
TÁR C ZA. 
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA HADTUDO-

MÁNYI BIZOTTSÁGÁBÓL. 

A hadtudományi bizottság f. évi január hó 3-án tartott első ülé-
sének tárgysorozatát már múlt évi deczemberi füzetünkbe fölvettük, 
miért is e helyen még csak némi pótlások lesznek helyén. 

Nevezetesen az Akadémiának beterjesztett évi jelentésből kieme-
lendőnek tartjuk, hogy a «Hadtörténelmi Közlemények», a bizottság 
folyóirata, a lefolyt 1892-ik évben VI. évfolyamát fejezte be; ez utolsó 
évfolyam 5 füzetben 46V2 nyomtatott ívnyi szöveget, 5 arczképet és 10 
különféle rajzmellékletet hozott. A folyóirat különben úgy szellemileg, 
mint anyagilag igen jól áll, mi legjobb bizonyíték arra, hogy hézagot 
tölt be, és hogy a magyar hadi történetírás iránt érdeklődést kelteni és 
azt fentartani képes volt. 

A «Magyar Hadtörténelmi Könyvtár» II. kötetét Bálás György 
őrnagynak az 186t>-ik évi osztrák-porosz háborúról írott munkája képe-
zendi és az még az 1894-ik év folyamán fog megjelenni. 

E gyűjtemény folytatását az 1870/71-ik évi német-jranczia háború 
képezendi, melyre a nyílt pályázatot e folyóirat legközelebb megjelenő 
(áprilisi) füzete fogja közölni. 

A magyar nemzet ezer éves küzdelmei hadi krónikájának ki-
adása iránt a tárgyalások még folyamatban vannak s az valószínűleg 
oly megoldást nyer, hogy a krónika a «Hadtörténelmi Közlemények »-kel 
kapcsolatosan, mint a folyóirat külön melléklete fog megjelenni. 

Végre fölemlítést érdemel a bizottsági ülésen fölvetett azon terv 
is, hogy a bécsi cs. és kir. levéltárnak az 1618-ik évet megelőző időkből 
származó és a magyar hadtörténelemre vonatkozó anyaga az országos 
levéltár vagy a magyar Nemzeti Múzeum számára megszereztessék. 



A Z E Z R E D É V E S K I Á L L Í T Á S R Ó L . 

a) A hadtörténelmi csoportbizottságból. 

Az ezredéves kiállítás hadtörténelmi csoportbizottsága buzgó te-
vékenységét, melyet már m. évi IY. füzetünkben ismertettünk, az ó'sz 
és a tél folyamán szakadatlanúl folytatta. A csoportbizottság elnöke 
Hollán Ernő altábornagy, előadója Dr. Szendrei János miniszteri titkár, 
valamint a bizottság több tagja ismételten fönt jártak Bécsben, Pozsony-
ban s más helyeken, azon czélból, hogy a kiállítás anyaga, a hadtörté-
nelmi ereklyék, fegyverzetek stb. megszemléltessenek, összeírassanak, a 
különféle intézetekkel, hatóságokkal, gyűjteménytulajdonosokkal stb. 
közvetlen és személyes érintkezés létesíttessék és általában a kiállítás 
sikere minél tökéletesebben biztosíttassák. 

A főbb tevékenység a következőkben összegezhető : 
a) A jegyzékek a köz- és magángyűjteményekről, valamint az ezen 

gyűjteményekben őrzött magyar vonatkozású hadi emléktárgyakról 
elkészíttettek. 

b) Intézkedések tétettek arra, hogy a történelmileg nevezetesebb 
várak a kiállításon modellekben bemutattassanak. E végből Bálás György 
őrnagy Bécsbe küldetett, a szükséges tájékozás végett; nevezett őrnagy 
kiküldetése eredményéről tüzetes jelentést tett, e mellett külön magára 
vállalta Buda várának (a visszavétel időszakában) modellben való elké-
szíttetését. 

c) A csatarajzok, melyek a magyar nemzet küzdelmeinek legfon-
tosabb mozzanatait nagyméretű, színes modorban készített csata- és os-
trom-vázlatokban lesznek hívatva bemutatni, Rónai Horváth Jenő őrnagy 
javaslatai szerint, ki e czélból Bécsben a cs. és kir. hadi levéltár és a cs. 
és kir. földrajzi intézet igazgatóságaival személyesen érintkezett, lesznek 
elkészítendők — még pedig a honvéd tisztikar által, mely a rajzok elké-
szítésére és a hadi események katonai leirására a honvédelmi Miniszter 
0 Nagyméltósága közvetítésével íölhívatott. 

A fölhívás a m. év deczember havában bocsáttatott ki, s bárha a 
jelentkezésre alig 8 napi rövid határidő volt engedve, az eredmény mégis 
meglepő, sőt mondhatjuk fényes volt. A kitűzött határidőre nem keve-
sebb mint 25 magasabb képzettségű honvéd tiszt az ezredesi fokozattól a 
főhadnagyi fokozatig jelentkezett Hollán Ernő altábornagynál, a hadtör-
ténelmi csoportbizottság elnökénél, közreműködését a nagy nemzeti 



czél elérésére hazafias lelkesedéssel ajánlván föl. Még nagyobb becset 
kölcsönöz az ajánlkozásoknak azon körülmény, hogy az ajánlkozók ebbeli 
szándékukat majd kivétel nélkül meleg hangú, mély hazafias érzettől 
áthatott levelekben tudatták a kiállítási bizottsággal. 

A jegyzék, mely ez alkalommal a honvéd tisztikarral közöltetett, 
a következő: 

Jegyzéke azon hadi esemé?iyeknek, a melyeknek tervel 
az 1896-iki ezredéves kiállítás számára elkészítendők. 

I. A honfoglalás és a vezérek korából 997-ig. 
1. A 955-iki augsburgi csata. 

II. Szt. Istvántól az Arpád-ház kihaltáig, 997—1301-ig. 

2. Az 1241-iki Sajó melletti, vagy muhi csata. 
3. Az 1278-iki morvamezei csata. 

III. Az Arpád-ház kihaltától a mohácsi vészig 1301—1526. 

4. Nagy Lajos hadjáratainak hadműveleti térképe. 
5. A várnai csata, 1444. 
6. Nándorfehérvár ostroma 1456-ban. 
7. Bécs ostroma Mátyás király által. 
8. A mohácsi csata, 1526. 

IV. A török hódoltság kordból, 15W—1699. 

9. Báthory Zsigmond 1595-iki hadjáratának hadműveleti térképe. 
10. A mezőkeresztesi csata; 1596. 
11. Bethlen Gábor hadjáratainak hadműveleti térképe, 1619—1626. 
12. Az 1664-iki Szt.-Gotthard melletti csata. 
13. A második mohácsi, vagy liarsányi csata, 1687. 
14. A zentai csata, 1697. 

V. Rákóczy Ferencz és az 1715—1717-ki török hadjáratok horából. 

15. A szomolányi ütközet és a nagyszombati csata, 1704. 
16. Érsekújvár megvétele 1710-ben. 



17. Temesvár visszavétele, 1716. 
18. Nándorfehérvár visszavétele, 1717. 

VI. Mária Terézia és afranczia lidborúk kordból, 1740—1825. 

19. A magyar hadak hadműveleti térképe 1742—1743-ból. 
20. Hadik berlini útjának hadműveleti térképe. 
21. Schweidnitz megvétele. 
22. A győri csata, 1809. 
23. Az asperni csata, 1809. 

VII. A függetlenségi harczok és a porosz-olasz háború időszakából 
(1825—1866). 

24. A kápolnai csata. 
25. Az isaszegi csata. 
26. A II. komáromi csata. 
27. A custozzai csata, 1866. 
28. A königgrätzi csata 1866. 

Miután az ajánlattevő tisztek legnagyobb része nem csupán egy, 
hanem 2—3 hadi esemény kidolgozására és azok tervének elkészítésére 
vállalkozott, ismét más — írói tevékenységükről ismeretes —- tisztek 
pedig egész munkásságukat korlátlanul a bizottság rendelkezésére bo-
csátották, a hadtörténelmi csoportbizottság vállalatának sikere teljesen 
biztosítva van. 

Nagy örömünkre és különös büszkeségünkre szolgálhat e fényes 
eredmény, mely míg egyrészt a magyar honvédség tiszti karában rejlő 
magas fokú és kiváló szakképzettségről tesz tanúságot, másrészt örven-
detes alkalmat szolgáltatott annak megismerésére, hogy e tiszti karnak 
nemcsak az alapos tudás, de az igaz magyar hazafiság is főjellemvonása, 
mely az alkalmat, hogy egy nemzeti czél elérésére közreműködjék, haza-
fias lelkesedéssel ragadja meg. 

d) A csoportbizottság lépéseket tett arra, hogy a kiállításra a hon-
foglalás térképe elkészíttessék. E térkép hadműveleti vázlat alakjában, 
a csatarajzokhoz hasonlóan, nagy mértékben és színes modorban fog 
elkészíttetni. 

e) Nem érdektelen részét képezendik a kiállításnak a katonai cso-
portozatok, (cachirozott) gyalog és lovas alakok, korhű jelmezben és 
fegyverzetben. 



Tervezve vannak ; az I. időszakra: Árpád apotkeozisa, Árpád kör-
nyezve vezértársaitól (3 lovas 5 gyalog alak); a II. időszakból: Magyar 
vitézek a XII. századból (3 lovas, 2 gyalog); a III. időszakból: Az An-
jouk korából, Nagy Lajos király seregéből lovas és gyalog barczosok 
(2 lovas, 4 gyalog) ; a Hunyadiak korából, Mátyás király serege külön-
böző fegyvernemeinek jellemzésére alakítandó csoportozat (3 lovas, 4 
gyalog); a IV. időszakból: Török hódoltság kora, katonai typusok a 
XVH. század elejéről és végéről (4 lovas, 4 gyalog); az Y. időszakból: 
II. Rákóczy Ferencz kora, katonai csoportozat (4 lovas, 4 gyalog); a YI. 
időszakból Mária Terézia és a franczia háborúk korabeli csoportozatok 
(8 lovas, 8 gyalog); végre a YH. időszakból: függetlenségi harczok, com-
binált katonai csoportozat (3 lovas, 7 gyalog). Összesen tehát 30 lovas 
és 38 gyalog alak. 

A katonai csoportozatokhoz a costume-tanúlmányok, minta képek 
készítése, a lovas alakokhoz a lovak szállítására tett intézkedések stb. 
folyamatban vannak. 

A csoportozatok a hadtörténelmi kiállítás 2 nagy és 2 kis termébe 
chronologikus sorrendben helyeztetnek el és az azon korbeli egyéb mű-
és emléktárgyakkal, fegyverekkel, rajzokkal stb. egy-egy külön, a fej-
lődést fokozatosan feltüntető csoportot fognak alkotni. 

b) Az ezredéves kiállításról általában. 

A kiállítás ügyének általános állapotára vonatkozólag szolgáljanak 
felvilágosításúl a következők : 

1. A kiállítás területe a Yáros-ligetben 472.000 • m.-re van meg-
határozva, mi 172.000 • m.-rel nagyobb tér, mint amilyen 1885-ben 
a kiállítás czéljaira szolgált. 

2. A tervezett főbb építkezések a következők: a) Az állandó híd, 
a kiállítás főbejáratától a Nádorszigetre; a kiírt pályázatra 5 pályamunka 
érkezett bes a kereskedelmi miniszter, mint akiállítás elnöke, végrehaj-
tásra a Schlick-féle tervet fogadta el; a híd költségei 169.000 forintra 
rúgnak, h) A kiállítási nagy körút, mely a Nádorszigetre vezető híd által 
megnyitott út folytatásaként az egész kiállítási területen végig vonul és 
a Stefánia-útig terjed ; hossza 1430, szélessége 25 méter, c) A villamos 
közúti vasút, mely a nagy körúton futna végig a főbejárattól a Stefánia 
és az István-út sarkáig; e vasút egyszersmind a villamos vasútak szem-
léltetésére kiállítási tárgy is lenne, d) A király-pavilion, mely kiváló fény-
nyel terveztetik és a Nádorszigeten, a tó partján olymódon fog felépülni, 
hogy a tóra néző terraszról a kiállítás nagyobb része áttekinthető legyen. 



e) Az igazgatósági épület, mely a Széchenyi-szigeten, a kiállítási terület 
határán épül, olykép, hogy az épületbe kívülről is belépni lehessen. 
f ) A történelmi főcsoport épülete, mely a Széchenyi-szigeten oly módon 
fog építtetni, hogy a Nádorszigetről a Széchenyi-szigeten át az iparcsar-
nokhoz vezető fó'út a történelmi főcsoport épülettömegein és udvarain 
áttör; építészetileg egyszersmind maga is kiállítási tárgy, mely a főbb 
stylusokat (román, gothikus, renaissance, barokk és rokokkó), részleteiben 
pedig a hazai főbb műemlékeket utánzatban feltünteti. A kiírt pályázatra 
három terv érkezett be (Alpár, Pfaff és Schickedanz), melyek közül egy 
tisztán goth stylusban van tartva (Pfafíé). A kereskedelmi miniszter, 
mint a kiállítás elnöke, az Alpár-féle tervet fogadta el, míg Schickedanz 
az interieuröket és a belső díszítéseket készíti. A földszinten beépítendő 
terület körülbelül 4610 Q m. g) A jelenkori főcsoport épületei, melyek 
közül eddig tervezve vannak a bányászati és kohászati-, a gép-, a 
közlekedési-, az építési ipar- és az oktatásügyi-csarnok, h) Egyéb épít-
kezések ; ilyenek: az ünnepélyek csarnoka, az egészségügyi csarnok, a 
papírgyárak és sokszorosító műiparágak csarnoka, a malom-, czukor- és 
szesz-ipar csarnoka, a házi ipar és népismei kiállítás faluja stb. 

3. Az egyes csoportok tevékenysége kiváltképen az összeírásra, a 
gyűjtésre irányúit, mely czélból a csoportok előadói úgy a bel- mint a 
külföldön utazásokat tettek. 

Miután 0 Felsége a király, a császári gyűjteményeket is a kiállítás 
rendelkezésére bocsátotta, egy bizottság Bécsben hónapokon át műkö-
dött és a császári gyűjteményeken kívül még vagy 20 nyilvános és ma-
gán gyűjteményt kutatott át, és közel 700 darabot írt össze, az ott 
talált magyar vonatkozású mű- és emléktárgyakból. A külföldi helyi 
bizottságok (Berlin, Páris, Róma, Konstantinápoly, Sz.-Pétervár stb.) még 
szervezés alatt vannak. 

A jelenkori kiállítási csoportok szintén dicséretes buzgalommal 
működnek; tervét és a részvétel módozatait már valamennyi megállapította. 

A hadügyi (XVII.) csoport fel fogja ölelni a közös hadsereg, a 
honvédség, a csendőrség, a magyar vörös kereszt-egyesület, a katonai 
szállítók és azon iparosok kiállítását, akik katonai czélokra szolgáló czik-
keket készítenek. E csoport kiállítása igen érdekesnek ígérkezik különö-
sen az által, hogy a közös hadügyminiszter úr a legnagyobb készséggel 
beleegyezett abba, hogy a hadsereg és a különféle katonai intézmények 
szervezése és működése szemlélhetővé tétessék; ugyanily iránybani tá-
mogatásukat biztosították a magyar bönvédelmi minister úr és báró 
Sternegg, a hadi tengerészet parancsnoka. 

Bemutattatni fognak: a különféle csapatok ruházata, fölszerelése 



és fegyverzete ; vonat-anyag, hídkészletek, műszaki fölszerelés, élelmi 
czikkek ; tábori kórház, posta és távíró ; a hadi tengerészet fölszerelése, 
hajómodellek, és más tárgyak ; a magyar honvédség ruházata, fölszere-
lése és fegyverzete, vonata, élelmezése, a katonai nevelés és felsőbb ki-
képzés ; a vörös-kereszt külön pavillont állít. 

4. Egyéb intézkedések; ide tartoznak az iparosoknak megrendelé-
sekkel való ellátására tett intézkedések, a hazai főbb középületek bemu-
tatására, nemzetközi és országos congressusok tartására, a külföldi sajtó 
tájékoztatására tett előmunkálatok. 

Megállapíttattak azonkívül még: a) a szabályzat a hivatalos kiál-
lítási katalogusok ügyében ; b) a kiállítás látogatására vonatkozó szabály-
zat tervezete; c) a szállítási szabályzat tervezete; d) a jury-szabályzat 
tervezete ; e) a kiállításra és az időleges kiállításokra vonatkozó pro-
grammok és részletes határozatok. 

HADTÖRTÉNELMI APRÓSÁGOK. 

Józseffő/i erez eff nádor fegyverbe szólít/a a magyar 
nemesi fölkelést. 7809 ápril 27-én. A magyar nemzeti fölkelés 
1809-ik évi szereplésének leírásakor közöltük a parancsot,1) melylyel Jó-
zsef főherczeg nádor a magyar nemesi fölkelő seregtől, a háború bevé-
geztével elbúcsúzott. Most akadt kezünkbe a kiáltvány, melylyel a nádor 
a magyar nemességet fölkelésre fölhívja, mely okmány tehát a már kö-
zölteknek kiegészítésére szolgál, s itt következik : 

0 Császári Királyi Fő Herczegsége, Károly Fővezér, e folyó Hó-
napnak 19-kétől fogva 23-kig a Vezérlése alatt lévő Seregekkel az Ellen-
ség nagyobb ereje ellen megszűnés nélkül nagy vitézséggel viaskodott. 

A Csász. Királyi Hadaknak Ötödik s Hatodik Korpussai, az ellen-
ség nevekedő erejének tovább ellent nem állhatván, kéntelenek voltak 
magokat az Inn vizéhez vonni. Ó Cs. Kir. Fő Herczegsége a Fő Vezér is 
által vonta magát a Dunán, 24-kén ezen Hónapnak, minek utánna az 
alatta lévő Seregek öt egész napok alatt rendkívül való vitézséggel liar-
czoltak, és az ellenségben sok Kárt tettek. 

A Dolog valóságos Fekvéséről ugyan majd akkor lehet igazán 
ítélni, midőn mind a Dunán által hátrált, mind az Inn vize mellett álló 
Seregektől a környülállásos Tudósítások megérkeznek. Azomban kép-

*) Hadtörténelmi Közlemények, 1889-ik évfolyam. 



zelni lehet, hogy az ellenség, győzedelmét használván, tellyes erejéből 
igyekezni fog Cseh Országba s Ausztriába be ütni. 

Minden Rendelések meg vágynák téve, hogy ezen ellenséges beütés 
a lehetőségig megakadályoztassák. 

Jelen van tehát az az idő pont, mellyben a Magyar Nemesség, 
Királlyához és édes Hazájához való hűségét, nagy tetteivel újonnan meg-
mutathatja. Ezen czélból szóllítom azt a Határ Szélekre. 0 Felsége a 
Király megvan győződve a felől, hogy a Nemes Magyar nemzet, akár-
mely áldozatot sem fog nagynak tartani, melly által az idegen Járom Ín-
ségétől meg menekedhetik. 

Bizom én is a Nemesség világszerte esmértt Vitézségében, melly a 
Királyt, Hazát s tulajdon Szabadságát, hatalmas Karjával, mind eddig 
híven oltalmazta, s épen fenntartotta. Azon remény táplál, hogy Vezér-
ségem alatt, esküdt ellenségünk Kártékony szándékát, a Felkelő Nemes-
ség semmivé teszi s megszégyeníti. 

En részemről szerencsésnek tartom magamat, hogy ezen nehéz 
szempillantásban, illy nagylelkű s Vitéz Nemzetnek Vezére lehetek, 
melly erántam való szeretetének és bizodalmának már több felejthetet-
len jeleit adta, s mellynek egy része most is Vezérségem alatt, a Haza 
dicsősségére fegyverben állván, engedelmességével s Rendelésimnek se-
rény végrehajtásával engemet újjab liáládatosságra kötelez. Költt Budán 
Szent György Havának 27-kén 1809. Fő Herczeg József, Nádor Ispány. 
(Csász. és kir. hadi levéltár, Feldakten 1809.) G. G. 

Érsek- Újvár erődítési költségei 763,9-/6 Gálán -
thai gr. Eszterházy Miklós úr, Magyarország Nádora ő excellentiája 
adott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . 5000 frtot 
Méltóságos és főtisztelendő Losy Imre, bold, esztergomi 

érsek, a Nádor gróf ő excellentiája útján ... ... 10000 « 
Mélt. és ft. Lippay Imre, akkor magy. kir. kancellár úr, 

gr. Eszterházy Miklós nádor Ő excellentiája útján ... 600 « 
Mélt. és ft. Telegdi János, kalocsai érsek úr ._. 1000 « 
Mélt. Nagyfalvay Gergely, néhai váczi püspök pénzéből 

az esztergomi érsek úr ő méltósága adatott újvári 
tiszttartója által . . . . . . . . . . . . ... ] 000 « 

Tekintetes és Nagyságos galánthai Eszterházy Pál újvári 
vicegenerális úr adatott az órás torony épületére ... 300 « 

Nyitra vármegye az építkezés főpénztárnoka Sándor Fe-
rencz úr által 2640 frtot, Keresztúri László úr által 
pedig ismét 2025, összesen teliát .. . . . . 4665 « 



Pozsony vármegye, Sánta Pál utján adott . . . . . . . . . 3035 frtot 53 
Trenesény vármegye, Matyasovszky Menyhért útján . . . 500 <> 
Soprony vármegye, Ebergényi János útján .... . . . ... 399 « 
Mélt. gr. Illósházy Gáspár úr . . . . . . . . . 500 « 
Soprony szab. kir. város ... . . . . . . . . . . . . 300 « 
Szakolcza « « « . . . . . . . . . 100 « 
Nemzetes Morocz Farkas úr . . . . . . 25 
Tek. és Nagys. Amady Lénárt és János urak 100 
Néhai tisztelendő Bagy József pénzéből Mihály István 

tisztelendő úr adott .. . . . . . . . 150 
És ismét galánthai gr. Eszterházy Miklós Magyarország 

nádora, 1643 január 1-től 1644 október 18-ig több 
részletben adott (néhai Losy Imre esztergomi érsek-
nek a fonn kimutatott capitalishoz csatolt ezer fo-
rintján kivül) ... . . . . . . . . . ... . . . . . . 1400 « 

Az összes bevétel e szerint 1639 okt. 4-től 1644 decz. 
végéig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Z 29074 frt 53 

Mely pénzösszegen felül az utolsó számadások szerint 
marad czementes mestereinknek fizetendő hátra-
lék a czementért . . . . . . . . . . . . . . . 900 frt. 

(Latin eredetije : Summarius extractus Francisci Százady super 
introitu pecuniarum ad restaurationem Arcis et Praesidii Ersek-Újvárien-
sis á 4. Octobris 1639. usque ultimum diem Decembris 1644.) Eszterházy 
berezegi főlevéltár Kis-Marton, Fasc. 30. N. 4. Rep. 72. M—y. 

Tengertü? Fogyást JZrdélyig hány Generálisság 
vagyoíi magyarországi koiona alatt.1) Kassai, Érsek-Ujvári, 
Győri, Dunáninnétvaló, Tótországi és Horvátországi. S azon kívül 
Bánság. 

A kassai generálissághoz vagyon kilencz végbáz Kassával együtt, 
a kikben juxta antiquam limitationem 1000 lovasnak és 1500 gyalognak 
köllene lenni. 

Az újvári generálissághoz penig Hajnácskővel együtt, a kibe Fü-
lekből jár praesidium, tizennégy végház. Ezekben köllene lenni, a régi 
szokás szerint, circiter 1600 lovasnak s mintegy 2000 gyalognak. 

Komárom magánvaló végház, nem függvén más generálisságtul, 
kinek okát nem tudhatni, s vagyon magyar lovas abban 100, gyalog 200. 

A győri generálissághoz Gesztessel együtt, a hová Tatából jár 

*) Kimutatás a XVII. század közepéről. 



praesidium, vagyon végház tizenegy. Ezekben köllene lenni magyar lovas-
nak circiter 800, gyalognak 1000. 

A Dunán innét Kanizsa ellen, Muraközzel és Légráddal együtt, 
vagyon végház tizenkettő, kiben circiter 1000 lovasnak és 1200 gyalog-
nak köllene lenni. 

A Hátországi generálissághoz végház vagyon, ha Varasdot is annak 
köll mondani, hat. S vagyon azokban lovas 300, s gyalog német és hor-
vát 1740. 

A Horvátországi generálissághoz, a tengermelléki végházakkal 
együtt, vagyon tizenkét végház. Azokban köllene lenni lovasnak 200. 
Gyalog 1731. (A zluni oláh praesidiumon kívül, a kik 700 vannak fizeté-
sen kívül.) 

Bánsághoz vagyon tizenkét végház. Azokban horvát vitézlő nép 
vagyon lovas 300, gyalog 611 és így tészen a summája: 

88 végházban lovas magyar és horvát circiter . . . 5000 
Német lovas . . . . . . 150 
Magyar és horvát gyalog . . . . . . . . . 7400 
Német gyalog ... . . . 2481 

Összesen Lovas és Gyalog: ... . . . . . . 14931 
Egy magyar lovasnak 4 Bénest fizetvén egy hóra, tészen ... 191080frtot 
A gyalognak pedig 27» llénest « « « « . . . 299000 

Summa: Négyszázkilenczven ezer és nyolczvan forint. 
A németek fizetése mennyire mehet: nem tudhatni. Az ő szokások 

szerint kinek több, kinek kevesebb fizetések lévén. 
De legalább reá megyen annyira a fizetések, ha nem többre is, 

mint a magyar és horvát gyalognak, melyeket mind egy summába vet-
vén, tészen fizetések száztizennyolcz ezer és háromszáz forintot esztendeig, 
az officiálisokon kivid, melyekre reá megyen azokra is esztendeig négy-
százezer forint, profonton és munition kivül. 

Fedezet: 
Az ő Fölsége és szomszéd országok segedelme mellett. 
1 -mo. Hicque connumeratis portarum limitat tenne 50 ayagy GO 

ezer forintot: lenne onnan két esztendeig 200,000 forintnál is több; csak 
a vármegyékben partiális fölvétel ne volna. 

2-do. A városok taxája ne convertáltassék ad privatas usus és ne 
ház- hanem érték-számra dicáltassék : az is reá megyen esztendeig 50,000 
forintra. 

3-tio. Az urak is adjanak, mikor had nincsen. 
4-to. Egy helyi ós czimeres nemes emberek is contribuáljanak. 
5-to. A harminczadrul való jövedelmet máshová ne fordítsák. 



6-to. A jélharrninczad. 
7-mo. A majorságbeli kereskedéstől fizessenek a nemes emberek. 
8-vo. A dézmákat venné meg a generalis per pás, cum conniventia 

dominorum terrestrium. 
9-mo. Posztót olcsón venni. S a kit réf szám szerint vesznek, a 

vitézlő népnek singszám szerint adni. 
10-mo. A barommal való kereskedés. 
11-mo. A végházakban való korcsmák ne legyenek a kapitányoké. 
12-mo. A bányavárosok is segítsék. 
13. Thesaurarius qucestust csináljon az ország pénzéből, feles ba-

rommal. 
14. A sóbul is. 
Melyre több mód is lehet. (Connotatio Confiniorum in Hungaria, 

ad eadem necessariorum Equestrium etPedestrium Militum et ex qualibus 
Proventibus solvendi essent. Eszterházy berezegi fölevéltár Kis-Marton. 
Fasc. 30. Nr. 12. Rep. 72. M—y. 

Ferdinánd főherczeg JVadasdy Tamás fiát fölkéri, 
hogy atyjának fegyverzetét küldje meg neki, hogy őazt 
az utókor dicsőségére hadi szertárába?i közszemlére 
állíthassa. Í590, június 17-én. Ferdinand von Gottes genaden 
Ertzhertzog zue Oesterreich etc. Wolgeborner lieber getreuer. Wir geben 
dir genediglih znuernemen, das wir vnns bey etlichen Jaren her nit one 
sonndere miehe beflissen, der Römischen Kaiser, Kbiinig, Fürsten, 
Grauen vnd Herren, auch annderer Nidern standts, so in der Kriegser-
fahrenheit beruembt, auch selbst Veldtherrn vnd fürnembe Obersten 
gewesen, Laibbarnisch vnd Rüstungen, welche si in werenden Khriegs-
zügen an Irem Leib gefiert, und wider den Feindt gebraucht, sambt Iren 
Conterfetturen, besclireibung des Herkhommens vnd Irer volbrachten 
Kriegszig vnd Thatten, zue der Hannd zubringen vnd solche in ainer 
durch vnns Innsonnderhait darzue erpauten Riistkhamer nit allain für 
vnnser ergezlichait, sonndern auch denen, welche Je selbst oder deren 
vorfordern Rüstungen dargegeben, vnd derselben Nachkliomlingen zue 
ainer ewigen Ruembwirdigen gedechtnus mit sonndere fleis aufzuebe-
lialten, wie vnns dann dis vnnser fürnemben, wiewol mit harter miehe, 
doch Gottlob zimblichen von statten ganngen, weil wir Dergleichen 
Armaturen vnd Rüstungen ain guete anzal bekhommen, so vnns von 
vnderschidhchen Orten der ganzen Christenhait guetwilliglich zuege-
schickht worden. Dieweil wir dann guet wissens tragen, das Weiland 
dein Vatter, der Wolgeborne vnnser lieber getreuer Nadaszdy Tomasch, 



Grosz Graf in Hungern seliger, sich bey Lebzeiten der Römischen Kaiser-
lichen, auch zue Hungern vnd Behaimb Khüniglichen Maiestät Ferdi-
nannden des ersten, Vnnsers allergnedigisten freundtlich geliebten Her-
lsen vnd Yattern Hochlöblichister vnd Seligister gedechtnus, wie. dann 
auch vnder vnns, als wir vnnsern ersten Zug wider den Erbfeindt der 
Christenhait in dem verschinen Sechsvndfünfzigisten Jar in Hungern 
gethan, als ain Oberster vber das Hungarisch Khriegsvolckh wider den 
feindt gebrauchen lassen vnd sich dermassen dapfer vnd Ritterlichen 
verhalten, das wir Inn für wirdig erkhennen, damit sein Rüstung, so er 
also wider den Erbfeindt gebraucht, zue diser löblichen gesellschafft 
kliomben vnd an sein gebürende stelle in obgedachter vnnserer Rüst-
khamer verordnet und geehrt werden solle. Thuen dich derhalben liie-
mit genediglich ersuechen, du wollest vnns gedachtes deines Yattern 
seligen Leibs Armatur sambt Irer Zuegehörung, Conterfettur, Wappen 
vnd verzaichnus aller seiner gehabten Dienstbeuelh, volbrachten Kriegs-
zug vnd Thaten, auch Wappenkhlainat, zue gehorsamen gefallen, daran 
wir dann nit zweiffein, guetwilliglich eruolgen vnd zuekliomen lassen, 
vnd du wirdest dir solches auch vmb souil desto mer belieben lassen, nit 
allain, das es gemeltem deinem Vattern seligen, dir und deinen Nach-
kliommen zue ainer ewigen Ruembwirdigen gedechtnus geraiclien thuet, 
sonndern auch, das wir bedacht vnd willens sein, aller derjenigen, wel-
cher Armaturen wir also zue der Handt bringen, Connterfetturen in 
khupfer stechen, Ire thaten beschreiben, hernach in offentlicken Druckli 
ausgeen zelassen vnd ainem Jeden, so vnns zue solchem Werckli gedient 
vnd geholffen, ain Exemplar zuezeschickhen. Daran thuest du vnns ain 
sonnders angenembs gefallen, welches wir gegen dir in allen gnaden, 
damit wir dir one das vorders wolgewogen, zue erkhannen nit vnderlas-
sen wollen. Geben in vnnserer Stat Ynnsprugg, den Sibendzelienden 
Junj Anno p. Neünzigisten. Ferdinand, m. p. Ad mandatum Sereniss. 
Dnj Arcbiducis proprium. Jacob Schrennkli. m. p. 

Eredetije a ca. és kir. közös pénzügyminisztérium levéltárában 
(Familien-Acten ad No 2 Lit N.). 

Közli: Hugyecz Antal. 



Összetes kimutatás a bányavidéki kapitányság várai-
ról\ vég házairól, azok védő őrségeiről és azoknak fen-
tartási költségeiről 1607-ben. 

s 
A vár, erőd vagy 

Meghatározott védő 
őrsége 

A védő őrség 
egy havi 

Jegyzet -o >> végház neve huszá- hajdúk 
német 

tüzérek 
költsége Jegyzet végház neve 

rok hajdúk gyalog-
ság 

tüzérek 
fr t kr. 

1 Komárom 100 643 300 26 5618 35 

2 Érsek-Ujvár . . . . 300 400 300 16 2060 — 

Csak a német gyalog-
ság fentartási költ-
sége van fölvéve; a 
magyarok Esztergom 
jövedelméb. fizettetn. 

2 
A bányakerületi ka-
pitányság rendelke-
zésére ugyanott 

150 160 — — 1923 25 

3 Yácz . . . 100 300 — 4 1957 30 

4 Nógrád ___ . . . . . . 100 150 100 7 2044 — 

5 Tamássi ___ 50 100 — 1 564 15 

6 Szölgyén__ ___ ___ 50 100 — 1 564 15 

7 Léva . . . . . . 200 200 100 6 2428 15 

8 Drégely-Palánk . . . 50 130 — 3 693 45 

9 Gyarmath . . . 150 200 — 5 1440 15 

10 Szécsény. . . . 100 300 — 5 1491 — 

A 300 hajdúból 50 Bu-
jákon, 50 Somoskeőn, 
25 Hollókeőn. 

11 Buják.. . . . . . . . — 50 — - — — 
A Szécsény számára 
kivetett helyőrségből. 

12 Somoskeő . . . . . . — 50 — — — — Ugyanonnan. 

13 Hollókeő . . . — 25 — — — — Ugyanonnan. 

14 Fülek . . . . . . 200 100 300 20 4209 45 25 hajdú Hajnács-
keőn. 

15 Murány . . . — 24 100 4 859 45 

Összesen 1550 2807 1200 98 25857 45 

A védörségeh összes száma 5655 fő, évi höltsége 310,245 frt. 

*) Cs. és kir. hadi levéltár. Feldacten. Fasc. II. ad 1. bb. G. G. 



Gróf JZszterházy Miklós nádor és 'Táztnán 'Péter 
bíbor no A: levélváltása katona-ügyekben. I. Gróf Eszterházy 
Miklós nádor levele Pázmán Péter híbornokhoz. Ajánlom szolgálatomat 
kgmdnek, Istentől minden jót kívánván. Az kegd 11. prásentis írt leve-
lét 17. atták megh, megh szolgálom azért az kgmd hozzám való jó akarat-
tiát és szeretetit, mint hogy ugianis akartva, kiváltképen magamot néző 
dolgokban bizony dologli kegmd hozzám való idegenségére okot sem 
akarok adnom. 

Az mi penigli amaz egy neháni katonáknak föntartását illeti, az ki 
miat ilj sűrű volt az panasz, föntartásokat S meghfogadásokat is ő Föl-
sége parancholta, kiről egy neháni rendbeli levelei eő Fölségének nálam, 
S hivatalom szerént igaz Ítélettel magamis azt Ítéltem, hogy volt, S 
vagion mégh most is Hazánknak is szükségek reájok. Mindazáltal táma-
dással s tumultussal fenigetőzvén ellenek nagy sokan, régen rendelést 
tettem vala hogy eloszoljanak, de megh chalatkozván az nékik rendelt 
Pénzben, aban haladót el oszlások. S azonban nem giőzvén várni az 
Uraim, mintha az Országh Nittra vármegiét rendelte volna nékem 
superattendensemnek, ím látom, hogy nem elégettek megh hozzám való 
keméni es feniegettőző követségekkel, hanem ím eő Felségének is panasz-
lani mentek reám, s olj vetet először is -— úgy hallom — követ reám, 
az kit nem igen károsítot fönlétek azoknak az katonáknak; mindazonál-
tal ám ugian követis ellenem, de ágion jot Isten ő kegmnek érette, hogy 
kimutatta hozzám való affectioját talám ő kgme törvén megh az Jeget, 
utat njit többeknek is effélére. Az ki szinten jókoris ment föl, mert lám 
az Cassai Generális, meg Generális-Insurrectiot hirdetet, s oda minnjáiok 
föltámadását is szükségesnek jtélik, s mi köztünk némeliek chak nézését 
sem szenvedhetik ez néháni katonáknak, az kikről ím cliak tegnaj) is hozák 
eő Felsége levelét, kiben serio paranchollja, hogy azokat az katonákot 
el ne bochássam, hanem az Egre giült Törökre vigiáztassak velők, correspon-
dentiát tartván az Cassai Generálissal is; de megírám ő Felségének okát, 
miért ninch mód föntartásokban, s tudom megh monta az nemes Nittra 
Vánnegie főkövete is. Hol penigh valami gonosságok ellen való panaszok 
ő kegmeknek az katonák ellen, azzal engem ugy láczik nem vádolhatta-
nak volna, mivel sem én nem chelekettem azt, sem nem chelekettettem, 
s specifica declarationem semmj nemű gonosz chelekedetökben, megli 
sem neveztek, az kiket panaszokra büntetnem kellett volna, noha talám 
immediate az sem engem illetett volna. De ám Isten neki, legien ottan 
heltelen mentségünk, mutassa az üdő megh Inversiojat az ember ratio-
nak, s ottan az Nittraj Vice Ispántól fügiek én is az után : S Idvösse-
gemre mondom, mint Idvössegemet szeretem, s kívánom, olj készséggel 



kész vagiok nekijs engednem, S resignálnom hivatalomotli, S ám mint-
hogy ngyis szoktattják őköt, igazgasson az populo s itéllje ő az szüksé-
gét is, S tegien ugian ő is azonokrol rendelést; De talám bús pennám, 
bántást teszen kegdnek is, hanem, hogy Isten kgmdet jó egésséghben 
sokáigh meghtarcha, kivánom. In Fraknó 19. December 1632. 

Bolstan herczeget Cseh Országi Quartirjában akarja az ellenség 
megh keresni: nagy és derék erő megien reá, eő is mindenünnen eösze 
hivattia népét, S mind Quartir, S mind sedes bellj ugy hiszem Cseh 
Országh és Morva lészen e télen; S Styriában is akart hadat Bolstán 
küldeni, el beszélték onnét, s ha mernének gonosz néven is vennénk, 
kikben adja Isten ne jusson még e télen nekünk is. az panaszkodó 
urammal. 

II. Pázmán Péter bíbornok levele gróf Eszterházy Miklós nádor-
hoz. Szolgálok kk és Istentől minden iokot kivánok. Ma irtam kk, és azt 
hiszem Zádori Uram postán külte kk ez levelemet. Szinte chak most 
hozának Bosnyák Uramtól levelet, melyben iria, mint iártak oda az 
törökkel, mely nem csak rablót, de három százan két ezer törökre ütöt-
tek volt; azokat szeginyeket igen megütögették. De azért nem oly nagy 
kár eset bennek. Includált volt kk. szollo levelet; nem vettem eszemben 
hogy nem nekem szól, és fel szakasztottam, de az eleit tekintvén, egy 
szót sem olvastam benne, magam gyűrűs pecsétjével lepecsételtem, és 
kk meg kültem. Tudva akartva soha senki levelét fel nem szakasztom. 
De Casus ubíque valet. Kd tudom gonosz néven nem veszi, kire kdt ké-
rem is. Tudom kmdt értette mint iárt az Istoti Péter öcse. Azt hiszem 
megírták aztis kk. minemű Istentelen és kegyetlen rút dolgokat mivel-
tek ez ennihány száz fogadot nép; és mint liarczoltak az pórokkal. 

Ugy látom, hogy az minemű állapotban volt az sidó nemzet, 
utolso veszése után, csak nem ugy vagyon szegin hazánk is. Egymást 
fosztják, ölik etc. az megyei hadatskák Capitanival csak annyt gondol az 
alatta való, mint az falubeli kis bíróval. S szemükbe szidgyák őket. 
Úgyis vagyon, hogy mind igen keveset parancliolnak azoknak, kiknek 
fizetése meg ninchen. S Az ki hadat fogad, és fizetésében megfogyat-
kozik, ellenséget fogad; kiváltképpen illjen embereket, kiknek háta-
kon haza. 

Ha az Dunán nagy zaj nem leszen vala, mint a felföldön ugy ittis 
próbál vala az török valamit. Es nem volt senki a ki ellene álljon. 

Nem látom okát miért nem lehetne ez jövendő böjtbe gyűlésünk. 
Mert bizony el vesz az a darab föld, lia országos végzések nem lesznek, 
és az végházakra gondviselés nem leszen. Ugy elidegenedtek az szabados 
katonák fesletségektűl az vármegyékis, hogy nem tudom mivel oltalmaz-



liassukszeginy liazát, halncommuninon consuletur. Tarcsa és álgya meg 
Isten kgdt minden iókkal. Érsek Uivárba 29. Decbr. 1632. Kk. szeretettel 
szolgál. Cardl. Pázmán. 

III. Gróf Eszterházy Miklós nádor válasza Pázmán bibornoknak. 
Ajánlom szolgálatomat kegdnek, es kivánok sok uj esztendőt szerencsés-
sen kegdnek. Az kgmd 29. Decembr Uyvárból írt levelét, tegnap estefelé, 
ugy mint Vízkereszt napián vettem, de cbak az utolsót, az kiben írja 
kgmd, bogy ugian azon napon más levelet is külte volna kgmed hozzám, 
kit még el nem vettem. Megh szolgálom azért kgmdnek, hogy leveleivel 
látogat; kívánom giakrabban én is azont mivelnem, de csaknem szünte-
lenül való búsulásban lévén, látván az mi veszni indúlt hazánknak, és 
Nemzetünknek, állapottiát, és az arra való gondviselést; azokrol írnia 
nem merek, S más apró dolgokal alkalmatlanúl ítélem fárasztanom 
kegmdet. Más az, én it, mint valami Eremumban az Farkas völgieben 
vonván magamot megh, három egész holnapia lészen már, hogy egyik 
lábamból az másikban esnek az nagy fáidalommal való fluxusok S töb-
bire csak házam aitaján sem mehetek ki, az mint mostis szintén Uj 
esztendő napián, meg megh uyolának azon fáidalmak lábamban. S az 
olta ágiambolis aligh kelhettem föl, az mint most is ugy hevervén irom 
ezeket, ki igen nagy kedvetlenségben is eitet, S előbbeni munkáimtolis 
el fogot; tovább mint adgia Isten, várnunk kel eő szent Fölségétől, de 
ligy látom az közönséges vélekedés kivel, nem élethosszabító, hanem azt 
rövidítő njavalia kezd ez én rajtam lenni; legien ugy mindaz által, az 
mint Isten akarja. 

Bosniák Uram levelének föl szakasztásában, nem eset semmi fogiat-
kozás, seőt akartam volna, ha ugian akkor megholvasta volna kegd; 
kit kívánnám, hogy ércsen is kegd: ím ugian vissza küldöm, kegme-
det kérvén vegien üdőt megholvasására. 

Az török mostani rablását és az szegéni katonák esetjt az mi illeti, 
így szokot azoknak lenni dolgok, az kit más sem oltalmaz, s maga sem 
oltalmazza magát; nem mondliatiák, hogy elégli importunus nem 
volnék, mind Udvarnal, s mind az Országnál, hogy ennii ellenséges 
dolgok közt vigiáznánk, es niúlnánk valami oltalomhoz; de kinek bo-
londságbnak, S kinek Törvénytelen és szokatlan dologlinak, S kinek 
szabadsághtalansághnak látszik; seőt némelliek hogy nem is szükség az 
oltalom, ugian kiáltiák, s egy szóval veszni hatták magokat, s inkáb ha-
dakozik s veszekedik maga ellen, hogy sem maga javáért vagy költene, 
vagy tűrne valamjt; kit nem is most kezdet az az eszeveszet Nemzet, 
hanem most akarja inkáb veszélit végezni; kire ha maga nem elégh, 
ne félljen érkezik ezennel segítség, ugy veszem eszemben. Szintén 
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elunám énis bajmolódnom vélek, haszontalannak látván minden mun-
kámot s törődjsemet, s ugy vagion, hogy ha valami giülést érhetnek, 
talám hosszú zajai és kiállással vihetnénk valamjre eőket; mint, hogy úgy 
szokták, hogy anélkül nem is akarnak semmit is chelekednj ; de ha mit 
végeznek is az közjóra valót, majd iigian véteknek tartiák annak meg-
hallását, az mint mostis hiszem volna, mind oltalmokra való végezése, 
S mind hol mi segedelmeket néző Statutumok; de mi láttiuk, hogy 
semmjt azokkal nem gondolnak, S igazat irok kegdnek, hogy ím 
negiedik esztendeje leszen már az Posoni utolsó giülésnek, S ekor 
vetettek holmi Contributiokot föl; de vagion olj vármegie, hogy mind-
azoltától fogvást is, sem dijat, sem Corona Pénzt, sem semmi más Contri-
butiokot sem tett, S csak egy Pénzt sem adot az Generális Perceptor 
kezében. S ezek az igaz hazafiak! S hogy adna efféle életet s egiéb 
javait hazájáért, ki ha mind enni idő alatis csak ezeket sem Prestállia ; 
Isten azért, és nem giülés azoknak orvoslója. Mindazonáltal mivel ő Föl-
segének is igéreti tartia, s kivánia az mi szüksegünkis, jó volna szorgal-
maznunk, ugy teczik; chak hogy abbanis miclioda akadékim voltak 
máris énnékem, nilván vagion kegdnél. En mindazonáltal eleget teszek 
kötelességemnek, noha szintén, mint a tűztől, ugy félek attólis. 

Az katonák gonoszságát nem javallom, de azt sem, hogy illjenként 
•Von az Paraszt ember, ki miat az vitézlő nép az populust, az kit egiéb 
arant oltalmazni kellene, ím azt giűlölte megh, S amazok megh eze-
ket ; S az hol Pogán ellen köllene fegy verkezniök, egy más ellen hada-
koznak, kit tudom, hogy Causál ugian az vitézlő nép zabolátlansága is, 
de nagiob részint az Pórok tűrhetetlensége oka, kiknek erre való bátor-
ságot, nem kichin számadásokkal annak sokan; bolot, ha az másut való 
kösségh tűrésével az hadakozások alat, eöszevetnék az mostani eő türise-
ket, avagy ugian azelőtt való magok tűríseket is, ugy teczik fegyvert nem 
foghatna méltán az rosz Pór ezekért; de ez is szokásban menvén már 
nálok, fogni fognak ez általis. 

A mi penigh fizetesöket illeti az katonáknak, az kiket Generális 
Uram fölvet és kirendelt, én azokban semmjt sem tudtam, nem is hit-
tem fönlenni őköt, mivel maga írla volt eő kglme, hogy chak egyet sem 
fogadot, sem fogad, valamigh Pénzt nem küldenek eő kgmnek; de az 
mint értem három hadnagyságh allia volt azis. Az kiket penigh én biz-
tattam volt, most harmadik hóra fizöttem nekik, S csak az fizetet-
lenségh Insolenssé nem tehette volna őket, bolot minden hada többire 
így vagion ő Fölségének, S merem mondani, hogy esztendeigh sem 
adnak sokaknak csak egy hó Pénzt is; mindazonáltal az kösségen való 
élés mellet szolgálnak, s hasznosan, S eltűri s szenvedi az kos-



séghis, S így van giümölclie szolgálatioknak, de se magunk, se pór-
jaink jt azt szenvedni, s viselni nem akarván, az szolgábol ugy lészen 
ellenségh. Továb azért már én sem gondolkodhatom oltalmunkról, mert 
onnét fölül Pénzt; bizonios, hogy nem adnak. Népet ba kérünk tudom 
annak, de nem oltalom hozót, hanem veszedelmtinköt öregbítőt. Az 
országli népeis sem im fölülni nem akar, sem nem contribuál, az kivel 
népet fogadhatnánk; S ha kiket mi fogadunkis, készeb veszélnek 
ereszteni inkáb magát, hogy sem tűrjön valamjt. Az meg láttiák azért 
mit mivelnek; én meghchelekedtem az mit meghchelekedhettem, kiről 
kész leszek számotis adnom. Nemis giülöltetem jó szántómmal továb 
magamot velők; majd betelik az én jövendőlésem, s talám azután in-
káb hisznek Profétálásomnak. 

Kgmdet kérem jrásomnak megh bochásson ; igen bús és fáidalmas 
állapottal is vagiok, S adja Isten az eő jovoltábol, hogy chalassam ; de 
félek raita, nem messze, az mi hazánk veszedelme. 

Ha ennji galiba egy más után nem talál vala, mind kgdet láto-
gatni Uyvárban, S mind holmi oda való dispositiokért örömest elmen-
tem volna az napokban kgmdhez ; de az mint irám mivel házamból is 
aligli mehettem ki, ha kgmd chelekedné azt, az minapi Insinuált occasio-
val, Irgalmasságot is chelekednék, S az szükséges beszélgetések megh 
lehetnének, S az egész Attiafiságotis kötelezné újonnan az Uy esztendő-
ben maga szolgalattiára kgmed. 

Istennek hála az Egli még it mindenüt tiszta, S nálam Challó 
közbenis meghsziint az az ot Yalo Pestis. Adgia Isten az mikor kgmdet 
látom, lássam jó egésségben kit tarchon meghis Isten szerenchés lioszú 
életben. Datum in Frakno die 7-a Januarii 1633. kgmd jó akaró szolgája 
Groff E. Miklós. Közli: Geücze István. 

A J/ont Cents megvétele egy magyar huszár-őrnagy 
állal. Az 1800-ik év ápril havában Melas tábornagy, a francziáknak 
Olaszországba való betörésétől tartva, az Alpok átjáratainak biztosítását 
Kaim táborszernagyra bízta. Ez az átjárók egy részét már is kezében tar-
totta, a többit pedig a franczia védő őrségektől elfoglalni igyekezett. 

A Mont Cenis átjárót a francziák részéről Caffre dandár tábornok 
tartotta megszállva, de csapatai cordonszerűleg messze szétszórva valá-
nak. A szoros megtámadására Kaim egy 1200 főnyi csapatot rendelt, 
melyet a Turinnál álló és a hegyekben már ismerős Meshó, hetedik 
liuszárezredbeli őrnagy1) parancsnoksága alá helyezett. 

*) 1809-ben a győri csatában, mint tábornok, magyar nemesi fölkelő 



April hetedikén Meskó különítménye Susában három napi eleség-
gel elláttatván, éjfél tájban a legnagyobb csendben megindult, áthatolt 
Jaillon falun s végre elérte a szt.-Bertalan kápolnát Levin-Sclieuernnél. 
A különítményt itt Meskó őrnagy öt oszlopra tagozta. Az I. oszlop, 300 
fő, La Ramasse, a Il-ik, 100 fő, Post-Dörfchen, a III-ik, szintén 100 fő, 
a Hospital felé tartott, hol a franczia parancsnok lakott; a IY-ik oszlop, 
500 fő, a nagy keresztnél emelt franczia sáncz hátába menetelt, az V-ik, 
100 fő gyalogság, 20 tüzér és 100 munkás 50 öszvérrel, néhány órával 
később a III. és IV. oszlopot követte a nagy kereszt felé. 

A csapatok több mint tíz óra hosszat meneteltek, majd mély hó-
ban, majd meredek sziklákon áthatolva; kemény hideg gyötörte a csa-
patot, hólavinák fenyegették eltemetéssel. A Kis Mont Cenis csúcsán két 
órai pihenő volt, mely után a menet jó reménységgel folytattatott. Da-
czára, hogy fényes holdvilágos éj volt, a francziák mit sem vettek észre, 
s az oszlopok a Meskó által megjelölt pontokat elérték anélkül, hogy 
csak egy lövés esett volna ; a hidegtől megdermedt őrszemek és kisebb 
különítmények ellentállás nélkül elfogattak ; a sánczok üresek valának. 

Még napfelkölte előtt meg volt szállva a Mont Cenis, a postával és 
a Hospitallal együtt, Caffre dandár tábornok, egy őrnagy, 1306 gyalogos 
és 38 tüzér 18 nehéz ágyúval, Meskó hatalmában volt. Csak azután tör-
tént, hogy egy franczia tábori őrs, mely a főorsókon történtekről nem 
tudott, az V. oszlop elővédét heves tüzeléssel fogadta, de csakhamar el-
némíttatott. 

A Mont Cenis mindaddig csapataink kezében maradt, mignem 
Bonaparte tábornoknak az Alpokon való átkelése kezdetét vette. A Mont 
Cenis-nek ekkor Thurreau tábornok hadosztálya menetelt s gyenge őr-
csapatainkat Turin felé visszanyomta. 

H A D T Ö R T É N E T I IRODALOM. 

I. I S M E R T E T É S E K . 

JVagy Lajos. 1326—1382. í r ta: Pór Antal. Budapest, 1892—93, 
nagy 8-adrét, 628 lap. A Magyar Történeti Életrajzok folyamán kiadja a 

Magyar Történelmi Társulat. Ara külön 8 frt. 
Az Anjouk kora Magyarország történetének egyik fényes időszakát 

képezi. Robert Károly, majd utána Nagy Lajos, Magyarországot nemcsak 

csapatokkal az abdai erődített tábort védelmezte, a C3ata után pedig, az 
ellenségen áttörve, remek módon vonult viasza. 



belsőleg szilárdították meg, de kifelé is oly hatalomra juttatták, mely 
hazánkat Európa első államai közé emelte. A három tenger által mosott, 
kiterjedt, nagy és tekintélyes állam feje, a magyar király, befolyást gya-
korolt Európa ügyeire s nem ritkán közvetlenül erős kézzel ragadta 
meg a kereket, mely a népeket és országokat kormányozá. Az Anjouk 
fejedelmi házának története tehát minden tekintetben gazdag és érdekes 
s így méltó tárgya a történelmi kutatásnak. Ez érdekes munkára vállal-
kozott a magyar történetírás egyik jelese, Pór Antal s fáradhatatlan 
munkásságának egyik legszebb gyümölcse a könyv, mely Nagy Lajos ki-
rályunk életrajzát tartalmazza s melyet a Magyar Történelmi Társulat, 
az Életrajzok folyamán, szokott díszes alakban, számos szebbnél-szebb, 
érdekesnél-érdekesebb illustratióval adott ki, melyek közt Nagy Lajos ós 
Hedvig arczképe Matejko után, továbbá Tintoretto és Paolo Veronese 
képeinek másolatai emelendők ki. 

A könyv szövegére nézve csak azt kell constatálnunk, hogy az 
magán viseli Pór Antal műveinek jellegét; lelkiismeretes, a legapróbb 
részletekig beható kutatás, nagy alaposság mellett is könnyű, behízelgő, 
számos helyen egész a népiességig leszálló, de soha el nem fajuló stylus, 
minden részletében érdekes és vonzó előadás, világos képek, könnyű 
érthetőség és általában mindazok az előnyök, melyekkel Pór Antal mun-
kái közönségesen ékeskednek, tulajdonságai e könyvnek is, még pedig 
annál fokozottabb mértékben, mert lapról-lapra kitűnik, hogy szerzője a 
munkára sok gondot és sok szeretetet fordított. 

Az egész mű Nagy Lajos életét, kormányát és tetteit hat könyvben 
tárgyalja; ezek elseje a király születését, gyermekkorát, trónralépését és 
az eseményeket Zára ostromáig tárgyalja; a második az Endre herczeg 
meggyilkolásából eredő bonyodalmakat és a nápolyi hadjáratokat; a har-
madik a lengyel, szerb, velenczei és dalmát viszonyokat; a negyedik a 
keleti hadjáratokat; az ötödik az osztrák és lengyelországi eseményeket, 
Lajos lengyel királvlyá választását és örökösödési ügyeit, a hatodik végre 
a velenczei háborúkat, Nagy Lajos halálát, kormányának és tetteinek 
méltatását foglalja magában. 

A háborúk és hadjáratok leírásánál Pór Antal is a fősúlyt a diplo-
mátiai tevékenység lehető legbővebb leírására fordítja, míg ellenben a 
hadi eseményekkel mostohán bánik el; olyannyira, hogy ezekre nézve 
Pór munkája igen kevés fölvilágosítást nyújt. Ez közös hibája az «Élet-
rajzok»-nak, mi annál sajnálatosabb, mert az Életrajzok hivatott, kitűnő 
történészek által dolgoztatván ki, ha valaki, úgy bizonyára ők volnának 
arra hivatva, hogy e részben nagyon is hézagos ismereteinket bővítsék, 
pótolják. Az újabb korról — a XVI. és XVII. századtól kezdve — a hadi 



eseményekre nézve adataink bőven vannak és rendelkezünk igen jó ka-
tonai szakmunkákkal is ; de a régebbi időszakból értesülésünk hézagos, 
és Pór Antal a magyar hadi történetírásnak a nápolyi, velenczei háborúk 
és Nagy Lajos egyéb hadjáratainak tüzetesebb leírásával bizonyára ki-
tűnő szolgálatot tett volna. 

Mindazonáltal Pór munkája így is számos hadtörténetileg fontos 
és érdekes adatot tartalmaz, melyek könyvével a katonákat is könnyen 
kibékítik. 

Érdekesnek véljük Pór könyvének utolsó fejezetéből, mely a ma-
gyar vitézséget tárgyalja, egynémely részt kivonatban ide jegyezni: 

«Az igazi vitéz — ezt tartották még a XIV. században is — védel-
mezi az özvegyeket és árvákat, hadba száll törvényes ura mellett, szere-
tettel szolgálja Istenét és tisztelettel viseltetik a hölgyek iránt. Jutalma 
ezért a borostyán-koszorú, melyet tisztességes hölgyek, piros ajkak dicsé-
retével nyújtanak neki, kedves barátjuknak, szívesen látott vendégüknek ; 
a fejedelem pedig elárasztja őket aranynyal, ezüsttel, paripákkal, drága 
ruhákkal.» 

«De hajh ! a XIV. században már megfogyott az igazi vitézek 
száma, azért is oly nagy a becse a magyar királynak; mert sok a becs-
telen lovag, ki szereti a jó asztalt, rágalmazza az asszonyokat, úton-út-
félen dicsekszik.» 

«A tornáknál a hitvány lovag cziczomásan, de elpuhult gyönge-
séggel jő a porondra ; lándzsát nem igen tör; ha valaki hatalmasan ellene 
hajt, hamar elejti azt, mert attól fél, hogy kivetik a nyeregből. Az ő 
lökése alatt nem rendül meg a ló, mert nincs erő karjában. Mit neki a 
vitézi hír ? Bajjal, sebbel jár az. 0 pedig mindig épen tér haza.» 

«A rossz nevelés az oka ezen elkorcsosulásnak. A helyett, hogy 
idegen lovagokhoz szigorú fegyelemre, jó iskolába küldenék a szülők az 
ifjú urakat, honn tartják őket és lesznek belőlük anyámasszony katonái. 
Még nagybirtokú atyák is, merő fösvénységből, nem adnak fiaiknak any-
nyit, hogy idegen földön, valamely hadjáratban részt vehetnének. Ha 
aztán meghal az öreg, fia nem mehet sem a tornához, sem a fejedelmi 
udvarba, se nem tüntetheti ki magát a hadjáratban, mert nem tud 
mindehhez.» 

«A másik ok pedig, amiért az úrfiak megfásultak és nem gyakorol-
hatják magokat az ugrásban, birkózásban, kőhajításban, lándzsavetésben, 
az a gyalázatos divatos viselet; az elül-hátul összeszijjazott fűzők, me-
lyekben az emberek mint a czölöpök úgy járnak ; gyapottal tömik testü-
ket, festik orczájukat, hamis hajat kötnek stb.» 

A komoly harczban egyébiránt a magyarság helyét jól megállotta. 



«Nem szenved kétséget, hogy a magyar főbb urak a német lovagok ügyet-
len fegyverzetét, az úgynevezett sváb fegyverzetet elfogadták, — de a 
magyar hadi nép zöme, mely a magyar fegyvert félelmessé tette, meg-
maradt régi hadi viselete és harczmodora mellett.» 

«A magyarok hadi öltözete bőrből készült és többszörös volt. Az 
alsó ruha puha, jó zsíros irhákból állott, erre a második (néha harmadik, 
sőt negyedik) rövid, bőr mentét (pellicium) öltötték, mely szorosan a 
testhez símúlt és izmaikat feszítette. Sisakot is bőrből viseltek, mely a 
szalonnával befent, s így a levegő behatásaitól megóvott arczokat nem 
födte egészen el. Támadó fegyverük az íj volt, melyet lóhátról előre-hátra 
hajolva biztosan kezeltek; ehhez a puzdra tartozott. Yédelmül hosszú 
kardot viseltek oldalukon. A csatában kerülték a sváb harczot, hanem 
10—15 emberből álló csapatokban nyíltávolságra megközelítették az 
ellenséget és kilőtték reá nyilaikat, melyek a vértezett népben ugyan ke-
vés, de a lovakban és a gyalogságban sok kárt tettek. Ha az ellenség 
megfutott, üldözték ; ha azonban első támadásuknak kívánt sikere nem 
lett, ők futottak széjjel, hogy azután (jeladás végett puzdráikat vereget-
vén) ismét összeálljanak, újra meg újra az ellenségre támadjanak, mely-
nek zaklatásában nagy mesterek voltak.» 

«A halálmegvetésből eredő merészség tette a magyarokat félel-
messé, valamint gyakorlottságuk a zsákmányejtésben. Leírhatatlan, 
szóval el nem mondható, hogy mennyi kárt okoztak a magyar hadak — 
írja Péter apát — és buzgón kéri az Istent, hogy mielőbb szabadítsa 
meg tőlük az országot.» 

«A magyarok lovai kicsinyek, de ép oly kitartók, mint lovasaik; a 
lovak nyakára és szügyére főtt bőrből vagy vaslemezből vértet kötnek. 
Minden lovas két lóval rendelkezik. Magyarországon nagy ménesek van-
nak, ott lovakkal még szántanak is, kitelik tehát könnyen a pótló. A lo-
vak csakúgy nem finyásak, mint gazdáik. Ha lakatlan vidéken táboroz a 
had, ember és ló a szabad ég alatt, sátor nélkül tanyáz. A katona leszedi 
lováról a vértet és ha szép idő van, rajta alszik; ha esik, vele takarózik. 
A ló pedig jó vagy rossz időben födetlen ; nem árt neki, könnyen elviseli 
a rossz időjárást is. Lábaikra békót tesznek ekkor és kiverik a mezőre, 
vagy czövekhez kötik, hogy legeljenek; mert a magyar ló beéri fűvel, 
szalmával, szénával,; szemet keveset kap.» 

«A katona is kevéssel megelégszik; élelme nem sok gondot 
ad neki.» 

«Ilyformán a magyar sereg ellenséges földön is sokáig föntart-
katja magát.» 



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

AJ MAGYAR MUNKÁK. 

'Ihaly Kálmán : «Rákóczi emlékek Törökországban és II. Rákóczi 
Ferencz fejedelem hamvainak föltalálása.» Második bővített és számos 
képpel illustrált kiadás. Budapest, 1893. 8-adr. VII. és 235. lap. Ara 
3 frt. Tbaly Kálmánnak, a Bákóczi-korszak 30 év óta buzgó kutatójá-
nak, e jeles munkája, mely főkép II. Rákóczi Ferencz fejedelem hamvai-
nak föltalálása körülményeivel foglalkozik, méltán számíthat a legszéle-
sebb körű érdeklődésre. Tulajdonkép pedig összeolvasztása, számos új 
adattal való kiegészítése és kibővítése a jeles szerző e tárgyban már 
megjelent három könyvének, fölszerelve számos arczképpel, a magyar 
emlékek fölvételeivel, mi a könyvet különösen díszessé teszi. 

Iványi István: «Szabadka sz. k. város története.» Szabadka, 1892. 
Szabadka város monográfiájának II. része ; az első 1886-ban jelent meg ; 
e rész kiváltképen a város hatósági, adóviszonyai, néprajza, szellemi 
élete stb. leírásával foglalkozik, számos érdekes adatot tárván az ol-
vasó elé. 

Varga Otto: «Aradi vértanúk albuma.» Kiadja az aradi Kölcsey-
egyesület. Budapest, 1893. A függetlenségi harcz eseményei és hősei 
iránt való nagy érdeklődésről tanúskodik, hogy ezen a szoborleleplezésre 
készült album immár harmadik kiadásban jelenhetett meg. 

Wertner Mór: «Az Árpádok családi története.» Nagy-Becskerek, 
1893. nagy. 8-adr. VIII. és 629. lap; több nemzedékrendi táblával. 
A Történeti, Nép és Földrajzi könyvtár 51-ik kötete. Ara 4 frt. 

Dr. Thim József: «A szerbek története, a legrégibb kortól 1848-ig». 
N.-Becskerek 1892. 8-adr. X. és 116. lap. Ugyancsak a fentebbi gyűjte-
ményes vállalat 24-ik kötete. Igen jeles mű, mely a szerbek egész történe-
tét (600-tól kezdve) felöleli; számos magyar vonatkozásánál fogva reánk 
magyarokra különösen érdekes. 

Lehóezky Tivadar: «Adatok hazánk archaeologiájához. Különös 
tekintettel Beregmegyére és környékére, kötet.» I. Az őskortól a magyarok 
bejöveteléig. Munkács. 1892 ; 8-adr. 179 lap, 400 ábrával. 

Szamota István: «Régi magyar utazók Európában». Nagy-Becs-
kerek, 1892; 8-adr. 373 lap. Eredeti kútfők után s magyarázatokkal 
ellátva. Az előszót Vámbéry Armin írta. 

Újhegyi Béla: «Budavár keletkezése és hadtörténelmi múltja.» 
Temesvár, 1892; 8-adr. 216 lap. Rajzokkal és hasonmásokkal. 



Mindkettő a Szabó Ferencz által kiadott Történeti, Nép és Föld-
rajzi könyvtárban. 

Dr. Szádeczky Lajos: «Fogarasvára és uradalma története.» Ko-
lozsvár, 1893; 8-adr. 83 lap. M. évi II. füzetünkben ismertetve. 

Dr. Szádeczky Lajos: «Ivovacsóczy Farkas, aBátkoriak cancellárja 
levelezése 1577—1594.» Budapest, 1893; 8-adr. 36 lap. 

Czimer Károly: «Cserni Iván czár Szegeden.» Budapest, 1892; 
8-adr. 34 lap. Különlenyomat a «Hadtörténelmi Közlemények»-bői. 

Szerémi: «Emlékek Bars vármegye hajdanából.» Budapest, 1893 ; 
225 lap. Szerémi Odescalchi Arthur berezeg jeles összeállítása, mely 
főleg Bars megye XVII. századbeli viszonyaira ad felvilágosítást, s szá-
mos hadtörténelmileg is érdekes adatot tartalmaz. 

Eble Gábor: «Károlyi Ferencz gróf és kora.» Első kötet. Budapest, 
1893 ; nagy 8-adr. XVI. és 635 lap. Számos illustratióval. Ara 4 frt. Mult 
évi II. füzetünkben tüzetesen ismertettük. 

Thury József: «Török történet írók.» A Török-Magyarkori Tör-
ténelmi Emlékek II. írók osztályának I. kötete. Budapest, 1893 ; 8-adr. 
VIII. és 433 lap. Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. Fentebb 
említett füzetünkben már ismertetve. 

Márky Sándor: «Péró lázadása.» Akadémiai székfoglaló értekezés. 
Budapest, 1893; 8-adr. 96 lap. 

Harass Rezső'. «Bibliotheca Geographica hungarica.» Magyar 
földrajzi könyvtár, a magyar birodalomról vagy magyar szerzőktől meg-
jelent összes földrajzi irodalmi művek könyvészete. Budapest; 1893; 
8-adr. XXVII. és 532 lap. 

Marczali Henrik: «A legujabbkor története.» Budapest, 1893; 
963 lap. Révai testvérek kiadása. Magában foglalja az egyetemes tör-
ténelemnek 1825-től 1830-ig terjedő időszakát, különös tekintettel 
Magyarország történetére. 

Wertner Mór: «IV. Béla király története.» Okirati kútfők nyo-
mán. Temesvár, 1893. 8-adr. 251 lap. A Történeti, Nép és Földrajzi 
könyvtárban. Inkább bőséges adatok II. Béla történetéhez, de kevésbbé 
történet; de így is hasznos munka. 

Tóth Károly: «Az 56. honvédzászlóalj története 1848/49-ben.» 
Csurgó, 1893 ; 8-adr. 94 lap. 

Szederkényi Nándor: «Heves vármegye története.» IV. kötet. Eger, 
1893. 8-adr. XIX. és 507 lap. Magában foglalja az Eger visszavételétől 
(1687) egész 1867-ig terjedő időszakot, mellyel a jeles mű befejezést 
nyert. Ara e kötetnek 3 frt. 



Czimer Károly: «Temesvár megvétele.» Budapest, 1893. Külön 
lenyomat a «Hadtörténelni Közlemények»-bői. 

Borovszky Samu. «A honfoglalás története a művelt közönség 
számára.» Budapest, 1893. 8-adr. 176 lap. Ára 1 frt. Múlt évi utolsó fü-
zetünkben ismertettük. 

Vajda Emil: «Komárom hőse.» Budapest, 1893; 8-adr. 184 lap. 
Klapka arczképével. 

Pauler Gyula: «A magyar nemzet története az Árpádházi királyok 
alatt.» Két kötet. Budapest, 1894; kis 8-adr. 667 és 790 lap. Kiadja a 
Magyar Tudományos Akadémia. Ára 6 frt. 

Szécsi Mór: «Az osztrák-olasz háború 1866-ban.» Budapest, 1893 ; 
nagy 8-adr. 281 lap, 12 vázlattal. Kiadja a Magyar Tudományos Aka-
démia. Ára 3 frt. 

Mindkét utóbb megnevezett mű legutóbb megjelent füzetünkben 
lőn ismertetve. 

B) MAGYAR FOLYÓIRATOK HADTÖRTÉNETI VONATKOZÁSSAL 
BÍRÓ CZIKKEI. 

Századok. 

Th. L: II. Rákóczy György és az oláh szemények. Ismertetése ezen 
a havasalföldi vajda testőrségét képező különleges zsoldos csapatnak, 
melyet Rákóczi maga a vajda ellen használt föl. 

Zsilinszky Mihály: Csongrád vármegye főispánjai. Folytatás. 
Décsényi Gyula: Olaszországi történelmi kutatások. Jeles adatok 

kiváltképen a XY-ik századra. 
Kvacsala János: Az angol-magyar érintkezések történetéhez. 

162—70. 
Pór Antal: János, küküllei főesperes, Nagy Lajos király történet-

írása. Nagyérdekű értekezés, mely egyrészt a főesperes személyes viszo*' 
nyaival, másrészt művének kiadásaival foglalkozik, munkáját az Anjoukori 
okiratok mellett is elsőrendű forrásnak tartván. 

Komáromy András: Ugocsa vármegye levéltárából. Bővebben meg-
emlékezvén az Ugocsában 1690-ben megjelent «profétá»-ról és pőréről. 

Dr. Csánki Dezső: Ajnárdfiak és Matucsinaiak. 
Fraknói Vilmos: A dömösi conflictus Y. Miklós pápa és Hunyady 

János kormányzó közt. Egy fejezet a királyi kegyúri jog történetéből. 
Karácsonyi János: Trencséni Csák Máté nádorsága. 



Pór Antal: A történeti jelenetek korhű reconstruálásáról. Kü-
lönösen kiemelendők : A rozgonyi csata; Csák Máté liarcza a csehekkel; 
magyar had szép Frigyes osztrák herczeg segítségére ; Bazarábfia Sán-
dor vajda meghódölása ; a tatárokon vett győzelem ; a zárai békekötés stb. 

Thury József: A török hódítás kezdete Magyarországon. Érdekes 
és becses tanulmány. 

Téglás Gábor : Az erdélyi medencze őstörténetéből. 
Dr. Beriverth Vilmos: Egy sírkő a nagyszőllősi csatatéren. Itt 

esett el 1662-ben Kemény János fejedelem. 
Dedek Cescens': Jelentés néhány külföldi levéltárról. 
Thury József: Ki volt a vak török császár ? 

Történelmi Tár. 

Dr. Szádeczky Lajos: Kovacsóczy Farkas levelei. 
Szilágyi Sándor : Gyulaffy Lestár történeti maradványai. 
—i—r. Fráter György leveles könyve. 
Mika Sándor : L Bákóczy György levelezése a brassói bíróval és 

tanácscsal. 
Gergely Samu : II. Rákóczy György küzdelmei történetéhez. Gróf 

Teleki Miksáné hosszúfalusi levéltárából. 
Szerémi : A Draskovichok trakostyáni levéltárából. 
Veber Samu: Nedeczvára. Monográfia. 
Wibling K. Diplomácziai okmányok II. Rákóczy György uralko-

dása történetéhez. 
Szilágyi Sándor: Bethlen Gábor és a bányavárosok. 
Koncz József: Vegyes levelek. 
Posta Béla és lergina Gyula : Erdély emlékérmei. 
Szilágyi Sándor: A Rákócziak levéltárából. 
Reizner János: A gróf Eszterházy család pápai levéltára. 
Barabás S.: Oklevelek Erdély történetéhez. 
Kvacsala János: II. Rákóczy György fejedelemsége történetéhez. 
Kammerer Ernő: Adat a végek viszonya történetéhez. 

Magyar Történeti Életrajzok. 

Mika Sándor: Weiss Mihály, 1569—1612. A hírneves brassai 
biró életrajza. 

Szilágyi Sándor: I. Rákóczy György. 
Ez utóbbi most befejezett, jeles munkát még bővebben fogjuk is-

mertetni. 



A Ztudovifca Akadémia Közlönye. 

Adatok a m. kir. honvédség fejlődés történetéhez. 
Szeles Dénes: Stuart tábornok erőszakos kémszemléi 1862-ben. 
A chilei háború és a kis kaliber. 
Pervulesco Sándor: Az európai nagyhatalmak hadi készülődései 

az utolsó évtizedben. 
A Károlyi huszárezred felállítása és gyakorlati szabályzata. 
Breit József: Az 1870/71. évi német-franczia háború bevezető had-

műveletei. 
Fülek Henrik: Berlin bevétele 1760-ban. 
D. J.: Bégibb hadi műnyelvünkről. 
Palotás Fausztin: Költészetünk és a katonák. 
Fülek Henrik: Sorsüldözött parancsnokok. 
Szeles Dénes: Nagy Frigyes lovassága és a korabeli osztrák lo -

vasság. 

C) ÚJABB HADTÖRTÉNETI IRODALOM. 

Taubert Otto, őrnagy, Die Schlachtfelder von Metz. (2. füzet 17 
táblával és térképpel. Berlin, Duncker. 1 füzet ára 12 Mark.) 

Poten D. B. ezredes, Gesch. des Militär-Erziehungs- und Bil-
dungswesens. (Monumenta Germani© pgedagogia). III. köt.: Österreich. 
(Berlin. Hofmann 1894. 486 1. 15 Mark.) 

Mayerhof er Hans, Kriegskarte von Europa und der Mittelmeerlän-
der. Übersicht der Streitkräfte zu Wasser u. zu Land, mit Text. (Bécs. 
Freytag-Berndt 2 Mark 50.) (Színes.) 

Dubuy, Les Hussards. (Paris 1893.) 
Hoenig F., Der Volkskrieg an der Loire im Herbst 1871. (II. 

köt. Berlin 1893. 378 lap. 8 M. 50.) 
Günther, Gesch. des Feldzuges von 1800 in Ober-Deutscliland, der 

Schweiz und Ober-Italien. (Frauenfeld 1893. 3 M. 60.) 
Lettow-Vorbeck, Oskár, Der Krieg von 1806—1807. (III. köt. Der 

Feldzug in Polen. (Berlin. Mittler. 1893. 209 1. 5 M. 50.) 
Treuenfeld Br. Auerstädt und Jena. (Hannover. Helwing 1893. 

2 köt. 20 Mark.) 
Schott Jos., Frankreichs Kriegsvorbereitung seit 1889. (Berlin. 

Bath. 1893. 1 M. 20.) 



Naudé Alb-, Friedrichs des Grossen Angriffspläne im 7-jährigen 
Krieg, I. Der Feldzug von 1757. (Marburg. Elwert. 1.60.) 

Malcher F. X., Herzog Albrecht zu Sachsen Tetschen bis zu sei-
nem Antritt der Statthalterschaft m Ungarn. 1738—1766. (Bécs, Braun -
müller 1894. X. és 240 lap. 5 képpel 4 Mark.) Albrecht herczeg a sors-
nak egyik kedvencze volt, szegény szász herczeg létére megnyerte Mária 
Terézia leányának, Mária Krisztinának kezét és ennek révén magas állá-
sokra emelkedett. Miután a 7 éves háborúban részt vett és szemtanúja 
volt Fink porosz tábornok elfogatásának, Mária Terézia szolgálatába ál-
lott, ki őt lovassági tábornokká, Komárom parancsnokává és egy nagyobi) 
hadosztály vezérévé kinevezte, 30,000 forint évi fizetéssel. Néhány év 
múlva Bécsbe hívták, a katonai sorozással megbízott bizottság élére. 
Miután 1765-ben jegyese lett a nevezett főherczegnőnek, Magyarország 
főkapitányának és helytartónak tették (mintegy a nádor helyettesének) 
és egyúttal Magyar-Óvárt, Béllyét és Ráczkevét kapta birtokúl. Ezóta 
Pozsonyban lakott. 

Acsddy Ignácz, A sziszeki diadal. Pesti Napló, 1893. jun. 22. 
Magyar Hírlap. 1893. jun. 24. Egy halálra ítélt szerzetes utolsó 

napjai. Irta Dalmady Imre. E czikk hőse Gaszparics Imre ferenczrendű 
szerzetes, ki a szabadságliarczban részt vett és kit azután Bécsben elfog-
tak és 1853. aug. 30. Pozsonyban kivégeztek. 

Egy titkos osztrák hadi terv Oroszország ellen 1854. (Koburg Ernő 
herczeg emlékiratai nyomán.) P. Hírlap; szept. 12. 

Paid V. Radics, Nikolaus Jurisics, der Vertheidiger von Güns. 
Fremdenblatt 1893. szept. 20. 

A Zrínyi-ereklyék. Szól Zrínyi Miklósnak a gf. Daun vöttaui 
hagyományában meglevő fegyvereiről, melyek megvétele indítványba 
hozatik. Pesti Napló, szept. 24. M. L. 

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 . 

HUSZONEGYEDIK KÖZLEMÉNY. 

ZSIGMOND KORA (folytatás). 

Ujabb kézi kézikönyvek a törökökről : 
Hertzberg, Geschichte Griechenlands seit dem Absterben antikén Le-

bens. (2. köt. 1876—77).Kiegészíti Hopf-nak úttörő művét: Gesch. 
Griechenlands im Mittelalter. (Erscli-Gruber, I. Sectio, 85—86. köt.) 



Hertzberg, Gesell, des Bizantinischen und Osmanischen Reichs bis zum 
XYI. Jahrhundert. (Oncken gyűjteményes vállalatában. 1883.) 

Muralt, Chronographie byzantine. (2. köt. 1875.) 
Sathas- és Paparrhigopulos-nak új-görög nyelven írt műveik a görög 

birodalomról. 
Schmeidler, Gesch. des osmanischen Reichs. (1878.) 
Ranke-nak híres műve: Die Osmanen und die spanische Monarchie, 

(azeló'tt «Fürsten und Völker von Süd-Európa»), az összes művek 
között, csak mellékletesen érinti a török birodalom kezdeteit. 

Lane Poole és Gibb J. G., Turkey (a «Story of Nations» egy része) 
London. 1888. 

V. még össze : Jahns kézi könyvét (714.1.), Gallitzin művét (II, 2, 736. 1.) 
és Pohler, Bibliotheca historico-militaris. (I. köt., 10—12. és 107.1.) 

Magyar nyelven írt dolgozatok közül: Salamon Ferencz, A török hódítás 
Magyarországon. (II. kiad.) 

Vdmbéry Armin dolgozata a török történeti irodalomról. (Budapesti 
Szemle, 1861.) 

Lázár Gyula, Az ozmán birodalom története (Budapest, 1877, 2 köt.) és 
újabban: A török birodalom története. (Becskereken, 1892.11.kiad.) 

Tiirr Lajos, A magyarok és ozmánok harczai. (Székesfehérvári reálisk. 
progr.-értek. 1883.) 

Figyelembe veendők továbbá: Jirecek, A bolgárok története. (Magyarra 
ford. Mayer Rezső. Becskerek, 1889.) — Klaic, Bosznia története. 
(Magy. ford. Szamota István. Nagy-Becskerek. 1890.) — A szerbek 
története, Thym József-tói. (Becskerek, 1892.) Mind a három munka 
megjelent a Szabó Ferencz által kiadott «Történeti, nép és földrajzi 
könyvtár»-ban. — Ruvárac, 0 knezu Lazaru (Újvidék, 1888. V. 
össze Századok. 1890. 66.1.) 

Asbótli János, Bosznia története (2. köt. 1887) és egyáltalában az Oláh-, 
Bolgárország, Szerbia- meg Boszniáról szóló kézi könyvek. 

Összeállította: 

Mangold Lajos. 




