagy Vasárnapra, mentest beindulunk. Ide ki feles szép fize-
tett had vagyon. Adja isten sat. 

E. György m. p. Ecsed, 7. aug. 1657. 
Fai (?) Gábor kézbe akadt, most láttatunk törvényt reá, perse-

qualtatni fogjuk ; levelünk hol találják Kgdet, tudosítson ; mi gyenge 
egészséggel birunk, éjjel is phantásia háborgat, nem ehetünk; felesen jár-
nak ide, nyugodalmunk sem lehet. 

Külczím : Spectabili ac Magnifico Joanni Kemény, de Gyerő Mo-

*) Julius 26. indáit haza Lengyelországból, Ecsedre érkezett aug. 4-én. 



nostor, Comiti Coruitatus Albensis, Trausilvaniae, Arcis et praesidii Foga-
rasiensis, ut et aulicae militiae nostrae equestr. ordinis Capitaneo Sup-
remo, exercituum Campestr. Generali, coneiliario nostro intimo, et de-
cimoram in Transilvania arendatori supremo, et Fideli nobis syn-
cere dilecto. 

Eredetije a gr. Teleki-nemzetség közös levéltárában M.-Vásár-
hellytt; Missilisek 321b sz. a 

Sikerült lesállás Maslricht mellett. A Fleurus melletti 
csata után a szövetséges hadak szétváltak és az osztrák-magyar csapa-
tok vezetését a leköszönt Coburg helyett Clairfait vette át és a Maas 
vonalán foglalt állást. 

E fölállítás kordon jelleggel birt, melynek részeit egyes csoportok 
alkották. Egy ily csoport Kray altábornagy parancsnoksága alatt Mas-
tricht környékén állott s magát előőrsökkel biztosította. 

Julius végén Kray csoportja, mely 8 zászlóaljat és 8 lovas századot 
számlált, a francziák által naponta megtámadtatván, folyton nyugtalanít-
tatott. Hogy e kellemetlenségeknek véget vessen, Kray az ellenség meg-
támadását határozta el. E czélra a főseregtől 10 lovas századot és 2 zászló-
alj erosbítést kapott. Augusztus 5-én Kray egész lovasságából három 
oszlopot alakított; a két oldal-oszlop az erdős terepen lesállást vett, míg 
a középső, számra leggyöngébb oszlop Herd era falun át támadólag elő-
nyomult. A franczia lovasságnak nyilván szándéka volt a liarczot .föl-
venni, s a közép oszlop már fél uton találkozott vele; az előharczvonal 
összecsapott s a harcz már megindult, midőn lovasságunk az előleges 
megállapodáshoz képest, hátrálni kezdett, még pedig oly módon, hogy 
az inkább meneküléshez hasonlított. A francziák az üldözést megkezd-
ték s a harczászati rend felbomlásával nyomultak a visszavetett osztrák-
magyar lovasság után. Ekkor törtek a mellékoszlopok elő és a heves 
üldözésben levő franczia lovasságot mindkét oldalában megtámadták, 
míg ugyanakkor a hátráló csapat is visszafordult. Rettentő küzdelem 
fejlődött most ki, mely azonban nem sokáig tartott. Több mint 200 fran-
czia lovas holtteste feküdt a csatatéren, még több volt a sebesültek 
száma, míg 136 lovas és 200 ló hadi fogságba került. A franczia lovasság 
megmaradt része minden irányban szétfutott. A győzelem teljes volt. 

Az erdélyi mag yar nemesi fölkelés 1809-ben. A ma-
gyar nemesi fölkelés, mint Magyarországon, Erdélyben is fegyverre 
hívatott a Napoleoni háborúk veszélyei közt, még pedig több izben. 

1809-ben a fölkelés már tavaszszal hívatott föl, a mikor is mintegy 
4000 gyalogos és 1500 lovas került egybe. Az év folyamán a fölkelőkből 
három gyalog és lovas ezred alakíttatott, melynek szervezését és beosz-
tását az alábbi táblázat tünteti elő. 

A három ezred 1810 márczius havában oszlattatott föl, a nélkül 
azonban, hogy Erdélyből kivonúlt és az ellenség előtt fölhasználtatott 
volna. 



Az erdélyi magyar nemesi fölkelés beosztása 1809-ben. 
Gyalogság. 
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1 Besztercze Eécsey 
alezredes 

1 
Bánffy Farkas 
báró, őrnagy 

Kolos 
Doboka 
Kraszna 

2 0 0 
6 8 0 
1 8 0 1 0 6 0 

3 2 6 0 

1 Besztercze Eécsey 
alezredes 2 

Cserey Sámuel 
őrnagy 

Belső-
Szolnok 1 0 0 0 1 0 0 0 

3 2 6 0 
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3 
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3 
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3 
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| 1_ 
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Összesen — — 2 9 4 7 



H A D T Ö R T É N E T I I R O D A L O M . 

I S M E R T E T É S E K . 

JVéhány lap Esztergom város és megye múltjából. Há-
rom évtized Esztergom megye és város múltjából. Irta 
Villányi Szaniszló szent-benedekrendi házfőnök és főgvmnasiumi igaz-
gató. Esztergom 1891/92. Az első 152 1. ára 2 frt, a második 315 1. ára 

2 frt 50 kr. Mindkettő tervrajzokkal Esztergom vár és városról. 

A jelen sorokkal tulajdonkép tartozást rovunk le Villányi Szaniszló 
irányában, mert a fennt megnevezett két könyv közül csak az utóbbi 
jelent meg most, az előbbi már a mult évben ; nem levén módunkban 
vele előbb foglalkozni, az új könyvvel együtt ismertetjük a régiebbet is. 

Villányi Szaniszló neve már ismeretes azon munkákról, melyeket 
Győr felől írt, midőn még Győrben tanároskodott; azon kevesek közé 
tartozik, kik áthelyezés esetén működésük új színhelyével nem csak kül-
sőleg, de belsőleg is megismerkedni óhajtanak s az új székhely történel-
mét, földrajzi, topográfiái stb. viszonyait beható tanúlmányozás tárgyává 
teszik. E hajlamnak köszönte keletkezését a Győrre vonatkozó korábbi 
két mű s ebből ered a most bemutatandó két füzet is. 

Mindkét munka tulajdonkép adalék Esztergom város és megye 
monográfiájához; az elsőben a város, a másodikban a megye állván 
előtérben. 

A «Néhány lap Esztergom város és megye múltjából» czímű munka 
reánk a magyar hadtörténelem barátaira nézve föltétlenül érdekesebb és 
értékesebb, a mennyiben annak első része «Esztergom és vidékének erő-
dítései; a várhegy, víziváros és Esztergom sz. kir. város helyrajzi viszo-
nyai» czím alatt kiváltképen hadtörténelmi anyaggal foglalkozik. 

Ez első résznek alapját egy Krey András hadmérnöki tiszt által 
1756-ban készített s pontos, a méreteket is föltüntető, átmetszeti rajzok-
kal kiegészített alaprajz képezi, melyhez még két kisebb rajz: Elsánczolt 
táborhelyek és hídfők Esztergom körűi (XVI. és XVII. század) és Eszter-
gom kir. város 1767-ben, csatlakozik. 

Rövid történelmi visszapillantás után Villányi áttér a katonai tér-
kép magyarázatára, s fölhasználva Máthés János: Veteris arcis Strigo-
niensis etc. descriptio 1827-ből származó s most már majd teljesen isme-



retlen, de minden tekintetben kitűnő művét, valamint egyéb értékes 
forrásműveket, ezekből a középkori Esztergomnak részleteiben is hű és 
oly tökéletes képét adja, hogy szinte bámulatunkat költi fel. Hogy e köz-
ben a basilika építészetével és történetével is tüzetesen foglalkozik, ma-
gától értetődik. 

A harmadik fejezet a Vízivárossal vagy máskép Érseki vagy Bel-
várossal, a negyedik Esztergom sz. kir. várossal foglalkozik. Ezt követi 
az Esztergom vidéki erődítések leírása, sorra vévén előbb az Esztergom 
körüli, majd a párkányi, bényi és kéméndi, szölgyéni, karvai és nyerges-
újfalui erődítéseket; míg végül a 6. fejezetben fölsorolja s leírja az Esz-
tergom körletében régente létezettt Duna-hídakat. 

Az egész kitűnő alap s becses tájékoztató mindazokra, kik Eszter-
gom hadtörténelmét kutatják vagy tanulmányozzák. 

Nem hagyhatjuk említés nélkül, hogy az e részhez tartozó két szí-
nes térkép-lap remek kivitelű s a másolásban közreműködő Schedl Adolf 
főgymna8Íumi tanárnak, Szalóky János prim, mérnöknek és Benes Gyula 
VI. oszt. tanulónak becsületére válik. 

A második sokkal terjedelmesebb rész «Adalékok Esztergom város 
és megye mívelődési és népességi viszonyainak történetéhez a XVIII-ik 
században» czímet visel s nem kevésbbé érdekes, vázolván az átalakulást, 
melyen Esztergom város és megye a török uralom megszűnése után ke-
resztül ment. 

E rész anyagát az egyház-látogatási jegyzőkönyvekből meríti, me-
lyek adatait az 1890-ik évi egyházi schematismus számaival összehason-
lítván, fölötte tanúlságos eredményre jut. 

Függelékül az iparczikkek és munkabér árszabályait ismerteti 
1724 és 1735-ből. 

Villányi újabb könyve, a «Három évtized Esztergom megye és vá-
ros múltjából* az 1684-től 1714-ig terjedő időszakot öleli föl, s első feje-
zetében Esztergom megye és város közállapotát, a másodikban Eszter-
gom helyzetét és szereplését H. Rákóczi Ferencz fölkelése idejében vá-
zolja, míg a harmadik adalékokat tartalmaz a lakossági és árviszonyokra 
nézve és a czéhek történetéhez, közölvén számos czéh és legényegyesület 
szabályait. 

Hadtörténelmi szempontból figyelemre méltó mindjárt a bekezdés-
ben Esztergom utolsó török ostromának és az evvel kapcsolatos tátin csatá-
nak leírása. Esztergomot ugyanis Lothringern Károly 1685 jul. 4-én el-
hagyta, hogy Érsekújvárt fogja ostrom alá; Ibrahim nagyvezír erre körűi-
zárta Esztergomot, remélvén, hogy a keresztény sereg ennek folytán 
Érsekújvár ostromával felhagy. De Lothringeni Károly Érsekújvár ostro-



mának folytatását Caprarára bízván, a sereg nagyobb részével Eszter-
gom alá vonúlt; aug. 16-án ment végbe a döntő csata a táthi mocsarak 
közelében, mely a törökök teljes vereségével végződvén, Esztergom a ve-
szélytől megszabadúlt. 

A második fejezetben érdekes adalékokat találunk Esztergom hadi 
viszonyaira a Rákóczi fölkelés alatt, kiváltképen Vak Bottyánra vonat-
kozólag, mit azután Esztergomnak Rákóczi hadserege által történt ostro-
mának, birtokbavételének s ismét való elvesztésének tüzetes és vonzó 
módon adott leírása követ. 

E műhöz szintén két katonai rajz van csatolva: Esztergom utolsó 
ostroma a törökök részéről és a táthi csata, továbbá Esztergom erődíté-
seinek és utolsó kettős ostromának távlati rajza. 

A műből közöljük e füzetben a táthi csata leírását és a vonat-
kozó rajzot. 

A Cilley grófok és Cilii városa. — A lagúnák városa. 
Irta Alleker Lajos kegyesrendi tanár. Mindkettő a szerző kiadása ; nyo-

matott Nyitrán; az első 74, a második 97 lap; ára ? 

Érdemes két füzet ez, melyeket a szerző utazásai emlékére a hely-
színén gyűjtött adatok és a nyomtatott kútfők egybeállítása útján nyert. 

Az első Cilii város és a Cilley grófi család történetét adja, igen 
vonzó modorban, kimerítően foglalkozván Cilley Borbálával, Zsigmond 
nejével és a történetünkben oly nagy és szomorú szerepet játszott Cilley 
Ulrikkal; a füzet másik része Cilii város és környékének touristikai 
leírását tartalmazza, adva a régiségeket, a környékbeli nevezetessége-
ket stb. 

Hasonló jellegű a második füzet is, mely, szintén két részre osztva, 
az elsőben Yelencze rövid történetét, kiterjeszkedvén a magyar vonatko-
zásokra is, tartalmazza, míg a másik rész egy igen hasznos uti kalauz, 
mely melegen ajánlható mindazoknak, kik Velenczébe, a Lagúnák váro-
sába készülnek. 

(A már kiszede*tt <iIrodalmi Szemle» és «Hadtörténelmi Repertó-
rium» helyszűke miatt kiszorúlt; a jövő füzetben pótoljuk.) Szerk. 




