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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 -

MÁNYT B I Z O T T S Á G Á B Ó L . 

A Magyar Tudományos Akadémia, hadtudományi bizottsága f. évi 
deczember hó 22 én ülést tartott, melyben bemutatásra kerültek a 
bizottság jelentése az 1894-ik évben kifejtett működésről, a jelentés a 
dotatió fölhasználásáról, a bizottság jövő évi munkaterve és költség-
vetése, melyek az Akadémiának előterjesztetnek. 

Az előadó bejelentette egyszersmind, hogy Bálás Györgynek az 
1866-ik évi osztrák-porosz háborúról írt munkája kinyomattatott s még 
a karácsonyi ünnepek előtt szét fog küldetni. 

Végül dr. Szendrei János megismertette a bizottsággal konstanti-
nápolyi útjának eredményét, mely utazás a milleniumi kiállítás érdeké-
ben történt ugyan, de a melynek eredménye a hadtudományi bizott-
ság érdekkörébe is vág. 

A MAGYAR H A D I K R Ó N I K A KIADÁSA. 

A Magyai- Tudományos Akadémia hadtudományi bizottsága f. évi 
október hó 23-án tartott ülésében elhatározta, miszerint Magyarország 
ezredéves fönnállásának ünnepe alkalmából megíratja a magyar nemzet 
ezer éves küzdelmeinek hadi krónikáját és azt a folyóirattal kapcsolatosan 
adja ki. A kiadandó munka czíme : 

Magyar H a d i Krónika. 
A magyar nemzet ezer éves küzdelmeinek katonai történeie. 



A Magyar Hadi Krónika két kötetben, mintegy 40—50 nyomtatott 
ívnyi terjedelemmel fog megjelenni, a legfontosabb, döntő jellegű csa-
ták (ostromok) rajzaival. 

Szabatos, rövid, de katonai szempontból mégis eléggé kimerítő elő-
adásánál fogva e mű egyszersmind a magyar nemzet hadtörténelmének 
kitűnő, minden történetkedvelőre, de kiváltképen minden magyar 
katonára fölötte hasznos kézikönyvét képezendi, mert nemcsak hogy 
minden fontosabb magyar hadi esemény felől szakszerű fölvilágosítást 
nyújt, de a hozzá csatolt «Hadtörténelmi Helynévtár» segítségével azt is 
lehetővé teszi, hogy a tiszt átázások, áthelyezések alkalmával, az útba 
eső vidéken, vagy az új állomáshely környékén lefolyt badi eseménye-
ket azonnal és könnyen megismerje, végre pedig módot nyújt arra is, 
hogy gyakorlatok, harczászati szóbeli és írásbeli feladatok, harczászati 
gyakorló utazások és lovaglások stb. az alkalmazó módszer szerint had-
történelmi eseményekre alapítassanak. 

A kiadás olykép történik, hogy a Magyar Hadi Krónika I-sŐ kötete 
1895-ben, II-dik kötete pedig 1896-ban a Hadtörténelmi Közlemények 
6-dik füzete helyett fog a folyóirat összes azon évi előfizetőinek 

ingyen és bérmentve megküldetni. 
A megjelenés után a munka bolti ára 4 jrt 50 kr. lesz. 
A bizottság reméli, miszerint a Hadtörténelmi Közlemények eddigi 

pártolói közül a jövő két évben egy sem marad el s egyszersmind arra 
kéri őket miszerint a folyóiratnak új pártolókat, illetőleg előfizetőket meg-
nyerni szíveskedjenek, hogy a bizottság költséges vállalata annál inkább 
biztosítva legyen. 

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

A turai ki?ics. TZajtaülés 1585 augusztus 2&-én. 
A Gralga patak mentén fekvő 'I ura község, az aszódi és hatvani vasúti állo-
mások közt, nemcsak az 1849 július 20-án Perczelnek az orosz második 
hadtest ellen vívott ütközete által, melyben a Desewffy-hadosztály az orosz 
lovasságot visszaverte, nyert igényt hogy a hadtörténelmi helynévtárba 
bevétessék; verekedtek ott már sokkal előbb is, még pedig 1585-ben ; 
de ekkor nem magyarok és oroszok, hanem magyarok és törökök állot-
tak egymással szemben. 

Midőn 1838-ban Túrán jártam, még általános volt a lakosság közt 
a hiedelem, hogy *a.Galga folyó sok drága kincset rejt» ; alapult pedig 



a hiedelem egy hagyományon, mely szerint a törökök, midőn egy alka-
lommal a magyarok által hirtelen meglepettek, kincseiket a Galga folyóba 
rejtették. 

Bárha soha sem hittem, hogy a Galga folyó, mely csekély víztartal-
mánál fogva már sokszor kiszáradhatott, a turaiak képzeletében létező 
kincseket valóban magában rejtené, a dolog iránt mégis érdeklődtem s 
annál is inkább meg voltam lepetve, midőn a turai hagyománynak való-
ságos történeti alapjára bukkantam. 

Egykorú levelek ezek, melyek kirchbergi és weissenhorni Fugger 
Fülöp Edéhez intéztettek és az esemény felől kimerítő, részletes adato-
kat szolgáltatnak.1) 

A végeken való portyázások nem csak arra szolgáltak, liogy magya-
rok és törökök magukat a vitézi mesterségben gyakorolják, hanem igen 
gyakran arra is, hogy adandó alkalommal jó, gazdag zsákmány ejtessék ; 
ha erre kedvező alkalom kínálkozott, összeverődött a környék és a köze-
lebbi magyar vagy török végházak vitéz népe és sem fáradságot, sem 
vért nem kímélve, igyekezett az alkalmat derekasan fölhasználni. 

A szolnoki bég sok borsot tört már a felvidéki magyar vitézek és 
német várőrségek orra alá; midőn tehát híre ment. hogy Túrán a szol-
noki bég oltalma alatt 1585 augusztus 24-én nagy vásár fog tartatni, a 
kassai, kallói, egri, tokaji és szatmári magyar vitézek és német csapatok 
összebeszéltek, hogy a vásáron rajtaütnek. 

Katonai szempontból ez ugyan nem valami dicsőséges elhatározás, 
de a XVI. században ezen semmi szégyenleni valót nem találtak ; elvégre 
is csak visszatorlás volt a törökök számos hasonló tettéért s azután 
bizony vérrel járt az, mint akármely más küzdelem. 

Hogy ki volt a vállalat szellemi intézője, nem bizonyos; de való-
színűleg Báthory István, ki a vállalatban 500 huszárral 200 trabanttal 
vett részt; hozzá csatlakoztak Kassáról 200 huszár és 100 sárga és vörös 
kabátos német gyalogos.2) Ezek Kassáról augusztus 21-én és 22-én indul-
tak. Kallóról az ezredes3) és Mágochy Péter, 350 magyar és német harczos-

Cs. és kir. udvari könyvtár kézíratgyűjteménye, codex 8958, 332. 
373 és 374. lap. 

5) Kassai kapitány volt Kuyler Sebestyén (Hadi levéltár, Feldakten 
1585), de hogy részt vett-e a vállalatban, nem ismeretes. 

*) Nincs megnevezve ; de valószínűleg Csapi Kristóf, mert ő volt a 
kállai bajdúk ezredese; kapitányok voltak Bornemisza Imre és Meská 
Zsigmond. 



sal, vettek részt: Egerről 300 huszár és 200 trabant,1) Tokajból Roussel 
Kolos császári ezredes 100 huszárral, 50 lövészszel és 50 német zsoldos-
sal, Szatmárról 100 huszár, 50 lövész és 300 szabad hajdú.-' 

A vállalatban résztvevő csapatok összes száma tehát 2500fő volt. 
Ezek augusztus hó 23-án még a Tisza mögött egyesültek és menetöket a 
már megnevezettek és még néhány útközben csatlakozott nemes3) vezér-
lete alatt olykép határozták el, hogy az egész erő, három csapatra osztva 
augusztus 24-én délután két órakor egyszerre ós meglepőleg támadjon 
Túrára, hova a szolnoki bég 300 gyalog és lovas harczost, hozott a vásá-
rosok oltalmára, a miért a bégnek 200 tallért kellett fizetniök. 

A három csoport azonban még sem érkezett egy időben Tui-a alá. 
Elsők voltak az egri vitézek és a kassai huszárok, a kik a Tura előtt 
állást foglaló béget nyomban meg is támadták. A bég derekasan véde-
kezett, de midőn a kállóiakból és szatmáriakból álló második csapat köze-
ledését is észrevette, a harczot föladván, meghátrált. Körülbelől egy 
mérföldnyire üldözték az egriek és kassaiak a béget, útközben számos 
foglyot ejtvén. 

Midőn a kállóiak és szatmáriak látták, hogy az ellenség már meg-
verve és elűzve van, nem követték az első csapatot, hanem körűlfogták 
Turát. Nemsokára megérkezett a Báthory által vezetett harmadik csa-
pat is, melyben a kassai huszárok másik fele, továbbá a kállai és tokaji 
gyalogok voltak beosztva, mire a második ós harmadik csapat egyszerre 
és minden oldalról berontott a helységbe, s míg a gyalogosok a vásáro-
sokat fosztogatták ki, addig a lovasok csoportokban az útczákat állották 
•el, hogy senki el ne menekülhessen. 

Három óráig tartott a vásár kifosztása s még eléggé dicséretes 
dolog, hogy a, keresztény katonák a török kereskedőket és vásárlókat 
le nem mészárolták s megelégedtek árúik elvételével; a keresztény keres-
kedőket pedig még csak ki sem fosztották. 

Az árúkat 150 kocsira rakták s azonnal elindították Jászberény és 
tovább a Tisza felé, míg végre az első csapat visszatértével s miután 
a vásárosoktól a templomba menekültek váltságakóp még 4000 tallért 
hajtottak be, maguk is megindúltak a kocsik után, melyekhez hogy a 

J) Ezredes volt akkor IJngnáá Kristóf; hogy részt vett-e, nem is-
meretes. 

*) Ezredes volt Háldegg Ferdinánd gróf, kapitány Pongrácz Frigyes; 
Jiogy részt vettek-e, nem ismeretes. 

A már említett codexben Cserépvári, l'répostvári és Waldig neve 
fordul elő. 



kifáradt fogatok válthatók legyenek — még 100 lovat vittek ma-
gukkal. 

A szolnoki bég szintén összegyülekeztette azután vitézeit, de a 
nagy túlerővel levő magyar-német hadat csak tisztességes távolságról 
kísérte egy ideig, azután pedig elmaradt. 

A harczban 80 török és csak 7 keresztény esett el; a 80 török 
közül állítólag 32 a vízbe fúlt; levágott török főt 34-et vittek a keresz-
tények magukkal. Az ejtett foglyok száma 137 volt, ezek közt 20 török 
kereskedő. 

A vállalkozó had egy hatalmas erőltetett menettel egész Xadudva-
rig a Tiszán túl menetelt, miközben, «a lovak szájából a zabla ki nem 
jötti> ; természetes, hogy az igás lovak közül e fáradalmas menet alatt 
sok kidűlt és a 100 tartalék lónak az elvonulók jó hasznát vették. 

Mihelyt a keresztény lovasok megjelenéséről a hír a vásárban 
elterjedt, a vásár azonnal fölbomlott s kiki vagy maga igyekezett mene-
külni, vagy legalább kincseit, pénzét, becsesebb árúit igyekezett biztos-
ságba helyezni; miután a keresztény lovasok már az egész falut körűi 
czirkálták, menekülni nem igen lehetett, s így csak az értékek meg-
mentése jöhetett szóba. Az előkelő és gazdag török kereskedők egy része 
pénzével ós értékeivel a keresztényekkel együtt — mint már emlí-
tettük — a templomba menekült, azok pedig, a kik már ide nem mene-
külhettek, pénzüket, arany, ezüst és drága kövekből álló értékeiket a Galga 
folyóba vetették, honnét azt a támadók elvonulása után ismét kiszedhették. 

Ez a históriai tény az alapja ama hagyománynak, melyről kezdet-
ben említést tettünk. De ha a törökök kincseiket a Galgába vetették is, 
bizony nem valószínű, hogy onnét ma, 300 év után, csak egy hitvány 
török oszporát is kihalászszon még valaki; kiszedték azt a törökök magok, 
legkésőbb a következő napon s nem hagyták ott a késő utódok számára. 

Négy nappal a vásár után, augusztus 28-án. mái- a legtávolabbiak, 
a kassaiak is otthon voltak. 

A pénz még útközben elosztatott, a foglyok részint a végházakba 
osztattak szét, részben pedig szeptember 4-én Tokajban nyilvános vásá-
ron eladattak. 

Ennél érdekesebb az árúkkal követett eljárás. Az árúk ugyanis, 
miután a vállalatban 2500 harczos vett részt, 25 egyenlő részre osztattak 
szét,1) úgy hogy minden 100 főnyi csoport egy-egy ily árú-részletet 
kapott.2) 

1) Kivéve a 25-nél kevesebb számban levő s így el nem osztható 
selyemtakarókat és szőnyegeket, melyek eladattak és a pénz osztatott föl. 

2) Az elosztás szintén szeptember 4-én Tokajban történt. 



Volt pedig egy ily árúrészletben a följegyzés ezerint: 
20 db. fehér durva aba-posztó 

1 « török szőnyeg 
3 « rossz takaró 

44 « «hajtott gyolcs»-nak nevezett török vászon 
40 « «bosszú gyolcs »-nak « « « 
20 « közönséges vászon «carmán gyolcs» (Karamániai ?) 
31 « durva vászon «török gyolcs» 
33 « kék török vászon, melyet «bagaria» néven neveztek 
13 « török vászon kötelékekre 
2 « kék vászon kötény: «peber» (?) 

203 « beszegetlen nagy és kis zsebkendő, melyeket «faczelettek»-
nek neveztek 

10 < másnemű, két oldalt beszegett faczelett 
10 lat török selyem 

lVa lat selyem fonál és czérna 
150 köteg különféle színű török czérna 

3 db. vörös török «samblot» (?) 
15 « «maseged» (?) 

273 « különféle színű selyem zsinór 
4 * rossz bőr öv 
4 tuczat selyem gomb 
3 « vörös kötött öv 
8 « török selyem női öv 
1 db. rácz tafota 
1 « török szövet, melyet «patyolat»-nak neveznek 
2 pár gyermekbarisnya, melyet «kapczá»-nak és «sárpetlen»-nek 

is neveznek 
60 db. szőrtarisznya 
3 pár kés 
1 db zacskó 
2 « török paraszt öv 
1 « karmazsin színű bőr 

29 « török sárgabőr, melynek neve «szattyán» 
34 pár csizma 
22 « papucs 

123 « közönséges rossz bőr harisnya azaz «kapcza» 
4 « karmazsin színű janicsár harisnya azaz «kapcza» 

48 font kék fonál 
1 köteg török vászon, melyet «carmán gyolcs »-nak neveznek 



9 db. bosszú nespel(?) 
1 « török kantár 
3 « közönséges török bor öv 
1 köteg korasszi (?) vászon 
2 db. zabfa(?) 
1 pár női lábbeli, melynek neve «czipő» 
1 mázsánál jóval több fekete bors és egyéb fűszer. 

Képzeljük mindezen itt fölsorolt árúkat 25-szörös mennyiségben, 
vegyük liozzá a közel 8000 tallér pénzt s végre a foglyokért befolyt 
összeget, s akkor bátran elhihetjük, hogy a vállalkozók a kirándulás 
eredményével, mely ha dicsőséget nem is, de hasznot bőven hozott, meg 
voltak elégedve. 

Gömöry. 

Mágochy Gáspár levele Ujhelyi Györgyhöz egy török 
/ ab félőt. Egregie Domine Amice observandissime, salutem et nostri 
commendationem. 

Az kgd levelét énnekem megadák, kiből értem mit ír kgd az 
Zólyomy Tamás uram rabja felől Berhany aya felől és hogy kgd meg-
szörzötto. Az mint én ennek előtte is Trombytás Jánossal kgdnek izen-
tem és írtam vala, hogy mennyit adok érte, meghidgye kgd, hogy igaz 
az én beszédem ; a mit én megmondtam és ígértem érette, azt megadom 
most is, az ezer forintot és hat hordó bort. Amaz két rabért penig addig 
nem akarok fizetnem, hanem kgdnek én adós levelet adok arról, hogy 
Berhány agát én addig ki sem bocsátom, hanem legelőször is az kevés 
török sarczát, váltságát kihozatom vele és azután hozza meg nekem az ő 
maga váltságát. Akarnám penig ha kgd maga feljünne hozzám, hozná 
kgd alá az rabot ide Wysolyban. Ein az pénzt mindgyárást megadnám 
kgdnek és az pénzzel az Tiszán is által késértetném kgdet. Az borokért is 
mindgyárást jöjjenek érte, én mindgyárást innét emberemet bocsátom 
alá Tályára, az ki az borokat feladgya. Választva az minéműt ő magok 
választnak hat hordó bort. Ha penig kgd fel nem jő, avagy ha más valaki 
jő is, tehát avagy 14 napra jöjjön fel, addig leszek, itt talál engem kgd, 
de azután Munkácsban megyek. Isten tartsa meg kgdt jó egésségben. 
Datum ex Curia nostra Wysoly die 13. junii anno 1575. 

Gáspár Mágóchy comes Comitatuum 
Thorna et Beregh, ac S. Caes. Majestatis 

Conciliarius mpr. 

Hadtörténelmi Közlemények. VII. 



Kívül: Egregio domino Georgio Wyhely familiari magnifici domini 
Nicolai "Warkotli etc. amico nobis observandissimo. Zékelyhid. 

(Eredetije a tiszaujhelvi Újhelyi család levéltárában.) 
Közli K. A. 

A bányavidéki végvárak őrségének folyamodása 
fhurzó Gyögyhöz Í609~ben. Tekintetes, Nsgos ur, nekünk min-

denkoron kegyelmes és böcsületes urunk, az mi éltünkig való bívséges 
szolgálatunkat ajánljuk Nsgdnak, mint minékünk mindenkoron kegyel-
mes urunknak. 

Az Ur Istentűi kívánunk Nsgdnak sok jó szerencsés és egészséges 
hosszú életet nagy boldogul megadatni. 

Kegyelmes urunk, mivel hogy bizonyosan értettük az Nsgd mos-
tan Bécsben való létét, kelletik Nsgdat nagy nyomorúságos inségbeli 
fogyatkozott állapotunk felől bizonyos követünk és levelünk által meg-
találnunk, mely ínséges, nyomorúságbeli állapotunkat bizonyosan tud-
gvuk Nsgdnál nyilván lenni. Mely mi nyomorult állapotunkon az termé-
szet szerént való ellenség is csodálkozik és csúfol is bennünköt, hogy ez 
földi emberek közül senki gondviselőnk nincsen sem fejedelmünk sem 
az urak közziil, hanem nagy fizetetlenül éhei és mezételenül hadnak ben-
nünköt koldulásra jutnunk, eddig való jámbor, hivséges szolgálatunk-
nak jutalmául. 

Hanem kegyelmes urunk, mivel hogy mindenektől elhagyattunk 
és senkinek semmi gondja nincsen reánk nyomoruságinkban, könyör-
günk Nsgdnak az egy Istenért, ez világban való életének meghosszabbu-
lásáért, nézze Nsgd azt, hogy Nsgd is magyar nemzet, mi is magyarok 
vagyunk, ez mellett tekéntse Nsgd az mi nagy nyomorúságos, fizetetlen 
voltunk gondviseletlenségét és ha senkinek sem fáj az mi siránkozásunk 
és nagy méltán való panaszunk, fájjon Nagyságodnak. Ilyen okkal, hogy 
instálljon Nsgd ő fölsége és az tanácsurak előtt, hogy legyen meg az 
mi eddig való fizetésünk, és ha ő felségének az után az mi jámbor szol-
gálatunk nem kedves, kiki gondot visel magára, csak legyen meg eddig 
való megérdemlett jámbor és hű szolgálatunknak fizetése. 

Mi mind kicsintői fogva- nagyig az szegény megnyomorult vég-
beliek, tudgyuk azt, hogy eleitől fogva nem igyekezett Nsgd azon, hogy 
Nsgd csak ládában gyűjtsön, hanem igyekezett Nsgd csak az jó hirt, nevet 
keresni. Mely Nsgd jó híre neve köztünk úgy él, hogy mi azt Nsgdnak 
meg nem Írhatjuk az mennyi sok jó emlékezet Nsgd felől köztünk szün-
telen vagyon, És hiszszük is azt kétség nélkül, hogy Nsgd mint hazája 
szerető igaz ur szive szerént törekedik érettünk . . . 



Sok szóval Nsgdat nem bántjuk, hanem im bizonyos követinket 
bocsátottuk ő felségéhez és Nsgdhoz is, kiknek credentionalist adtunk, 
hogy nyomorult állapotunkat mind ő fölsége és Nsgtok meghihesse és 
hidgye szavok. Sőt protestálunk ő fölségének és Nsgtoknak is, hogy ha 
mi oly szerencsétlenség esik valamely végházakon az mi nyomorult 
állapotunknak miatta (mivelhogy minékünk az éhei hálás miatt az 
helyekből ki kell szállanunk) mi semminek oka ne legyünk, hanem az a 
ki az végházaknak fizetetlenségének és pusztulásának oka, az legyen 
szamadója. 

Ugy is bocsátottuk követinket, hogy ha ő felsége nem akar fizetni, 
ő felség adgya meg nekünk az protestatio levelet, hogy ha mi esik, nem 
akarunk semminek okai lenni. Ha úgy lévén az dolog, könyörgünk 
Nsgdnak, hogy Nsgd legyen ki szövője az protestatio levélnek, mi is gon-
dot viselünk magunkra. 

Volnának kegyelmes urunk sok számtalan panaszink mind ő fel-
sége és Nsgtok előtt, de mi haszna ha senki nem tészen rólla. Soha szol-
gáló embernek nem volt rosszabbul dolga mint most, csak az parasztság 
előtt is semmi böcsületünk nincsen. Az szomszédságbeli törökök penig 
igen hiznak mellettünk, mert bizony ők minden puszta helyeket meg 
építettek. Az mi véghelyeink peniglen mind váraink és palánkink eldülo 
felben vannak, mert nincs senkinek semmi gondja az építésre. 

Somogyi Mátyást gyarmati főkapitányt küldtük föl egyiket, mási-
kat Filep Copitant, nógrádi kapitányt és mellettek egy-egy főhadnagyot 
minden végházból, kik telljes választ hozzanak ő felségétől, hogy ha 
kelletünk e vagy nem ? ebből tetezik penig, ha kelletik meg fizettet ő 
felsége, holott penig nem, mi is gondot viselünk magunkra. Az miénk 
talán teljességgel el nem vész, mert mi tudgyuk ki fogadott minekünk 
sok erős hitivei és esküvésével való fogadásokat, hogy az mi jámbor szol-
gálatunk meg lészen. 

Ha látjuk, hogy az mi követink most is csak puszta haszontalan 
biztatással térnek meg, hidgye Nsgd, hogy annak az embernek sem jószá-
gát, sem marháját bizony nem kíméljük, mindenben valahol miét kaphat-
juk praedát hányunk és vetünk. 

Nsgdról még is minden jó segítséget és jó választ várunk. Az Ur 
Isten éltesse sokáig Nsgdat jó egészségben. Költ Gyarmatból, az egész 
Bányavárosok közül való végházakbeliek congregatiójából, ultima feb-
ruary Anni 1609. Nagyságodnak szolgái. 

Az Bányavárosok körül való végházakbeli Capita-
nyok, lovas és gyalog hadnagyok és közönségesen 
kicsintői fogva nagyig az egész végbeli lovas és 

gyalog szolgáló vitézlő rendek. 
45* 



Kívül: Ez levél adassék az tekéntetes és Nagyságos urnák Turzó 
György urunknak, az fölséges magyarországi királnak fő tanácsának és 
Magyar országnak kincstartójának etc. nekünk fejenként mindenkoron 
kegyelmes és fő böcsületes urunknak tulajdon kezében Bécsben. 

(Act. Thurz. fasc. i l m 3. zárlatán két gvűríís pecséttel.) 
Közli y—s. 

fáákócz y Lajos jelenlése Z/ippa helyzetéről és a 
törökök mozgolódásáról I60í-ben. Az 1604-ik évben végbe-
ment mozgalmak izgatottá tették Eudolf császárt és királyt, minek foly-
tán mindenkire gyanakodott. így gyanús volt előtte Rákóczy Lajos lippai 
magyar kapitány is, a kit valószínűleg valamely rosszakarója befeketített» 
minek folytán egy Belgiojoso gróf kassai főkapitány és felső-magyar-
országi helytartóhoz 1(304 május 29-én intézett legfelsőbb kézirattal 
meghagyta, hogy Rákóczyt valamely alkalmas ürügy alatt beidézni s 
azután elfogatni kell, fogva tartván mindaddig, míg kiderül, hogy a 
törökkel való alkudozásban mennyi része van.1) 

Az elfogatás azonban nem történt meg, mert Rákóczyt még két 
hónap múlva, július végén is állásában találjuk, sőt Belgiojoso augusz-
tus 3-án Mátyás főherczeghez Lippa ügyében tett fölterjesztésében egye-
nesen Rákóczy Lajos jelentésére hivatkozik, midőn Lippa állapotáról és a 
törököknek Lippa elleni szándékáról tudósít és a várnak ellátását, föl-
szerelését és őrségének megerősítését sürgeti, mert különben ha Lippa 
netán elvész, annak sem Rákóczy, sem a német kapitány Hebergh okai 
nem lesznek.2) 

Rákóczy Lajosnak azon, 1604 július 28-án kelt jelentése, mely 
Belgiojoso fölterjesztésének alapul szolgált s melyre hivatkozott, a 
következő.3) 

Ulustme Domine ! Ez elmúlt napokban is egynehány rendbeli 
levelek által találtam megh Nagodat, mellyekre ez ideig még semmi 
válaszom ninchen Nagodtul, az helynek, és az itt való vitézeknek puszta 
és fogiatkozott állapatyáról Nagodnak beőségessen írtam, állást is kö-
nyörgök Nagodnak, mint Kegmes Uraimnak, legyen gondviselése reá; 
mennél hamarább lehet, külgyön segítséget, ha többet nem is, akor chak 

*) Cs. udv. hadi tan. 1«04, Nr. 131. 
a) U. o. Nr. 48. 
3) A jelentós a cs. és kir. hadi levéltárban cs. udv. hadi tan. l«()4r  

Nr. 183. 



ezer Iowas, és gyalog Hajdút; elégh heában való Hajdú badak vadnak 
ott az Tisza két felén, mind Iowas, gyalogb. Ha minekünk nem ad 
Nagtok. adgyon azoknak egy lió pénzt, kivel be jöhessenek. Ha továb 
nem, bátor cbak egy holnapig legyen illyen feővéghháza eő felségének ily 
gondviseletlenűl, kó'nnyen ne essék Pogán kézben. Az Tömösváry szom-
széd, Czil Aly Haszán Passa az napokban maga személlye szerint ment 
alá Feyérvárra az Vezér Passához, népet kér tüle ; arra felelt, ha népet 
ad mellette Lippát megh veszy, annyi ideig még oda volt. Ez mai napon 
érkezék bizonyos Emberem, mely Tömösvár alatt az Török táborban is 
eleget járt; bizonyai beszélli, hogy igen nagy hada vagyon az Töröknek: 
kiváltképen Jantschár feles vagyon az táborban; naponként igen gyűl. 
Mióta Teöreök Chászár Egret megh vötte, nagyob Teöreök hadat nem 
láttak ide ki ennél: oly Emberek mondották, kik minden hadait látták 
az Teöreöknek, miólla az hadakozat kezdetett. Felette beó', és olchó 
tábornak is mondják; mindenféle élésbül vizén, hajókon számtalan élést 
készítettek. Eökőr, Tehen, Juh, és kochiba féle barmat felette sokat liajt-
nak utánnok; mondja hallót volna ollyan hirt is, hogy negyven Ezer 
Tatár Jűne innen Havasaifölde felöl az Duna mellett feli, mellyek Tömös-
vár, es Lippa mellől mennenek feli, az Jantschár túl megyen az Dunán, 
az lovassa Peterváradjánál költözik által az Dunán ; innen megyenfel Pest 
fele. Erdéllre is egynéhány levelet irtam az Comissarius Uraimnak, de 
eö Nagok semmit nem irnak. Telljességgel el feledtek és el hagyatottak 
vagyunk Nagdoktul. En protestálok Nagodnak ; ha mi szerencsétlenség 
és veszedelem következik az eő Fölsége Véghházára, én oka ne legyek. 
Sehol semmi Élés ninch benne, Puskapor azonképen ; az Vitézleő nép is 
az nagy fizetetlenségh és éhség miatt naponként igen oszol; az mi kevés 
nép benne vagyon, igen feküsznek az Hagymáz betegségében. Az Lo-
vaink is igen halnak, betegednek; ki sem járhatunk rajtok. Megh is 
kérem Nagdat, kűlgyön, ha többet nem cbak ezer lovas Hajdút, ió és 
hasznos chatájok lehet naponkint; az Hó pénzt sok képen megh talál-
lyák ; az ellenség is ha megh hallja azoknak ide jövetelit, minden igye-
kezetiben szándékában megh tartozik. Ludovicus Rákóczy. 

Datum ex Lippa 28 July 1604. 
Ad Illme dum Gralem Belgiojoso intergo Di Lippa dalli 28 di 

Luglio. G. G. 

Adalékok a Wesselényi összeesküvés történetéhez. 
Folyóiratunk barátjaitól két érdekes, bár nem is egészen katonai termé-
szetű okiratot kaptunk, melyek a Zrínyi-Frangepán-Nádasdy vagy más-
kép a Wesselényi-féle összeesküvésre vonatkoznak. 



Az első Heister Gottfried altábornagy 1671 áprii 29-én Pozsony-
ból írt és a hadi tanács elnökéhez, gróf Montecnccoli tábornagyhoz inté-
zett jelentése, melyben a Rothal elnöklete alatt működő pozsonyi tör-
vényszék által halálra itélt Bonis Ferencz kivégzéséről tesz jelentést.1) 

A második Frangepán Ferencznek a császárhoz intézett kegyelem-
kérvénye, mely a hagyomány szerint a többi vádlottak kegyelmi kérvé-
nyeivel együtt, nehogy a császár szívét meghassák és kegyelemre vezes-
senek, Lobkovitz miniszter és Hocher kanczellár által visszatartatott és 
a császár elé nem adatott.2) 

Az okiratok a következők : 

I. Heister Gottfried altábornagy jelentése Bonis Ferencz ki végeztetése röl. 

Kegyelmes Uram! Bonis kivégeztetése ma, ápril 29-én, délelőtt 
\ a 10 órakor a pozsonyi vásártéren szerencsésen végbement. Az elítélt 
halála előtt félórával a kálvinista hitvallást letagadván a katholikus 
egyház kebelébe tért át, háromszor meggyónt és feloldatott s a jezsmta 
atyák által kísérve, a halál bekövetkeztéig állhatatos maradt. 

Ugyancsak ma reggel a jezsuiták templomában nagy mozgalmat 
és izgatottságot keltő esemény történt. Midőn egy jezsuita atya a szent 
mise olvasásához kezdett, egy az oltár fölött levő ezüst kanna, mely az 
ott álló Mária kép előtt volt elhelyezve s melyet a boldogságos szűz tisz-
teletére a halálra ítélt gróf Nádasdy Ferencz neje ajánlott föl, a szent 
kehely mellé az oltárra leesett. 

Sokan azt állítják, hogy e pillanatban történt bizonyosan Nádasdy 
Ferencz gróf kivégeztetése Bécsben.3) Nagyméltóságodnak legalázatosabb 
köteles szolgája Báró Heister Gottfried. 

II. Frangepán Ferencz suplicatioja Felséges Király Kegyelmes Urához. 

«Az iszonyú halál és kemény Sententiának rettenetes félelme 
miatt alig igazgathatom pennámat az irásra; nincsen elég erőm, hogy 
Felséged királyi kglmességének egy-két szikrácskáját illendő alázatos 
elmével formált könyörgéssel felvehessem. Kire nézve igen alázatosan 

*) A jelentés cs. udv. hadi tan. iratai fasc. 159, 1671 május Nr. 116. 
8) A kérvény másolatban a marosvásárhelyi Teleki-levéltárban 924. sz. 

a. új . rend. 
3) Ez csak balhit volt, miután Nádasdy ekkor még élt s csak más-

nap, ápril 30-án. végeztetett ki. 



kérem Felségedet elalélt lélekkel formált suplicatiomat természet szerént 
való kgls voltából megolvasni méltóztassék. 

Térden állva borulok a Felséged királyi széke eleibe és könyhulla-
tásimmal, zokogásinimal, a Jézus Krisztus 5 sebeiért, az Isten szent any-
jának és minden Szenteknek érdemeért kérem Felségedet, ifjúságom 
egyetlenegy vétkének és éretlen voltomra lött esetemnek méltóztassék 
megengedni Kgls Uram ! s Királyom ! Tekintse Felséged kgls Szemeivel ez 
ifjú virág koromnak szép idejét, kit időnap előtt mint kelletik elvesztenem. 
Annak felette gondolja meg Felséged, bogy én nyavalyás e megszámlál-
hatatlan esztendőktől fogva Felséged királyi házának s az egész keresz-
tyénségnek tiszta hűséggel, engedelmességgel szolgáló Familiaból egyedül 
vagyok és ha az én eleim érdeme nem elégséges, hogy Felséged könyö-
rületességét érdemelje, sem peniglen az én Istenemmel bizonyítható 
igaz hűségem ós szolgálatom nem tekintetik : haladja meg sententiázta-
tásomat a Felséged széles világra kiterjedett és hasonlíthatatlan irgal-
massága és engem a holtat, még egyszer elevenítsen meg; mert látja 
Isten, nem félek a haláltól a mennyiben Felséged parancsolatjával és vál-
tozhatatlan igaz hűségemnek megbizonyításával arra kelletik mennem : 
sőt minden órában kész vagyok legkisebbik akaratjára utolsó cseppét 
is véremnek ki ontani. De kgls Királyom, iszonyodom csak meggondolá-
sától is annak a szomorú gyalázatos balálnak, melyet a hóhér keze alatt 
kell viselnem. 

Oh én nyavalyás ! Vajha nem születtem, vagy régen meg haltam 
volna. Kglmes uram s királyom ! Nagy Károly császár a maga nagyjósá-
gának megbizonyítására azt szokta mondani: «Ha lehetne a holtakat is 
elevenekké tenném.» Nem kisebb kegyelmessége volt és ismertetett 
eleitől fogva Felségedben. Azért most Felséges királyom ! mutassa dicső-
ségét, királyi indulatját én bennem, majd elveszendő szegény hívében. 
Ugy ismerem magamban, elhigyje Felséged is, mi vagyok! Hiszem és 
lelkemre fogadom, hogy egészen ennek utána Isten után Felséged ke-
gyelmességében, illendő életben hűségesen viselem magamat. 

Kegyelem, kegyesség, könyörületesség ez egyszer kegyelmes Uram. 
A Szentháromság egy Istenért kérem Felségedet, e pohár múljék el tő-
lem, mert lehetetlen kglmes uram, hogy ez egy néhány óra alatt erőm-
mel, lelkemmel nem birván, lelkemnek idvességére elegendőképpen 
gondot viselhessek! 

Fogadja ezért Felséged e siralmas suplicatiomat és méltóztassék 
elváltoztatni kegyelmes tetszése szerént büntetésemet. Többet akarnék 
irni kegyelmes uram, de nyavalyás elfogyatkozásom miatt nem irhatok. 
Azért elvégezem és életemet Felséged kegyelmessége alá ajánlom, kiván-



ván mind élni s mind meghalni, mint Felséged alázatos szolgája ez halál-
nak árnyékában híven. Frangepán Ferencz. 

Másolatban a Teleki-levéltárban. 924 sz. új. r. 

Gróf Aadasdy Ferencz altábornagy kinevezése 
/inda parancsnokává. Eredeti okirat 1754. ápril 3-áról.1) — 
Von der Röm: Kays: auch uz Hungarn und Böhaim königl: May: 
Erz Herzogin zu Osterreich unsrer allergnädigsten Frauen wegen, 
dero Feld Marschalleuthenanten und bestelten Obristen Franz grafev 
ron Nadasdy ingnaden anzufügen; Wasmassen erst: allerhöchst er-
wehnte Kays: König: May : demselben auf sein in Unterthänigkeit be-
schehenes anlangen in Erwegung dessen in denen obgewalteten schweh-
ren Kriegen aller orthen von Jugend auf getreu, tapfer und nuzlich zu 
Feld gelaist auch bis nun mit Zufriedenheit fortsezenden Diensten, 
andnoch in Militari erworbenen Erfahrenheit, auch sonsten besizenden 
fürtreflichen aigenschaften, aus ganz besonderer Ka}7s : Königl: gnad 
das durch erfolgten Todt des Herrn Generalens der Cavallerie Grafens 
von Styrum in Erledigung gekommene Commando der Königl: Hungar: 
Haubt: Statt und Yöstung Ofen Verlyhen und aufgetragen «zu seine 
Subsistenz neben dem in dem Plaz anzuweisen kommenden Natural 
quartier, Jährlich fünf Tausend Gulden als einen Commendantens Sold, 
wie solchen vorermelte verstorbene Antecessor genossen, aus dem Fundo 
Militari abzuraichen beygeleget» und zugleich resolviret haben, dass Er 
das bisanhero unter dem in Hungarn Commandirenden Generalen Herrn 
Feldmarschallen Fürsten von Liechtenstein geführte Commando über 
die: in sotbanem Königreich delogirte Husaren-Regimenter ablegen. 
Ingleichen, wan selber bey ausbrechenden Krieg in das Feld und auch 
sonst nach gutbefinden Ihrer Kay : Königl: May : zu diensten beordnet, 
und gebrauchet würde, sich deme Pflichtmässig zuunterziehen Verbun-
den seyn solle: 

Welche allerhöchste Kays: Königl: Resolution Ihme Herrn Feld-
marschalleuthenanten zur nachricht, und dem Ende hier durch ange-
füget wirdet, auf das Selber darnach sich achten, zu Vorderist das Com-
mando über die Husaren Regimenter in Hungarn ablegen, folgbahr 
nach berührtes Ofen sich fördersam begeben, das Commando dises Pla-
tzes antreten und nach Verordnung des in erstbesagtem Königreich 
Commandirenden Generalens, mithin derzeit des Herrn Fürstens von 

*) A gróf Nádasdy család nádasd-laclányi levéltárából. Okiratok, 
IX. fasc. VII. 15. szám. 



Liechtenstein, an welchen Selber in dienst-sachen mit parition und Sub-
ordination Kriegsgebräuchig hierdurch gewisen wirdet, führen, über-
haubt die Erhaltung dieses Platzes für Ihre Kays: Königl: May : auch 
bev Feindlich ansonstenwidrig Zumuthung dessen Verthättigung 
Ingleichen die Conicibation der Besatzung Sich nach Pflicht mit äus-
serten Cräften angelegen seyn lassen, und diserwegen die nähere Be-
fohlung von vorbedacht. Commandir. General, einhollen; Ins besond. 
aber sich in die : das Civicum betreffende Geschäfte keiner dingen ein-
mischen und endlich den : Ihme ausgeworfenen obbemelten gehalt 
aus dem Ordinari-Militare : fundo ablangen möge; Und verbleiben an-
neben mehr allerhöchst ged : Mav : demselben mit Kays. Königl. gnaden 
wohlgewogen. 

•Joseph graf von Harrach s. k. 
Per Caaso : Regiam Mattem. 

Ex Consilio Bellico 
Wienn den 3. Április 1754 

Math v. Gertinger m. p. 

JZgy franczia lovasezred megsemmisítése 1809-ben. 
Az 1809. évi hadjáratban Bakonyi Imre ezredes, mint a 39. gyalogezred 
parancsnoka vett részt, mely Lajos főherczeg parancsnoksága alatt az 5. 
hadtest Bianchi dandárába volt beosztva és az abensbergi ütközetnél a 
visszavonulást fedezte. Hiller altábornagy ápr. 24-én Neumarkt ellen 
támadólag lépvén fel, Bakonyi ezredével jobb szárny oszlopában állott. 
A helység előtt lévő, ellenséges csapattal megszállt erdő Bakonyi vitéz 
magatartásával nemsokára el lőn foglalva, mi közben Bakonyi lovát 
alóla kilőtték. Gyalog küzdött tovább és a menekülő ellenséget üldözve, 
Neumarkt elővárosához közeledett. Itt egy hosszú, keskeny, sövények, 
palánkok s itt-ott házak által szegélyezett utczában sűrű ellenséges lovas 
oszlopot vett észre, mely onnan kibontakozni szándékozott. Bakonyi 
katonai éles látása rögtön fölismerte a veszedelmet, mely itt érhetné, ha 
az ellenséges lovas oszlop az erdőből előnyomuló csapatját a síkságon 
találná. Néhány szóval felhívta katonáit, hogy kövessék őt és mintegy 
3—400 ember élén gyors futásban csakugyan elérte az utcza torkolatát, 
mielőtt a lovasság még kibontakozhatott volna. 50—60 lépésnyi távol-
ságra a legelőbb állók tüzet adtak az oszlop élére. Az első osztály a pa-
rancsnokkal együtt elesett. Az elesettek, valamint a sebesült lovak a 
hátrább állók előnyomulását megakadályozták. Ekkor az oda siető Duka 
és Klebeck gyalogság 20—30 lépésről gyilkos tüzelést indított meg; 
borzasztó harcz fejlődött ki. A sövények, a két oldalt lévő házak, mind 



megszállattak és rövid fél óra alatt az ellenséges ezred majdnem telje-
sen el volt pusztítva. A Duka ezred több mint 600, többnyire sebesült 
lovat ejtett zsákmányúl, Bakonyi ezután a nyitott kapun át a vásártérre 
sietett, bova őt csakhamar a többi oszlop is követte. E fényes badi tényt 
a fővezér mint példát és bizonyságot alkalmazta arra, bogy egy vitéz, 
elszánt gyalogsággal minden lovassággal szembeszállani és azt meg-
győzni lehet. 

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

A M A G T 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 . 

h u s z o n h a k m a d i k k ö z l e m é n y . 

H U N Y A D I .TÁNOS É S V. LÁSZLÓ KORA. 

(Folytatás.) 

Ujabban két oklevél, illetőleg czímeres levél került napfényre, 
melyet Hunyadi János vitéz tettek jutalmáúl osztogatott híveinek. Ilyen 
a Pogány Miklós és Berekszói Péternek adott czímeres levél. (Turul 1889. 
78. 1. és u. o. 1890. 41.1.) 
Kiss Lajos, A rigómezei hadjárat. Pályanyertes mű. Közöltetik a Had-

történelmi Közlemények 1895-ik évi évfolyamában. 
Hóké Lajos, A rigómezei ütközet és következményei. (Fővárosi Lapok. 

1889. 173. sz.) 
. V á n d o i ' f e k é r i ' á r ostroma Zinkeisen. II., 93. Hammer-

Par(/stall I. 441. — Továbbá : 
Kis Károly, Hunyadi utolsó hadjárata. (Akadem. értekezés. 1857). 
Vámbéry Armin és Olchváry eml. értekezése. (V. ö. Hadtörtén. Közlem. 

1894. 280. I. eml. irodalmat). 
Horváth Mihály, Új adalék Belgrád ostromának történetéhez. (Történ. 

Tár. Régi foly. IX. 65. I.) 
Hunyadi László gróf Belgrád múltjáról szóló előadása a régészeti tár-

sulat 1884 jan, ülésén. 
Rámér Flóris, Nándorfehérvár ostromáról. (A győri történeti és régé-

szeti füzetekben. 1865. évf.) 



A legrégibb német nyomtatvány, mely a keresztes hadjáratról s a 
törökökről szól, ezt a czímet viseli: «Eyn Manung der cristenheit» 
(Bamberg 1455). 
Szentkláray Jenő, A dunai hajóhadak története. (Budapest 1886.) Ezen 

a munkán alapszik: 
Reményi A. felolvasása, «Zur Geschichte der Donauíiottille von Stefan I. 

bis zur Schlacht von Mohács. (Bécs. Gerold. 1889). 
Vitkovic, A magyar királyi naszádosok múltja, szervezete és emlékeik. 

1000—1872-ig. (Szerbűi írt munka, Belgrád.) V. ö. Századok 1889.. 
a 349. 1. 

Thúry J., Török történetírók. (I. Budapest, Akadémia. 1893.) Közli a 
török relátiót. mely a szenvedett kudarczot szépítgetni törekszik. 

Nisbet R. Bain, The siege of Belgrad by Muhammed II. (English Histo-
rical Review. 1892. 235 1.) 

A Kapisztrán Jánosról szóló irodalom. Leveleit rendtársa, Tagliacozzo,. 
adta ki; ujabban Tadra is közölt néhányat (a cseh akadémia érte-
kezéseiben, 1889.). Voigt, Johannes von Kapistran. (Sybels Histor. 
Zeitschrift. Régi foly. X. köt.) Kerval, Jean de Capistran, son 
siécle et son influence. (Paris 1887). 

Említésre méltó, hogy Konstantinápolynak 1453. II. Mohammed 
szultán által történt elfoglalásakor Orbán, egy erdélyi származású 
ágyúöntő tűnt ki a törökök táborában. Orbán volt az első, a ki 600 fon-
tos ágyúgolyó lövésére alkalmas ágyút öntött. Az Orbán életrajzára vo-
natkozó bibliográfiái adatokat 1. az Archiv für siebenbürgische Landes-
kunde 1889. évfolyamában (59. 1.). 

H U N Y A D I MÁTYÁS. 

Az I. Mátyás királyunkról szóló hadtörténeti irodalmat már 1890-
ben közöltem (a Hadtörtén. Közlem. az évi II. füzetében). E helyen tehát 
csak az 1890. óta megjelent ujabb irodalmat közlöm, nemkülönben né-
hány, amaz összeállításból kimaradt dolgozatot. 

a) Ujabban megjelent kútfő-gyűjtemények ós általános jellegű 
munkák. 
Mátyás király levelezése a római pápákkal. (M. Corvini epistolse). Monum. 

Yaticana. Series I. tomus Y. 1891. Kiadja Fraknói Vilmos. 
Pastor, Regesten aus ausländischen Archiven 1450—90. (Történ. Tár. 

1890.) Ezek kül. a törökök ellen tervezett ligára vonatkoznak. 
rumulillis A., Notabilia temporum. Kiadta C. Corvisieri. (Nápoly.) V.o. 

Századok 1891. 333. 1. 



Abel Jenv, Olasz munkák Hunyadi Mátyásról (Irodalomtörténeti Emlé-
kek. II. köt. 1890). 

Baclimann A., Urkundliche Beiträge zur österr.-deutschen Geschichte 
im Zeitalter Friedrichs III. (Fontes rerum Austriacarum 46. köt.) 

Jh csényi Gy., Kutatások olasz levéltárakban. (Századok 1892. 26., 467. 
és 537. 1.) 

U. az, 12 ismeretlen levél Mátyás királyról. (Századok 1893. 27. és 
122. 1.) 

U. az, Mátyás király leveles könyve. (Codex epistolaris a Khuen-Héder-
vári levéltárban. Magyar Könyv-Szemle 16. évf. 169. 1.) 

Károlyi Árpád, Adalékok Magyarország viszonyáról III. Frigyeshez. 
(Történelmi Tár. 1892. évf.) 

Kronthal B. és Wendt 11., Politische Korrespondenz Bresslaus mit 
König Matthias Corvinus. (I. köt. 1458-—00.) Boroszló. Ss. rerum 
iSilesiar. XIII. köt. 1893. 

Tanköriéit Antal, I. Mátyás királynak a párisi fegyvertárban (303. sz. 
alatt) létező pajzsa, fából megaranyozva. (Kéz. a Magy. Nemz. Muz., 
folio 679. sz.) V. ö. Korda Dezső czikkét: Mátyás k. pajzsa Paris-
ban. (Hadtört, közi. III. 1890. 235. 1.) 

Mátyás király eddigi biográfiái. (Pesti Hirlap. 1890. ápril U.) 
hétmányi Nándor, Párhuzam Hunyadi János és fia Mátyás között, tekin-

tettel hadvezéri képességük és hadi sikereikre. (1885). 
Széehen Antal gf. ünnepi beszéde, Mátyás k. halálának 500. évfordulója 

alkalmával. (Századok 1890. 97. 1.) 
Jakab Elek, Mátyás király mint szónok és hadvezér. (Pesti Napló. 1889. 

242. sz.) 
11. Horváth Jenő, Mátyás király hadjáratai (Hadtörtén. Közlem. 1890. 

159. 1.) 
Csontosi János, Hadtudományi könyvek Hunyadi Mátyás könyvtárában. 

(U. o. a 199. 1.) 
Huszár Imre, Mátyás kir. fekete serege, (u. o. 229. 1.) 
Hazay Samu, Yédő alkotmány, harczászat és haderő Mátyás korában. 

(U. o. 210. 1.) 
Hadtörténeti apróságok Mátyás történetéhez. (U. o. 244. 1.) 
líáth György, Aragoniai János. (Századok 1890. 4—5. füz.) 
Mátyás király. Marczali Henriktől (Pesti Hirlap 1890. apr. 6.) 
Takáts S., Mátyás király és Komárom. (A vár egyik részét Mátyás király 

építette. (Pesti Napló 1890. decz. 31.) 
Puky A., A Kinizsi család Abauj- és Biharmegyében. (Turul IX. 1891. 



88. 1.) Kimutatja, hogy a kenyérmezei hős nem származott szegény 
molnár családból, hanem köznemes család sarja. 

Tarczay János, Mátyás híres hadvezérének sírköve. (Turul, 1890 l.füz.) 
Binder Jenő, Néhány «trumfa» Mátyás királyról. (A brassói reáliskola 

1892/93. programmjában.) 
Schönherr Gyula, Egy fogadalom. (Kiss János véghlesi kapitányt illető 

közlemény 1468.) Magyar Könyvszemle XIV. 97. 1.) 
Wie sah Matthias Corvinus aus? (Pester Lloyd 1891 jan. 9). 
Bognár T., Mátyás király emléke olasz mondákban. (Philologiai Köz-

löny 1892. XVI. 739. I.) 
Romanec M., A Sibinjani mondakör. (Szerbből fordítva. A pancsovai 

gymnasium 1889/90. értesítőjében. Y. ö. Századok. XXV. évf 
242—243.1.) 

Scheinigg J., König Matthias in der sloveiiischen Volkssage. (Az osztrák-
magyar monarchia írásban és képben VI. köt.) 

Krauss, König Matthias u. Péter Geréb. Ein bulgarisches Guslarenbild 
aus Bosnien. (Ethnolog. Mittheilungen aus Ungarn III. 1893.) 

b) Török /táboruk. Thúry J. török írók forrásgyűjteménye 
ide is vonatkozik. 
Hodinka Antal, Litterae Petri de Thomasiis dacalis secretarii in Hun-

garia ad s. d. Ducem Vonetiarum. (Magyar Könyvszemle XIV. 81.1.) 
Ez a velenczei követjelentés részletesen szól az 1437 — 62. évek hadi 
eseményeiről. 

Vassilich J. L'ultimo de Frangepani, conte di Veglia. (L. Fest Aladár 
czikkét a Századokban. 1893. 893. 1.) 

c) Cseh háború. 
Bochmann A., Der Vertrag von Wilemow 1469., zwischen M. Corvinus 

u. G. Podiebrad. (Mittheilungen des Vereins für die Geschichte dei* 
Deutschen in Böhmen. 31. kötet.) 

Viktorin cseh herczeg elfogatása. (Hadtörtén. Közi. III. 1890 249. 1.) 
V. ö. Berger A. Über die Gefangennehmung Viktorins 1499. (A besz-
terczei gymnas. 1892/93 programmjában.) 

Bolte Heinz Domnig. (Domnig, Mátyás híve s Boroszló kapitánya volt. 
V. ö. Századok 1892. XXVI. 865. 1.) 

Trebitsch ostroma 1468. (Hadtörtén. Közi. 1890. 248. 1.) 
Egy szállítmány tőrbe ejtése. (Boroszló ostromlása idején. U. o. 251. 1.) 
Végűi Bachman és a Kronthal-Wendt-féle oklevélgyűjtemény. (Lásd 

fentebb.) 
d) Háború Frigyes császárra/. 

A Károlyi Árpád és Bachmann által közzétett oklevelek. 



Tabulae pacis inter Fridericum Imperat. et Hungaros initae. A. d. 1458. 
(Kézirat a Magy. nemz. muzeumban, folio. 799. sz.) 

Geusau, Geschichte der Belagerung Wiens. 1484—1485. (Bécs 1805.) 
Dvorak R., III. Frigyes viszonya Magyarországhoz V. László és 

Hunyadi Mátyás korában egészen a soproni békekötésig. 1453—63. 
(A brünni cseh gymnas. értesítőjében. 1890.) 

Pastor fentebb említett oklevél-publicatiójának tetemes része a Frigyes 
és Mátyás közötti háborúra is vonatkozik és különösen a Curiának 
kibékítő törekvéseit illusztrálja. Úgyszintén Decsényi Gy. és Károlyi 
Árpád. eml. czikkei. 

Ováry Lipót, Adalék az osztrák háború történetéhez 1477. (Hadtörtén. 
Közi. III. 1890 244. 1.) 

e) Magyar-ősz Irak-oro.s 2 érintkezések. 
Karc/e P., Ungarisch-russische Allianz 1482—90. (Deutsche Zeitschrift 

für Geschichtswissenschaft VH. köt. Kivonatban 1. a Századokban 
1892- XXYI. 761. és 866. lapján.) 

•U. az, Kaiser Friedrichs III. u. Maximilians I. ungarische Politik u. ihre 
Beziehungen zu Moskau 1486—1606. (U. o. 1893. Y. ö. Századok, 
1893. XXVII. 807 1.) 

Összeállította : Mangold Lajos. 




