
TÁRCZA. 
A MAGYAR 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 -

MÁNYI B I Z O T T S Á G Á B Ó L . 

A Magyar Tudományos Akadémia hadtudományi bizottsága még 
1891-ben elhatározta, hogy «Magyar Hadtörténelmi Könyvtár» czímén 
új vállalatot indít, melynek rendeltetése az, hogy a legújabb kor hadjá-
ratait magyar írók által, magyar nyelven megíratván, a magyar tiszti kar-
nak és a magyar közönségnek e hadjáratok megismerését és tanúlmá-
nyozását megkönnyítse. 

Tekintve, hogy a modern hadviselés tanúlmányozását a legújabb 
hadjáratok megismerése segíti leginkább elő, a gyűjtemény mindenek 
előtt a monarchiánkat legközelebb érdeklő 1866-ik évi osztrák-olasz és 
osztrák-porosz háborúk közlésével indúlt meg, melynek elseje már a 
múlt évben megjelent, másodika a folyó évben jelenik meg ; ezeket most 
a bizottság f. évi január hó 4-én kelt elhatározásából az 1870/71-ik évi 
német-franczia háború története követi, melynek megírására a bizottság 
ezennel a következő fölhívást bocsátja ki: 

Fölhívás. 
A Magyar Tudományos Akadémia hadtudományi bizottsága a 

magyar katonai írókat ezennel fölhívja, miszerint a kiadásában megje-
lenő «Magyar Hadtörténelmi Könyvtár» czímű gyűjteménye számára az 
1870/7l ik évi német-jranczia háború katonai történetének megírására 
ajánlkozzanak. 

A háború történetének kiadása két kötetben terveztetik ; melynek 
elseje a sedáni csata előtti, másodika az e ceata után bekövetkezett ese-
ményeket tárgyalja. 



A háború tisztán katonai szempontból, a hadászati és harczászati 
kiválóbb mozzanatok kidomborításával, olykép írandó le, hogy a mű 
•egyrészt a magyar katonának a hadjárat alapos tanulmányozását lehetővé 
tegye, másrészt azonban a polgári művelt közönségnek is a háború lefo-
lyása felől könnyen megérthető leírást nyújtson. A szöveg a szükséghez 
képest hadműveleti vázlatokkal, és a főbb csaták és ütközetek tervével 
szerelendő föl és magyarázandó. 

Az egész mű (mindkét kötet együttvéve) legföljebb 40—45 nyom-
tatott ívre terjedhet. 

A mű nyelvezetétől és irályától megköveteltetik. hogy az irodalmi 
színvonalon álljon. 

A munka benyújtásának határideje 1895 november 30-ika. 
A munkát az akadémia hadtudományi bizottsága adja ki és a 

szerzőt megfelelő méltányos tiszteletdíjban részesíti. 
Az ajánlat a megírandó mű tervezetével legkésőbb 1894 augusztus hó 

16-éig az akadémia hadtudományi bizottságának előadójához, Rónai Hor-
váth Jenő honvéd őrnagyhoz (lakik: Pozsony, vásértér 10. sz.) küldendő be. 

A Magyar Tudományos Akadémia hadtudományi bizottsága. 

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

Mátyás király két levele. A cs. és kir. udvari könyvtár 
kézíratgyűjteményében Mátyás király két levelére akadtunk, melyek 
elseje 1477-ben kelt és Zsigmond osztrák herczeghez intézve a kitörő fél-
ben levő háború okait fejtegeti, míg a másik, Bécsből 1485-ből keltezve, 
egy körlevél, mely minden valószínűség szerint az alsó ausztriai Landes-
marschallnak szól.1) 

I. Mi Isten kegyelméből Magyarország és Csehország királya stb. 
a Méltóságos fejedelemnek és igen kedves barátunknak, Zsigmond osz-
trák berezegnek, Styria, Karinthia és Ivrajna herczegének, Tyrol grófjának 
barátságunkat ajánljuk és ezenfelül is minden jót és kedveset kívánunk. 

Méltóságos fejedelem, igen kedves barátunk, bizonyára tudomást 
nyert már föltett szándékunkról. 

Midőn boldog emlékezetű elődünk és ősünk László király elhunyta 
ntán népeink őszinte és igaz akaratából Magyarország dicső koronájához 

*) Mindkét levél a bécsi cs. és kir. udvari könyvtár kézíratgyűjte-
ményében. Codex 7864. 



jutottunk, nemsokára éreztük, hogy a római császár nekünk és koronánk-
nak (kormányunknak) minden úton és módon ártani, nehézségeket okozni 
igyekezett. Ugyanezt tapasztaltuk akkor is, midőn mint keresztény ki-
rályhoz illő, hatalmunkat kifejteni és a haddal a hitetlenekre rontani 
akartunk, mert mögöttünk rabló népei által országunkat dúlta és ron-
totta. Ez okozta, hogy a török ellen tervbe vett támadástól többször 
elállani és ellene fordúlni voltunk kénytelenek, hogy gálád eljárását 
megtoroljuk s országunkat megvédelmezzük; csak hosszabb tárgyalások 
után, melyekben jogtalan sérelmeinket elhallgatni kényszerültünk, ju-
tottunk annyira, hogy ő császári felségével békét kössünk. 

Mindezt nem panaszképen említjük, csak azért, hogy kedvességed 
mindazon sérelmeket és jogtalanságokat, melyeket a római császár ő 
felsége részéről ezen békekötés óta is újból elszenvedtünk, és amelyek 
az ide csatolt iratban részletesen fölsorolva vannak,1) kellőkép megfon" 
tolhassa. 

Ezen önkényes cselekedetek és jogtalan sérelmek daczára, melye-
ket a római császár ő felsége nekünk kormányunk kezdete óta, egész a. 
jelen óráig okozni meg nem szűnik, s melyekre mi okot soha sem szol-
gáltattunk, mégis mindig, részint saját apostoli királyi, részint a pápa Ő 
szentsége követe útján azon munkálkodtunk, hogy ügyünket méltá-
nyosan és békésen elintézzük, amihez őszinte szándékunk soha sem 
hiányzott. 

Ámde most látjuk, liogy nemcsak egy alattvalónkat, ki áruló mó-
don, de nem saját szándékából, hanem a császár felbujtásából, nála tar-
tózkodik, viszsza nem bocsátja, de még a mi cseh koronánkat is, mely 
szerződésileg bennünket illet s nekünk ígértetett, másra ruházni akarja. 

A dolgok ezen állásában kedvességed és általában mindenki belát-
hatja, hogy hatalmunkat érdekeink megvédésére fölhasználni, országunk 
becsülete és királyi méltóságunk egyaránt parancsolja. 

Ez okból mi ő császári felségének és örökös országainak, melyek-
ből folyton zaklattatunk, hadat izentünk; mert meg akarjuk magunkat 
ellene és azon eretnekek ellen védelmezni, kikkel ő minden keresztény 
érzelem és kötelesség ellenére szövetkezett. 

Most különösen kérjük kedvességedet, hogy ha ezen ügy előadása 
kedvességedhez másként jutna, mint mi ezennel kifejtettük, annak hitelt 
ne adjon, és ha ellenünk segítségre szólíttatnék föl, ezen segélyt elle-
nünk meg ne adja. 

Amint, hogy mi is, országiásunk egész tartama alatt, a szent római 

1) E fontos írat azonban, sajnos, nincs csatolva. 



birodalom választó fejedelmei, grófjai, főurai, lovagjai és népei, mint 
nemkülönben városai ellen soha nem vétettünk és ezt jövőben sincs szán-
dékunkban tenni. 

Kelt Budán, szt. Vitus szombatján (június 10-én) 1477-ben. 
II. Mátyás, Isten kegyelméből Magyarország és Csehország ki-

rálya stb. 
Kiválóan kedvelt hívünk ! Hogy mily okok és körülmények kény-

szerítettek bennünket arra, hogy a római császár ellenségévé váljunk, 
őt, országát és népeit haddal támadjuk meg, -— hogy mily nagy erőfe-
szítéseket tettünk, s mily útakat követtünk arra, hogy a békés egyetér-
tést helyreállítsuk, az országok és népek békéjét, nyugalmát meg ne 
zavarjuk, mi által módunkban állott volna, hogy hatalmunkat vallásunk 
örök ellensége ellen fordítsuk, amire minden igyekezetünk irányúit, s 
hogy minden kérelmünk, minden békességre való törekvésünk és tett 
kísérleteink hiába valók voltak, az előtted is elegendőképen ismeretes. 

Kétségtelenül ismeretes előtted mindez, valamint az is, hogy a 
mindenható Isten módot adott nekünk arra, hogy sérelmeinket meg-
toroljuk, amit békés úton el nem érhettünk, most elnyerjük, hogy nagy 
kegyelmével igazságos ügyünket gyámolítván, ellene és fölötte sok győ-
zelmeket adott, minek folytán országa egy részét, számos várakkal és 
városokkal tőle az erő hatalmával elvettük. 

És most, hogy Bécs nemes és tekintélyes városát, mely város az 
országnak, Ausztriának, feje, meghódítottuk és a lakosságot mindenütt 
engedelmességre bírtuk, és így az országnak urai vagyunk, annak tar-
tatunk és elismertetünk, miután az általános béke és jólét nekünk, mint 
az ország kegyelmes urának és királyának, szívünkön fekszik, általános 
országgyűlés megtartását határoztuk el, melyre a főpapokat, grófokat, 
nemes urakat és a városokat ide Bácsbe, Szt. János szombatjára egybe-
hívtuk. Es minek utána te is ezen említett ország lakosai és urai közé 
tartozol, kívánjuk tőled és ezen levelünkkel komolyan fölhívunk, hogy 
ezen országgyűlésen magad, személyed szerint, ide Bécsbe hozzánk jöjj, 
és velünk, valamint, a szintén ide meghívott főpapokkal, grófokkal, 
nemes urakkal és városi követekkel tanácskozzál, nekünk segíts azon mó-
dok megállapításánál, a melyek szerint az országot a régi rendbe ismét 
visszahelyezzük, további károsodástól megóvjuk, és benne állandó nyu-
galmat és békességet létesítsünk. Emlékezz meg arról, hogy evvel az or-
szágnak is tartozol és semmi esetre el ne maradj. 

Evvel nemcsak nekünk, hanem a közjónak is szolgálatot teszel s 
kívánságunk szerint cselekszel. Hogy pedig az eljövetelben mi sem aka-
dályozzon, ezennel királyi szavunkkal biztosítunk, hogy személyednek 



semmi bántódása nem leszen, sőt kíséretró'l is gondoskodunk, bogy semmi 
veszedelem ne érjen; mit is veled, bogy a szerint cselekedj, tudatunk. 

Kelt Bécsben, az Úr napjára következő hétfőn az 1485-ik, a magyar 
birodalomban való uralkodásunknak huszonnyolczadik, a Csehországiban 
való uralkodásunk tizenhetedik évében. Közli: G—y. 

A török 7'éf/ék orhada 1577-ben. I. Hadi tanácsunk ér-
tesülése szerint a fizetett had azon török végházakban (Buzin, Kosztano-
vicz, Novigrád, Kamengrad stb.), melyek a horvát végek ellenében feküdtek, 
1577 folyamán 1590 lovas- és 2110 gyalog — összesen tehát . . . 3700 
katonából állott. 

II. A vend határral szemben (Szirácson, Szlatinán, Szent.-
Miklóson, Pozsegán s egyebütt) volt fizetett tőrök őrség 1281 lo-
vas és 1582 gyalog — összesen e szerint .. . . . . . . . 2863 
katona. De számos — kivált Pozsegán -— a fizetetlen martalócz is. 

III. A Dráván inneni végeken Kanizsa ellen: 
Szigeten a bég házanépe ... — ... ... . . . 250 lovas — gyalog 

Deli ... . . . . . . . . . . . . . . . 100 « — « 
125 szpáhi 6,10,20, 30 lóval egy-egy, 8 lovat 

számítva egyre-másra lesz . . . . . . 1100 « — « 
Beszli .. . . . . _ . 200 « — « 
Janicsár... . . . . . . . . . ... . . . — « 350 « 
Azáp ... . . . . . . . . . . . . . . . — « 300 « 
Martalócz . . . _ ... 100 « — « 
Szolimán sírjánál ... . . . — « 60 « 

Siklóson a vajda népe . . . . . . 25 « — « 
150 szpáhi 8—8 lóval 1200 « — « 
Martalócz ... ... . . . — « 600 « 

Szt.-Mártonban a vajda népe 25 « 60 « 
Barcs . . . . . . . . . — « 160 « 
Babolcsa . . . . . . . . . . . . . . . 225 « 300 « 
Berzencze . . . . . . 225 « 300 « 
Segesd . . . . . . . . . . . . ... . . . 300 « 300 « 

A Szigethez tartozók összege 6180 katona. 
Pécsett a bég házanépe . . . 100 « — « 

Deli . . . . . . . . . . . . 50 « — « 
370 szpáhi 8—8 lóval, . . . . . . . . . . . . 2960 « — « 
Janicsár ... . . . — « 300 « 
Martalócz ... . . . . . . ... ... ... — « 450 « 

Kapós. A vajda népe 292 « 210 « 



Lak .... . . . . . . . . . 86 lovas 180 gyalog 
Zákány . . . . . . . . . . . . 20 « 150 « 

Ezek négy nap alatt mind összpontosíthatok Kanizsa ellen. Lét-
számuk együtt 10,978 ember. 

IV. A Balaton és Tihany felé Kanizsától távolabb eső török véghá-
zak úgymint Karád, Koppány, Simontornya stb. őrsége összesen 1520 
lovas és 365 gyalog, együtt tehát 1885 ember. (Koppánynak magának 60 
szpahíája van, tíz-tíz lóval; ezenkívül a bég háznépe, 500 lovas.) 

V. A Balaton és Duna közé eső, Veszprém és Pápa elleni, végeken : 
Fehérvárit a bég háznépe ... . . . . . . 150 lovas — gyalog 

Beszli ... . . . . . . ... . . . 400 « — « 
Szpáhi s egyéb ... 1500 « — « 
450 azáp, 150 martalócz s 600 egyéb gyalog — « 1200 « 
Pattantyús és puskamuves . . . — « 111 « 

Csikvártt... . . . . . . ... . . . . . . ... . . . 8 « 100 « 
Csókakön ... ... . . . . . . . . . — « 60 « 

Ozorát és Tamásit Simontornya látja el őrséggel. 
Pakson . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 « 42 « 
földváron . . . . . . . . . 60 « 62 « 
Adony . . . . . . . . . . . . . . . 60 « 41 « 
Gesztes . . . . . . . . . . . . . . . — « 134 « 
Vaál ... . . . . . . . . . 70 . 137 « 
Zsámbék . . . . . . . . . . . . 100 « 160 « 
Esztergom a bég székhelye . . . . . . 150 « 

Beszli . . . 400 • 
Szpáhi s egyéb .. . . . . . . . 900 « 
Gyalog, ttízér és puskamíves — « 1800 

Budán a háznép legkevesebb .. . . . . — « 200 
Szpáhi s egyéb 1500 * 
Janicsár — * 600 
Azáp és egyéb gyalog — « 1100 
Pattantyús és puskamíves — « 247 

Mindössze 12,043 ember. 
VI. Dunán innen a bányavárosok és Felsőmagyarország elleni vé-

geken : 
Pest Beszli .. . . . . . . . ... _ ... 200 lovas —gyalog 

Szpáhi ._ _ . — .. . _____ ... 1200 « — « 
Janicsár — — — — « 170 « 
Azáp, martalócz s egyéb — — « 870 « 
Puskamíves s pattantyús — — « 70 « 



Vácz. Beszli — . 70 lovas — gyai 
Szpáhi 80 « — « 

Martalócz s egyéb gyalog — < 60 < 

Visegrád ... .._• ... ... — — « 80 « 

Párkány. Beszli 100 « — < 

Azáp, puskamíves stb ... — « 222 « 

Drégely. Azáp, a várban — « 70 « 

A kastélyban ... 140 « 111 « 

Nógrád. Szpáhi ... — 400 « — « 

A bég népe ... 80 « — a 

Beszli ... . . . . . . 70 « — « 

Martalócz s más gyalog — « 250 
Saskö ... ... ... — 7 « 60 « 

Szécsény-Beszli .. . . . . ... . . . 140 « — < 

A bég népe ... 300 « — « 

Szpáhi . . . . . . . . . _ . 130 « — « 

Gyalog ... . . . « 100 « 

Kékkő ... 70 « 160 
Divény .. 50 « 173 « 

Baka ... ... 30 « 40 
Fülek ... 520 « — « 

130 szpáhi, öt-öt lóval . . . ... .... . . . 650 « — < 

Beszli ... ... 190 « — 

A bég népe ... 400 « — < 

Azáp ... . . . . . . « 160 
Hatvan ... ... 550 « 432 « 

Somoskő ... „ ... 50 « 115 « 

Szolnok ... ... ... 300 « 525 < 

Szent-Miklós ... 75 « 180 « 

Csongrád ... ... ... 75 « 85 « 

Szeged 100 « 540 « 

A bácsi, zombori s egyéb városokban ... 60 « 328 • 
A temesvári busa botja alá kilencz bég tartozik. 
Temesvárit neki magának van 800 « 1200 « 

Lippán, Csanádon, JenŐn s egyebütt 1300 « 1450 « 

Van tehát a Dunán innen 15,940 török katona. 
S ezek szerint a királyi végekkel szemben fekvő török véghelyek 

fizetett őrhada 1577-ben összesen 47,049 ember. 
(Herrn v. Schwendy übergebene Beratschlagung, dass mit dem 

Hadtörténelmi Közlemények. VII. 1 8 



Türken um Frieden zu handien, und dabey auch zu verharren seye etc. 
Do. Anno 1577.) 

Kismartoni főlevéltár. Rep. 77. 
Közli: Dr. Merényi Lajos. 

A véffházbeliek tartásáról mód és rend. Primo. A fél 
harminczad1) az országé lévén, tartatnék meg addig míg Isten az ország-
ban és a szomszéd keresztény országokban is jobb alkalmatos időket ad. 
De úgy, hogy expost se ez a media tricesima, se ha mi más módok adat-
tatnak per status et ordines Regni a végek megtartására és azoknak hely-
ben állapításokra, azok ne menjenek tovább az ő felsége kamarájára, 
hanem erről statuáljon a nemes ország tarn de perceptione, quam ero-
gatione. Ne menjen az országnak ennyi maga fogyatkozásával erogált 
sok százezer forintja in privatos usus; ki talán nyilvánabban innotescál-
tatni fog a deputátus számvevők által. 

Tetszenék a Dunatulsóféli státusoknak, hogy exclusis septem comi-
tatibus Principi Transsylvanicae assignatis2) a Dráváig Magyarországban 
egy generalis perceptor lenne, és az Pozsonyban resideálna. Minden con-
tributiók, melyek a végekre rendeltetnének, ide administráltatnának. 
Ennek pedig — mivel három a generális — a Dunántul egy fizetőmester 
a Dunán innen való generahsságban másik, a harmadikban similiter, vá-
lasztatnának, kiknek a generális perceptortól lenne, dependentiájok. Az 
pedig mástól ne tartozzék dependeálni, hanem valamit az ország- és ő 
fölségétől confirmálandó articulus fog magával hozni, és annak genuinus 
sensusához accomodálja per omnia magát. 

2-do. Az ordinária tricesimának felét engedné ő fölsége az or-
szágnak.3) 

3-tio. A végházakra adna ő fölsége két hó posztot. 
4-to. A portákrul adatnék két hóra való amona. 
5-to. Az ineffectuált articulusok effectuáltatván, s incorporáitatván 

az országhoz Kismarton, Kőszeg, Borostyán- és Szarvkő,*) ezen domi-

*) Az 1635. évi országgyűlés a liarminczadot felényivel fölemelte, s 
ez intézkedést a következő országgyűlések is megújították. 

2) Az erdélyi fejedelemnek átengedett hét vármegye kizárásával. 
3) A véghelyekről való gondoskodást az 1649. évi 2. trvczikk a 

királyra ruházza, a költségek részbeni födözésére a harminczad jövedelmet 
ajánlván fel. A költségek többi részét a király az örökös tartományok se-
gélye* és saját jövedelmeiből ígérte födözni. 

4) 1647-ben. 



ninmokrul járandó pénzbeli impositiók csak valahány esztendőkig adat-
nának a végházakra, azután, a magyarországi mód szerint portákba vé-
tetvén, onera Regni supportant. 

6-to. Mivel a nemesség is ex vi constitutionum ha maga majorság-
beli borát kiviszik az országból — a harminczadot megadja: méltó azért 
s igen illendő, hogy a király és szabad városokban lakozó áros és keres-
kedő emberek a tricesimát adnák meg a végházakra az ország securi-
tásaért. 

7-mo. A fölső országbéliek felesen jöttek s jönnek be az országba, 
a kik az ország békességében akarnak lakni. Kívántatik, hogy ezek is 
juxta limitationem Domini Palatini — fizetnének a végházakra. 

Mivel a szabad városok nem adnak különben taxát, hanem a mi-
kor a porták dicát adnak ők penig mind magokon s mind a köztök la-
kozó nemességen esztendőnként való taxát vesznek : instálni köllene ő 
fölségénél, vétetne számot tőlök, s comperiáltatván, hogy ő fölségének 
adott taxánál többet exigáltak, az ilyen superfluitás is adatnék a véghá-
zakra. Ne maradna in privatarium personarum usus. 

9-no. A dica régidből ő fölsége kegyeimessen provideálna a vég-
házbeli szükséges munitiókból. 

10-mo. A számvétel meglévén, a ki mivel adóssá marad, sub diaeta 
az országtól vétessenek meg az olyan restantiák is s fordíttassanak a vég-
házakra. 

Mivel a Dunántúl való végházak felesek, s ezekben a limitált fizető 
rend széllel el vagyon hányva és így ki imitt ki amott nem concurrálhat 
s a kanizsai töröknek nem resistálhat: szerezzenek, hogy mindezekből a 
sok apró végházakból lenne kilencz vagy tíz, s ezek között lenne három 
derekasb, mely bárom közül építtetnék meg Rajk és a háromban lenne 
mindenikben öt-öt száz. 

A végházak körűi való szabad hajdúkat be köllene vinni a véghá-
zakba, a hol mi híjával vannak. Ha be nem akar menni, a generális urak 
tétessék le a fegyvert vélek, holott így az országnak semmi hasznok 
benne; sőt majorságok nem lóvén, a szegénységet eszik el mindenekből, 
szabadon dúlván a falukat, kikre nézve a fizetésen való is elhagyja a vég-
házat s az ilyen kóborlásra adja magát. 

Az ország rendelne bizonyos személyeket Palatinus Uram avagy 
a Generálisok mellé a gratuitus táborról való számadásra ; a kapitányok-
tól számot vévén: ha convincáltatik, vétessék executióban is. 

A győri és mosonyi vármegyék gratuitus labora a győri praesidi-
umra adatott a generalis kezébe, a ki számot nem ad róla. Jele, hogy 
másra fordítja. Méltóbb volna rendelni a Rába tisztítására, a ki a győri 



végháznak nagy secruitása lészen. — Avagy magyar zálogos ember lenne, 
a ki számot is adna róla. 

(Projectum et modalitas conservandorum Regni Hungáriáé con-
finiorum.) Fasc. 30. Nr. 13. Rep. 72. M—y. 

Eggenberg Hilpert jelentése Ernő fóherczeghez a 
szisze ki csatáról1593 június 2L. Herrn Rupprechten von 
Eggenbergs schreiben an Ir. Für. Dur. Ertzhertzogh Ernestum von der 
Schlacht vor Sisseck wider Hassan Bassa, erobert 24. Juny 1593. 

Gnedigster Herr p. Das der Almechtig Gott sein gnad geben, das 
der Hassan Bassa auss Bossen den 22. diss gegen 10 vnnd 11 Vhre Vor-
mittag mit seinen beg sich habunder macht alda bey Ottackh zwischen 
der Saw vnnd Khulpa anngetroffen vnnd aufs Haubt geschlagen, das 
werden E. F. Dur. nun mehr gnedigist wissen. Des Windischgraz 
Khrigsvolkh zu Ross vnd Fuss haben den ersten angriff gethan, aber 
wie der feindt mitt denen an der Odra versetzten Janizaren so starckh 
auff sie gedrungen vnd auss Ihren forttell nit wollen, sindt baldt nach 
Inen die Karnnten vnd Kranerischen Pferdt gefolgt, zugleih die auss 
Carolsstatt vnd des Obristen vonn Radern geselschafft sambt den grünen 
vnd weysen Rockhein Teutsch Krigsvolckh. vnd haben sie in die Fluckht 
geschlagen; er, Hassan Bassa, alss er den ernst so hardt gesehen, ist zu 
der bey Ottra vber die Khulpa gerichten Prucklien voran gerendt vnd 
verhofft, sein Volckh zu wenden vnd auffzuhaltten. Indem geschieht das 
fordt Rucklien auff die feindt dermassen so starckh, das sie in derselbi-
gen füll nit hinüber khumen khunen, sondern haben sich müssen in die 
Khulpa begeben, dariwen ein grosse anzal vonn stattlihen, annseligen, 
wollangetanen Turggen, dessgleichen Rossen geblieben, wie dan diesel-
bigen vnd noch gesterigen ganzen tags, auch itzo diese stundt im Wasser 
die Turggen, vnd Ross im Hauffen der Meng herab Rinnen. Der Bassa 
selbst mit Etlichen Beggen, Aga, Ispabien vnd Saime, auch anderen 
fuhrnehmen Turckhen hatt sich im solchen wessen etwas besser sich 
gegen Eiseg geben vnd daseibsten sein Leben im Wasser neben dem 
Memhat Begkh, jtem dess Turckiscben Kliaysers schwester Sone, dem 
der kopff balt abgebaut vnd inn der geschwinde gefunden worden. Wass 
sunsten vonn Mehr Beggen, Aga, Ispabien vnd andere furnehmen 
Turggen, fahnen vnd sachen geblieben, das weiss Ich noch nicht, vnnd 
man muss alles vnd Ides sonderlih zusamen Richten, dan wirdt es sich 
recht finden, das sollen E. F. Dur. hernacher mit Mebrern Aussfurung 
vndertebnigist bericht werden. 

Ich habe zwar so vill im augenscbein, das die Turggen, so heren-



ten der Kulpa gewesen, wenig davon kumen, dock wie Ick vmb die 
wiederstattung dess haimlicken hinweckh getriebenen Paytasch so starckh 
gereth, finde Ich, das mehrer teylls todt blieben vnd Ime, dem Feindt» 
aussgehalten Scharmuzel vnd dero Niederlag gross merckhliher schad 
geschehen. Acht stuckh auff Redern, darunder die Rezianerin genandt, 
die sindt Ime alle neben 30 schiff, darinnen sie zum tayll Profiandt, Mu-
nition vnd anders gefürdt, worden abgehalten. Ynder solchen stuckhen 
sindt 3, die .von, 40. 44. 45. schiessen, die vbrigen sind Etwas 
Khleiner. 

Der Eroberte gewin hat sich sonsten also gehalten, was gutt Red-
liche leutt im Ersten angriff mit der faust erobert, das haben die 
Ysskokhen hernach auffgekhlaubt vnnd bey nachtlicher weill bey Etlich 
hundert schone vnd schlechte Ross hinweckh gefurt, dass dan yzo son-
derlich vnder der Teutschen Ritterschafft, auf mehr erheben leutten will 
grosse schwirigkbeit machen. 

So vill Ich durch einen erlangten gefangen Turggen nach gehalte-
ner Examination hab muzen in die erfarung bringen, wie starckh er, 
der Bassa, Etwan Alda zu Yeldt gelegen, zeigt derselb gefangne Turckh 
an, das bey Ime sein besolttes Krigsvolgkh vnd wie mans nent Hoffge-
sindt, Erstlichen 4000 Man zu Ross und Fuss gehalten. 

Item Hermát Beg mit ... . . . ... 1000 starckh 
Opardj Begg von Gliss ... . . . 3000 starckh 
Zimery Znamy begg ... . . . . . . ... 2500 starckh 
Seffer begg von Zernickh, sein, des Bassa 

auss Bossen, bruder ... . . . . . . 700 starckh 
Des Beg von Herzegowina dess Amhat Bassa 

Son an der Porten ... . . . . . . 3000 starckh 
Khurt begg dess Ferhat Bassa Sohn ... 1500 starckh 
Hrustran Begkh von Petrinia 500 starckh 
Ybrabim Begg von Lickha ... 2000 st. 
Capitan von Gradischkha ... ... ... . . . 1000 st. 
"VVass aber weitter die Isspaien, Saim vnd ander lanndt Yolckh 

gewesen, wo nit mehr, doch vff 20,000 Mann gewiss erstreckht vnd 
gleichfalls alda bey sich zu feldt gehabt, das ist in obgeschribner anzal 
nit begriffen, so woll kan Ich noch auff dissmalss aigendtlich nit wissen^ 
was fur Begkh, Agga vnd andre Namhaffte Turggen tott blieben, die 
Zeit wirdts geben vnd das selbige alles soll alles Euer Für. Dur. ordent-
lich vnd gehorsamtlihen zugeschriben werden, diss beschicht alain 
in aill. 

Eben inn dieser stundt Nemen wir vnnsern weg Nach Petrinia 
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khunnen wir nun wass geschwindt, weill sich alle Verhinderung an der 
Profiandt erzeigt, verrichten, woll vnd gutt, wo nit, so müssen wir bloss» 
solcher vermanglung willen, auss gedrungner nott wieder ab vnd weckh 
ziehen, das sunsten nit geschieht. 

Ich hoffe auch auff diessmal bey Ihrem grosen scbreckben das 
Hauss mit sambt der Rastrowiza zu eroberen, welchermassen Euer Für. 
Dur. dan ich noch vor der zeit Etliche mall geschriben, da man will 
was furnemen; die Verhinderung werde meistentailss profiandt seindt 
p. Datum Inn Veldtlager bey Ottockh, den 24. Juny Ao. 93. 

Ruprecht v. Eggenbergg. 
Eredetije a bécsi cs. és kir. titkos levéltárban Hungarica. 

Közli: Hugyecz A. 

Magyar eredetű franczia huszárezredek. Die Eszter-
házy in Ungarn und Frankreich czím alatt Marziáni György (a bécsi 
Fremdenblatt 1894 jan. 31-iki számában) bennünket közelebbről ér-
deklő czikket írt, melyben az Eszterházy és Bercsényi által alapított 
franczia-magyar huszárezredekről emlékezik meg. Richelieu bibornok 
már 1635-ben bízta meg Bonnet lovagot, hogy a magyar huszárok min-
tájára könnyű lovasságot szervezzen. Ezen «Hussards-Hongrois» nevű 
ezred, melyben magyar, horvát és német zsoldos katonák szolgáltak, 
rövid idő alatt nagy hírre emelkedett. Egyik vezére eleitől kezdve 
Eszterházy György, galánthai báró volt, ki Beaumont lovaggal együtt 
1636-ban hősiesen harczolt a Fran che Comtéban, hol mind a ketten hősi 
halállal kimúltak. 1637-ben az ezred Landrecy-nél küzdött. Később, mi-
után a magyar katonák elhaltak, az ezredet feloszlatták ; 1686-ban azon-
ban, midőn nagyszámú magyar emigráns, nevezetesen Thököli hívei, 
Francziaországban menedéket keresett, XIV. Lajos király őket zsoldjába 
fogadta és a lovassági ezredekben alkalmazta. 1692-ben történt, hogy 
Louvois tábornok szeme e merész és daliás teimetű magyarokon fenn-
akadt és ekkor a király beleegyezésével bizonyos Corneberg bárót bízott 
meg egy magyar huszárezred alapításával. Corneberg Strassburgba indúlt, 
a határra, hogy ott a verbungot megkezdje ; útközben azonban a kapott 
pénz tetemes részét kártyán eljátszotta, úgy hogy egy teljes ezred helyett 
alig három szakasz huszárt tudott toborzani. Ezen «Hussards Hongrois» 
szakaszok egyikét báró Eszterházy Sándor vezényelte, ki Corneberg-et 
még abból az időből ismerte, midőn ez a császári hadseregben szolgált. 
A franczia huszárok 1693-ban a Neckar mentén harczoltak, amikor 
Eszterházy annyira kitűnt, hogy a király maitre de camp-á (alezredes) 
tette. A javíthatatlan Corneberg később a csapatot a velenczei követnek 



adta el és a kapott összeget eljátszotta. Ámde Eszterházy tiltakozott ez 
alku ellen s feljelentette a dolgot, a mire XIV. Lajos Corneberget a 
Bastille-ba záratta, az ezredet pedig Montague tábornoknak ajándé-
kozta; 1697-ben végre, a ryszviki béke megkötése után, a király az ezre-
det teljesen feloszlatta. Erre Eszterházy Sándor és hívei abba a huszár-
ezredbe léptek, melyet Miksa Emánuel választó-fejedelem toborzott 
saját költségén a franczia király számára. Noailles marquis lett ennek az 
ezrednek parancsnoka és Eszterlaázyn kívül még a vitézségéről híres 
Iíattky György, Bornemiszsza István, Hevessy és Berzeviczy szolgáltak 
az új ezred zászlaja alatt. (Rattky utóbb alezredes és a Lajos-rend 
lovagja lett.) 

Az Eszterházyak franczia ága nem a mostan említett családtagok-
tól származik, hanem a XVII. század elején, a Rákóczy-f'ölkelés lezajlása 
után Francziaországba emigrált Eszterházy Dánieltől, ki Bercsényi 
Lászlóval együtt 1712-ben lépett a franczia testőr-csapatba. 1719-ben 
mindketten a király megbízásából Törökországba indúltak, hogy az oda 
menekült emigránsokból huszár-ezredet alakítsanak. Ennek a «magyar 
huszárezred*-nek Bercsényi lett a tulajdonosa, a miért is később az ezre-
det Bercsényi-ezrednek nevezték. Montpellier volt az ezred állomáshelye. 
1723-ban összesen 3 magyar huszár-ezred létezett: a «Bercsényi», 
«Chamborand»- és «Royal-Nassau» ezred. Egy évvel később Eszterházy 
Dániel egy negyediket alapított Strassburgban, melyet a 60-ik sorszám-
mal jelöltek és mely később Beaucaiveben állomásozott. Eszterházy, ki 
egy Piclieguiré grófnőt vett volt nőül, 1742-ben elhúnyt. Utóda Dávid 
lett, azután Turpin és végre Crissé gróf. Alattuk szolgáltak : Palugyai 
alezredes, Dunay báró hely. alezredes, Almássy, Balogh, Bezerédy és 
Szögyény kapitányok. Az ezred létszáma (akkori szokás szerint) csekély 
volt, mindössze 300 ember. Az ezred uniformisa mind végig «á la Hon-
groise» volt: világoskék dolmány, vörös, zsinóros mellény, fehér köpeny, 
vörös «salavári», piros sújtással diszített kékszínű szűk nadrág és kucsma ; 
fegyvereik kard és karabélyos puska voltak. Az ezrednek égszínű se-
lyemből készült zászlóját arany liliomok díszítették. 

Eszterházy Dániel egyik fia, György (Rohan herczegnő férje), 
1764-ben új huszár-ezredet toborzott; ugyanez 1770-ban tábornok, 
1784-ben pedig a Szent-Lélek lovagrendnek tagja lett. A nagy forrada-
lom kitörésekor Rocroy-ban állomásozott ezredével és midőn a királyi 
család Párisból a batárra igyekezett menekülni, az Eszterházy-ezred is 
ki volt rendelve a Varennesba vezető országút födözésére. Nem rajta 
múlt, hogy a futás megbiusúlt. Még utólag is Székely, Polereczky és Ná-
dasdy kapitányok a királyi család megmentésére vállalkoztak és Dunay 



báró is velük tartott, de szándékukat franczia bajtársaik vonakodása 
miatt végre nem hajthatták. A trón összeomlásáig hű támaszai voltak 
ez ezredek a királynak és a Chamborand- meg a Bercsényi-ezred Dumou-
riez tábornoknak mintegy gárdáját alkották. Lamartine magasztalólag 
emlékszik meg a huszárok Yalmy és Jemappes mellett tanúsított 
magatartásáról. Miután a köztársasági kormány az ezredeket 1793-ban 
feloszlatta, Bercsényi marsall fia, László, és egy Eszterházy gróf az 
emigránsok táborához csatlakoztak és nevezetesen Artois grófot követték 
a számkivetésbe, előbb Bécsbe, később pedig Vedrődre, a gróf Zichy 
család birtokára, Pozsony megyébe. Bercsényi László I. Ferencz császár 
és királynál volt kihallgatáson, kinek azt panaszolta, hogy édes atyjának 
azért kellett hazájából menekülnie, mivel nem eléggé szerette királyát, 
neki magának pedig azért kellett Francziaországból távoznia, mivel túl-
ságosan szerette királyát. 

Idővel a Francziaországba menekült magyar emigránsok és így az 
Eszterházy grófok is összeköttetésbe léptek több előkelő franczia család-
dal. Bercsényi tábornagy leánya nőül ment Picheguiré grófhoz; ennek 
egyik sarja, franczia vadász-ezredes, néhány évvel előtt a Párisban 
élő nemeskéri Kiss ezredes jelenlétében, a Rákóczy induló hallatára 
szinte könnyekre fakadt. A jelen században Eszterházy György 
kötött frigyet Chabot-Rohan Luiza herczegnővel (1847) ; Gaston de 
Beurges gróf pedig elvette Eszterházy Erzsébet grófnőt (1880). Végűi 
megemlítendő, hogy a franczia hadseregben egy Yalsin-Eszterházy nevű 
tábornok is szolgál, ez azonban a Hallwyl család sarja és nem tudni' 
mily okból és mily alapon toldotta meg nevét az Eszterházy névvel. 

Mangold L. 

Kurucz betörés Stjridba. A nagyobb uradalmak igazgatói, 
vármegyei s más hivatalnokai uraikhoz intézett jelentéseikben nem rit-
kán érdekes adalékokat szolgáltatnak a hadi események történetéhez. 

Neudau stíriai helység kastélyának levéltárában akadtam egy ily 
jelentésre, melyben az ottani uradalmi intéző az 1707 augusztus 27-én 
végbement kurucz betörést írja le; a jelentés itt következik : 

1707 augusztus 27-én a magyar ellenség Stegersbach felől, a 
Herberstein-pincze mellett vezető mély úton, a «Magyar hegyen» át és 
a «magyar major» alatt, a kastélytól alig 1500 lépésre, egész csöndben 
közeledett és felvonult. Itt a csapat egy negyed óráig — amig újból ren-
dezkedett — pihent és azután a malom irányában megindúlt; majd el-
válva egy részök Burgaunak tartott, más rész azonban a Lafnitz patak1) 

*) Határfolyó Magyarország és Styria közt. 



hídján át a kastély íelé német földre húzódott és egész a kastélykertig 
jutott. A kastély népének sok lövése és erős tüzelése azonban csakhamar 
visszatérítette őket. 

Több sikertelen kísérlet után a magyarok a kastély fölött a rétre 
húzódtak és a téglavető közelében 3 csoportra oszlottak ; egyik Burgau-
nak ment, a másik Limbach, a harmadik Neudau falú felé. Ez utóbbi 
csapat benyomúlt a faluba és 16 házat, valamint egy régi pajtát fölgyúj-
tott. A kastély heves tüzelése és a várnéphez tartozó dragonyosok táma-
dása folytán azonban a kuruczok a faluból is kivonúltak és a többiek 
után mentek. 

E közben a Magyar hegyen át egy másik kurucz csapat közeledett 
és Wörthnek tartott. A kuruczok e mozgása alatt mi úgy az ágyúkból 
mint a gátpuskákból folyton tüzeltünk és vagy 60 lövést tettünk és saját 
szemeinkkel láttuk, hogy a magyarok közül négy elesett. 

Ezalatt úgy Alsó- mint Felső-Limbach leégett, úgy hogy ép ház 
alig maradt. A kuruczok innét Waigerbergre mentek és azt is fölgyúj-
tották; csak 4 parasztház és 3 pajta maradt meg. Leégett még : Rola-
bach, Hallerberg, Worthmeyerberg és még számos falu, valamint a 
«waigerbergi borház» is, nemkülönben Wörth falu; ez utóbbiban nem 
maradt egyéb, mint a templom csupasz falai állva. A neudaui uradalomban 
tehát, kivéve 17 neudaui parasztházat és néhány pajtát, minden tönkre 
jutott és leégett. 

Az alsó-mayerhofeni uradalomból mégis megmaradt 20 paraszt- és 
számos zsellér-ház és általában ez uradalomban kárról, hála Istennek, 
nem sokat lehet beszélni, annál kevésbbé, mert marhái úgy annak, mint 
az itteni uradalomnak idejekorán a várkastélyba hozattak. 

A kint levő gabonából és a szénakazlakból is csak keveset gyúj-
tottak a kuruczok meg. 

A jobbágyok azonban vagy 1500 darab marhát elvesztettek, ép 
úgy otthon levő gabona- és széna-készletüket. 

A kuruczok közt sok német is volt, kik 4 őrházat fölégettek és azt 
mondták: «a bolond stájerok építenek őrházakat, de embereket nem he-
lyeznek beléjök». 

Délelőtt 9 óra volt, amikor a kurucz csapatok a kastély körűi 
gyülekeztek és készületeket tettek annak megtámadására. Négy helyen 
neki is mentek, de mint már említettem, siker nélkül. 

Este 6 órakor a «Magyar hegyen» egy körülbelül 1000lovasból (?) 
álló utóvéd kelt át és Wörthnek tartott. Ezek ellen én és Muesz hadnagy 
20 dragonyossal kirohantunk, egy kuruczot megöltünk és egy lovat el-



fogtunk, mire az ellenség bennünket egész a kastélykertig üldözött; mi-
kor elvonult, mi ismét utána mentünk. 

Midőn a kuruczok Neudau faluba betörtek, lelőttek egy horvátot 
és azonkívül még 7 embert vágtak le ; és pedig Wörthben 3-at, Waiger-
bergen 1-et, Bohrbachon 1-et, A.-Limbachon 1-et és Waltersdorfon 1-et. 
Tiz helységet raboltak ki és gyújtottak föl. 

Az éj folyamán a Wolfsau-malomnál átkeltek és Felső-Órre és 
Vörösvárra húzódtak vissza. Midőn én ma 28-án reggel Wörth, Mitter-
dorf, Langenbach és Lemberg helységek megszemlélésére mentem, még 
25 kurucz volt az erdőben és csekély híja volt, hogy el nem fogtak. 

Ma egész délután lövéseket hallottunk Friedberg tájékáról és azt 
gyanítom, hogy a kuruczok ott is betörtek. 

Ep most kapom a hírt, hogy a vak «Buteani» (Bottyán) 5000 em-
berrel útban van és Burgaut megtámadni szándékozik. 

Magamról jelentenem kell, hogy kevés a lőporom és az ólmom s 
ha lőszert hamarjában nem kapok, itt nem soká tarthatom magam. 

Végűi jelentem, hogy a kurucz magyar tisztek ide egy hamis 
kiáltványt küldtek, melyben azon igéret foglaltatik, hogy a dúlást és 
gyújtogatást jövőben egész komolyan elhagyják és most is csak vissza-
torlásul tették ama barbár garázdálkodásért, melyet gróf Pálffy Magyar-
országon elkövetett. Szepesy. 

A tartalék önálló fölhasználása. A lovas tartalék önálló 
fölhasználására kitűnő példát adott Vécsey Ágost báró, huszár-százados, 
a Neckarshausen melletti ütközetben, 1799 október 16-án. 

E napon Eszterházy ezredes Neckarshausennál a három lovas-
ezredet számláló ellenséget három lovas századdal és egy lovagló üteggel 
támadta meg; a legelső osztályokat Eszterházy hátra nyomta ugyan, de 
azok a főerő vei egyesülve újólag támadtak s Eszterházyt végűi vissza-
vonulásra kényszerítették. Ebben a pillanatban Neckarshausenból egy 
franczia huszár-ezred a három lovas század hátába támadt. Eszterházy a 
teljes meglepetés daczára vitézül védekezett; de a túlerő győzött s a hős 
ezredes, számos huszárral és három ágyúval egyetemben fogságba jutott. 
Ekkor tört elő a fiatal, alig 23 éves Vécsey Ágost báró százados, ki egy 
negyedik lovas századdal tartalékban állott volt, és az ellenséget nagy 
elszántsággal oldalában megtámadva, azt nagy túlereje daczára vissza-
vetette és számos halott és sok fogoly hátrahagyásával futni kényszerí-
tette. Ez által az ezred biztosságban volt, az elfogott huszárok kiszaba-
díthattak és az ágyúk is megmentettek. 

Ha a döntő pillanatban Vécsey saját felelősségére nem támad oly 



vitézül az ellenségre, úgy az Schwetzingen felé nyomúlt volna elő és a 
Mannheim és Neckarauban álló csapatok, valamint a tüzér-tartalék 
visszavonulását erősen veszélyeztette volna. 

Yécsey százados különben ugyan ez év nyarán is derekasan 
verekedett. 

A Schwarzwald fedezésére Baselnál egy különítmény parancsnok-
ságával bízatván meg, mely másfél század lovasságból és két század gya-
logságból állott, Yécsey százados, ki az ellenséges hadosztály zömével, 
Ferrino tábornokkal, állt szemben, oly körültekintéssel és vitézséggel 
működött, hogy az ellenséges vezérnek minden, a maroknyi különítmény 
megsemmisítésére czélzó igyekezete Yécsey elszántságán ós vitézségén 
hajótörést szenvedett. 1799 júilus 29-én végre az ellenség a különít-
ményt minden ponton, de különösen Zell mellett nagy erővel támadta 
meg; Yécsey ekkor kénytelen volt ugyan engedni, de ezt csak makacs 
küzdelem után cselekedte s 8 órán át oly elszánt és bátor ellentállást 
tanúsított, hogy ezért később legfelsőbb elismerésben részestílt. 

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

II . I R O D A L M I S Z E M L E . 

AJ MAGYAR MUNKÁK. 

Fraknái Vilmos: «Mátyás király levelei.» Első kötet, 1458—1499. 
Budapest, 1893. 8-adr. 496 lap. Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. 
Ara 4 frt 50 kr. 

Dr. Wecker le László: «Árpád sírja meghatározásának sommája». 
Balássy Ferencz: «A megyei és várispánság» vagyis a két intéz-

mény közti különbség. Budapest, 1893. 38 lap. A Magyar Tudományos 
Akadémia történettudományi értekezéseiben. 

Kanyaró Ferencz: «A Zrinyiász kelte és költője.» Budapest, 1893. 
Hatty ú f f y Dezső: «A fej érmegyei és Székesfejérvár városi törté-

nelmi és régészeti egylet évkönyve. Székesfejérvár, 1893. Kis 8-adr. 411 lap. 
Veress Endre: «Yitéz Mihály vajda ellenségei.» Jonnescu-Gion 

J. György román munkájának fordítása. 
H*Bzőke Lajos: «Magyarország legujabbkori történelme 1815-től 

1892-ig.» Kiadja Szabó Ferencz, németeleméri plébános. Nagy-Becskerek, 



1893. Két kötet, 830 lap. A Történelmi, Nép- és Földrajzi könyvtár 56-ik 
és 57-ik kötete. Ara 7 frt. 

Szamota István: «A Schlägli magyar szójegyzék.» A 15. század 
I. negyedéből; a szójegyzék fényképészeti hasonmásával. Budapest, 1894. 
Nagy 8-adr. I l l lap. Ára 2 frt. 

Csuday Jenő: «A legújabb kor története, 1815—1885.» Nagy-
Becskerek, 1893. III-ik kötet; 626 lap. A Történelmi stb. könyvtár 15-ik 
kötete. 

Dr. Lázár Gyula: «Angolország története.» A legrégibb időktől 
az újkorig. Il-ik III-ik és IY-ik kötet. Temesvár 1893. A Történelmi stb. 
könyvtár 43—45-ik kötete. 

Dr. Szádeczky Lajos: «Erdély és Mihály vajda története 1595— 
1601.» Temesvár, 1893; 8-adr. 612 lap. A Szabó Ferencz által kiadott 
Történeti Nép- és Földrajzi könyvtár 58-ik kötete. 

L)r. Czirbusz Géza: «Balbi Adorján egyetemes földrajza.» Magyar 
átdolgozás, számos ábrával és térkép-melléklettel. I. kötet. Nagy-Becs-
kerek, 1893. 8-adr. 713 lap. A Történelmi könyvtár 43. kötete. 

B) MAGYAR FOLYÓIRATOK HADTÖRTÉNETI VONATKOZÁSSAL 
BÍRÓ CZIKKEI. 

Századok. 

Por Antal: Délszláv történeti tanulmányok. Első közleményében 
Stenischuachi István bán és az Orsini-Blagay család történetével foglal-
kozik, míg a másodikban Zára lázadását Velencze ellen, 1311—1313-ban 
és az 1319-ik évi szerb-magyar háború történetét tárgyalja, melyek az 
Anjou-időszak történetének érdekes részleteit képezik. 

Szilágyi Sándor: «A Vaczulik-collectio.» Jelentés azon okíratgyűj-
teményről, melyet Vaczulik Vincze ajándékozott a Magyar Történelmi 
Társulatnak. 

Karácsonyi János és Pauler Gyida folytatják a Hartvick-legenda 
körüli tudományos vitát, Szádeczky Lajos és Erdélyi László pedig azt, 
mely a szerémi emlékírat függeléke, a «kesergő levél» fölött részint a 
«Századok»-ban részint az «Erdélyi Muzeum»-ban folyik. 

Szádeczky Lajos a márcziusi füzetben közli «Szabó Károly em-
lékezete» czímü nagyérdekű emlékbeszédét a magyar történetírás ezen 
1890 augusztus 31-én elhunyt kitűnősége fölött, melyet a Magyar Tör-
ténelmi Társulat f. évi február hó 15-én tartott ünnepélyes közgyűlésén 



felolvasott, méltóan emlékezvén meg az ősi magyar dicsőségen egész 
életén át lelkesülő, puritán gondolkozású, minden ízében rokonszenves 
magyar történet-tudósról. 

A kisebb közleményekből közelebbről érdekel bennünket még 
Wertheimer Ede tKovachich Miklós életéhez» czímü czikke, melyben a 
jeles magyar tudósnak megfelelő commentárral ellátott egy levelét közli, 
mely élénk világot vet Oroszországnak hazánk iránt a jelen század ele-
jén ápolt szándékaira. 

Törtéit el mi Tár. 

Wertner Mór: Az árpádkori nádorok sorozata. 
Aldássy A.: Regesták a vatikáni levéltárból. 
J. R. Révay Ferencz jelentése a magyarországi végvárak állapotá-

ról 1588-ban (latin nyelven). 
Lehóczky 1. Adalékok az oláh vajdák és kenézek intézményéhez 

hazánkban ; III-ik közlemény. 
Bake Antal: Adalékok Rákóczy György és a porta összeköttetései 

történetéhez ; I. közlemény. 
Szilágyi Sándor: A Rákóczyak levéltárából. 
Kropf Lajos: A Budavára 1686-iki ostrománál jelen volt angol 

önkéntesek. 
Dragoner B.: Emlékezetre való relátio a belgrádi ütközetről 

1717-ben. Ez annál érdekesebb, mert a Nándorfehérvár melletti csata 
egyik főszereplőjétől, gr. Pálffy János tábornagytól ered. 

Magyar Történeti Életrajzok. 
A megjelent két füzet Széchy Károlytól Gróf Gvadányi József élet-

rajzát közli, melyre — befejezése után — még visszatérünk. 

Erdély i Maz cum. 
E jeles folyóiratot most a Budapestről «Erdélyország»-ra át ille-

tőleg visszaplántált derek történetírónk, Dr. Szádeczky Lajos egyetemi 
tanár szerkeszti nagy buzgalommal és a nála megszokott alapossággal és 
szakértő körültekintéssel. 

A folyó évben megjelent három füzet a következő nagyobb czik-
keket tartalmazza : 

Dr. Brassai Sámuel: Fejlődés és erkölcstan. 



Dr. Márki Sándor: Orosz-magyar érintkezések az erdélyi fejedel-
mek korában. Hadtörténelmi szempontból is kiválóan érdekes és figye-
lemre méltó dolgozat. 

Dr. Jankó János : Igriczek a Biharhegységben. 
Dr. Lindner Gusztáv : A kolozsvári kalandos társulatok. 
Békéssy Károly: A választási rendszer bírálata. 
Veress Endre: Hány ágyúja volt a töröknek Nándorfehérvárnál 

1566-ban. 

A Ludovifca Akadémia Közlönye. 

Kápobiay Bauer István: A huszárság keletkezése és fejlődése a 
múlt század végéig. 

Békéssy József: Az 1866-ik évi hadjárat, különös tekintettel a 
königgrätzi ütközetre (csatára). 

Oroszország és hadügye. 
Bárczay Oszkár: A lovas vezér a görögöknél. 

C) HAZÁNKAT ÉRDEKLŐ ÚJABB HADTÖRTÉNETI MUNKÁK. 

Wendelin Boeheim, Album hervorragender Gegenstände aus der 
Wajf'ensammlung des Allerhöchsten Kaiserhauses. 50 Tafeln in Licht-
druck. (Bécs, Löwy, 1893. YI. 29 old. 50 Mark.) 

Bierron, Stratégie et grand tactique. Paris 1890 -93. 3 köt. Számos, 
a hadi történetből merített példával. 

Károly föherczeg «Ausgewählte Schriften» cz. alatt megjelenő had-
történelmi munkáiból immár a III. és IV. kötet került ki a sajtó alól. 
(Bécs, Braunmüller 432 és 656 old.) A III. köt. az 1799. évi hadjáratnak 
történetét foglalja magában. Moreau lángeszét Károly nem győzi eléggé 
felmagasztalni, míg Suvarow-tól kevésbbé van elragadtatva. Azt tartja, 
hogy Suvarow tagadhatatlan tehetségeit ki nem fejlesztette és hogy az 
orosz tábornok igazi hadi terv nélkül, szinte ösztönszerűleg cselekedett. 
Károly föherczeg saját terve arra irányúit, hogy Straszburgot meglepje 
és elfoglalja, de a bécsi hadi tanács tervét elvetette és más tervet szabott 
eléje. — A IV. kötet valamennyi eddig megjelent kötet közül a legbecse-
sebb. Fontosabb szakaszai: 1. Geschichte des I. Krieges der französischen 
Revolution. 1792—94. Ezt a 400 oldalnyi tanulmányt fiai számára írta a 
föherczeg, vezérfonaléi; a 30-as években készült, az anyag teljes felhasz-
nálása mellett. Szokatlan őszinteséggel vázolja a forrdalom okait is és 



nem tartózkodik XV. Lajos és kormánya fölött pálczát törni. — Ezt a 
spanyol félszigeten folyt események leírása követi (Gesch. d. pyrenäischen 
Krieges 1808—14). Ebben a tanulmányban a gyámoltalan s romlott Fer-
dinand király fölött mond kemény ítéletet. — A3. tanulmány: Über-
sichtliche Darstellung des russischen Krieges von 1812., hasonlóan fiai szá-
mára készült dolgozat. A végén az *Abriss der Kriegsoperationen von 
1813—15.* czímű tanulmányt találjuk. 

Minerva. (Katonai folyóirat) 22—24. füzet. Közli Fejérváry ma-
gyar és Welsersheimb, osztrák honvéd miniszter életrajzát és arczképeit. 
Továbbá Dolleczak tollából czikket: Die blanken Waffen in der österr. 
Armee seit Errichtung der stehende Heere. Teuber 0. pedig Hartenau 
gróf (Battenberg Sándor volt bolgár fejedelem) életrajzát közli. 

Springer Antal őrnagy művéből «Der russisch-türkische Krieg 
1877—78 in Kuropa* (Bécs, Konegen) megjel. a 6. és 7-ik kötet. (7 és 
9 Mark). 

Belhomme, Hist, de VInfanterie de France. (I. köt. 1894. 5frauc.) 
Wächter W, Der alte liadetzky. Sein Leben u. Streben. (Bécs. Grot-
tendieck 1894. 160 1. 1 M. 50). 

Ismeretes, hogy külföldi történetírók, így Arneth is, az angol kö-
vet hallgatásával indokolván nézetüket, tagadják az 1741. pozsonyi or-
szággyűlés kimagasló jelenetét. Minap a «Magyarország» cz. napilap is 
(márcz. 9. számában) csatlakozott a kételkedőkhöz és azt írta, hogy Mun-
kácsy Mihály már abból az okból sem vállalhatja el a «Vitam et sangui-
nem» jelenet megalkotását, mert ez a jelenet «köztudomásilag a bécsi 
udvar sentimentális találmánya». Erre vonatkozólag már Thaly Kálmán 
közlött bizonyítékot (a «Vitam et sanguinem» czikkben, Századok 1886. 
913 1.); újabban pedig Nácz József vértes-somlyói plébános tette közzé 
Mária Teréziának egy oklevelét, («P. Lloyd», márcz. 20. számában), mely-
ben a királyasszony az Eszterházy József gróf által alapított tatai hitbi-
zományt helyben hagyja és melyben a következő passus fordúl elő szó-
szerint: «ő (Eszterházy) volt az első, a ki a kívánt segélyt sürgősen és 
nagylelkűen meghozta és e tettével kiváló mértékben járult hozzá ahhoz 
a híres, örökké emlékezetes ós dicsőséges határozathoz, melynek értelmé-
ben az összes magyar nemzet királyi szívünk legnagyobb vigaszára saját 
jelenlétünkben «Fegyverre!» kiáltott, és komolyan tettre készen «életét 
és vérét ajánlotta fel a mi és királyi házunk és országaink védelméie* (vi-
tamque et sanguinem pro nostri et augustae Domus. Regnorum defen-
sione. . . litaturum se spopondit). Az oklevél Bécsben kelt 1746 máj. 17. 
és Pálffy Miklós gf. s Végh Péter szerepelnek rajta mint tanúk. 

Meg van különben «A gálán thai és fraknói gróf Eszterházy család 



tatai lineájának majorátusát tárgyaló perben felmutatott okiratok» cz. 
oklevéltárban is, mely 1862-ben jelent meg Pesten. 

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 . 

HUSZONKETTEDIK KÖZLEMÉNY. 

ZSIGMOND KORA (folytatás). 

Külön-irodalom. (Zsigmond folytatólag:) Köszeghy Sándor, Zsigmond 
királynak két bonvédelmi rendelete. (Hadtört. Közlem. V. kötet, 
586-609.) Az 1427. és 1433. évből. 

Felemlítem még, bogy az ideszóló bizanczi írók: Pbrantzes, Cantakuzenos, 
Dukas, Cbalcocondylas stb. (a bonni kiadásban) tekintetbe veendők. 
Becsüket illetőleg 1. Krumbacher-nek kitűnő művét: Gesch. der grie-
chischen Litteratur von Justinian bis 1453. (München, 1891.) 

Zsigmond idején jelent meg a legrégibb «Tüzértan». (Nagy-Szebenben, 
1417.) V. ö. Meynert művét és Kápolnai értekezését. (Ludovika 
Akad. Közi. 1877. 289. 1.) 

A nikápolyi csata. 1396. Thuróczyn és Bonfinin-n kívül kül. Schiltperger 
Beisebuch-ja. (Újra kiadta Langmantel; Stuttgart, 1886.). Hammer-
Purgstall, I, 236. Zinkeisen, I, 286. Horváth Mih., H, 218. Szalay 
L., II., Huber II, 354, Hertzberg, eml. művei. Galitzin II, 2, 742. 
Jirecek, A bolgárok története. (L. fent.) Brauner A., Die Schlacht 
bei Nicopolis. (Boroszló, 1876. és München, 1881.) Köhler, Die 
Entwickelung des Kriegswesens stb. (II. köt. 16. fej.) és: Die 
Schlachten von Nicopolis u. Warna (1882). — Franczia művek: 
Boucicaut maréchal életrajzai, Martin, V, 450. Michelet, IV. Dela-
ville Le Koux, La France en Orient. (III. köt. L'expedition du 
maréchal Boucicaut. 1886. A csatát szept. 25-ikére teszi.) Guy de la 
Tremouille: Livre des comptes 1395—1406. (Új kiad. 1887.) Niem 
is közöl néhány adatot. L. Erler művét. (V. ö. Pór czikkét a Száza-
dokban, 1890.740 -746.) Kiss Károly, A nikáp. ütközet (Akad. 
Ért. 1855. 249 1.) Pór Antal, A Kanizsaiak stb. (Századok. 1890.) -
Egy Stromer-nál, Chronik von Nürnberg (I. köt.), található okle-
vél szerint Zsigmond 1397 jan. 4-én már Spalatoban volt. (V. ö. 
Monum. Slavorum meridion. IV. 395.) 

Lengyel viszonyokról 1. Levicki, Ein Blick auf die Politik König Sigis-



munds gegen Polen, in Bezug auf die Hussittenkriege bis zum Käs-
marker Frieden. (Archiv für öst. Gesch. 68. köt. 2. rész. 327. 1.) — 
Cieskowski, Materialien zur Gesch. der Jagellonen aus veneziani-
schen Archiven. (Jahrbuch der Posener Wissenschaft! Gesellschaft. 
XV. köt. V. ö. Ungarische Revue. 1889. 581. 1.) — Weber Samu: 
Adalék a XIII szepesi város történetéhez. (Századok. 1881.) U. az, 
A 16 szepesi város az elzálogosítás ideje alatt (a Szepesmegyei 
történ, társ. IV. Evkönyvében. 1888.) Béla város és Podolin mono-
gráfiái, ugyancsak Weber S.-tól. — Lovcsdnyi, Adalékok stb. (Szá-
zadok. 1886. 597. és 632. 1.) 

A Velenczével folytatott háborúkról 1. az 555. old. eml. irodalmat; leg-
jobb Huber kézi könyve (II. köt. 523. 1.), ki új kútfőket is idéz. 

I . ALBERT (14 -37—39) , I . ULÁSZLÓ ( 1 4 4 0 — 4 4 ) , HUNYADI JÁNOS ( 1 4 4 4 — 5 2 ) 

KORA. 

Főmunka: Teleki József gf., A Hunyadiak kora Magyarországon. (9 köt.) 
Folytatására vállalkozott Csánki Dezső, kitől eddig 1 köt. látott 
napvilágot: Magyarország földrajza a Hunyadiak korában (Akadé-
mia. 1890). Hozzájárúlnak a többször idézett kézikönyvek, kül. 
Huber. II. köt.) 

Kottaner Ilona emlékiratairól 1. újabban Kerékgyártó E. dolgozatát (Iro-
dalomtörténeti Közlemények. I. évf. 4. füz.) 

/. Albert-ről nincs külön monográfiánk; az 1439-iki rövid és gyászos 
emlékű török hadjáratot sem tárgyalta senki részletesebben. A far-
kast kiáltani» szokásról 1. Teleki munkáját, I. 143. 2. jegyzet. Az 
Ulászló és Erzsébet közötti békekötést illetőleg 1. Gyurikovics ér-
tekez. Hormayrs Archiv. 1825. évfolyamában. 

Huszita-irodalom ezen s a követk. korhoz: Jahns, (Handbuch) 893 
1. Mayer Gy. Giszkra és a husziták Felső-Magyarországon. (Budap. 
1886) Kwiatkowski, Giskra János, lengyel nyelven írt értekezés a 
lembergi Ferencz-József gymnasium 1886. évi programjában. Czam-
bel munkája (V. ö. Századok 1891. 65 1.). Lovcsányi (aj3zázadokban 
1886. 702—707). Krones F., Die böhmischen Söldner in Ober-Un-
garn 1440—58. (Grácz. gymnas. progr. -— értekezés. 1862.) 

I. Ulászló. A főforrás Callimachus, kinek műve: «De rebus a Vladis-
lao gestis» Scliwandtner-nál található (I. 465.). Ujabban és jobban 
kiadta Kwiatkowski S. (Krakkó, akad. 1891). 

Továbbá a köv. lengyel művek : Caro, Gesch. Polens IV. köt. Kwiatkowski 
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Ulászló kanczellárjai- és udvari emberei (a krakkói akad. értekezé-
sei között. XVII. köt. 1884.). U. az Itinerarium Vladislai. (A «Kra-
zse\vski-Album»-ban. Lemberg 1879. 453—83 1.) Ulászló utolsó évei 
(Lemberg 1883. lengyelül.) A Monumenta Poloniae historica. XVIII. 
kötete 1884.) Szádeczy Lajos értekezése a Századokban (1882. 741.) 
melyben több lengyel műről beszámol. 

Foerster Rieh. Vladislaus rex Polonias et Hungari®. E fontibus illustra-
tus. (Boroszló 1871.) 

Grimberg, Ulászló megválasztása a magyar trónra. (A wadowiczi gymnaz. 
programmjában. 1881) és: 

Zagrodzki basonczímű dolgozata (a krakkói reáliskola 1888. évi értesí-
tőjében), gyarló munka. L. Ungar. Revue 1889. 582. 1. 

Birk. Beiträge zur Gesch. der Königin Elisabeth v. Ungarn sat. (Quellen u. 
Forschungen zur vaterländ. Gesch. 252 1.) 

Fraknói Vilmos. A magyar egyháztörténelem nagy alakjai. I. Caesarini 
Julián (Budap. 1889.) 

Huber Aljons. Die Kriege zwischen Ungarn u. Türken 1440—43. (Archiv 
für Österr. Gesch. 68 köt. I. 159.) 

A (277. 1.) említett huszita irodalom. 
Hosszú hadjárat 1ÍÍ8-- í í . Fraknói Vilmos, A várnai csata előz-

ményei (Hadtörtén. Közlemények. II. 1889, 364. 1.) Teleky I. 336. 
Horváth Mih. II. 348. Hammer-Purgstall. I. 347. Zinkeisen I. Jire-
cek (Bolgárok t.). Huber, Gesch. Österr. III. 32. Lázár Gy., Az oz-
mánok története. I. 177. Meynert I. 75. Olchváry Ö. Hunyadi János 
hadjáratai (Ludov. Akad. Közlem. 1886 XV. 4-70 1. és az alább 
eml. Hunyadi irodalom és a Hadtörtén. Közlem. 141 142. 1. idéz. 
irodalom. 

A szegedi békekötés megszegéséről 1. a Cieszkoivski Ágost lengyel gróf 
által kiadott: Acta Uladislao Jagellonide regnante cz. oklevélgyűjte-
ményét. (Fontes rerum Polonicarum e tabulario Republic® Vene-
t®. Series II. fasc. II. Posen. 1890). 

l á?'/?ai csata. A kútfők közül Thúróczv IV. 42. s a lengyel Dingos, 
kinek részrehajló jelentését azonban már Katona czáfolgatta. Ujab-
ban napfényre került lengyel kútfő, melyet már Dlugos is felhasz-
nált, Palatio pápai adószedő jelentése. Posenból, 1445 máj. 16. 
kiadta Prochaska 1882. (V. ö. Ungar. Revue 1889. 583.) Dlugos for-
rásairól 1. egyébiránt Semkovics dolgozatát a krakkói akadémia 
értekezéseiben.) 

Továbbá: Die Schlacht von Warna. (Streffleurs Österr. Mil. Zeitschr-
1826. 10. fűz.) 



Fraknói V. eml. dolgozata és Vaszary K. hasonló irányú műve : Ulászló 
király esküszegése és a várnai csata. (1884-.) Győri progr.-értekezés. 

Az esküszegést tagadják még Holler és Karácsonyi J. a «Történelmi 
Hazugságok»-ban. (1890. Szt.-István-társulat kiadv.) 

A várnai csata. (Tudom. Gytíjtem. 1818.). 
Kiss Károly. A várnai ütközet (Akad. Értesítő. 1854. 33 és 76 1.) 
Köhler U. Die Schlachten von Nicopolis u. Warna. (1882). 
Szujski. Ulászló halála (lengyelül). Kiadta Bratranek. (1890.) 
II. Horváth Jenő. A várnai csata. (Hadtörtén. Közlem. I. évf. 1888.) 
Thúry Józs., A várnai csatáról. (Hadtörtén. Közlemények. Y. évf. 1892. 

636-55. 1.) 
Nicolaus V. und das Vordringen der Türken. (Görres, Histor. Jahrbuch. 

1885. VI. köt. 2 füz.) 
Hunyadi János és a Hunyadi családról általában. 

A forrásokra nézve megjegyzendő, hogy újabban a Szepesszombati Kró-
nika, mely 1457-ig ér, szintén megjelent. Kiadta Demkó Kálmán (1891). 

Zrednai Vitéz János, «Epistolae» (Scliwandtnernál) és «Orationes» (Aka-
démia 1878). 

Főmunka Teleki József és Csánki eml. műve. — Knauz, Az országos ta-
nács stb. (1859). 

Továbbá: Teleki J. Hunyadi János eredete 1851. (Részben már elavult.) 
Csánki Dezső. Hunyad megye és a Hunyadiak. (Századok 1887. Füg-

gelék). 
Réthy László. Oláh eredetüek-e a Hunyadiak? (Turul 1884. II. évf. 4. füz.) 
Arányi Lajos. Vajda-Hunyad vára. 1452. 1681. és 1866. (Pozsony 1867). 
Monográfiák. Baier, De Job. H. ortu et nativitate. Jena, 1708). Besse-

nyei György, Hunyadi János élete és viselt dolgai (Bécs, 1778). 
Ungarns grosser Gubernátor (Hormayr, Archiv. IX. évf. 1818). 
Ferenczy Márton. H. János és maradékainak viszontagságai. (Kézirat a 

magy. Nemzeti Muzeumban F. 714.) 
Czuczor Gergely. Hunyadi J. élete és viselt dolgai. Fessler és Engel nyo-

mán. (Buda, 1832.) 
Fejér György, Genus incunabula et virtutes Joli. Corv. de Hunyad. 

(Buda, 1844). 
Chassin Charles, Jean de Hunyad. Étude liistorique. (Paris, 1859.) 
Aldor Imre. Hunyadi J. (Történ. Könyvtár. Franklin. 14. sz.) 
Pesty Frigyes. Mióta volt H. J. temesi bán ? (Történ. Tár. Régi foly. XII. 

192 1.) 
Köressy K. A Hunyadiaknak az állam körűi szerzett érdemeik és hibáik. 

(Kecskeméti gymnas. programm-értekezés 1876.) 



Vámbéry Armin. Hunyadi János hat legnagyobb csatája. Török források 
után. Akad. Magy. Történ. Tár. (régi foly.) XI. köt. 

Pór Antal. Hunyadi János élete. (1873.) 
Olchváry. Hunyadi J. hadjáratai. (A Ludovica akadémia Közleményei-

ben. 1885. és 1886. évf.) 
Kacic H. J. szerb műve. V. ö. Radics György értekezését a zombori 

gymnas 1883. évi programmjában. 
Száva. Hunyadi J. emlékezete. (Budapesti Szemle I. 1857.) 
Kápolnai /sír. A magyarok hadjáratai a Hunyadiak korában. (Régi Kato-

nai Közlöny 1870. 21 22. szám.) 
Kemény, Diplomáciai adatok Hunyadi J. fogságának történetéhez. (Sie-

benbürg. Magazin I. 1844. és Magy. Akad. Ertes. 1854.) 
Vaszary K. Hol verte meg Hunyadi J. Mezid béget ? (V. ö. Századok 

1879. 126. 1.) 
Veszely K. Die doppelte Schlacht bei Szt. Imre 1442. (A gyulafehérvári 

gymnas. 1859. évi programmjában.) 
Temesváry János. Hol verte meg H. J. Mezid béget ? (Az Alsó-Fehérme-

gyei történ, társulat I. évkönyvében. 1888.) Válaszolt e czikkre Ve-
szely K. a Századokban, 1890. 826 1. 

Sinka Fer. Hunyadi J. török hadjáratai és a pápák. Korrajz. (Veszprém-
megyei Közlöny 18 8. 20—25. sz.) 

Horváth Sándor. Magyarország viszonya Németországhoz a Hunyadiak 
korában. (Magyar-Óvári gymnas. programm-értekezés 1889.) 

Romanec M. A. «Sibinjani»-mondakör. Szerbből ford. (Pancsovai gymnas. 
értek. 1889 90. V. ö. Századok XXV. 242. 1.) 

Újabb oklevelek. Turul 1889. a 78.1. és 1890. a41. lapon. — Litterae Petri de 
Thomasiis ducalis secretarii in Hungaria ad s. d. Ducem Venetiarum 
1437—62. Kiadta Hodinka A. a Magy. Könyvszemlében. XIV. 81. 1. 
Ljubic Diplomatarium (Monum. Slavorum Meridonal. IX. köt.) 

A Zsigmond korabeli csatákra nézve 1. az illető helyen. (Hadt. Közi. 
1893. és 1894. évf.), az V. László korabeli eseményekre nézve pedig, 
kül. Belgrád ostromára nézve, 1. a következő folytatást. 

Összeállította: 

Mangold Lajos. 




