
MAGYARORSZÁG HADI EREJE A XVI. SZÁZADBAN. 

(Első közlemény.) 

I. A hadsereg kiállítása és alkotó részei. 

IÖ1A a mohácsi vészben II. Lajos király elve-
szett, Magyarország az egész XVI. századon át 
csaknem szakadatlan háborúknak színterévé lett. 
A trónviszályok Zápolya János és Habsburg 
I. Ferdinánd, majd ez és Zápolya János Zsig-
mond között, melyekbe Szulejman török szultán 

és utódai minden lépten-nyomon beleavatkoztak, folytonosan 
arra kényszerít ették a magyart, hogy fegyverben állva védje 
valódi vagy vélt igazát és hazáját a kereszténységnek akkor esküdt 
ellensége, a török ellen. 

Maga Szulejman szultán öt nagy hadjáratot indított Magyar-
országba. Hazánk ellen tört-e ezekben vagy az akkori európai 
hatalmi viszonyok vezették öt? eldönteni itt nem lehet feladatunk. 
Tény az, hogy a Habsburgok hatalmi túlsúlyának megtörése volt 
legfőbb czélja, és még szomorúbb tény az, hogy 1541-ben Buda 
elfoglalásával állandóan itt maradt a török és 1544-től kezdve 
megindul a török rendszeres hódítása, a melynek következtében 
az eddig két részre szakadt Magyarország három részre oszlott : 
a királyi Magyarországra a Habsburgok uralma alatt, magában 
foglalva a dunántúli országrésznek nyugati, határszéli megyéit, 
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a dunáninneni rész nyugati és északi, a tiszáninneni országrésznek 
nagy részét ; a Keleti ország Zápolya János uralma alatt, majd 
Erdélyország és Magyarországnak hozzákapcsolt részei a nemzeti 
fejedelmek alatt. Ez a kettő a század folyamában kétszer egyesült, 
reményt nyújtva arra, hogy hazánk ismét egységes lesz. Mind-
kétszer meghiúsították ezt : ősi átkunk a pártoskodás, a hazánk 
védelmére behozott idegen zsoldosok és saját véreink garázdál-
kodásai, meg a török, aki az országnak egész középső részét elfog-
lalta volt a Duna déli részétől a nógrádi Cserhát, a Mátra-Blikk és 
a borsod-abaúji Cserehát hegyvidékek és körülbelől Somogy, 
Veszprém, Győr vármegyék nyugati határától keresztül a Dunán 
és Tiszán az egész nagy Magyar-Alföldet. 

1526-tól 1606-ig mondhatni soha sem szünetelt hazánkban 
a harczi zaj. Ha olykor létrejött az ellenkirályok közt meg a törökkel 
a hosszabb-rövidebb fegyverszünet vagy békekötés, azt csak 
annyiban lehet fegyverszünetnek vagy békének nevezni, amennyi-
ben a hadviselő felek nem jártak ágyúkkal és várakat nem ostro-
moltak. Azt azonban, hogy a magyar király párthivei és a török 
nyugodtan maradjanak, hogy az idegen zsoldosok és a szabad 
hajdúk meg a magyar várőrségek, tábori katonák ne raboljanak, 
pusztítsanak és ne zsarolják a föld népét, no meg a magyar urakat 
is, — megakadályozni egyik hatalomnak sem állott érdekében, 
de ha érdekében lett volna is, nem volt hatalmában, mert mindig 
hiányzott a pénz. 

Kizáróan a XVI-ik század hadseregével akarván itt foglal-
kozni, nem terjeszkedhetünk ki se az akkori politikai viszonyokra, 
se a párt királyok egyikéhez másikához szító főurak felsorolására, 
se arra, hogy ezek hogyan szerezték össze akkor az óriási vagyono-
kat ; de tárgyunkkal összefüggésben olykor ezekre is ki kell térnünk. 

A XVI. században mondhatni teljesen felbomlott a régi 
állami és társadalmi rend és avval együtt a régi hadszervezet is. 
Névleg megmaradt ugyan a régi választó, nemzeti királyság a 
régi magyar alkotmányos szabadsággal ; de tényleg a Habsburg 
családdal egy olyan uralkodó-ház került a trónra, amelyiknek 
örökös birtokai is voltak, amelyiknek tagjai a magyar korona 
mellett viselték a cseh sőt a német császári koronát is, amelyeknek 
tehát folytonos törekvésük volt Magyarországnak beolvasztása az 



örökös tartományokba és ezekkel együtt a német-római szent 
birodalomba. Ennek a törekvésnek kifolyása volt az, hogy egyes 
magyar családok már a XVI. században örökös bárói és grófi 
méltóságokat kaptak. Ezelőtt is voltak nálunk «Comes»-ek és 
«Barones»-ek, de ezek csak személyhez kötött méltóságot jelen-
tettek és azoknak viseló'i nem voltak, mint az újabbak, apáról-
fiúra átöröklődő' német-római szent birodalmi grófok és bárók. 
Számos régi főúri — nagybirtokos, a mi egyet jelentett — csalá-
dunk kihalt. Birtokaikat a Habsburg királyok jóvoltából új, 
eddig jóformán ismeretlen közrendű, de bátor szívű és jó kardú 
nemesek és nem nemesek, hazaiak és idegenek kapták meg s ezek 
felemelkedve egy új, mindenre, még a régi alkotmányos szabadság 
megrontására is kapható főúri rendet alakítottak ki, a melyik 
már a XVI. század folyamán — körülbelül 1540-től kezdve 
mái' az országgyűléseken is különválva tanácskozott a nemesi 
rendtől. 

Nem lehet itt feladatunk ezeknek az átalakulásoknak, se az 
alkotmány sok és nagy sérelmeinek részletes fejtegetése ; de meg 
kellett ezt, mint a XVI. század hadügyének fejlődésére döntő 
hatású tényezőt említenünk. 

A XVI. századot megelőző időben hazánkban csak kétféle 
hadsereget ismertünk : a királyit és a nemzetit. A királyit alkották 
a királynak és a királyi főhivatalokat viselt uraknak úgynevezett 
hivatalos bandériumai, a melyekkel a király külföldön is viselhetett 
háborúkat. A nemzeti hadsereg a főpapok, a nagybirtokú nemesek 
bandériumaiból és a kisebb birtokú meg az egy telkes nemesekből 
alakult, akik a király személyes vezetése alatt mindig készen 
állottak — jobbágyaikkal együtt — az ország határainak minden 
ellenség betörése elleni védelmére.1 

Az 1498. évi decretum felsorolja mindazokat az egyházi és 
világi urakat, a kik bandériumokat kiállítani, illetve saját embe-
reikkel katonáskodni tartoznak.2 Ezek voltak : 

1 Legutóbb részletesen megállapította az Uladislai II. deer. I. sive main* 
anni 1492. art. 17 — 20. 

2 Decr. III. sive minus anni 1498. art. 20—2?. 



Esztergomi érsek 2 bandérium ä 400 ember, ebből 400 gyalog, 
400 könnyű fegyverzetű lovas, huszár =800. 

Bandérium Ember Gyalogos Lovas 

Kalocsai érsek. . 1 a 400 200 200 = 400 
Egri püspök . . 2 « 400 400 400 = 800 
Váradi « 1 « 400 200 200 = 400 
Pécsi « ... 1 « 400 200 200 = 400 
Erdélyi « 1 « 400 200 200 = 400 
Zágrábi « 1 « 400 200 200 = 400 
Győri « — — — 200 = 200 
Veszprémi « — — — 200 = 200 
Váczi « — — — 200 = 200 
Csanádi « ... — — — 100 = 100 
Szerémi « — — — 50 = 50 
Nyitrai « — — — 50 = 50 
Pécs váradi apát . . . — — — 200 = 200 
Váradpetrii « — — — 200 = 200 
Szekszárdi « ... — — — 100 = 100 
Szentmártoni « — — — 200 = 200 
Lövöldi carthausi atyái — — 200 = 200 
Auraniai perjel 1 ' — 200 200 = 400 
Zobori apát . . — — — 50 = 50 
Esztergomi káptalan . — — — 200 = 200 
Egri « — — — 200 = 200 
Erdélyi « — — — 200 = 200 
Pécsi « ... — — — 200 = 200 
Bácsi « — — — 50 = 50 
Székesfehérvári nagyprépost káptalanával és a kis 

préposttal . . • 100 = 100 
Titeli prépost — — — 50 = 50 

Összesen 2000 4750=6750 

A király bandériuma.. — — — 1000=1000 
Erdélyi vajda 1 bandérium 200 200= 400 
Székelyek grófja hivata- 1 « 200 200= 400 
Horvát bán losak 1 « 200 200= 400 
Temesi comes 1 « 200 200= 400 

összesen 2800 6550 =9850 



A király az 1000 lovasból álló bandériumon kívül köteles 
volt még a végvárakban azoknak megvédése végett a királyi 
jövedelmekből őrséget tartani. Esetleges külső háborúra tehát 
a királynak mindössze 800 gyalogos és 1800 lovas ember állott 
rendelkezésére és a végváraknak saját költségén tartott őrségei. 

Ezeken kívül jobbágyaikkal tartoztak katonáskodni az ország 
határain belül: 

A szerb despota, a ki 1000 lovast köteles volt adni. 
Újlaky Lőrincz herczeg (a család kihalt 1524-ben).1 

Zápolya István nádor, a kúnok bírája, szepesi örökös főispán 
(Comes). Fia János magyar királlyá, unokája János Zsigmond 
erdélyi fejedelemmé lett. A család vele kihalt 1571-ben. 

Vingárti Geréb Péter országbíró (a család kihalt 1553-ban).2 

Belthöki Drágffv Bertalan erdélyi vajda (a család kihalt 
1555-ben).3 

A Barini és Szentgyörgyi grófok Tamás, Péter, Ferencz 
(a család kihalt 1548-ban).4 

A Frangepáni és Corbaviai grófok. 
Som — Somi — Jósa temesi comes (a család kihalt a XVI. 

század elején).5 

Alsó-lindvai Bánffy Miklós. 
Báthori György. 
Csáktornyai Ernust János (a család kihalt 1540-ben).6 

Dengelegi Pongrácz Mátyás (a család kihalt 1501-ben).7 

Perényi Imre, Gábor. 
Pelsőczi Bebek János (a család kihalt 1567-ben).8 

Rozgonyi István (e család kihalt 15'23-ban).9 

Palóczi Antal (a család kihalt 15'26-ban).10 

1 Nagy Ivan XI . 391. 
s Nagy Iván IV. ::69. 
3 U. o. III. 380. 
4 Lib. reg. 
5 Nagy Iván X. 283. 
6 Nagy Iván II. 75. 
7 U, o. IX. 447. 
8 Lib. reg. 
9 Nagy Iván IX. 787. 

10 Nagy Iván IX. 97. 



Homonnay János. 
Kanizsai László, János, György (a család kihalt 1532-ben).1 

Széchi Miklós (a családnak ezen ága kihalt 1535-ben).2 

Szalonoki Pankircher — Pamkircher — György (a család 
kihalt a XVI. század elején).3 

Monyorókereki Elerboch (Elderbach) János (a család kihalt 
1499-ben).4 

Guthi Országh Zsigmond (a család kihalt 1567-ben.).5 

Návai Kompolthy Zsigmond (a család kihalt 1528-ban).6 

Losonczi Zsigmond (a család kihalt 1552-ben).7 

Lévai Zsigmond (a család kihalt 1553-ban).8 

Ráskai Balázs (a család ezen ága kihalt 1542-ben).9 

Bajnai Both András (a család kihalt a XVI. század közepén).10 

Nádasdi Ongor — Ungur — János. 
Bolondoki Bánffi János. 
Hédervári Ferencz. 
Nagylaki Jaxith István. 
Grabarini Berizló Ferencz, János (a család kihalt a XVI. 

század első' negyedében).11 

Zokoli — Szokoly — Albert. 
A mohácsi vész után a bandériumok kiállításának kötelezett-

sége elvben fennmaradt ugyan, de a gyakorlatban nem volt annak 
többé se értelme, még kevésbbé haszna. Az egyházi nagybirtokok-
nak egy része az erdélyi fejedelmek, másik részök a töröknek 
birtokába került, egy nagy részüket a királyok foglalták le a 
katonaság czéljaira, sokat elfoglaltak magános urak és eladoniá-
nyoztak vagy elzálogosítottak a királyok. így elenyésztek a fő-

1 Nagy Iván VI. 68. 
2 U. o. X . 531. 
3 Nagy Iván IX. 104. 
4 Nagy Iván IV 23. 
s Lib. reg., Nagy Iván VIII . 283. 
6 U. o., Nagy Iván VI. 329. 
7 U. o„ II. 332. és VI. 376. 
Ä U. o. VIII. 103. 
4 U. o. 

10 Nagy Iván II. 215 
11 Nagy Iván II. 26. 



papok bandériumai. Az erdélyi vajda, székelyek grófja és a temesi 
grófság erdélyi uralom alá kerültek. 

A szerb despotaság török kézre jutott . 
A király rendeletére katonaságot állítani köteles családok 

nagyobb része már a XVI. század elsó' felében kihalt. Birtokaik 
megmaradtak ugyan, de azokból a királynak vagy mondjuk, 
a királyoknak hadtartási szempontból vajmi kevés hasznuk volt ; 
mert az ellenkirályok kénytelenek voltak azokat hivek szerzése 
czéljából elajándékozni, elzálogosítani vagy örökáron eladni. 
Tették is ezt úgy a hazai, mint az idegen családoknak oly 
buzgón, hogy utoljára nekik alig maradt valami. Az új bir-
tokosok, a mint azt látni fogjuk, egyike-másika tartott ugyan 
katonaságot a király részére, de mindenkor a maga javára, 
mert a királynak pénzzel vagy jószágokkal búsásan meg kellett 
azt fizetnie. 

A XVI. században egészen új alapokra kellett nálunk fektetni 
a hadiszervezetet. Ezentúl a hadseregnek részei voltak : a) a 
királyi zsoldosok, legnagyobb részben külföldiek, kis részben 
magyarok ; b) a király költségén szolgáló őrségek a végvárakban ; 
c) az országgyűlések által a királynak megszavazott hadiadóból 

subsidium — fizetett, a papság és nemesség által a jobbágyokból 
kiállított seregek ; d) az általános felkelésnél a főpapok, főurak 
és nemesek személyes felkelése ; e) némely magyar urak által a 
király költségén tartott gyalogosok és lovasok ; f) a városok hadi-
illetékei ; végre g) a szabad hajdúk. 

Már itt megemlítem, hogy volt a királynak tüzérsége, dunai 
hajóhada — naszádosok — is. 

Ha ebben a bonyolultnak mondható hadiszervezetben tájé-
kozódni akarunk, egyenkint kell azokat szemügyre vennünk. 

Ma, a mikor az egyes harcztereken nem százezer, de milliónyi 
emberből álló hadseregek állanak egymással szemben, egészen 
kisszerűnek látszik előttünk a XVI. századnak minden, akkor igen 
nagy és erős küzdelme. 

1. A királyi zsoldosok. Mikor I. Ferdinánd német tanácso-
sainak szavára hallgatva Magyarországot fegyverrel akarta meg-
hódítani, 1526-ban Pozsony környékére 10,000, Győr felé 3000-nyi 
hadat akart megindítani. Ettől a szándékától elállott ugyan, 



de némi hadat mégis küldött Pozsony vívására, a melyek azonban 
zsoldjuk elmaradása miatt nyugtalankodtak.1 

1527-ben formaszerint is megüzenvén Zápolya Jánosnak a 
háborút, I. Ferdinánd Katzianer János horvátországi főkapitányt 
pár ezer emberrel küldte a bányavárosok felé, ő maga meg 10 
ezernyi hadával indult Buda felé.2 Innen fővezérét Salm Miklóst 
4000-nyi gyalogossal és '2000 lovassal indította János kir. üldözésére, 
a ki egyesülve a 700 lovassal és eleséggel utána indított Mansfeld 
gróffal, győzelmes csata után egész a Tiszáig űzte a futókat.3 

1529-ben, a mikor Szulejmán szultán 200,000-nvi haddal 
indult Magyarországba, hogy Budát visszaszerezze János király-
nak, Ferdinánd csak nagy sürgetések után küldött a vár védelmére 
Besserer Kristóf alatt 1100 embert segélyül.4 

Roggendorf Vilmos fővezér vezénylete alatt 1541-ben Buda 
vívásánál 20—25 ezernyi had volt, beleértve a nagyobb számú 
magyarokat is. Ezt már «erős» seregnek tekintették akkor.5 

1551-ben Castaldo János, Ferdinánd vezére, Erdélynek bir-
tokba vételére 3000 spanyollal, egy tiroli gyalog-, egy cseh lovas-
ezreddel és 500 sziléziai nehéz lovassal indult. Ehhez csatlakozott 
még ugyanazon évben Pallavicini Sforza gróf vezérlete alatt 6000-nvi 
újabb német had.6 Jellemző az, a mit az egykorú Forgách Ferencz 
nagyváradi püspök 1552-ben ír : Ferdinánd, nehogy úgy lássék, 
hogy mindent enged az ellenségnek, valami pénzt összeszerezve 
az uzsorásoktól, Taiffel Mátyás, majd ennek halála után Salm 
Miklós által katonákat szedetett. A megyéktől és az ország elő-
kelőitől a szokásos segédhadakat kívánta, Pallavicini Sfortia győri 
praefectus a szomszéd Itáliában hamarosan felfogadott 3500 embert 
elővezette. Gyorsan fogadtak zsoldba 3000 német gyalogot, 300 
lovast. Sbardellato Ágoston váczi püspöknek adtak pénzt 100 ma-
gyarlovasra, ugyanannyira az osztrák Puchamarusnak ; új zsoldra 
felfogadtak 800 magyar gyalogost. Ezekhez elővezették a hely-

1 Horváth Mihály Magyarország története IV. 19 — 20. 
2 ü . o. 43. 
3 ü . o. 44. 
4 Ü. o. 64. 
* U. o. 172. 
« U. o. 226., 235. 



őrségeket : Győrből Keglevich György, Sándor Ferencz, Dombay 
Mihály, Dessewffy Ferencz, Rátkay Pál mindegyik 100—100 
lovasnak vezére ; — Lévából Zárkándy Pál, Székely Miklós, Rácz 
István, Matuznay Sebestyén és Jakusith Farkas 100—100 lovast ; 
Korponáról Chuthy Gáspár 100 lovast ; magának Taiffel Mátyás-
nak volt 200 magyar lovasból álló serege. Az összes katonaság 
volt 9100 ember. A megyék és az urak Fülek mellett csakhamar 
7000-en jöttek össze.1 

A német birodalmi rendek egyetlen egyszer, 1566-ban küldtek 
jelentékenyebb segélyt, 40 ezer gyalogot és 8000 lovast, hazánkba, 
de akkor is «azon feltétel alatt, hogy Magyarország, ha segélyökkel 
a török járom alól kiszabadíttatik, a német birodalomhoz kapcsol-
tassék s a katonaállítást és az adót a birodalom czéljaira annak 
rendeivel azontúl közösen viselje. A császár e kívánatban meg-
egyezett s igérte, hogy annak valósítását mind saját, mind utódai 
kormányának s törekvéseinek czéljául fogja kitűzni». — A pápa 
50 ezer aranyat, az olasz fejedelmek összesen 4—5 ezernyi sereget, 
a cseh-osztrák tartományok 10 ezer embert állítottak ki. így a 
keresztény sereg ekkor a 32 ezernyi magyar és tót-horvátországi 
hadakkal összesen mintegy 25 ezer lovasra és 80 ezernyi gyalo-
gosra emelkedett.2 Magyarországnak szerencséjére ez a különböző 
táborhelyeken megoszlott nagy sereg nem érte el a német biro-
dalmi rendek által óhajtott eredményt. Szigetvár elesett, Zrínyi 
Miklóst elveszítettük ugyan, de a harczias Szulejman is meghalt 
és utódával 1567-ben megkötöttük a békét. 

1591-től 1606-ig tartott később a 15 éves törökháború. Ebben 
is csekélynek mondható az idegen zsoldosok száma. Az 1595-ben 
fővezérré kinevezett Mansfeld Károly gróf Belgiumban 2000 
lovas és 6000 gyalogos vallont, 1597-ben Rudolf király ismét 6000 
vallon zsoldost fogadott szolgálatába. Mansfeldnek 1595-ben 
mintegy 30—85 ezernyi királyi zsoldosa volt és Miksa főherczeg-
nek az 1596 okt. 23-iki mezőkeresztesi csatában a Báthori Zsig-
mond erdélyi fejedelem és Teuffenbach kassai főkapitány által 

1 Ghyme.n Foryách Ferencz Magyar históriája 1540— 157z,. Pest, 186<>. 
46 - 53. 

J U. o. 3 2 1 - 3 2 2 . 



hozzá vezetett 10—10 ezer emberrel együtt csak mintegy 40 ezer 
fegyverese és 95 ágyúja volt.1 1604-ben Basta György vezérlete 
alatt a magyarokkal együtt, mintegy 15 ezer ember volt.2 

A táborban időről-időre voltakon kívül rendesen volt még a 
végvárakban 8—10,000-nyi zsoldos őrség. 

Legtöbb jóakaratot mutatott Magyarország, mint a keresz-
ténység védőpajzsával szemben a római szentszék, 154'2-ben 
Vitelli Sándor vezetése alatt 3000, Mansfeld seregében 1595-ben 
14 ezer florenczi és pápai zsoldos volt. 1597-ben a pápa újra 10,000 
gyalogost és némi lovasságot küldött Aldobrandini vezetése alatt. 
A pápa az általa küldött hadakat rendszerint ellátta zsolddal is, 
így 1596-ban 30 ezer tallért adott, míg 1566-ban az általa küldött 
összeg 50 ezer aranyat tett. 

Mutatványul talán elég ennyi annak igazolására, hogy kirá-
lyaink a XVI. században mindig csekély külföldi zsoldos haderővel 
rendelkeztek. A német birodalom folytonosan Ígérgetett, hitegetett, 
de tényleg csak egyszer küldött segélyt, akkor is olyan árat szabva 
azért, a mit Magyarország nem adhatott volna meg soha. Tekin-
tetbe kell vennünk azt is, hogy a zsoldos katonaság csak meg-
határozott időre szerződött. Az 1., 2., 3., 6. hónap letelte után, 
vagy ha zsoldját a kellő időben nem kapta meg, vagy amiből 
leginkább élt, zsákmányt nem szerezhetett ; ott hagyhatta szer-
ződött urát és ment más urat keresni. A császár által 1566-ban 
küldött seregnél is ki volt kötve, hogy annak fele a következő 
két évben is köteles legyen a császár kívánsága szerint hat hónapig 
szolgálni. 

A végvárak őrségei. Mióta a váraknak egy jókora része a fő-
papok és főurak kezebői kikerülve végvárakká lett, azoknak 
ellátása is a királyt terhelte, nem kis gondot és kiadást okozva 
neki. A Dunántúl : Kanizsa, Győr, Komárom, Esztergom; a 
Dunáninnen: Pozsony, Érsekújvár és néhány kisebb hely; a 
tiszai vidéken : Eger, Szendrő, Kálló, Tokaj, Szatmár és Kassa 
voltak a legféltettebb pontok, a melyeknek megvédésétől nemcsak 
Magyarország egész országrészeinek . de az osztrák örökös tarto-

1 U. o. 433., 445. 
J U. o. V. 9. 



mányoknak, sőt a Xémetbirodalomnak sorsa is függött akkor, 
a mikor azt nemcsak keletről az erdélyi fejedelemség — 1540-ig 
önálló magyar királyság délről meg a török fenyegette azokat. 

Ezeknek és velők még néhány kisebb jelentőségű végvárnak : 
Tata, Palota, Pápa, Veszprém, Tihany, Szigliget, Székesfehérvár ; 
Zólyom, Végles, Léva ; Murány, Krasznahorka stb. kellő őrségekkel 
való ellátására nem volt elegendő a Magyarországon fogadható 
és az országgyűlések által arra a czélra megszavazott ember-
anyag, okvetetlenül szükség volt az idegen, külföldi zsoldos 
hadakra. 

Ezek a külföldiek legnagyobb részben németek, kisebb rész-
ben olaszok, spanyolok, vallonok, csehek, morvák voltak. Eszter-
gomot, például, 1532-ben spanyol őrség védte, a melyikhez később 
2000 magyar csatlakozott, ugyanott 1543-ban 1500 főnyi német, 
spanyol, olasz őrség volt Lascano Tamás és Salamanca kapitányok 
alatt. Tatán ugyanakkor 300 olasz és 300 német volt Tasso Hannibal 
kapitánnyal. Győrben ugyanakkor olaszok voltak, a kik közöl 
egy ezredet Székesfehérvárra küldtek. 1593-ban Veszprém őrsége 
800 magyar és német ; Kassáé legtöbbnyire vegyes, leginkább 
német volt. Véglesen és Ózólyomban 1583-ban 200—200 német 
katona. A katonák száma a szerint növekedett vagy fogyott, 
a mint az illető erősség többé vagy kevésbbé volt veszélyben. 
A kevésbbé veszélyeztetett és az egyes uraknak elzálogosított 
várakban kevesebb volt az őrség. Krusith János Likaván köteles 
volt tartani : várnagyot, 2 alvárnagyot, 10 lovast, 2 őrt és kellő 
számú cselédséget. Mágochy Gáspárnak Munkács őrségére elő 
volt írva : 36 lovas, ugyanannyi gyalogos vagy két lovas helyett 
három gyalogos. Dobó Ferencznek Sárospatakon ugyanannyit 
kellett tartania. Az 1596-ban zálogba vett Szádváron Dersffy 
István a király költségén 60 német gyalogost tartott saját kapi-
tányukkal, concionatorral, tűzmesterrel és két puskaművessel. A 
király az őrséget növelheti vagy apaszthatja. Az ugyanakkor 
zálogba vett Sáros várban 25 német katonát egy viczekapitánnyal, 
őrmesterrel és dobossal saját költségén kellett tartania. 

Rendes körülmények között a várak őrségét 10—11 ezer 
emberre tehetjük, beleértve a magyarokat is, a kiket azonban 



szintén a király fizetett.1 1554—55-ben Magyarországon és az 
akkor a Ferdinánd uralma alatt volt Erdélyben a király hadserege 
8420 gyalogosból, 5997 lovasból, 727 naszádosból és 16 tüzérből, 
összesen 15160 emberből állott.2 Háború esetén a tábori idegen 

1549 ben volt : 
Komáromban 1 zászlóalj német, naszádosok. 
Győrben 300 huszár, 220 hajdú, 10 német, 3 tűzmester 
Szigethen . . 200 lovas 150 « 
Egerben . . 200 « 300 « 
C s á k t o r n v á n . . . . - « 10 « 
Pázod — <i 6 « 
Somogyvár - * 24 « 
Veszprém 32 « 200 « 
Űjvár 3 * 12 « 
Tata 20 « 80 « 
Szt. Márton 12 i 32 « 
Saághvára 24 « 50 « 
Zechen  — « 25 « 
Gyarmath _ « 25 « 
Sziavon végek . . . 1050 emberrel 
Sáros (nincs megmondva) 
Segnia (Zengg) stb. véghely (nincs megmondva) 

Összegezés 491 lovas 1034 hajdú és 1080 ember. 
Thallóczy L. Magyar hadiköltségek 1549-ben. Századok, 1877. 173. 1. 

Ez a haderő a végvárakban így oszlott meg : 

Vár Lovas Gyalogos Naszádos Tüzér 
Gvőr 500 300 100 13 
Papa . 200 200 — — 

Devecser 150 100 — — 

Varsány 40 50 — -

Tihany 40 50 - -

Csesznek 20 50 — — 

Tata 60 100 — 3 
Sziget . 200 400 magyar — — 

Korotna . 200 100 — — 

Lak — 10 — — 

Űjvár 100 — — — 

Palota és Paczot 75 156 — — 

Komárom 156 400 627 — 

Kasaa . 200 300 - — 

Eger 400 458 - -



katonaság számát sem tehetjük 12—15 ezernel többre, kivéve 
egyes eseteket, a mikor azonban a költséget a német császár meg a 
római pápa viselték. 

A hadszervezetnek 8-ik és 4-ik csoportját az országgyűlések 
által megszavazott, a jobbágyokból kiállítandó megyei seregek 
és a nemesi felkelés alkották. It t meg kell különböztetnünk a 
«generalis expeditio»-t vagyis az általános hadjáratot, a mikor a 
király vagy később a királyi családnak valamelyik tagja személyesen 
jelenik meg a táborban és vezeti a hadat ; és a «particulars expedi-
t i o n az országos vagy helyi főkapitányok alatt viselendő részleges 
hadjáratokat. 

A particularis expeditioban csak a megyei hadak tartoztak 
megjelenni. Ezeket az országgyűlések szavazták meg és a jobbágyok 
száma szerint tartoztak kiállítani a földbirtokosok. Azaz csak 
tartoztak volna kiállítani, de a mint látni fogjuk, nem tették meg. 

A vármegyék seregei. A jobbágyokból kiállítandó katonaságot 
az országgyűlések rendesen porták szerint szavazták meg, 1598— 
1604-ben a házakat írták össze. A megszavazás hol így, hol amúgy 
történt. A porta fogalma még nincs irodalmunkban tisztázva. 
Némely íróink négy jobbágytelket számítanak egy portára ; 
mások azt mondják, hogy egy porta egyenlő egy olyan kapuval, 
a melyiken egy jól megrakott szénásszekér bemehet. Az 1411-iki 
art. 2. megkülönbözteti a «porta integra»-t, az egész portát — 

Vár Lovas Gyalogos Naszádos Tüzér 
Léva 400 200 — — 
Korpona 400 189 magyar — — 
Szitna 8 29 — — 
Murány 6 118 — — 
Kékkő 50 — — — 
Trencsén — 94 — — 
Gyula 465 250 -
Várad 150 — — — 
Erdély 2000 1000 - _ 
A szlavón végek 
A horvát « (Bihácson kívül) > 256 lovas, 3866 gyalogos 
Bihács a szomszédos végekkel 

összesen 5997 lovas 8420 gyalogos 727 naszádos 16 tüzér. 

Acsády Hadtört. Közi. 1888. I. évf. 74. 



kaput — melyen egy szekér be- és kimehet és a «valva»-t vagy kis 
kaput (porta), melyet közönségesen «Werőcze»-nek neveznek. 
A dicatorok, úgy látszik, egészen önkényesen jártak el a porták 
összeírásánál, néhol számításba véve a helyi körülményeket például, 
hogy nehéz-e vagy könnyű a mezei munka, van-e tűzifa, erdő, 
rét, hajózható folyó stb.? A szerint állapították meg azt, hány 
jobbágytelek esik egy portára. Máshol nem néztek a mellékes 
körülményekre. 1567-ben Abauj és Sáros vármegyékben, 1570-ben 
Beregben, 1588-ban Gömörben névszerint vannak felsorolva a 
jobbágyok, mindenik mellett fel van jegyezve egész-, fél- vagy 
negvedtelkesek-e és a szerint van megállapítva a porta. Ezekben 
egy egész jobbágytelek mindenütt egyenlő egy portával. Például 
Vizsolyban (Abaúj) volt 15 «integrse portae» (egész telek), mediae 
portae 16 (fél telek), quart arise portae 1 2 (negyed telek), facit portás 
26 (tesz 26 portát). I t t a dicator mindenféle telket «portá»-nak 
nevezett. Demétén (Sáros m.) volt 1 egész és 2 féltelek = 2 porta, 
Gömör városban 16 integra sessio (egész telek), media sessio 11 
(fél telek) = 21 y2 porta. Heves vármegyében 1596-ban Tisza-
Várkonvban 4 jobbágytelek = 1 porta (összesen 480 pozsonyi 
mérő vetéssel), Tisza-Kürtön 5, Vessen 6, Visontán 6% jobbágy-
telket számítottak egy portára. Tolna vármegyében 1696-ban 
Bölcskén 8%, Tolnán 8, Pakson 7, más helyeken 5—7%, Liptóban 
ugyanakkor 6 —113/4 jobbágy telket vettek egy portának.1 Zavaró-
lag hat még az is, hogy egy-egv telken néha 2—10 jobbágy is lakott, 
így pld. Munkácsvár 1570-iki urbariuma szerint Munkácson 
egy egész teleknek censusa, akár 10-en, akár csak 1 lakik egy 
telken, 2 frt. Kajdanón 9 olyan jobbágytelek volt, melyet 2-en ; 
némelyiket 4—5-en bírtak együtt.2 Zemplén vármegyében 1598-
ban volt 10,499 ház és ugyanennyi jobbágy, tehát mindeniknek 
külön háza volt.3 Az 1596-ban volt porták számát egybevetve 
az 1598-ban volt házakéval azt látjuk, hogv Bars vármegyében 
egy portára 4—5; Abavij-. Gömör-, Nógrádban 6—7; Hontban 
7—8; Nvitra-, Sáros-, Zemplénben 8—9 jobbágy ház esett.4 Ez 

1 Országos levélt, dica összeírások. 
2 U. o. 
3 U. o. 
4 U. o. 



igazolja azt az állítást, hogy a dicator néha 5 — 6 családból állí-
tott össze egy portát.1 Sőt láttuk, hogy egy jobbágytelken olykor 
10-en is éltek. 

Megnehezíti a számítást az is, hogy az országgyűlések 10, 
20, 100 jobbágy után rendelnek 1—4 lovast vagy gyalogos puskást 
kiállítani. Az adókulcs mindig a porta, az emberek kiállításáé 
a jobbágyok száma. De még azt is látjuk, hogy voltak egész-, 
fél-, negyedtelkes jobbágyok. Mindeniket külön vették-e egy 
jobbágy számba? Azt hiszem, hogy a katonaság kiállításánál 
4 negyed- és 2 féltelkest vettek csak egy jobbágynak egységül 
véve az egész jobbágytelket. Az eddigi fejtegetések alapján annál 
is inkább legczélszerűbbnek mutatkozik egy portára négy egész 
jobbágytelket vennünk, mert a portáknak 1552-iki összeírását 
véve alapúi, közel azt a lélekszámot kapjuk meg, a melyet egyik 
tudós történetírónk az 1598-iki házösszeírást véve alapúi 80 vár-
megyére vonatkozóan kapott.2 Számításunk szerint volt 1552-ben 
30 vármegyében3 összesen 35,732 porta, ez a 4 jobbágytelek véve 
193,296 jobbágytelek. Egy telekre átlag 5 telket számítva, lehetett 
966,480 jobbágylélek. Nemes lehetett : 

50,000-től 900,000 holdas birtokkal mintegy 50 nagybirt. 
10,000-től 50,000 « « « 60 középbirt. 

1,000-től 10,000 « « « 260 kisbirt. 
1,000 holdon aluli birtok, de jobbágyokkal mintegy 2000 

egytelkes nemes « 3000 
birtoknélküli, jobbágytelken élő nemes « 2000 

Összesen : 7370 nemes = 
mintegy 36,050 lélek. 

Össze nem írva : bírák, molnárok, bormérők, szénégetők stb. 
mintegy 5000 lélek. A szabad királyi és bányavárosok lakói mintegy 
50,000 lélek. 

1 Acsády Ignácz dr. Magyarország pénzügyei I. Ferdinánd uralkodása 
alatt, 39. Budapest, 1888. 

2 Acsády Ignácz dr. Közgazdasági állapotaink a XVI. században. Buda-
pest, 1889. 7—12. 

3 Ezek voltak : Pozsony, Nyitra, Trencsén, Árva, Liptó, Turócz, Zólyom, 
Bars, Hont, Nógrád, Szepes, Sáros, Abaúj, Torna, Gömör, Borsod, Zemplén, 
Ung, Bereg, Ugocsa, Szatmár, Szabolcs, Sopron, Győr, Komárom, Mosony, Vas, 
Veszprém, Somogy, Zala. 



így az akkori királyi Magyarországra mintegy 1 millió 
50—60 ezer lélek ju t . 1 

Erre a számításra szükség volt, ha legalább megközelítő 
számot akarunk adni a XVI. század nemzeti hadseregéről. 

a) Megyei hadak: Az 1528-tól 1602-ig terjedő időben az 
országgyűlésen egybejött karok (Kk) és rendek (Rk) összesen 
25 ízben ajánlottak meg a királynak katonaságot. 1528, 1536, 
1542, 1546, 1595-ben minden húsz jobbágy után egy könnyű 
fegyverzetű lovast, 1542-ben meg minden 36 jobbágy után egy nehéz 
fegyverzetű lovast, 1552-ben pedig 20 jobbágy után egy puskás-
gyalogost is ; 1545-ben minden 10 jobbágy után egy lovast, 1553-ban 
minden 25 jobbágy után egy lovast és egy gyalogost tartoztak a 
nemesek kiállítani, a mire 1545-ben az egyházi embereket is köte-
lezte a törvény épen úgy, mint 1542-ben arra, hogy minden 20 
jobbágyuk után állítsák ki az 1 —1 lovast. Az 1537-iki 13-ik articulus 
azt is megállapította, hogy a könnyű fegyverzetű lovasnak pán-
czéllal, sisakkal és más hadi felszereléssel jól ellátva kell kiáltania. 

1599-ben a Kk. és Rk. egyben szavaztak meg hat hónapi 
szolgálatra 10,000 embert, 1602-ben meg 2000 lovast és 2000 gyalo-
gost. 1601-ben csak 1 — 1 hónapra szavazták meg a katonaságot 
és pedig minden jobbágy ház után egy lovast és minden 3 porta 
után egy gyalogost. 1542-ben a káptalanbeliek és az egyháziak 
maguk helyett 1 — 1 lovast, 1545-ben a már említetten felül — 
10 jobbágy után 1 lovast — még minden 100 frt jövedelem után 
5 — 5 lovast, a plébánosok tizen 1 lovas t 2 ; 1546-ban a káptalan-
beliek minden 100 fr t jövedelem után 2—2 lovast ; 1552 és 1555-ben 
a tizedjövedelmekből általában csak 2—2 lovast tartoztak ki-
állítani. A plébánosok ekkor fel voltak mentve.3 Más években 
csak általánosságban mondták ki, hogy megújí t tatnak a régibb 
törvények. 

Azokban az években, a melyekről a porták ós házak összeírásai 
megmaradtak, a megyei katonaság száma körülbelül ez lett volna: 

1 Dr. Demkó Kálmánnak egy még kéziratban levő munkájából. 
1 Az 1542-iki — pozsonyi — deer. VI. art. 21. azt mondja : minthogy 

némely felvidéki részekben még vannak nehéz fegyverzetű lovasok, minden 
36 jobbágy után ki kell állítani egy nehéz fegyverzetű lovast. 

' Corpus juris az illető évek Decretumai. 
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Hadtörténelmi Közlemények. 2 



1602-ben még : Bihar, Közép-Szolnok, Máramaros és Kiaszna 
megyék 4000 embert. 

A 10 évi átlag tehát a káptalanok és plébánosok embereivel 
mintegy 10,000-et tesz ki. Az 1542., 1546. és 1552. évek erősen 
háborúsak voltak, 1591-től 1606-ig folyt ugyan a 15 éves török 
háború, annak azonban egyetlen nagyobb csatája a már említett 
mezőkeresztesi volt. Az országgyűlések e közben is mondhatni 
évenkint megajánlották a hadinépet, olykor nem jobbágyaikból 
ugyan, de jobbágyaik és a saját költségükre. 1595-ben arra köte-
lezték magukat, hogy a törökök és a mi katonaságunk kíméletlen 
zsarolásainak ki nem tett megyékből a nemesek virágával és a 
hadviselésre alkalmasak közül a nemesség saját költségén fog 
tartani bizonyos számii lovast a folyó háborúban, de ez a katona-
ság csak akkor száll táborba, ha a király saját bandériumával 
elől megy és ha úgy a bel-, mint a külföldi katonaság féktelenkedése 
megfékeztetik.1 1596-ban a jobbágyok által fizetendő, portánként 
9 írt hadisegélyből 8 — 8 forinton magvai' gyalogosokat, a prselatu-
sok, bárók és birtokos nemesek által sajátjukból portánként 
megajánlott 9 — 9 forintból meg magyar lovasokat kell fogadni. 
1598-ban e földesurak portánként 50—50 dénárt ajánlottak 
meg úgy, hogy e helyett lovasokat fognak kiállítani.2 

A megyei katonaság megajánlásában tehát nem lett volna 
hiány, de más volt a megajánlás és más a kiállítás. A katonaság 
kiállításának kötelessége alól többféleképen igyekezett kibújni. 
Hiábavaló volt a törvények minden ijesztgetése a szigorú bünteté-
sekkel, mindenki tudta, hogy azt soha sem fogják végrehajtani. 
A törvény kijátszásának egyik módja az volt, hogy a nemes úr a 
királynak tábori vagy várkapitányával egyetértve a lustration 
— szemlén — saját embere gyanánt mutatta be a királynak katoná-
ját. Vagy kölcsön kérte valamelyik szomszédjának már bemuta-
tott emberét és azt mint saját jobbágyát mutatta be újra. Az ilyen 
csalásnak fejvesztés vagy legalább jószágvesztés lett volna a 
büntetése, de a többszöri törvényes fenyegetés végrehajtása 
helyett az 1569-iki 28. articulus már szelíden csak azt mondja, 

1 Deer. VI. art. 2. 
2 1595. deer. VI. art. 22 



hogv a királyi katonák a szemléken ne jelenjenek meg mások 
helyett. Másik, sokkal egyszerűbb mód volt az, hogy ha a főpapok, 
bárók, nagybirtokosok nem állították ki a lustration embereiket, 
a kisebb birtokosok a törvény értelmében nem tartoztak emberei-
ket kiállítani és tartani.1 Ez pedig épen nem volt ritka eset. A nagy-
birtokosok rendesen nem engedték birtokaikat összeírni, mert 
ők állítólag bandériumokat tartottak. 1542-ben például 24 vár-
megyének dica-adóösszeírásában fel van jegyezve, hogy melyik 
megyék hánv lovast állítottak ki. E szerint a 24 közül csak 15 vár-
megye állította ki a lovasokat s ezek közül mind jelentékenyen 
kisebb számmal, mint a mennyit ki kellett volna állítaniok. A 24 
vármegyének — számításom szerint ki kellett volna állítania 
összesen 8858 lovast, 15 vármegye kiállított 790-et, a 24 vár-
megye tehát 8068 lovassal kevesebbet állított ki a kelleténél.2 

1 1596. VI. art. 5., (>., 1598. IX. art. 5. 

Megye K iállított Mennyi Mennyivel kövesebb Megye lovas időre a kelleténél 
Liptó 25 5i hór a 107 
Szepes 40 6 « 93 
Trenesén 14 5 « 362 
Sáros 50 6 « 157 
Krasz.ua  27 3 « 108 
Fehér 21 5 « 94 
Gömör 60 — 342 
Zemplén — 631 
Sopron 25 — 238 
Zólyom 25 — 165 
Gvőr 36 — 130 
Zala — 277 

Bars  
9Í7 6 hóra 

Bars  
75 4 « 308 

103 1 hónapb in 5 « 
100 2 « 4 « 

Baranya 79 3 « 3 « 242 
96 4 « ? « 
52 5 « 1 « 

Mosony 25 — 106 
Nyitra 47 4 « 1098 
Somogy 75 — 1 1232 
Pozsony - - « 769 

2* 



1595-ből négy, 1597-ből öt megyéből ismerjük a kiállított 
számot.3 

Ennek magyarázatát abban találjuk, hogy egyes vármegyék-
ben 30—90% volt a főpapok és nagybirtokos urak tulajdona. 
Ezek jobbágyaikat nem adták oda katonáskodni. Példájukat 
követték a kisebb birtokosok is, amint ezt a törvény megengedte 
nekik. Csak egyesek akadtak, a kik a haza iránti szeretettől indít-
tatva tettek eleget a felhívásnak és a törvénynek. Zemplén vár-
megyének 1598-iki hadi kimutatása, mondhatnám az egész ország-
résznek állapotát feltünteti. A Homonnay Drugetheknek volt 
összeírva 2441, Báthori Istvánnak 1086, Dobó Ferencznek 863, 
líákóczy Zsigmondnak 724, Pethőéknek 603, a királynak 473 
jobbágyuk. És — Homonnay István és Miklósné (1623 job.) se 
nem űzettek semmit, se a vármegye zászlója alatt nem voltak 
lovasaik. Azt állították, hogy jószágaik után a lovasokat a győri 
véghelven tart ják. Homonnay György 818 jobbágy után 10 lovast, 
Pethő Gáspár és Ferencz (377 job.) 5 lovast tartottak, Báthori 
István 19-et, Dobó Ferencz 12-őt. Rákóczy Zsigmond lovasait 
saját végváraiban Ónodon és Szerencsen tartotta vissza. A király, 
Forgách Zsigmond (136 job.), Pethő István (226 job.), Pethe 
Márton cancellár (110 job.), a csanádi püspök (124 job.) se nem 

Ugocsa — — « 112 
Bereg 50 - « 224 
Szathmár — — * 317 

T - 1 7 5 4 * 1 uroc7 ' 
| 22 Saágon 3 « 126 

Tolna — — « 356 
Hont — — « 515 

Acsády Ign. dr. Hadtörténelmi Köz lemények 1888. I. évf 82 — 83. — ós 
u. ö Magyarország pénzügyei I. Ferdinánd korában 230. 

j 1595-ben 1597-ben 
lovas gyalogos lovas gyalogos 

Borsod 81 131 36 36 
Abaúj 204 204 167 165 
Sáros 150 200 
Szepes 90 125 98 98 
Torna - - 26 26 
Bereg - - 30 29 



fizettek, se lovasokat nem tartottak, 11 úr (29—268 jobbágyig) 
1—4 lovast tartott . A megye határozatából felfogadtak 16 lovast 
s ezekkel együtt a megyei urak által kiállított összesen 49 lovas 
száma elérte a 65-öt. Volt pedig az összeírás szerint Zemplén 
vármegyében 10,499 jobbágy, ebből 7540 után az urak se nem 
fizettek, se lovast nem tartottak. Tehát csak 2959 jobbágy után, 
a kikből 121 a töröknek hódolt, fizették az urak a törvény által 
rendelt adót vagy állítottak katonát. A 7540 jobbágy után még 
165, összesen 280 lovast kellett volna adniok.1 

Az erre vonatkozó törvény ezt mondja : «A fent mondott 
1 forinton felül — t. i. a mit a jobbágyok fizetnek — ad még minden 
földesúr 50 magyar dénárt (minden jobbágy, zsellér stb. háztól) 
de úgy, hogy a pénz helyett fegyverrel jól ellátott lovasok, érett 
férfiak és nem gyermekek — a kiket nem küldötteknek kell tekin-
teni — küldessenek a háborúba. Ezeknek az egyes megyékből 
saját kapitányaik és saját zászlóik legyenek és mindig teljes szám-
mal legyenek a táborban, minden hadi szükségletben alá legyenek 
rendelve az ország főkapitányainak épen úgy, mint Őfelségének 
más zsoldos katonái. Ezeket a táborból uraik semmi szín alatt 
el ne vezessék, sem a főkapitányok tudta nélkül ne vezettesse-
nek ide-oda, vagy zászlójuktól semmiképen el ne vezettessenek».2  

«Es hogy ezen lovasoknak száma biztos legyen, a megyének fő- és 
alispánja különösen az ezen adózásból kiállítandó lovasokat tar-
tozzék úgy az uraktól, mint a nemesektől kikényszeríteni és a 
főkapitányok kezéhez utalt jegyzékkel a táborba küldeni.»3 

Zemplén vármegye felfogadott 16 lovast, ezeknek 6 hóra havi 
6 forinttal kiutalta az 576 forintot, megválasztották úgy ezeknek, 
mint a mágnások és nemesek által küldött 49 lovasnak kapitányáúl 
Barkóczy Lászlót 6 hónapra 900 frt fizetéssel, ez készíttetett 
is 20 forintért megyei zászlót, Körtvélyesi Zsigmond alispánnak 
ezen dolgok körüli buzgó fáradozásáért 6 hónapra utalványoztak 
72 forintot és az alispán 1597-ből maradt követelésére vissza-
tartott 188 frt 88 dénárt. Szóval a bevételként kimutatott 1859 frt 

1 Diqa összeírás* 1598. 
2 1598. IX. decr. 5. artic. 
3 Ugyanott art. 6. 



48 dénárt oly szepen elszámolták, hogy a 49 lovas zsoldjára nem 
maradt egyetlen dénár sem.1 

Az idézett törvényekből látjuk, hogy a fő- és alispánnak 
kötelességük let í volna a lovasok pontos kiállításáról gondoskodniok. 
A lovasokat a háborúba kellett volna küldeni úgy, hogy azok 
mindig teljes számmal álljanak rendelkezésére a főkapitányoknak 
a háborúban. 

A mi történt Zemplénben 1598-ban, ugyanaz történt más 
megyékben is és pedig úgy 1598-ban, mint az előző években. 
A főispán mindenütt a nagybirtokosok közül volt, a kiknek hatalma 
és befolyása a megyei nemességre annál inkább döntő volt, mert 
a királyok, a mint látni fogjak, annál kevésbbé mertek ellenök 
fellépni, minél nagyobb szükségük volt úgy befolyásukra, mint 
pénzükre. 

A vármegyék által tényleg kiállított katonák számát, királyi 
Magyarországnak átlagosan 29—80 vármegyét véve, tekintettel 
az elmondottakra, alig tehetjük többre 1500—8000-nél. Ezek 
sem szolgáltak tovább 1 — 6 hónapnál. Egyes években, mint például 
az 1552 volt, a mikor a török nagyobb erővel tört hazánkra, többet 
is kiállítottak a vármegyék, de ez se lehetett sok és semmiesetre 
sem érhette el a 40,000-et. A király megígérte ugyan, hogy a szul-
tán személyes vezetésével személyesen akar egész erejével szembe-
szállani,2 de úgy ő, mint fia Miksa főherczeg távol maradtak az 
országtól, így elmaradt a nemzeti felkelés és elmaradtak a megyei 
hadak is. Lossonczy István Temesvárt 2200 főnyi magyar, német, 
cseh és spanyol csapattal, Szondy György Drégelyt hamarosan 
összeszedett néppel, Dobó István Egert a Borsod, Abaúj, Sáros, 
Szepes, Ung és Gömör megyék, Kassa és a többi felvidéki városok, 
az ifj. Serédv György, Báthori György, Homonnay Gáborné és 
a jászói prépost által küldött néppel, mellyel a vár őrsége nem 
egészen 2000-re szaporodott, védte. Szolnok őrsége 1100 magyar, 
német, spanyol és cseh gyalogosból és 300 lovasból állott. Ez össze-
sen se tesz ki 10,000-et és mind a király, az esztergomi érsek, az 
egri püspök zsoldosai voltak, kivéve az Egerbe küldött mintegy 

1 Dica összeírás 1598. 
J 1552. XIII . decr. 2. art. 



1500 megyei, városi és úri sereget. Az uraknak most is előbbre 
való volt saját birtokaik védelme, mint a veszélyeztetett haza 
megmentése és így a mégis megajánlott és összegyűjtött embereket 
inkább saját váraikba vitték, mint a királyi táborba. 

Nemesi felkelés. Törvényeink a bandériumok kiállítására és 
a nemesség személyes felkelésére csak abban az esetben kötelez-
tek, ha a király személyesen jelenik meg a háborúban. I. Ferdinánd 
és Miksa királyok soha sem tették azt meg és csak Rudolf idejében 
vettek részt a hadak vezetésében a királynak fivérei. Tehát már 
akkor, a mikor késő volt, a mikor a bandériumok ideje lejárt. 

A XYI. század első felében a bandériumokban a király még 
nagy erőt bírhatott volna, ha az urak és főpapok két táborra 
nem oszolva nem egymást és egymás jószágait pusztítják és fog-
lalgatják. 1498-ban az egyháziak 2000 gyalogost és 4750 lovast, 
a király és a hivatalos főurak és a szerb despota 800 gyalogost, 
2800 lovast állítottak ki. A bandériumok tartására kötelezett 
32 főúr egyenkint át]agosan csak 300 gyalogossal és 300 lovassal 
számítva, 19,200 embert adott. így a bandériumokból 29—30,000 
ember kerülhetett ki. A mohácsi vésznél azt látjuk, hogy egyesek 
az itt felhozottnál sokkal nagyobb számú gyalogossal és lovassal 
jelentek meg. 

A XYI. század közepén még fennállott a bandériumok ki-
állításának kötelessége. Noha a XV. század végén volt banderialis 
családoknak nagyobb része — a mint láttuk — kihalt vagy el-
szegényedett, a kihaltak helyébe újak léptek. A főpapok is képesek 
voltak még egy ideig kiállítani a bandériumokat, addig t. i. a míg 
a török székeikből őket el nem űzte és birtokaikat el nem foglalta. 
1566-ban már egyetlen püspökség, a győri állott fenn épségben. 
1568-ban csak két felszentelt püspök volt Magyarországon, 1567-ben 
azon panaszkodnak a Ivk. és Rk., hogy Schwendi Lázár főkapitány 
a leleszi prépostság javait többeknek elzálogosította. Ugyanígy 
vannak a kapornaki és jászói conventek. Az óbudai prépostságot, 
a szent-gotthárdi, a borsmonostori, bozóki apátságokat világiak 
foglalták el. Több egyházi jószágot a kapitányok és egyházi embe-
rek, sőt a királyok is elzálogosítottak. A praelatusok és mások 
elszedték az egyházak ezüst tárgyait és más ingóságait.1 1527-től 

2 1567. art. 31. 



egyházi és világi hatalmasok pusztították egymást a pártkirályok 
nevében. Szóval pusztúlt minden. 

A XVI. század első felében még képesek voltak kiállítani : 
a püspökök 2000; a káptalanok 487; az apátok 711 ; a főurak 
6650 lovast és 4525 gyalogost, összesen 9798 lovast és 4525 gyalo-
gost = 14.323 embert. A nemeseknek személyes felkelési kötele-
zettsége megmaradt. Számuk mintegy 7300 volt. Tehát az egész 
nemesi felkelés mintegy 21,623 ember lett volna.1 1. Ferdinánd 
király megakarta váltani a banderialis kötelezettséget. Az egész 
váltságösszeg 280,805 frt lett volna. De ez mind csak lett volna. 

1526 után a főpapok és főurak tartottak ugyan a saját költségü-
kön katonákat részint saját jobbágyaikból, részint felfogadva 
azokat. De az így tartott seregeknek nem volt banderialis jellegük. 
Főpapok és főurak seregeikkel ahhoz a pártkirályhoz csatlakoztak, 
a melyiktől nagyobb jutalmat reméltek. Thurzó Elek kincstár-
nok, Báthori István nádor és mások saját költségükön tartott 
hadakkal támogatták I. Ferdinándot, mások Zápolya János 
királyságát és szereztek nagy birtokokat. A Balassák, Bebekek, 

1 Thallóczy Lajos A magyar hadiszervezet átalakulása történetéhez a 
X V I . században. Századok 1877. 674. stb. old. közli az országos levéltár «Acta 
publ ica»cz ímű gyűj teményből ve t t következő — 1560—70közt kelt — adalékokat: 

I. Püspökök: 
v. fizessen 
helyette 

1. Az esztergomi érsek tart 2 bandériumot. (Ha még nincs be igtatva , 
100 lovast tart ) 15,000 frt 

2. Az erdélyi és nyi trai püspök 1 — 1 bandériumot. Az erdélyi püspök 
még 300 lovast tart a végekben 10,000 « 

3. A váradi püspök 150 lovast 4 ,000 « 
4. Az egri püspök (kinek javait ekkor Mágochy Gáspár birtokolta a 

jászokkal, kunokkal együt t , va lamint a tornai várat is) 
400 lovast 12,000 « 

5. A pécsi püspök, ki jelenleg a káptalani javadalmakat is húzza, 
va lamint a jászói prépostságéit is, 100 lovast 3 ,000 « 

6. A zágrábi püspök 100 lovast 3 ,000 « 
7. A győri püspök, ki Zirczet is bírja 200 lovast 5,000 « 
8. A veszprémi püspök 100 lovast 3,000 * 
9. A csanádi püspök, ki a szepesi prépostságot is bírja, 50 lovast 1,500 « 

ös szesen 2000 lovast 56.500 frt 



Perényi Péter, enyingi Török Bálint, a podmanini Podmaniczkiak 
•és még sokan a szerint állottak hadaikkal egyik vagy másik párt-
hoz, a mint a hadiszerencse ennek vagy amannak kedvezett. 
Erős seregeikben bízva a Bebekek, Basó Mátyás, a Podmaniczkiak 
a rablástól, egész vidékek kifosztásától, sőt az előbbi kettő még a 
hamis pénzveréstől sem írtóztak. Más családok meg azt a politi-
kát követték, hogy egyik tagjok egyik, a másik a másik király 
pártján volt. így legkönnyebb volt a megnótázott testvér birtokait 

11. Apatok: 
lovas váltság 

1. Pannonhalmi apát 32 v a g y 1,005 frt 
2. Vránai perjel (a Zrínyi-féle kasté lynak is ura) . . . . 50 4 2,000 « 
3. Zalavári apát 100 « 3,000 « 
4. Kapornaki apát 50 « 1,500 « 
5. Bors-monostori apát 50 « 1,500 « 
ti. Somogyvár i apátság s a fehérvári káptalan, melynek 

javait T a h y bírja 50 « 1,500 « 
7. Szent-Gotthardi apát 100 « 3,000 « 
8. Garam Szent-Benedeki apát 62 « 2,000 « 
9. Széplaki, tapolczai , lebényi , csornai, rajkai, papóczi , 

ládányi apátságok együt t 32 « 1,000 « 
10. Lovászi prépost 50 <f 1,200 « 
11. Mislyei prépost 15 « 1,000 « 
12. Bozóki prépostság, melyet F á r c h y György és János 

bírnak 50 « 2,000 « 
12. Sághi prépostság 20 « ,800 « 
14. Turóczi prépostság 50 « 1,500 « 

Összesen 711 v a g y 23,005 frt 

I I I . Káptalanok: 
lovas váltság 

1. Esztergomi 100 v a g y 3,000 frt 
2. Egri 50 « 1,500 « 
3. Pozsonyi 25 « 800 « 
4. Nyitrai 25 « 800 « 
5. Vasvári 25 « 800 « 
6. Szepesi 12 « 400 « 
7. Zágrábi 100 « 3,000 « 
8. A sziavon magvar egyház 100 « 3,000 « 

Összesen 437 v a g y 13,300 frt 



a másiknak megszereznie és a nagy családi vagyon megmaradt 
a családban. 

Minthogy egy-egy főpapnak vagy főúrnak óriási vagyona 
volt és befolyása több vármegyére terjedt, a királyok nemcsak 
nem büntették meg őket, de mindenáron, még nagjr jószágokkal 
is, igyekeztek őket magukhoz lánczolni vagy visszatéríteni maguk-
hoz. Szabadon folyt tehát a gazdálkodás és a garázdálkodás. 

Ilyen körülmények között arról, hogy a királyok a főpapok 
és főurak bandériumait a maguk czéljaira használják fel, szó sem 

IV. Főurak: 

lovas gyalogos Birtokaik Felső-Magyarországon 
1550—1575 kfirül.1 

1 Báthori A. és test . 500 400 vagy 15,000frt . 735,000 kat. hold. 
2. Perényi Gábor . . 500 400 « 15,000 « 1. Perényi család 7. sz. a. 
3. A Zrínyiek 500 400 « 15,000 « Felső-Magvarorsz. nem volt . 
4. Gróf Salm 300 100 « 4,000 « 56,000 kat. hold. 
5. Dobó I s tván 500 400 « 15,000 « Dobóék : 461,000 kat. hold. 
6. B á n f f y L. és 1st. . 400 300 « 10,000 « 63,000 « « 
7. Perényi család . . 300 200 « 6,000 « 214,000 « « 
8. H o m o n n a y a k 500 400 « 15,000 « 670,000 « « 
9. R é v a y a k 200 100 « 6,000 « 333,000 * « 

10. N á d a s d y Kristóf 400 300 « 12,000 « Nádasdyak: 123,000 « « 
11. B a t t h y á n y Fer. . 400 300 4 12,000 « Felső-Magyarorsz. nem birtok. 
12. Török Ferencz . . 100 50 « 3,000 « 222,000 kat. hold. 
13. A Tahvak 100 50 « 3,000 « 18,000 « * 
14. Gyulay János . . 100 50 « 3,000 « Felső-Magyarorsz. nem birtok. 
15. Zay Ferencz 50 25 « 2,000 « 70,000 kat. hold. 
16. Balassa Meny. . . 300 200 « 8.000 « 612,000 « « 
17. Fuggerék 100 50 « 3,000 « Felső-Magyarorsz. nem birtok. 
18. Országhok 200 100 « 5.000 « 508 ,000kat . hold. 

19. Thurzó Ferencz . 300 200 f 9 ,000 « 341,000 « « 
20. Thurzó Szanisz. . . 300 100 « 7,000 « 215,000 « « 
21 .Serdy özvegye 300 200 « 10,000 « 322,000 « * 
22. Ungnád Ádám . . 300 200 « 10,000 « 43,000 « * 

Összesen: . . . 6 6 5 0 4525 188,000 frt A 18 családnak Felső-Magyar 
országon összesen 5 .006.000 

kat. hold birtoka volt . 

V. A nemesek: 

Személyesen tartoznak katonáskodni . 
1 Demkó Kálmán egy még kéziratban levő munkájából . 



lehetett. A bandériumoknak pénzen megváltása is csak terv maradt. 
Arról, hogy a bandériumok megváltása czímén valaha valami 
befolyt volna, se az 1528-ban alakított pozsonyi, sem az 1560-ban 
keletkezett szepesi kamarák számadásai nem tudnak semmit.1 

Törvényeink az egész századon át nem említik többé a ban-
dérium szót. Az 1528-iki 1. art. mondja ugyan, hogy az összes fő-
papok, bárók, az ország előkelői és az egész nemesség minden 
jobbágyukkal jól felfegyverezve álljon készen az ország védelmére, 
hogy a király felszólítására fejenként összes népeikkel és jobbágyaik-
kal kiállhasson. Majd a köznyugalmat zavarók és a haza ellenségei 
ellen a praelatusok, bárók és vagyonosabb nemesek, a kik ez idő 
szerint lovasokat szoktak — az urak becslése szerint — tartani, 
a kir. helytartó és a tanácsosok által alkalmasnak tartott helyen 
tartsák azokat jó rendben készen.2 A fő- és alsóbbrendű papok 
tizedeik tizedét kötelesek a kincstárnokhoz beszolgáltatni. Ez alól 
csak az esztergomi érsek van kivéve, a ki köteles a generális 
expeditióig az ország részleges védelmére hivatott nép közé 
50 könnyű fegyverzetű lovast saját költségén tartani. Generális 
expeditio esetén azokhoz még ugyanannyi fegyveres gyalogost 
és 200 huszárt tart saját költségén.3 Ez az egész, a hol még némi 
nyoma van törvényeinkben a régi bandériumoknak. 

Az 1546-iki 22-ik t.-cz. már arról beszél, hogy a király az 
urak közül saját szolgálatára felvehet praefectusokat, de a lovasok-
nak csak olyan számával, hogy ha zsoldhiány állana be, az illetők 
a lovasokat saját birtokaikon a szegény nép elnyomása nélkül 
láthassák el. 100-nál több lovasa azonban senkinek sem lehet, 
1. azért, hogy ha az illető el találna pártolni, annál könnyebben 
lehessen őt megbüntetni; 2. mert megtörténhetnék, ha nagyobb 
számú lovast engedélyeznének, hogy az illetők saját gazdatisztjei-
ket, szabadosaikat, polgáraikat, a kiket különben házuk őrzésére 
és védelmére szoktak tartani, vagy kölcsönözött embereket mutatná-
nak be a lustration, azután elbocsátva ezeket, csalnák a királyt 

1 Orsz. levéltár «Copula annorum» pozsonyi kamara számadásai és a szepesi 
kamara «Libri pereptionum et erogationum.» 

2 1537. art. 9. 
3 1537. art. 25., 26. 



és a hazát. Jellemző, hogy mennyire bíztak akkor egymásban az 
urak. 

Van még imitt-amott szó arról, hogy az urak és nemesek 
minden 100 jobbágy után tartoznak 1—1, majd 8 — 8 állandó 
lovast kiállítani, a praelatusok 2—2 lovast adnak.1 Itt is vigyázniok 
kell az alispánoknak, hogy a lustration mindenki a maga emberét 
mutassa be, hogy az urak kiállítsák embereiket, minthogy külön-
ben a nemesek sem tartoznak az övéiket kiállítani. 

Nem sorolom fel a hadinép kiállítására vonatkozó összes 
törvényeket, kisebb-nagyobb eltérésekkel azonosak azok és egy-
ben mindannyi megegyezik és ez az, hogy soha senki se tartotta 
meg azokat és így mindig meg kellett őket újítani. 

A bandériumokat tehát, mondhatjuk, végképen eltemette a 
mohácsi vész. Maradt volna még a neviesség felkelése. A katonaság 
kiállítására vonatkozó összes törvényeink kimondják, hogy úgy 
a birtokos, mint az egvtelkes és a birtoknélküli nemesek személye-
sen tartoznak felkelni. Az özvegyek, a betegek és öregek maguk 
helyett 1 1 lovast küldenek. Az osztatlan testvérek közül csak 
egy maradhat otthon. A ki a király vagy valamelyik úr szolgálatá-
ban áll, az maga helyett mást küldhet. így összejöhetett vagy 
7000 ember. De ezek csak akkor tartoztak menni, ha a király 
vagy valamelyik fia vagy fivére jelen volt a háborúban. Minthogy 
azonban ez csakis a 15 éves török háború idejében történt, a nemes-
ség sem állott addig fegyverbe. 

Különben sem vehették valami nagy hasznát, mert mindig 
sok kifogása volt. Egyebek közt az országgyűlés azt kívánta a 
királytól, gondoskodjék ez arról, hogy a mellette felkelt nemesség-
gel ne bánjanak úgy, mint a múltkoriban Buda alatt, hanem 
adják meg neki a tartozó tiszteletet. A felkelő nemeseket lehetőleg 
ne vigyék messzire, nehogy távollétük alatt a katonaság kárt 
tegyen birtokaikban. Alkalmazzák inkább őket a török táborhoz 
közelebb eső helyeken. Mindig a királyi fenség vagy magyar kapitá-
nyok parancsnoksága alatt legyen.2 

1 1555. art. 4., 1566. art. 15. 
2 1601. art. 9., 10. 



Magyar urak által a király költségére tartott seregek. 

A banderiális rendszer kimúlt, a megváltásukért tervezett 
évi összeg soha sem folyt be, se a vármegyei katonaság, se a nemesi 
felkelés rendszere nem vált be kellően ; a királyoknak más módok-
ról kellett gondoskodniok, hogy a szakadatlan háborúkban vala-
hogy helyt állhassanak és méginkább, hogy a Habsburg dinasztiá-
nak a rá nézve fontos Magyarországon a trónt biztosítsák. Ez az 
utóbbi volt a fő czél. Ennek biztosítására tették meg, hogy például 
1554—1555-ben Győr, Pápa, Devecser, Yarsány, Tihany, Csesz-
nek, Tata helyőrségeit évi 86,596 forinttal egészen Ausztria látta 
el. Komárom szükségletéből évenkint 32,000 forintot fedezett, 
a horvát-szlavon végvárak évi 172,694 frt költsége Steier, Karinthia 
és Krajna tartományokra nehezedett, némely várakat később 
Morva- és Csehország láttak el. Akkor az ausztriai örökös tartomá-
nyok évenként 291,290 forinttal.1 később még többel járultak a 
magyar várak fenntartásához és védéséhez, a mivel igaz, önmagu-
kat is védelmezték. Trónjuk biztosítása és a protestantizmus 
terjedése elleni küzdelmükben a magyar főurak erejét vették 
igénybe, többeket zsoldjukba fogadtak úgy azonban, hogy azok 
saját költségükön tartottak seregeket, harczoltak és elszámoltak 
a királlyal, a ki rendesen birtokokkal fizetett. 

Serédy Gáspár, kezdettől fogva híve Ferdinándnak, egész 
1550-ben történt haláláig folytonosan tartott fegyverben a király 
rendelkezésére 600 könnyű fegyverzetű lovast. Ferdinánd neki 
1528-tól 1548-ig csak katonai salariumok czímén 136,500 frttal 
volt adósa. Ezért és a sok kölcsönért, a mit Gáspár és öccse Serédíj 
György kassai főkapitány, aki mint ilyen szintén tartott a király 
rendelkezésére sereget, adtak a királynak, továbbá hű szolgálataik 
jutalmául csak Felső-Magyarországon 707,805 kat. holdnyi birtokot 
szereztek több várral.2 

Pekry Lajos, 1534-ben Ferdinánd 10000 m. frttal volt adósa 
katonákért. (F. Morsz. 166.915 k. h. és Horvát-Szlavonországokban 
nagybirtokok.) 

1 Acsády Hadtört, közi. 1888, I. évf. 74. 
2 Liber regius 1 —II. köt. több helyen. 



Pethő •János 100 könnyű fegyverzetű lovassal harczolt Frigyes 
János szász választó, Fülöp hesseni tartománygróf és a török 
ellen. (F. Magyarországon 37.996 k. holdat szerzett.) 

Báthori András 1554-től állandóan 300 lovast tartott (F. 
Morsz. birtoka 700,000 kat. h.) 

Zrínyi Miklós Dalmát-, Horvát-Szlavonországok bánja 200 
lovast és 200 gyalogost. (A Dunántúl kapott nagy birtokot.) 

Nádasdy Tamás előbb Dalmát-, Horvát-Szlavonországok bánja, 
majd nádor 500 lovast és 500 gyalogost. (F. Morsz. 145,156 k. h. 
és a Dunántúl nagybirtokok.) 

Bakyth Pál állandóan 200 lovast (1535.). Ha többre van szükség, 
a király felszólítására többet tartozik tartani. A katonákra a király 
ad pénzt, Bakyth meg kap «gratiosam provisionem». Kapott is 
óriási birtokokat. 

Tahy Ferencz (1554) 100 lovast. (F.-Morsz. 18,270 k. b. és a 
1 )unántúl.) 

Perényi Gábor (1554.) 200 lovast (a Perényiek birtoka F.-Morsz. 
214,104 k. h. volt ekkor) 1565-ben saját költségén 400 lovast, 800 
gyalogost és 4 nagy rézágyút tartott . 

Báthori Miklós ugyanakkor 200 lovast és 2 ágyút tartott.1 

Horváth Bertalan a felvidéken (1554.) 300 lovast (F.-Morsz. 
59,514 k. h.). 

Bebek, György a Ferdinánd iránti hűségre visszatérve 1557-ben 
megbízást kapott, hogy a király szolgálatára tartson mindig 400 
könnyű fegyverzetű lovast és 200 gyalogost. (F.-Mországon 30000 
k. h. a hűtlenség czímén elvesztettek helyett.) 

Alaghi Beken •János saját költségén tartott a felvidéken 
lovasokat és gyalogosokat. (1560-ban F.-Mországon 62,445 k. h.) 

Balassa Menyitért 2-ik megtérése után (1562.) Ferdinánd kir 
megbízásából tartott 300 lovast és 200 gyalogost. (F.-Morsz. 
612,345 k. holdat szerzett.) 

Balassa János (1569.) 600 könnyű fegyverzetű lovast. (F.-
Morsz. 278,083 k. h.) 

Dersffy István (95.656 k. h.), Pálffy Miklós (215,093 k. h.), 
Thurzó György (278,083 k. h.) szintén tartottak hadakat és szereztek 

1 Forgách Ferencz Magyar históriája. 



nagy birtokokat, de a század végén legnagyobb szerző, az egykor 
«Kurta nemes» de vitéz katona Rákóczy Zsigmond volt, a ki kardjá-
val 650,480 kat. holdat szerzett Felső-Magyarországon és. végre 
megszerezte magának az erdélyi fejedelemséget is. 

Többen is tartottak még katonákat a királyoknak és — a 
királyok a katonák és tartóik fizetésére, - a mint maguk mondták 
— onnan szerezték a pénzt, a honnan tudták.1 

A városok seregei: 
Szabad királyi és bányavárosaink a XVI. században mind-

nyájan körül voltak véve többé-kevésbbé erős falakkal, bás-
tyákkal, vízárkokkal. Legtöbbjük a kor fogalma szerint hatalmas 
erősség volt és így magukat saját polgáraik erejével, — a kikkel 
időnkint «Musterung»-okat tartottak, hogy a harczképes férfiak 
számát megállapítsák, — védhették. Az északkeleti sz. kir. városok : 
Kassa, Lőcse, Eperjes, Bártfa, Kis-Szeben nem voltak mindig 
egyek ; mert Kassa kezdetben Zápolya pártján volt, később azonban 
mindnyájan a Habsburgokat uralták és őket segítették zsoldo-
saikkal. Az alsó magyarországi bányavárosok : Beszterczebánya, 
Körmöczbánya, Selmeczbánya, — a többiek jelentéktelenek 
voltak, — 1544-ben szövetkeztek a kölcsönös védelemre, hadi 
szabályzatot készítettek, állandó haditanácsot alakítottak, a 
melyiknek tagjai hetenkint hétfőn összejöttek — a Fuggerek 
megbizottaival is — tanácskozni. 1529-ben a bányavárosok Pekry 
Lajos vezetése alatt több mint 2000 emberrel mentek a Zápolya 
pártján levő Kosztka ellen Árva várát megostromolni. Itt azonban 
be kell a fenti számba érteni a Fuggerek népeit és Pekrynek lovasait 
is. A Selmeczbánya által 1544-ben készített hadiszabályzatot a 
felvidéki sz. kir. városok kivétel nélkül alkalmazták zsoldosaikra.2 

1581-ben Lőcse 500 zsoldossal és Serédy huszárjaival ment 
Késmárk ellen.3 

Szabad királyi városaink voltak a XVI. században : a) Tár-
nokiak : Buda (török uralom alatt), Pest (szintén), Pozsony, 
Nagyszombat, Kassa, Bártfa, Eperjes, Sopron, bj Személynökiek : 

1 Mindezeket 1. a Liber regiusok I —IV. köteteiben. 
4 Ezekről a költségeknél lesz szó. 
3 Demleó Kálmán dr. A felső-magyarorszagi városok életéről a XV —XVII. 

.században. 1890. Kiadta a M. Tud. Akadémia. 



Óbuda, Esztergom, Székesfehérvár (mind a három török kézen), 
Lőcse, Kis-Szeben, Szakolcza, Modor, Trencsén, Zágráb, Yarasd, 
Körös. Ide tartoztak még az alsó-magyarországi bányavárosok. 
Mindezek közül csak Lőcséről maradtak fenn teljesen megbizható 
adataink, a többinél csak a taxákhoz arányosítva állapítjuk meg 
a királyi seregbe állított zsoldosok számát. 

1532-ben a felső-magyarországi sz. kir. városok 100 zsoldost 
állítottak ki Lőcse segélyére. Ebből kiállított Kassa 32-őt. Lőcse 
32-őt, Eperjes és Bártfa 22—22-őt, Kis-Szeben 11-et.1 A mint a 
veszedelem elmúlt, a városok ezeket hazahívták és Lőcse küldött 
Eperjesnek segítségül 30 zsoldost.2 1563-ban Lőcse a makoviczai 
várból szorongatott Bártfának segítségére küldött 24 embert.3 

1553-ban Lőcse előbb 37, majd még 25 gyalogos zsoldost küldött 
a török ellen a táborba, 1554-ben 30-at, 1559-ben 47-et, 1565-ben 
100-at, melyet kettőnek kivételével levágtak a törökök ; 1566-ban 
a felvidéki öt város 300 zsoldost tartott a táborban a tisztekkel és 
a praedicatorral együtt.4 Ebből esett Lőcsére 75. Ezeket az adato-
kat összevetve a városok által fizetett taxákkal igen megközelítően 
megkaphatjuk a városaink által a királyi táborba időről-időre 
küldött zsoldosok számát.5 E szerint a küldött zsoldosok átlagos 
számát így állapíthatjuk meg : 

1 Hain Gáspár «Löcsey Króniká»-ja. Kiadta a Szepesm. tört. társulat. 
48 old. 

2 Ugyanott 54. 
3 Ugyanott 77. 
4 Ugyanott 99., 100., 106., 110., 111. 
• Rendesen fizettek évenkint taxát : 

Pozsony 8000 frtot A 7 bányaváros együtt . . . 4000 frt 
Kassa 8000 « Körös ] TT _ _ , 600 <• Kassa 

Horvát-Szia von -
400 « Löcs^' 8000 « \ arasd > 400 « 

Eperjes 6000 « Zágráb j °rSZag 300 fr 
Sopron 6000 « 
Bártfa 5000 « 
Nagyszombat . . . 4500 « 
Kis-Szeben . . . . 2000 « 
Szakolcza 800 « 
Trencsén 600 « 
Modor 500 « 



Kassa 75 embert 
Lőcse 75 « 
Eperjes 60 « 
Bártfa 60 « 
Kis-Szeben 30 « 
Pozsony 75 « 
Sopron 60 « 
Nagyszombat 45 « 
Szakolcza 8 « 
Trencsén fi « 
Modor 5 « 
A bányavárosok együtt . 40 « 
Körös 6 « 
Varasd 4 « 
Zágráb 3 « 

A városok zsoldosainak összes száma 552 ember. 

A városokat terhelte az ágyúknak a táborba szállítása.1 

Városainkban már a XV. században is voltak ágyúöntő műhelyek. 
Pozsony, Nagyszombat, Beszterczebánya, Lőcse, Bártfa stb. 
mind foglalkoztak ágyúöntéssel, puskák, lőpor készítésével. Lőcsén 
például, Fabianus de Slezia mester 1531-ben három egyenlő for-
májú, 7—7 mázsa súlyú igen jól sikerült «Falkonet»-et öntött. 
Serédy György 1553 febr. 16-án kéri Lőcse hatóságát, küldjön 
az ő szolgálatába ágyúk öntéséhez jól értő mestereket. 1554 febr. 
4-én Serédy Benedek a tokaji várba rendelt meg Lőcsén, Péter 
rézöntő mesternél két új ágyút. 1547-ben Hans von Lewtsch Bebek 
Ferencz részére öntött czimeres és feliratos ágyút stb.2 

Még csak azt említem meg, hogy városaink hadászati szem-
pontból kivétel nélkül fontos pontok voltak. Ágyúkkal és más 
fegyverzettel jól fel voltak szerelve.3 Polgárságuk a minden városban 
levő «Schützenbrüderschafft»-okban, a lövészegyesületekben jól be 
voltak a fegyverek kezelésében gyakorolva. A negyedekre és 

1 1563 art. 14. 1569 art. 26. 1602 art. 11. 
2 Demkó K. id. mű 8 2 - 8 3 . 
3 U . ot t . 

Hadtörténelmi Közlemények. 3 



tizenkettedekre osztott polgárok mindenikének előre ki volt jelölve 
helye a város falain és bástyáin úgy, hogy a legelső jelre mindenki 
helyén volt.1 

A szabad hajdúk. Bakyth Pál, a híres törökverő kapitány, 
egykor így nyilatkozott a hajdúkról: Sohasem láttam oly bátor 
és ravasz gyalogosokat, mint a magyar hajdúk, pedig sokat har-
czoltam a török császárral.2 Kik voltak a szabad hajdúk, meg-
mondja Illésházy István nádor : «Ez időben (1598.) a falvak és 
városok Buda és Esztergom körül mind puszták voltak, elfutott 
róluk a nép. E közül a futott nép közül, kiknek vagyonát elpusz-
tította a török és a német és a fizetetlen végbeli gyalogok közül 
kerültek ki a szabadhajdúk, a kik csak itt Felső-Magyarországon 
többen voltak 8000-nél. Ezek sokszor nagy kárt tettek a törökben.3 

Nemcsak a század végén, de a század első negyedétől kezdve így 
ki volt már fosztva a mi népünk. A mindenéből kifosztott nép 
felcsapott vagy martalócznak, vagy jobbik esetben szabad hajdú-
nak és annak szolgálatába szegődött, a ki jobban fizette vagy még 
inkább saját szakállára fosztogatott ott, a hol lehetett, úgy gon-
dolkozva, hogy a mit fegyverrel vettek el tőle, ő azt fegyverrel 
szerzi vissza. Tagadhatatlan, hogy nagy csapásai voltak ők a föld 
népének épen úgy, mint az uraknak is. 

Már az 1547-iki nagyszombati országgyűlésen panaszkodnak 
a Kk. és Rk., hogy a hajdúk és martalóczok sok kárt okoznak. 
Ugyanott ezt mondják : a királyi felség már eléggé tapasztalhatta, 
hogy a magyar nemzet nagy zsoldért sem hajlandó a keresztény 
köztársaságnak szolgálni, legfölebb a török ellen. Úgy látszik, 
hogy leginkább őfelségének kell arról gondoskodnia, hogy a mi 
katonáink, a kik most az ellenségek által az atyai házból ki vannak 
dobva, nem csekély számmal vannak és ezekből az idegen népek 
mellett sokakat lehetne felfogadni és a véghelyeken elhelyezni. 
Ez által egyrészt gyengíteni lehetne a lázadókat és engedetleneket, 
a kik a mi, zsoldjukat illetőleg máshol cserben hagyott ilyen kato-

1 U. ott 86. stb. 
2 Szerémy György emlékirata Magyarország romlásáról 1484—1543. Pest, 

1857. 203. old. 
3 Gróf Illésházy István nádor följegyzései 1592 — 1603. — Pest, 1863. 

Mon. hung. hist. II. oszt. írók VII. k. 55. old. 
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nák által szoktak körülvéve lenni ; másrészt az ilyen katonák 
zsolddal ellátva nem lennének kénytelenek fenntartásuk végett 
másokon erőszakoskodni.1 A királyi felség, úgy látszik, megfogadta 
a tanácsot, mert 1549-ben 13 végvárunkban már 1034 hajdút 
találunk. Nem sok lehetett ebben a köszönet, mert a haj-
dúk, a mint az országgyűlés panaszolkodik, hallatlan gonosz-
tetteket követtek el és még azokat is szigorúan büntetni ki-
vánja, a kik a várakban vagy máshol megtűrnek ilyen rablókat.2 

De már az 1563-iki országgyűlés megkegyelmez nekik, mondván, 
hogy hajdúkat, a kiket szabadoknak neveznek, csak a végvárakban 
legyen szabad tartani. Ugylátszik ugyanis, hogy a végvárak seinmi-
képen sem nélkülözhetik a hajdúkat, mert az ilyen gyalogosokat 
kell kiküldeni a törökök által meghódított falvak lakosságának a 
királyi felség iránti engedelmességben megtartására. Mikor a 
lovasok kimennek a várból, hogy a gyalogokra nézve lehetetlen 
utakat megtegyenek, a várak őrzésére a gyalogosokat szokták 
hagyni. Kihágásaikra azonban sok és sokféle büntetést statuálnak.3 

Hiába újították meg az ellenük hozott törvényt,4 megváltoztatni 
őket nem lehetett. 

Nemcsak a végvárakban tartotta őket a király. Ott voltak 
Bástával az erdélyi harczokban. Belgiojoso Barbiano Jakab tábor-
nok zsoldot kiáltatott ki a hajdúk részére is és rólok ilyen nem igen 
hizelgően vélekedett : Csak a hajdúknak adjunk zsoldot, mind 
atyjokat anyjokat levágathatjuk velők, kivált ha a zsold mellett 
még szabad nyereséget is adunk nekik.5 Fel is fogadott vagy 
7000-et, de ezek csakhamar Bocskayhoz pártolva át, Belgiojosot 
és idegen hadát kezdték verni. 

Hol több, hol kesevebb, de mindig volt belőlük a király zsoldjá-
ban 2—7000. 

Összefoglalva az elmondottakat, a XVI. századbeli hadsere-
günkről ilyen képet alakíthatunk : 

1 1547 deer. X. art. 1. és 6. 
2 1557 art. 23. 
3 1563 art. 23. 
4 1575 art. 13. 1608 kor. ut. art. 20. stb. 
6 Horváth M. id. mü V. 5. 



1. Zsoldos hadak, a szükséghez képest, 
esetről-esetre fogadva 10—15 ezer ember 

2. Várak őrsége 8—11 « « 
3. Megyei hadak 2—10 « « 
4. Nemesi felkelés 3 — 4 « « 
5. Magyar urak által a király költségén 

tartott hadak 3— 5 « « 
6. Városok hadiilletéke 0*6—0*7 « « 
7. Szabad hajdúk 2 — 7 « « 

Összesen 28'6—52'7 « « 

Ebből a királynak mindig rendelkezésére állott 23*6—38'7ezer 
ember. Evvel kellett megvívniok a XVI. század nagy háborúit 
és evvel kellett megalapítaniok a Habsburgok uralmát Magyar-
országon. 

D R . D E M K Ó K Á L M Á N . 



ADATOK AZ 1664. MURA- ÉS RÁBA MELLÉKI HAD-
JÁRAT ÉS A VASVÁRI BÉKE TÖRTÉNETÉHEZ.* 

Az 1664-iki esztendő hadi eseményeiről már nem egy közle-
mény látott napvilágot, mely részint török források alapján, 
részint pedig a bécsi hadilevéltár, Zrinyi és Montecuccoli munkái-
nak felhasználásával igyekezett a háború egyes fázisait kellő vilá-
gításba helyezni. A felvidéki hadjárat , Zrinyi téli expedíciója, 
Kanizsa ostroma, a Mura- és Rábamelléki hadjárat, a szentgott-
hárdi csata mind hivatott íróra találtak, úgy hogy ezekről az 
időkről teljesen ujat mondani alig lehet. Ha elő is kerülnek egyes 
ujabb adatok, azok az események képén alig egy-két ecsetvonást 
változtatnak, de mindenesetre tisztábbá és világosabbá teszik az 
események rajzát. Az alábbi sorokban is ilyen apróbb, de emellett 
érdekes ecsetvonásokról lesz szó. Közel 40 darab egykorú levél 
beszél hozzánk az 1664-iki esztendő eseményeiről. A levélírók : 
gróf Nádasdy Ferencz és Lippai György. Mindkettő nagy méltó-
ságban. hivatalban levő ember ; az előbbi országbíró, az utóbbi 
az első magyar főpap, esztergomi érsek volt. Ha valakinek, úgy 
nekik bizonyára alkalmuk volt bepillantani az események rugóiba 
és okaiba. Nádasdy 6 ezer főből álló seregével végigküzdötte a 
Mura- és Rábamelléki hadjáratot, így levelei, mint első kézből 
kapott hadit-udósítások föltétlenül becsesek és érdekesek ; Lippai, 
mint az ország egyik legelső embere szintén pontosan tájékozva 
van mindenről, de ő a hadi eseményekről szóló tudósításokat csak 
másodkézből kapja, miért is legértékesebb adatait azon események-

1 Gróf Nádasdy Ferencz országbíró gróf Róttál János titkos tanácsoshoz 
-S Lippai György esztergomi érsek gróf Rottálhoz és Wesselényi Ferencz nádor-
hoz intézett egykorú leveleik alapján. 



ről közli, melyekben ő is mint szereplő egyéniség vett részt. A bécsi 
haditanácsról szóló tudósítása, melyet közvetlenül a vasvári béke-
kötés után tartottak ; a pozsonyi tanácskozás, mely tulajdonképpen 
a bécsinek volt a folytatása ; az ország hangulatának a rajza, 
mely a levelekből visszatükröződik ; Montecuccoli szereplésére 
vonatkozó adatok — mind jelentős forrássá avatják Lippai leve-
leit, melyek nélkül a vasvári béke utáni idők rajzát teljessé semmi 
esetre sem tehetjük. A levélírók egyénisége, a levelek tartalma, 
adataiknak jelentősége, a belőlük kiáradó erős, tántoríthatatlan 
magyar szellem, a pompás — főleg Lippainál tapasztalható ma-
gyar nyelv érdekes históriai dokumentummá teszik e leveleket. 
Mivel e sorok írásával nem annyira a már ismeretes anyag föl-
használása és ujabb földolgozása a czélom, hanem inkább az ese-
mények rajzának a levelek adataival való kiegészítése, azért nein 
is törekszem a háború minden egyes fázisának tökéletes, teljes 
előadására, hanem csak adatokat akarok szolgáltatni a Mura- és 
Kábamelléki hadjárat történetéhez, vázolni akarom az ország 
hangulatát a vasvári békekötés után következő időkben. Ha köz-
ben forrásaimat kissé gyakran idézem, teszem ezt azért, hogy elő-
adásomat ezáltal is élénkebbé tegyem, s elősegítsem azt a czélt, 

hogy az eseményekről valóban korhű és világos képet rajzolhassak. 
• * 

Az 1664-iki esztendő Magyarországon kitűnő auspiciumok 
között kezdődött. Mikor a török 1663-iki váratlan és nagyarányú 
térhódítása nemcsak az aggódó magyarságot, hanem az egész 
nyugati művelt világot is megdöbbentette és jóformán kétségbe-
ejtette, kevéssel azután a tél kezdetén, az 1664. év elején Zrínyi 
Miklós vitézsége ós bámulatraméltó haditalentuma olyan ered-
ményeket vívott ki a győzelmes törökkel szemben, melyek méltán 
magukra vonták mind Magyarország, mincl pedig egész Európa 
figyelmét s kivívták csodálatát és elismerését. 

Az alig három hétig tartó (jan. 20—febr. 14.) téli hadjárat 
több szempontból is figyelemreméltó. Zrínyi e hadjáratában meg-
mutatta, hogy a török ellen, bármily hatalmas és túlerőben legyen 
is, a siker reményével föl lehet a harczot venni : s hogy a kivívott 
siker nagyon g}rakran a vezér rátermettségétől és attól függ, vaj-



jon ki tudja-e használni a kellő, alkalmas pillanatot ! Aránylag 
kevés erővel kezdte meg Zrinyi vállalatát.1 Rövid idő alatt mint 
a pusztító förgeteg végigszáguldott a déli vidéken, a Dráva mentén 
egymás után kezére kerültek : Berzencze, Babócsa, Segesd, Barcs. 
Türbék, Dárda, Baranyavár, Sásd s rengeteg hadizsákmány ; az 
eszéki híd, a törökök büszkesége, az egyetlen hadi átjáró február 
2-án már romokban hevert. Hadi szempontból főképen ez 
utóbbi volt nagyjelentőségű esemény, a mely a törököt teljesen 
megzavarta s rémületbe ejtette. 

A téli hadjárat e nagy sikere érlelte meg Zrínyiben azt a 
gondolatot, hogy elérkezett az alkalmas idő arra, hogy a Dunán-
túlon a török hatalmát megtörje s Kanizsát, e vidék kulcsát a 
magyarságnak visszaszerezze. Fáradhatatlan agitációba kezdeti. 
megmozgatott minden követ tervének keresztülvitelére és a siker 
biztosítására ; azonban fájdalommal kellett tapasztalnia úgy fent, 
mint lent a meg nem értést, a jóindulat hiányát, sőt gyakran a 
rosszakaratot is. Zrinyi bár idejekorán kezdett mozogni, Kanizsa 
megszállására csak márcz. 18-án kapott engedélyt,2 a kért hadi 
segítségnek pedig jóformán csak a felét bocsátották rendelkezé-
sére. Ez a késedelmeskedő huza-vona már nagy hiba volt, a mit 
csak fokozott a regensburgi haditanács tervezete, mely három 
hadsereg felállítását rendelte el. Az erők tömörítését tehát, melyre 
pedig a nagy sereggel támadó törökkel szemben égető szükség 
lett volna, már a kezdet kezdetén maguk a vezető emberek gátol-
ták és akadályozták. Külön működött e szerint a felvidéki hadse-
reg, melyet Souches vezérlete alá helyeztek3; ehhez csatlakozott 
volna a nádor vezérlete alatt a felvidéki megyék insurrectiója. 
E seregtől teljesen függetlenül a Dunántúlon 2 hadsereg operált 
volna, az egyiket, melyet 29 ezer emberre terveztek, vezette volna 

1 Az összetoborzott hatlak számát 20 ezerre teszik, mely nemzetiség szerint 
a következőképen oszlott el : 8 ezer magyar, ."> ezer horvát és 7000 birodalmi 
német. A magyarok közül Zrinyin kívül főleg Batthyányi Kristóf és Eszterházv 
Pál jelentek meg Zrinyi hívására jelentékenyebb csapatokkal ; a bii'odalmi néme-
teket pedig — kiket Hohenlohe Farkas gróf vezetett, a gráczi haditanács jóin-
dulata bocsátotta Zrinyi teljhatalmú rendelkezésére. — Széchy Károly Gróf 
Zrinyi Miklós. V. k. 69. 1. 

2 Széchy i. m. 83. 1. 
s 9000 ember. 



Montecuccoli, a másikat 13 ezer emberrel: Zrinyi, Strozzi es Hohen-
lohe. A három hadsereg közül a Montecuccoliétól édes-keveset 
lehetett várni, a felsőmagyarországi hadseregnél pedig már eleinte 
elhintették az egyenetlenkedés magvát, midőn Wesselényit, a 
nádort mindenáron az osztrák vezér, Souches alá akarták rendelni ; 
Zrinyi Miklós pedig a vele egyenrangú német vezérekkel mire 
mehetett volna, mikor minden erőteljesebb tervének már előre 
levágták az út ját . 

Zrinyi téli hadjáratának igazi eredménye és jelentősége akkor 
domborodott volna ki igazán, ha azonnal sürgősen hozzálátnak 
minden oldalon a készülődéshez. Idő volt elég a cselekvésre. Már-
czius derekán még azt írja Nádasdy: 1 «az eszéki híd csinálásában 
semmi sincs.» Tehát a török segítség még nem tudta volna meg-
akasztani a tervezett hadműveleteket. Fontos volt e körülmény 
Zrínyire nézve, a ki csak így remélhette, hogy Kanizsát ismét 
visszaszerzi a magyar király jogara és fön hatósága alá. 

A készülődés csak nagy üggyel-bajjal fotyik. Souches hadát 
márczius vége felé megindítják a felföldre, Zrinyi hadseregéről 
azonban még kevés szó esik, pedig a török erősen készülődik már 
s a készülődés éle kifejezetten Zrinyi ellen irányul.2 Még április 
elején is csak tervként emlegetik a magyarság körében, hogy 
Zrinyi Kanizsát meg akarja szállani, de Bécsben «még legkevesebb 
subsidium felől sem tettek dispositiót.»3 Nem csoda, hogy ez a 
politika elkeserítette Zrinvit, ki látva a nagyfokú nemtörődöm-
séget, már-már azon volt, hogy eláll kedvencz tervétől, Kanizsa 
ostromától. Ez a reményevesztett hangulat uralkodik a vezető 
magyar urak nagy részén is, főleg azokén, kik — mint Nádasdy 
is Bécsben — közelről szemlélhetik az udvari körök magatartását. 
Ez adja tolla alá Nádasdynak ezeket az elkeseredett szavakat : 
«Nekem minden reménységem elesett. Semmit, semmit nem mive-
lünk.»4 Bán uram dolgaiból — félek semmi sem lesz, mert min-
dent csak halogatnak ; Isten az, ki segíthet bennünket.6 

1 Függelék. I. levél. 
2 Függelék. III. levél. 
* Függelék. VII. levél. 
4 Függelék. III. levél. 
• Függelék. VI. levél. 



. Az udvarhoz hasonlóképen az ország is nehezen mozdult 
meg. A hirdetett insurrectióra nem nagy hajlandóságot éreztek, 
se a Felvidéken, se a Dunántúlon, pedig az uralkodó mindkét 
•országrészbe elküldötte felkelést elrendelő' felhívását, de bizony, 
különösen a Dunántúlon : Vas, Sopron, Moson, Győr, Komárom s 
Veszprém megyékben annyira kedvezőtlen volt a hangulat, hogy 
az országbíró még a felhívó szózatot sem tartotta érdemesnek a 
megyék vezető embereivel közölni. A főurak közül csak egy-kettő 
teljesítette igazán kötelességét. A Felvidéken Wesselényi nádor, 
a Barkóczyak, a Csákyak, a Dunántúlon Nádasdy, az Eszter-
házyak s a Batthyániak buzgólkodtak leginkább. Nádasdy maga 
körülbelül 6000 főből álló, 8 lovas és 2 gyalogezredet kitevő sereget 
toborzott össze, a mi abban az időben elég számottevő sereg volt. 
Valószínűleg ez a körülmény adta a gondolatot Nádasdynak 
arra, hogy a bécsi haditanácshoz egy beadványt intézzen, mely 
szerint, mint maga írja, «midőn Zrenvi uram Canisánál operálni 
fog — approbálta is Őfelsége az itt való Collegiumnak beadott 
és Palatínus urammal is közlött insinuatiómat, hogy az Duna 
és Balaton mellett mi is diversiót tegyünk, kit expresse az paran-
csolatban nem inserálhattak.»1 Mi indította Nádasdyt e terv föl-
vetésére, nein tudjuk ; a gondolat azonban nem mondható épen 
szerencsésnek! Lehetséges, hogy Nádasdyt az sarkalta e lépesre, 
hogy ő. mint e sereg vezére, ha kedvez neki a szerencse, hírt, dicső-
séget szerez nevének. A terv keresztülvitele azonban nem sok 
eredménnyel kecsegtetett, mert e különálló expedíció csak gyöngí-
tet te volna Zrínyi Kanizsát ostromló seregét s ha a török sereg 
egy részét le is kötötte volna, jelentősebb eredményt felmutatni 
bizonyára nem lett volna képes, hisz kellő fölszerelés hiányában 
még egv gyöngébben megerősített váracska is sikerrel ellenállhatott 
volna ostromának. Nádasdy e tervéről más híradást nem olvasunk ; 
bizonyára teljesen elaludt az egész tervezgetés, mert a gyűjtött 
hadak csatlakoztak Zrínyi seregéhez, mely végre nagy késedelmes-
kedés után április 28-án megszállta Kanizsa várát. 

Ilyen előzmények mellett kezdődött meg Kanizsa ostroma. 
Alig értek azonban a különböző csapatok Kanizsa alá, már is 

1 Függelék. V. levél. 



mutatkoztak a hármas vezérlet hibái és gyöngéi. Hohenlohe,- a 
kivel Zrinvi még Pécs ostromlásánál a téli hadjáratban össze-
különbözött. hogy haragját Zrínyi iránt kimutassa, nem fogadta 
el az egységes megszállás tervét, hanem hadait a vár nyugati 
oldalán teljesen különállóan állította föl; míg Zrinvi és Strozzi a 
vár keleti részét vették körül. Nagyon találóan írja erről Zrinvi : 
«Ha már most égen két nap, egy országban két király, egy hegy-
ben két oroszlán, egy hadban két kapitány nem fér meg, hogyan 
férhetne meg három?»1 Mindezen kedvezőtlen körülmények daczára 
az első rajtaütés némi sikereket is hozott, a mit úgyszólván az 
ostromló sereg személyes bátorsága és vitézsége vívott ki. mert 
az ostromhoz szükséges szerek, ágyuk csak 9 nap múlva érkeztek 
meg. Ám a küldött hadiszerben sem volt sok köszönet, hiszen mire 
megérkezett, az őrségnek bőséges ideje volt arra, hogy eltakarít-
son az útból mindent, a mi esetleg tüzet okozhatna ; még nagyobb 
baj volt az, hogy a küldött anyag rossz és hasznavehetetlen volt. 
mert az ágyúk szétrepedeznek, a gránátok nem gyúlnak vagy 
kezeihetetlenek, «mert olyan rosszul csinálták őket — írja Lippai 
a nádornak — tudatlanságból vagy gonoszságból, hogy mind a 
levegőben szakadoznak el.»2 Ilyen fogyatékos eszközök mellett 
folyt tovább változó szerencsével az ostrom, május 23-ig. Ekkor 
Zrínyi haditanácsba hívta vezértársait, hogy velük az ostrom 
további sorsáról tanácskozzék. Közben ugyanis a már meglevő 
bajokhoz még egy harmadik, az előbbieknél sokkal veszedelme-
sebb jelentkezett. A szorongatott Kanizsa fölmentésére gyors 
meneteléssel közeledett már a nagyvezér fölmentő serege. A helyre-
állított eszéki hídon május 14-én körülbelül '20 ezer főnyi török 
sereg kelt át s Kanizsának tartott ; 25-én Szigethez ért és 80-án 
a babócsai mezőkön ütötte föl táborát. Hiába buzdított Zrínyi 
lelkes szavakkal a vár további ostromára, vagy pedig a nagyvezér 
seregével való szembeszállásra, a német vezérek, főképpen Hohen-
lohe, minden erejükkel ellenezték a tervet, s a vár ostromának 
abbahagyását és elvonulást javasoltak. A seregben levő magyar 
urak ugyan lelkesen kitartottak Zrínyi mellett, mindez azonban 

1 Gróf Zrinvi Miklós hadtudományi munkái. 301. 1. 
2 Lippai György levele Wesselényi Ferenczhez máj. 20-ról. Orsz. levéltár. 



nem tudta a németeket lelkesedésre hangolni. Először Hohenlohe, 
aztán Strozzi is fölszedte sátorát és elvonult. Magára hagyták 
Zrinyit egyedül, megtörten, szárnyszegetten. így a magyarok is, 
Zrinyi is kénytelen-kelletlen abbahagyták a további harczot s 
elvonultak a vár alól. A nagy lelkesedéssel kigondolt, nagyjelentő-
ségűnek Ígérkező hadi akció tehát sikertelen maradt. Zrinyi e 
kudarcz után egy ábránddal lett ismét szegényebb s egy tanulság-
gal gazdagabb ; megtanulta, hogy nem bízhatik senkiben másban 
csak saját magában, a maga erejében. Pedig ő váltig bizakodott, 
hogy most sikerülni fog a török hatalom letörése, vagy mint Lip-
pai magát kifejezte, hogy «az töröknek felpiszkálják az orrát vala-
mennyire»,1 de mindennek éppen az ellenkezője történi ; a téli 
hadjárat fényes sikere úgyszólván kárba veszett, az udvar cser-
benhagyta Zrinyit, Montecuccoli keze visszarántotta a dicsőség 
útjáról, a német vezérek utolsó viselkedését pedig legjobban ismét 
Lippai szavai jellemzik, midőn röviden, de magyarosan kimondja 
róluk, hogy «Kanizsa alól gyalázatosan eloszlának.»2 

Az ostromló sereg Kanizsáról egyenesen délnek tartott és 
Zrinyi-Újvár felé húzódott, hova junius 3-án meg is érkezett. 
Ám vele egy időben megérkezett a török is, mely Berzencze alól 
megindulva folyton követte a futamodó sereget. Ezzel a háború 
tulajdonképen odaterelődött, a honnan voltaképen kiindult, 
ahhoz az erősséghez, mely már jó ideje bántotta a török szemét, 
mely Zrinyi Miklós birtokában pompás védővára volt a délvidék-
nek s úgyszólván egyetlen komoly akadálya az erőszakos török 
hódításnak és előnyomulásnak. 

Zrinyivár csak három éves múltra tekinthetett vissza ; Zrinyi 
1661 január 14-én kezdett a vár építéséhez a régi Kecskevár helyén, 
a Mura balpartján, ott, hol a Kanizsa patak szakad a Murába, 
lej ebb pedig a Dráva vize kanyarodik elő egyesülésre. A Mura 
jobbpartja Letenyétől kezdve egészen a folyónak a Drávába omlá-
séig, lapos, posványos, mocsaras, így magában véve is jó védelmi 
vonal, a balparton pedig a bükkösdi hegyek húzódnak a Mura és 
Dráva egyesüléséig ; ezeknek a legvégső nyúlványát, kúpját sze-

1 Függelék. X X V . levél. 
2 Függelék. XXV. levél. 



melte ki Zrínyi az új vár helyéül, a mely azonban a körülötte 
lévó' magaslatok közül legalacsonyabb volt. Wassenhoven mérnök 
tervei szerint a vár egy-kettőre fölépült, mert Zrínyi sem költsé-
get, sem időt nem sajnált arra, hogy a várat mielőbb használha-
tóvá tegye és védelmi állapotba helyezze. Zrinvi a vár építésével 
azt czélozta, hogy a pusztuló félben levő Légrád helyett Kanizsa 
ellensúlyozására olyan erősséget emeljen a török hódoltság hatá-
rán, melyből féken tarthassa a portyázó, magyar területre kalan-
dozó törököket, szóval pajzsa, védőbástyája akart lenni az egész 
Muraköznek és Szlavónia Dráva-vidékének. A törökök természe-
tesen nem jó szemmel nézték a szomszédságukban fekvő vár épí-
tését, meg is kérdezte a kanizsai basa Zrínyit, mi szándéka, terve 
van a vár építésével. Zrínyi elmésen azt felelte az érdeklődőnek, 
hogy maga földjén és telkén emeltet aklot barmai számára, hogy 
ha a király barmai a kanizsaiakkal összekeverednek, az övében 
kár ne essék s figyelmeztette egyúttal a kanizsai basát, hogy ezentúl 
a kanizsai mezőre ne ereszsze lábas jószágait, mert az akolban 
mindég nagy kutyák lesznek. Arra a kérdésre pedig, hogy az 
akolba miért, helyeztet ágyút, azt válaszolta: «vadászatra, hogy a 
farkasokat és medvéket lelövöldözhesse.» 

A várnak mindenesetre megvolt a maga katonai nagy jelentő-
sége, bármennyire igyekezett is Montecuccoli azt lekicsinyleni. 
Maga a török állított ki erről bizonyítványt, midőn az aggodal-
maskodó bécsi udvartól sürgősen követelte a vár lerontását és 
megsemmisítését. Ha Zrinyivár csakugyan az lett volna, a minek 
Montecuccoli tartotta, t . i. egyszerű juhakol, mely csak arra jó, 
hogy a portyázó török területre rontó csapatok oltalmat, védelmet 
találjanak benne és oda visszavonulhassanak, akkor a török 
bizonyára nem tulajdonított volna neki olyan nagy fontosságot. 
Evlia Cselebi 1 így írja le könyvében a várat : A Mura folyó part-
ján, erdős és árnyas földnyelven, Kanizsához hasonlóan fából 
épült vár. Annyi igaz, hogy az átkozott ellenség iszkenderi erő-
dítménnyé alakította á t ; tömésfalának szélessége ötven láb, ma-
gassága ötven rőf . . . A szárazföld felől Iszkender bástyájához 

1 Dr. Karácson Imre E. Cs. magyarországi utazásai 1660—1664. I. k. 
-512. 1. 



hasonló hét bástyát készítettek, melyek mindegyikében negyven-
ötven baljemez-ágyú s több kolumburna és sáhi ágyú van . . . 
A vár árka színültig tele van folyóvízzel, úgy, hogy egy gálya-
hajó is járhatna benne. 

A nagyvezér minden erejét összeszedte, hogy Zrinyi-Újvár 
erősségét, annak gyűlölt, rettegett urát megsemmisítse és leti-
porja. Teljes sebességgel követte a visszavonuló sereget, s azt a 
Mura partján utol is érte és portyázó előcsapataival igyekezett az 
átkelésben zavarni és megakadályozni. Arra az időre azonban 
már Zrinyi csapatai is megérkeztek és szembeszálltak a törökkel. 
Zrinyi itt újból megkísérlette, hogy rávegye a vezéreket a törökkel 
való megütközésre, szavára azonban nemcsak hogy nem hallgat-
tak, hanem a vár körüli elhelyezkedésben épen tanácsa ellenére 
cselekedtek. Zrinyi ugyanis azt javasolta, hogy szállják meg a vár 
körüli magaslatokat. Ám a német vezérek annyira fáztak a török 
közelségétől, hogy a tervet figyelemre sem méltatták s nem nyu-
godtak addig, míg a Mura mint védelmi vonal köztük és a török 
sereg közt nem állott. Pedig Zrinyi terve nagyon előrelátó volt és 
sok katonai előnyt biztosított volna a keresztény seregnek. A Mura 
balpartjának teljes átengedésével a török úrrá lett a vár körüli 
magaslatokon s ezzel elvágta a keresztény sereg visszavonulási 
út ját s e mellett még az élelmezését is megnehezítette. A védő-
sereg tehát elhelyezkedett és pedig úgy, hogy a vár délkeleti olda-
lát, a Mura és Rába által alkotott szigetet biztosította, Hohenlohe 
a Kanizsa patak torkolatával szemben levő területet szállta meg, 
Zrinyi és hadai pedig folytatólagosan a Mura partján ütöttek 
tábort.1 Ez alatt persze a török sem vesztegelt, hanem megtette 
az ostromhoz szükséges előkészületeket. A jobbszárnyon Kara 
Musztafa pasa és Gurdsi Mohamed pasa, északon Kibleli pasa, 
középen a nagyvezér és a janicsárok agája, Szalih pasa, balról 
Iszmáil pasa vették körül a várat. Heves ostromharcz kezdődött, 
a törökök azonban semmi eredményt sem tudtak elérni ; a Monte-
cuccoli által gúnyolt juhakol vitézül ellenállt az ostromló hadnak. 
Maga Evlia Cselebi bevallja az ostrom sikertelenségét : Különös 
dolog azonban — írja útleírásában — a váron sehol hasadék 

1 Hadtörténelmi Közi. IV. k. 3 0 8 - 3 1 4 . 1. 



nem támadt.1 Midőn a nagyvezér látta, hogy a vár ostromlása 
nagyon lassú tempóban halad előre, taktikát változtatott. Egyelőre 
felhagyott a vár rendszeres ostromlásával, e helyett a védősereget 
támadta meg s igyekezett a Murán való átkelést kierőszakolni. 
Megpróbálkozott a Mura minden pontján, de minden támadását 
sikeresen visszaverték. Ezek a heves harczok igen megpróbálták 
a folyót védelmező csapatokat és súlyos áldozatokat követeltek. 
Egy ilyen gyilkos török támadásnak lett áldozata maga Strozzi 
generális is. 

Junius 5-én a török balszárny heves tüzelés alá fogta Strozzi 
hadállásait és a már említett szigetet akarta mindenáron birtokába 
keríteni. Strozzi maga személyesen vezette a védelmet és sikerült 
is neki a török támadást teljesen visszautasítani s a sziget birtoká-
ban megmaradni, midőn a harcz végén egy eltévedt török golyó 
találta a hős generálist, mely halálos volt és azonnal kioltotta 
életét. Nagy csapás volt ez a keresztény seregre, de főleg Zrínyire, 
mert Strozzi egyike volt azon kevés német generálisoknak, a ki 
nagy megértéssel és jóindulattal támogatta Zrínyit tervei kivite-
lében.2 Strozzi halálán kívül azonban még egy nagy, váratlan 
csapás is érte Zrínyit ; a sűrű portyázások közben elveszítette 
egyik legkedveltebb emberét, legvitézebb hadnagyát, Kis Farkast. 
Hogy milyen nagy volt Zrínyi vesztesége, s hogy mennyire fáj-
lalta derék, hűséges emberének halálát, megítélhetjük azokból a 
szavakból, melyekkel Nádasdy a szomorú esetet elmondja Kottái-
hoz intézett levelében : «Kis Farkas is elvesze hamar. Strozzi 
uram után sajnálja Bán uram, ezer emberre böcsüli.»3 

Junius 8-án a török, miután a védősereget nem sikerült meg-
törnie, teljes erővel a vár ostromlásának esett. A vár védői azonban 
minden támadást elszántan visszavertek. A vár őrségét, mely 
d'Avancourt tábornok parancsnoksága alatt állott, naponként új, 

1 Evlia i. m. I. k. 515. 1. 
2 Függelék. VIII. 1.—Lippai egyik levelében (XXV. szám) ezt írja Strozzi 

haláláról : Strozzi uram is elveszett, mivel az Murán akarván által menni az 
ellenség, által nem bocsátották az ebeket, hanem jól viselvén magokat ; veszett 
alkalmasint mind az két félen, de számosabban török ; ott veszett el Strozzi 
uram is. 

3 Függelék. VIII. levél. 



pihent csapatokkal cserélték föl, a belső erődítményeket pedig 
teljesen helyrehozták és megerősítették. De még ezzel sem elé-
gedtek meg, hanem hogy a törököt munkájában zavarják, gyakran 
kirohanásokat intéztek a támadókra. A törökök ezzel szemben 
minden erejüket megfeszítettek, hogy a várhoz jussanak ; aknákat, 
alagutakat fúrtak, hogy az ostromlott várat megközelítsék. 8 ha 
sikerült is kisebb jelentéktelen eredményt elérniök s az ostromlot-
taknak kárt okozniok, általánosságban a vár kiállotta a próbát, 
állt rendületlenül a védelmezők pedig 1 «elszántan akkora iparko-
dást es küzdelmet tanúsítottak, hogy egymásba ezerszeres lelket 
adtak . . . A vár még új volt s mivel minden része erősen meg volt 
építve, szívük ereje is megvolt hozzá. Az átelleni oldalról (t. i. 
délről) éjjel-nappal jött a segítség, azért úgy állottak, mintha nem 
is ostromolták volna őket s ez okból félelem és rettegés nélkül 
harczoltak.» 

Mialatt az események a kanizsai ostromtól idáig fejlődtek, 
a dunai hadsereg (a Montecuccolié) is kilépett eddigi mozdulatlan-
ságából. A bécsi haditanács úgy látszik belátta, hogy ekkora 
veszedelem idején nem tanácsos az erők szétforgácsolása, miért 
is elhatározta a dunai és déli hadsereg egyesítését s annak főparancs-
nokságával június 4-én Montecuccoli Rajmundot bízta meg. Az új 
fővezér tehát megindította seregét, mely Sparr tábornok vezérlete 
alatt Sopronon, Kőszegen át Fürstenfeld és Radkersburg érinté-
sével lassú menetben vonult Zrínyi-Újvár felé. Montecuccoli maga 
15-én érkezett a vár alá s átvette a fővezérletet. Megjelenése azon-
ban a vár védelmében nem jelentett nagyobb változást. Minden 
ment úgy mint eddig, mert Montecuccoli semmire sem volt hajlandó 
addig, míg a segélyhadak mind meg nem érkeznek. Ezek pedig 
csak lassan gyülekeztek. Egymás után jöttek Batthyányi Pál, 
Nádasdy Ferencz, Esterházy Pál, Zrinyi Péter, az osztrák gyalog-
és lovasezredek, úgy, hogy a Zrinyi-vár alatti sereg körülbelül 
30 ezer főre szaporodott.2 Június 20-án Montecuccoli haditanácsba 

1 Evlia i. ni. 516. o. 
2 Hadtört. Közi. IV. k. 328. 1. 

Lásd még a M. Tört. Tár X X I I . k. 270 — 275. 11. A magyar-horvát sereg 
Nádasdy szerint körülbelül 20 ezerre rúgott. Függelék. IX . levél. 



hívta össze a vezéreket, hogy a teendőkről tanácskozzanak, de 
a haditanács a fővezér akadékoskodása miatt eredmény nélkül 
oszlott szét. Zrinyi természetesen a törökkel való megütközést 
javasolta, Montecuccoli azonban a támadásról hallani sem akart, 
míg Sparr tábornok csapataival meg nem érkezik. A török ezalatt 
folytatta támadásait a vár ellen, több-kevesebb sikerrel. A vár 
pedig vitézül ellenállott. Elfoglalása nem ment könnyen, mert 
mint az ellenfél maga is beismerte, a törökök értettek ugyan az 
aknák fölrobbantásához, a bombavetéshez s az ostromsánczok el-
rontásához, leleményesek voltak a hirtelen támadások kieszelésó-
ben, de a vár őrzésében, a katonaság fegyelmezésében, harczra 
buzdításában, a csata megkezdésére való lelkesítésben a keresz-
tények sokkal ügyesebbeknek mutatkoztak a törököknél.1 

Sparr tábornok megérkezése után jún. "26-án ismét haditanácsot 
tartottak a vezérek. Nádasdy 27-iki dátummal azt írja a tanács-
kozásról Kottáinak : Tegnap arrul vala conferentiánk, ha meg-
várjuk-e az marchio Badensist (ki már közelít hozzánk) 2 vagy 
penigh által menjünk az Murán és megcsapjuk az törököt. Bán 
uram azon lett volna újra, hogy csak megütközzünk, mert ha az 
várat megveszi az török, nehezebb leszen az Murát megoltalmaz-
nunk. De ugyancsak abban marada — sok hadi példák előhozásá-
val — a dolog, hogy várjuk meg az Badensist s azonban bocsássunk 
derék csatákat, melyekkel azon legyünk, distractiókat tegyünk a 
pogányságnak.3 A második haditanács is eredménytelenül végző-
dött ; Zrínyi hiába kért, hiába javasolt, Montecuccolinál süket 
fülekre talált. A fővezér ismét várt valakire ; ezúttal a badeni 
őrgrófba kapaszkodott, s aztán jöttek a körmönfont hadi példák, 
a cselekvést gúzsba szorító elméletek, a bálványozott taktika min-
den csínja-binja, s maradt minden a régiben : Zrinyi kesergett, 
Montecuccoli pedig taktikázott tovább. S a török? — szemlátomást 
haladt előre a vár ostromlásában. 24-én már veszedelmes közel-
ségbe jutott a várhoz, a mit ki is használt azáltal, hogy a czölöpös 
sánczot éjjel fölgyújtotta s fölégette, 28-án pedig a vár árkait is 

1 Evlia i. m. T. k. 5 2 7 - 2 8 . 1. 
2 Bádeni Lipót örgrófról, a birodalmi segélyhadak parancsnokáról van szó. 
3 Függelék IX. levél. Lásd még a M. Tört. Tár X X I I . k. 270 — 275. 11. 



megközelítette. A harcz egyre hevesebbé vált a két fél között, 
de az őrség állhatatosan kitartott, támadásra támadással felelt 
s az ostromlók minden mesterkedését igyekezett meghiúsítani. 
Am a katasztrófa föltartózhatatlanul közeledett, a mit aztán még 
siettetett két szerencsétlen körülmény is : a 27-iki lőszerrobbanás, 
mely romba döntötte a vár legerősebb bástyáját és Avancourt 
várparancsnok 28-án történt megsebesülése, kinek helyét Tasso 
ezredes foglalta el. A vár ezáltal meggyengült, védelme nehezebbé 
vált, a mit fokozott még az is, hogy Montecuccoli a védelmet 
egészen a várőrségre hagyta, szóval a várat teljesen átengedte 
sorsának.1 A törökök egyre hevesebben szorongatták az erősséget 
s 29-én eljutottak a vár árkáig, melynek azonnal betöméséhez láttak, 
hogy így a roham sikerét biztosítsák. Zrínyi nagy elkeseredéssel 
és szomorúsággal nézte várának korai pusztulását ; még egy 
utolsó kísérletet tett, hogy Montecuccolit támadásra bírja ; midőn 
ez nem sikerült, kétezer embert kért tőle, majd később kevesebbet, 
hogy a várat megvédelmezhesse. Montecuccoli azonban mindenféle 
kezdeményezést és tervet elutasított,2 sőt hogy Zrinyi semmiképen 
se legyen útjában, a várból Zrínyi embereit is kiparancsolta. 
Zrinyi ezeket látva, tovább már nem türtőztette haragját, keserű, 
kemény szavakban fakadt ki Montecuccoli ellen, aztán néhány 
jó emberétől elbúcsúzva, otthagyta a fővezért pusztuló vára alatt, 
s a legnagyobb keserűséggel szivében csapataival Csáktornyára 
vonúlt még jún. 29 délutánján. Zrinyi távozása nagy megdöbbenést 
és elkeseredést szült főleg a magyar táborban. A különben is nép-
szerűtlen Montecuccoli ezzel maga ellen zúdította az egész magyarság 
haragját. Maguk a német vezérek is sajnálkoztak Zrinyi távozásán 
s mintha Montecuccoli is megbánta volna egy pillanatra helytelen 
viselkedését , s megalázván magát minden satisfactiót igért őkegyel-
mének.3 Hogy az olasz vezér e viselkedése csak ravasz taktika és 
fogás volt, — mert kezdetben talán megrettent Zrinyi bécsi infor-
matióitól s a császár haragjától, — mutat ja az is, hogy minden 
Ígérete daczára keresztülvitte tervét. Esterházy Pál közbenjárására 

1 Hadtört . Közi . IV. 3 2 6 - 2 8 . 
2 Lippai Rottálkoz. Függelék. X X V I . levél . 
3 Lippai E. hoz. Függelék. X X V I . levél 
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Zrinyi ugyan visszatért a táborba, de csak azért, hogy szemtanuja 
legyen annak, a mi elől tulaj donképen menekült, kedvencz vára 
pusztulásának. Alig hagyta el Zrinyi Légrádot, hol csapataival 
állomásozott, Montecuccoli a vár kiürítésére s föladására gondolt, 
a miben csak a gyors török támadás akadályozta meg. A nagyvezér 
ugyanis még 29-én éjjel felgyújtatta a palánkokat s a mint virradni 
kezdett, azonnal heves támadásra indúlt a vár ellen. 

Montecuccoli a vár ostromának körülményeiről, a vár be-
vételéről bőséges leírást közöl Kriegsnachrichten cz. munkájában.1 

E tudósítás érdekes dokumentuma rosszakaratú viselkedésének és 
annak, miképen akarta magát minden vád alól tisztára és fehérre 
mosni. «A törökök — úgymond — 30-án kora reggel aknát robban-
tottak föl a ravelin kiszögellése alatt, mely a félholdat részben el-
rombolta. Mi, Sparr tábornagy és én ott állottunk. Az ellenség 
elfoglalta a félholdat, oszlopai azután a főmű nyitott és védtelen 
oldalaival szemben foglaltak állást s magukat közben fölhányt 
földdel és rőzsével födözíék. Ekkor, miután meggyőződtünk, hogy 
a védelemnek a megjelölt helyeken egy csekély árkon és egy palánk 
czölöpzetén kívül más eszköze nincs, meghagytam Tasso alezredes-
nek, hogy midőn az erődöt többé védelmezni nem képes, a fa-
részeket és a barakkokat idejekorán gyújtassa föl, a csapatokat 
vonja az erődből ki, az erőd alá furt és megtöltött aknákat robban-
tássá föl s az erődöt röpítse a levegőbe, mert így szokás tenni az 
olyan művekkel, melyeket tovább védelmezni nem lehet ; végre 
pedig a védősereget vezesse a hídon át s a hidat rombolja le, e 
közben ügyeljen arra, hogy az emberek közt tolakodásból zavar 
ne támadjon. A mire alig hagytuk el Sparral az erődöt, az ellenség 
olyan heves rohamot intézett a védővonal már megjelölt részei 
ellen, hogy a védő csapatok a legnagyobb zavarba jutottak és 
megfutamodtak. Sem az erőd felrobbantására, sem a híd elrom-
bolására idő nem maradt. Veszteségünk számos tiszten kívül kö-
zel 800 ember volt, azok nagy része a hídnak rohant, mely a nagy 
teher alatt leszakadt ; sokan a Murába vetették magukat és 
úszva menekültek». 

1 Montecuccoli Kriegsnachrichten. Lipcse, 1736. — Hadt. Közi. IV. k. 
3 2 9 - 3 3 0 . 1. 



E tudósításból mindenekelőtt megállapíthatjuk azt, hogy míg 
a várostromnál az egész török sereget mozgósították, addig a vele 
szemben álló, a vár mögött elhelyezkedett, egyenlő' erejű keresztény 
sereg teljesen tétlenül nézte a török támadást, a vár idegen kézre 
jutását . Szóval teljesen igaz az, a mit Lippai ír az 1 ostrom lefolyá-
sáról, hogy «megvette Uj-Zrinyvárat szeme előtt Montecuccoli 
úrnak az pogányság». A vár védelme tehát nem volt komoly dolog, 
hanem csak katonai játék. Montecuccoli megérkezése nemhogy 
nehezítette volna a töröknek az ostrom folytatását és a vár el-
foglalását, hanem inkább még könnyebbé tette. Mikor legelkesere-
detebb szokott lenni a harcz, mikor úgyszólván életre-halálra küz-
denek az ellenfelek, akkor Zrinyi-Újvár ostrománál a legenyhébb 
lefolyású a küzdelem ; megtörtent az, hogy a török az ellenséges 
fővezér szeme láttára, úgyszólván egy szál karddal lesz urává a 
rettegett erősségnek, mert 2 a török «sereg kardot rántott az ellen-
ségre s egészen a vár belsejébe menvén, az ellenséget űzve, törve 
a Mura folyó partjára hajtotta». Evlia Cselebit, ki faját ugyancsak 
sokszor égig emeli, ellenfeleit pedig végnélkül ócsárolja, ebben az 
esetben elfogadhatjuk hiteles tanúnak, már csak azért is, mert e 
pontban két olyan szavahihető férfiú erősíti meg írását, mint Zrinyi 
Miklós és Lippai György. Ez utóbbi így beszéli el a vár elfoglalását :3 

«Talán csak négy török ütött be elsőbben reájok meztelen fegy-
verekkel s megfélemlettenek mindjárt az benlevők és szaladni 
kezdettek a várból, hanem az officierek nem akarván szintén oly 
gyalázatosan elveszteni az várat, opponálták volna is örömest 
magokat, de megölvén az pogányság őket, alkalmasint ott vesz-
tenek, az többi az hídnak szaladott, mely alattok leszakadván 
az vízben estenek azok is». A legnagyobb mértékben lesújtók és 
Montecuccolit a vádlottak padjára állítják Zrinyi azon szavai, 
melyeket a császárhoz intézett felterjesztésében lelke keserűségében 
mond :4 «Hallatlan dolog — úgymond — ötven török csupán 
szablyával az árokbul és sánczbul 350 németet kiűzött és többet 
megölt közülök. Egy ember lőtte ki puskáját, de egy sem húzta 

1 Függelék. X X V I . levél. 
2 Evlia i. m. I. k. 528. 1. 
3 Függelék. X X V I . levél. 
* Széchy Károly i. na. V. k. 118. o. 



ki kardját . . . Montecuccoli gróf boszankodni látszott, sőt kijelen-
tette, hogy példát akar állítani, de beszéde csak szófia volt! . . . 
az ötven török mieinket végre mind kiverte az árokbul és sánczbul 
és a várba hatolva nemcsak sokat elűzött és legyilkolt a mieink 
és a németek közül, de oly zavarba hozta őket, hogy mindnyájan 
rögtön elhagyták állomásaikat és a hídra futottak fegyelmezetlenül, 
úgy, hogy a szűk kapun át, melyet a félelem miatt menekültükben 
nyitva hagytak, a törökök benyomultak és még azt a keveset is, 
ki az erősségben maradt, egy szálig felkonczolták». 

Az ütközet egyéb fázisaira vonatkozólag még Evlia Cselebinél 
találunk 1 nagyon különös adatokat. Az egyik a Mura jobb partján 
álló sereg viselkedéséről szól : «a Mura folyó túlsó oldalán bámész-
kodó ellenségre a várból (mikor a törökök elfoglalták már az erősséget) 
170 ágyút egyszerre elsütöttek s többen közülök a pokolba mentek». 
Ennyi volt a nagy, hatalmas keresztény sereg összes tevékenysége 
Zrínyi-Újvár bevételének napján! A másik adat, a mit Evlia 
Cselebi a harcz utolsó körülményeiről elmond, egyenesen meg-
döbbentő volna, ha nem kellene kételkednünk szavainak igaz-
ságában. Elmondja, hogy midőn a megfutamodott várőrség a Mura 
összekötő hídján menekült a szembenálló keresztény tábor felé, 
akkor ezzel a fölkiáltással : hé segítség, elvész a tartományunk, a 
túlsó oldalon levő ellenség baltákkal a hídfőnek esett és a hidat 
elvágta, a mire a mi harczosaink egy szempillantás alatt vissza-
tértek.2 Hogy a török útleíró honnan veszi ez adatát, nem tudjuk ; 
mint szemtanú állítólag végignézte Zrínyi-Újvár ostromát, sőt 
saját szavai szerint a harczban is részt vett, adatai azonban sokszor 
annyira fantasztikusak és részrehajlók, hogy elbeszélésében kétel-
kednünk kell, annyival is inkább, mivel a híd pusztulásáról ugyan-
csak hiteltérdemlő tanuk egészen másképen számolnak be. 

Ezek után Zrínyi Miklós méltán tehette föl a kérdést a császár-
hoz intézett beadványában, vájjon Montecuccoli grófnak komoly 
szándéka volt-e a vár megvédése? Montecuccoli viselkedese az 
ostrom napján olyan volt, mely épen az ellenkezőt bizonyítja. 
Ez a viselkedés azonban csak folytatása volt régebbi magatartá-

1 Evlia i. ni. I. k. 528 — 529. 1. 
2 U. o. 



sának; mikor Zrinyi-Űjvárra megérkezik, aknákat ásat a vár 
alá, azzal a világos czélzattal, hogy azt a levegőbe röpíthesse ; 
Zrinyit és katonáit a várból kitessékeli azon ürügy alatt, hogy 
a német őrség teljesen elégséges a vár védelmére ; visszautasítja 
Zrinyi ajánlkozását, midőn az a vár védelmére kisebbszámú sereget 
kér tőle ; hasonlóképen elutasítja Batthyányi gróf kérését, midőn 
kétszáz magyar vitézével meg akarja erősíteni a várőrséget ; az 
ostrom napján ugyanilyen elbánásban részesül Hohenlohe tábornok, 
a ki a törökök által szorongatott őrség segítségére akar sietni 
csapataival, mert fölébredt lelkiismerete nem tudta tovább nézni 
az egyenlőtlen, rettenetes küzdelmet. Montecuccoli tehát nem meg-
védeni, hanem elveszteni akarta a várat s az a félhónap, melyet 
Zrinyi-Ujvár alatt töltött, nem egyéb üres komédiánál. Viselkedését 
a Zrinyi iránti legnagyobb rosszakarat sugallta, s le nem mosható 
bűne lesz mindenkor, hogy személyes bosszúvágyának Zrinyi-Ujvár 
elvesztésével száz és száz emberéletet áldozott fel hiába, teljesen 
czéltalanul! 

Zrinyi-Ujvár tehát elég olcsón török kézre jutott . Az őrség 
megszaladt a török elől, de a halálba menekült, mert a kit nem ért 
el a várban az ellenség kardja, az a Murában lelte halálát. A fejetlen 
zűrzavarban úgyszólván egymást taposták agyon vagy lökdösték 
a Mura hullámaiba, a melynek «a színe nem látszott a fekete sap-
kától, mintha embertenger folyt volna ott».1 Az 1900 főnyi őrségből 
1400 veszett el a harczban 2 s vele együtt veszett Zrínyi büszkesége 
a még csak pár éve álló, de a rövid idő alatt is nagy szerepet játszó 
erősség, mely a rövid idő alatt is megbecsülhetetlen szolgálatot 
tett a Dunántúl és az egyetemes magyar érdek megvédésében 

A vár török kézre kerülése után a két ellenséges sereg köze-
lebb jutott egymáshoz, de még mindig köztük volt a hatalmas 
védelmet nyújtó Mura folyó. A török az elért siker után meg is 
próbálkozott azzal, hogy a Murán keresztültörve a keresztény 
sereget csatára kényszerítse, e törekvésében azonban sikerült meg-
akadályozni, a miben nem kis érdeme van Zrinyi Miklósnak, ki 
időközben újból visszatért Csáktornyáról a táborba. Ennyi csapás 

1 Evlia i. m. T. 529. 
2 Hadt. Közi. IV. k. 928. 1. 



és balszerencse közt törhetetlen lelke még mindig remélte, hogy 
megfordul a koczka, mert Montecuccoli még mindig azzal hite-
gette, hogy a német birodalmi segélyhadak megérkezése után 
komoly csatába ereszkedik a törökkel. Multak a napok, azonban 
Montecuccoliban semmiféle igyekezetet nem lehetett észrevenni, 
hogy döntő csatára készülődnék, pedig már Bécsben is úgy tudták, 
hogy komoly harczok vannak keszülőben». «Úgy hallom — írja 
Lippai júl. 10. kelettel,1 — hogy most akarnának próbálni valamit, 
talán még ez héten, kire segítse Isten őket». Montecuccoli serege 
azonban nem mozdúlt, csupán arra szorítkozott, hogy a Mura 
vonalát a török támadások ellen megvédelmezze. A nagyveeér 
pedig, mikor látta, hogy terve nem sikerül, nem erőltette tovább a 
dolgot, hanem Zrinyi-Ujvár ügyében tanácsot tartott vezéreivel. 
A tanácsban úgy okoskodtak a török főemberek, hogy mivel «ez 
a vár az ellenség szemefénye, az ozmanoknak sok kárt okoz és 
semmi haszna'nem lesz»,2 leghelyesebb lesz a várat elpusztítani ; 
föntartása nagy veszedelmeket rejt magában, különben is nagyon 
sok derék vitéz életébe került a vár elfoglalása s ezt legérzéke-
nyebben azzal bosszulhatják meg, hogy falait a földdel egyenlővé 
teszik. Csakugyan úgy is tettek. A vár összes fölszerelését táborukba, 
onnan pedig Kanizsára hordatták, éghető részeit fölgyújtották, 
a többi részét pedig azoknak az aknáknak a segítségével, melyeket 
Montecuccoli ásatott a vár alá, július 7-én fölrobbantották s a 
levegőbe röpítették.3 

Ezzel Zrínyi tragikuma befejezést nyert. Ő, a ki minden 
személyes megbántást, sérelmet félretéve, a vár föladása után is 
visszatért a táborba, mert ideális, hazája sorsán aggódó lelke még 
mindig remélte a dolgok jóra fordulását, most már látta, hogy 
semmi keresni valója sincs Montecuccoli táborában. Az olasz vezér 
nem várja már a bádeni őrgróf és a franczia segélycsapatok meg-
érkezését, annyira nem akar csatát a törökkel, hogy csak azt lesi 
nagy vigyázva, mikor indúl meg a török Zrinyi-Üjvár romjai alól. 
Zrínyi tehát a dolgok ilyen fordulatára feldúlt kedéllyel és lélekkel 

1 Függelék. X X V I . levél. 
2 Evita i. m. I. 530. 1. 
s Evlia U. o. 



odahagyja a helyet, mely annyi dicső harczának, sikerének volt 
szemtanúja és osztátyosa. Igazságának tudatában a császárhoz 
készül, bízó lelke beléje helyezi minden reménységét, azonban 
fájdalmasan kellett csalódnia. Bécsban az udvar hidegen fogadta 1 

és csak húzta-halogatta ügyének elintézését. Közel egy hónapig 
(aug. 10.) 2 tartózkodott Zrinyi Bécsben s végre is dolga-végezet-
lenül kellett elhagynia a császárvárost. 

A Mura-melléki táborban, főleg a magyarság körében nem 
volt valami bizakodó, lelkes a hangulat. Pedig a magyar-horvát 
sereg 3záma elég tekintélyes volt; Nádasdy szerint 3 20 ezer, Lippai 
szerint 4 28 ezer lett volna a horvátok és magyarok száma. Ennek 
a jelentékeny erőnek az együttartására azonban jóformán senki-
sem gondolt. A magyar főurak egymásután hagyják el Monte-
cuccoli táborát, úgy, hogy Nádasdy méltán arról panaszkodik 
már július közepe táján, «hogy a fizetetlenség miatt igen oszlik 
az magyarság, magamon és az tőlem fogadott hadakon kívül senki 
magyar nincs, se generalis, se végbeli, se vármegyék». Mindenki 
talál valami ürügyet a távozásra az urak is, a nép is ; szóval nagy 
a fejetlenség, a nemtörődömség és «csak Isten tudja, minemű 
confusióban vadnak ott az dolgok.»5 

A két ellenséges hadsereg még jó ideig, júl. 12-ig nézett farkas-
szemet egymással. A nagyvezér ekkor fölszedte sátrait és elvonult 
Kanizsára, Montecuccoli azonban óvatosságból még két napig 
várakozott, csak azután indította meg hadait. 

A törökök Zrínyi-Újvár földulása után s azalatt, míg derék-
haduk Kanizsánál vesztegel, a vidék fosztogatásához és dulásához 
látnak. Egyes portyázó különítményeik bekalandozzák Somogyot, 

1 Itt érdemesnek tartom megemlíteni, hogy míg Széchy Károly Zrinyi 
Bécsbe való érkezését jul. 12-re teszi, addig Lippai jul. 10-iki bécsi kelettel azt 
írja Zrinyi útjáról : Immár megírattam volt ezen levelemet kegyelmednek, hogy 
értettem bán uramnak személye szerint való ide érkezését, az ki nem jó jel. Nem 
voltam még szemben ö kegyelmével ; nem is tudom, mit hozott, megértem 
azért őkegyelmétől, tudtára adom s megírom diligenter kegyelmednek. Lippai 
Kottáihoz. Függelék. X X V I . levél. 

2 Lippai Rottálhoz. Függelék XXVII . levél. 
3 Függelék. IX . levél. 
4 Függelék. X X V I . levél. 
1 Lippai Rottálhoz. Függelék. X X V I . levél. 



Zalát, sőt átcsapnak Vas megyébe is. A nagyvezér Kanizsáról 
Ahmed Géráj tatár szultánt küldi ki azzal a megbízatással, hogy 
különösen a Zrínyiek és Batthyányiak birtokait dúlja föl és pusz-
títsa el.1 A tatárok derekasan megfeleltek a- megbízatásnak ; el-
pusztították Batthyányi uraimék negyven faluját, elkalandoztak 
egészen Szent-Gotthárdig és Körmendig s pusztítva- rabolva tönkre-
tették egész Kemenesalját.2 Portyázó csapataik nem kerülték ki 
a kisebb erődítményeket és várakat sem. Megostromolták azokat, 
ha a bennlévők ellenálltak, az elfoglalás után pedig rendszerint 
teljesen elpustították azokat. E kalandozások közben pusztult el 
Kiskomárom vára is július 15-én. Ezt az erősséget maga a fősereg 
vette körül, mely Kanizsa alól ide húzódott , és egyben fölszólította 
a várőrséget, hogy adja meg magát. A kevésszámú magyar, látva 
azt, hogy a török túlerőnek sokáig ellen nem állhat, «hűtre föl-
adta a várat, de az török hűtét meg nem állotta, mert levágta 
az magyarokat ; igen kevés szaladt el belőlük».3 Mikor ily módon 
a vár a török kezébe jutott , nem rakott bele őrséget, hanem föl-
gyújtotta és lerombolta. Ugyancsak erre a sorsra jutott Egerszeg 
vára is. Ez már erősebb volt, mint Kiskomárom, és Iszmail pasa 
ostromló csapatainak egy ideig sikeresen ellenállt. A heves ostrom 
azonban csakhamar megtörte a magyarok erejét s erős küzdelem 
után a vár török kézre került. Fölszerelését, a benne talált érté-
kesebb holmit kirabolták, aztán ezt is fölgyújtották és elpusztí-
tották.4 Egerszeg alól a portyázok Egervár alá mentek néhány 
ezered magukkal, itt azonban emberükre akadtak. A várparancsnok 
Landor Péter vitézül ellenállt az ostromlóknak, úgy, hogy Nádasdy 
júl. 24-én még azt írja róla, hogy «az helyet mindezideig tartották». 
A hősies várvédők sorsáról ugyan nincsen más tudósításunk, de 
valószínűleg ők sem állhattak sokáig ellen a török túlerőnek.5 

Ezek a rabló fosztogatások rettenetes nagy kárt okoztak a 
Dunántúl nyugati vidékének, úgy, hogy «szintén boldogtalan álla-
potban kezdett forgani az Bábán túl való szép föld ; sőt attól 

1 Evlia i. m. I. k. 530-31. 1. 
2 Lippai Rottálhoz. Függelék. X X V I . levél. 
3 Nádasdy Rottálhoz. Függelék. X. levél. 
4 Evlia i. ni. II. k. 6. 1. 
s Nádasdy Rottálhoz. Függelék. XI. levél. 



tartottunk írja Lippai1 — teljességgel semmivé teszi az ellenség, 
minthogy Montecuccoli uram csak odaengedte, de az Úristen meg-
változtatta az pogány indulatját s annak bekét hagyván az Rába 
ostromlásának esett». Mindezek az események még a török zrinyi-
vári, majd kanizsai tartózkodása alatt estek meg, a mikor jóformán 
maga a nagyvezér sem határozta meg hadseregének legközelebbi 
teendó'it. Az elfogott rabok és szökevények vallomása szerint 
Kanizsától Győrré szándékozott vonulni a pogány. Készülődött is 
már, hogy Sümeget, Pápát útba ejtve megkezdi vonulását, de e 
tervet hamarosan elejtette és megkezdte a menetelést Egerszegen 
át a Rába felé.2 

Mikor a török Zrinyivár alól teljesen eltakarodott, Monte-
cuccoli is megindúlt két napi várakozás után. Kotorin és Légrádon 
túl Alsó-Lendva irányában átvezette seregét a Murán, aztán úgy-
szólván hátat fordított az ellenségnek s Raclkersburg felé irányította 
hadait. Ezt a kanyarodást saját bevallása szerint azért tette, 
hogy a stájer határ felé közeledő bádeni őrgróffal és a Raclkers-
burg táján levő franczia segélycsapatokkal minél előbb egyesül-
hessen. Főczélja azonban mindenesetre az volt, hogy Stíriát és 
Alsó-Ausztriát fedezze a török támadás ellenében.3 Míg Monte-
cuccoli a járhatatlan rossz utak és a megindúlt nagy esőzések 
miatt csak lassan menetelő segélycsapatok felé indúlt derékhadával, 
azalatt Nádasdvt csapataival a főhadsereg elővédjeként a Rába 
oltalmára küldte. Nádasdy Lentin át gyors meneteléssel Körmend 
felé vezette hadait, hol júl. 21-én átkelt a Rábán és egyesült Bat-
thyányi Kristóf csapataival. Az előcsapatok megérkezése és egye-
sülése így szerencsére még idejekorán megtörtént, mert a török 
előcsapatok és portyázó különítmények júl. 21-én már szintén 

1 Függelék. X X V I I . levél. 
2 A török számát, állapotát, terveit érdekesen mondja el egy törökké lett 

német kapitány, ki Lippainak, úgy látszik, személyesen mondta el Pozsonyban 
a maga történetét és a török tábor állapotát. «Ez a német kapitány, kit ezelőtt 
valamely esztendővel fogtanak volt el Beszprinből az törökök, az ki közöttük 
is tisztet viselt, mivel törökké lett volt és commendója volt köztök — ez beszéli 
hogy százezerre számláltatott az vezér hada s maga is úgy vélekedik felőle, lehe-
tett egy annyi. Ez minden állapotját tudja az töröknek.» Lippai Rottálhoz. 
Függelék X X V I I . levél. 

3 Nádasdy Rottálhoz. Függelék. IX. levél. 



elérték a Rábát és ugyanazon napon meg is kísérlették két helyen 
Sárvárnál és Rumnál az átkelést. Az egyesült elővéd, — melynek 
nagy részét elenyésző kevés kivétellel magyarok alkották, úgy 
«hogy sok időtül fogva oly szép magyarság nem volt egycsoport-
ban»1, — derekasan megoltalmazta a Rába vonalát. A törököt 
azonban az első sikertelen kísérlet nem tartotta vissza attól, hogy 
újból meg ne próbálkozzék. Hol itt, hol ott bukkan fel egy erős 
török csapat, hogy az átkeléshez megfelelő helyet keressen, de az 
őrködő magyarság mindenütt résen áll s így a reábízott fontos 
és nehéz feladatot, a Rába védelmét, szerencsésen teljesíti. Nem 
kis jelentőségű dolog volt ez, ha meggondoljuk azt, hogy pár ezer 
főnyi csapat, a főhaderőtől teljesen elszakítva, ki van téve hatalmas 
török erők támadásának és nyomásának. Nádasdynak nincs más 
segítsége, mint Batthyányi uraimék, a kik bizony szívesen otthon 
hagyják fegyvereseik egy részét birtokaik és uradalmaik védel-
mére ; Montecuccoli pedig csak jó ígéretekkel bíztatja a vezért, 
hogy ha máskép nem, lovasaival majd idejében megjelenik a 
Rábánál, «csak az török is várná meg ő kegyelmét, addig ne jönne 
derék erővel reánk» — mondja kesernyésen Nádasdy.2 Monte-
cuccolitól mindenesetre hiba volt, hogy ilyen aránylag gyenge 
csapatot küldött a Rába védelmére, mert ha a török azalatt, 
míg a fővezér Radkersburg körül kanyarog, esetleg főhaderejével 
megmozdúl, Nádasdy csapatát semmiféle hatalom sem menti meg 
a megsemmisüléstől. A török azonban szerencsére várakozott, rabló 
csapatai tönkretették ugyan a szép vidéket, Nádasdy azonban siker-
rel megoldotta a reábízott feladatot. 

A török hadsereg zöme még július 18-án is Kanizsa alatt 
vesztegelt. A nagyvezér — úgy látszik — még maga sem álla-
podott meg a követendő taktikát illetőleg. Zrínyi-Újvár bevétele 
mindenesetre kedvezőbb katonai helyzetbe ju t ta t ta a török had-
sereget, úgy, hogy méltán lehetett félni attól, hogy a rettegett 
török had vérszemet kapva az osztrák tartományokat, főleg Bécset 
fogja megtámadni. Montecuccolit cselekedetében állítólag ugyan-
ezen gondolat vezette. Helyzete azonban, a melyet úgyszólván 

1 Nádasdy Rottálhoz. Függelék. XI. levél. 
2 U. o. 



maga keresett és készített magának, minden bizonnyal nehéz 
volt, a mit enyhített talán némileg az a körülmény, hogy a fel-
vidéki hadsereg Souches vezérlete alatt közben jelentős sikereket 
ért el a török sereggel szemben : Garam-Szent-Benedeknél hatal-
mas csapást mért ellenfelére, Érsekújvárt pedig jóformán el-
szigetelte a török haderőtől. 

Montecuccoli éber figyelemmel leste a török sereg mozdulatait-
Kezdetben követte előcsapatának útirányát, közben július 17-én 
fölszedte a birodalmi csapatokat és Lentin át Lövőre akart mene-
telni. Kiskomárom megvétele s az a körülmény, hogy a nagyvezér 
még mindig Kanizsa alatt táborozott, visszatartotta egy időre a 
Mura mentén, csak azután határozta el magát arra, hogy meg-
indítja seregét Egerszeg felé. A török azonban egy gondolattal 
ismét megelőzte a császári fővezért, mert 19-én már Egerszeg alatt 
jártak csapatai, melyet hamarosan be is vettek és így biztosították 
a főseregnek a Rábához való fölvonulását. Montecuccoli tehát 
újból irányt változtatott ; '20-án visszafordúlt Alsó-Lendvára, 
hogy a Radkersburgból feléje tartó franczia segítő csapatokat 
magához vonja ; 21-én eljutott Muraszombatba, hol másnap csak-
ugyan egyesült a francziákkal, a kik kezdetben a csapatok rossz 
élelmezése és az utak járhatatlansága miatt a császáriakhoz való 
csatlakozást igyekeztek minél jobban elodázni. Mialatt a különböző 
seregrészek is lassanként eggyé olvadtak, a török természetesen 
nem maradt tétlen. 24-én könnyebb lovassága — számukat 15 
ezerre teszik — már teljesen megszállotta a Sárvár-Körmendi-Rába-
vonalat és erősen szorongatta Nádasdy ós Batthyányi csapatait. 
Montecuccoli e hírre tőle szokatlanul gyors elhatározással seregének 
összes lovasságát és könnyű ágyúit Szent-Gotthárdra indítja, úgy, 
hogy a következő napon, 25-én a szorongatott csapatok a lovasság 
elővédével egyesülnek és a Körmendnél támadó török haderőt 
föltartóztatják és az átkelésben megakadályozzák. A veszély azon-
ban ezzel még nem múlt el, sőt másnap 26-án még veszedelmesebb 
lett a helyzet. A török főhaderő a nagyvezérrel élén megérkezett 
Körmend alá és aznap kétszer is megpróbálkozott az átkeléssel. 
Az elsőt, melyet a tatárok vittek végbe, még maga Nádasdy verte 
vissza a maga hadaival és a lovasság elővédével, a második össze-
csapásra azonban megérkezett, maga Montecuccoli is, így sikerült 



a török átkelést szerencsésen meghiúsítani. A következő' nap, 27-ike 
még inkább próbára tette a keresztény sereget. A nagyvezér hatal-
mas erőket mozgósított, hogy keresztültörhessen a Rábán. A kör-
mendi hídon már nagyobb csapat török seregnek sikerült is át-
jutnia, de Montecuccoli segítségére megjelentek már a vitéz franczia 
csapatok is, a kikkel vállvetve ismét sikerült visszaűzni a nagyvezér 
hadát a Rába jobbpart jára.1 Montecuccoli ezen összecsapás után, 
nehogy seregét e helyeken újabb megtámadás veszélyének tegye 
ki, a körmendi és hídvégi hidakat a körmendi toronyból lövegekkel 
fölgyultatta, így ezt a részt egyelőre biztosította, de egyben Nád-
allját és Csákányt erősen megrakta katonával.2 A török támadást 
így sikerült nem is egvízben visszautasítani, bizonyos volt azonban 
az, hogy a török a kudarczba egykönnyen bele nem nyugszik s 
ha alkalom kínálkozik, vagy ha a siker némileg kecsegtet, újból 
fölveszi a harczot. Július 28-án Csákánynál csakugyan még egy 
kísérletet tett a török sereg, azonban itt is kudarcczal kellett 
visszavonulnia. Midőn Ivöprili Ahmed a további támadás hiába-
valóságát és valószínű sikertelenségét észrevette, vonulási irányt 
változtatott ; körmendi táborát feloszlatta és seregét a folyó jobb-
partján Szent-Gotthárd irányába indította. Az volt a czélja, 
hogy Szent-Gotthárdot körülzárja s azt rohammal hamarosan el-
foglalja ; aztán a hídfőre támaszkodva alkalmas átkelő helyet 
keres a Rábán, hogy a keresztény sereggel szembenézzen s azt 
döntő csatára kényszerítse. 

A török sereg e vonulását Montecuccoli nagy figyelemmel 
kísérte s igyekezett minden mozdulatot ellensútyozni. Hadaival, 
a már megérkezett lovassággal végigkísérte a törököt párhuzamos 
irányban a folyó balpartján egészen Szent-Gotthárdig. It t a két 
ellenséges fél megállapodott. Montecuccoli csatlakozott hadseregé-
nek főerejéhez, a török pedig előkészületeket tett arra, hogy a 
szent-gotthárdi hídfőt megszállja. E tervével azonban a fővezér 
már elkésett, mert megelőzte e szándékában Waldeck, a német 
birodalmi hadak alvezére, ki horvát és dragonyos csapatokkal a 

1 Kropf L. Franczia adatok az 1664. évi szentgotthárdi csatához. Hadt. 
Közi. 1915. évf. 335. 1. 

2 Kath. Szemle 1894. évf. 690. 1. 



helyet előre megszállotta s a török támadásnak mindjárt kezdetben 
hevesen ellenállt.1 A török nagy erővel támadt a védekezőkre s 
túlnyomó erejével annyira szorongatta a védelmet vezető Walcleck 
csapatait, hogy azok már-már föladni készültek a fontos hídfőt. 
Az idejében küldött segélycsapatokkal azonban nagy veszteség 
árán mégis sikerült a pozíciót megvédeni ; a hídfő továbbra is a 
császáriak kezén maradt. Montecuccoli felbuzdult ugyan a sikerre, 
de annyira mégsem emberelte meg magát, hogy a törökkel komo-
lyan szembeszálljon ; megelégedett a Te Deummal, melyet e siker 
után elénekeltetett. Az volt az erős, elhatározott szándéka, hogy 
megmarad állásában, míg csak nem háborgatják és semmi esetre 
sem támad, hacsak nem kényszerítik. A nagyvezér azonban har-
czolni akart, tehát alkalmat keresett reá. 

A körmendi kudarcz után a török sereg Szent-Gotthárd körül 
koncentrálódott. A nagyvezér azzal az erős elhatározással vezette 
ide seregét, hogy itt annyi sikertelen kísérlet után a Kábán való 
átkelést végleg kierőszakolja. Montecuccoli azonban julius 31-én 
Sparr tábornok seregével még jobban megerősítette a-Szent-Gott-
hárdnál elfoglalt hadállást, így a török az átkelést végrehajtani 
itt sem bírta ; lejebb húzódott tehát. Vonulás közben az útjába 
eső két falut, Szakonyfalvát és Tótfalut fölperzselte, azután a 
kínálkozó terep fölhasználásával így alkotta meg hadállását : 
jobbszárnyát kinyújtotta egészen Szent-Gotthárdig, balszárnya 
Alsó-Szölnökig terjeszkedett, centruma pedig a közbeeső magas-
latokat tartotta megszállva. Montecuccoli seregének hadállása 
pontosan igazodott a török hadállás után. A folyó balpartján 
helyezkedett el és Szent-Gotthárdtól, jobban mondva Nagyfalvá-
tól Badafalváig tartotta megszállva a Rába partját . A seregrésze-
ket így osztotta e l : a jobbszárnyon a császári sereg foglalt he-
lyett ; a balszárnyat a francziák alkották, míg a centrumot a 
birodalmi sereg képezte. így nézett egymással farkasszemet a két 
ellenséges hadsereg ; a török azzal a megingathatatlan elhatáro-
zással, hogy támad, Montecuccoli pedig azzal a szándékkal, hogy 
ha lehetséges, kikerüli a mérkőzést. 

Julius 31-én kisebb előcsatározások folytak, az ágyúharcz 

1 Kath. Szemle. 1894. évf. 691. 1. 



azonban mind a két részről igen heves volt. Az augusztus elsejére 
virradó reggelen aztán megtörtént a fordulat. Még az éj folya-
mán az éjszaka sötétségét fölhasználva átkelt a Rábán egy erő-
sebb janicsár-csapat és elsánczolta magát. Kora reggel pedig 
megkezdődtek az előcsatározások. A harczot török támadás ve-
zette be. Különösen Nagyfalvát kezdték ágyúikkal lövöldözni a 
törökök. Ezt a heves tüzelést azonban, mint később kitűnt, csak 
megtévesztésre szánták. A Rába jobbpartján álló janicsár-csa-
pat már kora hajnalban heves harczot kezdett és mindenképen 
igyekezett félrevezetni az ellenséget, melyet már Nagyfalva ágyú-
zása és lövetése is eléggé lekötött. Ezt a kedvező pillanatot hasz-
nálta föl Ismail boszniai basa, ki háromezer szpahival és 3000 
janicsárral Montecuccoli seregének centrumával szemben kierő-
szakolta a Rábán való átkelést és az ott álló csapatokat hevesen 
megtámadta. A centrumot alkotó német birodalmi sereg, mely 
összetételében a legvegyesebb népségből állott, a törökök vad 
rohamát nem bírta föltartóztatni. A szpahik és janicsárok a kiállí-
tott őrscsapatokat egy-kettőre szétugrasztották, úgy hogy telje-
sen szabad volt az út Nagyfalva felé, melyet aztán a törökök 
hamarosan birtokukba is kerítettek. A visszaszorított birodalmi 
sereg támogatására, mellyel Köprili Ahmed hadainak jóformán 
a zömét-javát állította szembe, egyenként siettek segítségére a 
Schmidt lovasezred s Nassau és Kielmannsegg gyalogezredek, de 
a csata folyását ők sem bírták megállítani; a centrum megingott 
és fejvesztetten hátrált a janicsárok elől. A törökök ez első sikere 
nagy zavart és félelmet keltett a keresztény táborban ; a hanyat-
homlok rohanó, rendetlen összevisszaságban hátráló, kiképzetlen 
zsoldosok teljesen megbontották a rendet, úgy, hogy a középen 
teljes volt a zűrzavar és a velejáró pánik. A harczedzett szpahik s 
janicsárok ki is használták a pillanatnyi sikert és egészen a táborig 
üldözték a menekülőket. Úgy látszott, hogy a csata teljesen a törö-
kök javára dől el, hacsak az előrenyomuló janicsárokat valami-
képen nem sikerül megállítani. S ez a szerencsés fordulat csak-
ugyan be is következett. A törökök a Rábán mind kevesebb és 
kevesebb csapatot bírtak átszállítani s így tömegerejüket nem tud-
ták érvényesíteni; az üldözés és a támadás hevessége némileg 
lanyhulni kezdett. A megszalajtott sereg magához tért első meg-



lepetéséből, lassanként megszokta a törökök vad harczi lármáját, 
főleg azonban a jobbszárnyon álló császáriSk adtak közbelépésük-
kel más irányt a harcz menetének. La Corona, Sparr és Tasso 
gyalogosezredek, Lothringen és Schneidan lovasezredek teljes 
erővel a támadó törökökre vetették magukat s azokat föltartóz-
tatták. A megfutamodott seregek ezalatt lélekzethez jutottak, 
újból csatarendbe álltak s élükön Bádeni Lipót őrgróffal szembe-
szálltak támadóikkal, majd jobbról és balról is olyan heves oldal-
támadást intéztek ellenük, hogy a törökök kénytelenek voltak 
a Rába felé visszahúzódni. Egymásután adták föl elfoglalt állá-
saikat, kiürítették Nagyfalvát is, melyet Hohenlohe csapatai fog-
laltak vissza. A török egészen a Rábáig hátrált, hol a bátorságukat 
teljesen visszanyert keresztények kétszeres erővel támadtak reá-
juk. Rettenetes, öldöklő harcz keletkezett itt, melybe török részről 
Mehmet aga és Káplán basa új erőkkel, friss csapatokkal igye-
keztek a siker mérlegét a törökök javára billenteni. Az új török 
csapatok beavatkozása csakugyan fordított egyet a szerencse 
kerekén, a birodalmi és császári hadak a török túlnyomó erő elől 
ismét hátrálni kezdettek. Ekkor azonban a balszárnyon álló fran-
czia csapatok is megmozdúltak, különösen Bauvaise válogatott 
vitéz lovasai teljes erővel vetik magukat a törökökre, kiknek támadó 
ereje a francziák vitéz falanxán egyelőre megtörött. Még egy 
jelentékeny tényező avatkozott bele a véres harczba. Déltájban 
hatalmas, északról jövő zápor keletkezett, mely a harczoló törö-
köket szembe csapta ; a Rába hirtelen megdagadt, folyása sok-
kal sebesebbé vált, a mi nagyon hátráltatta újabb török csapa-
toknak a folyón való átkelését ; a balparton küzdő, többnyire 
lovasokból álló csapatok pedig a felázott, agyagos, ragadós tala-
jon már nem tudtak olyan biztossággal és gyorsasággal mozogni, 
mint eddigelé, a mely körülmény aztán őke t 1 a harcz föladására 
kényszerítette. A közelharcz így lassanként elcsendesedett, a farkas-
szemet néző csapatok egymást kémlelve, egymás mozdulatait 
figyelve, ágyúkkal igyekeztek egymás soraiban kárt tenni és zavart 
előidézni. 

Ezzel a szent-gotthárdi csata első része eld öntetlenül bevég-, 

1 Kath. Szemle 1894. évf. 704. o. 



ződött. A török ugyan átkelt a Bábán, kezdetben vissza is szorí-
totta a keresztény seregeket, teljes sikert azonban még sem tudott 
elérni; a harczot abbahagyta, de még mindig veszedelmesen 
fenyegette a szemben álló keresztény seregeket ; a Badafalvától 
Nagyfalváig húzódó Bába-kanyarulatban erősen tartott pozíciójá-
ban csak kedvező pillanatra várt, hogy a harczot újból fölvegye a 
keresztényekkel. 

Az önkénytelen fegyverszünet jó alkalom volt Montecuccoli-
nak arra, hogy a vezéreket haditanácsba hívja, hogy a beállott 
hadihelyzet által követelt intézkedésekről tanácskozzanak. A hadi-
tanács nagyon vegyes érzelmekkel ült össze. Maga a hadsereg sem 
bízott már a további küzdelem sikerében, s ez a bizalmatlansággal 
vegyes félelem átragadt a vezérek jó nagy részére is. Montecuccoli, 
ámbár úgy írja le a tanácskozást, hogy ő volt az egyedüli, ki a 
harcz további folytatása mellett nyilatkozott, sőt a haditanács 
tagjait csak egyedül az ő meggyőző érvei tudták rábírni a küzde-
lemre, a való igazság az, hogy ő reménytelennek tartva a harczot, 
egy elsánczolt táborban akarta bevárni a török támadást. A vezé-
rek nagy többsége pedig teljesen a küzdelem föladását javasolta. 
Ilyen volt a hangulat, mikor Hohenlohe, a birodalmi hadak al-
vezére emelt szót. Ellentétben Montecuccoli elsánczolási tervével és 
a többi vezérek pesszimisztikus, harczföladó véleményével, minden 
erejével a további küzdelem mellett érvelt. Sikerült is neki a hadi-
tanács hangulatát megváltoztatni, úgy hogy Coligny, a franczia 
hadak vezére, a ki kezdetben szintén a küzdelem további siker-
telenségét hangoztatta, teljesen melléje állt, így a haditanács a 
további küzdelem mellett döntött. Hohenlohe azonban nem álla-
podott meg a félsikernél, rávette Montecuccolit és vezértársait 
arra is, hogy a rögtöni támadás mellett döntsenek. Ha másnapra 
tolják ki — úgymond — a támadás határidejét, akkor a sereg 
nagy része, mely csüggedten, reménye vesztetten áll szemben a tö-
rökkel, az éj leple alatt elhagyja állásait és megszökik, «fejeink 
holnap a törökök abrakos tarisznyájában fognak pihenni.»1 Ez az 

1 Lásd erre nézve Mezty Miksa A szentgotthárdi csata cz. értekezését a 
Kath. Szemle 1894. évfolyamában. Ezenkívül Orteliusnál Hohenlohe és Coligny 
leveleit. Nádasdy is kitér erre híres «Oratio»-jában. 



érvelés döntött. Ámde ideje is volt végleg határozni, mert a török 
már három óra tájban mozgolódni kezdett. Míg a Piába kanyarula-
tában álló török sereg a szünet alatt állásait hatalmasan meg-
erősítette, azalatt Köprili Ahmed fővezér szintén megalkotta 
haditervét. Két erős lovas csapatot indított útnak ; az egyiknek, 
mely 5 hadoszlopból állott, az volt a rendeltetése, hogy Badafalva 
táján kierőszakolja az átkelést a császáriakkal szemben és oldalba 
fogja a keresztények jobbszárnyát ; a másik lovas sereg pedig a 
francziákkal szemben próbálja meg az átkelést. Köprili Ahmed 
terve tehát a keresztény sereg körülzárását, bekerítését czélozta, 
a mi ha sikerül neki, teljes diadalt arat a keresztény seregen. 
Nem lehetett tehát sokat tétovázni, cselekedni kellett. A Bada-
falvánál átkelt lovas hadoszlopok visszaűzésére Montecuccoli 
Spork tábornok hadosztályát küldte, mely rövid, kemény küzde-
lem után visszaszorította a *már partra jutott hadoszlopokat s 
aztán egész Alsó-Szölnökig üldözte a futamodókat. A balszárnyon 
a francziák heves ágyútűzzel fogadták a törököket, a kik így át 
sem juthattak a túlsó partra. Ezalatt a Rába kanyarulatánál is 
megindult a harcz. Montecuccoli a 9 tömött török hadoszloppal 
szemben az előbbi fölállításban rendezte el seregét : a jobbszár-
nyon most is a császáriak állottak : Spik, Pio, Tasso, Lothringen, 
Schneidau és Rappach csapatai, középen a birodalmi seregek, s 
a balszárnyon ismét a francziák a kevésszámú horvát-magyar 
csapatokkal. Montecuccoli együttes támadást rendelt el ; mikor 
tehát a törökök megkezdték a Rábán való átkelést, megindult a 
harcz minden oldalon. Hohenlohe és Waldeck csapatai teljesen 
kiszorítják a janicsárokat Nagyfalván elfoglalt állásaikból és egyre 
hevesebb támadásba mennek át. Példájukat a jobb- és balszárnyon 
álló császáriak s francziák is követik. A törökök elszántan és 
makacsul védekeznek, de ezúttal sikertelenül, a heves támadás 
miatt egyre-másra kénytelenek föladni megerősített hadállásaikat. 
Főleg a francziák vakmerő, elszánt rohama és oldaltámadása 
megbontja soraikat, a törökség meginog s fejvesztetten kezd 
hátrálni. A menekülőket a megáradt Rába vize várja, melyen a 
szűk átjárók miatt nagyon nehezen megy az átkelés. A teljesen 
fölbomlott rend még inkább segítségére siet a keresztényeknek, 
a kik rettenetes pusztítást visznek véghez a törökökben. A kit 

Hadtörténelmi Közlemények. 5 



nem ért el az üldözők kardja, a Rábának szaladt, hol a nagy tolon-
gásban és pokoli zűrzavarban ezeren és ezeren pusztultak el. 
A keresztények e fényes diadalát látva, a jobb parton álló török 
sereg és visszahúzódott, miután Köprili Ahmed kétségbeesésében 
hiába próbálta meg, hogy a futamodókat megállítsa és csata-
rendbe szedje. A tüzérek ott hagyták a parton levő ágyúikat is. 
melyeket aztán a keresztények átúszva a Rábát vagy megsemmi-
sítettek vagy a folyóba dobtak.1 

A küzdelem bár rövid ideig tartott, teljes diadalt hozott. 
A török sereg óriási veszteséget szenvedett. Az elpusztult törökök 
számát Montecuccoli 16 ezer emberre becsüli; mások szerint 
12 ezer, sőt húszezer lett volna az áldozatok száma. Nádasdy az 
első híradás nyomán azt írja Reönek-ről Rottálnak, «hogy a törö-
kök közül öt-hat ezerig circiter elveszett ; legtöbb a Rába vizé-
ben annyira, hogy ugyan feketélett a víz a sok török és ló tes-
tektől, a mieink közül ha ezerig veszett, nem több. A parton levő 
ágyúkat is húszon felül elnyerték a mieink.»2 A török veszteség 
nagyságát még növelte az a körülmény is, hogy a török sereg 
színe-virága és a legjelesebb vezérek pusztultak el az öldöklő 
harczban. Odavesztek Kaplan basa, Ismail boszniai basa, Ali 
basa, a janicsárok agája, Ibrahim basa. Kaprili vezér, az aleppói 
basa, Mehmet basa és még számosan a török főtisztek közül.3 

Bár a keresztény sereg nem üldözte a megvert törökséget, mégis 
igen jelentékeny zsákmány jutott a győzők kezére, így 20—22 
ágyú,4 100 zászló,5 körülbelül 8300 ló,6 rengeteg sok lószerszám és 
fölszerelés, melyek közül az előkelőbb törököké egy kis vagyont 
ér t ; gyönyörű mívű drágakövekkel ékített kardok és fegyverek. 
A legértékesebb fegyverdarab mindenesetre az a Rákóczy czímer-
rel díszített kard volt, melyet egy előkelő töröknél találtak meg. 
A kard minden valószínűség szerint a Fenesnél Kolozsvár mel-
lett 1660 május 22-én elesett Rákóczy György kardja volt.7 

1 Kath. Szemle. 1894. évf. 7 0 5 - 7 0 6 . o. 
2 Nádasdy Rottálhoz. Függelék XII . levél. 
3 Függelék. XIII . levél. 
* U. o. 
* U. o. 
9 Kath. Szemle. 1894. évf. 708. 1. Montecuccoli 30.000 lovat említ. 
' Kath. Szemle 1894. 708. o. 



Azonban a keresztény seregnek is súlyos veszteségei voltak. 
Elestek : gróf Fugger tábornok, gróf Pleutner vezérkari ezredes, 
gróf Wied, gróf Trautmannsdorf, a testó'r-ezred kapitánya, báró 
Kielmanseg, gróf Schmidt és Zobel ezredesek, gróf Ursenbek lovas-
kapitány és Engel százados ; a franczia sereg vezérei közül is na-
gyon sokan maradtak holtan a csatatéren s ugyancsak számosan 
megsebesültek mind a két részen. Hogy a keresztények összesen 
mennyi embert veszítettek, pontosan megállapítani nem tudjuk. 
Vannak, a kik kétezerre teszik az elesettek számát ; Nádasdy 
Rottálhoz intézett levelében csak ezeret említ. Hogy ezernél 
mégis jóval több keresztény harczos esett el, azt a harcz nagy 
hevességéből is következtethetjük, s abból, hogy főleg a csata 
első felében a centrumot ért kudarcz nagy áldozatokat kö-
vetelt. 

Nagyon érdekes és hitelt érdemlő följegyzés az, mit Lippai 
György ír erre vonatkozólag Róttál Jánosnak Pozsonyból szept. 
5-iki kelettel. Az érseknél szept. 4-én nagy haditanácskozás volt, 
melyen majdnem az összes számottevő vezérek — köztük Monte-
cuccoli is — megjelentek. Itt beszélték aztán nagy panaszkodással 
az érseknek, hogy a szentgotthárdi csatában igen nagy veszte-
séget szenvedtek a keresztények, mint ők mondották : «meg-
fogyatkoztak.» Tehát maguk a vezérek beismerték a nagy veszte-
séget, mely a keresztény sereget emberanyagban érte, így ezek 
után nemcsak a Nádasdy által említett számot, de a későbbi 
történetírók által megállapított kétezer főnyi veszteséget is jóval 
föl kell emelnünk. 

Ezen a pozsonyi értekezleten, — melyről alább még szó esik — 
egy másik érdekes körülményről is történt említés. Az eset egyrészt 
megmagyarázza a nagy emberveszteséget, másrészt pedig jellemző 
adalékul szolgál a keresztény sereg fölkészültsegéhez, jobban 
mondva készületlenségéhez, s egyszersmind emeli az értékét és 
nagyságát a szentgotthárdi győzelemnek. Lippai a maga magya-
ros, kifejező nyelvén így írja le a csata vezetőinek vallomás számba 
vehető kijelentését : I t t lévén az generálisok s mások is, maga is 
Montecuccoli uram s beszéltették, hogy az Szent Gotthárdnál való 
ütközetben megfogyatkoztak és porok nem volt az mieinknek. 
Az franczusok is igen sajnálották, hogy egy lövésre valónál 



többet nem adtak volna nekiek. Ilyen gondviselés vagyon mi-
nálunk.1 

A Szentgotthárdnál kivívott diadal csakugyan jelentó's és 
fényes volt. Hogy maguk az egykorúak is ilyennek tartották, 
kitűnik Nádasdv Kottáihoz írt leveléből: «A mint magam is lát-
tam — írja Nádasdy — a sok testeket s az Eábából kivont ló és 
embertestek, szerszámokból és öltözékekből kitetszik, bizony nagy 
szerencse.»2 Jelentős esemény volt e győzelem, mert megdöntötte 
a török legyőzhetetlenségébe vetett hitet s reményt nyújtott arra, 
hogy a hatalmas ellenséget magyar földről mégis csak sikerül 
majd valamiképpen kiszorítani. 

Többen a későbbi történetírók közül3 igyekeztek a szentgott-
hárdi csata jelentőségét és eredményeit lebecsülni, hogy ez által 
Montecuccoli későbbi magatartását megmagyarázzák és megvédel-
mezzék. A főleg Montecuccoli írásai 4 alapján készült tanulmányok 
azonban magukon viselik az elfogultság bélyegét. Montecuccoli 
természetesen azon volt minden erejével, hogy magát tisztára 
mossa, s így előadásában semmi esetre sem objektiv ; különben is 
őt bíróul el nem fogadhatjuk akkor, mikor a saját ügyéről, szerep-
léséről, a maga személyéről van szó. Montecuccolinak bizonyára 
vannak érdemei a kivívott diadalban a seregek elrendezése körül; 
az a körülmény azonban, hogy a törökkel való összeütközést 
kerüli, mikor pedig jelentékeny haderő birtokában sikerrel vehetné 
föl a harczot ; nemkülönben a csata napján, a fegyverszünet 
közben tartott haditanácsban tanúsított, halogató, kibúvót kereső 
viselkedése is csak terhére billentik az igazság mérlegét. A diadal 
kivívásában mindenesetre legnagyobb érdeme van Hohenlohe 
férfias, határozott viselkedésének, a ki minden ellenkező véle-
ménnyel szemben a törökkel való megütközést sürgette s vitte 

1 Függelék. Lippai Rottálhoz. X X X . levél. 
2 Nádasdy Rottálhoz. Ex castris ad Reőnek 2. Aug. 1664. Függelék XIII . 1. 
3 Nottebohn Vilmos porosz tanár : Montecuccoli und die Legende von 

St. Gotthard. 1887. A munka ismertetését lásd a Századok 1887. évf. 456. 1. és 
Mittheilungen des Instituts für österreichische Geschichte 1889. 453. 1. Irt még 
e tárgyról Angeli őrnagy a Mittheilungen des k. u. k. Kriegsarchiv 1876 — 78. 
évf. köteteiben. 

4 Montecuccoli Kriegnachrichten. Lipcse, 1736. 



keresztül s ezzel eldöntötte a csata sorsát. Ugyancsak jelentékeny 
szerepet vittek a diadal kivívásában a francziák La Feuillade 
parancsnoksága alatt. Rettenthetetlen bátorságuk és vitézségük a 
csata mindkét fázisában döntó' tényezőként szerepelt. Az akkori 
közvélemény egyébként teljesen nekik tulajdonította a szent-
gotthárdi csata fényes sikerét. Maga Nádasdy öt nappal a csata 
után ezt írja : «Bezzeg drága segítség a franczia segítség.»1 

Érdekes és még nem teljesen tisztázott kérdés, vájjon a magya-
roknak volt-e részük a fényes szentgotthárdi diadalban. Teljes 
határozottsággal azt kell mondanunk, hogy nem. Ámbár Evlia 
Cselebi útleírásában a következőket írja :2 «Baloldalon mintha 
piros vérbe mártva lettek volna, piros ruhás, zöld bársonyos, 
fehér parókás franczia katonák tűntek fel s csapatokban felvonul-
tak. Azután Zerin-Oglu (Zrínyi), Battyán-Oglu (Batthyányi), 
Nádazs-Oglu (Nádasdy), Gepan-Oglu (Frangepán) szlavóniai, me-
kemóriai (muraközi) bőrdolmányos, zöld posztókalapos, kettő-
lovu, kovaköves puskás csapataik jöttek és a Rába folyó jobb-
oldalán állottak meg.» Evlia e híradása teljesen téves. Vegyük 
csak sorba a megemlített vezéreket. Zrínyiről tudjuk, hogy Zrinyi-
ujvár fölrobbantása után Montecuccoli seregét teljesen odahagyja 
és hadaival Csáktornyára vonul vissza, s bizonyára követte őt 
öccse Péter és az ő sógora Frangepán is. A Zrínyiek tehát semmi-
képen sem vehettek részt a szentgotthárdi ütközetben. A törököknél 
Zrínyiről két versio keringett : az egyik az, melyet Evlia Cselebi 
mond el, midőn aktiv részt ju t ta t Zrínyinek a diadalban, a másik 
pedig az, hogy a török vezérek, így maga a nagyvezér is azt hitte, 
hogy Zrínyi különváltan ugyan Montecuccolitól, mégis követi 
őket, hogy alkalmas időben reájuk csapjon, s ez tartotta volna 
vissza attól, hogy a Rába balpartján küzdő seregének, bár nagyon 
szorongatták a keresztények, segítséget nem küldött, mert min-
denkor számított Zrínyi hirtelen, váratlan megjelenésére. így 
Zrínyi, ha nem is közvetlenül, de közvetve mégis döntő befolyást 
gyakorolt nevének varázsával a szentgotthárdi csata szerencsés 
kimenetelére.3 Náclasdy és Batthyányi ugyancsak nem vettek 

1 Függelék. XIII . levél. 
2 I. m. II. k. 63. 1. 
3 Hadt. Közi. IV. k. 637. 1. 



részt az ütközetben. Xádasdy aug. 1-én még csak Reönekig jutott 
el és így ír a szecsüdi táborból a szentgotthárdi csatáról jul. 2á-ki 
kelettel: Tegnap (vagyis aug. 1 -én) generál Montecuccoli uram 
után nyomakodván az alattam való hadakkal Szecsődről (tehát 
Szecsődről indulnak aug. 1-én, a csata napján) utamban értettem 
minden bizonyosan, minthogy valóságos is, hogy tegnap a Rába 
vizén Szent-Gotthárdon felül Szerdahelynél hat vagy hétezer 
török, ki nyolcznak is mondja, gázlóban által jött és a mi gyalog 
strázsánkra ütött, melyet megtolván, alkalmasint le is vágott 
bennek, azonban több német segítség érkezvén, ezek is szivet 
vettek magoknak és emberül mind visszaverték az törököt stb.»1 

Tehát Nádasdy csak út közben, másodkézből értesül a nagy győ-
zelemről. így a csatában jelen nem lehetett. Vagyis a szentgott-
hárdi csatát teljesen a magyarok segítsége nélkül vívták meg s ha 
volt is magyar jelen az ütközetben, az csak jelentéktelen csapat 
lehetett, melyet a balszárnyon küzdő francziákhoz osztottak be 
a horvátokkal együtt. 

A szentgotthárdi győzelem után Montecuccoli tétlenül meg-
pihent Rába-melletti táborában. Összes tevékenysége abban me-
rült ki, hogy aug. 2-án gyászmisét mondatott a nagyfalvai temp-
lomban az elesett hősök lelkiüdvéért és ünnepélyes Te Deumot 
a kivívott győzelemért. Emellett különös gondját képezte az, 
hogy diadalának hírét mielőbb tudassa császárával és Beccsel. 
Ezért Maschare tábornokot a zsákmányolt értékes Rákóczy karddal 
és két aranyos kopjával felküldötte Lipóthoz, hogy a nagy győzel-
met ura tudomására hozza. A diadal híre Bécsben nagy lelkesedést 
keltett, s a bécsiek ünnepélyes körmenetekkel s hálaadó isten-
tiszteletekkel ünnepelték a kereszténység nagy szerencséjét.2 Nem 
feledkezett meg azonban Montecuccoli arról sem, hogy győzelmének 
híre messzebb határokra is eljusson ; s csakugyan el is terjedt 
a hír egész Európában, hol mindenütt Montecuccoli dicsőségét 
emlegették a szentgotthárdi győzelemmel kapcsolatban.3 Monte-
cuccoli tehát tudatában volt nagy győzelmének, felismerte annak 

1 Függelék. XII . levél. 
2 Vitnyécly István levelei 11. k. 230. 1. - Kath. Szemle 1894. 708. 1. 
3 Acsády Magyarország története 1. Lipót és I. József korában. 198 — 199. 1 



értékét és jelentőségét. Nagyon jól tudta ezt minden számottevő 
katona-ember ; Nádasdy például ezt írja egyik levelében 1 a csata 
után 5 nappal : «Nem köll derekas operatiótól félni ennek az 
töröknek az idén, ha más succursusa nem lesz». Ezért sürgették 
a francziák az újból való támadást, a szétugrasztott török sereg 
üldözését, hogy ezzel teljesen megsemmisítő csapást mérjenek a 
nagyvezér hadára. Montecuccoli a magyar közvélemény nyomása 
alatt, maga is érezte, hogy nem úgy cselekedett, mint egy a maga 
dolgát értő, eszes, előrelátó hadvezértől ezt várni lehet, azért minden-
képen igyekszik magát menteni és tisztára mosni. Azt írja, hogy 
a keresztény sereget az egynapos, ádáz harcz teljesen kimerítette ; 
nem volt elégséges élelme, hiányzott a kellő fölszerelése, a sebesültek 
és betegek nagy száma pedig nagyon hátráltatta a sereg szabad 
mozgását. Hozzájárult mindehhez az a körülmény, hogy a csapatok 
a harcz hevében teljesen szétszóródtak, úgy, hogy még a szükséges 
őrséget is csak nagy nehezen lehetett összeszedni ; az üldözés 
egyik legnagyobb akadálya azonban a Bába volt, melynek hatal-
masan megáradt medre — hidak hiányában — nagyon gátolta 
az átkelést 2. Montecuccoli szerint ezek voltak az okok. melyek 
őt az ellenség üldözésétől visszatartották. Megelégedett tehát az 
egyszerű győzelemmel s így időt engedett a nagyvezérnek arra, 
hogy az első meglepetésből magához térjen, szétvert seregét rendbe 
szedje. így nézett egymással farkasszemet a két hadsereg ; aug. 
6-án aztán Köprili Ahmed megindította seregét a Rába partján 
Körmend felé, hogy onnan a Bakonyon át Székesfehérvárra mene-
teljen. Montecuccoli Körmendig követte a Rába balpartján a 
nagyvezér seregét, itt aztán nagy kanyarulatot csinált, elhagyta 
a Rába folyását s egyenesen Szombathelynek tartott ; innen Csep-
regre menetelt, majd aug. '28-án megindult Sopron és Magyaróvár 
felé, hogy aztán innen Győrre vonuljon, hova serege szeptember 
6-ikán meg is érkezett. A Rába őrizetére Montecuccoli Nádasdyt 
hagyta hátra a magyar hadakkal, 6 dragonyos ezreddel és Kusamir 
horvátjaival azzal a megbízatással, hogy tartsa szemmel a nagy-
vezér seregét, aztán Pápa és a Rábaköz között vonuljon Győr felé, 

1 Függelék. XIII . levél. 
s Kath. Szemle 1894. 710. o. 



hogy ott a fó'sereghez csatlakozzék. Nádasdy a megbízatást nem 
vette valami nagy szívesen, nyilván érezte, hogy a vezérlete alá 
adott erő teljesen elégtelen egy komolyabb török támadás föl-
tart óztatására, ha a török netalán meggondolná a dolgot és át 
akarna kelni a Rábán. Panaszkodik is emiatt Rottálhoz írt leve-
lében. «Egyszer már — írja — csak az Isten irgalma tartott meg 
az egész török erő ellen, mikor Regede felé ment a tábor s engem 
a Rába oltalmára bocsátottak. ím most is valahány ezer emberrel 
a töröknek szélében engem tesznek ; bízom Istenben és a jó vigyá-
zásban . . . Isten ne adjon olyan segítséget, mint az minemű az mi 
kegyelmes urunktól adott segítség.» Nádasdy aggodalma azonban nem 
vált be, aug. 15-én Rumnál békében átkelt a Rábán, innen Marcal-
tőre menetelt, honnan szept. 3-án elindult seregével s 5-én szeren-
csésen megérkezett Győrbe.1 

A török ezalatt kényelmesen háboríttatlanul folytatta útját ; 
Körmendről Vasvárra menetelt, hol egy kevéssé megállapodott. 
I t t aztán betetőzést nyert az a rosszakaratú politika, melyet a 
magyarsággal szemben folytattak, s a mely Zrinyi Miklóst is végkép 
elkedvetlenítette és elkeserítette. Reninger Simon teljhatalmú csá-
szári meghatalmazott, ki már jó ideje a török táborban tartóz-
kodott, aug. 10-én Köprili Ahmeddel békét kötött.2 Ennél szégyen-
letesebb, megalázóbb békét akkor sem köthettek volna, ha a 
keresztény sereget csakugyan csúfos vereség éri Szent-Gotthárdnál. 
Montecuccoli hibázott akkor, mikor győzelmét nem értékesítette, 
azonban a császári diplomatia még azt az értéket is megsemmisítette, 
a mit a keresztény hadak nagy erőfeszítése a töröktől kicsikart. 
Mire volt jó az a sok vérontás, annak a sok ezer kereszténynek a 
halála, ha Lipót diplomatái egy fényes diadal után képesek olyan 
föltételekkel békét kötni, mint a minőket a békekötés előtt föl-
kínáltak. A mit ezrek és ezrek fáradozása, vérehullása megszerzett, 
az egy tollvonással megsemmisült ; így ne csodálkozzunk azon, 
«hogy a török történetírás a szentgotthárdi ütközetet nem is tartja 
vereségnek a törökökre nézve, hanem szerencsés háborúvá minő-

1 Függelék. XIV. levél. 
2 Széchy Károly Zrinyi M. élete. V. k. 138. 1. széljegyzet. 



sítette».1 És méltán! mert a czélt, a melyért harczolt teljesen elérte : 
Zrínyi-Újvár eltűnt a föld színéről, a török a béke által teljesen 
megszabadult legnagyobb ós legveszedelmesebb ellenfelétől Zrinyi 
Miklóstól, az Erdélyre gyakorolt német befolyás majdnem teljesen 
megszűnt, Székelyhidat lerombolták, Lúgos, Karánsebes, Jenő, 
Nagyvárad, Érsekújvár véglegesen török birtokba mentek át. 
Ezzel szemben a bécsi udvar, jobban mondva a magyarok semmit 
sem kaptak, sőt mondhatni mindent veszítettek. A békekötést az 
udvar egy ideig még titokban tartotta, miért is a két egyezkedő 
fél fegyverszünetet kötött arra az időre, míg uraik a békeszerződést 
meg nem erősítik. 

Köprili Ahmed Szent-Gotthárdnál csatát veszített, de teljesen 
helyrehozta a fegyverén ejtett csorbát Vasvárnál, mert a vasvári 
békekötés fölért egy fényes, döntő diadallal. Folytatta tehát útját 
Székesfehérvár felé. Útközben a török sereg nagyon csendesen 
viselkedett, «oly csudálatosan penig és jámborúl, — írja Lippai 
Wesselényinek2 — hogy valamely végház Montecuccoli úr generalis-
ságában találtatott, a legrosszabb palánkokat is : Keszthelyt, 
Vásont és a többit, annyival inkább Pápát, Beszprimt semmi 
úttal nem bántotta, sőt nagy alázatosan kvártélyt kért tőlük — 
hogy ne lőjjenek — valahány darab kenyeret és ital vizet, melyet 
közönségesen az emberek tulajdonítanak nagy erőtlenségének az 
török tábornak, mások Montecuccoli uramnak köszönik ezt». 
Lehetséges, hogy a vasvári békekötés hatása alatt viselkedett így 
a török hadsereg ; mert nehezen tételezhető föl, hogy a rabláshoz, 
fosztogatáshoz, öldökléshez szokott török katonaság így meg-
tartóztatta volna magát, ha érzi hatalmát, erejét. Igazat kell 
tehát adnunk, Nádasdynak, ki néhány szóval bár, de tömören így 
festi a török sereg akkori állapotát: «Igen elbágyadt népe és mar-
hája. Ez idén nem kell félni derék operatiótól».3 Nem is történt 
jelentősebb esemény a török sereg útja közben, minthogy egy 
kisebb portyázó török csapat Marczaltő tájára tévedt, a kikkel 

1 Kath. Sz. 1897. évf. 401—02. Karácson Imre Török követségi jelentés 
a vasvári béke megerősítéséről. 

2 Függelék. X X X I . levél. 
3 Függelék. XIV. levél. 



aztán Esterházy Mihály uram bánt el amúgy magyarosan.1 Székes-
fehérvárról a török sereg aug. 24. v. 25-én indult meg, érintette 
Pátkát, a hol meghált, és Bicskét, a honnan aug. 27-én Esztergom 
alá szállott.2 

A német birodalmi hadak vezérei és a francziák az események 
új fordulatával, rendjével semmiképen sem voltak megelégedve ; 
ők nem azért jöttek Magyarországba, hogy taktikázzanak, hogy 
Montecuccoli seregében pompás manővereket tegyenek. Ők bar-
czolni akartak. Montecuccolival azonban semmire sem mentek. 
Megpróbálták tehát, fölemelték szavukat Bécsben, mire az udvar 
kénytelen-kelletlen engedett a sürgető kéréseknek. Mialatt Monte-
cuccoli hada Szombathely és Csepreg táján pihent, azután pedig 
a Fertő-tavát kerülgette s útjában «mindent elélvén, elrontván, 
mint a sáskahad elsepervén és az éretlen szőlőkben is igen nagy 
kárt tevén»,3 azalatt Bécsben a generálisok és a főemberek (aug. 
24—27 táján) haditanácsot tartottak. A német birodalmiak és 
francziák váltig azt sürgették, hogy minden haladék nélkül, még 
a tél beállta előtt meg kell kezdeni a török ellen a hadműveleteket, 
mert ha most ezt a kedvező alkalmat elmulasztják, az többé soha 
vissza nem tér. A birodalmi segítség, melynek pedig olyan nagy 
hasznát látták az elmúlt hadjáratban, még csak most áll rendel-
kezésre, később ha segíthetnének is, az a segítség nem lenne olyan 
jelentékeny és számottevő, mint most. Maga a hadihelyzet is azt 
parancsolja, hogy a támadást ne huzzák-halogassák ; a török 
sohasem volt ily gyönge, hiszen seregeinek színe-java, a janicsárság 
mind a szentgotthárdi csatában, mint Souches felvidéki had-
járatában igen megfogvott. «Sorok is megtikkadt — írja Lippai 
Kottáinak 4 — elveszett, magok is döglenek és betegesek soká az 
pogány ebek». Ezek a bajok ugyan megvannak a keresztény 
seregeknél is, főleg Souches hada nagyon megfogyatkozott ; «éhei 
is sokan haltak és most az nyomorult Csallóköznek megmaradott 
moslékjával táplálkoznak»5, remény van azonban arra, hogy a 

1 Függelék. XV. levél. 
2 A török tábor leírását 1. Függelék. XV. levél. 
3 Függelék. X X X I . levél. 
4 Függelék. X X X . levél. 
* Függelék. X X X . levél. 



francziák, suecusok ujabb segély csapatokat fognak küldeni. A hadi-
tanács tehát ezek után azt határozta, hogy a keresztény sereg 
fölveszi a harczot a törökkel és legelsó'bben is Esztergomot szállja 
meg és pedig olyanformán, hogy a felvidéki sereg Souches vezér-
lete alatt a Duna balpartján, Montecuccoli serege pedig a Duna 
jobbpartján veszi ostrom alá a várat, melyet remélhetőleg el is 
foglalnak Szent Mihály napjára, hacsak a török őket ebben meg 
nem akadályozza.1 

Souches a haditanács után mindjárt hozzá is látott Bécsben 
az ostromhoz szükséges eszközök beszerzéséhez. Nagy volt hát a 
bizakodás és reménykedés a magyaroknál, mikor a haditanács 
határozatát megtudták. «Nem kétlem — írja Lippai 2 — el nem 
mulatja a vezér, hogy egyszer még reájok ne jöjjön (t. i. a törökökre). 
Szerencséltesse az Isten őket s vigasztalja meg immár annyi kár-
vallása után az kereszténységet ezáltal is.» Szegény magyarok persze 
még mitsem tudtak a vasvári békekötésről, nem is gyanították, 
hogy az udvar rút, csúfos játékot űz velük és az orruknál fogva 
vezeti őket. 

A magyarok reményét s a bécsi haditanács számítását és 
határozatát, miként előre várni lehetett, teljesen keresztülhúzta 
egy nagyobb hatalom : a török. A nagyvezér — mint tudjuk — 
már aug. 27-én Esztergom alá érkezett hadseregével s így a vár 
ostroma, a mint azt a haditanács kieszelte, már előre kudarczot 
vallott. A késedelmeskedés, a folytonos halogatás tehát új helyzet 
elé állította a vezéreket. Az udvar és Montecuccoli szívesen abba-
hagytak volna mindent, a bécsi haditanács azonban elvben ki-
mondotta a harcz további folytatást, meg kellett tehát a látszatot 
őrizni, már csak azért is, hogy az elégedetlenkedő magyarokat 
valahogyan lecsillapítsák. Az új helyzet új haditanácsot követelt. 
Ezt azonban már nem Bécsben, hanem Pozsonyban tartották és 
pedig szept. 4-én. Lippai György esztergomi érsek házában és az 
ő elnöklete alatt gyűltek össze tanácskozásra Gonzaga és Lobkovitz 
herczegek, Bádeni Lipót őrgróf, Hohenlohe, Waldeck, a birodalmi 
sereg vezérei, a münszteri püspök, a franczia generálisok Colignyval 

1 Függelék. X X V I I I . levél. 
2 Függelék. X X V I I I . 1. 



az élükön, azon kívül Montecuccoli, Souches, Sparr,. Hohenfeld 
generalis comissarius, Hocher Pál cancellár és még többen a számot-
tevő, vezető emberek közül. Az értekezletről ezeket írja Lippai 
Wesselényi nádornak : «Véletlenül meggondolván magát ami jám-
bor urunk és császárunk, megparancsolta az generálisoknak, hadi 
fejedelmeknek és vezéreknek, hogy ide gyűljenek mindnyájan én 
hozzám és velek együtt tartsak tanácsot ; utolsó resolutiót tegyek, 
mit kellenék tovább és lehessen az pogány ellenség ellen az tél 
előtt mívelni; úgy annyira, hogy arra is szabadságot adott, hogy 
ne is reportáljuk Bécsbe, ami siető, csak ugyan mindjárt executióba 
vehessük végzésünket. Von Traun uramat küldötte alá ő felsége 
az propositiókkal, melyek bizony igen helyesek és substantialisok 
voltanak. Sommája az volt, hogy sok tanácskozás után, concludálta 
volt immár őfelsége, hogy csak reá menjünk az törökre, a hol kap-
hatjuk, megvívjunk véle ; ha pedig ki nem jön, szálljuk meg tüs-
tént Esztergomot (a bécsi haditanács határozatára gondol itt 
Lippai!), mely jó ügyekezetben nem kicsiny akadást és változást 
láttatott tenni, hogy az fővezér, az mint hozták, minden hadaival 
és erejével- Esztergomba érkezett; az hidat megcsinálta és feles 
hadát bocsátotta által rajta».1 Az értekezlet tehát az új események 
által teremtett helyzetet vette tárgyalás alá. Esztergom meg-
szállásának tervét, ha némileg el is tolódott az ostrom megkezdé-
sének határideje, el nem ejtette ; kimondotta a sürgős nemesi 
fölkelés (personalis insurrectio) szükségességét, mind a Dunántúlon, 
mind a Felvidéken és a készenálló seregeknek azonnali hadba-
szállását, szóval a törökkel való megütközés tervét a bécsi hadi-
tanács határozatai nyomán nemcsak helybenhagyta, hanem sür-
gette is. Az értekezlet megállapodásait von Traun vitte föl írásba 
foglalva a császárnak, a gyülekezet azután szétoszlott ; kiki dolga 
után látott, a vezérek fölkeresték hadaikat, hogy a legközelebbi 
teendőkre előkészüljenek. 

Montecuccoli hada Győr alatt állott, hova csak szept. 6-án 
érkezett meg ; ha érdemleges, komoly műveletekbe akart volna a 
vezér bocsátkozni, akkor mindenesetre az lett volna a kötelessége, 
hogy Souches felvidéki hadával — mely fölött a vezérséget idő-

1 Függ. Lippai Wesselényi nádorhoz. X X X I . levél. 



közben Souches betegsége miatt Heister generalis vette át — 
minél előbb egyesüljön. A felvidéki hadsereg a pozsonyi tanácskozás 
idején, a Csallóközben állt. Kevéssel előbb még Érsekújvárt ostro-
molta, mikor azonban a nagyvezér Esztergom alá ért, az ostromot 
gyorsan abbahagyta, a komáromi hidon át Csallóközbe vonult 
vissza, s biztonság kedvéért maga után még a hidat is fölégette. 

A két sereg egyesülése nagyon nehézkesen ment ; Monte-
cuccoli hadai csak szept. 10-én, 11-én mentek át a Dunán Pozsony 
tájékán. A sereg élén a francziák haladtak, a kik igen lelkes han-
gulatban voltak, a kikről — Lippai szerint — olyat is beszéllenek, 
hogy ha nem is akarja, reá veszik Montecuccoli urat az ellenségre. 
Annál nyomottabb hangulatban voltak a magyar csapatok, kiket 
a horvátokkal együtt Nádasdy vezetett ; most már nem az a 
lelkes sereg, mely a hadsereg előtt jár, hanem útóhad, hátvéd 
minden kedv és lelkesedés nélkül. Pedig a derékhad állapota elég 
kielégítő. «Isten látja — írja Lippai1 — oly nagy és szép hadaink 
vannak, kiket csak magam is láttam, hogy bízvást megütközhetünk 
az ellenséggel». Montecuccoli azonban, miként eddig is, igen kevés 
hajlandóságot mutat arra, hogy a törökkel fegyverét összemérje, 
nevezetesen Esztergom ostromához semmi kedve sincsen. Szokása 
szerint késedelmeskedve, lassú tempóban halad fölfelé, mialatt a 
török hadainak jó részét már régen átszállította Esztergomnál a 
Dunán. 

A personalis insurectio sem mutatott föl semmi eredményt. 
A vármegyék jóformán meg sem mozdúltak ; a sürgető fölszólí-
tásnak bizony kevés foganatja lett. Ha feleltek is a fölszólításra, 
inkább a fölkelés veszedelmes voltát emlegették, a saját maguk 
nyomorúlt helyzetével hozakodtak elő és megelégedtek azzal, a 
mit eddig tettek. A Wesselényi s Barkóczi István vezérlete alatt 
összegyűlt hadak pedig már régóta tétlenül Szendrő alatt táboroztak, 
a hol azonban könnyen a török veszedelem sodrába kerülhettek 
volna. Mindenütt kedvetlenség, halogatás, tétlenkedés. 

Ilyenek voltak szeptember derekán az állapotok, mikor 
Montecuccoli Cseklésznél végre egyesült a felvidéki sereggel.2 

1 Függelék. X X X I I . levél. 
2 Acsády i. m. 199. 1. 



Egymás után csatlakoztak hozzá Hohenlohe és a francziák új 
segély csapatai, azonban még így is gyöngének érezte magát. Jó ideig 
ott kanyargott, manőverezett a Dudvág körül ; csapatainak egye-
düli tevékenysége a falvak fölégetésében merült ki, míg végre 
nagynehezen elérkezett Galgóczig, szóval eljutott a Vág vizéig. 
Itt aztán jó időre megállapodott, elővette régi kipróbált taktikáját, 
húzta, halasztotta a cselekvés idejét, de mindezt úgy csinálta, 
hogy még ekkor is félre tudott vezetni egyeseket, kik elhitték neki, 
hogy határozott czélja az Érsekújvár táján táborozó török had-
sereg megtámadása. Lippai, a ki veséjéig ismerte már Montecuccolit, 
erre keserűen kifakad s így ír Rottálnakx . «Adná az Úr Isten, 
mívelne egyszer immár valami jó dolgot a jó Montecuccoli úr, 
de én nehezen hiszem, hogy megütközzenek az ellenséggel». Száz 
és egy oka van Montecuccolinak arra, hogy kikerülje az össze-
ütközést, s most már az udvar is teljesen az ő álláspontjára helyez-
kedik ; jöhetnek már ezerszámra a franczia segélyhadak, az már 
mit sem változtat többé a helyzeten, a vezér rendületlenül kitart 
álláspontja mellett : nem akar csatát semmi áron, tehát nem is 
lesz csata a törökkel. 

Közben azonban már előreveti árnyékát a közelgő fegyver-
szünet. A különböző hírnökök, futárok egymásnak adják a kilincset 
a bécsi udvarnál ; Lippai előtt már kezd gyanússá válni ez a 
föltűnően sok járás-kelés, ez az állig való begombolkozás, ez a 
furcsa titkolózás. «Mit tractálnak, én nem tudom — írja Kottáihoz 2 

de most sem bizhatom, hogy valami jót cselekedjenek, mivel 
Montecuccoli uram, hol által akar menni a Yágon, hol hátrább 
megy a Vágtól». Meg kell adni, Montecuccoli a maga szempontjából 
nagyon jól játszotta szerepét, mindvégig következetes maradt. 
Ő már bizonyosan előre tudta, hogy csak napok kérdése a fegyver-
szünet. Most már mit változtathatott ezen az a körülmény, hogy 
a vármegyék mégis csak megemberelték magukat és kezdtek 
gyülekezni a nádor zászlaja alá ; mit használhatott már az, hogy a 
magyar csapatok, melyeket Montecuccoli a Majtényhez való vissza-
húzódásakor hátrahagyott, Galgócznál átkeltek a Yágon és meré-

1 Függelék. X X X I V . levél. 
2 Függelék. X X X V . levél. 



szen a törökre csaptak ; mindezek már csak jelentéktelen epizódok, 
melyek az események rohanását többé föltartóztatni nem bírják. 
Hogyan várhatják azt a reménykedő magyarok, hogy Monte-
cuccoli és a bécsi udvar máról-holnapra megváltozzanak? Hiszen 
a háború egész folyása alatt az udvar Montecuccoli hatása alatt 
egy csepp jóakaratot sem mutatott a magyarok iránt. Maga a 
vasvári béke a magyar nemzet legnagyobb fokú megbántása, meg-
sértése, semmibevétele ; az a másfélhónapi viselkedés — a vas-
vári egyezségtől1 — a fegyverszünetig2 a tettetésnek, a kép-
mutatásnak olyan példája, melyre kevés példa van a történelemben. 
Találóan mondja róluk Lippai :3 «Egyébiránt ezek mind az udvar-
nál, mind az táborban olyanok, mint az teknyőben az víz, mennének 
is. nem is az ellenségre. Az udvar igen perplexus és kiváltképen 
Portia uram úgyannyira, magát is alig tudja, hun (sic!) van». 
A bécsi haditanács, a pozsonyi értekezlet — úgy látszik — csak 
porhintés volt a magyarok szemébe, ne mondhassák később, hogy 
az udvar nem akart semmit sem tenni érdekükben. 

A fegyverszünet híre, mint afféle rossz hír, futótűzként terjed 
el mindenfelé. A galgóczi táborban már szept. '24. és 25-én teljes 
határozottsággal beszélnek róla. így hozzák azt hírül a török 
rabságból kiszabadult keresztények s ugyancsak megerősítik ezt 
maguk az elfogott török rabok is. A nagyvezér pár nappal előbb 
hirdette ki a fegyverszünetet, azután hivatalosan tudtára adják 
a galgóczi tábor népének is, mire a nagy fáradsággal, rengeteg 
költséggel összetoborzott had dolgavégezetlenül eloszlik három-
négy nap alatt a szélrózsa minden irányában. 

Még jóformán semmit sem tudnak maguk a vezetőemberek 
sem a béke feltételeiből, máris a legnagvobbfokú megdöbbenést 
és elkeseredést váltja ki a békének a publikálása ; tehát mái-
maga a békekötés ténye is a legnagyobbmérvű ellenkezéssel talál-
kozik. Nádasdy, ki pedig az udvar embere, s a ki kétszer is meg-
gondolja, mielőtt valamiről véleményt nyilvánítana, szomorú, resig-
nált hangon ezt írja Kottáinak : «Adja Isten békesség legyen, a 

1 Augusztus 10. 
2 Szeptember 26-ig. 
3 Függelék. X X X V I . levél. 



melyet annak hiszünk. IJjvár nélkül1 Magyarország szokott igáját 
megtanulja».2 Lippai magyar lelke pedig nagy keserűséggel telik 
meg. Fájdalmas, elkeseredett hangon panaszkodik hazája és a 
kereszténység ügyének pusztulásán. «Őfelsége jelenti — így ír 
Rottálhoz3 — hogy armistitiumot publicált az törökkel, mely 
minekünk magyaroknak és az egész kereszténységnek valóban 
keserves és káros, a mi romlásunknak és kárunknak ez a haszna. 
Most, mikor szintén kezünkben volt az pogányság, armistitiumot 
és békességet publicálni? Ha Újvárat oda engedte őfelsége, csak 
keresztet vethet Magyarországra, mert az soha többet nem lészen. 
Nem írhatok többet keserűségemben kegyelmednek». 

Szerte az egész országban hasonlóképen elkeseredett volt a 
hangulat. Különösen Érsekújvár elvesztése volt érzékeny veszteség 
a magyarságra. Ennek a jelentékeny várnak török kézre kerülése 
úgyszólván kettészakította a király kezén levő magyar ország-
részeket. Ez a beékelődés majdnem teljesen megbénította a keleti 
és nyugati rész között a szabad, békés közlekedést s veszedelmes 
volt azért is, mert előre lehetett látni, hogy a török szokása szerint 
nem áll meg a meghódított területen, hanem tovább terjeszkedik 
és a vár környéket is előbb-utóbb hamarosan hódoltsága alá hajt ja . 
Ez országos veszteségen kívül nagy volt az egyéni veszteség is. 
Különösen súlyos veszteség érte Lippait, a prímást, ki jövödel-
méből állítólag 50,000 tallért veszített volna Érsekújvár török 
kézre jutásával. A prímáson kívül természetesen voltak még szá-
mosan, a kiket anyagilag is érzékenyen érintett Érsekújvár veszte. 
Mindezen okokon kívül még az a körülmény is szította az elkese-
redés és elégedetlenkedés lángját, hogy az egész békességet teljesen 
a magyarok megkérdezése és hozzájárulása nélkül kötötték. Róluk 
határoztak nélkülük, sőt akaratuk ellenére. Egyes kósza hírek 
pedig — így például, hogy a török teljesen kiszolgáltatta volna 
a magyarságot a bécsi udvar kénye-kedvének, — csak a végsőkig 
fokozták a visszafojtott elkeseredést és gyűlöletet. Forrongott az 
egész ország, de különösen a felvidéki vármegyébken izzó volt a 

1 Érsekújvár. 
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hangulat, mely ha elharapódzik, könnyen végzetessé válhatott 
volna.1 

Az udvar ezalatt fokozott érdeklődéssel és figyelemmel kísérte 
a magyar eseményeket s hogy a felzaklatott kedélyeket némileg 
lecsillapítsa és megnyugtassa, elhatározta, hogy a császár magyar 
tanacsosait fölhivatja Bécsbe és velük is mintegy jóváhagyatja 
a kötött békeszerződést. Az udvar azonban gazda nélkül számí-
tott, bár jó előre igyekezett a talajt előkészíteni. A gyűlés részt-
vevőit búsás ígéretekkel igyekezett lábukról levenni : így Lippai-
nak, a ki talán legingerültebb volt közöttük, érs eküjvári birtokainak 
elvesztéseért kárpótlásúl évenként 6000 tallérnyi évjáradékot igór-
tek s hozzá még biborosi kalappal is kecsegtették ; mindenkit a 
leggyöngébb oldaláról törekedtek megközelíteni : Zrínyi Péter-
nek odaígérték a károlyvárosi főkapitányságot, Eszterházy Pálnak 
pedig a bányavidékit. Nádasdynak, a kiről tudták, hogy hiú ember 
és nagyon áhítozik a nádorság után, üresedés esetére a nádori 
méltóságot helyezték kilátásba. Mindez azonban édes-keveset 
használt, a magyar főurak hajthatatlanok maradtak, így pl. Lippait 
annyira nem hatotta meg a puhítgatás és tapogatódzás, hogy egy 
alkalommal a béke elleni fölháborodásában azt jelentette ki, «hogy 
inkább a bőrét nyúzatja le, semmint abba beleegyezzék».2 Mivel 
pedig különösen a felvidéki megyék lázongtak, arra is hajlandó lett 
volna a bécsi udvar, hogy a protestánsok sérelmeit orvosolja.3 

Byen auspiciumok között tűzték ki az értekezlet idejét Bécsbe 
okt. 81-re. Az első kísérlet azonban teljesen kudarczot vallott. Ám-
bár Lipót a meghívottak mindegyikét sajátkezű levelével invitálta 
Bécsbe 4 egy sem jelent meg ; Wesselényi, a nádor betegen feküdt, 
Lippai pedig egyszerűen nem akart menni.5 Az udvart a szenve-
dett kudarcz nem rettentette vissza, tovább igyekezett meg-
puhítani a magyar főurakat, a kik a- sok zaklatásra azt felelték, 
hogy a dolog, az ügy megbeszélésére és jóváhagyására nem ille-
tékesek, mert az az országgyűlés jogkörébe tartozik, hirdessen 

1 Acsády i. m. 203. i. 
2 Széchy Károly Zrinyi Miklós élete. V. k. 153. 1. 
3 Acsády i. m. 204. 1. 
4 Széchy Károly Zrinyi Miklós élete. V. 163. 1. 
6 Függelék. X X X V I I I . levél . 
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tehát őfelsége Pozsonyba országgyűlést, azon szívesen megjelen-
nek. Erre az udvar még abba is belement, hogy az országgyűlés 
összehívására szóbeli Ígéretet adott, mire a meghívottak meg-
unva a sok zaklatást, futárjárást, elhatározták, hogy a kitűzött 
újabb terminusra nov. 25-re megjelennek Bécsben, de feltételül 
kötötték ki, hogy ők csak az előterjesztések meghallgatására 
mennek föl, jóváhagyást, vagy a béke aláírását tőlük ne kíván-
ják.1 Legnehezebben mégis Lippait lehetett az értekezleten való 
megjelenésre rábírni. Lipót egymásután négy sajátkezűleg írt 
levelet küldött hozzá, hogy a morgó kuruczot kapaczitálja és engesz-
telékenységre bírja. Nehezen ment a dolog, de végre sikerült. Maga 
írja Kottáinak : «Most ismént 25 praesentis (nov.) hivatta őfelsége 
fel az urakat, engemet is, immár negyedik levele az, kivel hivat, 
hogy az többi urak előtt felmenjek és szokása szerént confidenter 
akar velem minden dolgokról magánosan konferálni. Felmegyek 
azért immár Isten segítségéből. Engemet bizony senki arra nem 
veszen, hogy jóvá hagyjam azt az veszedelmes békességet, az ki 
minket elvesztett s mivelünk az kereszténységet magát is, az, 
mint Isten ad értenem és jó conscientiám, megmondom, lássa 
aztán őfelsége, mit cselekszik .»2 Hogy a többiek sem mentek valami 
nagy kedv«vel, érthető ; így a többek között Wesselényi palatínus 
uramnak a z kúrára hévízhez több kedve vagyon, hogysem az 
Décsi consult atióra.»3 

Az értekezlet végre a kitűzött határidőre nagy nehezen egybe-
gyűlt Bécsben. Kezdetben azonban nagyon ingerültek lehettek a 
kedélyek, mert Nádasdy tudósítása szerint csak decz. 4-én fog-
hattak érdemleges munkához, vagyis a tanácskozások megkezdé-
séhez, «mivel némelyek igen mélyen bocsátkozván be az dolgok-
ban, nehezen disponáltathatnak jó útra az előbb megvesztege-
tett állapotok.»4 A gyűlés positiv eredménye az volt, hogy az érte-
kezlet tagjai a császárhoz egy memorandumot nyújtottak be, 
melyben erőteljes, kissé éles hangon sorolták föl panaszaikat, a 

1 Széchy Károly i. m. 163. 1. és Monuments Slavorum Meridionalium 
X I X . k. 7. 1. 

2 Függelék. X X X V I I I . levél. 
* U. o 
4 Függelék. X X I . levél. 



min aztán az udvar embereivel össze is zördültek. Lipót udvari 
emberei és tanácsosai a magyarság sérelmeit nem vették komo-
lyan ; a magyarság gondolkodásmódjától teljesen idegenek lévén, 
nem értették meg a magyar nemzet lelkületét, «holott panaszaink — 
írja Nádasdy 1 — olyak, kik elszenvedhetetlenek és csak privatu-
soktól esnek, kik gyűlölik nemzetségünket.» Az értekezlet részt-
vevó'it Lobkovitz herczeg igyekezett a béke jó oldalairól meg-
győzni, de persze kevés sikerrel. A főbb emberek közül mintha 
csak a Nádasdy engedett volna merevségéből, mert kezdi már 
nem jó szemmel nézni a felvidéki megyék panaszolkodó követei-
nek Bécsben való megjelenését, míg a dunántúli megyék csendes 
viselkedését — melyek többnyire az ő befolyása alatt állanak -
nagy önérzettel és elégtétellel emlegeti s bízva reméli, hogy «csen-
desen lesz mindeneknek vége.»2 A meghívottak mindegyike 
kivétel nélkül megmaradt intransigens álláspontja mellett, 
hiába igért Lobkovitz herczeg Érsekújvár helyett új hatalmas 
várat a Vág mentén, hiába igérte az udvar egy bizottság kiküldését 
élén a nádorral, mely a végek határait pontosan megállapítaná és 
a sérelmeket orvosolná; az értekezlet teljesen eredménytelenül 
végződött. Decz. 18-án Portia herczeg megvendégeli még a magyar 
urakat, aztán harmadnapon kezdenek lassanként oszladozni.3 

Nagy elégedetlenül távozik Lippai és mind a többiek is. A főbb 
emberek közül Wesselényi és Nádasdy még Bécsben maradnak, 
hogy egy-más hivatalos ügyeket még elintézzenek és rendbehoz-
zanak Portia herczeggel.4 

Az udvar próbálkozása tehát teljesen visszafelé sült el. Mind-
ezzel azonban Lipót emberei nem nagyon törődtek, haladtak 
tovább a maguk útján. Azt gondolták, a mit nem tudtak elérni 
ésszel, jó szóval, elérik majd más úton-módon, hisz annyi eszköz 
állott rendelkezésükre. Az értekezletnek azonban mégis volt egy 
haszna és eredménye. Ezt Nádasdy a következőkben írja meg 
Rottálnak : «Az kassai generalisságot Csáky Ferencz uramnak 

1 U. o. 
2 U. o. 
3 Függelék. X X I I I . levél. 
4 Függelék. XXIV. levél. 
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adák ; Liszthius uramat gróffá tevék ; Barkóczy István uramat 
tanácscsá és komornikká t e t t ék , Esterhas Ferencz uramat is 
tanácscsá, Czobor Ádám uramat komornikká. A koronát vissza-
vivék Pozsonyba. A Dunántúl való generálisság még hallgatásban 
vagyon, ha ugyan Souches uram marad-e vagy másnak — magyar-
nak adják. A bánság, úgy ítélem, Zrínyi Péter uramé lészen, ki, 
ha nem akceptálta vagy sollicitálta volna őfelsége maga indulatjá-
ból, Draskovics Miklós úrra hajlott volt még bejövetelünk előtt.» 
Ezzel az érdekes, jellemző epizóddal zárulnak le, fejeződnek be a 
bécsi tanácskozások a karácsony előtti napokban. 

A béke tehát megvan, s az udvar minden magyar tiltakozás 
ellenére rendületlenül állja és igyekszik annak pontjait hűségesen 
betartani és végrehajtani. Szigorú rendelettel eltiltja katonaságát 
a határszéli összecsapásoktól, kérlelhetetlenül leromboltatja Apa-
fival Székelyhíd szép, erős, fölszerelt várát s óvatosan kerül minden 
incidenst, a mely csak némileg is zavarólag hatna a portával kötött 
jó egyetértésre. 

A magyarság a bécsi értekezleten hiába tiltakozott a vasvári 
béke veszedelmes pontjai ellen, szavát figyelembe sem vették, a 
gyűlés minden eredmény nélkül oszlott szét. A következő év 
elején, mikor tehát már semmi remény sem volt arra, hogy az 
udvart álláspontjának megváltoztatására bírják, a nádor, hogy a 
magyar tiltakozásnak mégis némi nyoma maradjon, 1665 január 
5-én megjelent a pozsonyi káptalan előtt és ott írásba foglaltatta 
tiltakozását a káros vasvári béke ellen. Tiltakozott maga és az 
ország rendei nevében, hogy az udvar a nemzetre rákényszerítsen, 
ráerőszakoljon olyan békeszerződést, mely létérdekeivel homlok-
egyenest ellenkezik ; ő a maga részéről részt vesz ugyan két csá-
szári biztossal az Érsekújvár helyett építendő vár területének 
kijelölésében, de határozottan tiltakozik minden olyan cselekedet 
ellen, mely a magyar nemzet jogait bármi módon sértené, vagy 
semmibe sem venné.1 

Ez volt egyelőre a magyarság felelete a bécsi udvar magyar-
ellenes politikájára. 

Ez az elvi tiltakozás persze semmi hatást sem t e t t ; Bécsben 

1 Acsády i. m. 204. 1. 



és Konstantinápolyban lázasan készülődtek a béke ünnepélyes 
megerősítésére. A kijelölt követek : a császár részéről gróf Leslie 
Walther, a szultán részéről Kara Mohamed pasa, Bumelia begler-
bégje az aláírt békeszerződésekkel s a kialkudott ajándékokkal 
hatalmas, fényes kísérettel megindultak, amaz Bécsből, emez 
Budáról, mind a ketten pontosan 1665 május 15-én. A két csá-
szárváros nagy fénnyel és pompával fogadta az idegen követeket 
és az uralkodók végleg ünnepélyesen megpecsételték a mult év 
aug. 10-én kötött vasvári békét.1 

A császár és a szultán — a tűz és a víz — tehát jó barátságba 
keveredtek egymással. Ennek a nagy barátságnak azonban a 
magyarság adta meg az árát, mely soha olyan elhagyatott, nehéz 
állapotban nem volt, mint a vasvári béke utáni időkben. Sorsát 
a szerencsétlen béke megpecsételte egy egész emberöltőre. A lel-
kekben napról-napra több keserűség és indulat sűrűsödött össze, 
mely aztán szomorú, szerencsétlen végű kilobbanásokban jutott 
kifejezésre. Az 1671. esztendő, a léteért, magyarságáért küzdő 
nemzet évtizedes szenvedései, a Thököly és Rákóczi szabadság-
harczának hősies, emberfeletti erőfeszítései mind mind csak határ-
kövei egy korszaknak, mely végeredményben a vasvári békénél 
kezdődik. így lesz bekezdő eseménye a szomorú emlékezetű béke-
kötés azoknak az időknek, mikor az absolutizmus minden nyers 
eszközével a nemzeti öntudat vív élet-halál küzdelmet, mely 
korszak annyi szomorú és véres, de egyben annyi dicsőséges lap-
pal gazdagította nemzetünk történelmét. 

FÜGGELÉK. 

Értekezésünk alapját képező levelezést — szám szerint 38 darab 
levelet, — az alábbiakban közöljük, mintegy kiegészítésül. A levelek 
a gróf Nádasdy család nádasdladánvi levéltárából valók. Nádasdy Ferencz 
országbíró levelei a Levelezések A. V. nro 554. sz. alatt, míg a Lippai-
féle levelek a Levelezések A. 560. (1659—1664.) jelzés alatt találhatók. 
Kevés töredéke ez annak a nagyarányú levelezésnek, melyet Bottál 
János titkos tanácsos folytatott az akkori Magyarország majdnem min-
den közismert egyéniségével. 

1 Kath. Szemle. 1897. évf. 402. 1. 



A levelek közül 24 (I-XXIV.) gróf Nádasdy Ferencz országbíróé ; 
legnagyobb részben sajátkezű írás. Mind a 24 levél Kottáihoz van in-
tézve, ki ebben az időben nem tartózkodott Magyarországon, hanem 
Csehországban, holleschaui birtokán, a mit magukból a levelekből is meg-
tudhatunk, de a mit a levelek külső czímzése is bizonyít, a mely rende-
sen ez : Excellentissimo Domino Joanni Sacri Bomani Imperii Comiti 
a Bottal, Domino in Napagedla, Holeschau, Hrad et Knarich, Aurei 
Velleris Equiti, Sacrae Csesareae, Begiae Majestatis Intimo Consiliario, 
Camerario etc. etc. Domino Domino Fratri Colendissimo — Holleschau. 

A többi 14 levelet (XXV.—XXXVIII.) Lippai György esztergomi 
érsek intézte ugyancsak Rottálhoz. E levelek közül azonban a XXXI., 
XXXII., XXXIV., és XXXVI. szám alatt közölteket tulajdonképen 
Wesselényi Ferenczhez küldötte Lippai ; másolataikat azonban közölte 
Rottállal is, így kerültek ezek a Rottálhoz intézett levelek közé. 

A levelek megszólítását, nemkülönben a csak szokásos udvariasságot 
kifejező befejezést elhagytuk, a mi a levelek lényegét semmiképen sem 
érinti.A levelek kronologikus rendjét annyiban tartottuk be, hogy elő-
ször a Nádasdy-fóle levelek (I—XXIV.), aztán a Lippai-féle levelek 
(XXV—XXXVIII.) követik egymást pontos időrendben. 

(I.) Méltóságos Gróff Űr! Kedves Uram Báttyám! Az kurír által 
vitt levelemben elfelejtettem vala kegyelmednek megírnom, hogy az 
Dunán innend való vármegyéknek generális gyűlése szolgáltatását eő 
felsége az tepliczei conferentia szerént viszont ujabban konfirmálta. Ke-
gyelmed méltóztatnék ahoz képest Palatínus uramat disponálni, iratna 
ujabb publicatori alatt pro 21 ápril, avagy ha ugy tetszenék kegyelmednek 
hadná én reám a napot, üres helit hagyván az levelekben, hogy az urakkal 
edgyet értvén, kegyelmednek is alkalmas terminussá lenne azon gyűlés 
kihirdetése. 

Bizonyos, hogy Hajdúk összve vevón magukat Endréd nevű török 
kastélyt az Somogyon fölverték, hat Taraczkot hoztak el. Az Eszéki 
Hid csinálásában semmi sincs. 

U. i . Ezen órában veszem Kegyelmednek 27.-i hó praes. méltóságos 
levelét. Az Collegium levelébűl megérti Palatinus uram disgustusa okátí 

Kelet nélkül. 
(II.) Kérem bizodalmasan kegyelmedet, az győri végbelieknek 

javábúl legyenek velem. Első utóhad legyenek olly Emberek velem, kik-
hez bizván, vehessek informatiót. Eszterhas Ferenc uram ós Eszterhas 
János Uram hadd jöhessenek el Gvőrrül és Pápáról. 



Kelet nélkül. 
(III.) Kegyelmed 13-an költ méltóságos levelét vettem. Holesói 

útjára szivemből mmden szerencsét ; adgya Isten, bucsuvétele ne legyen 
kegyelmednek tüle. Nekem minden reménységem elesett. Semmit, 
semmit nem mivelünk. Souches Uram indalása el vagyon végezve, de 
ha alul ezer módon gátollják ; némely Regimenteket kedvezésből nem 
örömest bocsátanak el. Palatinus Uram 6-án költ leveleibűi is örömest 
ollyat hoznának ki, hogy jobb volt volna ennek az armadának oda nem 
menni. Az dependentia dolgát forgatván Palatinus Uram és hogy az 
magyarok Souches Uramtól nem függenek (kirül kollegialiter írtak 
Palatinus uramnak, disponállja.). Ha másképen nem disponáltatik az 
felföldi állapot és az nem lesz, kirül fellebb beszélgettem Cancellarius 
uram irt kegyelmednek, elvesz Souches uram hada, elvesz Erdély, elvesz 
az a felföld két holnap alatt okvetlen. Igen szépen irtak innend Palatinus 
uramnak, hogy nem kételkeszünk, Souches uram eő fogja magát com-
pareálni. Az publikált Insurrectio sem tetczett, mert maga is Palatinus 
uram ollyat ir felőle, mintha tartana tüle ; kérik innend is, eő felsége 
intencióit secundállja, nehogy particularist csináljon abbul. 

Gróff Zreny Uram kimenetele felől semmit sem tudok, noha vettem 
Draskovics János uram levelét; az mi földünkön is mind helyben vad-
nak. Az Esztergomi Hid eddig is el készült, Szolnok felől is takaroszik 
föl a Török. Az hire az, Zreny uramra mennek. 

1664. március 15. 
(IV.) Méltóságos levelit de dato 20 és 22 (március) vettem nagy 

böcsülettel. Jó lélekkel írom kegyelmednek, nem vehettem jelét, hon-
nand köllött Palatinus uramnak azt a kétséget szivében venni, hogy az 
magyarokat Souches uram alá akarják adni; mert miulta én itt vagyok, 
hasonló csak szót sem hallottam. Sőt az itt való Collegium javallására, 
mivel én deklaráltam magamat, hogy az földfölre nem mehetek, eő Fel-
sége szabadon hadta Palatinus uramat, hogy mivel Tökölly uram lesz az 
vármegyék előtt, az fogadandó hadak eleiben akár azt praeficiálja, ha 
mikor maga jelen nem lehet. Sőt tt. Kk. jelentvén az Collegiumnak, azt 
írja eő Felsége, hogy mindenben úgy tartassék Palatinus uram, valamint 
b. e. Eszterhas Miklós uram idejében tartatott. Jó igazsággal irom Ke-
gyelmednek, oly reflexióval cselekszenek itt most az emberek akármit 
is Palatinus uram dolgaiban, hogy ugyan derekasan examinálják, vala-
miben ne offendálják. Talán jó volna Rákóczi Ferencz uramat nevezni 
az Urnák, ki kívánna szolgálni s az többé nem competálnának vele s ren-
delhetné Bori uramat melle, szinte úgy vezetné az Ur az dolgokat, mintha 
maga volna köztük . . . . 



Bécs, 1664. martins 27. 
(V.) Hogy is őfelsége szolgálatja annál hasznosabban mehessen 

végre, akartam bizodalmasan az én had fogadásom állapotjáral azért 
bővebben informálni, hogy Palatínus uram legkevesebb idegen gyanús -
ságra való okot és idegenséget ne vehessen, sőt méltóztassék inlkább 
Sögéteni. . . . Elsőbben is azért akartam azt explicálni, mit teszen az 
Őfelsége leveliben, kit Palatínus uramnak irt, hogy 15 compagniát én 
ingyen offeráltam Őfelségének. Én az magam erszényén bizonyos lovaso-
kat és gyalogosokat tartok s minden főkapitány hasonlóképpen ; de 
ehelyett viszont más lovasokat és gyalogosokat nem fogunk tartani az 
articulusok szerént ; mert duplán nem szolgálhatunk. Hanem ez az kü-
lönbség, hogy az mi compagniáink is fogadott hadbúi valók lesznek és 
disciplina alatt valók, nem ugy, mint a vármegye paraszt népe. Ez iránt 
azért Palatínus uram gráciája kívántatik, hogy a Dunántúl való urak 
közül engedje ide Czobor Ádám uramat, hogy fogadhasson ötszáz lovast 
vagy gyalogot ; és az maga személvétűl, az mivel tartoznék az vármegye 
köriben, had hozhassa ide maga mellé; többet az derekas urat az Dunán-
túl nem kívánok, hanem ha az apróbbak közül hadnagyságra valakik 
jönnének, kerem alázatosan, ne bánja. 

Az fölföldre is irtam, ha lovast kaphatnék, abban is ő kegyelme 
gráciáját várván, mivel az lovas itt nálunk szükséges ; onnand ha 
Esterhas Sigmond, vagy Barkóczi uraimék közül Barkóczy István uramon 
kívül valamelyik eljönne ; had ne ellenezné ő kegyelme s méltóztatnék 
Pátenst adatni, ki mellett, ha fogadhatnak valakiket, fölhozhassák. De-
pendentiámat is kegyeimétűi, az mi illeti, őfelsége levelébűl meglátja ő 
kgme, de cselekedet imbűl inkább. Azért kérem kgdet, tegyen minden 
gyanuságot félre s hidje el én demonstrációmra, bizory nem kívánom 
méltóságát ő kgmnek homályosítani. 

Őfelsége irt Vasvár, Soprony, Mosony, Győr, Co ma rom és Wesz-
prém vármegyére ez includált minta szerént, kiket kiküldeni nem merész-
lek . . . melyek nem egyébért Írattak ; hanem midőn Zrenyi uram Cani-
sánál operálni fog — approbálta is Őfelsége az itt való Collegiumnak 
beadott és Palatínus mammal is közlött insinuatiomat, hogy az Duna 
és Balaton mellett mi is diversiót tegyünk, kit expresse az parancsolat-
ban nem inserálhattak. Kgd azért előbb az Urnái méltóztatván repre-
sentálni, várom eziránt is az ő kgme méltóságos consensusát, valamint 
én cselekszem, az ő kgme méltósága neveikeszik azzal, mivel ő kgmétől 
delegált authoritással s nem magamtúl cselekszem s szintén eszköz le-
szek az parancsolatok végben vitelére. 



Bécs, 1664. március 28. 
(VI.) Palatínus uramtul kurírt csak ma expediálhatok. Méltóztas-

sék állandó jó rendet végben vinni az Souches úr hadai állapotjában, 
mert anélkül semmi jót nem remélhetünk, kiváltképpen igaz lévén, 
hogy már Erdélyben Kuczuk bassa az gubernátor, kit bizonyosan írnak. 
Bán uram dolgaibul — félek - semmi sem lesz, mert mindent csak ha-
logatnak ; Isten az, ki segéthet bennünket. 

Bécs 1. april 1664. 
(VII.) Jelentem, hogy Bán uram Kanizsát meg akarja szállani, 

kirül nekem is írván, jó szívvel segétem magam részérűl, de innend még 
legkevesebb subsidium felől sem tettek dispositiót. Csáki uram hozzám 
dirigált levelét includálom kegyelmednek. Ma egy kevéssé kifordulok 
Pozsonyba ; pénteken avagy szombaton visszatérek Isten engedvén. . . . 

Bécs, 2. ápril. 1664. 
(VIII.) Micsoda okokbul indíttatott Eő Felsége kegyelmedet Mél-

tóságos Palatínus uramhoz küldeni, az Eő Felsége levelébűl instructiói-
bul meg fogja kegyelmed látni . . . Szintén szivbűl szánom Rákóczi 
László urat ; Isten irgalmazzon lekének. Mi Regede felé való útban va-
gyunk, az Zreni vári lövést halljuk erőssen. Montecuccoli maga tegnap 
érkezett Regedében. Spar Fürstenfeldnél vagyon ma ; elhagyja az in-
fantériát, siet segítségére az mieinknek, kik igen fáradtak, mindennap 
actióban lévén az törökkel. Kis Farkas is elvesze hamar. Strozzi uram 
után sajnálja Bán uram, ezer emberre böcsüli. Bottyán ma az Muránál 
lesz, holnap Bán mellé érkezik. Az vármegyékbűi még senki sincs itt. 
Suches jó progressusinak itt már nagy híre volt ; úgy látom, még eddig 
semmi sincs. 

Farkasfalvai Táborbúi 4 mértföldre Regedétűl. 15. Junius 1664. 
(IX.) Ez előtti leveleimet, nem kétlem, vette kegyelmed, melyek-

ből megérthette, mint folytanak ez ideig az ide való dolgok. A többi kö-
zött (itt 12 sor titkos irás következik.) Tegnap arrúl vala conferentiánk, 
ha megvárjuk-e az Marchio Badensist, (ki már közelét hozzánk) vagy 
penigh által menjünk az Murán és megcsapjuk az törököt. Bán uram 
azon lett volna újra, hogy csak megütközzünk, mert ha az várat meg-
veszi az török, nehezebb leszen a Murát megoltalmaznunk. De ugyan-
csak abban marada — sok hadi példák előhozásával — az dolog, hogy 
várjuk meg az Badensist s azonban bocsássunk derék csatákat, melyek-
kel azon legyünk, distractiókat tegyünk az pogányságnak. 

<é 



Zrín Vár alatt való Tábor 27 Junn 1664. 
U. i. Kegyelmedet ismét kérem, megbocsássa, magam nem írhatok, 

képtelen sok a dolog rajtam az rendetlen népség miatt, ki attul is vagyon, 
hogy sokféle nép vagyon itt. Magyar-horvát vagyon 20 ezerig. Palatínus* 
uramnak irnék, ha tudnám, kedves vlolna. 

(X.) Zrini után Kis Komárom is elvesze. Kis Komáromot, úgy hoz-
zák hírűi, elégette az török ; hütre föladták, de az török hütit meg nem 
állotta, mert levágta az magyarokat, igen keves szaladt el belőlük. Mi 
megyünk Pápa felé, mivel az török Hidvégnél csinált hidat által. Az 
fizetetlenség miatt igen oszlik az magyarság ; magamon és az tőlem 
fogadott hadakon kívül senki magyar nincs, se generalis, se végbeli, se 
vármegyék . . . . 

Alsólindvánál való Tábor 17. Julii 1664 
(XI . ) . . . Porrá égetvén Kis Komáromot az pogány, visszaszállott 

volt Kanizsához s onnand Szálán által Hidvégnél hidat akart csinálni 
Sümegre és onnénd Pápára, azután pedig Győrré szándékozván, amint 
az elfogott rabok vallották. De észre vévén, hogy azok is jó készülettel 
vannak, megtartózkodott és Egerszegre menvén, onnand egész a Rábáig 
rablót küldvén, az egész Rábán túl való földet porrá tette, Kemenes-
aljának is nagyobb részét. Egerszegből kimenvén az vitézlő nép, vala-
hány ezered magokkal a törökök Egervár alá mentek, kiben Landor 
Péter böcsületesen viselvén magát, az helyet mindeddig megtartották. 
Ugy hozzák tegnap az hirit, hogy az török alól előbb szállott volna vagy 
fél mértföldnyire. Die 14 az egész hadak megindultak. Légrád és Kotorin 
túl mindnyájan által költeztünk Lendvánál a Murán, resolválván ma-
gunkat, hogy szívvel lélekkel az pogányságnak obviálhassunk, az mint-
hogy Montecuccoli uram hadainak bizonyos része elő járóban el is jött 
volna Lentiig, ahonnét Bakacs Barabás felé nyomakodván hadaimmal, 
reméntelenűl csak azt írta Montecuccoli uram, hogy ő kegyelmének 
Regede felé köll menni és az francziákkal Regede és szent Gotthárd kö-
zött coniungálni fogja magát, kik elérkezvén, azután sietni fog utánam, 
azonban azt kívánta, hogy én a Rábán által menjek annak defensiójára, 
kire nézve die 21 presentis (julius) Körmendnél által jővén a Rábán, 
Bottyány uram hadaival coniugáltam magamat, mindenütt jól vigyáz-
tatván, hogy által ne csapjon a Rábán, az minthogy 21 presentis Rum-
nál és Sárvárnál próbálta is az által jövetelét, de megoltalmaztuk Isten-
nek segítségébűi, aminthogy azután is mindennap mutogatja magát, 
hol egy helyen, hol másik helyen, kik ellen naponként csaták járván,. 
Istennek neve dicsértessék, még mindenütt ejtettek el bennek. Nem 



azért irom, hogy magam fogadtam, de bizonyosan azt írhatom kegyel-
mednek, hogy sok időtűi fogva, oly szép magyarság nem volt egy cso-
portban, s az is majd mind el olvad, sőt magok is Bottyáni uraimék 
magok szolgáit sem vezetik föl. Elég súlyos ugyan, sőt egész mértföld-
nyire ily kevés néppel az Eábát őrzeni s ha derék erővel reánk jön az 
ellenség, Isten tudgya csak maga, mi lesz ezeknek kimenetele, noha 
Montecuccoli uram biztat, hogy a lovassággal siet hozzánk, csak az 
török is várná meg ő kegyelmét, addig ne jönne derék erővel reánk. Az 
egész föld itr mind futásban és rút konfusióban vagyon ; a vármegyék-
nek semmin émű hada nincsen ; ennek az én fizetett ha dómnak egy hó-
pénznél többet nem adtak, valóba el oszlott ez is. Ma lészen Vas vár-
megyének itt Körmenden gyűlése, ha mit végezhetek, végezek velek. 
Adja Isten, hogy kegyelmedet ezután jobb hírekrűl tudósíthassam. 

Ex castris ad Szecsüd die 24. Julii 1664. 
(XII.) . . . . Tegnap generál Montecuccoli uram után nyomakodván 

az alattam való hadakkal Szecsüdről, utamban értettem minden- bizo-
nyosan, aminthogy valóságos is, hogy tegnap a Rába vizén Szent Gott-
liárdon felül Szerdahelynél hat vagy hét ezer török — ki nyolcnak is 
mondja — gázlóban által jött volna és a mi gyalog strázsánkra ütött, 
melyet megtolván, alkalmasint le is vágott bennek, azonban több német 
segítség érkezvén, azok is szivet vettek magoknak és emberül mind 
visszaverték az törököt, úgy hogy öt-hat ezerig circiter elveszett benne, 
legtöbb a Rába vizében annyira, hogy ugyan feketéllett a víz a sok 
török és ló testektől; a mieink közül, ha ezerig veszett, nem több. 
A parton levő ágyukat is húszon felül elnyerték a mieink. 

Ex castris ad Reőnek 2. Augusti 1664. 
(XIII.) Kegyelmed 23. Julii költ méltóságos levelét vettem sze-

retettel, csudálkozással értem, hogy kegyelmed ritkábban veszi leve-
lemet, holott mióta ezen tábori expeditiómban fáradozok, valami arra 
való operációk történtenek, mindenkor kötelességem szerint irtam ke-
gyelmednek, aminthogy 1. presentis Istentűi adott kereszténységnek 
szerencséje felül 2 eiusdem költ levelemben is. Amint magam is láttam 
a sok testeket s az Rábábúl kivont ló és ember testeket, szerszámokból 
és öltözetekből kitetszik, bizony nagy szerencse. Azután, hogy 2. pre-
sentis irtam kegyelmednek, bizonyosan három basa, úgymint : Kaplan 
basa, Izmael basa, Amhét basa: fővezér kamekája, kit fölöttébb sajnál 
a fővezér ; és Jancsár aga, s több főrenden való törökök elvesztek-
Zászlót százig valót elnyertek és húsznál több ágyút is, amint az előbbeni 
levelembűi is megérti kegyelmed. 



Ex castris ad Goston 6. Augusti 1664. 
U. i. Nem köll derekas operatiótúl félni ennek az töröknek az idén, 

ha más saccursusa nem lesz. Bezzeg drága segítség a francziai segítség. 
Jobb az, ki czimbora nélkül számíthat. 

(XIV.) . . . Az postákon köll leveleinmek elveszni, mert igazság-
gal írom kegyelmednek, valami írásra való dolgok voltak, mindenekről 
tudósítottam kegyelmedet. Most nincs mit írnom, hanem hogy pusztul 
az egész darab föld. A német hadak Sopron és Óvár felé mennek Győr-
höz, én a magyarokkal, 6 dragony regimenttel és a Kusamir 1 horvátival 
a Rábán holnap megyek által, egyenesen Győr felé : Pápa és Rábaköz 
között. Egyszer már csak az Isten irgalma tartott meg az egész török 
erő ellen, mikor Regede felé ment a tábor s engem a Rába oltalmára 
bocsátottak. Im most is valahány ezer emberrel a töröknek szélében 
engem tesznek ; bízom Istenben es a jó vigyázásban. Ha szólhatnék ke-
gyelmeddel, volna mirűl beszéllenem. Isten ne adjon olyan segítséget, 
mint az minemű az mi kegyelmes Urunktul adott segítség. Montecuccoli 
úrral igen szép, jó egyességben vagyunk mindnyájan. Az török Székes-
fejérvár felé megy. Igen elbágyadt népe, marhája. Ez idén nem köll 
félni derék operatiótúl. 

Rumi Táborbul. 14. Augusti 1664. 
(XV.) . . . Kegyelmed 24. Augusti költ méltóságos levelét vettem, 

kötelesen megszolgálom az pataki állapotokról való includált páriákat, 
hogy addig magam nem irhatok, az iránt bocsánatot várok kegyelmedtől. 
Esterházy Mihály uram minapi szerencsés csatáját Marcaltőről meg-
írtam kegyelmednek,2 a honnan 3. presentis megindulván táborostul, 
tegnap ide 3 érkeztem szerencsésen. Mára várjuk az egész armádiát, mely 
28 Augusti Szombathely és Csepreg tájárúi indult meg, Sopronra és Óvárra 
nyomakodván. Isten együvé hozván bennünket, egy hasznos operatióhoz 
akarnánk Isten segétségéből kezdenünk; adja Isten jó, szerencsés 
egressusát. 24. v. 25. Augusti, azminthogy szavahihető emberek írják, 
megindulván a török tábor Fejérvár alól Pátkai nevű falú mellett hált 
meg, onnét másnap Bicskéhez érkezett, ahonnét másnap, úgymint 27. 
Augusti Esztergomhoz szállott s most is ott fekszik. A fővezér sátorát 
a strázsa nevű hegynél vonták föl, a tábora népe pedig Keztonig (?) alá 
Szent György mezeig és Fát (?) felé, a tatárság alább szállott Buda felé 
dorogi pusztán Csem (?) felől magánosan; a mint írják, két hold föld hossza 

1 Gucsenics. 
2 Ez a tudósítás úgylátszik elveszett, mert nincs a levelek között. 
3 T. i. Győrré. 



a köze a török és tatár tábornak, de nem soknak mondják a tatárt. Ez 
napokban Lobkovicz, Gonzaga hercegek is gróf Montecuccoli úrral Po-
sonban consultatiót tartottak és a mit concludáltak, attul fognak függni 
mind az dolgok. 

Ex castris ad Jaurinum, die 6. Septembris 1664. 
U. i. Szintén most hozták hírűi: nagyobb része a töröknek Esz-

tergomnál által ment a Dunán. 

(XVI.). . . Vagy három napra Bécsben fordultam vala, hol is csuda 
világot találtam. Eő felsége igen kegyelmesen megelégedett az én hadaim-
nak ilyen állandóságával és tovább is parancsolta hűségünket, kihez ké-
pest generál comissarius uramat várom fizetéssel. Noha a táborra vissza-
érkezvén, mint szabadult keresztények, mind hozott rabjaim egyaránt 
beszélik, hogy Rév Komárombul érkezvén valami német a fővezérhez, 
megkafftánj*ózták (?) és másnap seregekről seregekre a török publicálta 
az békességet Eő felségével. Négy-öt nap alatt el is megy haza a fővezér. 
Ha igaz, elválik. A mi népünk a hideget és esőket nehezen szenvedi. 
Lamberg urammal kegyelmed felől is emlékezetben voltunk. Engem min-
den satisfactióval bocsátott Eő felsége vissza. 

Galgóczi Tábor. 25. Septembris 1664. 
(XVII.) . . . Kegyelmed 13. presentis irt méltóságos levelét vettem ; 

szintén, midőn Eő felsége kurírje érkezett és annak hozott levelei mellett 
a török ellen való hostilitas megtéltatott. Adja Isten, békesség legyen, 
a melyet annak hiszünk. Újvár nélkül Magyarország szokott igáját meg-
tanulja. Még semmi conditiók nem tudathatnak. Galgóczra már nem 
irt az török. 

U. i. Ugy tetszvén Montecuccoli uramnak, kivel igen szép egyesség-
gel éltem végig, én eloszlatom a hadakat három-négy nap alatt. 

Galgóczi Tábor. Ult. Sept. 1664. 
(XVIII.) . . . Istennek áldásábul én ma érkezem hazámhoz ; nem 

tudom, mire magyarázzam, szerencsére vagy szerencsétlenségre, utarn-
ban Prukban (sic!) találtam a residens secretariusát, a ki a békesség, 
diplomáját in originali Bécsbe vitte. Első én voltam magyar, a kinek 
kezében volt. Úgy látom, érsek uramnak nem tetszik ez a békesség ; 
akar is valami consaltatiókat felőle tartani, hivatja palatínus, bán 
uraimékat. Én Czellbe megyek, imádkozom, Isten kísértetbe ne vigye 
az embereket. Mely szivesén látnám kegyelmedet, hogy hova hamarabb 
besz élgethetn én k. 



Pottendorf 4. Octobris 1664. 
(XIX.) . . . Igazsággal irom kegyelmednek, gyakran írtam, de úgy 

látom, valóban rendetlenül járnak a levelek a magyar postákon. Gya-
nakodtam abban is, ha némelyeket mások nem nyitottak meg, azért 
tartózkodóbban irtam. Tagadhatatlan, mélyen jár némelyeknek vesze-
delmünkre inkább, mint nyereségünkre (noha ők úgy itélik) czélozó 
factiója, kit noha tudnak az nagy emberek, de nem látom, hogy gyöke-
rébűl kívánják kiirtani, az régi szokás szerént simogatván mindeneket. 
Meg jövetelemkor mindjárt irtam valahány szóval erről kegyelmednek. 
Én itthon ülök s csak nézem, mit mivelnek. Csaknem egy, s majd jobban 
vagyon dolga, az ki rosszat mivel, mint az ki jót Hadak már mind 
haza mennek; tegnapelőtt vala itt Hohenloe (sic!) uram nálam, ma 
jöttek által az Lajtán mindenestűi hadai. Elemésztvén mindenünket, 
nem is kívánom jószágimat látni a rút pusztulás miatt. A török a Dunán-
túl egész a Fejérhegyig hódító leveleket küldött; nem oly barátságos, 
mint Putnok tájékán, kire én nagy reflexiót teszek. A Dunán innend 
még semmit sem kezdett. Hanem az magunk éhei haló magyarink al-
kalmasént hozzá kezdettek a prédáláshoz, a hol még mi kevés megma-
radott. Bécsben sem mehetek az magunk hazája fiai miatt, kirűl nem 
irhatok többet ; olyat tulajdonítanak nekem ebben az békességben, 
kiben szintén annyit tudtam, mint az mai lőtt gyermek. Nehéz ezekben 
az időkben élni. Alig várom, Isten kegyelmedet hamar közinkben hozná. 
Ezen levelemet, meghagytam, kegyelmed hauszmaisteri maga levelé-
ben csinálja. 

Pottendorf, 24. Octobris 1664. 
(XX.) Kegyelmed 18. és 20. presentis irt leveleit, ez estve érkezvén 

ide be, vettem. És mivel confidenter ir kegyelmed, úgy adok én is választ 
reá. Az békesség ellen se irtam, se szóllottam ; az mit én felőlem ez iránt 
hintegetnek, azoktúl jönnek, az kiket az elmúlt gyűlésben ellenem fölül-
tettek ; sőt hogy némelyekkel, kik az vármegyéket alattomban zavar-
ják (az kiknek egy része — úgy értem — követeket is küldött ide) s azzal 
kereskednek — egyet nem értek ; elég böcstelen, hazug beszédeket köll 
nyelnem. Többszöri leveleiben is láttam, kegyelmednek, mihelyest va-
lami az országban tetszése ellen folv, az elmúlt gyűlési állapotokra 
vitt. Valami abban rossz volt és abból következett, köszönjék annak, az 
ki kész volt lölkét kárhozatra vetni, csak boszút állhasson. Nem jó maga 
fölmagasztalására mást el akarni nyomni. Az ki emberséges ember, 
reputatiója oltalmáért kész meg is halni. Hogy az ország megszakadoz-
zon s csak egy része végezzen, az 1659. esztendőben valljon ki vala 
legfőbb segétője? Nem mene akkor végben, ugyan még is elvesze Várad. 



Nem kétlem, azok az emberek, kik között kegyelmed most vagyon, 
örömmel értik, ha az romlásnak okát arra vetjük, de mi, kik Bécshez kö-
zelebb lakunk, tudjuk, hogy az gyűlésbeli dolgok az közben való békességet 
az törökkel nem mulattatták el. Eő felsége nekünk urunk Elei koronáit 
készebbek voltak el veszteni, mint Isten megbántásával legkevesebbet 
cselekedni. Ha most más szándékok, azt cselekedhetik, amit akarnak ; 
minket mindazonáltal lölki esméretünk ellen semmire nem kénszerít-
het. Igen új példánk vagyon, minemű áldást vett egy fő patronussa az 
más hiten valóknak. Kegyelmed megbocsássa, hogy okot adván reá, én 
is bátorsággal élek és a mit igaznak tartok, meg irom. Isten meghozván 
kegyelmedet, megértheti kegyelmed méltósága ellen ezen materiában 
micsoda hirek folynak itt Bécsben. Én meg sehol nem voltam, ezért itt 
való dolgokról nem irhatok. Gróf Csáki István uram kegyelmének sokat 
szolgálhat, az én kevés tehetségem szerént, mint ötödik kerék, örömest 
segétek. 

Bécs, Ult. Nov. 1664. 
(XXI.) Mi csak ma kezdünk dolgozni, mivel igen mélyen bocsájt-

kozván némelyek be az dolgokban, nehezen disponáltathatnak jó útra 
az elébb megvesztegetett állapotok. Alkalmasint kinn vagyon az 
czégére, honnand indittattak föl az emberek és mi végre ; nem csudá-
lom már, miért akartak engem bele keverni, aki igaz szivvel kivántam 
a békességet, nem hogy vagy szóllottam, vagy annyival inkább irtam 
volna ellene. Bálintfit is eléggé examináltam, ki akkor jött el Kassárul, 
mikor a consultatiónak vége lett ; azt nem tagadja, hogy maga részérűl 
érzékenyen szóllott másokkal együtt a békesség conditióirul, de hogy 
vagy én levelemet mutatta volna, avagy olyat szólott volna, hogy én 
irtam hasonlókat, nagy esküvéssel tagadja ; az minthogy bizony én 
sem neki, sem senkinek nem irtam, sőt az hova irtam, sajnállottam 
azoknak cselekedeteit, kik magokat az ösztönnek opponálni akarták. 
S azért irtam kegyelmednek is fájdalmasan, hogy itt, az ki jót s rosszat 
cselekszik — mindegy, mert kevés assistentiámat kezdém vala akkor 
udvartul látni, sőt mind másoknál följebb terheltetett jószágom a mi 
hadainktúl. Én bizony állhatatosan meg maradok az én uram mellett, 
ha az gonosz akarók irigysége áskálódik is ellenem ; az én dicsőségemre 
lesznek mindenek, midőn napfényre jönnek. Ám lássa a világ, az egész 
országot föllázasztották, de a Dunán innend való földet, hála Istennek, 
nem zavarhatták meg. Kegyelmed fölszabadulásában szivesen fáradok 
az Herczegnél. 

Bécs 4. Decembris. 1664. 
(XXII.) . . . Mi itt csak időt töltünk. Eő felségének egy írást adtunk 



be, melyet noha alkalmas élesen tettek volt föl, de moderáltattak, noha 
bizony izetlenséggel; nem Ítélem, hogy megbántódásával volna az 
udvarnak, holott panaszink olyak, kik elszenvedhetetlenek és csak 
privatusoktul esnek, kik gyűlölik nemzetségünket. A vármegyékrűl 
azonban sűrűen szaporosznak itt a követek s többeket is várnak, alig 
ha azért is nem szereznek késedelmet némelyek. Ám részünkről a Dunán 
innend ugyan nem csinálhatnak zavarodást. Hiszem Iscent, csendesen 
lesz mindeneknek vége. Kegyelmed megszabadulása felől valahány izben 
szólottam, utolszor együtt Lamberg úrral, biztata a herczeg, nem tartóz-
tatják kegyelmedet. Keserves panaszom volna kegyelmed előtt, de el-
várom, hogy Isten elhozza kegyelmedet; inkább nyögök, sem privatu-
momért Uram szolgálatját gátoljam. Által menvén az köz dolgokhon, 
mocskolódását az embereknek bizony el nem szenvedem, készebb vagyok 
életemet elvesztenem ; úgy látom, éppen érzékenység kivűl valónak 
akarnak tartani. 

Bécs, 11. Decembris 1664. 
(XXIII.) . . . Minket még eddig itt tartóztatott Eő felsége, remén-

lem, satisfactióval oszlonk el. Palatinus uram megyen ki más comissa-
riusokkal együtt az uj csinálandó végeknek meglátására, hogy informa-
tiót vévén, Eőfelsége azután determinálhassa magát mindeneknél. 
A Dunán innend való végeket is Eőfelsége új rendben akarja vétetni, 
mely könnyebb lészen sokkal is. Ma Porczia herczeg őnagysága vendégli 
meg a magyar urakat s holnapután el igyekeznek oszlani. Csáki István 
uramat nem láttatik Palatinus uram faveálni, ki ellen nekem nem lehe-
tett semmit cselekednem, hogy a közjó a miatt ne szenvedjen. 

Bécs, 18. Decembris 1664. 
(XXIV.) Az urak innend egymás után eloszlanak. Érsek uram nem 

látszott contentatus elmenni, noha egészségtelenségét is vetette okúi. 
Palatinus uram itt vagyon és az innepekben itt marad, nekem is ott köll 
lennem, Porczia herczeg őnagysága némely dolgokat halasztván a jövő 
hétre, Isten kegyelmedet szerencsésen meghozván, megjelenteni, minemű 
dolgokban. Az kassai generalisságot Csáki Ferencz uramnak adák, így 
Csáki István uramnak nem lehetett szolgálni, mivel Palatinus uram 
egyáltalján contrarius volt őkegyelmének. Lisztliius uramat gróffá tevék; 
igen keres pénzt, hogy kegyelmednél levő aranymivét kiválthassa ; Bar-
kóczi István uramat tanáccsá és komornikká tették, Esterhas Ferenc ura-
mat is tanáccsá, Czobor Ádám uramat komornikká. A koronát visszavi-
vék Pozsonyban. Ezek voltak az eddig itt forgó dolgok. A Dunántúl való 
generálisság még hallgatásban vagyon, ha ugyan Souches uram marad-e 



vagy másnak, magyarnak adják. A bánság, úgy ítélem, Zrenyi Péter 
aramé lészen, ki, ha nem akceptálta vagy sollicitálta volna Eő felsége, 
maga indulatjából Draskovics Miklós úrra hajlott volt, még bejövetelünk 
előtt. Sok kárvallási után, micsoda grátiával lesz Eőfelsége, el köll vár-
nunk. Ha kegyelmed késése lenne oda az Pataki dolgok miatt, kérem, 
méltóztassék idején értesítést adni nekem. Februáriusban messzi utam 
leszen Isten áldásából, örömest az előtt szólanék kegyelmeddel, avagy 
ha az nem lehetne, bizott emberemet küldeném. 

(XXV.) . . . Szegény Rákóczy László uram halálán bizony nem ke-
véssé busulok és szánakodom, mert jó fia volt hazájának és igaz szolgája 
Őfelségének; kegyelmednek is sokat használhatott volna. De mit tehe-
tünk róla, igy szokott az vitézség járni. Az fejedelem asszonynak1 és <iz 
Páternek megírattam az leveleket, majd nem is lészen immár, kinek 
irnom az derekas urak közül, meghalván Rákóczy uram is, mindazáltal 
el nem mulatom, hogy jóakaróimnak és barátaimnak ne Írassak. Űgy is 
hiszem, minthogy az fölföldiek most szerencsésen jártanak s az töröknek 
felpiszkálják az orrát valamennyire, csendesebbek lesznek és könnyeb-
ben reá bírhatja őket jóra kegyelmed. Hogy pedig Vitnédyt kegyelmed 
magával elvigye, nem javaihatom, sőt kérem inkább szeretettel ke-
gyelmedet, hagyja hátra őtet, mert több kárt tenne, sem hasznot, az 
eretnekséget is incitálná jobban. Kanizsa alól gyalázatosan eloszlának, 
Strozzi uram is elveszett, mivel az Murán akarván által menni az ellen-
ség, által nem bocsátották az ebeket, hanem jól viselvén magokat; 
veszett alkalmasént mind az két félen, de számosabban török ; itt ve-
szett el Strozzi uram is. És noha oly hire volt, hogy Zrini urat Uj-Zrin 
várában szállotta volna meg az pogányság, de abban nincsen semmi, 
mert még eddig nem is bocsáttatott által az Murán. 

P. S. Zuza2 ő kegyelméhez mutatott jó akaratomért és szolgála-
tomért, énnekem injuriákkal füzet . . . 

1664. Junius 13. 
(XXVI.) Az mi az többi közönséges dolgokat illeti, megvette Uj-

Zriny várát szeme előtt Montecuccoli uramnak az pogányság ; talán 
csak négy török ütött be elsőben reájok meztelen fegyverekkel s meg-
felemlettenek mindjárt az benlevők és szaladni kezdettek az várbúi, ha-
nem az officierek nem akarván szintén oly gyalázatosan elveszteni az 
várat, opponálták volna is örömest magokat, de megölvén az pogányság 

1 Báthori Zsófia. 
2 Souches, a fe lv idéki hadsereg vezére. 
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őket, alkalma sent ott vesztenek : az többi penig az bidnak szaladott, 
mely alattok leszakadván, az vizben vesztenek azok is. Akart ugyan va-
lamit próbálni Bán uram, és kért is mintegy kétezer embert egy első-
ben, azután penig kevesebbet segitségére Montecuccoli uramtól, de nem 
adott, ki miatt igen öszve is háborodván vele Bán uram, igyenesen Őfel-
ségéhez akart jönni, hanem az magyarság tartóztatta meg valami nehe-
zen s Montecuccoli uram is megalázván magát, minden satisfactiót igért 
őkegyelmének. Az török, hogy vesztes ne légyen, immár is negyven íalu-
jokat rabolta el Bottyány uraiméknak ; Szent-Gotthárd és Körmönd tá-
ján tovább is el nem mulatja tudom alkalmatosságát. Most egyébaránt 
oly hérünk is érkezett, hogy rontaná az török Zrinyi várát, sőt egy ré-
szét már is porral vetette volna föl s el akarna menni onnét; de merre 
megy, nem tudhatni. Az magyar és horvátságot 28 ezerre számlálják 
volt, de az is azonnal eloszol, ki aratásához, ki máshoz lát; csak Isten 
tudja, minémű confusióban vadnak ott az dolgok. Báden hada sem ér-
kezett volt még hozzájuk az nagy vizeknek árja miatt. Most akarnának, 
úgy hallom, próbálni valamit, talán még e héten, kire segétse Isten őket. 
Zuza uram az Vágón túl Galgócznál sánczolja be magát, az mint secre-
tariusa beszéli; vagyon, nem kétlem, értésére kegyelmednek, hogy me-
gint valahány ezer gyalog és lovasságot rendeltenek melléje, hogy az 
fölföldre menjen. 

Viennae. (Bécs) 10. Julii. 1664. 
P. S. Immár megirattam volt ezen levelemet kegyelmednek, hogy 

értettem Bán uramnak személye szerént való ide érkezését, az ki nem jó 
jel. Nem voltam még szemben őkegyelmével, nem is tudom, mit hozott, 
megértem azért őkegyelmétől, tudtára adom és megírom diligenter kegyel-
mednek. Azonban itt oly hirt is beszéllenek, hogy Újvárhoz (kit kegyel-
med jobban tud) feles török érkezett volna, sőt hogy maga is ott volna 
Apaffv fejedelem, de ez még bizonytalannak látszik lenni. 

(XXVII.) . . . Bizonyos, hogy szintén boldogtalan állapotban kez-
dett forgani az Rábán túl való szép föld, sőt attól is tartottunk, teljes-
séggel semmivé teszi az ellenség, minthogy Montecuccoli urain csak oda 
engedte, de az Úr Isten megváltoztatta az pogány indulatját s annak bé-
két hagyván, az Rába ostromlásának esett. Szándékját és bizonyos szá-
mát derekasan mind ez ideig nem tudhatni az vezér hadának, hanem e 
minapiban jött ki valami német kapitány, kit ezelőtt valamely eszten-
dővel fogtanak volt el Beszprinből az törökök, az ki közöttük is tisztet 
viselt, mivel törökké lett volt és commendója volt köztük, — ez beszéli, 
hogy százezerre számláltatott az vezér hada s maga is úgy vélekedik 



felőle, lehetett egy annyi. Ez minden állapotját tudja az töröknek. Győr 
alá mondják, hogy szándékozik. Zuza uram miképen verte fel légyen 
Párkánt, kegyelmed tudom, hogy hallotta jobban. Bizonyos, vitézül vi-
selte magát, gyalog szállott és ugy vivott.; az hidat elégette, Esztergamot 
a Dunán által hirért és félelemért meglőtte, grannatát is vetett, mond-
ják, bele, ki miatt nagy sivalkodás volt köztök Esztergámban. 

Zrínyi uramat, ugy értem, accomodálták, de micsoda satisfactió-
val, nem tudhatom, harmadnap alatt meg kell indulnia Bécsből és dol-
gához látnia. 

Pozsony 8. Augusti 1664. 
P. S. Én kegyelmednek minden héten irok, legalább egyszer, ha 

penig alkalmatosság lészen, többször is. Camerse Prsefectus uramnak is 
megmondom, tegye jobb rendbe az postákat. 

(XXVIII.) . . . Azonban, minthogy Barkóczi uram hadainak 26. 
prsesentis (t. i. augusti) kelletett öszve gvülniök, oly szándékkal, hogy 
az ellenségre menjenek, tartok tőle, ne talántán szintén az mai napon 
lett valami próbájuk, mely nap az magyaroknak igen szerencsétlen volt 
mindenkor, ugy mint Szent János nyaka vágása napja. Adjon az Űr 
Isten minden jó szerencsét s győzelmet őkegyelmeknek is. A mellett az 
elmúlt napokban az Bécsi tanácskozásban az egész generálisok tetszé-
sekből azt találták, hogy Esztergamot szállják meg. Zuza uram hada 
innét, Montecuccoli uram népe penig túl lészen a Dunán, az minthogy 
ma kelletik mindenfelől indulni az hadaknak ; egy hét alatt Isten aka-
ratjából alatta lesznek, reméllik is, hogy Szent Mihály napig, ha az nagy-
vezér nem impediálja, megvehetik. Nem kétlem, el nem mulatja az ve-
zér, hogy egyszer még reájok ne jöjjön ; de közel lévén egymáshoz mind 
az két armada, egymás segétségére könnyen által mehetnek s alkalma-
tosaidban ellene állhatnak az vezérnek. Szerencséltesse az Isten őket s 
vigasztalja meg immár annyi kárvallása után az keresztényseget ez által 
is. Zuza uram eddig mind Bécsben volt, de nem haszontalanul, mert az 
gránnátokat s egyéb obsidióra való szükséges eszközöket szerzett és col-
ligáit is őkegyelme ; hanem ma várom őkegyelmét ide, nem mulat, innét 
Komáromhoz fog az armádájához sietni. 

Posonii 29. Augusti 1664. 
P. S. Zuza uram Bécsből való elmenetelekor betérvén hozzám, be-

széllette, hogy diligenter szemlélte és considerálta Esztergamot s nem 
tartja oly erősnek a várát, mint Nyitra, hanem az városához majd ne-
hezebben, mondja, hogy juthatna ; mindazáltal három hét alatt biznék, 
hogy Isten által kézhez juttathatná, csak az vezér reá ne menne. 



(XXIX.) . . . Montecuccoli aram itt volt nálam ; tanácsba jól mu-
tatta magát mind hozzám, mind penig Zuza uramhoz, noha tudom, 
egyikünknek sem barátja, de csak jól viselje magát, engem mindgyárást 
barátjává teszen. 

Posonii 8. mensis Septembris anno do mini 1664. 
(XXX.) . . . Bizonyos, hogy EZ imperiális direktorok igen urgoál-

ják, legyen valami derekas operatio még a tél előtt; magok is nem igen 
remélik, hogy az jövő esztendőre ilyen derekas erővel compareálhatná-
nak az török ellen . . . Bizonyos az, hogy az idén az török hadnak színe 
igen elveszett és kiváltképpen az jancsárság mind az Szent Gotthárdnál 
való ütközetben, mind penig Suza urammal való liarczokon igen meg-
romlott. Sorok is megtikkadt, elveszett, magok is döglenek és betegesek 
soká az pogány ebek. Meg kell azt is vallanunk, hogy az mi hadunk is 
nemcsak károkat vallott imitt és amott is feleset, de sok meg is holt és 
ezerek, sőt feles ezerek, az kik most is betegek, bágyadtak és nem harczra 
valók. Várnak mindazonáltal az franczusoktól, suecusoktól, Sabaudustól, 
és másunnét segétségeket, az kik útban vannak, de ha elérkeznek in teiti-
pore, abban igen kétes vagyok. Nevezet szerént a Suza uram hada fe-
lettébb megfogyatkozott ; éhei is sokan holtak és most az nyomorult 
Csallóköznek megmaradott moslékjával táplálkoznak . . . 

Posonii 5. 7bris 1664. 
P. S. Azt is irom confidenter kegyelmednek édes gróf uram, hogy 

itt lévén az generálisok s mások is, maga is Montecuccoli uram s beszél-
lették, hogy a Szent Gotthárdnál való ütközetben megfogyatkoztak és 
porok nem volt az mieinknek. Az franczusok is igen sajnállották, hogy 
egy lövésre valónál többet nem adtak-volna nekiek. Ilyen gondviselés 
vagyon minálunk ; hanem azután küldöttek feles munitiót s ágyukat is 
mind az két tábornak. Az olaszországi fejedelmek és őfelsége szövetségi 
igen nagy segétséggel vadnak és feles puskaport, salétromot és kova-
követ küldöttek ; megérjük vele alkalmasént. 

(XXXI.) . . . Adom tudtára nagy szeretettel édes Palatínus uram,1 

minémű nagy tanács éssynedrium volt itt nálam tegnapi napon.2 Vélet-
lenül meggondolván magát a mi jámbor urunk és Császárunk, megparan-
csolta az generálisoknak, hadi fejedelmeknek és vezéreknek, hogy ide 
gyűljenek mindnyájan én hozzám és velek együtt tartsak tanácsot ; 
utolsó resolutiót tegyek, mit kellessék tovább és lehessen az pogány el-

1 Lippai e levelet eredetileg Wesselényi Ferencz nádorhoz intézte. 
2 Pozsony szeptember 4. (1664.) 



lenség ellen az tél előtt mivelni, úgy annyira, hogy arra is szabadságot 
adott, hogy ne is reportáljuk Bécsbe, a mi siető, csak ugyan mindgyárt 
executióba vehessük végzésünket. Von Traun uramat küldötte alá őfel-
sége az propositiókkal, melyek bizony igen helyesek és substantiálisok 
voltanak. Sommája az volt, hogy sok tanácskozás után, concludálta volt 
immár őfelsége, hogy csak reá menjünk az törökre ; a hol kaphatjuk, 
megvivjunk véle ; ha penig, ki nem jön, szálljuk meg tüstént Eszterga-
mot, mely jó ügyekezetben nem kicsiny akadékot és változást láttatott 
tenni, hogy az fővezér, az mint hozták, minden hadaival és erejével 
Esztergamba érkezett, a hidat megcsinálta és feles hadát bocsátotta ál-
tal rajta. Elannyira hogy Zuza uram győzedelmes hadával, Bécsben le-
vén, Haiszter uram úgy megijedett és rémült, hogy elszaladott, Csalló-
közbe recipiálta magát az komáromi hidon által. Sőt az hidat, is elron-
totta atána. Öregbétette ezt a. félelmet az is, liogy mintegy ötszáz lovas 
török Újvár felől által jővén az Vágón, Farkasdon, Szelibén, Zigárdon. 
Sellyén nem keveset vágott le és vitt el a szegénységből.így azért vélet-
lenül megváltozván az dolgoknak állapotja, mihez kellessék tovább al-
kalmaztatni magát az mi hadainknak es táborunknak, az ki Szent Gott-
hárdról a Rába mellől által utat ment, hogy már Győr és Komárom felé 
Sopronynak a táján mintegy tiz nap megnyugodjon ; megkerülte éppen 
az Fertőt Óvárhoz sietvén, onnét Győr felé, mindent elélvén, elrontván, 
mint a sáskahad elsepervén és az éretlen szőlőkben is igen nagy kárt 
tévén. Az török penig Fejérvár felé ment volt minden hadával; oly csu-
dálatosan penig és jámborúl, hogy valamely végház Montecuccoli úr ge-
neráli sságában találtatott, a legrosszabb palánkokat is : Keszthelyt, Vá-
sont és a többit, annyival inkább Pápát, Beszprimt semmi úttal nem 
bántotta, sőt nagy alázatosan quártélyt kért tőlök, hogy ne lőjjenek, 
valahány darab kenyeret és ital vizet, melyet közönségesen az emberek 
tulajdonítanak nagy erőtlenségének az török tábornak, mások Monte-
cuccoli aramnak köszönik ezt. 

Jelen voltak penig az consultation és conferentián az két herceg,1 

direktori az imperiális hadaknak,2 monaszteriumi püspök3 és Durlak. 
Más fejedelmek is : Szalczpach (igy!), Holstein, Franczusok valahány a 
generális Kellinivel.4 mert Szoinló5 betegen fekszik, . . . ezeken kivűl Ge-
nerálisok : Montecuccoli, Zuza, Sparr, generalis commissarius Hohenfeld 

1 Gonzaga é s Lobkovitz. 
2 Badeni Lipót őrgróf, Waldeck és Hohenlohe. 
3 Münszteri püspök. 
4 Coligny. 
6 Egyik franczia vezér felismerhetetlenségig elferdített neve. 



és többen egyebek, velek együtt jött cancellarius1 uram alá. Ezekkel 
együtt az mit végeztünk ós felküldöttük őfelségének. Precise mostan 
nem bizhatom, de jónak tartom, ha meg nem változik ismét. Az többi 
között, mely magunkat illeti, personalis insurrectiót parancsol őfelsége, 
mind az Dunántúl, mind penig innen, igen sietséggel. Kik készen lóvén, 
menten menjenek, az hová fogják kóvánni az generálisok. Méltónak Íté-
lem azért lenni és szükségesnek, hogy kegyelmed is Palatínus autho-
ritásával írjon e szerint az vármegyéknek. 

Az mi penig az kegyelmetek táborozását illeti, volt arra is reflexió, 
ha az török derék erővel által jönne az Dunán s arra felé tartana, Zuza 
uram hada siessen segétségére menni kegyelmeteknek. Kegyelmetek is 
pro se nata et occasione, ha Fülek felé, vagy a tájára fordítaná hatalmát 
az török. 

Elvégezvén itt az consultatiót, monasteriumi püspök és Durlak a 
több fejedelmekkel és Franczusokkal az tábor után sietett, Montecuccoli 
uram és Paar (igy 1) is a szerint. Zuza uram vissza ment Bécsbe, von Traun 
uram felvitte és reportálta az opiniót őfelségének. 

Nádasdi uram búcsúzik és nem akar tovább az hadakkal maradni, 
az kik el is oszlottak, kevés maradván helyben, mivel az fizetést is nem 
akarják tovább continuálni nekik. (Kelet nélkül.) 

(XXXII.) Az mi hadaink által jövének az Dunán, tegnap utolszor 
Nádasdi uram magyar és horvátokkal mentenek, utoljára értek, az kik 
egyébként elől szoktak járni ; azonban az franczusokat küldték elől avant 
gvardiában, kik igen animatusok és olyat is beszéllenek, hogy ha nem 
akarja is, reá veszik Montecuccoli urat az ellenségre Isten látja, oly 
nagy és szép hadaink vannak, kiket csak magam is láttam, hogy bízvást 
megütközhetünk az ellenséggel, kiről oly hir foly itt minálunk, hogy ál-
tal kelvén minden hadával az Dunán, kegyelmetek felé tart ; féltem is 
kegyelmeteket, nem lévén elég erővel ellenek, az mieink penig késedel-
mesek, nem érkeznek in tempore. Élések sincsen az útban. Méltó azért 
kegyelmeteknek vigyázni és őrizkedni mennél jobban. Most kellene Esz-
tergamot is megszállani, kihez nem sok kedvét látom Montecuccoli úr-
nak. Egyébaránt mondják, hogy igen megromlott az ellenség is. harczok-
ban is elveszett a színe, kiváltképpen gyalogságának. 

Igen betegeskednek s halnak ők is az ebek ; mi is sok beteget szám-
lálunk imitt amott, nem sok hia tiz ezernek. 

Bécsben mondják, hogy érkeztenek újonnan franczusok, mintegy 

1 Hocker Pál . 



három ezeren ; az imperiumi gyűlésben el is végezték, hogy contiunálják 
a hadat több esztendőkre is, valamíg az szükség kívánja : más keresz-
tény fejedelmeket is invitáljanak az hadra . . . 

Posonii die 12 7 bris 1664. 
P. S. Zuza uram elhagyta az generálisságot és hadakat ; generális 

Sport (igy!) tették helyébe. Csudálatos hir futamodott Hispániábul, 
tudni illik, hogy az király ugyan most mindjárt éltében resignálni akarná 
az gubernátiót a királyné asszonynak, feleségének. Kiből sokat érthet 
kegyelmed és az consequentiákat is, melyek ebbűl fognak következni. 

(XXXIII.) . . . Gyülekeznek most is mindenfelől az hadak. Ezer 
franczia megyen az armadához ; Hohenlohe uram hátralevő népe is mint-
egy három ezerig, az is oda siet, Kaiserstein uram is Győrről arra igyek-
szik. És így elég számosan lennének, csak az Ur Isten engedné, hogy mi-
velnének valami haszonra valót . . . 

Posonii die 19. 7 bris 1664. 
(XXXIV.) . . . Az mi derék és hatalmas hadaink mindez ideiglen is 

még csak az Vág partjára sem helyezhették magokat, hanem inkább a 
Dudvágot őrzik. Látjuk minden éjjel a tüzeket, hogy a falukat égetik a 
mieink. Mind ekkoráig sem hihettük, hogy az töröknek derék ereje által 
jött volna a Dunán, hanem tegnap mintegy négy óra tájban ebéd után 
érkezék az armadától Nádasdy uram. Én hozzám be sem tért, elsietvén ; 
postán ment fel is Bécsbe ; Zichy uramtól üzenvén némely dolgokról én-
nekem, kinek summája ez : hogy az töröknek ereje Újvár táján fekszik 
s az mieinknek az intentiójok s elvégzett akaratjok, megütközzenek véle. 
Adná az Ur Isten, mivelne immár egyszer valami jó dolgot a jó Monte-
cuccoli ur, de én nehezen hiszem, hogy megütközzenek az ellenséggel, 
vannak is bizonyos okaim erre. Mivel olyat hirdetett es üzent is Monte-
cuccoli, hogy az török száz ezerig vagyon, kit én nem hiszek, mert még 
. . . -1 ezerig sincsen, kiváltképpen az, ki ütközetre való volna. Második : 
Montecuccolinak az szándékja volt eleitűi fogvást, a Vág mellett Gal-
góczig csináljon fel . . . .(olvashatatlan) . . .nek. Harmadik : minthogy 
olyat értek, őfelsége minémű requisitumokat kiván, azok lehetetlenek 
és igy félek, rajta el ne olvadjon az megütközés. Tartván egyébaránt az 
generalis confliktustól, annyival inkább, mert sem Zuza, sem Zrinyi uram 
hadai nem lévén. Jól esnék azért, ha az fölföldi had ezekhez nyomokod-
nék. kiváltképpen, ha ugyan meg kezdene a derék harcz lenni, annál na-

1 Az írás itt teljesen olvashatatlan. 



gyobb segítséget nyújthatnának ők is. Az vármegyéknek is, úgy látom, 
nem nagy kedvek vagyon az personalis insurrectióra, sőt inkább depre-
cálja mindenik, exponálván veszedelmét és kárvallott nyomorult álla-
potját ; nem is tudok még, kik ültenek volna föl közülük, sőt félő e mel-
lett az is, az particularis, kit adtanak, el ne múljék és csak füstbe ne men-
jen. Erre nézve azért azt várhatom, hogy . . . vissza jön Monteculy (igy!) 
úr megint és azt •<* kevés szőlős tartományt, s az hátralevő hegyalját ép-
pen semmivé teszi. Azonban az kvártélyba való beszállásnak ideje majd 
elérkezik, Pozsonytól fogva Trenchénig vesz kvártélyt hadának. Kihez 
képest erről is gondoskodnunk kelletik, hogy az, kik itt nem volnának 
szükségesek, látnák ők, azokat hova helyeztetnék, az kik penig szüksé-
geseknek láttatnának lenni, azokat se osztaná szabad akaratja szerént, 
ahová maga akarná, avagy pénzért kovártélyozná Montecuccoli uram, 
hanem rendelnék el idején, az mint azt is, mit adjanak nekiek, mert ezek 
bizonyára elromlottanak és rosszaságra jutottanak teljességgel, annyi-
val is inkább, ha ezt a kis szüretet ki húzzák torkokból és elprédálják. 
Az imperiálisok és az gallusok azok mégis magok pénzén élhetnek, de 
ezek csupán csak prédálással. 

Pozsony, 19. 7 bris 1664. 
(XXXV.) . . . Az itt való állapotokról azt Írhatom kegyelmednek, 

hogy csak jöttön jön és mentest megyen az sok kurir. Negyed napja maga 
ment fel Nádasdy uram Bécsbe postán, harmad napja penig gróf Traun 
Landtmarschall úr ment alá az armadához ; mit tractálnak, én nem tu-
dom, de most sem bizhatom, hogy valami jót cselekedjenek, mivel Monte-
cuccoli uram hol által akar menni az Vágón, hol hátrább megy az Vágtól, 
az minthogy most is Majténhez vonta vissza magát s az magyarokat (kik 
közül levágott Galgócznál mintegy százig a török) az armada mellé Gal-
gócz ellenében helyeztette. Noha bizony cselekedhetnének hasznos dol-
got, ha jót akarnak, elég népek lévén . . . francziák is többen jönnek, 
kiket nem akarván admittálni, azt üzenték, minthogy immár benn van-
nak az imperiumban, ők bizony csak eljönnek, de ezek talán csak későb-
ben érkeznek. Számtalan mindenütt a sok beteg, kik fedél nélkül lévén, 
úgy halnak, mint az barmok . . . 

Posonii 22. 7 bris 1664. 
(XXXVI.) . . . Igen örömest értem, hogy azok az vármegyék jó 

egyességgel, örömest és számosan is felülnek. Jónak tartanám az én vé-
kony ítéletem szerént, ha kegyelmetek is, Szendrő, Fülek és Léva felől 
feljöhetne és közben venné az pogány ellenséget, az extrema unctiót, ad-
hatná nekie. Noha bizony másképpen is annyi népünk vagyon immár 
az Vág mellett, hogy másképpen is erősebb az ellenségnél. Az török pe-



nig, az mint mindnyájan valakik onnét jönnek, mind pribékek, szaba-
duló rabok és elfogott nyelvek, sőt az egész világ kiáltja is, hogy ugyan 
megerőtlenedett, hal is és számtalan a beteg, úgy hogy csak reá menné-
nek, adná Isten szerét és lelket, könnyen semmivé tehetnénk azt az el-
lenséget. 

Tegnap és ma hozták hírűi, hogy az mieink Galgócznál a hidon de-
rekasan által mentek volna az Yágon, kit jó jelnek tartok ; talán Isten 
megszállja sziveket és mívelnek valamit. Egyóbaránt ezek mind udvar-
nál, mind az táborban olyanok, mint az teknyőben az viz, mennének is, 
nem is az ellenségre. Az udvar igen perplexus és kiváltképpen Portia 
uram, úgy annyira, magát is alig tudja, hun (igy!) van, mivelhogy őkegyel-
mére vetnek, hogy az imperialis Bannumot reá küldötte Erfurt váro-
sára, az kik az Heroldot publice az piaczra vitték és megpálczázták az 
prégely (?) alatt gyalázatosan . . . Az mi hadainkban számtalan a beteg ; 
itt minden helyek és városok rakva vannak velek ; nem kételkedem, ezek 
a gonosz idők szaporítani fogják őket. Az imperialisok és gallusok jól 
provideáltak költségről az magok betegjeinek. Az császár hada penig, 
mint az barom, úgy hal; csak fedél alatt sincsenek ezekben az gonosz 
üdőkben, semmi provisio, semmi gondviselés nincsen reájuk. 

Posonii 26. 7 bris 1664. 
(XXXVII.) . . . Ezen órákban érkezék őfelsége kurírja, handbrieflit 

hozván őfelségétől, kiben őfelsége jelenti, hogy armistitiumot publicált 
a törökkel, mely minekünk magyaroknak és az egész kereszténységnek 
valóban keserves és káros ; a mi romlásunknak és kárunknak ez a haszna. 
Most, mikor szintén kezünkben volt az pogányság, armistitiumot és bé-
kességet pablicálni? Ha Újvárat oda engedte őfelsége, csak keresztet vet-
het Magyarországra, mert az soha többet nem lészen. Nem irhatok töb-
bet keserűségemben kegyelmednek. 

Posonii 29. 7 bris 1664. 
(XXXVIII.) . . . Az itt való dolgokról egyebet nem irhatok kegyel-

mednek. Nyilván vagyon kegyelmednél, hogy az urak pro ultima 8 bris 
fel nem mentenek Bécsbe, azért is, hogy Palatinus uram jelen nem lehe-
tett és hogy én is nem akartam felmenni. Most ismét 25 prsesentis hivatta 
Őfelsége fel az urakat, engemet is ; immár negyedik levele az, kivel 
hivat, hogy az több urak előtt fel menjek é3 szokása szerént confidenter 
akar velem minden dolgokról magánosan conferálni. Felmegyek azért 
immár Isten segítségébűi. Engemet bizony senki arra nem veszen,hogy 
jóvá hagyjam azt a veszedelmes békességet, az ki minket elvesztett s mi 
velünk az kereszténységet magát is ; az mit Isten ad értenem és jó 



conscientiám, meghmondom, lássa aztán Őfelsége, mit cselekszik. Könnyű 
bizony az jó németeknek bekével nyugodni, mink azonban csak elvesztiink. 
Az több keresztény fejedelmek is azt tudják, hogy minekünk ugyan jól 
van ez az békesség, mivel nem szólunk és nem panaszolkodunk. Palatinus 
uramat várjuk az terminusra, noha azt is némelyek kétségbe veszik, 
holott Palatinus uram Lipcsén betegen fekszik és az kúrára liévizhez, 
több kedve vagyon, hogy sem az bécsi consultatióra . . . . 

Posonii. 18. 9bris 1664. 
SEBESTYÉN JÓZSEF. 



A HÓRA LÁZADÁS ELFOJTÁSÁRA VEZÉNYELT 
KARHATALOM MAGATARTÁSA. 

A Szolgálati Szabályzat a fegyveres erő hivatásáról szólván, 
mondja, hogy ez békében kivételesen a belrend és biztonság fenn-
tartására van hivatva. 

Ebből kifolyólag nem lehet előttünk közönyös vagy csekély 
jelentőségű azon gyászos emlékű történelmi esemény tárgyalása, 
midőn II. József császár uralkodása alatt Erdélyben az oláh pór-
lázadás elfojtása czéljából a fegyveres erő mint karhatalom kiren-
deltetett s hogy ez mikép viselkedett s mily eredményt ért el 
ebbeli hivatásában. 

A karhatalom legfontosabb feladatával megbízott csoport 
parancsnoka volt : Kray Pál alezredes, ki utóbb, 1799-ben, mint 
táborszernagy a felső-olaszországi hadjárat alkalmával Scherer 
franczia hadvezér fölött Magnanonál teljes győzelmet aratott. 

A cs. és kir. hadilevéltár 1909. évi Közleményeinek VI. kötete 
ezen kiváló katona leveleit a szepességi Kray-család kezéből véve, 
a nyilvánosságnak adta át. Ezek közt több levél az oláhok lázadása 
s karhatalmi elfojtásával foglalkozik s figyelemreméltó adatokat 
szolgáltat ezen történet megírásához. 

Az adatok összességét áttekintvén, tanulságos, de egyúttal 
szomorú képet nyer az olvasó arra nézve, hogy miként viselkedtek 
egyes karhatalmi csoportok, hogy a törvényes rend, a polgárság 
élete és vagyona, mint nemkülönben a katonai becsület, minden 
körülmények közt biztosítva legyen. 

Ezekből is kitűnik, hogy a katonai előljáró, kit a helyzet és 
a viszonyok nagy hatalommal ruháznak fel, nemcsak háborúban 
az ellenség előtt, de béke idején is ezrek sorsát tart ja kezében. 

Ha valahová, — bizony ide ember kell a gátra, kinek esze 



és szive egyensúlyban áll, — ki elég bátor megfontolás után a 
helyes útat választani s nem teszi ingadozó elhatározását függővé 
azon rejtvényes kérdéstől, hogy mit szól majd ehhez a felsőbbség? 
mert ha ezt teszi, rossz, ha azt teszi rossz s mindenképen 
baja lesz belőle. Az effajta parancsnok biztos veszedelme a köz-
ügynek. 

A magyar történelem két nagyobbszabású pórlázadást tár 
elénk, a melyekben úgy az okozati vonatkozást, mint az események 
jellegzetes azonosságát megtaláljuk. 

Ebből kifolyólag kívánatosnak tart juk, hogy a midőn a Hóra-
lázadással foglalkozunk, a Dózsa György néven ismert pórlázadás-
ról is röviden megemlékezzünk. 

Hunyadi Mátyásról a szájhagyomány megörökítette a jobbá-
gyok sorsát jellemzően érintő azon esetet, midőn az igazságos 
király Gömörben vendégül látta főurait. 

Tudjuk, hogy az önző főurak szívében Mátyás király uralkodó-
elveinek hatása nem volt maradandó. A nagy király halála után 
az elnyomott nép ajkán, nem ok nélkül támadt a szálló ige: «Meg-
halt Mátyás király, oda az igazság.» Az ő nagy lelke emberhez 
méltó sorsot adott a népnek, de a jövőre nézve nem tudta azt 
biztosítani. 

Mátyás halála után következett a gyönge II. Ulászló. Olyan 
uralkodót kívánt az oligarchia, «kinek üstökét kezében tarthatta.» 
Dobzse László (így jellemezte kora) nem bánta, nem védelmezte 
a föld népét az oligarchia túlkapásai ellen. 

Akkor történt, hogy Bakócz Tamás bíboros esztergomi érsek 
1514 tavaszán kihirdette a keresztes háborút a török ellen, a 
melynek fejében bűnbocsánatot igért a népnek. A földesuraitól 
elnyomott nép, hogy az igából szabaduljon, meg talán vitézi 
remények által biztatva, tömegesen gyülekezett a keresztes zász-
lók alá. 

A mezei munka időszaka volt. A férfiak eltávozása folytán 
nem volt ki megmunkálja a földet. A nemesség tiltakozott a nép-
nek ily tömeges elvonása miatt. A jobbágyokat visszakövetelte, 
azok ellen, a hol teheté, szigort, erőszakot alkalmazott s kegyetlen 
volt ; másutt a visszamaradt családtagokat sanyargatta, hogy a 
férfiakat hazatérésre kényszerítse. 



Bakócz érsek hiába adott ellenparancsot a keresztes hadak 
további gyülekezése s a seregbe való felvétele iránt, a nép csak 
tódult és tódult Dózsa György táborába s dühe tetőpontra 
hágott, midőn szegény porontyait s feleségét sújtotta az önérdeké-
ben sértett földesúr kénye. 

Aztán tudjuk mi történt. Kitört a pórlázadás. Gyilkolták 
az urakat s porrá égették kastélyaikat. S a midőn leverték a pór-
nép lázadását, a nemesek visszagyilkolták a népet, mert a meg-
vadult ember indulata kiszámíthatatlan. 

Most lássuk, mi történt két és fél évszázad múltán Erdélyben. 
A jobbágynak mindenhol szánandó volt sorsa, így nálunk Magyar-
országon is. A törvény oly jogot biztosított a nemes osztálynak, 
mellyel a sanyarú porig elnyomhatta a szegény parasztot s kegyet-
len bánásmóddal a nép sorsát még nyomorúltabbá tehette. 

A XVIII . században ilyen szomorú polgári s erkölcsi viszonyok 
uralkodtak. Főleg Erdélyben, hol az úri önkény járma alatt szolgai 
engedelmességben nyögött az oláh paraszt. «De», mint Horváth 
Mihály történetírónk az 1848-iki szabadságeszmék ihlete alatt 
mondja «az ily népek türelmének is megvan a maga határa, 
melyen ha egyszer átléptek, szilaj árként tör ki az elvadúlt lelkek 
indulata s féktelenül rombol és pusztít, mintegy iszonyú bosszú-
eszköz, a megsértett, elnyomott emberiség nemezisének kezében.» 
így történt az Erdélyben is. 

József császár nemcsak korát meghaladó, nagyértelmű, 
de nemesen gondolkodó s jószívű uralkodó volt. Látta a köznép 
jobbágyi méltatlan elnyomatását. Igazságos lelke megesett a 
szegény paraszt nyomorúsága fölött. Kétszer is megfordult Erdély-
ben s a néppel való érintkezése alkalmával részvéte megnyilatkozott 
a jobbágyok sorsa iránt s ellenérzelmeit sem titkolhatta a nemesség 
igazságtalan előjogai fölött. S a nép szebb jövő reményében, a 
császár pártfogása alá helyezkedett. Kérelmekkel járultak eléje 
s bátorságot vettek arra is, hogy nagy utat megtéve, Bécsben is 
fölkeressék a jószívű uralkodót, kinek minden szánandó sorsú 
emberhez lehetett egy jobb és egy szebb jövő reménységét fel-
keltő szava. 

így hazánkban, a pórnép fölszabadulásának eszméje a job-
bágyi szolgaság ellen kiadott rendeletei által is, József császártól 



eredt ; ő vetette el annak magvát a nép közé, a mit utóbb véres 
küzdelem árán vívott ki az emberiség s nálunk 1848—49-ben a 
nép már a nemességgel együtt küzdött ki az uralkodó kormány-
rendszer ellenében. 

Sajnos, hogy József császár mint nem alkotmányos uralkodó, 
csak az egyik, t. i. azon félt nyerte meg philantrop eszméinek, a 
melynek lemondani nem, hanem csupán nyernie lehetett s ez hozta 
meg aztán az országos veszedelmet. 

Midőn az oláh nép a császár hatalmas személyében látta 
pártfogóját földesuraival szemben, az eddig alázatos paraszt 
tiszteletlen, majd engedetlen magaviseletet tanúsított. Viszont a 
nemesség ősi jogaira támaszkodva, az engedetlen jobbágy iránt 
szigorú, erőszakos, sőt embertelen vala. A botozás, bebörtönözés, 
bírságolás, a jobbágy marhájának, terményének elkobozása stb. 
napirenden volt. 

A pórnép lázadó hajlama nemcsak Erdélyben, de Magyar-
ország más területein is mutatkozott, főleg az oláh fölkelés híré-
nek benyomása alatt. Mert a köznép, ha más vagyonának elosztása 
vagy eltulajdonításáról is van szó, a lázongásra amúgy is kapható. 

Arad megyében, Lúgoson és Temesvárt is lázadásra való 
hajlam mutatkozott. Debreczen, Munkács és Lőcse 1785. év elején 
kért és kapott egy-egy osztály (2 század) gyalogságot Eperjesről 
karhatalmi kirendelés gyanánt.1 

Hogy Erdélyben oly nagy kiterjedést öltött a forrongás, azt a 
már említett körülményeken felül, nemzetiségi és vallásfelekezeti 
viszonyoknak s azon időben még csak sejtett — lappangva működő 
orosz izgatásnak is tulajdonítjuk. 

Az előadottak igazolására jellemző Erdély egyik törvényhatósá-
gának, az oláh lázadás folyama alatt történt fölterjesztése, a 
melyben azt olvassuk, hogy : 1761-ben (Mária Terézia uralkodása 
alatt) a háború miatt alig volt 1 zászlóalj és 1 lovasszázad az 
országban s csönd és béke volt. Most annyi a katonaság és pata-
kokban folyt a vér s számtalan falu égett porrá.2 

Az orosz izgatásra enged következtetni, a még csak lázongó 

1 Mitteilungen des k. u. k. Kriegsarchivd. 1909. VI. kötet. 21. 1. 
2 Id. gr. Teleki D. A Hóra-támadás története. 76. 1. 



oláhoknak abbeli követelése, hogy a császár fegyvereket osszon 
ki nekik, mert ha ő nem ád, eleget kapnak más hatalmasságoktól.1 

De kétségtelen, hogy a lázadás legfőbb és indító oka volt 
az oláh nép sanyarú helyzete. Elnyomatása miatt hiába fordult 
panaszával a politikai hatóságokhoz, vezérei hiába jártak Bécsben 
a császárnál, — az ősi rendszer korlátain, a nemesség önző makacs-
ságán. megtört minden természeti s emberi jogból eredő kívánságuk. 

Ennek következtében az oláhság titkos gyűlésein összeesküdt 
a törvényes rend ellen s vezéreinek és pópáinak befolyása alatt 
elhatározta, hogy «az egész országot fel fogja lázítani s Isten akarata 
s a császár parancsa folytán a magyarokat mind le fogja ölni»2 

Komor, aggodalmat keltő jelenség az, midőn a pórnép meg-
mozdul ; midőn haragos tekintetében a bosszúérzete megvillan ; 
előbb egyesek, aztán csoportok, végül tömegek verődnek össze 
támadó szándékkal, — s nincs a közelben védelem, nincsen tör-
vényes karhatalom, mely a veszélybe jutott értelmiosztályt, az 
urirendet oltalmába vegye. 

Elgondolhatjuk Erdély oláhlakta vidékein az úrinép aggo-
dalmát, nyomott érzületét, midőn a különben alázatos oláh nép — 
itt, majd ott, megtagadta az engedelmességet s tiszteletlen és 
fenyegető modorban szólott földesurához, — s a hatóság gyönge 
volt a nyers tömeggel szembeszállani. 

A megyei hatóság közegei a szolgabírák s az alispán távol 
az egyes községektől, alig rendelkeztek néhány pandúrral, kik 
csendőrszolgálatot teljesítének, de katonai fegyelem, képzettség 
s önfeláldozás nélkül, nem ritkán egyetértésben az üldözött go-
nosztevő egyénnel. 

1 1783. évbeli 15 szekérrel jöttek orosz szentképkereskedők az országba. 
Ugyancsak az oláh lázadás leverése után a Hóra-Kloska kivégeztetését s más 
efféle jeleneteket ábrázoló képeket árúsítottak el az orosz képárusok. Ezt a köz-
vélemény veszélyes bujtogatásnak tartotta. Efféle képek ma is előkerültek az 
oláhlakta vidékeken. 

Id. gr. Teleki D. id. m. 99. 1. Horváth M. Magyarország történelme. VII. k. 
564. 1. Szilágyi S. A magyar nemzet története VIII. k, 417. 1. Marczali Henrik 
Magyarország története II. József korában. III. k. 16. 1. 

' Szilágyi Ferencz. A Hóra világ Erdélyben. Budapesti Szemle. Üj folyam, 
1866. VI. k., 56. és 63. 1. 



A katonaság béke-állomásairól — gyalogmenetre utalva — 
mire odaért, a lázadók fölperzselhették a falvakat, rabolhattak, 
gyilkolhattak tetszés szerint. 

Ezen már magában is nyugtalanító állapothoz járult egy 
kicsinyes visszavonás, mely egyrészről a legfelsőbb politikai 
hatóság az erdélyi kormányszék, másrészről a katonai főhadparancs-
nokság közt volt, mint ezt utóbb látni fogjuk ; minek folytán 
minden rossz összejött Erdélyben s megnehezült az idők járása 
a szerencsétlen országrész fölött. 

Mint 1514-ben a keresztes hadjárathoz való gyülekezés, 1784-ben 
a harátőrezredek szervezése czéljából történt összeírás adott rá 
módot a népnek, hogy tömegei sokaságával lázadásba törjön. 

Az erdélyi határőrezredek Mária Terézia királyunk alatt 
1762—1765. évben állíttattak fel. Előzetesen a határszéli községek 
írattak össze. József császár ezen hadszervezet továbbfejlesztése 
czéljából szintén utasította a főhadparancsnokságot ,hogy próba-
képen írják össze azon községek lakosságát, melyeknek a határszéli 
vonalba való bevonása katonai szempontból hasznos volna. 

Az oláh nép azonban, hogy szabaduljon a jobbágyi szolgaság 
járma alól, az ország belterületén is tömegesen iratkozott hadi-
szolgálatra. A katonai parancsnokság József császár rendeletét 
tévesen fogta fel s Gyulafehérvárott Ortmayer főhadbiztos, a nála 
pópáival együtt megjelent oláh népet községenkint összeírta, 
minek folytán nyáron csak néhány hét alatt 81 falu népe határőr-
szolgálatra jelentkezett. 

De a feliratkozott nép fölmentve érezte magát minden 
jobbágyi szolgálat alól s az adófizetést is megtagadta ; szívében 
az úri rend iránt, a bosszú érzete által vezérelve nyíltan fenye-
getőzött a bekövetkezendő rablás, gyilkolás és gyújtogatással. 

József császárnak a köznép iránti jóindulata s a jobbágyi 
rendszer ellen való szándéka közismert vala. Nem csoda, ha a 
legfőbb hadúr kormányzati elvei s az elnyomott népért való részvét 
a katonaságnál is kifejezésre talált. Minek folytán a parancsnokság 
nemcsak az összeírást végezte készséggel, de a hadsereg egynémely 
tiszttagja elejtett szavai által reményt keltett a népben az iránt, 
hogy sorsa a császár jóvoltából majd jobbra fordul. 

Az aggasztó jelenségek daczára, a kormányhatóságtól József 



császárhoz küldött jelentések nem ecsetelték híven a vészterhes 
állapotot s nem adtak okot aggodalomra. Pedig mindenki onnan 
várta a határozott intézkedést. 

Midőn az oláh nép izgatottsága nőttön-nőtt, br. Bornemisza 
János főispán és Karp alezredes Hunyad megye egy részében 
két zászlóalj gyalogságot portyáztattak. De a nép daczos maga-
viselete miatt nem látták tanácsosnak a katonai körutat folytatni. 

E két vezéregyéniség részéről a helyzetnek ily módon történt 
megítélése már magábanvéve beteges politikai és katonai tünetre 
vall; mert két zászlóalj a fegyvertelen nép ellen oly erőhatalom, 
hogy annak már megjelenése is aggodalmat kelt a népben. A meg-
hunyászkodott visszavonulás a haderő tekintélyét csorbította s 
viszont az oláhok merészségét növelte. Karp alezredes Bornemisza 
főispán többszöri fölhívása daczára nem volt hajlandó a lázongó 
Hátszeg vidékére katonaságot küldeni. 

Ennek folytán br. Bruckenthal Sámuel Erdély kormányzója 
megkereste a nagyszebeni főhadparancsnokságot az iránt, hogy 
tiltsa meg Karp alezredesnek az oláhokkal szemben tanúsított 
kétes magatartását s a közrend érdekében intézkedjék, hogy a 
katonaság a megyei tisztviselőkkel egyetértésben járjon el. Végül 
kérelmezte, hogy a zavargások megakadályozása végett négy 
zászlóalj gyalogság s egy osztály lovasság vezényeltessék Hunyad 
megyébe. 

A gubernium részéről szeptember 28-án fölküldött jelentés — 
mint említém — nem adta híven elő a komoly valóságot, hogy az 
uralkodót kellően tájékoztassa, minek folytán a leérkezett válasz 
lényegében következő vala : «Forma szerinti lázadásra nem ment 
a dolog, remélhető, hogy az eddig tett intézkedések sikerre fognak 
vezetni; egyébként a néppel szelíden kell bánni, csupán a főlázítók 
és gyilkosok büntetendők szigorúan». 

Ezalatt az oláhok az éj leple alatt gyűléseztek, tanácskoztak 
és határoztak. Vezérül választották Hárát, családi nevén Ursz 
Miklóst, a ki 54 éves kamarai jobbágy vala, saját vallomása szerint 
sem írni, sem olvasni nem tudott volna. Második vezérül Kloska 
Jmnt, harmadik vezérül Krizsán Györgyöt. Ezek is kamarai 
jobbágyok valának. utóbbi a Gyulai Ferencz gyalogezredben 
szolgált mint közkatona. 

Hadtörténelmi Közlemények. 8 



Október 31-én az oláhok a Fehér-Kőrös völgyében Nyirfalván 
(oláhul Mesztakon) gyűltek össze Krizsán vezérlete alatt. Követ-
kező napon, nov. 1-én, a tömeg folyton szaporodva, Káposzta-
falvára (Kurety) vonult. Hollaky alispán a szolgabírákkal s nehánv 
pandúrral Nyirfalván akarta őket meglepni; de késő érkezett a 
helyszínére, minek folytán csak a szolgabírákat a pandúrokkal 
együtt küldte az oláhok nyomában. Ezek éjjel érkeztek Káposzta-
falvára s Krizsánt elfogták. De ez föllármázta a népet s ezek a 
vezért kiszabadítván, a szolgabírákat agyonverték, a pandúrokat 
kegyetlenül elverték ; — a ki birt, elmenekült. 

Itt kezdődött a véres lázadás. Következő napokon — csopor-
tokra oszolva — az egyes községek lakosaival egyetértésben, 
az úrirendet, kor- és nemre való tekintet nélkül, a legembertelenebb 
módon kínozva legyilkolták, az értékes ingóságot elrabolták, a 
mit nem birtak értékesíteni, vagy élvezni, azt megsemmisítették. 
Az épületeket elhamvasztották és lerombolták. Ugyanezt tették 
a református és katholikus templomokkal. A vallás eszközeit 
paraszt aljassággal megbecstelenítették, más vallásbelieket, a 
görög nem egyesült vallásra s az oláh nemzeti ruha viseletére 
kényszerítették. Ezekből kitetszik, hogy a lázadás gyilkos pusztí-
tása : faji, nemzeti és vallásfelekezeti jelleget öltött.1 

Ezúttal megemlítendőnek tartjuk, hogy a lázadás eredő helye 
a Fehér-Körös, az Aranyos és az Ompoly forrás vidéke, s eme 
vizek felső folyásain elterülő havasok valának oláh falvaikkal, 
Kőrösbánya, Abrudbánya és Zalatna veszélyeztetett közpon-
tokkal. 

Közleményünk keretei nem engedik, hogy az oláhok pusztítá-
saival részletesen foglalkozzunk. Az olvasó, kit e gyászos idők 
eseményei érdekelnek, megtalálja azok leírását számos korabeli 
okmányban s több érdemes történelmi munkában. 

Részünkről áttérünk azon politikai s ezzel kapcsolatos katonai 

1 A Hóravilág Erdélyben. I. m. 73. 1. A zarándmegyei havasok közé mene-
kült oláh rablóbandák 1784. év nyarán és ősszel megadták a példát a rablás és 
gyilkolások módszerében. A fellázadt oláh pórnép ősi hajlamánál fogva (akár 
manapság a mi vándor oláhczigányaink) kész veszedelem valának a vagyonos 
osztályra nézve s a szó értelmében véve, az anyaméhben levő magzatnak nem 
kegyelmeztek. Marczali H. i. m. III. k. I. fejezet. 



dolgok ösmertetésére, melyeket ezen rövid munka keretében — 
mint eddig kevésbbé tárgyalt irányt — magunk elé tűztünk. 

Br. Bruckenthal Salamon Erdély kormányzója, nagyszebeni 
székhelyén nov. 4-én kapta az első jelentést az oláhok dúlásáról. 
Azonnal ment a rossz hírrel a katonai főhadparancsnok, br. Preiss 
Ferencz táborszernagyhoz, ki 58 szolgálati évvel, már koros em-
ber volt.1 

Preisst a rossz hír meglepte s úgy nyilatkozott, hogy ez minden-
képen baj. Ha a fölkelőkkel szigorúan bánik, a császár őt fogja 
hibáztatni, hogy alattvalóit meglövette. Ha azt nem teszi, akkor 
nagyobb baj következik s így is ő lesz a bűnös 2 

Kétségkívül jellemző nyilatkozat, midőn a parancsnok fél a 
felelősségtől s ebben elsősorban önmagát félti s eszébe sem jut 
arra gondolni, hogy mit hoz a köznép lázadása, mi lesz az országgal 
és mi a szerencsétlen úrirenddel. 

A polgári kormányzó és a főhadparancsnok, bár a nagyszebeni 
főpiaczon egymáshoz közel laktak, az oláh zendülés ügyében, a 
fenyegető vész daczára nem szóbeli úton, de négy napon át írásban 
értekeztek, — hogv saját igazolásukra kéznél legyen az írásbeli 
dokumentum. 

Végre nov. 7-ik napján, midőn a pórság gyilkos pusztítása 
javában dühöngött, a lázadás gyors elnyomása érdekében szó-
beli határozat czéljából összejöttek. De eredménytelenül, mert 
a kormányzó fölterjesztésében azt í r j a : «a szóbeli értekezések 
még kevésbé sikerültek, a mennyiben egymást teljességgel meg 
nem értették».3 Csodálatos vak csökönyösség uralkodott felettük 
az áldatlan viszályban. 

A főhadparancsnok a katonaság kirendelése iránt némileg 
intézkedett s nov. 6-án közölte a kormányzóval, hogy mely csa-
patok s hova rendeltetnek ki Karp alezredes és Stojanovich 

1 Preiss F. 1771. év elején neveztetett ki Erdély főhadparancsnokává s 
mint népszerű ember az 1781. évi hódolati országgyűlés teljhatalmi biztosaként 
szerepelt s annak végeztével a gubernium az erdélyi honfiak közé leendő föl-
vétel végett a császárnak javaslatba hozta. A Hóravilág Erdélyben. 1. m. 302. 1. 
és Mitteilungen des k. u. k. Kriegsarchivs. 1909. VI. k.. 16. 1. 

1 Előbb i. m. 305. 1. 
3 U. o. 307. 1. 



őrnagy alatt, utasítatván arra, hogy a megyei tisztviselőkkel egyet-
értőleg járjanak el ; de egyszersmind meghagyatott nekik, hogy min-
den ténykedéstől komolyan és okvetlenül tartózkodjanak. (Jedoch 
sich von aller Thätigkeit ernstlich, und ohnfelbar, zu enthalten.)1  

Ezen intézkedés — mint látni fogjuk — az úriosztályt nemhogy 
megvédelmezte volna, de sőt annak végzetes kárára szolgált. 

Az Erdély területén elhelyezett csapatokat, az alább közölt 
«Kimutatás» tünteti fel. 

Kimutatás 
azon csapatokról, melyek az 1784. évi oláh fölkelés időszaká-

ban Erdélyben voltak s részben alkalmazást nyertek. 

A c s a p a t t é s^t 
® ^ O C8 "3 aä 

a n e v e fegyverneme á l lomása fí N 
o 
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•cä 
fegyverneme 
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1 *székely határőr__ gya logezred Csíkszereda — 2 2861 e. 

2 *széke ly határőr « « Kézdivásárh. — 2 4135 e. 

1 *oláh határőr « « Orlát — 2 2412 e. 

2 oláh határőr « « Naszód — 2 3690 e. 

31 *gr. Orosz József 
a l t b n . _ _ • € Fogaras 4 4279 e.. 

51 *gr. Gyula i 
3934 e. Ferencz a l t b n . „ « « Kolozsvár 2 4 3934 e. 

oszt. 
13398 e. 
1 1646 ló — *Székely _ huszár « « — 5 13398 e. 
1 1646 ló 

— *Toscana Lipót 12035 e. 
| 2030 ló főherczeg « < N a g y - E n y e d — 5 12035 e. 
| 2030 ló 

gr. Káinoki . utóbb 
br. Splényi__ .. « « N a g y - S z e b e n — 5 

j 1115 e. 
1 1053 ló — * S a v o y a 2 . _ .„ ~ dragonyos « Szász -Régen — — 
j 1115 e. 
1 1053 ló 

M e g j e g y z é s . Ezen osztrák és magyar csapatok létszáma az 1791—9á. évi 
állományt tünteti fel. Ezek egy része *-gal jelölve részt vett az 1788. évi török 
háborúban Fabrís altábornagy alatt más létszámmal. Ezen csapatok Mária Terézia 
korában állíttattak fel. 

1 A Hóra világ Erdélyben. I. m. 305. 1. 
5 A.-Ausztria volt hadkiegészítő területe. 
Mittheilungen des le. u. k. Kriegs-Archivs, 1889. IV. Band «Die Kaiserliche 

Armee» 8—12. 1. alapján. 



Hogy ezen csapatokból mi volt Erdélyen kívül, más területi 
békeállomáson elhelyezve, az mellékes jelentőségű. Az előadandó 
események igazolni fogják, hogy a Kimutatásban feltüntetett 
csapatokból kirendelt különítmények, utóbb megfelelő alkal-
mazás folytán, bőségesen elegendők valának az oláh lázadás elfoj-
tására s a törvényes rend helyreállítására. 

A főhadparancsnokság karhatalmi kirendelése daczára az 
oláhok fölkelése növekedett, mint a lavina s a Fehér-Körös völgyé-
ből a Marosvölgyébe csapott át s rövid idő alatt 80 községben 
232 úrilakot elhamvasztott s körülbelül 4000 ember életét oltotta 
ki. Az úriosztályból valók közül, a kik idejekorán elfutottak, 
azok Déva, Vajda-Hunyad, Hátszeg, Szász-Sebes, Gyula-Fehérvár 
és Nagy-Szeben városokban találtak menedéket.1 

Lássuk mi történt a politikai és katonai hatóság részéről a 
lázadás elfojtása érdekében. 

A katonaság több veszélyeztetett városba, községbe kirendel-
tetvén, számos helyen mutatkozott ; néhol apró részekre tagolva 
mint járőr, vagy őrség fecséreltetett ; azonban komoly hivatása 
szerint sehol sem lépett föl. Kivételesen fordult elő, hogy kisebb 
osztagok, emberbaráti érzületből kifolyólag, közbeléptek, mert 
hiszen még a fegyvertelen polgár is megbotránkozik a törvény 
nyilvános sérelme fölött és segélyére siet bajba jutott szerencsétlen 
embertársának, bár a főhadparancsnok rendelete, a katonai függe-
lemre való tekintetből, a netalán megnyilatkozó emberbaráti 
indulatnak is útját állotta. 

Említettük, hogy Erdély kormányzója, br. Bruckenthal, a 
pórlázadás 4-ik napján, a beérkezett jelentéssel átment Preiss 
táborszernagyhoz a katonaság kirendelése végett. A főhad-
parancsnokság erre még nov. 4-én értesítette a kormányzóságot, 
hogy Déván 2, Halmágyon (Zaránd m.) 1 század van készenlétben. 

Karp alezredes, ki az Orláton állomásozó 1-ső oláh határőr-
ezred kötelékébe tartozott, nov. 3-án 300 határőrrel vonult be 
Dévára. Ugyanott találunk utóbb Kalljáni hadnagy alatt 70—80 

1 A többször idézett munkák adatai. Továbbá Horváth M. Magyarország 
történelme VII. k. 569. 1. és a Mitteilungen des k. u. lc. Kriegsarchivs 1909. VI. B. 
11. 1. a K. A. Lacy akták alapján. 



székely határőrgyalogost és Simén hadnagy alatt 30 székely 
határőr-lovast. 

Nov. 7-ike táján a főhadparancsnokság arról értesítette a 
kormányzóságot, hogy az orláti 1-ső oláh határőrezredből több 
század, az aranyos-székbeli határőrlovasságból 2 század, azon 
felül néhány sorezredbeli század Karp alezredes és Stojanovich 
őrnagy alatt kirendeltetett. Intézkedés történt az iránt is, hogy 
az 1-ső és 2-ik székely határőrezredből 1—1 gyalogzászlóalj Fogara-
son és Nagy-Szinszékben szállásoltassék el.1 

Abrudbánya város, az őt fenyegető veszedelmet látva, nov. 
3-án jelentést küldött Zalatnára a főbányahivatalnak, a melyben 
katonai segélyért könyörög. 

Nov. 4-én Richárd százados parancsnoksága alatt megerkezett 
a katonaság Zalatnára s a százados haladéktalanul, egy lovas és 
egy gyalogos katona által (valószínűleg más-más úton) értesítette 
Abrudbánya városát, hogy a katonai erő oda mielőbb be fog vonulni. 
Abrudbányát nov. 6-án — mondják — 6000 oláh megtámadta 
és feldúlta. Csak a véres esemény után nov. 9-én (v. 19?) küldött 
oda Richárd százados. 9 lovast és 19 gyalogost. Mi czélból? — bajos 
volna megállapítani.2 

Nov. 4-én az oláhok tömege Pletyinis falu határában gyüle-
kezett. Nov. 5-én Topánfalván a kincstári birtokot dúlta fel. Nov. 
6-án — mint említém — Abrudbányára került a sor. Ugyanezen 
időben az oláhok egy másik csoportja Zaránd megyéből a Kaján-
völgyön át Huny ad megyébe csapott Déva felé vévén iránj'át. 

Nov. 6-án a lázadók a Maros mindkét partján Solymostól 
Homródig égették a falvakat. Karp alezredes 6-án délután csapatá-
val Piskire, 7-én Szászvárosra — a pusztítás színhelyétől elfele — 
húzodott. Mi czélból? — nem kívánjuk ráfogni, hogy : szabad-
kezet adjon az oláhoknak. 

Nov. 7-én reggel az oláhok újból gyülekeztek s a Maros mindkét 
partján Déva felé vonulának, hogy azt megtámadják. De 

1 Id. gr. Teleki D. i. m. 34. 1. 
2 Szabó Pál Abrudbánya városa siralmas elpusztulásának valóságos 

históriája. A város tanácsa a Guberniumhoz benyújtott fo lyamodványában 
írja le a szomorú esetet. L. A Hóravilág Erdélyben. I. m. 84. 1. 



Zeik János alispán 70 székely gyalogossal, 14 székely huszárral 
(a Kalljáni és Simén csapatából) s a csatlakozó nemes urakkal az 
oláhok elé ment es megtámadta őket. «A lázadók száma a 300 főt (?) 
meghaladta. A magyarok a katonasággal együtt mintegy 110-en 
lehettek». Szürkületig tartott a harcz. Az oláhokból elesett 72 
ember. Többen a Marosba fuladtak, 44 oláh fogságba esett.1 

A Zaránd megyében dúló oláhok tömege nov. 7-én Vörös-
patakot, 8-án Offenbányát, 19-én Szolcsvát, Toroczkó-Szt. Györgyöt, 
11-én Toroczkót prédálta, hol számuk 1600-ra növekedett. Torocz-
kón ugyan kevesebb bajt okoztak, mert N.-Enyedről Inczédi 
Sámuel hadnagy 24 Toscanahuszárral estefelé odaérkezett s a 
hozzája csatlakozott 17 fegyveres úrral az oláhokat megtámadta. 
Ezekből többet levágtak és 110-et elfogtak, kiket a következő 
napon Nagy-Enyedre kísértettek. 

Nov. 6-án az oláhoknak egy külön csoportja Benczencz-Gyal-
máron, a Piski-Szászsebesről Gyulafehérvárra vezető útvonal 
mentén, pusztított. Midőn a br. Orbán kúriáját prédálták, Sztojá-
novich oláh határőrezredbeli őrnagy 70 határőr katonával meg-
lepte őket, 20 lázadót lelőtt, 41-et foglyúl ejtett. 

Ugyanezen napon Henning százados az oláhok ellen Magyar-
Brettyére küldetett, azonban csak a Bormenisza udvarát menté 
meg, a hol katonáit szállásolta el, egyébként nem bántotta az 
oláhokat. Nov. 9-én Karp alezredes Hátszegről indult ki s ennek 
környékén vert szét egy lázadócsoportot.2 

1 A Hóra világ Erdélyben. I. m. 78. 1. A Hóratámadás története. I. m. 29. 1. 
Horváth M.: Magyarország története, VII. k. 570. 1. szerint ez alkalommal 

az oláhok száma már az ötezret meghaladta. Ezúttal megjegyezni kívánjuk, 
hogy a magyar történelmi munkákban feltüntetett csapatok ereje és fegyverneme, 
épen úgy a lázadó tömegek létszáma, valamint az elesettek és a foglyok száma 
nem látszik megbízhatónak. Így pl. a jelen esetben 300 főnyi oláh fegyveres 
paraszt sehogy sem elegendő arra, hogy Déva városát támadó szándékkal meg-
közelítse, a hol katonaság is van elhelyezve. Ezek szétverésére a fölfegyverezett 
polgárság is elegendő lett volna. Habár a fellázadt pórnép számát csak hozzá-
vetőleg volt lehetséges megállapítani, de mindenesetre a valószínűség határai 
közt a követelményeknek megfelelő tömeg létszámban. 

2 Gr. Teleki D. i. m. 31. és 38. 1. és Szilágyi F. i. m. 80. és 86. 1. Utóbbi 
előadása szerint Karp alezredes Benczencznél szintén ott volt. De mint tudjuk, 
Karp nov. 6-án délután indult Déváról. Onnan Benczenczig az út legalább is 30 
km. Ebből kifolyólag az alezredes ott ugyanazon napon nem lehetett. 



Baló László Alsó-Fehérmegye alispánja N.-Enyedről nov. 
8-án a Guberniumhoz tett jelentésében előadja, hogy kérelmére 
Hellebran Antal, a Toscanahuszárok ezredese egy határőrszázadot 
Hunvad megyébe elindított, 25 huszárt Zalatnán hagyott s csak 
25 huszárt küldött N.-Enyedre. A miből következtetjük, hogy 
ezen időtájt a Toscana huszárok X.-Enyeden kívül, másfelé voltak. 

Ugyancsak az alispán megkeresése folytán Schultz, a székely-
huszárok alezredese, Gáldra a főispán birtoka védelmére — előbb 
26, majd nov. 7-én 24 katonát (?) egy tiszttel, azután 24 huszárt 
a lázadók útjába eső Remetére, 10 huszárt Diódra küldött.1 

Ezek, mint látjuk, karhatalmi őrségek valának a vagyon 
biztosítására kirendelve. Apró őrségek és kis járőrök, önmagokban 
védtelenek, s a lázadók felbátorítására szolgálnak csupán. De 
miféle őrség az, mely a fegyverhasználat jogától és kötelességétől 
el van tiltva? 

Fábián Dániel számvevőségi lajstromozó — registrator 
nov. 10-én jelenté az előljáró kormányszéknek N.-Szebenbe, 
hogy nov. 7-én Károly-Fejérvárba érkezett 1 század székelyhuszár 
Eichinger kapitány alatt, hogy onnan Dévára folytassa útját.2 

Fábián megkérte a századost, hogy Alvinczen-JBorbereken, hol 
keresztül fog vonulni, verje szét az ott pusztító oláh bandát s 
fogja el a főkolomposokat. A százados ezt megígérte. De nov. 
8-án reggel, midőn Fábián a százados társaságában Alvinczre 
érkezett, mely várost ellepték az oláhok, fájdalommal tapasz-
talta, hogy a százados ott meg sem állapodott s a gonosztevőket 
nem kergette szét, mert mint mondá, Alvincz városába katonai 
segítség czéljából nem rendeltetett ki s a maga felelősségére parancsot 
nem kapott. A kapitány még csak azon utczán sem akart keresztül 
menni, hol az oláhok dúltak. A lakosság a katonák láttára előbújt 
rejtekhelyéből (mert hiszen a nép a katonát a törvényes rend 
hivatott őrének tekintette) s újjal rámutattak a rablással foglal-
kozó oláhokra ; de hasztalan, mert a kapitányt mi sem indította 
meg, hogy csak egy perezre is megállapodnék, mert a gonosztevőket 

1 Szilágyi F. i. m. 308. 1. 
3 Ez volt azon határőrszázad, melyet Hellebran Antal ezredes Babó László 

alispán megkeresése folytán Hunyad megyébe irányított. 



üldözni rendelete nincs s azok megtámadásának felelősségét magára 
nem veheti. Borbereken az oláhok megpillantván a katonaságot, 
szétfutottak (mert ezek is bűnös cselekményök tudatában félték 
a törvényes rend őreit), de a midőn az elvonult, bántatlanul 
folytatták rablásukat.1 

A jelen eset nyílt kérdést állít a karhatalomra kirendelt pa-
rancsnok elé az iránt, hogy mit tevő legyen? csináljon-e rendet már 
útközben a lázadó csőcselékkel, vagy hagyja őket tovább dúlni s 
folytassa útját oda, a hová kirendeltetett, ugyancsak a törvényes 
rend helyreállítása érdekében? Egy katonai parancsnok, a ki 
azért rendeltetik ki, hogy bizonyos ponton keresse föl s támadja 
meg az ellenséget, — ha már útközben találkozik az ellenséggel, 
vagy annak egy lényeges részével, vájjon nem fogja azt meg-
támadni — és ártalmatlanná tenni? 

A katonai Szolgálati Szabályzat ma a zavargások megfékezé-
sére nézve azt rendeli, hogy «A fegyveres erő alkalmazásának be 
kell következnie : 

a) Zavargásoknál és fölkelési mozgalmaknál, a fölhatalmazott 
közigazgatási hivatalnok határozott és indokolt kívánságára, 
azon esetekben, midőn ennek megelőző fölhívásai a törvényes 
állapot helyreállítására eredménytelenek maradtak, és a midőn 
a melléje rendelt csapatosztag parancsnoka is a beavatkozás 
szükséges voltáról meggyőződött» 

Ha Fábiánt nem vesszük fölhatalmazott közigazgatási hivatal-
noknak, — vájjon lehetett-e kétsége a lovasszázad parancsnoká-
nak az iránt, hogy ezen «erőszakos eszközökkel ellátott emberek», 
a kik rabolják és gyilkolják a védtelen polgárokat, sőt a csapatot 
is ellenséges indulattal fenyegethetik, ezek ellen a karhatalmi 
beavatkozás — a politikai hivatalnok felhívása nélkül is — nemcsak 
szükséges, de kötelességszerű ténykedése a karhatalomra kirendelt 
csapatnak? 

Egyébként az oláhok lázadása nyilvános vala, ennek meg-
állapításához politikai hatóság közegére nem is volt szükség. 
A mi talán mentségére szolgálhat Eichinger századosnak, az a 
főhadparancsnokság ferde intézkedése ; bár a százados annak 

1 I. m. 309. 1. 



szellemében sem kísérté meg az eljárást, a mi különben az ügynek 
amúgy is csak kárára lett volna. 

Egyébként a karhatalom alkalmazását illetőleg, ezen vészes 
időben elkövetett hibák, lényeges tanulságot szolgáltattak arra 
nézve, hogy a Szolgálati Szabályzat I. r. 70. és 72. §§ határozmá-
nyaival, a karhatalom hivatása és alkalmazása a józan ész követel-
ménye szerint — az állam és a társadalom érdekeinek megfelelő 
színvonalra emeltessék — mindezen ténykedések elhatározása, 
ha a karhatalom eljárására nézve külön szabályzat nem volt, 
a mint az kitetszik József császár alkalmi intézkedéseiből is, 
a józan megfontoláson alapszik. A kinek van hozzávaló esze, 
szíve és jelleme, az helyesen fogja hivatását végezni. A ki ezen 
tulajdonságok hiján van, azon — többnyire — a Szabályzatok 
sem tudnak segíteni. 

Fábián ezután visszatért Károlyfejérvárra, hog}" a Gyulai 
Ferencz-ezredből kérjen Alvinczre legalább 80 embert; de a parancs-
noktól azt a választ kapta, hogy-a jelen fölötte kényes körülmények 
közt semmit sem tehet.1 

Ilv módon származtak a ferde parancsból ferde következmé-
nyek. Nov. 9-én Kloska oláh lázadóival Toroczkó-Szt.-Györgyre 
tört. 72 fegyveres nemes Boros János szolgabíró és Kerekes Gergely 
postamester vezetése alatt a 200 főnyi oláh bandát szétverte s 
abból 80—85 embert foglyul ejtett. Akkor érkezett oda Hertelendi 
Káinoki huszárezredbeli százados, Inczédi hadnaggyal 43 huszár 
élén, a midőn az Aranyos-folyón túl Ponor felől az oláhság 
tömegei nagy zajjal, kiabálás és lövöldözéssel törtettek lefelé. 
Hertelendi eléjök vonult. Csatlakozott melléje a nemesek csapata. 
A százados alkuba ereszkedett a főhadparancsnoki rendelet értel-
mében az oláhokkal ; ő Felsége nevében a kegyelmet ajánlotta 
nekik, ha kiadják vezéreiket s házaikba vonulnak mint békés 
polgárok. Az oláhok ezt megigérték, de foglyaik szabadonbocsátását 
kívánták. Hertelendi közölte ezt Borossal, kijelentvén, hogy itt 
más mód nincs a békülésre; s az oláhok kívánsága teljesült. 

Hogy Hertelendi felült az oláhok Ígéretének, ezt a főhadparancs-

1 U. o. 310. l. 



nok rendelkezése iránt való függelemnek tulajdoníthajtuk. 
A katonaság ott volt, segédkezett, azonban az ügy ártalmára. 

Kray Pál székelyezred beli alezredes előtt is — mint utóbb 
lesz róla szó letérdelve kegyelemért esedeztek az elfogott oláhok. 
S a midőn elbocsátá őket, nagyobb távolságban ugyanazon emberek, 
már fegyverrel a kézben álltak ellene. 

Említve van, hogy Csepei László százados is ki volt rendelve 
egy századdal a zarándi kerületben niint karhatalom, de mit sem 
tett az oláhok ellen.1 

Nem kevésbbé sajátságos és figyelemreméltó esetként tűnik 
fel, hogy Schultz székelyhuszárezredbeli alezredes, midőn osztá-
lyával mint karhatalom kirendeltetett, hogy a vérontást kerülje, 
Horával alkuba ereszkedett. Első ízben nov. 8 — 10. táján Topán-
falván, másodízben Tibor nevű falunál. Előbbi alkalommal 8 napi 
fegyverszünetet is kötöttek. 

Ezen egyezkedés csak emelte az oláhok nagyralátó merészségét, 
a miről br. Grerliczi József is nov. 30-án Zalatnáról írt jelentésében 
megemlékezik, hogy ezen értekezés óta az oláhok még veszélyesebb 
magatartást tanúsítottak. Az oláhok elfogadván a nekik meg-
ígért uralkodói kegyelmet, feltételül kötötték ki, a szolgaság meg-
szüntetését, az oláhok katonásítását, a nemesi javak elosztását, 
a foglyok szabadonbocsátását, stb.2 

Ma a katonai Szolgálati Szabályzat ebben így határoz : «Ha 
azonban a fegy.ver alkalmazásának szüksége beállott, akkor a 
rendzavarók teljes szétoszlása, vagy föltétlen megadása követe-
lendő és semmi szín alatt sem szabad föltételes megadást elfogadni, 
vagy egyezkedésbe bocsátkozni.»3 

A ferde parancsnak természetes következése volt a lázadókkal 
való szelíd és engedékeny bánásmód, mely a katonaságot fontos 
hivatásától elzárta, más részről a tisztikart az úrirend szemében 
a fosztogató oláh bandákkal való pajtáskodás, sőt némely esetben 
a haszonlesés gyanújába keverte.4 

1 u . o. 314. l. 
2 Mitteilungen stb. 1909. VI. B. 12.1. Horváth M. VII. k. 572. 1. Gr. Ttlelei D. 

i. m. 145. 1. 
3 Szolgálati Szabályzat I. r. 518. p. 
4 Hóravilág Erdélyben, i. ni. 320. 1. 



Hogy ezen eljárás mennyire ellenkezett József császár nézetével, 
kitetszik a lázadás elnyomására kiadott rendeletéből is, melyben 
kijelenti, hogy a lázadóknak érdekében áll a katonaság erélyes 
föllépésé, a mi természetesen nem is mehetett vérontás nélkül. 

Még a lázadás kezdő szakában, nov. 7-ike táján, midőn a 
főhadparancsnokság a kormányszéknek tudomására hozta a 
katonaság kirendelését, egyben azon véleményének adott kifeje-
zést, hogy a katonaság magában nem lesz képes a rendet helyre-
állítani, jó volna, ha a kormányszék papokat is küldene a nép 
lecsöndesítésére, kik azt gonosz szándékától visszatartanák.1 

A katonaság közömbös, vagy tehetetlen, szóval eredmény-
telen magatartása folytán br. Bruckenthal Sámuel, az erdélyi 
kormányszék feje, nov. 9-én javaslatba hozta a főhadparancsnok-
ságnak, hogy a mennyiben a katonaság nem volna elég erős az 
oláh lázadás elnyomására, saját részéről hajlandó a nemességet 
és szabadembereket, mint fegyveres erőt felültetni, hogy csatla-
kozzanak a katonasághoz a lázadás elnyomására. 

Preiss táborszernagy erre még nov. 10-én elutasítólag vála-
szolt : «mivel a lázadócsoportok szerteszét több vidéken kóborol-
nak, egy általános felülésre még nincs ok.»2 

Nevezetes, hogy a midőn az oláhok irtó háborút viseltek az 
úrirend s annak vagyona ellen, a főhadparancsnoki rendelet 
alapján a katonaság részéről mindenütt kísértett a humanitás 
szelleme az oláh pórnép iránt, mely mint • fentebb láttuk, 
az úrirend, tehát az értelmiség önvédelmi ténykedésének is tilta-
kozással útját állotta. Az állam érdekeinek ily mértékben való 
egyoldalú felfogása — ha ellenséges indulatnak nem bélyegezzük, — 
a csodával határos képtelenség ténye volt. 

A közbiztonság eme vergődése idején, egy reménysugár 
sem mutatkozott a távol Erdély népe nyugalmának helyreállítá-
sára. Úgy a polgári, mint a katonai hatóság József császártól várta 
a döntő határozatot az iránt, hogy mi történjék. 

Azon időben a sürgős jelentéseket postakocsin, vagy más 

1 A Hóratámadás. története. 35. 1. 
2 Seye der wahre Grund noch nicht vorhanden, um einen allgemeinen 

Aufstand zu machen.» A Hóravilág Erdélyben. I. h. 324. 1. 



előfogaton, esetleg lóháton továbbították. Az oláhság rabló-
gyilkolásáról és pusztításáról az első jelentés a lázadás 4-ik 
napján, vagyis nov. 4-én Déváról küldetett föl Bécsbe, hol az 
nov. 12-én, tehát 9 nap múlva érkezett meg. A császár még az-
nap futárt küldött Budapesten át N.-Szebenbe azon utasítással, 
hogy a polgári hatóság a katonai parancsnoksággal egyetértésben 
s egész eréllyel intézkedjék ; a hol szükséges, minden kímélet 
félreteendő, mivel az erélyes föllépés biztosítja a nép kíméletét. 

Nov. 13-án és 14-én újabb tudósítások érkeztek Bécsbe, minek 
folytán a császár utasította Bruckenthal kormányzót, hogy a fő-
hadparancsnokkal «brevi manu» egy étért őleg intézkedjék, megyei 
tisztviselőket a katonasággal együtt küldjön k i ; az ellenszegülők 
rögtön-bíróság alá vonandók. A főczinkosok fejére 300 arany tűzendő. 

Ezekből láthatjuk, hogy a karhatalmi kirendelés s alkalma-
zásának módja elvileg József császár intézkedései által, a ma fenn-
álló szabályok gyakorlati alapját szolgáltatja. 

Br. Preissnak is ment utasítás a katonai intézkedés iránt s 
minthogy az ágyúk a tömegre nagy hatással vannak, elrendelte a 
császár, hogy N.-Szeben és Károlyfejérvárról néhány 3 fontos löveget 
szállíttasson s osztassa be a zászlóaljak és dandárok közé. Egyben 
közölte a császár, hogy Magyarországról — mihelyt ott a béke 
helyreáll - - Koppenzoller tábornok a de Vin- és Károlyi-gyalog-
ezredekkel, valamint Sturm tábornok a Würtenberg- és Berli-
chingen-dragonyosokkal fognak — a Maros és Körös völgyön át — 
Erdélybe vonulni, hogy két tűz közé szorítsák a lázadókat ; végül 
azon reményének adott kifejezést, hogy Preiss a Gyulai- és Orosz-
gyalogezredeket, valamint a Lipót főherczeghuszárokat már is 
alkalmazta.1 

De ugyancsak egy nov. 8-án kelt fölterjesztésre is küldött 
József császár nov. 17-én egy leiratot, melyben kifogásolja a polgári 
és katonai legfőbb hatóság viszálvkodását s a nov. 20-án leküldött 
császári határozattal Preiss Ferencz táborszernagyot csekély 
tartási díjjal a nyugállományba helyezte s Fabris Domonkos 
altábornagyot erdélyi főhadparancsnokká nevezte ki.2 

1 U. o. 332—333. 1. 
2 U. o. 336 — 337. 1. és Mitteilungen des k. u. k. Kriegsarchivs. 1909. VI . 

13—16. 1. Kray Pál alezredes levele Sándor öccséhez. 



A császár határozott intézkedésének csakhamar híre futott 
Erdélyben.1 

Utasítása folytán, még Preiss rendelkezett a katonaság nagyobb-
mérvű kirendelése iránt, melynek következtében kivonult a Toscana-
huszárezred, a Savoya-dragonvosok, a székelyhuszárok, az Orosz-
gyalogezredtó'l 1 zászlóalj, a Gyulai Eerencz-gyalogezredtől 1 zászló-
alj, az 1. székelyhatárőrezredtől 2 zászlóalj, a 2. oláh határőr-
ezredtől 2 zászlóalj s a 2. székelyhatárőrezred menet készültségbe 
lépett.2 

1 Hogy Preiss táborszernagy csupán nyugdíjba tétetett s szigorúbb eljárást 
nem vont maga után téves szempontból kiinduló intézkedése miatt, azt akkoron 
az úrirend József császárnak zokon vette. A politikai érzelmek hullámzasa szerint 
vannak történelmi munkák, melyek ezért ma is elítélőleg nyilatkoznak József 
császárról. Hogy az uralkodó philantrop lelkülete nem volt szigorúbb öreg kato-
nája iránt, ki annyi éven át szolgálta az államot s katonai pályafutását már 
III. Károly alatt kezdve Mária Terézia királynő teljes uralkodásán át, legutóbb 
pedig József alatt is szolgált, azt részünkről csupán a császár jóságos kegyének 
javára tudjuk írni. 

Ha igazságosan és mindenki fölött ítélkezni kellett volna, kik az országos 
szerencsétlenség okai valának, úgy véljük, hogy a nemesi rend és a hivatalnoki 
kar számos tagja aligha jutott volna kedvező elbírálás alá. 

Preissnak bűnül róhatják azt, hogy legfőbb hadurának kedve s nem az 
ország érdeke szerint óhajtott eljárni. Azt is mondhatják róla, hogy félszeg intéz-
kedésével a nép egyik részének kedvezett, a másiknak pedig mérhetetlen károkat 
okozott. 

Részünkről ligy véljük, hogy a baj tulajdonképen abban keresendő, hogy 
az elaggott katona szellemi képességeinél s katonafüggelmi érzületénél fogva 
nem tudott az államélet követelményeinek magaslatára emelkedni. Ehhez ő 
kis ember volt. Ha József császár emberbaráti érzületének valami felróható, 
akkor azon intézkedése, hogy egy országos jelentőségű katonai állás betöltésére 
nem jól választotta meg emberét. De hogy ez alkalommal József nemes gondolkodá-
sát méltányosabban megítélhessük, vissza kell pillantanunk a korábbi időkre 
is. Tudjuk ugyanis, hogy az érdemekben gazdag Nádasdv Ferencz tábornagyot, 
a nagyemlékű lovasvezért, Mária Terézia királyunk, a hadszinhelyről rendelke-
zési állapotba helyezte, mert sógorát, Lothringern Károlyt, a kevésbbé szerencsés 
hadvezért is 1757-ben állásából fölmentenie kellett. De fia,József, ösmerve Nádasdy 
elévülhetlen érdemeit s hadvezéri képességét, 1778-ban, midőn a porosz király 
ellen újabb háborúra volt kilátás, magához hivatta Nádasdy Ferenczet s neki 
az erkölcsi elégtételt megadván, a Galicziában gyülekező hadsereg vezérletét 
reá ruházta. Tudjuk, hogy ez a hadjárat elmaradt. De Józsefnek e nemes és méltá-
nyos határozatát a történelem megörökítette. 

2 Mitteilungen stb. 1909. VI. B. 12. 1. Kray levele Sándor öccséhez. 



A székelyhatárőrezreddel együtt kirendeltségbe jutott a 
katonai körökben jeles tekintélyű Kray Pál. ki 1783 szept. 7-én 
soron kívül alezredessé lépett elő s egyúttal a 2-ik székelyhatárőr-
ezredbe Kézdi-Vásárhelyre osztatott, hol csakhamar közszeretet 
és közbecsiilés tárgya lőn. Jövetelét megelőzte hírneve. Része volt 
a hétéves háborúban. 1757-ben mint zászlós Nádasdy Ferencz 
hadseregében volt beosztva s mint ilyen Schweidnitz ostrománál 
kitüntette magát s részt vett a boroszlói és leutheni csatákban, 
de főleg Glatz megrohanásánál (1760 júl. 26.) mint főhadnagy 
és Draskovits altábornagy segédtisztje tűnt ki, minek folytán 
elöljárói figyelmét magára vonta s fontos küldetést nyert az orosz 
udvarhoz. A harczban vitéz, cselekvéseiben meggondolt, gya-
korlatias és határozott, alárendeltjeiről nemesen gondolkodó 
előljáró. a ki Sándor öccséhez intézett levelében annvi szeretettel 
és becsüléssel emlékezik meg az ő székely katonáiról. Kray Pál 
alezredes szinte predestinálva volt arra, hogy határozott fellépé-
sével az oláhság embertelen lázadását elnyomja. Midőn a kar-
hatalmi kirendeltségben volt parancsnokok Preiss főhadparancs-
nok félszeg rendelkezésének varázshatása alatt az országnak, a 
népnek, az államkincstárának csak kárára és nem hasznára voltak, 
Kray tisztában volt azzal, hogv itt erélyes föllépésre van szükség. 
A menet 4-ik napján írja öccsének, hogyha a lázadó ficzkók 
iránt rendkívüli erélvt nem fognak kifejteni, akkor az egész télen 
át sátorosczigánvok módjára jutnak s tavasszal kezdődik az 
újabb történelem. 

Kray a beléje helyezett bizalomnak tökéletesen megfelelt s 
utóbb — mint látni fogjuk — nemcsak elöljárói elismerésében, de 
a polgárság, nevezetesen a nemesi osztály kitüntető szeretetében 
és magasztalásban is volt része. 

Kray ezen időszakban több levelet írt Sándor öccséhez, ki 
századosi1 rendfokozatban szolgált a 39-ik Preysach nevezetű 
gyalogezredben s Eperjesen állomásozott. E levelek világot vet-
nek a karhatalom ténykedésére, mely hosszú vajúdás után 
egy csapásra lesújtotta a pórlázadást s gyors és szakadatlan üldö-
zés által elfojtá az oláhokban még annak gondolatát is, hogy 
tavasszal, vagy később új lázadást kezdjenek. 

1 Ka pit än lt. 



Első levelét 1784 nov. hónap 3-ik tizedében, 26—28-a táján 
írta.1 Levele így szól: 

Kedves Öcsém! A negyedik menetállomáson írom e levelet. 
Sietve indultam ezredünk egy zászlóaljával N.-Szebenre, a hova 
holnapután fogunk bevonulni. Az idevaló nép több ezer számban 
összeverődött, sok nemes embert leölt s mindenféle rém dolgot 
követ el azon a jogczímen, hogy katonásítva lett s adót fizetni 
sem akar. Az ügy bizonyára komoly. — (Itt közli a kirendelt 
csapatokat.) — Csak induláskor tudtam meg, hogy a fölkelők ellen 
megyünk. It t mondja aztán, hogyan kell a lázadókkal elbánni — 
mint föntebb említém, — aztán folyta t ja : Iszonyú gyilkolást 
követtek el a nemességen, mindent kifosztva és fölégetve. 

A császártól minden órában várjuk a magatartásunkra vonat-
kozó parancsot. Yezérczinkosaik legutóbb N.-Enyeden (nov. 
8—10-ike közt) Schultz, a székelyhuszárok alezredesével óhaj-
tottak beszélni 2 s föltételeiket előadták a császárnak. 

Csak N.-Szebenben kapok utasítást az eljárás módjára nézve^ 
Szerencsénk a tél, mert különben oláhországi és moldvai oláhok 
is csatlakoznának ezekhez. Lehet, hogy ez a csőcselék Török-
országba fog menekülni, a mi viszont Magyarországon a nép nagy-
mérvű fogyatékát okozná.» 

Yégül írja, hogy a napi menetek jobbára 10 óráig tartanak, 
a mi «az ő kedves székelyeit igen megviseli.» — stb. 

Ezen időszakkal veszi kezdetét a karhatalomként kirendelt 
katonaság erélyesebb alkalmazása, november hónap vége felé. 
Az oláhok ezt érezve, a hegyek közé vonultak vissza. Hátszegről 
Mesterházi oroszezredbeli főhadnagy nyolcz gyalogossal a hava-
sokra küldetett, hogy az oláhok állását kikémlelje. Ezek Mester-
házit és 4 emberét lesből lelőtték. Erre a fölfegyverzett nemesség, 
2 század gránátos es 1 lovasszázad Czigán huszárszázados vezérlete 

1 A cs. és kir. hadilevéltár kiadványában nov. 2-ika hibásan van fölvéve, 
mert mint föntebb láttuk, József császár a fölkelésre vonatkozó jelentést csak 
nov. 12-én kapta s rendelkezése nov. 21-ike táján érkezett N.-Szebenbe. A hadtest-
parancsnokság rendelkezése folytán a zászlóalj nov. 23-ika táján indulhatott 
Kézdi-Vásárhelyről s levelét Kray a 4-ik menetállomáson írta X.-Szebenre 
haladó útjában. 

J Mint tudjuk, Schultz volt a kezdeményező. 



alatt az oláhokat megtámadta s 2000-nél többet (?) felkonczolt 
volna. 

Enyedről Bernárd huszárőrmester tizedmagával Ponorra 
küldetett járőrbe. Az oláhok körülvették őket, az őrmestert meg-
ölték, a huszárokat megsebesítették. Erre Schultz alezredes nov. 
28-án két gyulaiszázaddal, 52 székely- és 22 Toscanahuszárral 
az oláhok ellen indult. Sűrű köd födte az oláhok állását és Schultz — 
miután egy embere a harcztéren elesett és 11 megsebesült, — 
visszavonult. 

Önvédelmére a nemesség is fegyveres csoportokat alakított. 
Midőn a szorongatott oláhok a gyalui havasok közé vonultak, 
Bánffy György 300 nemessel fedezte Bánffy-Hunyadot. Ugyan-
ekkor több más fegyveres úricsapat védelmezte a magyarság 
területét.1 

Kray Pál alezredes második levelét Nagy-Szeben elhagyása 
után az oda egy gyalogmenetre eső Szász-Sebesről írta. Ebben 
előadja, hogy Pfefferhorn tábornok vezényli a hadtestet, mely az 
oláhok ellen megalakult. Főhadiszállása Szász-Sebesen van, mely-
hez a kormányszék is kirendelte bizottságát. A foglyokat átveszik 
és kikérdezik. Aztán így folytatja : «két napi menet után a rabló 
csőcselék közepébe jutok, mely annyi kegyetlenséget követett el 
a nemes osztályon s most védekezik a katonaság ellen. Az én 
zászlóaljamat a tábornok már is szétdarabolta. Holnap küldök 
egy századost Károlyfejérváron át Schultz huszáralezredesnek2 

s holnap különítek ki egy másodikat Szászvároson át Dévára,3 

következőleg csak egy osztályom marad, a melyhez egy szakasz 
huszárt fogok kapni. Nekem jut a legszorosabb s leghegyesebb 
vidék, a rabló csőcselék középpontja.4 Eddig több mint 600 embe-
rük van fölfegyverezve. Talán lesz hozzá szerencsém, hogy ezen 
hadat meg fogom találni. Biztosra veszem, hogy az én székely 
katonáim kitesznek magukért. Sok dolgom miatt többet nem 
írhatok.» 

1 Gr. Teleki D. i. m. 42., 43., 49. 1. 
* Bizonyára a ponori támadás balsikere fo lytán. 
3 Hatszeg vidékére. 
4 A lázadás eredő fészke, t . i. a Fehér-Körös, az Aranyos és Ompoly hegy-

vidéke. 

Hadtörténelmi Közlemények. 9 



Ezen időszakban a lázadók más-más helyen, négy csoportra 
tagozódtak. Egyik csoport Zarándban Krisán vezérlete alatt, a 
második Hóra fia alatt Mogos, Ponor, Remete vidékén, a harmadik 
Kloska alatt Offenbánya körül, a negyedik Torda-Aranyos megyé-
hez tartozó Albák község táján táborozott. Kray alezredes a neki 
odautalt fárasztó és nagy területen kis csapatával úgy viselkedett, 
mint egy száguldókülönítmény. Naponta lehetőleg gyors és fárasztó 
menetet végezett, hogy az oláhokat föltalálja, nyomban kövesse 
s a veszélyben volt s még életben maradt úricsaládokat fogságuk-
ból kiszabadítsa s a vandal népet netalán szándékba vett pusztí-
tásaiban megakadályozza. 

Ezen ténykedését 1784 deczember "20-án írja Abrudbányáról 
Sándor öccsének. A levél következőleg szól: 

«Kedves öcsém! Ne csodáld, hogy ritkán írok, a nagy menetek, 
a kedvezőtlen időjárás s bevonulásunk a szánandóan elpusztított, 
kirabolt vidékre, a mi nyomorúságunkat is nagyban fokozta. 

Soha semmiféle török had nem bánt oly gonoszúl az emberi-
séggel, mint ez a rosszindulatú oláhság. Útközben találtam szegény 
özvegyeket, árvákat s más nyomorúságosan menekülő embereket, 
kiknek férjük, szülőjük, testvéreik kegyetlen módon legyilkoltattak. 
Kőrösbányán 44 nemes származású egyént szabadítottam meg, 
kik oláh ruházatban az oláhok szolgálatában valának s ezek 
közt egy úrileányt, ki egy fiatal oláh ember felesége volt. Ezeket 
mind Dévára küldöttem, hol a megye szállásban és ellátásban 
részesíti őket. Deczember 7-én 400 főnyi csapatommal a bánya-
városok szorosa felt meneteltem, a hol mérhetetlen kárt okoztak 
a bányaművekben a császárnak. Szerencsére az elővédnél valék, 
mely 50 székelygyalogosból és 50 Toscana- és székelyhuszárból 
alakult, — midőn Mihelyen falunál egy szűk szorosban 2000 főnél 
több emberből álló lázadócsoport, — fegyver, pisztoly, lándzsa 
és vasvillával fölfegyverkezve,1 — útunkat állotta s Vajda főhadna-

1 Marczuli H. i. m. III. k. I. fejezet. A Hóravilág Erdélyben. 34.1. említi , 
hogy az oláhok közt kevés volt a puskás, többnyire vasvillával és botokkal 
voltak fölfegyverkezve s lopott vasakból czigánykovácsok gyártották számukra 
a lándzsákat s egyéb ölőfegyvert, — a mint azt Gyöngyösi János levelében 
olvashatjuk. — Ebből is kitetszik, hogy a föllázadt oláhság nem volt a harczra 
szervezve ; nemhogy a katonaságnak, de a nemesi fölkelő csapatoknak sem 



gyot elöljárőrben néhány huszárjával már körülfogták. Épen 
kivonultam a szorosból, midőn egy huszár hozta a jelentést ezek 
sorsáról. Erre lovasságomat két szakaszba alakulva fölfejlődtetém 
(az úton, szemben a lázadókkal) s gyalogságomat utasítottam, 
hogy a lázadókat oldalban támadja meg. 

Ilyenmódon meneteltem a tömeg ellen, mely balszárnyát 
a Körös-patakra, jobbszárnyát a magaslat bozótja közé helyezte 
s háta mögött egy bekerített parasztudvar vala. Midőn körülbelül 
150 lépésre közeledtünk, elibéjük lovagoltam egyedül s parancsol-
tam, hogy tegyék le fegyvereiket, de ők azt nem tették, hanem 
nagy zajt ütöttek s a hegyenállókat támadásra ösztönözték. Most 
huszárjaimat rohamra utasítám, mire az oláhok a kerítés mögül, 
hova visszavonulóban is valának, tüzelni kezdtek ránk. A huszárok 
a támadás előtt pisztolyaikat kilőtték s azután kardot rántva, az 
oláhokat a kerítésen át az udvarba szorították. Gyalogságom nem 
bírt elég gyorsan előrejutni, végre az oláhok elé került a magaslaton 
s tüzelni kezdett rájok, minek folytán általános zavar támadt a 
ficzkók közt. Egyesek a parasztudvaron elbújtak a szobában, 
csűrben, mások egy karma felgyújtása következtében előbújtak, 
de néhányan oda is égtek. 30-an fogságba estek. A többiek az 
erdőben a bokrok közt elmenekültek, hová gyalogságom sötét 
éjjelig üldözte őket (mert ez a menet a délután folyamán történt). 
A helyszínen 85 halott maradt, a sebesültek számát eleinte ugyan-
annyira vagy többre becsültem, de csak a jelenlevőkből meg-
állapítottuk, hogy '200-nál többen valának, kikből számosan a 
házakban és a bokrok közt elhaltak. 

Ezen ütközettel helyreállott a nyugalom. A községek maguktól 
9 császári fölszerelt lovat és 14 muskétát szolgáltattak be nálam. 
Azóta folyton menetelünk minden irányban, hogy a ficzkókat 
valahol föltaláljuk, de sehol sem állják ki a próbát. Már bánt is 
a dolog, hóban, fagyban menetelni s főleg, hogy éjt és napot szabad 
ég alatt kell töltenünk. Csapatomból egy huszárló kimúlt s öt 
emberem könnyű sebet kapott.» 

tudott volna ellentállni. Csak is a fegyvertelen úrinép védtelen és gyámoltalan 
tagjain önték ki mérhetlen dühöket. Hogy 5 — 6 héten át tudtak garázdálkodni 
Erdélynek délnyugati részein, az kizárólag a főhadparancsnokság káros rendel-
kezésének tulajdonítható. 



Kraynak eddig közölt leveleiből megállapíthatjuk, hogy a 
fölkelők központi területén azon útvonalakon nyomult elő, hol 
a lázadókat föltalálni remélte. Első útvonalának véljük meg-
állapítani hozzávetőleg Zalatna, Ivurety, Kőrösbányát. Utóbbi 
helyen kiszabadítá a magyar nemes foglyokat — s utóbbi helyről 
ment Kristyoron át Mihelyen felé, hol a lázadókkal összecsapott. 

A különítmény Kőrösbányáról jövet Abrudbányára menetelt. 
Deczember 7-én délután indult állomásáról, a Fehér-Körös völgyé-
ben, tehát Kristyoron át Zdrapc Mihelyen felé.1 Zdrapctól északra 
1 ]/2 km. távolságban találjuk azon útszorost, a melyből Kray csapata 
kibontakozott s Miheleny falutól délre fogták körül az oláhok 
Vajda főhadnagy huszárjait s az oláhok természetes állását Mihe-
leny falutól dél és délnyugatra — az első házak táján - balszárny-
nyal a Körös pataknál, jobbszárnnyal a faluhoz lehajló magasla-
ton állapíthatjuk meg. A huszárok az úton támadtak, míg a gya-
logság a huszároktól balra a magaslaton nyomult elő. 

Kray folytatólag 1785 január 4-én Abrudbányáról értesíti 
öccsét előbbi levele kapcsán : «Azóta mindég a nyakukon vagyok, 
de sehol sem találtam őket egy csoportban, kénytelen valék tehát 
fővezérüket csel útján csapdába ejteni, a mi sikerült. Messze, a 
legmagasabban fekvő magyar határhegységbe kiküldtem egy 
100 főnyi különítményt, ehhez csatlakoztak idevaló meghitt 
emberek, kiknek sikerült kikutatni s végre deczember 27-én körül-
venni s elfogni a két első oláh vezért, Hórát és Kloskát,2 (kinek 

1 Kőrösbányától Mihelvenig egy gyalogmenet. <Wei] dieser Marsch nach-
mittags geschach» mint Kray írja, ebből következtetjük, hogy a különítmény 
aznap délután nem Kőrösbányáról, de egy közelebb eső helyről indult Mihelyenre. 

! Hóra és Kloska az albaki határ Galpona nevű havasán egy kidőlt fa 
gyökere mellett kis kunyhóban nyomorogtak, a zord idő által is üldözve. Ott 
fogták el őket a székely katonák, néhány kamarai hajdú és oláh paraszt veze-
tése mellett, kik aztán részesültek a kitűzött jutalomban. Gr. Teleki D. i. m. 
82 — 83. 1. Ez alkalommal föl kell említenünk, hogy a Kray által fogalmazott 
csel- és elfogás tervét Vajda főhadnagy, ki a mihelyeni harcz idején az előljarőr 
parancsnoka volt, — 100 székely katonával hajtotta végre. Ezért Vajdát József 
császár soronkívül századossá léptette elő s fiOO tallérral és egy aranyérem ki-
tüntetéssel jutalmazta meg. Geschichte des k. u. k. Infant. Retjim. Karl I. König 
v. Rumänien Nr. 6. Budapest 1908. 4, és Kurze Geschichte der Kais. Koenigl. 
Regimenter stb. I. Band. Wien 1800. 354. 1. 



fejére külön-külön a császár 3UU tallért tűzött ki.) Ezeket aztán 
mint újévi ajándékot elszállíttattam az én tábornok- dandárparancs-
nokomnak. br. Pfefferkornnak, Károlyfejérvárra. Hogy eme szeren-
csés fogást ez országrészben, főleg a magyarság, mily nagy örömmel 
fogadta, azt nem tudom néked elég híven leírni. Úgy gondolom, 
az udvar előtt sem marad az eset közönyös, mert ezeknek föltett 
szándékuk vala, hogy az elfajult gonosz népet az egész országban 
fellázítják s a legrosszabb czélzattal az országot elpusztítják. Ha 
az elfogatás nem sikerül, a béke sohasem lett volna biztos ez 
országban. 

Nekem végtelen örömet okoz, hogy az országnak ezen siker-
teljes szolgálatot tehettem, mert az én mihelyeni harczom óta. 
úgy látszik a helyzet nyugodtabb s hogy a fővezérek fogságba 
jutottak, röviden minden el lesz fojtva. 

A lázadást Bécsben kétségkívüs túlbecsülték, mert Magyar-
országról Sturm tábornok, a Bánátból, Koppenzeller tábornok 
több löveggel és csapatokkal, előbbi a Körös völgyében, utóbbi 
Déván néhány napja megérkezett. Némely csapatok Galicziából 
valának ideirányítva. Az öreg Preiss táborszernagy, az itteni főhad-
parancsnok, ki 58 éve szolgál — azért, hogy a lázadást nem nyomta 
el idejekorán, csekély fizetéssel nyugdíjba küldetett s helyébe 
gr. Fabris altábornagy lépett. 

Az udvari haditanácstól parancs érkezett, hogy a tábori 
csapatok megérkezésekor a határőrcsapatok, melyeknek föl-
szerelése az udvarnak sokba került, rögtön hazabocsájtassanak. 
Mi tehát menetkészen vagyunk s mindennap várjuk felváltásun-
kat. Ezt tekintetbe nem véve, tegnapelőtt parancsot kaptam a 
dandártól, hogy az én hadtestem elvonulása után én saját szemé-
lyemre nézve tovább is itt maradok s egy az Orosz és br. Gyulai 
ezredekből vett hat tábori század s egy teljes osztály Toscana-
huszár őrálláson itt marad1 és Zalatna fontos bányavárost s annak 
vidékét Toroczkóig megszállva tart ja. Habár e kirendelés reám 
nézve igen alkalmatlan, mindazáltal a megkülönböztetés nékem 
örömet okoz. Hátha mégis csak hazabocsátanak az én derék 

1 Mint egy utóbb következendő leveléből látni fogjuk, két löveg is be volt 
alája osztva. 



székelyeimmel», reménykedék Krav sorai végén, — őszinte vonza-
lommal az ő székely katonái iránt. 

Hogy ezenfelül más csapatok is kirendeltettek volna más 
őrállásban, arról Kray nem tesz említést. De tudjuk, hogy a szomszé-
dos vonalon, a Maros völgyén Gyulafej érvárt és Nagy-Enyeden, 
valamint a Szamos völgyében Kolozsvárt, rendszerint katonaság 
állomásozott s talán most kivételképen Déván, Hunyad megye 
biztonsága érdekében, szintén. E szerint Zalatnától Toroczkóig 
szűk szavakban — meghatározott őrállás, a lázadás eredő és 
központi területének ellenőrzésére vonatkozott, mely czélból 
fontos helyeken különítményeket helyezett el s az egész területen 
portyázó- és erős járőrszolgálatot rendszeresíthetett Kray, a mi 
bizony e nehéz terepen, főleg tél idején, fárasztó szolgálat volt s 
ahhoz olyan tevékeny, okos és erélyes parancsnokra volt szükség, 
mint a milyennek Kray alezredest ismerték. 

Kray azon reménysége, hogy ezredéhez fog bevonulni, ezúttal 
még nem teljesült. Az o székelyei, mint azt leveleinek ismertetője : 
dr. Just százados előadja, a legidősebb százados parancsnoksága 
alatt hazavonultak. Kray Pfefferkorn tábornoktól átvette az 
őrállás parancsnokságát s közvetlenül a nagyszebeni főhadparancs-
nokságnak volt alárendelve. 

Az állami bányák védelme okából hadiszállását Zalatnán 
ütötte fel. A szükséges helyeken biztonsági őrségeket állított oly-
módon, hogy a vidéket Toroczkóig fedezte, — írja dr. Just százados. 
1785 február 18-án ezredessé lépett elő s 1786 tavaszáig, a midőn 
is az első oláh gyaloghatárőrezred parancsnokává neveztetett 
ki, Zalatnán maradt. 

1785 január 30-án ezen bányavárosból írja levelét öccsének, 
melyben közli vele, hogy vett értesítés szerint Őfelsége magának 
tartotta fel az ő (Kray) megjutalmazását. «De, kedves öcsém -
folytatja Kray — te azt az előbbeni hadjáratokból tudod, hogy 
nekem csupán a vállalatokhoz van szerencsém, azonban soha 
sem értem el általuk semmit sem. 

Nekem már elég is a tisztelet és a nagy hírből, a mit ez a 
harcz eredményezett. A károly fej érvári előkelőség nyilvánosan a 
tábornokok előtt, az ország megmentőjének nevezett s megannyi 
díszes kifejezéssel illettek, hogy szinte elrösteltem magamat. 



Mindenki szerencséjének látszik tartani, hogy engem megös-
merhet. 

Egy bálest alkalmával valósággal csodálat és bámulat tárgya 
valék, mint a Szepességen mondják : «Wurde ich begafft.» Egy-
szóval neked mint bátyád ó'szintén megmondhatom, hogy a helyett, 
hogy örvendtem volna ez alkalomnak, inkább zavarban voltam. 

Abrudbányáról történt eltávozásunk a lakosságra nézve 
megindító volt, mert ottlétünk alatt — az oláh kegyetlenkedéssel 
szemben — biztos nyugalomban s félelem nélkül éltek.» 

Az oláhokról megjegyzi, hogy most már ugyan csöndesek, 
csoportban sehol sem láthatók, de szívük haragvó s hogy a rabolt 
zsákmány elosztása körül, egymást gyilkolják. 

Az életben maradt nemesemberek lassankint visszatérnek, 
de annyira félénkek, hogy katonaság nélkül nem mernek a faluból 
kijönni. 

Végül P. S. alatt közli, hogy a lázadók harmadik s utolsó 
vezére, Krisán György is kézrekerült Zalatna közelében. Az őr-
állás-parancsnokságnak segélyére voltak a parasztok s most az 
ottani lakosság örömujongása közt Károly fej érvárra fogja kísér-
tetni. 

Február 19 én Zalatnán kelt levelében írja, hogy Krisán 
azelőtt három nappal (febr. 16-án) a börtönben bocskorszíjával 
megfojtotta magát.1 Szóba került, hogy egy újabb béke elhelyezés 
által az egész vidéket katonaság nélkül lehetne hagyni. A mire 
Kray azon véleményének ad kifejezést, hogy ennek a népnek 
haragvó szívét nem ismerik eléggé s a felsőbb körök említett 
gondolatával szemben ellenjavaslatot terjesztett elő a maga 
biztosítása érdekében is, nehogy utóbb kellemetlenségei legyenek. 
A miből kitetszik, hogy Kray nem bízott az oláhokban. 

Aztán panaszkodik öccsének, hogy rendkívül sok dolga van 
s kétszer is kérte fölváltását, de eredménytelenül. Panaszolja, 
hogy lova és kocsija majdnem egészen megromlott; majd meg-
látja, hogy fogják fel s mivel jutalmazzák meg fáradozását. 

Végül közli, hogy két tisztje, a kik részt vettek Krisán el-
fogat ásában, mindegyik 50 tallér, — az altisztek 3 — s a köz-

1 A másik két vezéren a halálos ítéletet február 28-án hajtották végre. 



emberek fejenkint 2 tallér jutalomban részesültek épen úgy, 
mint Hóra és Kloska elfogatása alkalmával; a közreműködött 
parasztok összesen 300 tallért kaptak. 

Aztán így végzi levelét : «Mindez nékem végtelen örömet 
okoz, hogy ily sikert értünk el s biztosítottuk az országunkat, s 
nevünket itt megörökítettük. A lakosság kicsiny e-nagyj a engem 
tart megmentőjének. A főhadparancsnokság az udvari haditanács 
rendeleteit is, melyeket az összes katonaság és polgári hatóságoknál 
köröztet, nékem is megküldi.»1 Aztán némi sarcasmussal hozzá-
teszi : «Oh te szegény vak szerencse, hogyan tudtál ily ártatlanul 
reám találni.» 1785 márcz. 5. Zalatnáról í r j a : «Kedves Öcsém! 
Valahára egy határozottan örvendetes hírt közölhetek véled. 
A császár teljes 2328 frt. évi fizetéssel ezredessé nevezett ki s 
újabb alkalmazásig másod helyen előbbi székely ezredemnél meg-
hagyott.»2 

Tehát megjött a Kray jutalma is. Meg is érdemelte. 
«Én tovább is itt maradok az őrálláson, bár az Orosz-gyalog-

ezred osztályát és a huszárokat — egy szakasz kivételével — 
elveszítettem, mi annak a jele, hogy lassankint, mire a parasz-
tok iránti gyanakvás megszűnik, a békeállomásba jutunk.» Záró-
soraiban említi, hogy az előléptetése alkalmából érkező szerencse-
kívánatok, felülről, lefelé annyi dicsérettel vannak írva, hogy tanul-
mányoznia kell az illő módon való feleletet.3 

Figyelemreméltó azon levele Kraynak, melyet márczius 12-én 
intézett öccséhez. Kray Sándor ugyanis ezen időben a 39. sz. 
gyalogezred egy osztályával karhatalom gyanánt Eperjesről 
Lőcsére volt kivezényelve. Ez alkalomból testvérbátyja. Pál, az 

1 Hogy ezt kitüntető érzelemmel fogadta Kray, könnyen érthető, mert 
hiszen eddig csak egy igénytelen zászlóalj parancsnoki állást töltött be. 

2 Kray 1785 február 13-án kelt legfelsőbb decretummal neveztetett ki a 
2. székely határőrezred kebelében ezredessé, szolgálatai, nevezetesen pedig az 
oláh fölkelés elnyomása, vezéreik elfogása s a rend helyreállítása elis-
merése ül. 

3 A számos szerencsekívánó levélből dr. Just százados közli Preiss tábor-
szernagy levelét, mely a katonára nézve teljes becsű elismeréssel van írva. Ezen 
levél is igazolja ama kitűnő szolgálatot, melyet Kray végzett az oláh fölkelés el 
nyomása által. 



okosan megfontoló, gyakorlatiasan cselekvő' katona és most már 
ezredes, tanácsot ád öccsének, hogyan viselkedjék. 

«Úgy látom» — írja Pál, — «hogy Lőcsén terhes állásban 
végzel szolgálatot. Azon légy, hogy minden akadályt jó és szelid 
módon elsimíts ; ne üss fölösleges zajt, de viszont el ne hallgasd 
a legcsekélyebb biztonságot igénylő dolgot ; főleg iparkodjál 
mindent előkészíteni, a mi a jövőbe néz. Az oláh vagy rusznyák1 

pórnak rossz szíve van. Csak látszatra higyj fogadkozásuknak. 
Itt legalább úgy történt, hogy egy helyen letérdepeltek előttem s 
távolabb onnan újból fegyveresen állták utunkat. 

A mit jósággal elintézhetsz, arra ne használd hatalmad, 
mert az egyik épen úgy, mint a másik, becsületed és dicsőségedre 
szolgál. Itteni tapasztalásom szerint mondom ezt.» 

Minthogy aggodalmak voltak az iránt, hogy az oláhok tavasz-
szal újból fegyvert fognak, márcz. 25-én írja, hogy «Itt még min-
den nyugodt.» Majd 28-án kelt levelében ismét felhozza, hogy 
előreláthatólag ápril vagy május végéig Zalatnán marad, hogy 
lássa mit csinálnak az oláh urak, kik most egész csöndben vannak. 

Április 9-én írt levelében említi, hogy Erdélyben nagy hó, 
eső és vízáradás van. A Gyulai Sámuel gyalogezred (32. sz.) egy 
osztálya Déváról jövet, nvolcz nap óta vesztegel a Maros túlsó 
(bal) partján, nem tud átkelni. Fölváltás czéljából az itteni hegyekbe 
kell jönnie. 

Május 14-én már úgy vélekedik levelében, hogy valószínűleg 
az egész nyarat ott fogja tölteni, hol sok a bosszúság, kevés a 
tisztelet. Egyébként várja a főhadparancsnokot, ki oda szemlére 
jön s véle együtt akarja bebarangolni a hegyeket. 

Július 15-iki levelében az ország kormányzati ügyeivel fog-
lalkozik s azt mondja : «A mi mai rendszerünkből semmi sem lesz, 
mert az ország a nyugtalanság paroxismusából még nem gyógyult 
fel. Az állami összeírás mindenki előtt csodásnak látszik. Sok 
újítás volna ez egyszerre in fieri. Ez mindenekelőtt megalapozást 
kíván, mert kritikus egy pont mindjárt a székelyek ügye, kik 
800 évnél több idő óta mint nemes emberek az ő prerogativáikat 
élvezik, most egyszerre házaikból kitenni s más equivalens birtok-

1 Valószínűleg a tótokat érti. 



kai elláttatván, egyúttal az urasági parasztok közé keverni ó'ket, 
bajos lesz.» 

«Én még mindég itt ó'rködöm s nem tudom mikor leszek el-
bocsátva. A vezénylő tábornok, gr. Fabris, hat nap óta itt van s 
vélem együtt szemléli a kordont s az egész vidék hegységeit a fő-
határig (t. i. Magyarország felé) lóháton. Naponta hat, sőt több órát 
is mentünk.» A levél többi része a szemlekirándulás részleteivel 
s a köztük folyt beszélgetéssel foglalkozik, 

Augusztus 1-én írja, hogy a Gyulai Sámuel ezred zászlóalja 
e hónap elején vissza fog menni Temesvárra, miáltal neki alig 
marad 200 embere és 2 lövege. Egy tegnap jött főhadparancs-
noki rendelet értelmében még tovább fog ott maradni, hogy a 
helyreállított nyugalmat megfigyelje. Nem gondolja, hogy Zaránd 
megyében újabb nyugtalanság volna. Ez a megye alatta áll ; 
a de Vins-osztállyal (87. sz. gy. e.) megszállotta s bármi történ-
nék, az első értesülés hozzá jönne s azt rögtön elfojtaná. Ezúttal 
a forrongás tüzét teljesen elfojtottnak látja. Végül említi, hogy 
hír szerint a császár Erdélybe fog jönni, bár ő nem hiszi. Augusztus 
31-iki levelében öccse karhatalmi kirendelésére is czélozva, kedélye-
sen megjegyzi: «úgy tetszik, hogy mi mind a ketten a parasztok 
gyötrelmére vagyunk predestinálva.» Aztán a még mindég aggo-
dalmaskodó hangulatot jellemzően folytatja : «Október végén 
aligha szabadulok innen, mert a mult (július) hónapban 32 fogoly 
lázadó megszökött a károly fej érvári fogságból s ezek az országot 
és a nemességet nagyon felriasztották. Ezekből csak egyet tudtam 
elfogni, mert katonai tekintetben igen gyönge vagyok s a paraszt-
ság nem segít. Én tehát minden irányban bizalmi embereket 
küldöttem utánuk, hogy elfogathassam őket. Néhány nap előtt 
hárman önként jelentkeztek nálam s kegyelemért könyörögtek. E te-
kintetben a főhadparancsnokság is kedvező reményt nyújtott nekik. 

Most újabban hatan bejelentették magokat s tényleg e 
pillanatban meg is jöttek. Ez a körülmény a főhadparancsnokságot 
meg fogja nyugtatni, mert a szökevények nem egyesülnek 
rablóbandákba, nem bújkálnak a lakosság kamráiban, de csönde-
sen viselik magokat.» Kray tehetséges és buzgó munkálkodásának 
gyümölcse, az országos nyugalom helyreállítása, József császár-
részéről újabb elismerésben részesült. 



Erre vonatkozólag írja Kray, hogy a legutóbbi postával 
részére a főhadparancsnokság egy fölötte kegyes rendeletet kül-
dött. Ezt az udvari haditanács Ő Felsége kifejezett parancsára 
adatta ki s másolatban elküldte az öccsének. 

«Ez a rendelet — mondja Kray — rendkívüli örömet okoz 
nekem, éppen mint az előléptetésem». Minthogy az érdem méltá-
nyos elismerése e történelmi esetben a Felség közérdekű ténye volt, 
teljtartalmában közöljük a rendeletet. 

«Főhadparancsnoksági rendelet. N.-Szeben 1785 július 29-én. 
Az udvari haditanács f. hó 18-án kelt bizalmi határozata 

folytán utasíttatott a főhadparancsnokság, hogy Ő Felsége 
nevében Ezredes úrnak azért, hogy különösen kitüntetett alkalma-
zásában a nyugodalmat az országban visszaállította — Ö Felsége 
legkegyelmesebb elismerését azon biztosítással hozza tudomására, 
hogy Ő Felségének alkalom szerint gondja lesz Ezredes úrra.»1 

Október 1-én írt levelében azon reménységét fejezi ki, hogy 
november elején ezredet fog kapni. Aztán írja, hogy Károlyfejér-
várból 30 fogoly megugrott, de 24 visszakerült, papjaik által 
rábeszélve, részint elfogva. Ezen körülmény a főhadparancsnoksá-
got és a kormányszéket igen megnyugtatja. 

«Az én egész hadtestem — írja Kray — alig áll 200 emberből; 
hébe-korba több csalafintaságot, mint erőt fejtek ki. Már magam 
is szeretnék szabadulni a hegyek közül. Itt hó és fagy van.» 

1 Kray a gyakorlati élet bölcselője volt ; igazolják levelének végsorai, 
melyek ugyan az előadott történelmi eset körén kívül valók, de a vezéregyéniség 
gondolkodására világot vetnek s igazolják az élet azon gyakorlati jelenségét, 
hogy a katona elégedetlenkedik (schimpfel) — természetesen erkölcsi jelentőség 
nélkül, — miért? mert sorsába belé kell nyugodnia. 

«Nekem úgy tetszik» — írja Kray — «hogy te sorsod iránt türelmetlen 
vagy. Ne panaszkodjál, mert azáltal nem találsz könnyebbülést. Végy engem 
például ebben. A míg én fáradságosan törtem magam, hogy valami lehessek, 
mitsem értem el ; s a midőn legkevésbbé vártam, sokkal többet kaptam — s jött 
utánam — mint a mennyit reméltem és megérdemeltem. Sorsunk nem engedi 
magát erőszakolni s panasz által nem lesz enyhítve. Lőcse és Zalatna, végtelen 
különbség. Neked hasonlíthatlanúl több segédeszköz áll ott rendelkezésedre, 
mint nekem itt. (Mind a ketten családos emberek voltak.) Kilencz hónap óta 
el vagyok zárva a világtól. És mennyi tiszt van itt, a kik nyomorúságos fal-
vakban — távol feleségüktől, távol gyermekeiktől — sanyarognak. Míg ott 
tudlak, nem aggódom, hogy rosszul megy dolgod.» 



Az október 8-án kelt levelében az ország kormányzati dolgait 
érinti, mondván : «Kilátásba helyezték, hogy november elején el-
kerülök innen. De nem hiszem, mert a szolgaságot (jobbágyság) itt is 
beszüntették s az úrbéresség rendszeresítésével vannak elfoglalva, 
a mi itt is mindenkinek idegenszerű.» 

A november 12-iki levelében ugyanezen tárgyhoz szólva 
írja, hogy : «A beszüntetett szolgaság s ennek kihirdetése, az úr-
béresség behozatala előtt megtéveszti s makaccsá teszi az oláh 
pórnépet. Legkevesebb azok száma, a kik a földbirtokosnak dol-
gozni hajlandók, sőt még a császár alárendeltjei sem mutatnak 
hajlamot arra, hogy a megakadt bányamunkálatot végezzék, a 
hogyan kellene. A katonaság majd minden községben kénytelen 
a császár ezen akaratát kihirdetni, mert különben a nép nem-
akarása gonosz irányba menne át. A míg jelen vagyunk, addig 
jól megy a dolog ; ha a katonaság elvonul, a régi ördög fel fog 
szabadulni. 

Sok úrnak termése még a mezőn van. (Nov. 12.) 
Úgy lehet, hogy a császárt a sok panasz kihozza sodrából s 

végre is közzéjük vág, a mi nélkül bizony nem igen fog menni a 
dolog. Mindez okozza, hogy én innen nem szabadulhatok s továbbra 
is másznom kell a hegyeket s riasztanom az oláhokat. 

Deczember 21-iki levelében írja, hogy Bécsből vett értesülés 
szerint a császár az első oláh határőrezred parancsnokául jelölte 
őt ki. Mondja, hogy ezen parancsnokság reá nézve nem kellemes. 
Megnyugvására szolgál, hogy törzsállomáshelye (Orlát nagyközség) 
N.-Szebenhez csak egy órajárás. 1786 január 21-én írt levelében 
mondja, hogy még minüég Zalatnán van. Úgy látszik titkos meg-
bízatások, a melyek még kivitetlenek. késleltetik eltávozását. 

Kray febvuár 15-iki levele József császár azon parancsát közli, 
mely az oláhok átköltöztetése iránt intézkedik. «Kedves Öcsém! — 
írja Kray most már körülményesen éitesíthetlek az eddig 
titkos megbízatásomról. Ő Felsége a császár megparancsolta, 
hogy mindazon oláhok, kik a lázadás alkalmából gyilkossággal 
vannak terhelve, elfogattassanak s a Bánátba az első oláhezredhez 
feleség- és gyermekestől, jószág- és bútorral együtt átköltöztessenek. 
Ezen gyilkosokból 100-an feliil vtinnak előjegyezve, de sokan el-
haltak, többen ösmeretlenek. 



Mindezt a katonaságnak egy napon kellett volna végrehajtania. 
Azonban tekintve a havas és hideg időszakot s a lakóházak nagy tá-
volságát egymástól, melyek a legmagasabb hegységben is találha-
tók, javaslatot terjesztettem föl az iránt, hogy a községekből a 
pópák, bírák egy néhány jó érzelmű lakós s ezek közt az előjegy 
zésbe vett egyének, a császári rendelet kihirdetése ezéljából meg 
idéztessenek. 

A főhadparancsnokság és a kormányszék aggódtak egy újabb 
fölkelés miatt, javaslatomat elfogadták s gyülekezési helyül Zalat-
nát, Károly fej érvárt, Brádot és Dévát jelölték ki. Mintán ki-
adatott részemre a parancs, gyülekezési nap gyanánt február 
10-ike határoztatott. 

Az eljárás ezen módja annyira sikerült, hogy Zalatnán 24, 
Brádon 26, Károly fej érvárott 9 s Déván is egynehány gonosztevő 
bent tartatott ; én az enyéimet tegnap kísértettem át Károly-
fejérvárra, honnan azok Déván át fognak tovább küldetni. A fele-
ség, gyermekek, állatok és egyéb vagyonuk (ingóságok) utánok 
szállíttatnak ; más készletök a többet ajánlónak elárúsíttatnak, 
a nyereség az illetők javára fordíttatik. 

Most már remélem, hogy innen törzsállomásomra bevonulha-
tok. A császárnak remélhetőleg annál kellemesebb lesz e vállalat, 
a mennyiben az szelíd jósággal és végleges megnyugtatással folyt le.» 

Kraynak eme végsoraiból is kitetszik, mennyire közismert 
vala József császár emberszeretete. 

Ezzel a béke es nyugalom Erdély bérezés területén helyre-
állott. Kray ezredes elhagyta Zalatnát, hogy a reá bízott 1-ső 
oláh határőrezred parancsnokságát Orláton átvegye. 

Ez alkalommal, midőn ezen kiváló, szív és lélekben magyar 
érzületű katona, országos jelentőségű ténykedésére visszatekin-
tünk, nem mulaszthatjuk el, hogy az uralkodó kifejezett elismeré-
sét s a vitéz katona által megoltalmazott értelmi osztály hálás 
nyilatkozatai nyomán, a későbbi kor idejéből, a kegyeletes el-
ismerés adóját kifejezésre ne hozzuk. 

A magyar történelem írói röviden, vagy meg sem emlékez-
nek Kray eziedes egyéniségéről s érdemeiről.1 Bizonyára csakis azért, 

1 Csupán a «Hóralázadás történetének» írója, id. gr. Telelei Domonkos 
emlékezik meg Kray érdemeiről figyelmesebb szándékkal müvének 83. lapján. 



mert a katona másodrangú hivatása : béke idején a törvényes 
rend helyreállítása, mint kevésbbé jelentós körülmény nem kelté 
föl a figyelmöket. 

Pedig ha ama gyászos idó'szakon végigtekintünk s emlékeze-
tünkben föltámad az oláh pórnép rémes gyilkossága s embertelen 
pusztítása s ha számot vetünk a téves útra vezérelt katonaság 
közönyössége s az értelmi osztályra nézve káros és veszélyes maga-
tartásával, mint nemkülönben annak lehetőségével, hogy a láza-
dás csak felületes és látszólagos elfojtás mellett tavaszkor meg-
újulhatott volna s végül ha azt is tudjuk, hogy a csapatoknak 
másfelé is történt kirendelése mellett József császár által meg-
jelölt irányelvek daczára egyetlenegy parancsnok sem lépett föl 
másutt a szükséges eréllyel és okossággal s az oláhok országos 
megszeppenését kizárólag a Zarándban alkalmazott katonaság 
föllépéáe hozta meg, akkor látjuk csupán Kray ezredes kiváló 
egyéniségét a vajúdó és kétes események ködéből kiemelkedni, 
hogy fáradhatatlan buzgalmával, eszének okos megfontolásával, 
egy határozott csapással a lázadókat lesújtsa s szerte kóborló 
pártfeleikben az ellentállás bátorságát elfojtsa. Részünkről Kray 
Pál ezredes kiváló emlékének annál kevesebbet nem is adhat mik, 
mint a mit geniális uralkodója s az általa megoltalmazott értelmi 
osztály hálás érzete adott azáltal, hogy őt tekinté a Hóra-féle 
oláh pórlázadás leverőjének s az értelmi osztály megmentőjének. 
Ez a történelmi tény Kray nevéhez kötött. 

Hogy Kray Pál ezredes elévülhetlen érdemének hol és mi 
módon adassék méltó kifejezés, annak megállapítására első- és 
fősorban a szerencsétlen időszak maradékai — az erdélyi úrirend 
van hivatva. 

OLCHVÁRY Ö D Ö N 

ezredes. 



HADIFOGLYOK MAGYARORSZÁGON A HÉTÉVES 
HÁBORÚ FOIYAMÁN. 

A hadifoglyokkal való emberségesebb bánásmód a XVII. 
században kezdődik, melynek végefelé már találkozunk olyan 
szerződésekkel, melyekben a hadviselő felek kötelezik magukat 
a hadifoglyokkal való jobb bánásmódra. Ilyen szerződést kötött 
1692 máj. 2-án I. Lipót XIV. Lajossal, melynek megállapodásai 
szerint a hadifoglyokkal kíméletesen kellett bánni, nekik naponta 
egy adag kenyeret adni, fekszalmájukat. pedig minden 8 napban 
felújítani. A hadifoglyokat állandóan a front mögött tartották s 
minden 14 napban kicserélték őket, még pedig szám és rendfokozat 
szerint.1 

Később a kicserélések mind nagyobb időközökben s mindig 
kisebb számban történtek, úgy hogy hosszabb hadjáratok alatt a 
seregnél lévő nagyszámú hadifogoly megnehezítette a sereg élelmezé-
sét s gátolta a gyorsabb hadmozdulatokat. 

így történt a hétéves háboníban is.2 Már 1759-ben körülbelül 
16,000-re rúgott a hadifoglyok száma s ezért a haditanács czél-
szerünek látta a foglyokat távol a harcztértől, valahol az ország 
belsejében internálni. E czélra a Dunántúl s Horvátország alkalmas 
várait szemelték ki, elkészítették a tervezetet, melyet azután 
megküldtek a magyar kir. helytartótanácsnak és a bánnak, hogy 

1 Újhelyi Péter Az állandó hadsereg története. Budapest, Magy. Tud. 
Akad. 1914. 188. 1. 

2 A hövetkezőkhöz az Ornz. Ltárban a következő jelzés alatt őrzött 
iratok szolgáltatták az anyagot Helyttan o.: Miscell. fasc. 77. nr. 497. Kancz. 
O. : Orig. Ref. és Cone. Exp. 1759—1767 e tárgyra vonatkozó iratai melyek-
nek darabonkint való elősorolását nagy számunkra való tekintettel mellőz-
nöm kell. 



tegyék meg a kellő intézkedéseket. E tervezet szerint a következő 
helyeken és számban helyezték volna el a porosz hadifoglyokat : 

Pettau 1,500 
Zágráb 1,500 
Petrinje 1,500 
Károlyváros 1,500 
Varasd 1,500 
Kőrös 1,500 
Ivanics 1,000 
Kaproncza 1,000 
Szentgyörgy 1,000 
^ t o r n y a 1 . 
Kanizsa 

Összesen : 16,000 

Hogy az őrzést megkönnyítsék, tehát jól megerősített városo-
kat szemeltek ki. Miután azonban előreláthatólag nem lehetett 
az összes foglyokat a kaszárnyákban elhelyezni, a haditanács 
úgy tervezte, hogy a foglyok egy részét a lakosság házaiban helyezi 
el, fizetve értük a kiszabott hálópénzt. Gmundenben már egybe-
gyűjtötték a hadifoglyokat s csoportokra osztva készen állottak 
a hosszú útra, melyet a legénységnek gyalog, a tiszteknek pedig 
szekéren kellett volna megtenniök. Az útvonal is előre meg volt 
határozva, mely helyiségekben kell átvonulniok, hol tartatnak 
pihenőnapok stb. I t t a menetirány: Gmundt, Gössritz, Horn, 
Langenlois, Krems, St.-Pölten, Siegartskirchen, Purkersdorf, Peters-
dorf, Traisskirchen, Lichtenvört, Neukirchen, Schottwien, Mürz-
zuschlag, Kindberg, Bruck, Frohleithen, Graz,Wildon, Ehrenhausen, 
Marburg. I t t két részre szakadva a Kanizsára rendeltek St.-Loren-
zen s Radkersburgon át jöttek volna Magyarországba, a másik 
rész Pettauban több csoportra oszolva a következő útvonalakon 
jutott volna rendeltetési helyeire: 1. Pettauból Hrasztinán, 
Triskralon, Suseden át Zágrábba. 2. Zágrábból egy rész Goriczán, 
Pechanzon át Petrinjába. 3. Zágráb—Jasztrebácz—Károlyváros. 
4. Pettau—Sauries—Peteranecz—Varasd. 5. Pettau—Toplicza — 
Kőrös—Marica—Ivanicza. 6. Pettau—Lubrincz—Hrasto vecz— 
Kaproncza—Vir je—Szentgyörgy. 7. Pettau—Varasd. 



1759 decz. 6-án kapta meg a helytartótanács és a bán e terveze-
tet, de alig láttak hozzá az előkészületekhez, midőn decz. 12-én 
arról értesítették őket, hogy a tervet megváltoztatták, a hadi-
foglyokat az örökös tartományokban fogják internálni, Magyar-
országba majd csak tiszteket küldenek. Hogy miért történt e 
hirtelen változtatás, nem tudjuk. így már most Bruckban, Ham-
burgban, Wr.-Xeustadtban, llrázban, továbbá a tengerparti 
városokban helyezték el a porosz hadifoglyokat. Őrizetükre néhány 
sorkatonát s nagy számban rokkantakat rendeltek ki. 

Miként a haditanács kilátásba helyezte, 1760-ban tényleg küld-
tek is Magyarországba 40 fogoly tisztet. Ezeket s a később ide 
küldött más kilenczet Budán, Pozsonyban, Szegeden, továbbá Arad 
és Bihar megyében helyezték el. Miután pedig a kaszárnyák kel-
lettek a bevonuló újonczok számára, de különben is berendezésük 
sem volt olyan, hogy ott tiszteket helyezzenek el, ha mindjárt 
hadifoglyok is, azért a városi polgároknál szállásolták be őket, 
kik ez ellen kiváltságaikra hivatkozva ugyan váltig tiltakoztak, 
de fizetvén a katonaság a szálláspénzt, lassankint belenyugodtak 
különbeni mentességük fenntartásával. A fogoly tisztek mindenütt 
szabadon járhattak, kelhettek, csak a város területét nem volt, 
szabad elhagyniok. vendéglőben étkeztek s egyébként is víg éle-
tet folytattak. Pénzt azonban hazulról nem kaphattak s így egyre 
szaporodtak adósságaik, úgy hogy a békekötéskor már 2500 frt 
adósság várt kifizetésre. Minthogy a hadifoglyokat kölcsönös 
kártérítés nélkül cserélték ki, az ilyen adósságok rendezésére 
Berlinben egy vegyes commissio működött, de bizony egyik-másik 
hitelezőnek esztendőkig kellett várnia. A haditanács bekérte az 
eredeti adósleveleket, át küldötte a berlini bizottságnak s míg az 
elintézte, addig is a hadipénztár és a bécsi udvari kamara egy-
néhány hitelezőt kielégített, minthogy már igen-igen panaszkod-
tak, a mi nem is csoda, lévén már akkor 1767. 

Bármily emberségesen bántak úgy Magyarországon, mint az 
örökös tartományokban a foglyokkal, mégis sokan megkísérelték 
a szökést. Miután megesett, hogy két fogoly porosz tiszt postán 
szökött ki az országból, szigorú rendelet bocsájtatott ki, hogy a 
postakocsin utazók útleveleit lelkiismeretesen vizsgálják meg s 
útlevél nélkül senkit se szállítsanak ki az országból. A szökést a 

Hadtörténelmi Közlemények. 10 



köznép legtöbbször még elősegítette, szánalomból hetekig rejte-
gették a szökevényeket, ellátták őket mindennel s át is csempész-
ték a határon titkos hegyi ösvényeken. Ezért közhírré tétetett, 
hogy azok, kik a hadifoglyok szökését elősegítik, ilyeneket maguk-
nál rejtegetnek, ugyanazon büntetéssel sújtatnak, mint a katona-
szökevényeket rejtegetők, viszont a ki ilyen szökevény foglyokat 
elfog s beszolgáltatja a katonai hatóságnak, 24 frt jutalomban 
részesül. 

Azon hadifoglyok s hozzánk szökött porosz katonák, kik 
csak porosz hadiszolgálatban állottak, de nem voltak porosz 
állampolgárok (legnagyobbrészt lengyelek), tetszésük szerint vagy 
szabadon hazamehettek hazájukba, vagy pedig Magyarországon 
is letelepedhettek. Ezen porosz hadifoglyok s katonaszökevények 
telepítését egyidejűleg hajtották végre a rokkant katonák letelepí-
tésével. 1761 júl. 8-án kelt rendeletében a királyné a következő 
utasítást adta a helytartótanácsnak : «A miket a mi kedves Magyar-
országunk hasznára és előmozdítására akarunk tenni, azok közt 
nem utolsó helyen áll a telepítés. Ezen anyai gondoskodásunk 
bebizonyítására óhajtjuk, hogy úgy azok, kiket «Die Knechte 
und der Tross»-nak neveznek, mint porosz hadifoglyok, kik közt 
sok az iparos, Magyarországon letelepedjenek. De minthogy 
távol áll tőlünk, hogy ezt a lakosság sérelmére, vagy akarata 
ellenére tegyük, hűségteknek ezennel meghagyjuk, hogy a földes-
uraktól tudják meg, hajlandók-e erre és milyen feltételek mellett.» 
A helytartótanács ilyen értelemben átírt a megyékhez s ezek a 
megyegyűlésen kihirdették, megtárgyalták s az eredményről értesí-
tették a helytartótanácsot. A legtöbb megye válasza így szólt : 
még a saját népünk számára sincs elegendő föld, nemhogy idegenek 
számára volna. Több megye csak iparost hajlandó befogadni. 
Szerém megye pedig csak katholikusokat, mert más vallásúak 
befogadását tiltják a privilégiumaik. Szerém megye különben 
hajlandó volt 300—400 hadifogoly telepest befogadni, a helytartó-
tanács által javasolt következő feltételek mellett : 1. A telepesek-
nek annyi föld adandó, hogv annak megmívelése biztosítsa meg-
élhetésüket. 2. Ötévi adómentesség. 3. A szükséges felszereléshez 
adandó bizonyos pénzösszeg. Bács megye 42, Ung megye 40, Erdély 
és a Bánság körülbelül 1000 hadifoglyot volt hajlandó letelepíteni. 



Bars megyében a főispán 7, Hunyady János báró 10, Vajay br. 3, 
Jajnay Károly 10. Susko ós Revistye kamarai birtokok 12 telepest 
kértek, továbbá 200 embert favágónak, az esztergomi érsek és a 
káptalan pedig kijelentették, hogy a mennyi csak náluk le akar 
telepedni, mind szívesen látják. Sok szorgalmas, munkás iparos 
s földmíves került ki belőlük, noha az ellenkezőre is akadt elég 
példa. így Cothman tanácsos, ki a bácsi telepítéseket vezette, 
jelentésében a következőket írja : «1763 jún. 9-én három csoport 
telepes érkezett Apatinba, ezek közt volt 18 porosz hadifogoly, 
kik kijelentették volt, hogy földmívesek akarnak lenni s azért 
nagy költséggel ide a bácsi kerületbe szállíttattak. De közülök 
sokan iszákosak s verekedők, kik sok bajt okoztak, ezért szét-
szórtan kellett őket letelepíteni s hogy megszelídüljenek, szigorúan 
munkára fogattak, sőt meg is házasítottam őket.» 

A hubertusburgi béke értelmében a hadifoglyokat kölcsönös 
kártérítés (Ranzion) nélkül cserélték ki. A fogoly tisztek nemcsak 
Poroszországba mehettek, hanem oda, a hova akartak. Ha nem volt 
saját lovuk, kocsijuk, vagy pénzük, hogy postakocsin tehessék 
meg az utat, előfogatot bocsájtottak rendelkezésükre. Már a 
béketárgyalások megkezdésekor hoztak Tirolból 200 porosz tisztet 
Magyarországba, hogv azután annál gyorsabban hazaszállít-
hassák őket. Míg ez bekövetkezik, Moson megyében helyezték 
el őket, még pedig a következő helyeken : Köpcsénv 30, Körtvélyes 
20, Edelstal 8, Horvát-Sárfalu 12, Német-Sáriak, Oroszvár 20, 
Rajka 30, Csuny 8, Gáta 12, Lajtafalu 8, Neudorf 12, Pándorf-
falu 20. 

Az örökös tartományokban internált körülbelül 20,000 hadi-
foglyot Magyarországon át szállították Morvaországba s onnan 
a határra. Ennyi ember szállítása és élelmezése természetesen 
óriási feladatot hárított a megyékre. A haditanács ugyan úgy 
rendelkezett, hogy a kenyérről a lipótvári, trencséni és csaczai 
katonai raktáraknak kell gondoskodniok, de tekintve, hogy a 
20,000 embert rövid néhány nap alatt szállították át Magyar-
országon. a katonai raktárak nem teljesíthették a rájuk háramlott 
munkát s a lakosságnak kellett a hiányokat pótolnia. Az útvonal : 
Pozsony — Nyitra—Yágújhely—Ivanócz. Innen a Vág egyik part ján: 
Trencsén, Illava, Bellusa, Vágbesztercze, Bittse, Zsolna. Kiszucza-



újhely, Csacza, Szilézia. A Vág másik pa r t j án : Nemsova, Pucho, 
Bittse, Turtovka, Szilézia. A harmadik útvonal volt : Rozsinko, 
Rozsnyó, Freiburg, Oderberg. Ezen szegény hegyvidékre e szállítás 
valóságos csapás volt. A mi kenyeret a katonai raktárak nem 
tudtak szállítani, azt a lakosság még csak valahogy pótolta, de 
hús nem volt, hanem a megyei pénztár terhére kénytelenek voltak 
a megyék marhákat vásárolni s azokat mészárosokkal együtt a 
fenntjelzett állomásokra küldeni. Hogy a feladat nagysága mily 
nagy volt, mutatja e kis táblázat, mely az 1763 ápr. 3—7-ig ezen 
útvonalon szállított hadifoglyok kimutatását tartalmazza a kenyér-
adagok s előfogatok kimutatásával együtt. 

678 hadifogoly 
1 százados 
1 zászlós 

63 altiszt és közlegény 

mint 
kíséret 

741 kenyéradag 17 előfogat 

673 hadifogoly 
1 főhadnagy 

79 altiszt és közlegény 
mint 

kíséret 
752 30 « 

752 hadifogoly 
1 főhadnagy | mint 

66 altiszt és közlegény I kíséret 
818 24 

728 hadifogoly 
1 főhadnagy | mint 

71 altiszt és közlegény | kíséret 
789 30 

14 hadifogoly tiszt 
1147 hadifogoly altiszt 

és közlegény 
1 százados 
1 főhadnagy 

88 altiszt és közlegény 

mint 
kíséret 

1245 44 

A foglyok hazaszállítása április elején kezdődött, s május 
1-én hagyta el az utolsó szállítmány az országot. Bármily nehéz-



ségek is merültek fel, a megyék hamar s lelkiismeretesen tették 
meg a kellő intézkedéseket, úgy hogy a hazaszállítás akadálytalanul 
bonyolódott le. 

A milyen emberiesen bántak a hadifoglyokkal a háború alatt, 
époly szívélyes volt a búcsú is, bár sokan nem is búcsúztak, 
hanem itt maradtak, végleg letelepedvén nálunk s sokan vissza-
tértek ismét az országba, melyet már hosszú hadifogságuk ideje 
mint második hazájukat megszerettek. 

D r . P E L Z B É L A . 



A NAGYSZEBENI HADOSZTÁLY FELBOMLÁSA. 

1849. ju l ius 12—20. 

Az oroszok, 1849 junius havában bekövetkezett támadása 
Erdélyt készületlen állapotban érte. A tavaszi hadjáratban kiví-
vott gyors és fényes siker a honvédsereg apraját-nagyját egyaránt 
elkápráztatta s az aránylag könnyen szerzett diadal alig-alig oszla-
dozó mámorában senki sem hitte, hogy a ki nem kerülhető újabb 
hadjárat az országra komolyabb veszedelmet zúdíthatna. 

Jóllehet már május utolsó napjaitól fogva egyre-másra jöttek 
az oroszok készülődéséről szóló és a várható támadás irányát is 
jelző hírek : a magyar csapatok elhelyezkedése nemcsak a leg-
nagyobb bizonytalanságról, hanem egyszersmind a teljes készület-
lenségről is tanúskodott mindvégig. 

A radnai szorostól Vöröstoronyig, a több mint 600 km hosszú 
határ mentén, négy — mindössze 23,400 főből és 66 ágyúból álló — 
hadosztály volt szétforgácsolva,1 még pedig úgy, hogy a míg 
minden járhatóbb határszorosra 2 és minden, máskülönben fontos 
pontra 3 kisebb-nagyobb, de többé-kevésbbé mindenütt elégtelen 
megszállócsapat jutott , addig számottevő hadosztály- vagv álta-
lános-tartaléknak nyoma sem volt. 

A határok mentén csaknem cordon vonalra szétosztott csa-
patok az erdélyi hadsereg legnagyobb részét felemésztették ; a 

1 U. m. a nagyszebeni (I.), beszterczei (IV.), székelyföldi (V.) és brassai 
(VI.) hadosztály. Lásd részletesen : «Az erdélyi hadsereg az oroszok betörése 
idején» ez. értekezésemben. (Tört. Szemle, 1915. 104—114. 1.) 

2 Radna, Borgó, Tölgyes, Békás, Gyimes, Űz, Ojtoz, Bodza, Tömös, Törcs-
vár és Vöröstorony. 

8 Naszód. Besztercze, Gy.-Szentmiklós, Gy.-Ditró. Csíkszereda, K.-Vásár-
hely, Brassó, Fogaras, Fenyőfalva, Nagv-Szeben stb. 



mi ezenkívül még maradt volna, azt az oláhok felkelése és Gyula-
fehérvár ostroma foglalta le. 

Az oláhok, még pár nappal az oroszok betörése előtt is, a 
használhatóbb irreguláris csapatokkal együtt, 13 ezer embert 
tartottak lekötve, míg Gyulafehérvár alatt 3500 honvéd veszte-
gelt hiába.1 

Ennek a több mint 16 ezer embernek már junius elején a 
fenyegetett határok közelében kellett volna állania. Hogy nem 
így történt, annak egyik oka abban keresendő, hogy az erdélyi 
hadseregnek, május vége felé, tulaj donképen nem is volt parancs-
noka. Bem még Délmagyarországon tartózkodott, Czetz pedig, 
a ki a fenyegető veszedelmet amúgy sem ismerte fel,2 a beteg-
ágyat nyomta. 

A délvidékről június '2-án Nagy-Szebenbe érkező Bem, akkoráig 
csak Hatvani expeditiójának csúfos kudarczárói értesülvén, olcsó 
diadal reményében, 13 ezer embert indított az oláhok ellen s a 
hat csoportban működő sereg parancsnokságát — más hiányában — 
az ilyen nagyobbszabású hadműveletek irányítására teljesen alkal-
matlan Kemény Farkas báró ezredesre bízta. 

Az orosz támadás előtt csak kevéssel megindított eme had-
művelet, talán Bem legnagyobb botlása volt a nyári hadjárat 
folyamán, a mit csak az menthet valamennyire, hogy — nyilván 
a Czetztől kapott téves informatiók alapján — ő maga sem hitte, 
hogy az oroszok betörése olyan hamarosan és akkora erővel követ-
kezzék be. 

Ha az erdélyi hadseregnek június közepére vonatkoztatott 
beosztását és elhelyezését vizsgáljuk, azt látjuk, hogy a beszterczei 
(IV.) hadosztály — legalább gyalogság dolgában — valamennyinél 
erősebb volt. Ez tehát azt mutatja, hogy Bem is, Czetz is, erről 
várta a főtámadást, a mely azonban — mint tudjuk — mégsem 
itt, hanem a tömösi és törcsvári szoros felől indult meg. 

A nagyszebeni kerületre jutott a leggyöngébb honvédhad-
osztály, a melynek, a támadó erők csoportosításából következtetve, 

1 Az erdélyi hadsereg rendes csapatainak létszáma az orosz betöréskor 
38,781 fö volt. 

s Id. ért. (Tört. Szemle, 1915. 9 6 - 9 7 . 1.) 



az Oláhországban — Cernetinél1 — táborozó II. osztrák hadtest 
volt legvalóbbszínű ellenfele. Viszont az, hogy az Oláh- és Moldva-
országban, valamint Bukovinában összevont ellenséges hadak 
támadása a borgóin kívül a tömösi és törcsvári szoros felől is vár-
ható : már a május végén és június elején érkezett tudósításokból 2 

bizonyosnak látszott. 
Nem tudjuk ugyan, miféle útasítást adott Bem a nagyszebeni 

(I.) hadosztály ideiglenes parancsnokának, Pap Vilmos alezredes-
nek, de a most említettek alapján kétségtelen, hogy ennek a had-
osztálynak feladata csakis a vöröstoronyi szoros védelmezése lehe-
tett, még pedig első sorban az osztrákok támadása ellen. 

A II . osztrák hadtest, a melyet Bem előbb Erdélyből, azután 
pedig Délmagyarországból űzött volt ki, a tavasz folyamán nagyon 
sokat szenvedett s osztályrésze, az oláhországi hosszas táborozás 
alatt is, csak sanyarúság és nélkülözés volt. Nem csuda tehát, 
ha az említett kettős kudarcz és annyi más megpróbáltatás után, 
valami nagy harczikedv és bizodalom nem hevítette. Fizikai és 
morális erejének el nem tagadható megfogyatkozása az egyetlen 
körülmény, mely az eléje állított magyar hadosztály gyöngeségét, 
legalább részben, mentheti. 

De hát csakugyan olyan kevés katonaság volt-e a nagyszebeni 
kerületben? kérdezhetné valaki joggal. Bizony kevés. A június 
18—20. között kelt hivatalos létszámkimutatások száraz, de annál 
hitelesebb adatai szerint mindössze 4253 ember,3 de ebből is a 
gyalogság egy részét 4 Kolozsvárra, illetőleg Gyulafehérvárra, a 
lovasság egy részét 5 pedig a székelyföldre indította Bem, úgy hogy 
június utolsó napjaiban, Pap parancsnoksága alatt, csak 3185 
ember és 14 ágyú 6 maradt. 

1 Turn-Severin közelében. 
2 Csányi levéltár : 2425. es 2666. sz. 
3 Lásd részletesen már idézett értekezésemhez csatolt hadrendben. (Tör-

téneti Szemle : 1915. 105., 106. 1.) 
4 A 135. zászlóaljat, továbbá a 79. zászlóalj tartalékát. 
* A 10. huszárezred % századát. 
9 Gábor Áron jul. 17-én jelenti a kormánybiztosnak, hogy Nagy-Szebenbe 

4 darab 6-fontos ágyút indított. (Csányi levéltár 3151. sz.) Ezek azonban már 
nem érkeztek oda. 



És még ez a csekély erő is a nagyszebeni helyőrségre és három, 
egymástól jócskán távoleső, különítményre tagozódott, mely utób-
biaknak állomása a vöröstoronyi szoros, Fenyőfalva és Fogaras volt.1 

A csapatok ilyeténvaló csoportosítása, addig míg az osztrák 
és orosz hadak a határtól távol voltak — élelmezés és szállás dol-
gában — czélszerű lehetett, de nagy kérdés, volt-e valami értelme 
közvetlenül az ellenség támadása előtt? 

Fogaras a Brassóból avagy Földvárról Nagy-Szebenbe menő 
út közepetáján fekszik 2 s azonkívül itt ágazik el az Olt völgyéből 
a Nagy-Küküllőébe s onnan a Maros völgyébe, nevezetesen Maros-
Vásárhelyre, vezető legrövidebb útvonal. Hadászati fontosságát 
tehát — az adott viszonyok között — nem lehet egészen elvitáz-
nunk.3 

Állandó megszállásának mindamellett csak akkor lett volna 
értelme, ha az odahelyezett seregtest olyan erős, hogy a Brassóból 
Nagy-Szeben felé nyomuló oroszokat, legalább egy időre, meg 
tudja állítani s esetleg a Nagy-Küküllő völgyébe szándékolt diver-
siójukat is meghiúsíthatja.4 Nyilvánvaló, hogy erre a súlyos fel-
adatra egy fél zászlóalj és egy lovasszázad nem volt elegendő, 
s bizonyára okosabb lett volna, ha a hadosztályparancsnok a 
fogarasi különítményt idejekorán magához rendeli s nem ró arra, 
úgy a mint csakugyan történt, erejét sokszorosan meghaladó fel-
adatot. 

Nem volt értelme a fenyőfalvi kis csapatnak sem. Az Olt 
ottani hídját őrizni, hiábavaló fáradság volt, mert ezen a folyón — 
kivált nyár derekán — hidat verni,5 sőt hellyel-közzel átgázolni 
sem nagy mesterség s így az ellenség átkelése, Fenyőfalvát kivéve, 
bárhol könnyűszerrel történhetett. 

1 Nagy-Szeben —Boicza = 23 km, Nagy-Szeben — Fenyőtalva = 22 km, 
Fenyőfalva—Fogaras = 54 km. 

2 Brassó —Fogaras = 66 km, Fogaras —Nagy-Szeben = 76 km. 
3 Fogaras 1815 óta karban nem tartott — elavult várának 1848/49-ben 

már semmi jelentősége sem volt. Védelmezésére az egész hadjárat alatt egyszer 
sem került a sor. 

4 Természetes, hogy azt a vonalat, a melyben egy kellő erejű csapat tar-
tósabb ellenállást fejthetett volna ki, nem közvetlenül Fogaras mellett, hanem 
tőle kelet felé kell keresnünk. 

* Az V. orosz hadtestnek híd vonata is volt. 



A fogarasi és fenyőfalvi csapat, valamint a nagyszebeni hely-
őrség, kiszakítása folytán, a hadosztály tulajdonképpeni feladatára, 
a vöröstoronyi szoros védelmezésére, mindössze egy zászlóalj, egy fél 
lovasszakasz és 4 ágyú maradt. Bármennyire megcsappant légyen 
is a II . osztrák hadtest harczikedve, 10 ezer 1 főnyi állományánál 
fogva, kilenczszeres túlsúlyban volt a szoros közvetlen védelme-
zésére szánt magyar csapat felett, s így az Oláhország felől várható 
támadás sikere alig lehetett kétséges. 

A határszél Fenyőfalvától 25 km, Nagy-Szebentől pedig 32 
km távol lévén, épenséggel nem volt bizonyos, hogy az utóbbi 
két helyről esetleg útbaindítandó segítőcsapatok idejekorán meg-
órkeznek-e, elégtelenségük azonban annál bizonyosabb lehetett s 
a kedvezőtlenre fordult harcz sorsát már csak gyöngeségüknél 
fogva sem fordíthatták volna meg. 

Sajnos, nincs módomban, hogy a nagyszebeni hadosztály fel-
bomlásával kapcsolatos két ütközetet : a fogarasit és a boicza-
vöröstoronyit, részletesen, a csapatok felállítását is híven ábrá-
zoló pontos vázlatok alapján tárgyaljam, mert ehhez sem a magyar, 
sem az orosz és osztrák források, sem pedig a rendelkezésemre 
állott levéltári anyag elegendő mennyiségű megbízható adatot nem 
szolgáltatnak. A kútfők most említett csoportjai közül — Gelich 2 

és Breit 3 műveit leszámítva, — a magyar kézből származók használ-
hatók legkevésbbé.4 Azt, a mi a hadtörténetkutatót leginkább érde-
kelné, csak elnagyolt körvonalakkal vetik oda ; pontosabb hely-
meghatározásnak, a csapatok felállításának rendesen nyoma sincs, 
ellenben annál több bennük a felesleges frázis és szószaporítás. 
Szinte áthághatatlan akadályra bukkanunk, valahányszor a fél-
sikert is rikító, a balsikert azonban annál tompább szmnel festő 
felületes adatokat össze akarjuk az idővel és térrel egyeztetni. 

1 Magyar források szerint 12 ezer. 
3 Magyarország függetlenségi harcza. 1 —III. k. 
3 Magyarország függetlenségi harczának katonai története. I —III. k. 
4 Például Czetz, a kinek könyve (Bern's Feldzug in Siebenbürgen), a nyári 

hadjáratra vonatkozóan, amúgy sem megbízható, a jul. 12. és 21. közötti 9 nap 
történetéről 19 sorban számol be (i. m. 330. 1.) s így valami fontosabb adattal 
nem is járulhat az események tisztázásához. Kővári is alig tud többet a Fogaras-
nál és Vöröstoronynál történtekről. (Erdély története 1848/49-ben. 251. és 257. 1.) 



Az idő és hely meghatározása különben az orosz és osztrák 
forrásokban is fölötte ingadozó, sőt — mint látni fogjuk — nem-
csak az órákat, hanem a naptári dátumot is, egymástól eltérően 
állapítják meg az egyes hadtörténetírók. A különbözően valló kút-
fők összeegyeztetése csak itt-ott lóvén lehetséges : a történeti 
igazságnak mitsem használnék, ha a részleteket alaposan meg 
nem okolható subiectiv feltevések alapján tárgyalnám. Épen ezért, 
az alább elmondandókban, inkább a hadműveletek általános mél-
tatásával foglalkozom s a nagyszebeni hadosztály felbomlását 
abból a nézőpontból igyekezem megvilágítani, a melyből annak 
fontossága és többféle következménye legjobban kitűnik. 

Hogy azonban az események összefüggését jobban megért-
hessük, legalább futólagosan, az előzményeket is vázolnom kell. 

Mint tudjuk, az Y. orosz hadtest zömének hadműveleti tárgya 
Szeged lett volna,1 még pedig Brassón, Nagy-Szebenen és Gyula-
fehérváron át. Lüders arra számított, hogy július 7. táján már 
Nagy-Szeben közelében lehet, ennélfogva Glamm-Gallas gróf al-
tábornagynak azt parancsolta, hogy a II. osztrák hadtesttel július 
7-én a vöröstoronyi szoroson betörve, Nagy-Szebent foglalja el, 
azután pedig az V. orosz hadtesttel vállvetve működjék.2 

Az osztrák hadtest június *23-án három oszlopban el is indult 
Cernetiből Vöröstorony felé, ámde a székelyföldi események csak-
hamar mást parancsoltak. 

Lüders ugyanis, Hasford altábornagy első sikerei nyomán, azt 
határozta, hogy Brassóban kellő őrséget hagyva, azonnal Nagy-
Szeben felé indul s ebbeli szándékához képest Engelhardt tábornok 
dandárát már július 2-án Sárkányra 3 tolta, míg ő ugyanazon a 
napon Vledényig 4 haladt. Az Engelhardt előtt járó felderítő és 
portyázó orosz lovasság azonban már június 26-án Fogaras köze-
lébe jutott s úgy ezen a napon, mint június 29-én is, összecsapott 

1 Ramming: «Der Feldzug in Ungarn und Siebenbürgen im Sommer des 
Jahres 1849.» 487. 1. 

Gelich: i. m. III. 584. 1. 
2 Ramming: i. m. 490. 1. 
1 1. vázlat : Sá. 
* Ramming: i. m. 495. 1. Gelich: i. m. III. 588. 1. Breit: i. m. III. 163. — 

Sárkány —Fogaras = 14 km ; Sárkány — Vledény = 25 km. 



a 15. («Mátyás») huszárezred itt állott részeivel.1 A huszárok vesz-
tesége az előbbi harczban csupán egy fogoly, az utóbbiban pedig 
5 halott és 6 sebesült volt.2 

Azonban Gál Sándor ujabb előnyomulása Lüders számítását 
ugyancsak megzavarta s az orosz hadtest nemcsak hogy Sárkány-
nál tovább nem jutott , hanem július 4-én Prázsmárig volt kény-
telen visszavonulni. Brassó és Fogaras között (Vledényben) csupán 
Engelhardt dandára maradt.3 

Egyszersmind — Clamm-Gallasnak adott parancsát meg-
másítva — elrendelte Lüders, hogy az osztrák hadtest ne a vörös-
toronyi, hanem a tömösi szoroson törjön be, s a székelyeket az 
oroszok háta megett tartsa féken. Ezt az ujabb parancsot Clamm-
Gallas Rimnikben kapta meg. 

Természetes, hogy a Lüders és Clamm-Gallas között történtek-
ről Pap Vilmos alezredesnek nem volt — de nem is lehetett — 
tudomása, ámde azt jól tudta, hogy Brassó elveszett s hogy az 
oroszok már Sárkányig hatoltak. így tehát azt is tudnia kellett 
volna, hogy a tőle olyan távol, az ellenséghez azonban annál köze-
lebb álló fogarasi csapat helyzete immár tarthatatlanná vált. 

De a veszedelem egyelőre elodázódott, mert Lüders még Gál 
hadosztályának, július 5-én beállott felbomlása nyomán sem mert 
azonnal Nagy-Szeben felé megindulni. Miután a székelyek szemmel-
tartására Essauloff tábornokot 7 zászlóaljjal, 8 lovasszázaddal és 
12 löveggel Sepsiszentgyörgynél hagyta, ő maga a hadtest zömével 
Földvárnál foglalt állást, míg Engelhardt — újra elővédül szánt — 
dandára Vledényt szállotta meg. Lüders július 11-én Sárkányra 
tolta ezt a dandárt, mely azután másnap — 12-én — a fogarasi 
magyar csapattal is leszámolt.4 

1 Hadtörténetíróink ezeket a lovasharczokat nem említik. 
2 Neveiket lásd az 1. függelékben. Ők voltak a nagyszebeni hadosztály 

első áldozatai. 
3 Julius 4-én, a még mindig Fogaras körül czirkáló orosz lovasság újra 

összecsapott a Mátyás-huszárokkal, a kik ez alkalommal 2 halottat veszítettek. 
<1. függelék.) 

4 H v. N.: «Bericht über die Kriegsoperationen der russischen Truppen 
gegen die ungarischen Rebellen.» II. 151. 1. 



Mielőtt erre az ütközetre áttérnék, jónak látom a nagyszebeni 
hadosztály hadrendét a július 10-iki, tehát csak két nappal a 
fogarasi ütközet előtt kelt, hivatalos kimutatás 1 alapján meg-
állapítani, annál is inkább, mert hadtörténetíróinknak erre vonat-
kozó — Ramming nyomán közölt — adatai merőben hibásak. 

A hadosztály ideiglenes parancsnoka, mint említettem, Pap 
Vilmos alezredes volt, ki mellett mint lovasparancsnok Makray 
László alezredes 2 mint tűzérparancsnok Böhm Vilmos őrnagy 3 

működött. 
Maga a hadosztály még akkor is, négy egymástól távol-

eső — csoportra volt szakítva. És pedig : 

a) Nagyszebeni helyőrség: 

88. zászlóaljból :4 663 ember — ló — ágyú 
15. huszárezredből : 186 « 120 « — « 
2 darab 6-fontos ágyú : 82 « 34 « 2 « 

Mindössze: 981 ember, 154 ló, 2 ágyú. 

b) Vöröstoronyi különítmény: 
(Ihász Dániel alezredes.) 

55. zászlóalj (Baróthy László őrn.): 982 ember 17 ló — ágyú 
15. husz. ezr.-bői (Kinizsi István szds.): 20 « 20 « — « 

4 db 3-fontos ágyú (Bodola L. fhdgy): 67 « 20 « 4 « 
Mindössze: 1069 ember, 57 ló, 4ágyú. 

c) Fenyőfalvi különítmény: 
(Bíró Ede őrnagy.) 

88. zászlóaljból: 460 ember — ló — ágyú 
15. huszárezredből : 12 « 12 « — « 
2 db 6-fontos, 4 db 3-fontos ágyú: 95 « 54 « 6 « 

Mindössze: 567 ember, 66 ló, 6 ágyú.. 
1 2. függelék. 
a Gyalokay levéltár : 1848/49. 60. sz. 
3 U. o. 21. sz. 
* Ideiglenes parancsnoka, junius 22. óta, Bíró Ede őrnagy volt. 



d) Fogarasi különítmény: 
(Móricz József alezredes.) 

140. zászlóalj 3 sz. (Vida Dániel őrn.): 520 ember 10 ló — ágyú 
15. huszárezredből : 96 « 101 « — « 
3 db 6-fontos, 2 db 3-fontos ágyú: 51 « 26 « 5 « 

Mindössze: 667 ember, 137 ló, 5 ágyú. 

Ezenkívül, különböző helységekben, küldöncz-szolgálatra, a 
15. huszárezred 116 lovasa volt szétosztva. Az egész hadosztály 
tehát 3350 emberből, 530 lóból és 17 ágrjúból állott.1 

A hadosztályt alkotó csapatok minőségéről, szintén hivatalos 
adatok alapján, a következőket mondhatom. 

Az 55. (biharvármegyei) honvédzászlóalj a honvédsereg leg-
jobb csapatainak egyike volt, a mely sokszor, többek között a 
márczius 15-én vívott vöröstoronyi első ütközetben is, vitézül 
harczolt. Állománya, az utolsó 3 hét alatt, mindössze 90 ujoncz-
czal szaporodott, a mi az egész zászlóaljnak 10 százalékát sem 
tette.2 

A szatmárvármegyei önkéntesekből alakult 88. zászlóaljnál 
már nem állott ilyen jól a dolog. Ez ugyanis, június 18. óta, 482 3 

főről 1123 4 főre szaporodott, vagyis állományának 57 százaléka 
három héten belül sorozott s tűzben még ki nem próbált ujonczok-
ból állott, a kiknek egy része (417 ember), puska hiányában csak 
lándzsával volt felszerelve.5 

A 140. számot az eddigi hétfalusi-(tartalék-)zászlóalj kapta, 

1 A közölt adatok alapján megdől Ramming (i. m. 489. 1.), Gelich (i. m. 
III. 583. 1.) és Breit (i. m. III. 145. 1.) állítása, hogy Nagy-Szebennek csak 2 — 300, 
Vöröstoronynak azonban 2 — 3000 főnyi őrsége lett volna. A talmácsi (állító-
lag 4 — 5 századból álló) lovastartaléknak (u. o.) sincs semmi nyoma. 

Az egész itt felsorolt lovasság a 15. huszárezred 3. és 4. osztályahoz tar-
tozott. A tüzérség ütegek szerint való beosztását nem tudtam megállapítani. 
Ennek okát lásd idézett értekezésemben : Tört. Szemle : 1915. 80. 1. 

2 Id. levéltár : 38. és 62. sz. 
3 U. o. 36. sz. 
4 2. függelék. 
5 U. o. 





a mely ha nem is állott épen a nemzetőrség alacsony színvonalán,, 
bizony csak másodrangú, s az orosz betörés pillanatában még hiá-
nyosan is fegyverzett csapat volt.1 

A 15. huszárezred 3. és 4. osztályának kikülönített részei 
használhatók voltak, de már a Nagy-Szebenben levő 186 ember és 
120 ló között csak 86 használható ember és 72 használható ló 
akadt.2 

A tüzérség egy része, silány anyagból rosszul öntött, Gábor 
Áron-féle ágyúkkal volt ellátva, a melyek a mellett, hogy a gyorsabb 
és tartósabb tüzelést nem állották ki, még jóval súlyosabbak is 
voltak az ugyanolyan öblű osztrák ágyúknál, a mi főképen rossz 
utakon, felszántott vagy felázott talajon, továbbá az ágyú fél-
és lekapcsolásánál jelentkezett alkalmatlan módon. Ezenkívül, 
mint a közölt adatokból látható, július 10-ikén még sem a vörös-
toronyi, sem a fogarasi tüzérségnek nem volt elegendő lova. 

Ha a hadosztály 3350 főnyi létszámából a fegyverteleneket 
és betegeket leszámítjuk, azt az eredményt kapjuk, hogy Pap 
alezredesnek tulajdonkénen csak 2634 harczbavihető embere volt. 

Engelhardt megerősített dandára, a mely július 12-én a foga-
rasi különítményre csapott, a következő részekből állott : 

Lublini vadászezred (Lipsky ezds.): 4 z. a. — 1. szd. — ágyú 
Zamosci « (Golikoff ezds.): 4 « — « — « 
«Nassaui hg.» dzsid. e. (Schewits ezds.): — « 8 « — « 
Kozákok : — « 4 « — « 
2 gyalogos üteg — « — « 16 « 
% 9. sz. lovasüteg: — « — « 4 « 

Mindössze: 8 z. a., 121. szd., 20 ágyú.3 

vagyis körülbelül 7500 fő.4 Ez a dandár tehát akár az egyesült 
nagyszebeni hadosztállyal is könnyen elbánhatott volna. 

1 Id. levéltár : 38. sz. 
2 2. függelék. 
3 Bericht : II. 1 5 1 - 1 5 3 . 1. 
* Engelhardt vadászdandára, a határ átlépése előtt, 6352 főből, a hozzá 

később beosztott dzsidásezred 1216 főből, egy kozákszázad átlag 130 lovasból, 
egy 6-fontos könnyű üteg 134—159 főből, a 9. sz. könnyű lovasüteg pedig 210 



Engelhardt — Lüders parancsa szerint — július 11-én indult 
el Vledényből s még azon a napon Sárkányra érkezett.1 

Nem tudjuk bizonyosan, mit parancsolt Pap alezredes az 
orosz támadás esetére Móricznak, de a következmények, valamint 
a fenyőfalvi csapatnak adott parancs alapján nagyon valószínű, 
hogy ellenállásra útasította őt s balsiker esetére nem Nagy-Szebent, 
hanem Segesvárt jelülte ki visszavonulása irányául.2 

Azt gondolhatnók, hogy Pap azért irányította Móriczot a 
Segesvár felé való hátrálásra, hogy az oroszokat üldözésre s így 
erejük megosztására kényszerítse, s ilyenformán Nagy-Szeben ellen 
nyomuló — a diversio folytán már meggyöngült — részükkel 
annál könnyebben végezhessen. Ámde, az események meg nem 
czáfolható tanúskodása szerint, Pap alezredes egyáltalában nem 
is akart az oroszokkal megütközni, hanem már ekkor az volt a 
szándéka, hogy a döntő csapás elől idejekorán a Nagy-Küküllő 
völgyébe vonul vissza s ott egyesül Móricz csapatával. 

Azonban Engelhardt is számításba vette azt a lehetőséget, 
hogy Móricz — az Olt jobb partjára kelve át — az orosz dandár 
egy részét tulajdonképeni feladatától és irányától eltérítheti. 
Ezt megakadályozandó, Sárkányról július 12-én,3 még virradat 
előtt, útrakelt, még pedig dandárja zömével a Sárkány-fogarasi 
úton ; a dzsidás ezredet, a fél lovasüteggel együtt, a halmágyi 

főből ál lott . A julius 12-iki l é t szám megállapításánál 10% f o g y a t é k o t v e t t e m 
alapul . (Bericht : I 70. és k. 1.) 

1 1. vázlat : Sá. 
2 H o g y a fogarasi csapatnak meg kellett ütköznie , abból is k i tűnik, hogy 

Móricz tüzérségét , a m e l y junius 15-én csak 2 darab 6-fontos (fogat nélküli) ágyú-
ból állott (id. levél tár 28. sz.), 1 darab 6-fontos es 2 darab 3-fontos ágyúva l erő-
s í te t te meg Pap. 

3 Bericht: I . 151. 1. Ramming: i. m. 500. 1. — Gelich (i. m. I I I . 728. 1.) és 
Breit (i, m. I II . 167. 1.) jul. 13-ra teszi a fogarasi ütközetet , noha ezt a d á t u m o t 
mi s em támogat ja . A Bericht (i. h . ) határozottan áll ítja, hogy Engelhardt 11-én 
kelt útra Vledényből , ennél fogva az onnan 25 km-nyire l evő Sárkányt még a z n a p 
elérhette és semmi Sv,m szól a mellett , hogy ott egy napig pihent volna. H a tehát 
Engelhardt 12-én, mondjuk d. e. 2 órakor útrakelt , virradatkor a 7"5 k m nyire eső 
Mundrára erk^zhetett. — Gracza («A magyar szabadságharca története» V. 
1040. 1.) a helyes (jul. 12-.) dá tumot közli, úgyszintén Czetz (i. m. 330. 1.) és Kővári 
is (i. m. 251. 1.). 

Hadtörténelmi Közlemények. 11 



(Hgy.) gázlón át az Olt jobb partján a fogarasi hídhoz, a négy 
kozákszázadot pedig, Fogarast délről megkerülve, Betlenre (Bt.) 
irányította.1 

Ezzel iMóricz csapatának visszavonulása úgy Nagy-Szeben, mint 
Segesvár felé el volt vágva. 

Mundránál (11.) bukkantak az előnyomuló oroszok a magyar 
előőrsökre,2 a melyeket, alig számbavehető harcz után, Fogaras 
felé szorítottak. Móricz csapata — az orosz tudósítások szerint -
Fogaras keleti szélén foglalt állást, hol az országút is el volt torla-
szolva.3 Ez az állás azonban, az oroszok délről fenyegető megkerülő 
mozdulata folytán, hosszabb ideig nem volt megtartható, ennél-
fogva itt tulajdonképen csak a magyar utóvéd állapodhatott meg, 
a melynek oltalma alatt Móricz, csapatja zömével, az Olt hídjához 
igyekezett. Ámde mire odaért, már ott voltak Engelhardt dzsidásai 
is, háta mögött pedig a gyönge utóvéd csak rövid időre állíthatta 
meg az orosz gyalogságot. Nem volt vesztegetni való idő. Xehogy 
két tűz közé szoruljon, gyorsan nyugatra, a nagyszebeni útra 
fordult, de :tt, Betlen közelében, a kozákokkal találkozott.4 

Déli irányban talán még ki lehetett volna valahogyan térnie, 
ámde Móricz, bizonyára a kapott parancs szerint, mindenáron 
éjszak felé akart volna hátrálni s más megoldás hiányában, az 
Oltón próbált csapatával átgázolni. Úgyde az a hely, a hol átkelni 
szándékozott, erre nem volt alkalmatos s az időközben minden 
oldalról körülfogott Móricz, hogy a hiábavaló öldöklést kikerülje, 
rövid, de véres harcz után megadta magát.5 

1 A zárójelbe tett betűk az 1. vázlatra vonatkoznak. 
2 Ramming, Gelich, Breit, i. h. 
3 Bericht i . h . 
4 Az a körülmény, hogy Móricz előbb Segesvár fele akart hátrhlni s csak 

azután fordult Nagy-Szeben felé, eléggé bizonyítja, hogy visszavonulása irányául 
Segesvár volt kitűzve. 

6 Móricz veszteségét, halottak és sebesültekben, a magyar és osztrák for-
rások 100 — 150 főre teszik, míg az orosz Bericht mintegy 200 főre becsüli azt. 
A foglyok száma az előbbiek adatai szerint 350, az utóbbi szerint több mint 
400 főre rúgott. Ellenben az oroszok vesztesége mindössze 4 halott és 3 sebesült 
(Bericht, i. h.), mások szerint (Ramming, Gelich, Breit, i. h.) 5 halott és 12 sebe-
sült lett volna. Miután Móricz csapata 667 főből állott, az orosz adatokat alapul 
véve is, valószínű, hogy egy kis része valamerre útat tört magának. Az 5 ágyúból, 



Bizonyos hogy nem valami nagy dicsőség volt a 8 zászló-
aljnyi orosz dandárnak az egy zászlóaljat sem tevő magyar csa-
pattal elbánnia, de azért el kell ismernünk, hogy Engelhardt 
gyorsan és alaposan oldotta meg feladatát. Viszont Móricz al-
ezredest alig okolhatjuk a beállott katasztrófáért. Hadosztály-
parancsnoka mindvégig magára hagyta, de mindamellett ellen-
állásra utasította őt. Móricz ezt a parancsot teljesíteni akarta. 
Részben teljesítette is, csakhogy maroknyi csapatával a sokkalta 
erősebb orosz dandárt meg nem állíthatván, el kellett az egyen-
lőtlen harczban buknia. 

így, magában véve, a fogarasi ütközet jelentéktelen episod-
nak látszik, egy 700 főre se rugó csapat elpusztulásáról lévén 
szó ; minthogy azonban ez a különítmény az egész nagyszebeni 
hadosztálynak egy ötödrészét tette,1 megsemmisülése, az adott 
mostoha viszonyok között, súlyos veszteség volt. 

Miután Engelhardt egyelőre beérte Fogaras megszállásával, 
Nagy-Szebent még nem fenyegették közvetlenül az oroszok, 
a kiknek további térfoglalását az a körülmény hátráltatta, hogy 
Lüders, a hadtest zömével, csak július 15 én kelt Földvárról útra. 
így Engelhardt, a ki Lüderst már 63 kilométerrel előzte meg, várni 
akart, míg a hadtest többi része őt eléggé megközelíti. Úgy látszik, 
.sokkal erősebbnek hitte a nagyszebeni hadosztályt, mint a milyen 
az a valóságban volt. 

Lüders július 17-én ért Fogarasra 2 s ugyanakkor indult el 
onnan Engelhardt Nagy-Szeben felé. Papnak tehát bőven lett 
volna ideje, hogy a további teendőket alaposan megfontolja. 
Miután a fogarasi ütközetből Nagy-Szebenbe is bizonyára eljutott 
egynehány hírmondó : Pap az oroszok erejéről elég felvilágosítást 
kaphatott. De a különítmény megsemmisülése, minden szónál meg-
győzőbben figyelmeztette őt arra, hogy a fenyőfalvi és vörös-
toronyi csapatra a fogarasi különítmény sorsa vár s akár a talmácsi 

a források szerint, csak 4 jutott orosz kézre. Az ötödik talán, a megkisérelt át-
kelés alkalmával, az Oltba rekedt. 

1 Hadtörténet íróink nem tudják, hogy a fogarasi különítmény a nagy-
szebeni hadosztályhoz tartozott . 

2 Bericht: I. 152. 1. 



magaslatokon, akár magában a vöröstoronyi szorosban kifejthető 
ellenállásuk őket a megsemmisüléstől, Nagy-Szebent pedig az orosz 
invasiótól meg nem mentheti. 

Bem, Nagy-Szeben bizonytalan helyzetéről értesülve, a II. 
(dévai) hadosztályból némi erősítést rendelt oda. A segítő csapatok1 

július 17-én megérkeztek ugyan Nagy-Szebenbe, de valami sokat 
annak sorsán már nem lendíthettek, s gyöngeségük folytán a 
Fogarasnál szenvedett veszteséget sem pótolhatták. 

A valódi tényállás különben — mint már említettem is — 
az volt, hogy Pap, a környékből összevont lovassággal együtt, 
most már 1500 főre rugó csapataival, nem is akarta Nagy-Szebent 
védelmezni, sem pedig a vöröstoronyi szoros birtokáért vívandó 
harczban nem szándékozott részt venni, sőt kezdetben a fenyőfalvi 
csapatot is külön, a fogarasihoz hasonlóan, készült feláldozni. 

Még július 4-én, tehát Lüders első előnyomulásának hírére, 
azt parancsolta Bíró őrnagynak, hogy az Olt hídját a fenyőfalvi 
csapattal az utolsó emberig védelmezze.2 Ennek megfelelően az 
ottani, még június 27-én is csak 267 főnyi gyalogságot3 460 főre 
szaporította4 s az eredetileg csak 2 darab 3-fontos és 2 darab 
6-fontos ágyúból álló tüzérséget5 2 darab 3-fontos ágyúval erősí-
tette meg. 

A fogarasi eset hatása alatt az idézett parancsot július 18-án 
olyformán módosította, hogy ha az oroszok az Oltón valahol túl-
nyomó erővel átkelnének s Bírót megtámadnák, ez, a Nagytalmács-
tól délre eső magaslatokra húzódva, Ihász alezredessel egyesüljön.6 

Ez a parancs épen az utolsó pillanatban kelt, mert Engelhardt, 
július 17-én Fogarasról elindulva,7 18-án déltájban Alsó Porumbákra 

1 3. 4. és 5. függelék. 
2 Bíró őrnagy naplója. («1848/49. Történeti Lapok.» 1897. évi. 10., 11. 1.) 
3 Id. levéltár: 42. sz. 
4 2. függelék. 
8 Id. levéltár: 42. sz. 
4 Bíró naplója i. h. — Pap — úgylátszik ugyanakkor — 2 ágyút is elvett 

a fenyőfalvi csapattól. 
7 Ramming (i. m. 501.) Gdich (i. m. III. 729.) és Breit (i. m. III. 165.) 

szerint Engelhardt csak 18-án indult volna Fogarasról. Én azonban inkább 
hiszek Bíró őrnagy egykorú s a helyszínén kelt naplójának, mely szerint az oro-
szok 18-án már átkeltek az Oltón. Miután Bíró feljegyzése a déli órákra vonat-



(A. P . ) érkezett, a hol az Oltón hajóhidat veretett s egy erős 
osztagot Szakadáton (Szak.) át Hortobágyfalvára ( H f . ) küldött, 
mely ott 1 tisztet és 30 huszárt foglyul ejtvén, a nagyszeben-segesvári 
utat megszállotta s ezzel egyrészt megakadályozta azt, hogy Pap 
onnanfelől erősítést kaphasson, másrészt pedig azt is, hogy arra-
felé elvonulhasson. 

Maurer százados július 18-án a következő jelentést küldötte . 
Újegyházáról (Ue.) Bíró őrnagynak : «A muszkák Alsó Porumbákon 
felül az Olt jobb partjára átkeltek és Szakadátnak tartanak nagy 
erővel».1 A fenyőfalvi csapat, Szakadátnál állott, előőrsei pedig 
délután 3 órakor azzal a hírrel jöttek (szekeren) vissza, hogy már 
6—7000 (!) kozák s azonkívül nagyszámú gyalogság is érkezett 
Szakadátra, de ágyúikat a nagy porfelhőben meg nem számlál-
hatták. Nem sokkal későbben megjött a harmadik jelentés is, 
mely szerint az oroszok Szakadátról nem Fenyőfalva, hanem Her-
mány (He.) felé tartanak. 

Miután Bíró a hírek valósága felől maga is meggyőződött, 
délután 5 órakor elindította a málhát Nagytalmács (N. T.) felé, 
azután pedig ő is megindult csapatával, melyet, már a beállott 
sötétségben, a «talmácsi hegyeknél» állított fel2 s onnan jelentést 
küldött a Boiczánál (Bo.) álló Ihász alezredesnek.3 

Ezen a napon az Y. orosz hadtest zöme Szkoreig (Szk.) hatolt.4  

Engelhardt másnap — 19-én — egész dandárával Veszténybe (Ve.) 
vonult s ott a Feleken (F.) és Fenyőfalán (Ff.) át érkező Lüders-
sel egyesült.5 Ezzel a nagyszebeni helyőrség útja Vöröstorony felé 
is, el lön vágva. 

kőzik, Engelhardt csapatai — ha 18-án indultak — fél nap alatt 49 km. utat tet-
tek volna meg, a mi azonban képtelenség. (Lásd különben Bericht: II. 152. 1.) 

1 Bíró naplója, i. h. — Ujegyházán a 15. huszárezred 1 tisztje és 22 huszárja 
volt elhelyezve. (Id. levéltár : 59. sz.) 

2 Nyi lván a Nagytalmács és Boicza közötti magaslatok azon részén, a 
melyen a nagyszeben —vöröstoronyi országút halad át. A részletes katonai 
térképen (Zone 23. Kol. X X X . ) : -fy 476, D. Stefului és környéke. 

3 Bíró naplója i. h. — Fenyőfalvától a 476 magaslatig 12 km a távol-
ság (3 órai menet). Bíró tehát csak esti 8 órakor érhetett oda, akkor pedig julius 
18-án már sötét van. 

4 Bericht, Ramming, Gelich, Breit \. h 
6 Fogaras—Szkore 37 km, Szkore — Vesztény 28 km 



Július 19-én — már korán reggel — Nagytalmács körül por-
tyáztak a kozákok, délután pedig nagyobbszámú lovasság vonult 
Vesztényből Boicza felé. Bíró jelentésére Ihász Baróthy László 
őrnagyot, az 55. zászlóalj két századával, a fennebb már említett 
magaslatra küldötte, mire Bíró a 88. zászlóalj két századával 
előrenyomult s az orosz lovasságot rövid tüzeléssel visszatérítette.1 

Veszteség egyik részen sem volt. 
Nem sokkal azután, hogy Engelhardt Vesztényt megszállotta, Pap 

alezredes a nagyszebeni csapattal elvonult, még pedig — az új egyháza-
segesvári út alkalmasint még akkor is el lévén zárva — Nagycsűrön 
és Szelindeken át Medgyes felé.2 

Miután a magukrahagyott vöröstoronyi és fenyőfalvi csapatok 
sorsa immár meg volt pecsételve s azokra számítani többé nem 
lehetett : az egész nagyszebeni hadosztályból csak 7 gyalog- és 
2 gyönge (tulajdonképen csak egynek vehető) lovasszázad, vala-
mint 6 ágyú maradt meg. Pap tehát hadosztályának több mint felét 
minden józan számítás ellenére feláldozta, a nélkül, hogy ezzel az 
ügynek, bármily keveset is, használt volna. 

* 

A vöröstoronyi szorosnak minden időkben megvolt a maga 
katonai fontossága. A törcsvári szorostól nyugat felé ez volt az 
egyetlen út, a melyen ágyúk és egyéb hadi-szekerek könnyűszerrel 
át juthat tak,3 s ezért elzárásáról már a régi világban is gondoskodtak. 
A magyar határtól, vagyis a Riu Vadului alsó folyásától, mintegy 
2 km távolságra éjszak felé egy, a Latorpatak (Lotra, Lotriora) 
és az Olt közé könyöklő hegyfokon, az ú. n. «Latorvár» épült, a 
mely azonban már réges-régen romban hever.4 Innen 4 kilométer-
nyire éjszak felé kerek vigyázótorony állott az Olt partján,5 rnely-

1 Bíró naplója, i. h. 
2 Ramming szerint (i. h.) Pap Szászsebes felé vonult volna vissza. Ez azon 

ban téves, mert a nagyszebeni csapat, mint tudjuk, nem a gyulafehérvári ostromló 
sereghez, hanem Székelykereszt úron Bemhez csatlakozott. 

3 A nehezen járható Vulkán hágón az akkori ágyúkat és hadimáihát bajo-
san lehetett volna átszállítani. 

4 3. vázlat : L. 
6 A nép omlott vagy hasadt toronynak hívja. A katonai térképen : «Zer-

brochener Thurm.» 



tői egy — az útat elzáró — fal húzódott a hegyoldalra. Végül 
Boicza község déli végén ott találjuk a tulajdonképeni «Vörös-
toronv» váracskát,1 a mely egészen 1815-ig fenntartott, bár állandó 
őrséggel meg nem szállott erősség volt.2 

' A vár az Oláhországba vivő országút nyugati oldalán, a hegy 
lejtőjén fekszik s valamikor egyszerű vigyázóhely (kula) volt. 

Vöröstorony várának sarokbástyája. 

Magvát a körülbelül 12 méter magasra falazott, vörösre festett, 
négyszögletű öregtorony tette, a melyhez később többféle tolda-
lékot ragasztottak. A torony déli oldalán, Oláhország felé, 6 ágyúra 
épült bástya állott, míg az Olt felől az épületek külső falai egyszers-
mind főgátul is szolgáltak. A váracskát a hegyoldaltól mély nyak-
árok választotta el, a melynek belső oldala falazva volt. A vár 
délkeleti végétől az Öltig kőfal nyúlt alá. Ennek kapuján vitt át 

1 2. vázlat. 
2 Sernek: Geschichte der k. u. k. Wehrmacht. IV. 1. Th. 575. 



az út Oláhország felé.1 Ez a fal azonban ma már nincs meg. Az egész 
vár nagyon kicsiny volt s — mint Bíró őrnagy is megjegyzi — éjszak 
felől jövő támadás ellen nem volt megvédhető.2 

1849-ben, a most leírott váracskán kívül, nem volt állandó 
jellegű erődítés a szorosban, jóllehet az ott vívott ismételt liarczok 
szükségessé tették volna azt. A határszél közelében álló — Vörös-
torony nevű 3 — házcsoportnál is, a hol a tárgyalandó harczok 
utolsó felvonása lezajlott, a természet alkotta erősségen emberi 
kéz alig javított valamit. A házcsoport egyik épülete, a veszteglő-
ház, 1849-ben védelemre volt berendezve, sőt a források egy része 
«redoute»-nak (?) mondja.4 

A házcsoport éjszaki vége előtt a Latorpatak mélyen és mere-
deken bevágott mederben folyik, s így ha a jobbpartján levő 
házak védelemre alkalmasakká lettek téve s a híd kellően el volt 
torlaszolva : nehéz tüzérség nélkül nem volt könnyű feladat 
az állást áttörni. A hídtól délkeletre, a hegy lejtőjén — alkal-
masint az utolsó pillanatban — 6 ágyúállás készült, lövőiránnyal 
éjszaknyugat felé (A.) , míg tovább haladva, a telep déli vége és 
az Olt között, két ágyúra való ütegsáncz volt ásva (B.), lövő-
iránnyal délnyugat felé. Arról, hogy az így berendezett állást 
a támadó meg ne kerülhesse, egyáltalában nem gondoskodtak a 
mieink. Úgy látszik, a nagyon meredek, erdős hegyoldalakat le 
nem küzdhető akadálynak tartották. 

A valóság azonban ugyancsak reájuk czáfolt 1849 július 20-án.5 
J * 
1 

1 Kővári: Erdély régiségei. 132., 133. 1. 
2 Bíró naplója i. h. — A vár és az «omlott torony» fényképeit dr. Márki 

Sándor egyetemi tanár úr volt szíves átengedni, a kinek ezért e helyen is őszinte 
köszönetet mondok. 

3 3. vázlat. — A most 127 lélekből álló telep közigazgatásilag Boiczá-
hoz tartozik. 

4 «Redoute» = zárt sáncz. Az orosz Bericht csak «Quarantaine»-ről (ve^z-
teglőházról) tud, a mely — ha meg volt erősítve — inkább a «reduit» ( = ments-
vár) nevet érdemelte volna meg. 

6 Ramming, Gelich és Breit (i. h.) a vöröstoronyi ütközetet jul. 21-re teszik ; 
a Bericht (II. 153. 1.), továbbá Bíró naplója, mely közvetlenül a harcz után kelt, 
jul. 20-ra, pénteki napra. — Jul. 20. 1849-ben csakugyan péntekre esett. Az 
utóbbi helyes dátumot fogadja el dr. Márki Sándor (Milleniumi történet X. 
357. 1.), Gracza (i. m. V. 1040. 1.) és Kővári (i. m. 257. 1.) is. 



A boiczai ütközet színhelye. 



A kis magyar sereg, a mely a szoros védelmezésére egyesült, 
Bíró feljegyzése szerint, mindössze 1637 főt tevő 9 gyalogszázadból,1 

1 lovasszakaszból és 8 ágyúból2 állott, s előőrseivel a Nagytalmács 
és Boicza közötti, már említett magaslaton,3 zömével pedig Boicza 
éjszaki szélén helyezkedett el. 

A szoros megtámadására kijelölt orosz csapatok július 20-án 
hajnali 4 órakor indultak el Yesztényből. És pedig legelői a schito-
miri, mögötte a zamosci, leghátul — mint tartalék — a lublini 
vadászezred. A harczba később az 5. lövészzászlóalj is beleavat-
kozott. Ezenkívül még egy kozákszázad, egy nehéz (12-fontos) 
és egy könnyű (6-fontos) üteg volt a Lüders személyes parancsnok-
sága alatt álló sereghez beosztva.4 

Az orosz elővéd d. e. 6 óra után ütközhetett Ihász előőrsei-
vel össze s míg egy része arczban foglalkoztatta, másik része dél-
nyugat, tehát Kistalmács felé kerülte meg őket.5 A kis magyar 
csapat, nehogy a különítmény zömétől elszakadjon, Boicza felé 
hátrált, a hol Ihász a falu éjszaki szélén próbálta meg az ellen-
állást. Maga a vár csak az ütközet végén jutott némi szerephez. 
A körülbelül 1 % óráig tartott 6 ütközet részleteit — sajnos — 
nem ismerjük, mert azokról a források nem szólanak eléggé beha-
tóan.7 Csupán annyi látszik bizonyosnak, hogy Ihász a középre 

1 És pedig az 55. zászlóalj, továbbá a 88. zászlóalj 3. százada. 
2 Az ágyúk között volt : 2 drb. 6-fontos és 2 drb. 3-fontos Gábor Áron-

féle ágyú, továbbá 2 drb. 6-fontos és 2 drb. 3-fontos osztrák ágyú. (Bodola: «A 
székely ágyúk története.» 1848/49. Tört. Lapok. 1895. évf. 138. 1.) Két ágyú, 
Márkus hadnagy parancsnoksága alatt, a határszélen állott. Ügy látszik Pap, 
az utolsó pillanatban, 2 drb. 3-fontos ágyút 6-fontossal cserélt fel s egyúttal a 
vöröstoronyi tüzérség lovait 20-ról 39-re szaporította. (V. ö. a 2. és 6. függelé-
ket. Az utóbbi a vöröstoronyi csapatoknak alighanem utolsó kimutatása s így 
kétszeresen érdekes.) 

3 Az előőrsökhöz két ágyú is volt beosztva. (Szász Lajos közlése : «1848/49. 
Tört. Lapok.» 1894. évf. 154. 1.) 

4 Bericht: II. 153. 1. Vagyis 12 (később 13) zászlóalj, 1 lovasszázad és 16 
ágyú a mieink 1% zászlóalja, % lovasszázada és 6 ágyúja ellen. (A határszélen 
álló 2 ágyú eleinte nem jöhetett számításba.) 

s 2. vázlat. 
• Szász L. közlése : i. h. 
7 Ramming szerint (i. h.) Ihász, egesz különítményével, a talmácsi magas-

laton állott volna ; ez azonban téves. 



és balszárnyra az 55. zászlóaljat, a jobb szárnyra pedig a 88. 
zászlóalj 8 századát tette.1 

Lüders hamarosan átlátta, hogy a — szerinte bizonyára erő-
sen megszállott — boiczai állást egykönnyen át nem törheti, 
ennélfogva a schitomiri vadászezred két zászlóalját a magyar 
balszárny megkerülésére küldötte, miközben Ihász — nagyon 
kedvezően álló — 6 ágyúját a 4. sz. nehéz üteggel lövette.2 Az 
említett két zászlóalj, a Boicza-patak völgye felől, megmászta a 
falutól délnyugatra emelkedő magaslatot 3 s onnan a falut rohanta 
meg. Ugyanakkor az oroszok zöme arczban is megtámadta a magyar 
csapatot. Ihász, nehogy visszavonulását meggátolják, kiürítette 
a falut s megkezdette a hátrálást a határ felé. Ugy látszik azon-
ban, hogy Biró őrnagyot erről idejekorán nem értesítette, mert 
míg ő minden nagyobb akadály nélkül a vöröstoronyi útra húzódott, 
addig a kukoriczaföldek közé állított Bírót az oroszok már-már 
elvágták a csapat zömétől, úgy hogy csak erős küzdelem út ján 
törhetett magának útat a szoros felé.4 

Ihász aránylag könnyű visszavonulását az tette lehetővé, 
hogy az arczban támadó oroszok Boiczán túl nem nyomultak, 
a magyar balszárny ellen küldött két orosz vadászzászlóalj pedig, 
a Pleasa-patakon át, a vöröstoronyi vár feletti magaslatra igyekezett , 
a mi azonban sok időbe került, úgy hogy mire az erősséghez ért, 
Ihász már elvonult s a várban csak a 88. zászlóalj egy tisztje 
maradt 40 emberrel.5 

A schitomiri vadászezred két zászlóalja, a hegy felől, a vár 
árkába nyomult, azután pedig egy század az öregtornyot rohanta 
meg, a melynek őrsége csakhamar megadta magát. 

A határ felé hátráló magyar csapat üldözésére Lüders az 
egész schitomiri vadászezredet, a kozákszázadot és a 4. sz. nehéz 
üteget rendelte az országútra. Ihász utó védje makacs ellenállás 

1 Szász L. közlése : i. h. 
2 Bericht: II. 153. 
3 A részletes katonai térképen : D. Carbunarii, •<>- 570. (Lásd a 2. váz-

laton is.) 
4 Bíró naplója : i. h. 
6 Bericht: i. h. 



közben, úgyszólván lépésről-lépésre hátrált csak, bárha Lüders 
két tizenkétfontos ágyúból is lövette azt. Hogy előnyomulását 
gyorsíthassa, a zamosci vadászezred két zászlóalját a szorost 
nyugat felől szegélyező magaslatokra küldötte az orosz hadtest-
parancsnok. Mindamellett már dél lett, mire Ihász csapata, s 
nyomában az orosz sereg, a Latorpatak mögötti álláshoz érkezett.1 

A magyar csapat itt újra felvette a harczot, még pedig sikeresen, 
jóllehet Lüders a 12-fontos üteggel ugyancsak lövette az állást. 
Minthogy ezt arczban áttörni még kevésbbé lehetett mint a boiczait : 
Lüders itt is a megkerüléshez folyamodott. E végből a schitomiri 
vadászezred három századát, oláh pásztorok vezetése alatt, a 
Latorpatak völgyén át, a rögtönzött völgyzáró mögé irányította, 
míg az 5. lövészzászlóalj 50 embere, az Oltón átkelve, a magyar 
csapat jobbszárnyát fenyegette.2 

Az ütközet sorsát a délfelől megkerülő oroszok döntötték el, 
a kik — körülbelül délután 2 órakor — minden harcz nélkül jutot-
tak el rendeltetésük helyére. Ugyanakkor Lüders arczban is meg-
rohanta az állást. 

Ihász, hátráló vonalát fenyegetve látván, még idejekorán 
elrendelte a visszavonulást Oláhország felé, de utóvédje, 2 ágyú-
val, még egyszer megvetette a lábát. Ámde az egyik — Gábor 
Áron-féle — ágyú csakhamar elhasadt, a másikat pedig Bodola 
főhadnagy az Oltba dobatta.3 Ez volt az utolsó ellenállás ; ezután 
már csak a török területre való hátrálás következett, míg csak a 
visszavonulók — Oaineni közelében — egy török csapatra nem 
bukkantak, a mely velük a fegyvert lerakatta.4 

1 Szász Lajos közlése (i. k.). — Jakab Elek szerint («Szabadságharezunk 
történetéhez.» 562. 1.) Ihász d. u. 3 óráig harczolt volna Boiczánál, ez azonban 
ligy a mérkőző erők aránytalanságánál, mint a harczászati helyzetnél fogva is, 
lehetetlen. 

2 Bericht: i. h. 
3 Bíró szerint (i. h.) három, Szász Lajos (i. h.) és Nagy Sándor («Három-

szék önvédelmi harcza.» 157. 1.) szerint két ágyú hasadt volna el. Bodola Lajos 
volt a vöröstoronyi különítmény tűzérparancsnoka, s így az ő feljegyzése a 
leghihetőbb. («1848/49. Tört. Lapok.» 1895. évf. 138. 1.) 

4 A Bericht szerint (i. h.) ez már délben megtörtént volna. Az én számí-
tásom szerint d. u. 4 óra körül, Jakab Elek szerint (i. h.) a késő délutáni órákban 
történhetett. 



A vöröstoronyi ütközet színhelye. 



Mikor a kis magyar sereget számbavették, 452 főnyi hiányt 
állapítottak meg.1 Az 55. zászlóalj két szakasza s a 88." zászlóalj 
három szakasza egészen eltűnt. Ezeket tehát az oroszok elvág-
ták a csapat zömétől.2 A hiányzók között volt az 55. zászlóaljból 
Thuolt Ignácz százados, Csanády Kálmán főhadnagy és Sarkadv 
László hadnagy ; a 88. zászlóaljból Kulin Imre százados, Máli 
Lajos főhadnagy és Csaba Ignácz hadnagy. 

Az oroszok a maguk veszteségét csak 14 halottra és 41 sebe-
sültre teszik, a mi azonban, honvédeink ismételt makacs ellen-
állását számításba véve, nagyon valószínűtlenül hangzik. 

Az orosz csapatok közül a schitomiri vadászezred és a 12-fon-
tos üteg Caineniben töltötte az éjszakát, az 5. lövészzászlóalj a 
veszteglőházat szállotta meg, míg a többi csapat Xagytalmácsra 
és Yeszténybe vonult vissza. Másnap — július 21-én — Lüders 
bevonult a magyaroktól elhagyott Xagy-Szebenbe s egyúttal az 
onnan Gyulafehérvár, illetőleg Medgves felé vezető utat is meg-
szállotta. 

* 

Az elmondottakat higgadtan mérlegelve, Ihász alezredest 
nemcsak hogy el nem ítélhetjük vöröstoronyi veresége miatt, 
hanem ellenkezőleg a legnagyobb elismeréssel kell neki adóznunk, 
hogy képtelen feladatát annyi szívóssággal és elszántsággal igye-
kezett megoldani. Más ütközetnél a visszavonulás a bajból való 
menekülést jelenti, itt azonban a hátráló csapat egyik veszedelem-
ből a másikba került, s ha egyszer az ország határát átlépte, vissza-
térésre nem volt többé lehetőség. Kislelkű parancsnok, ilyen 
viszonyok között, tudva, hogy úgyis hiába minden küzdelem, 
vagy még a szorosban lerakja a fegyvert, vagy rögtön Oláhországba 
hátrált volna. Ihász azonban a legalább hatszor akkora ellenséget 
nehéz feladat elé állította, s az a 452 főnyi (28%) veszteség, a melyet 

1 Bíró naplója (i. h.). — E szerint tehát 1185 ember tette volna le a fegy-
vert. A Bericht szerint (i. h.) azonban a fóglyulesettek száma csak 31 tiszt és 
987 főnyi legénység volt . Ügy látszik tehát, hogy egy kis töredék az erdőkön át 
megmenekült, a mit különben Szász Lajos is említ (i. h.). 

2 Egy szakasz — mint tudjuk — a vöröstoronyi várban esett foglyul. 



Nagytalmácstól a határszélig húzódó ú ton ' szenvedett, eléggé 
igazolja azt a bátorságot, a mellyel a hadosztály zömétől elsza-
kított, s így minden támogatástól megfosztott csapatai harczoltak. 

«Az erdélyi hadsereg az oroszok betörése idején» czímű érte-
kezésemben már rámutattam arra, hogy Bemnek 1849 nyarán 
egyetlen olyan hadosztályparancsnoka sem volt, a ki az adott 
súlyos körülmények között, megállhatta volna a helyét. Példa-
ként éppen a nagyszebeni hadosztály felbomlását idéztem, azzal 
a megjegyzéssel, hogy Pap Vilmos alezredes egy — bármily k ics iny-
hadosztály vezetésére is képtelen volt.1 Ezt az állítást akartam 
mostani fejtegetésemmel igazolni. 

Hogy két mérkőző fél közül csak az egyik győzhet : termé-
szetes dolog, ennélfogva a vesztesre — csupán azért, mert balul 
járt — még nem süthetjük a tehetetlenség vagy a tudatlanság 
bélyegét. De igenis el kell ítélnünk a legyőzöttet akkor, ha — mint 
itt is — a kudarczot könnyen elkerülhette volna. 

Az erdélyi nyári hadjáratnak egyik, jóformán napról-napra 
megújuló jelensége az erőknek fokozatos harczbavitele volt. Bem 
hadosztályparancsnokai, noha tudták, hogy erős ellenféllel van 
dolguk, szinte irtóztak attól a gondolattól, hogy már kezdettől 
fogva minden erejüket latba vessék. Elégtelen erőkkel kísérletez-
tek akkor is, a mikor azt a szükség nem parancsolta. Ez már 
magában véve is nagy hiba, de Pap alezredes egy lépéssel ennél 
is tovább ment, a mennyiben válságos helyzetbe jutot t különít-
ményeit se vissza nem hívta, se saját csapataival nem támogatta 
s ő maga — mindvégig — hadosztályának az ellenségtől legtávo-
labb eső és legkevésbbé fontos csoportjánál tartózkodott. 

Különben is egészen fonákul fogta fel a reárótt feladatot. 
A nagyszebeni hadosztály rendeltetése, mint tudjuk, az volt, 
hogy az ellenségnek Oláhország felől várt betöré-ét meggátolja. 
3800 emberrel és 19 ágyúval2 a vöröstoronyi szorosban huzamosabb 
ellenállást fejthetett volna ki, a melynek végével Nagy-Szebenbe 
húzódhatik vala vissza. 

1 «Történeti Szemle.» 1915. 98. 1. 
2 Ennyi lett volna a hadosztály állománya, a jul. 17-én érkezett segítő-

csapatokkal együtt , ha a fogarasi különítmény meg nem semmisül. 



Most azonban az oroszok nem Oláhország, hanem Brassó 
felől közeledtek, ennélfogva a vörösoronyi szorost ellenük, a kik 
már úgyis benn voltak az országban, képtelenség volt védelmezni. 
Igaz, az oroszoknak szükségük volt erre a kapura is, de annak 
elfoglalását csakis úgy lehetett volna megakadályozni, ha Pap 
őket nem a szorosban, hanem Nagy-Szebentől keletre, döntően 
megveri és Brassó felé űzi vissza. Erről azonban az adott erőviszo-
nyok között szó sem lehetvén, igazán nem tudom megérteni, mit 
akart Pap — még július 18-án is háromfelé forgácsolt — kicsiny 
hadával? Vájjon nem jutott volna-e eszébe, hogy az a kis csapat, 
a melyet a vöröstoronyi szorosba dobott, legfeljebb addig tart-
hat ja magát, a míg lövőszere és elesége el nem fogyott, azután 
pedig vagy Oláhországba szorul, vagy még a magyar területen 
foglyul esik? Pap, a fél hadosztállyal, nem ment bele a csapdába, 
a mi azt mutatja, hogy a következményekkel tisztában volt ; 
nem lett volna szabad tehát hadosztályának másik felét sem 
olyan helyzetbe juttatnia, a melyből azután nem volt többé me-
nekülés. 

Valaki talán azt mondhatná : a ki mer, az nyer, s a had-
vezérnek, ha a szükség parancsolja, bármily merész hadművelet-
től és bármekkora áldozattól sem szabad visszariadnia. Igaz, de 
csak akkor, ha a hadászati vagy harczászati sikert előmozdíthatja 
vele. I t t azonban se az egyik, se a másik nem jöhetett szóba. Har-
czászati eredményt kivívni nem lehetett, a hadászati helyzeten 
pedig az a fél nap, a melybe a vöröstoronyi szoros elfoglalása az 
oroszok egy részének került, mit sem változtatott. 

Minthogy tehát Pap eredeti feladatát, az Oláhország felől 
várt támadás meggátolását, a merőben megváltozott viszonyok 
között, többé meg nem oldhatta : az új helyzethez alkalmazkodva 
s a döntő vereség elől idejekorán kitérve, be kellett volna a leg-
közelebbi kedvező alkalmat várnia. Ez nemsokára meg is jött , 
akkor t. i. a, midőn Lüders, a háromszéki események hírére Seges-
vár felé elvonulván,1 Nagy-Szebenben mindössze 6 zászlóaljjal, 
2 kozákszázaddal és 10 ágyúval hagyta Hasford altábornagyot. 

Feltéve, hogy Pap — mint azt Bamming hitte — Szászsebes 

1 Julius 26. 



felé idejekorán visszavonulva Stein ezredes gyulafehérvári, most 
már felszabadult, ostromló hadával egyesül : akkor Stein — 
absolut túlsúlyba jutva — Hasfordot az országból kiverhette 
volna. 

Ha ez sikerül, Lüders okvetlenül visszafordul Nagy-Szeben 
felé, minek következtében Clamm-Gallassal tervezett együttműkö-
dése is meghiusul, a segesvári ütközetre nem kerül a sor, Bem 

Vöröstorony vára az Olt felől. 

időt nyer hogy Kemény hadosztályát is magához vegye s ezzel, 
valamint a beszterczei hadosztály maradványaival együtt akár 
Grottenhjelm, akár Clamm-Gallas ellen újra támadólag léphetett 
volna fel. 

Ha pedig Pap erre, akár a Bemtől kapott utasítás, akár más 
ok miatt nem mert vállalkozni : azon kellett volna lennie, hogy 
egész hadosztályával, ne pedig annak csak maradékával, csatla-
kozzék Bemhez. Ha Pap, 1500 ember és 6 ágyú helyett, 3800 
embert és 19 ágyút visz magával Székely keresztúrra : a segesvári 
vereségből aligha lesz katasztrófa. 

Hadtörténelmi Közlemények. 12 



Szóval kétféle kedvező' megoldás is kínálkozott, Pap azonban 
a harmadikat, a legrosszabbat választotta s ezzel hadosztályát 
az előre kiszámítható biztos kudarcz elé állította.1 

A bekezdésben röviden már érintettem, minő okok szülték 
azt, hogy Bem a határok hathatósabb oltalmáról nem gondoskodott. 
Hátra van még, hogy Nagy-Szeben elvesztésének s az I. hadosztály 
felbomlásának egyéb következményeiről is számot adjak. 

Attól fogva, hogy Lüders Clamm-Gallast Nagy-Szeben helyett 
Brassóba irányította, a vöröstoronyi szoros orosz részről való 
megszállása el nem maradhatott. Mintán Lüders további hadmű-
veleteinek közbenső alapjául Nagy-Szeben környékét választotta, 
múlhatatlanul szükséges volt, hogy tulajdonképeni hadműveleti 
alapjával — Oláhországgal — ne csak a tőle most már távoleső 
tömösi és törcsvári, hanem a szomszédos vöröstoronyi szoroson 
át is közlekedjék. Julius 20-án — mint láttuk — arrafelé is meg-
nyitotta az utat, a mi nagy előny volt, mert most már minden-
féle pótlás nem a bizonytalan erdélyi, hanem a biztosabb török 
területen át történhetett. Ez volt Nagy-Szeben elestének első 
következése. 

A második a gyulafehérvári ostromzár megszűnése volt. Maga 
az ostrom már hosszabb idő óta szünetelt, de az ostromzár még 
mindig tartott. Ámde ennek órái is meg voltak már számlálva, 
mert a körülzáró csapatok helyzete azonnal tarthatatlanná vált, 
mihelyt az oroszok Nagy-Szebenből a Maros völgye felé indultak. 

Lüders, mint már említettem, július 26-án kelt útra, de nem 
Gyulafehérvár irányában, hanem — Segesváron át — a székely-
föld felé. Steir ezredes azonban, Lüders elindulását be sem várva, 
már 25-én a marosváradjai magaslatokon vonta össze csapatait. 

Hogy az amúgy is hiábavaló ostromzár megszűnt, az még 
nem lett volna valami nagy hiba. Nagyobb baj volt az, hogy Stein 
nem tartozott a szerencséskezű katonák sorába. Erdélyi működése 
a balsikerek szakadatlan lánczolata volt. Más, gyorsabban hatá-

1 Pap, közvetlenül az oroszok támadása előtt, az erdélyi hadsereg vezér-
kari főnöke volt, így tehát a hadműveleti dolgokhoz is kellett volna értenie. Az 
általános helyzetet is jobban ismerhette, mint bárki más a hadosztályparancs-
nokok közül. 



rozó és gyorsabban cselekvő ember az akkor már 5000 főnyi és 
25 löveggel ellátott hadda l 1 a Nagy-Szebenben maradt Hasford-
nak sok bajt csinálhatott volna. It t azonban megfordítva történt 
a dolog, mert Stein, elégtelen erőkkel próbálkozván, akkor is 
kudarczot vallott,2 a mikor absolut túlsúllyal léphetett volna fel 
s taláíi ennek a vereségnek bénító hatása alatt nem támogatta 
Bem, augusztus 2-án megkezdett, merész hadműveleteit úgy, a 
mint kellett volna. 

* 

Kicsiny okoknak sokszor nagyon fontos és messzeható oko-
zatai lehetnek. A nagyszebeni hadosztály az egész erdélyi had-
seregnek 3 egy tizedrészét sem tette, de — helytelen vezetésből 
folyó — felbomlása mindamellett az általános hadászati hely-
zetre is fölötte kedvezőtlen hatással volt, s más eseményekkel 
együtt, jócskán hozzájárult ahhoz, hogy a hadjárat kezdetén ural-
kodó általános elbizakodottságot annak ellenkezője, a kishitűség, 
váltsa fel. 

Mi magyarok rendesen nagyon kevésre tartottuk ellenségein-
ket s évszázadok keserű tanulságai, mind e mai napig sem voltak 
elegendők ahhoz, hogy ebből a betegségből kigyógyítsanak. A régi 
iskolakönyvekből tanult dajka mesékkel áltatjuk magunkat mind-
untalan, melyek szerint 15—20 ezer főnyi magyar hadak, ötször-
hatszorta erősebb ellenséget zúztak pozdorjává, holott az ilyesmi 
csak félig-meddig is egyenlőrangú hadseregek között, a képtelen-
ségek világába tartozik. Ilyes balhit fordulhatott meg például 
Czetz agyában is, a mikor a határokon álló gyönge és fogyatékosan 

1 A gyulafehérvári ostromló-tábor a dévai (II.) hadosztály maradványai-
val szaporodott ennyire. Ha még Pap is odavonul, Steinnak körülbelül 8800 
embere és 44 lövege lett volna Hasford — legfeljebb — 5000 emberével és 10 
ágyujával szemben. 

2 Augusztus 1-én, Szerdahely es Szászsebes között. Stein itt, a rendelkezé-
sére állott 6 2 / 8 zászlóaljból mindössze kettőt állított Hasford 4 zászlóalja elé. 
A vereség oka tehát kézzelfogható. 

3 Junius 20-án az erdélyi hadsereg 38,781 főből állott. Lásd : id. érteke-
zesemben : Történeti Szemle, 1915. 86. és 114. 1. 



felszerelt honvédcsapatokat, az orosz támadás elhárítására ele-
gendőknek tartotta.1 

Ez a nagyon is lábrakapott elbizakodottság nyomról-nyomra 
kimutatható az általa — ideiglenes hadseregparancsnok korában — 
befolyásolt hadosztályparancsnokok, közöttük Pap alezredes, fel-
fogásában is. 

Már pedig a biztonság ekkora érzetére csak akkor lett volna 
elfogadható okuk és joguk, ha a honvédhadsereg vezetés, szám, 

Az omlott torony a vöröstoronyi szorosban. 

kiképzés és felszerelés dolgában az orosszal egyenlőrangú lett 
volna, a mit azonban sehogyan sem állíthatunk. Korántsem akarom 
ezzel azt mondani, hogy az orosz hadsereg Erdélyben működött 
tábornokai valami kiváló hadverok voltak, sőt inkább azt tar-
tom, hogy egy-két esetet leszámítva, alig középszerűeknek bizo-
nyultak. De legalább katonák voltak s így réges-régen tisztában 
lehettek a katonai tudás amaz alapfogalmaival, a melyeket a 

1 Május 27. kelt levele. (Csányi levéltár 2425. sz.) 



honvéd hadosztályparancsnokoknak csak most kellett volna elsajá-
títaniok. Voltak jól kiképzett, fölszerelt és fegyelmezett csapataik 
s végül meg volt az utóbbiak számbeli többsége is, a mi már egy-
magában is ellensúlyozhatta a vezetők egyik-másik tévedését. 
Viszont a honvédsereg hibáit és hiányait csakis a vezetés ügyes-
sége tehette volna jóvá, csakhogy ennek ott, a hol gondolkodni 
és számítani is kellett, alig láthattuk valami nyomát, s a nálunk 
Magyarországon mai napig elterjedt felfogás, hogy katonai dol-
gokhoz mindenki ért, akár foglalkozott velük, akár nem : ugyan-
csak megbosszulta magát. 

Az apró-cseprő, mindenkor elégtelen, csapatokkal való únta-
lan kísérletezés is azt mutatja, hogy az erdélyi hadosztályparancs-
nokok nagyobb erőket nem tudtak vezetni, így hát az a túlságos 
bizakodás, mely őket a hadjárat elején eltöltötte, korántsem volt 
jogosult. 

Valóban fatális dolognak kell mondanunk, hogy míg az 
anyaországban annyi ügyes és használható hadosztály- (hadtest-) 
parancsnok akadt, addig Bemnek ebből a fajtából, a nyári had-
járatra, egy sem jutott . 

Ez is egyike volt azoknak az okoknak, a melyek az erdélyi 
hadsereg helyzetét, 1849 nyarán, annyira megnehezítették. 

GYALOKAY JENŐ 

honv. tűzérszázados. 



1. f ü g g e l é k . 15-ik lovas Ezredtől. 

Név Jegyzék 
Azon egyénekről, a ki a Fogarasi előőrségen az ellenséggelli 

össze ütközés alkalmával elvesztek és megsebesültek.1 

-
Osztály Század 

Elvesztek: 
Bartók Károly t izedes, jun ius 29-én 1849 __ . , . 3 1 

Koré Ferenc közőr « 29-én 1849 ... .. ... . 3 1 
Y e t é s y Lajos « « 29-én 1849 .. _ .... 3 1 
Jakabos Sándor t izedes ju l ius 4-én 1849 . 3 2 

Janka Antal közőr j u n i u s 29-én 1849 _ . ... 4 2 

Pál Ferenc « 29-én 1849 3 1 
Balázs Dánie l « ju l ius 4-én 1849 3 1 

Sebesültek 
Z s i g m o n d I s tván t izedes 3 1 
N a g y Lajos közőr ^ 3 1 

Ferencz S a m u « vQ 3 1 
Miklós Sándor t izedes ÍM 4 2 

D ó z s a Ábrahám közőr 4 2 

S i m o n Lajos « 0 4 2 

Elfogatott gondatlansága miatt: 
N a g y Mihá ly közőr junius 26-án 1849 „„ 4 2 

Összesen elveszett 8, sebesült 6. 

Makray 
Alezredes. 

1 Gyalokay család levéltára. 1848/49. — 49. sz. 
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3 . f ü g g e l é k . Bokory őrnagy. 

Bem József 
Altábornagy Úrnak.1 

Fórró ezredes úr engem négy századommal, fél század székely 
huszárokkal és két 6 fontos ágyúkkal Maros Solymosról Altábornagy 
úr rendeletére ide Szebenbe azon útasítással küldött, hegy további 
parancsot Altábornagy úrtól nyerendem. 

Két századom már három hónap óta a' Marospartosi tábor-
ban van.2 

Ma Szebenbe érkeztem, mit Altábornagy úrnak jelentem, s a' 
létszámokat mellékelve, további parancsát itt bevárom. 

N. Szebenben, julius 17-én 1849. 
Bokory, 
őrnagy. 

1 Gyalokay család levéltára. — 1848/49. 49. sz. 
2 Gyalokay család levéltára. 1848/49. 76. sz. 
2 A gyulafej érvári ostromló-sereghez volt beosztva. U. o. 33. és 67. sz. 



4 . f ü g g e l é k . 72-cLik honvéd zászlóalj. 

Létszám Kimutatás 
Julius 11-re, 1849.1 
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Törzs 1 2 1 1 5 

1-ső század 2 1 7 2 1 82 95 

2-dik század — — — — 1 1 — 2 6 1 — 86 97 

5-dik század „ 1 2 2 11 2 1 90 110 

6-dik század __ . — — 1 1 1 — 8 2 1 56 69 

Összessen „ 1 2 1 1 2 8 5 5 32 7 3 314 376 2 

Kelt N. Szebenben, mint fent. 
Bokory 
Ő r n a g y . 

* Gyalokay család levéltára. 1848/49 — 75. sz. 
2 Ez a zászlóalj létszámra legkisebb volt az erdélyi hadseregben. (A fentebb 

jelzett időben mindössze 586 ember.) 
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6 . f ü g g e l é k . Both erthur mer Grenz Commando. 

S t a n d e s - A u s w e i s 
Auf den 16. July 1849.1 
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55. Honvéd Batal l ion 2 20 853 875 27 60 87 11 4 15 

Altellirie  — 2 41 43 — 3 3 4 840 192 7 322 39 

Fourwessen  — — 20 20 — — — — — — — 

15. Huszárén R e g i m e n t — 1 19 20 20 — 20 

Zusammen__ 2 23 933 958 27 63 90 4 840 192 38 36 74 

Ihász, 
Obristlieut. 

1 Gyalokay család levéltára, 1848 49 — 74. sz. 
2 A tüzérség és szekerészei külön-külön lévén kimutatva, a hámoslovakat 

az utóbbinak rovatába kellett volna írni. 



TÁR C ZA. 

BETEG ÉS SEBESÜLT KATONÁK A MAGYAR 
FÜRDŐKBEN A XVIII. SZÁZADBAN.1 

hétéves háborúban nagyon niegnövekedett azon beteg 
s sebesült katonák száma, kiket, hogy egészségüket 
visszanyerjék s ismét harczképesek legyenek, rövi-
debb-hosszabb gyógykezeltetésre fürdőbe kellett kül-
deni. Azonban Németországban mindenfelé dúlt a 
harcz, az osztrák fürdők, melyek amúgy sem voltak 

valami nagy számmal, már túlzsúfoltak voltak s így Mária Terézia 
királynő elhatározta, hogy a magyarországi fürdőügyet felkarolja s 
rendezi olvaténképen, hogy a hadsereg követelését is kellő mértékben 
kielégítse. 

A királyné ily értelmű rendelete alapján a helytartótanács felszó-
lította a megyéket, kutassanak gyógyforrások után, orvosaik küldjenek 
be róluk véleményes jelentést; szintúgy tegyenek jelentést a már meg-
levő gyógyfürdők földrajzi fekvéséről, éghajlati viszonyairól, gyógy-
erejükről, van-e ott fürdőtelep, milyenek a lakás- s ellátási viszonyok stb. 

A megyék kellő alapossággal s rendszerességgel tettek eleget e fel-
szólításnak s mikor a jelentések beérkeztek, kitűnt, hogy a gyógyhatású 
ásványvízforrások száma sok százra rúg. Természetesen ezek jó része 
egyrészt földrajzi fekvésénél fogva, másrészt pedig azért, mert távol 

1 Orsz. Ltár. Helyttan. o. : Militaria. Lad. L. nr. 2. 



esett lakott helyektől, a katonák gyógykezeltetése szempontjából nem 
jöhetett tekintetbe, azért a kormány nem is tett az érdekökben semmit. 

Az akkori harcztérhez, később pedig a békeidőben a katonasággal 
leginkább megrakott Csehországhoz s Morvaországhoz legközelebb fek-
szik az északkeleti felföld s így érthető, hogy elsősorban Trencsénteplicz 
lett katonai gyógyfürdővé, különben még ma is javarészben az. Ezen-
kívül igen gyakran küldtek beteg katonákat Budára, Pöstyénre, Nagy-
váradra, Stubnyára és Selmeczre. Leghamarabb Teplicz fejlődött s 
csak miután túlzsúfoltság miatt vettek számításba más fürdőket is, 
küldték a katonákat az előbb említett helyekre, de rendszerint csak 
akkor, mikor Teplicz már nem fogadhatott be több beteget. Valahány-
szor más fürdőt kellett ilyen czélokra berendezni, mindig a tepliczi 
minta volt a mértékadó. 

Trencsénteplicz ekkor már általánosan ismert, jó hírnevű fürdő 
volt. Bár a fürdőtelep több kiváltsággal volt felruházva, így mentes volt 
a beszállásolás alól is, nem volt valami nagy. A fürdővendégek száma 
pedig egyre növekedett s a XVIII. század hatvanas éveiben állandóan 
háromszáznál több fürdővendég tartózkodott ott. így a fürdővendégek 
nem számíthattak valami nagy kényelemre, a lakosság ellenben egyre 
emelkedett jólétben s drágításban. 

Az akkori megyei orvos jelentése szerint a kéntartalmú víz nem-
csak belső betegségeket gyógyít, hanem kiütéseket s sebeket is. így azon 
előnyön felül, hogy könnyen megközelíthető, ez is arra bírta a katonai 
hatóságokat, hogy itt létesítsék az első katonai fürdőtelepet. Mindenek-
előtt építettek 300 beteg katona s azok kísérői számára elegendő lakást, 
melyeket ágyakkal és ágyneműekkel maga a katonaság szerelt fel. Ha 
azonban ezek megteltek, azt kívánta a haditanács, hogy helyezzék el 
a többi katonát a polgárok házaiban. Mikor a polgárság előjogaira hi-
vatkozva ez ellen élénken tiltakozott, a katonai hatóság hajlandó volt 
az így elszállásolt katonákért dupla ágybért, vagy hálópénzt fizetni. 
A lakosság azonban nem volt hajlandó ezen ajánlatot elfogadni, azon 
egyszerű gazdasági oknál fogva, mert ha a katonákat szállásolják be 
náluk, elesnek a sokkal nagyobb jövedelmet hajtó polgári fürdővendé-
gektől. Vegre is, hogy az örökös viszálynak véget vessen, a katonaság 
kibővíttette az épületeit. 

A fürdőző katonaság ellátási költségeit a katonai hatóság fedezte, 
de arról, hogy elegendő kenyér, hús s más egyéb élelmiszer legyen, a 
megyének kellett gondoskodnia. Rendelt is a megye erre a czélra külön 
fürdőbiztosokat, mert ez bizony sok gondot okozott s sok fáradsággal 
járt. A hétéves háború befejezése után egy időre megcsappant ugyan 



a Tepliczre küldött beteg katonák száma, de csakhamar ismét emelke-
dett s egyik-másik esztendőben kétszeresre vagy háromszorosra is fel-
szökött. íme 15 év kimutatása : 

1761-ben volt Tepliczen 439 katona. 
1762 s 1763-ból nincs adat. 

1764 99 1770 316 
1765 93 1771 170 
1766 81 1772 321 
1767 . 101 1773...., kb. 300 
1768 439 1774 253 
1769 865 1775 343 

Ennyi s ily változó számú ember ellátásáról gondoskodni nem cse-
kély feladat volt. Panaszkodtak is eleget a szegény fürdőbiztosok. A leg-
több gondot okozta a hús beszerzése. A fürdőn csak egy mészáros volt s 
ez egyedül nem elégíthetett ki minden kivánalmat s ezért a megye a dub-
niczi s trencséni mészárosokat kötelezte, hogy gondoskodjanak az esetleg 
mutatkozó hiányok pótlásáról. A kenyérhez szükséges lisztet a trencséni 
katonai élelmiszerraktár szolgáltatta. A többi élelmiczikkből a megye 
jelentése szerint, jó pénzért mindig kapható, a mennyi csak kell. 

A magyar fürdőkbe azonban nemcsak a magyar ezredek küldték 
katonáikat, hanem a cseh, morva, német s olasz ezredek is. Az ezred-
parancsnokok a beteg katonákról jelentést tettek a hadseregfőpa rancs-
nokságnak s ez intézkedett azután azoknak fürdőbe küldéséről. A hely-
tartótanács útján idejekorán értesíttetett a megyei vagy városi hatóság, 
hogy akkor s akkor annyi s annyi beteg katona érkezik, tegyék meg a 
kellő intézkedéseket. Ha kisebb szállítmányok mentek, egy altiszt kísérte 
őket. Nagyobb szállítmányokat egy-egy tiszt vezetett a melléje beosztott 
altisztekkel s közlegényekkel. 

Miután a fürdőtelepek nem voltak valami nagyok, tehát orvos sem 
volt ott annyi, mint ma a legkisebb fürdőhelyen. Hogy tehát a katonák 
kellő orvosi kezelés alatt álljanak, minden nagyobb betegszállítmány-
hoz beosztottak egy-egy felcsert vagy tábori kirurgust s néhány beteg-
ápolót. Érdekes, hogy ilyen szállítmányokkal sokszor beteg katona-
asszonyok is küldettek gyógykezeltetésre katonai költségen. Szállítás 
közben kellő alkalmatosságokról, pihenő helyekről stb. a megyének kel-
lett gondoskodnia, szintúgy arról is, hogy a felgyógyulás után a katonák 
azonnal visszaszállíttassanak ezredeikhez. 

Arról, hogy a fürdőbe elindított katonák mily betegségekben szen-
vedtek, igen ritkán szól a hadseregfőparancsnokság az ő átirataiban. 
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Általában megrongált egészségi állapotuk helyreállítása czéljából küldik 
a katonákat fürdőbe, vagy pedig mert gyógyfürdőre van szükségük, 
menesztik őket négy vagy hét hétre (ez a rendes kezelési időtartam) 
valamelyik fürdőbe. Néha azonban feltüntetik a betegséget is : kiüté-
sek ; sápadtság, szédülés s más ilyen állapotok; sebesülés, ideiglenes 
rokkantság, stb. 

Ezrekre s ezrekre rúg azon beteg katonák száma, melyeknek a 
magyar fürdők adták vissza egészségüket ezen időben s azontúl is mind 
máig, ma pedig különösen. 

D r . PELZ B É L A . 



HADTÖRTÉNELMI APRÓSÁGOK. 

Zevelek a török hódoltság korából. (1559., 1660., 1669., 
1672. és 1684.) Az alábbiakban a török hódoltság korának néhány jel-
lemző iratát adjuk. Közülök az I., II., III., V. számú behódolásra 
való felszólítás, melyek közt különösen Hasszán váczi bég levele ér-
demel figyelmet, még e korban is szokatlanul durva, erőszakos hang-
jánál fogva. A IV. számú annak bizonyítékául szolgál, hogy a prédálás, 
rablás úgy magyar, mint török részen még béke idején is napiren-
den volt. 

I. 

Nos Ali vayvoda vester hispaja, servitor illustrissimi et magnifici 
Házon begii Koppaniensis etc. 

(Mi Ali vajda, a ti hispajátok a tekintetes és nagyságos koppányi 
bég, Kászon, szolgája.) 

Az iharosi, csicsói, szentpáli, udvarhelyi bíráknak és közönséges 
polgároknak, kicsinynek, nagynak, tudásokra adom, hogy én most 
koppányi bégnél vagyok. Immár az nagyságos bég levelét is küldtem 
nektek, hogy be jöjjetek én hozzám, de semmi lettképen be nem jöttök. 
Én magam is sokszor irtam és izentem nektek, azt sem fogadtátok. 
Azért im most is küldöttem nektek mind az nagyságos bég levelét és az 
enyémet is, hogy bejöjjetek. Ennek előtte valamivel tartoztatok volna 
én nekem, azt nektek mind megengedem. Ez jövendő esztendőről is 
minden jót végezek veletek, ha szép szóval hozzám jöttök, az én hitemre 
fogadok nektek, hogy senkitül semmi bántástok nem lészen, mindenektül 
megoltalmazlak, annak fölötte hitlevelet adok kezetekben, az koppányi 
bégét, hogy sem Kaposvárból, sem Pécsről, sem Koppányból semmi 
bántástok nem lészen, hanem békével házatoknál megmaradhattok. 

De ha be nem jöttök szép szóval, esküszöm az Istennek, hogy 
rabbá tétetlek, mert az nagyságos koppányi bégnek arra parancsolatja 
vagyon az hatalmas császártól, hogy valamely faluk ennek előtte török-



nek fizetnek, ismég fizessenek, ha nem fizetnek megraboltassa. Mert 
az király az frigyet úgy végeztette, az hatalmas császárral, azért sokkal 
jobb leszen, ha én hozzám jöttök, ezután a mit találtok, az ti bínetek, 
nem enyim, ebből választ várok tőletek az levél vivő embertül. Ugyan 
azzal hozzám jöhettek, ha akartok. Ex Koppány Mária fogantatása 
ünnepén anno 1559. — A lap szélén török pecsét.1 

II. 

Én az hatalmas győzhetetlen török császár váczi végvárának 
mostan fő gondviselője, békje, Haszán bék, Isten akaratjából. 

Kernenczei, Thjuri, Medovárczai, Nemtini, Ledéni, Krussovai, 
Badini, Duborvai birák és esküdt polgárok, hamis hitetlen kurvafiak. 
hány parancsolatom megyen hozzátok, mind csak elhallgatjátok. Látva 
azért ez czimeres parancsoló levelemet, hagyom és erősen parancsolom 
tinéktek, valamint fejeteket mindmagatoknak, minden házatok népé-
nek szeretitek, azért sem órát sem napot ne mulasszatok, mindjárást 
magatok birák, két két eskütt emberrel hozzám bejöjjetek, több paran-
csolatomat ne várjátok, mert ha három nap múlva hozzám be nem 
jöttök, — tudjátok, erős kerített várban nem laktok, - mindjárt lovasokat 
küldök, nyakon kötve hozatlak be tikteket ; kemenczei bíró, te neked 
azt parancsolom, ez levelemet lóháton bizonyos embertől küld, hadd 
hordozza meg azokon az falukon, ugyan azon ember kezemben hozza, 
hadd tudjam meg tüle, micsoda válasszal járt oda ; ez parancsolatomat 
el ne hallgassad, mert te adsz számot róla, ha négy nap alatt az az ember, 
az ki az levelet elviszi, hozzám válasszal nem jön be, elhigyjed bíró, 
karóban kell megszáradnod. Ugy nyissad fel az szemed. Hamar, hamar 
ez parancsolatom hozzátok. Kelt Yaácz városában, 22 február 1660. 

III. 

Mi, Kuczuk Mehemet pasa, az hatalmas és győzhetetlen török 
császárnak az Dunán innend levő minden hadainak igazjáró szerd árja 
Érsekujvárának helytartója, gondviselője és parancsolója. 

Te, tavarnoki biró, és mind fejen kint, ezt parancsolom tinektek : 
ez úri czimeres levelünket látván, ide Újvárban bejöjj, te biró valami 

1 Országos Levéltár Missiles. 
2 Országos Levéltár Limbus III . sorozat 26. csomó. 

Hadtörténelmi Közlemények. 13 



harmadmagaddal, esküdt emberekkel, az uratok itt vagyon Újvárban, 
Jussuf ispagia, hanem mindjárást bejöjjetek, több parancsot reátok 
ne várjatok, mert ebül jártok, az Saljin Olaj béghez jöjjetek ide, az 
útban igazit, az uratok ki legyen, hanem jöttest jöjjetek, ezt el ne hall-
gassátok, hogy rosszul ne járjatok. Datum Újvár 28 septembris 1669.1 

IV. 

Mi, az hatalmas és győzhetetlen török császárnak Szechen várának 
és Hollókőnek és Buják várának gondja viselője és parancsolója, az 
nagyságos és tekintetes Hasain bek. 

Megértettük az uraságod levelét, melyben ír uraságod, mód nélkül 
elhajtották az kecskét, tudván, hogy nem paraszt embernek marhája. 
Azért mi is azt Írhatjuk uraságotknak, hogy az magyar vitézek szintén 
úgy elhajtják az török marhát, mostan is Tatárszentmiklósról az budai 
vezérnek elhajtották, melyet az hatvaniak visszanyertek, annakfelette 
az törökországból az magyar vitézek elhajtottak négyszáz juhot, melyet 
az egriek visszanyertek, ennekfelette minden nap csak egy borjut nem 
tarthatunk, mindjárt elhajtják, ós az malomban csak egy kila búzát 
nem tarthatunk, mindjárást vitten vitten viszik, az mellett mi is mód 
nélkül nem cselekedtünk, tudván hogy nem paraszt ember jószága, 
hanem hódulatlan ember kecskéi voltak, mert im mi az földünkben 
találtuk az kecskéket. — Hiszem tudjátok, hogy az két császár között 
békességet tartjuk, nem mondjuk azt, hogy még egy borjut elhajtanak 
az török vitézek, de ti meg nem tartjátok az békességet, miránk ne 
panaszkodjatok, hogy mód nélkül cselekedtünk, ez után ne legyen olyan 
mód nélkül való dolog, úgy legyen az jóakarat köztünk. Ezek után 
Isten adjon jó békességet köztünk. Anno domini 1672, írattatott Széchen 
várában. 

Kívülről: Adassék ez levelem Divin várában lakozó Murányi 
Györgynek, nekünk szomszéd barátunknak tulajdon kezében nagy 
hamarsággal.2 

V. 

Hatalmas győzhetetlen tündöklő török császár urunk váradi 
végházának és több hozzá tartozandó véghelyének főgondviselője és 
parancsoló ura, az méltóságos tekintetes és nagyságos Mehemet pasa. 

1 Egykorú masolat. Országos Levéltár Missiles. 
5 Országos Levéltár Missiles. 
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Kecskeméti, Karaszi, Oroszujfalvi. Laskodi, Jakai, Keresi, Szamos-
hegyi, Gyulaházi, Kisdobosi, Gemsei, Ladányi, Paki, Iskei, Mándoki, 
Kiskéri birák és falubeliek ezen czimeres levelemet megolvasván, feje-
tekre parancsolom, hogy bejöjjetek hozzám, el is ne hallgassátok, mert 
ha szófogadatlanságtok miatt kárt és rabságot szenvedtek, én oka nem 
legyek, hanem magatok legyetek okai, az bűn fejeteken legyen. Datum 
in Varada 18 Mártii 1684. 

Kívülről : Kecskemét, Mándok, Kisvarsány, Kisdobos és több 
falubélieknek adassék.1 

Dr. Iíárffy Ödön. 

Ibi'ahim egri pasa levele a kassai főkapitányhoz. 
(1632). Mi Szokolovits Ibrahim Passa, Istennek engedelmébül a ha-
talmas és győzhetetlen török császárnak a Tisza Duna között levő vá-
rai- és hadainak szerdárja. és bölcs tanácsja, Eger várának helytartója, 
minden hozzánk illendő tisztességes szolgálatunkat és vitézi barátsá-
gos szomszédságbeli jókat kívánunk megadatni te nagyságodnak, 
hozzátartozókkal egyetemben. 

Mai napon kedden vettük a nemzetes Girincsi Istvántul és Szécséni 
Miklóst ni te Nagyságod levelét, melyből bőségessen mindeneket meg-
értettünk legyen. A mi részünkről némely panaszokat ír te Nagyságod. 
Isten is ezekre bizonság, hogy ezen dolgokban sokakban nekünk hirünk 
nem volt, de mindenekben a két hatalmas Császár között való békesség-
hez tartottuk magunkat ; efféle történeteket te Nagyságod rendire 
nem értettünk legyen. Hon írja Nagyságod hogy hadaival felserkenvén, 
Eger körül levő hódoltságot más helyre szállítja legyen, a fejér kenyér 
helyett a köleskenyér is jóizűven esnék : nem uri szó, mert az Ur Isten 
az ő teremtett nemzetségét éhhel meg nem öli. Penig a mi hatalmas és 
gvzőhetetlen császárunk szárnya alatt szolgálatunkban te Nagyságod 
irása szerint éhen nem maradunk. 

Azt is irja te Nagyságod, hogy tatár képében egynehány marta-
lóczokat készítettünk volna. Eszünkben, se gondolatunkban sem volt. 
Azt nem igazán mondták. A 3zép békesség ellen semmi gondolatunk 
nincsen, ahoz tartjuk magunkat. 

Ezek kivül is ír te Nagyságod Gadna nevű falu felől, és a szendrei 
vitézek felől. — Visnyó nevű falu mellett tizenöt csavargók egy vité-
zünket levágván, utánnok menve a vitézink Hys nevű falu, mely Eger 
vétele utáni hódolt legyen, viszont hódolásokat elhagyván, ezekre 

1 Országos Levéltár Missiles. 



akarva menni, Gadnára történet szerint úgy találtanak legyen, reájok 
lövöldözvén, egynehány gyermeket igy kaptanak el. 

Onnan Szentpéterre jővén ettenek és ittanak ; a városbul kiindulván 
a szendreiek utánnok jővén, reájok ütöttenek. Ha ők birták volna ezen 
vitézinket megbírták volna, meggondolhatja, te Nagyságod mint jártak 
volna. Nem kellett volna reájok ütniek ; te Nagyságod a szép békesség 
alatt levél által minket megtalálhatott volna. 

Vitéz Ur barátom a mi részünkről látjuk sok a panasz, de né-
mely dolgokról kelleték tudósítanom te Nagyságodat. Ennekelőtte a 
hatvani Dervis bégh, magát a békességhez tartván, Hatvanba jöve-
telében Fileki- és szécsényi- és gyarmatiak reájok ütvén, harmincz 
vitézinknél többet közülök levágának. Mely dolgot a Vitézlő Ur 
barátunknak oda fel a Palatínusnak megírtuk volt aképpen és foga-
dást is tettenek, hogy ezen károkat megfordítják, de fogadásokban 
meg nem állanak. 

Minapában is Hatvanhoz közel tizennégy emberünket levágák, 
nyolczvan lovat és tizenkét ezer forintot elvinek több hovaloval együtt ; 
mely latorságcselekedő latrok közöl mainapig is kezünkben vannak, 
kikkel te Nagyságod emberi beszéllettenek légyen. Szécsénben ezen 
megnevezett lovakat és jószágokat szömlátomást elkótyavetézék. 
Ezekután Szolnok alá háromszázan menvén, másodnap Hatvan alá 
menvé n, mint jártanak meghallotta Nagyságod, a Balassa Perencz 
nagyságos ur levén a Sárközben, Hatvan enyengöket ott levágá, trom-
bitát fúvatván számtalan kincsöket elvivé és Szolnok mellett is egy-
nehány festi vitézeket felvervén, közölük egynehány besliát elvivén 
kiket ezer, kit háromezer forinttal sarczoltatott. Szarvaskő alól is embe-
rinket elvivék, most is sarcz alatt tartják. A cserépi porkoláb fia is 
Szendrőbül sarcz alatt szabadula, és ezek felett is a békesség ellen sok 
dolgokat cselekedtenek. 

Szegedön alól is hajós törököket felvervén, egyet közülök ötezer 
forintra sarczoltatott Bakos Gábor ; sőt ezek fölött is az Bács országban 
harmincz falunál többet hódoltattanak, kik soha ennekelőtte nem 
holdoltanak, Számtalan sok lovat és jószágot hordottanak el mind-
untalan, mégis nem szűnnek efféle dologtul, te Nagyságod a vitézeket 
megtartóztassa, és a szép békességhez tartsa magát. Mi is az hatal-
mas és győzhetetlen császárunknak voltaképpen értésére adjuk, és 
mind az felséges római császárnak s mind az tisztességes és nekünk 
böcsületes úr barátunknak a Palatínus Urnák. Megítélik tudjuk, ki 
lehessen bontója a szent békességnek. 



A Nagyságodtul hozzánk küldetett böcsületes személyeket békes-
séggel elkísértettük, és Ónodba kisértettük. 

Ezek után Isten éltesse Nagyságodat. 
Egren die 21. Ann : 1632. 

Idem qui supra. (Fenti.) 
(A levél párja a kismartoni herczegi fólevéltárban.) 

Dr. Merényi Lajos. 

JZgy hadi biróiilélel 1662-bÓl. Hadi birákról, iudices bellici, 
az 1567-ik évi 41-ik törvényczikkben van először szó. A törvényczikk 
szerint azonban a végvárak kapitányai által megbízott hacli bírák 
nem csupán a vár és a hadsereget érintő ügyekben bíráskodnak, hanem 
a nemesség birtokügyeiben is. A panasz az 1649-ik évi 81. t.-cz. szerint 
meg-megújult. 

Intézményileg tehát a hadi bíróság már az 1567-ik év előtt fenn-
állott s mint az 1655-ik évi 7-ik t.-czikkből kitűnik, létesítése a felség-
jogokból folyt. Az országgyűlés az 1559-ik évi 8. t.-cz. szerint az intéz-
ményt a magyar törvényekkel összhangzásba igyekezett hozni. 

A hadi bíró, juratus assessor sedis bellicse évi fizetése az 1609-ik 
évben 200 frt volt.1 

Egy 1662-ik évbeli hadbírósági tárgyalásról reánk maradt fel-
jegyzés, mely Kassa város levéltárában a 8707. szám alatt őriztetik, 
betekintést enged az intézmény szervezetébe s az eljárás módjába. 
Az okirat szerint Kassán az 1662-ik év augusztus hó 16-án Barna György, 
tabulíe regise assessor, Keczer Ferencz, Pongrácz Kristóf, tabulae regiap 
assessor, Udvarhelyi György, Abaujvármegye alispánja, Baxa István 
Abaujvármegve jegyzője, Béllavári Miklós, szepesi kamarai tanácsos. 
Do bay András, Sárosmegye jegyzője, Szentpétery István, tokaji fő-
kapitány, Figedi Nagy András, szendrői főkapitány, Farkas Fábián 
putnoki főkapitány, Pap János diósgyőri főkapitány, Bálintffy Ferencz 
hadi biró, Divinyi Péter, Semsey György, Kállay Mihály, Kassa város 
főbírája, Bárczy Ferencz, abaujvármegyei táblabíró, Madarász Márton, 
Kassa város jegyzője és több juris peritis viris előtt folyt a tárgyalás 
in sede iudiciaria bellica a vádlottak ellen ú. m. Farkas Mihály, Szat-
már város bírája, továbbá Kereki István Szatmár város jegyzője, Lónyay 
Jakab, Csiszár János és Barbély András szatmári polgárok ellen. 

A vádló Gersei Petheő Zsigmond, felsőmagyarországi alkapitány 
s a vád az volt, hogy nevezettek Oroszlány váradi basával az országra 

1 Turul, 1911. évf. 72. lap. 



veszedelmes összeköttetésben voltak s a szatmári végvárat a török 
kezére akarták játszani s neki meghódolni. Az ügyben már előbb tanakat 
vallattak Leleszen. Az egyik tanu egy Funk nevű német vallotta, hogy 
őt Heister generális küldte a váradi basa udvarába, bizonyára hogy 
a szatmáriak ügyében kémkedjen. A tanu ugyanis vallomása szerint, 
borotvált fejjel ment a törökhöz s tar fejét a tanúknak is megmutatta, 
az okirat szerint «in cuius su® associacionis documentum esse capite 
desumpto pileo rasuram tarcicam iisdem testibus oculate demonstrasset.» 

Az ítélet szerint a pöv a vádlpttak felmentésével ér véget. 

A nemes és vtlézlÓ sereg lörvé?i-y szék múltjából. A ma-
gyar hadi bíróság múltjáról kevés emlékünk szól. Az alább közlött ira-
tok a veszprémi nemes és vitézlő seregtörvényszék előtt tárgyalt per 
irataiból maradtak reánk egykorú másolatban s bepillantást engednek 
az intézmény szervezetébe, eljárásába s a vele kifejlődött jogszokásokba. 

A per az 1684-ik év május hó 25-én indult meg s még a következő 
év márczius hó 8-án is folyt. 

Nemzetes vitézlő jelenlevő bírák uraimék alázatos kész szolgála-
tunknak ajánlásával instálunk kegyelmeteknél. 

Kegyelmetek szent és bölcs törvényszéke eleiben terjesztjük, 
hogy minekutána itt Beszprémben Beszprém vármegyében lakozó 
Barrabás Márton szomszédunk hidvéghi Beslia Musztafa agának Gellyei 
Mátyásért hitlevelet adott volna az felülvaló időkben bizonyos ideig 
és azon adott idő elmúlása után is sokkal hiteveiének 3 fogadásának 
ő kegyelme eleget nem tett volna, hitlevelét ki nem váltván s Gellyei 
Mátyásnak sarczában hátra levő százharmincz tallérát fogadása ellen 
meg nem adta volna. Tavaly pünkösd előtt egy Veaszi nevű rácz rabun-
kat bocsátottuk volt Törökországban feje szabadulásáért, kinek az 
sarcza kétszáz forint, három közönséges paplan három-három talléros, 
három vég aba, három pár karmazsin csizma, három egész selyem ö(v), 
három selyem futa, három kalpag volt, említett hidvéghi Musztafa 
aga ott benn fogta. Ezt megtudván, fő és vicekapitány uraimékat meg-
találtuk, kik ügyünket törvénybe igazítván, ahová hogy mi is nevezett 
Barrabás Marton uramat citáltattuk, megemlékezvén hitleveléről, 
nemzetes vitézlő Laskoi András vicekapitány urunkat kérte, hogy 
hozassa ki hitlevelét, mely kinn lévén, minekünk kedvünket keresi, 
kiről valamint ez jelenlevő májasnak ötödik napján ő kegyelme ezen 
kegyelmetek nemes és vitézlő sereqtör vény széke előtt valóságos tudományt 
és bizonyosságot tett. az szerint mo^t is hasonló valóságos bizonyságot 
méltóztatik tenni, a kire nagy alázatosan kérjük is ő kegyelmét, kinn 



levén már a megírt mód szerint beadott hitlevele. Sokképpen vontatja 
a dolgot; jár ott némely elme, hogy benn lt-vén a hitlevél, azért rabot 
ott benn nem foghattak volna ; az igen csekély refugium (mentség, 
menedék), elég erre az, hogy ő kegyelme a hagyott időre hitének és 
fogadásának eleget nem tett, ki miatt ilyen háború időben ott benn 
fogatott az mi rabunk, kinek egészen az ő kegyelme hitlevelének ki 
nem váltása az oka, mely időben és dologban nemcsak az hatalmas 
pogány, de még mi keresztyének is hasonló úttal adósságunkat meg-
vehetnénk törvénynek büntetése nélkül. 

Hogy penig némely itt való uraiméknak az töröktől hasonló hit-
levelek itt kinn légyen és az török is azt ki nem váltja, mi annak okai 
nem vagyunk, azért az mi keresetünk azzal le nem szállhat ; vagyon 
utjok s ruódjok, keressék. Továbbá az kezességre sem igazíthat az hatal-
mas pogány erő ellen ; elég az, hogyha az ő kegyelme hitlevele ott benn 
nem lett volna, az mi rabunkat ott benn nem fogták volna, hanem az 
postája vagy magát vagy sarczát kihozta volna. Es dato (kit meg nem en-
gedünk) ezen előszámlált törvénytelen s helytelen beszédek valamit segít-
hetnének is Barrabás uramon, de mindezeket semmissé teszi vicekapitány 
uramnak tett kötése s obligatiója, midőn kérte ő kegyelmét, hogy hozassa 
ki hitlevelét, ki ha adós és köteles nem volt volna, mi szükség lett volna 
azt kihozatni. Mivel azért országunk törvénye ezt tartja, a ki mint köt, 
úgy oldozik is, másképpen pedig nyilvánvaló az, hogy az mi rabunk 
megirt sarczával együtt csupán csak az ő kegyelme hitlevele miatt 
fogattatott ott benn és abból esett egészen az mi kárunk. Ellenben 
nyilvánvaló az is, hogy az ki rab sarczát keresi, az adósságot keres, 
kiben minden költség és fáradtság megítéltetik országunk törvénye 
szerént. Ez okáért inhaereálván nevezett vicekapitány urunknak tett 
kérésének és fogadásának és az magunk igaz causánknak és országunk 
törvényének, kívánjuk nem az Gellyei Mátyás hátramaradott sarczát, 
hanem az mi rabunk egész sarczát megítéltetni una cum expensis ( = a 
költségekkel egyetemben), mivel ha ő kegyelme Gellyei hátramaradott 
sarczát az hagyott időre vagy az mi rabunk ott benn fogása után be-
küldötte volna, az mi rabunk sarcza oda nem veszett volna, kinek 
finális törvényét és executióját is juxta leges regni ( = az ország törvénye 
szerint) kívánjuk. Kegyelmetek alázatos szolgái Weszpremben lakozó 
Kis András kovács özvegye. 

Kis Varga Miklós. 
Nemzetes vitézlő jelenlévő weszprémi tisztviselő és birák uraimék-

hoz szóló alázatos supplicatiónk. 
1684 die 25 Maii. Ez jövő hétfőre differáltatik. 



1684 (lie 8 Junii. Sub sedria1 militari revisa. Hagyatik e/ jövő 
csötörtöki terminusra, akkor sine ulterior! dilatione meritorie (— to-
vábbi halasztás nélkül érdemileg) meg kell felelni. 

1685 die 14 Februarii. Reassumpta causa praesentibus dominis 
iudicibus ordinari. 

Anno 1685 die 8 Mártii. Reassumpta causn in sede bellica prae-
sídii Weszprimiensis praesentibus egregiis dominis Andrea Laskoi vice-
capitaneo, Petro Gorupi, Petro Horvát supremis ducibus, Stephano 
Gyallodi et Stephano Martoníalvai duce et comitatus Weszprimiensis 
iudlium etc. Pro ambobus actoribus Benedict us Atyai cum nostris 
reservatisque de iure reservandis cupit iuxta supplicem libellum sibi 
ipsis satisfieri. 

Procurator J. (-n causam attracti)2 Petrus Czizovszki petit tani 
actionis, quam productorum paria extradari. Deliberatum: Dantur. 

Par producti sub litera A. Adjon Isten minden jókat Kegyelmed-
nek, mint szomszéd vitéz Urnák. Szomszéd vitéz Kapitány Uram, 
Barátom. Megértvén az Kegyelmed akaratját, mi légyen Barabás Már-
ton hitlevele felől, hogy Kegyelmednek megküldjem, de nem hogy 
azért a Mátyásnak hátra maradt sarczáért itt fognám, de még ezer 
forintért sem fognám, notia a Mátyás a kétszáz tallérból minekünk 
hatvanhat tallérnál többet nem fizetett. De mivel mi azt a hamis ráczot 
a Mátyásért meg fogtuk, de esküszöm török hitemre, hogy a rácz is 
elszökött, de immár az az mi vétkünk ; ha megfoghatjuk, megvesszük ; 
ha nem, odavész. Mi azért a Mátyást immár abból a dologból nem ker-
getjük. Im azért a Barrabás hitlevelét Tholnai Ferencztől Kegyelmed-
nek megküldöttem, a Mátyás penig maradt volt még minekünk száz 
és 34 tallérral adós. Ezek után Isten éltesse Kegyelmedet mind az Ke-
gyelmed kedveseivel jó egésségben. Irtuk Hidvégen 1684. 18 die Mártii. 

Kegyelmed szomszéd vitéz barátja 
Musztafa Besli aga. 

Az vitézlő nemzetes Beszprémi vicekapitánynak Lasko András-
nak, mint vitéz úrbarátomnak adassék ez levelem illendő becsülettel. 

Par producti sub litera B. Én Barrabás Márton császár és koro-
nás király urunk ő felsége Beszprémi egyik lovas katonája adom ezen 
hitlevelemet Hidvég városon lakozó Besli Musztafa agának, alagának 
hidvégi Ibrahimnak, Mamhut odabasának Gellyei Mátyás rabiokért, 

1 Sedes iudiciaria = Törvényszék. 
1 Az alperes ügyvédje: Czizovszky Péter. 



kinek hátramaradott sarcza másfélszáz tallér ; ezen másfelszáz talléro-
kat fogadom igaz keresztyéni hitemre, vitézi emberségemre, hogy tizen-
két holnapra az vitéz barátimnak Hidvégre beküldőm, sem rabért, 
sem rab sarczáért azon sarczot sem magam le nem tartom, sem másnak 
letartani nem engedem, ezt hozzátévén, ha az terminus nap előtt meg-
találna halni, az régi végbeli jó szokás szerént a testet tartozom Hidvégre 
beküldeni ; de ha az terminus nap után meghalna, úgyis az sarczát 
tartozom fogyatkozás nélkül megfizetni. Melynek nagyobb erősségére 
és bizonyságára adtam ezen hitlevelemet. 3zokott magam pecsétemmel 
megerős it ettem. Datum Weszpremii die 30 Maii. 1682. (L. S.) 

Per me Stephanum Gömöri iuratum notarium sedis militaris praesidii 
Veszpremiensis pariata et extradata. 

(Eredetije Kassa város levéltárában ; lajstromozarian.) 

Ónodi János ievele GyÖ7*i Ferenczhez (1706). Köte-
lességgel való szolgálatunknak ajánlása után! Isten minden jókkal 
hogy kegyelmeteket szeresse, szívesen kívánjuk. 

Nemzetes Bíró Uram! 
Itt levő dolgainknak folytatásának rendi hozván magával, el nem 

mulathatánk, hogy kegyelmedet paucis ne tudósítanánk. Elsőben is 
viczegenerális uramat, mihelyen ide érkeztünk volna, megudvarolván, 
magunkat insonuáltuk ; de lőtt csak olyan válaszunk, hogy mindaddig 
várakozásban legyünk, míg méltóságos generális gróf Forgáts Simon 
uram ő nagysága el nem érkezik ; annak utána a nemes királyi városok 
követei confluálváu, a gratificátió eránt megegyeztünk, hogy az instal-
látió után vigyük végben, hoJott vigyázván az nemes vármegyékre is, 
itt-é vagy Kassán legyen, azt még nem determináltuk. Annak utána 
discurrálván az armalisták dolga eránt, minthogy igen ellenünk vannak 
az nemes vármegyebeliek, hogy dolgunk jobban folyhasson, minthogy 
az két méltóságos generális correspondenter vagyon commissarius 
Keczer Sándor urammal, egyenlő akaratból ő kegyelmének az obferált 
gratificátió felül adtunk tizenöt aranyat és igérte ő kegyelme minden-
ben jóakaratját, vagyon is reménységünk az itthon való maradásunk 
felől, aminthogy intimálta is ő kegyelme, hogy minden városok a parte 
minden armalista conciviseknek személyeket describálván, mind in-
habilitásokat, mind tiszteket lajstrom szerint cum rationibus aliquot 
annexis elkészítettünk ő kegyelmének, be is adjunk, hogy annyival 
is inkább dolgainkat jobban promoveálhassa. Ezek után a nemes vár-
megye bejövén az tábor helyre legutolszor, mindjárt az trombitásnak 
szoporniczás lova miatt nem kevés bajunk volt, a minthogy simpliciter 



nem is acceptálják és az lovak közzé is nem bocsátják, hanem kény-
telenítettünk az kocsiból egyik lovat alája adnunk, ebből taliter-qualiter 
magunkat enodálván, inciclit in Scyllam, qui vult vitare Charybdim, 
mert az rézdobost mind generális uram s mind az nemes vármegye 
egyáltalában kívánják, sőt nagy despectusnak tartják, hogy ez lévén 
az első vármegye s itt kellene az rézdobot mind reggel s estve megverni, 
de nagy prsejudici urnára Saárosban verik meg, ebben is mennyi dispu-
tátiónk uz trombitás attestatiójával együtt lőtt legyen, csak az jó Isten 
tudja, azért erről provideáljon Kegyelmetek, mert immár még tegnap 
felfelé mentenek az dragonyos executiók és az nemes városra is be 
fog menni. Ma penig hora nona ( = kilencz órakor) lészen az nemes 
vármegyéknek néminemű dolgok felől való consultátiójok, kiváltképpen 
azon nemesek büntetése avagy compellátiójok felől, az kik otthon 
maradtak ; ez iránt is mit fognak determinálni, nem tudjuk ; mind-
azonáltal, a kik nem compareáltak, magokra vigyázzanak, mi penig 
mindenekre prospiciálunk. 

Ezzel maradunk Kegyelmeteknek kötelességgel való jóakarói, 
nemes város ablegatusai. Datum ex castris ad Visoly positis anno 1706 
die 24 Augusti. 

Onadi János. 
Üjfalusi György. 

Kívül: Perillustri ac generoso domino Francisco Győri, liber® 
ac regiae civitatis Cassoviensis indici etc. domino nobis obsevandissimo 
Cassovise. 

Alatta más kézzel : Praesentatse 25 Augusti 1706. 
Mellékelt czédulán : P(ost) S(criptum). Minthogy az kocsis igen 

apraehendálja azon harmadik lónak itt való maradását, mert az negyedi-
ket, minthogy semmire való, nem acceptálják, ha lenne valamely alkalma-
tos lova az nemes városnak otthon, az trombitás alá való, minthogy 
magunk is sajnáljuk azon gyeplős lovat itt hagyni, küldene mást az 
nemes város. 

(Eredetije Kassa város levéltárában 12541/16. szám alatt.) 

'Somemis za István levele Diák Imréhez (1708). 
Mint jóakaró uramnak, Kegyelmednek ajánlom szolgálatomat. 

Isten minden jóval áldja meg Kegyelmedet, kívánom. 
Tekintetes neme Sáros vármegye zászlójával megindulván, trombitá-

sunknak trombitája elromlott, kihez képest Kegyelmedet kötelesen 
kérem, ne terheltessék csináltatni, mivel nem késhetünk, sietnünk 



kell táborra. Munkájától azon becsületes mesterembernek meg fog 
fizetni és vagy két koncz papirost pénzemért ne terheltessék vétetni, 
Kegyelmed jóakaratját igyekezem megszolgálni. Kívánom levelem 
tanálja (így) Kegyelmedet szerencsésen. 

Datum Alsó-Mislye 23 Augusti 1708. 
Kegyelmednek kész köteles szolgája 

Bornemisza István. 

Kívül: Generoso domino Emerico Diák liberse ac regise civitatis 
Cassoviensis indici primario, domino michi observando. Cassoviae. 

(Eredetije Kassa város lvtban. 12854/30. sz. alatt.) 

Adalék 'Rákóczi JTerencz katonaságához (1710). 
Kassa város levéltárában, a lajstromozatlan ügyiratok között, a kö-
vetkező 1710. évből származó feljegyzést találtam : 

In inclyto regimine Réteianae equestris ordinis. 
Óbester uramnak Rétey György uramnak equi numero 4. 
Gönczi János vicecolonellus uramnak nr. 3. 
Főstrása mester Tót Márton uramnak nr. 3. 
Quártélymester Szegedi János uramnak 1. 
Adjutáns Görgey Sámuel uramnak 1. 
1. (első) főhadnagynak Nitrai Mihály uramnak nr. 2. 
2. Buda Gergely főhadnagynak 2. 
3. Mező János uramnak 2. 
4. Makranczi János uramnak 2. 
1. (első) vicehadnagy uramnak Szabó Jánosnak 2. 
2. vicehadnagy u. Szabó Jakab uramnak 2. 
3. vicehadnagy u. Szőcs Mihály uramnak 2. 
4. vicehadnagy u. Kis István uramnak 2. 
5. vicehadnagy a. Szabó Zsigmond uramnak. 2. 
6. vicehadnagy uramnak Győry Ferencznek 2. 
1. (első) zászlótartónak Szabó János uramnak 1. 
2. zászlótartónak Sípos György 1. 
3. zászlótartónak Diósi György uramnak 1. 
4. zászlótartónak Szabó Mihály uramnak 1. 
Négy strásamesternek Fejérpataky János, Szabó Ferencz, Timár 

Mihály és Szabó Samu uraméknak 4. 
Négy furirnak Balogh István, Keresztúri György, Szabó István 

és Szőcs György uraméknak 4. 
Gregariorum nomina sequntur modalitate infrascripta. 



In prsetitulato reginiine gregarii effective de praesenti numerantur 
numero 204. 

In inclyto regimine Nikhaziano. 
Perillustris generosus dominus supremus colonellus Georgius 

Nikházy nihit accipiet,, nec prsetendit. 
Vicecolonellus Kenheczy János uramnak 3. 
Auditor uramnak Petneházy uramnak 1. 
Adjutáns Kis István uramnak 1. 
Pro fontmester Sztankay András uramnak 1. 
Trombitás Sipos János uramnak 1. 
Kovács Jánosnak 1. 
1 (első) főhadnagy Dési Ádám uramnak 2. 
2. főhadnagy Ratony István 2. 
3. főhadnagy Harsághy Sándor 2. 
1 (első) vicehadnagy Szabó András 2. 
2. vicehadnagy Szabó Zsigmond 2. 
1. (első) zászlótartónak Szabó István 1. 
1. (első) strásamester Yendéghy Gáspár 1. 
2. Gerecs Mihály strásamester 1. 
3. Kurimszky Márton strásamester 1. 
4. Naményi Gábor strásamester 1. 
Furir Kovács Gábor 1. 
Summa gregariorum numero 52. 
Aggregatorum numero 5. 
In inclyto regimine Beleznaiano. Vicecolonellus Trencsíny János 

uramnak 3. 
Főstrásamester Fekete László uramnak 3. 
Adjutáns Istvánffy György uramnak 1. 
Quártélymester István Deák 1. 
1. (első) főhadnagy Bagoly István 2. 
2. főhadnagy Hangacsy Zsigmond 2. 
1. vicehadnagy Melda István 2. 
2. vicehadnagy Hunyor András 2. 
Öt strásamester Sárkány István. Bagi János, Kis Ferencz, Szabó 

Mihály és Hangacsy György 5. 
Summa gregariorum numero 56. 

Generálstáb. 
Vicecolonellus Barta István uramnak 3. 
Adjutáns Salya Mihály uramnak 2. 



Adjutáns Szalay Mihály uramnak 2. 
Jósa Ferencz secretarius uram 1. 
Biró János szekérmester 1. 
Voluntér uraimék 9. 
Supremus ductor Stephan us Farkas 2. 
Viceductor Andreas Szodoray 2. 
Vexillifer Michael Balogh 1. 
Vigiliarum magister Paulus Deák 1. 
Summa gregariorum ad hos spectantium numero 20. 
Capitaneus Franciscus Péchy 2. 
Gregarii numero 6. K E M É N Y L A J O S . 

Nemesi Jelkelés számára megállapított egyenruha-
tervezet. (1806.) Falusi levelesládából került kezembe egy 1806-ból 
való két íves hivatalos írás, melyet gróf Haller János főispán adott 
ki miheztartás végett «Az közbátorság fenntartására ügyelő nemes sereg 
kapitányának.» Nem teszi kötelezővé az egyenruhát a nemes sereg tag-
jainak, hanem — úgy látszik — nagy volt a kedv bennük ilyenbe 
öltözni és részben a fényűző vetélkedés megakadályozására, részben 
«hogy valamely sinor mérték adattassék» készült ez a szabályzat. 

A franczia háborúk okozták, hogy országgyűléseink, a megyék 
és a társadalom sűrűn foglalkoztak ezekben az időkben a magyar had-
sereggel és a nemesi fölkelés kérdésével. 

Az erdélyi kormány sem vonhatta ki magát ez alól és többek között 
az 1809-iki kolozsvári országgyűlés is vitatta e tárgyat ; meg is hatá-
rozta, hogy a megyék, székely székek s a szászok milyen arányban 
állítsanak ki katonaságot. Gróf Bánfi György lett a vezére ennek a 
seregnek és a békesség megkötéséig állottak fegyverben a csapatok. 
Ezt megelőzőleg történt aztán, hogy a megyék saját kezdeményezésükre 
szervezkedtek és nemességüket olyan nemes seregekben sorakoztatták 
és gyakoroltatták, mint a milyen számára ez az egyenruha-tervezet 
készült. 

A legénység, a közvitézek ruhája nagyon kevéssé különbözött a 
fő- és altisztekétől. A csákón aranypaszománt, a zsinórzat is inkább 
aranyos, vagy teveszőr s a bandaliére vagyis a pantallér oroszlány fő-
vel való rézdíszítése volt az egész különbség. De beszéljen maga a leírás : 

Az köz Bátorság fenn tartására ügyelő Nemes Sereg kapitányának. 
Ámbár a Nemes Vármegye meg álitotta légyen, hogy ezen Sereg-

nek valamely Hadi köntösben egyezöleg öltözni nein szükséges, szabad-



ságában hagyott ugyantsak, hogy azon Nemes Sereg Tagjainak tettze-
nók önként egy forma köntösbe öltözni az ollv feltétel alatt, szabad-
ságában hagyatik, hogy fényes és költséges ne légyen : Hogy tehát a 
Nemes Vármegye ezen végzése egy felöl teljesedjék, másfelöl pedig, 
azoknak, akik az öltözés módjára nézve magokat már számosabban 
jelentették, valamely sinor mérték az egyeztetésre adattassék, szük-
ségesnek tan ált am aztatt eképpen meghatározni. 

Mente. 

Ez légyen világos kék közönséges Posztobol sárga réz három rend 
Pikellyel, hasonlo szinü ször Sinorral meg sinorozva flanerel bélelve és 
fekete Bárány bőrei prémezve és ugy készülve, hogy egészen bé gombolo 
légyen. 

Nadrág. 

E légyen hasonlo szinü Posztobol, hasonlo szinü Sinorral három 
rendel hányás nélkül meg sinorozva. 

Tsáko. 

Ez légyen fekete Posztobol, kék szinü vitéz kötéssel, kék és fekete 
Tollúval és külön pántlikából készölt Kosával. 

Pantallér. 

Ez légyen fekete Börböl, sima fekete Táskájával. 

Csiszma. 

Bornyu bör, vas Sarkantyúval. 

Nyakravaló. 

Fekete tsinos. de ollyan, aki tsak a torkát, nem pedig az álát is 
bé foglalja. 

Lószerszám. 

Fekete, minden réz Czifraság nélkül, tsakhogv tsinos és jó legyen. 

Tarsoly. 

Veres, Viz follyás módjára, három rend ször sinorral bé szegve, a 
közepin keresztül viz follyás módjára ki vágót kék Poszto, vagy fényes 



Materia és azon iilö fekete Griff Madár, szölö gerezd lévén a szájában, 
ennek veres Tokja. 

Kard. 

A mennyire ki telik, vas hüvellyek légyen, a kard és Tarsoj Szijai 
pedig veressek. 

így tanáltatván le oltsobbnak és tsinosabbnak az öltözőt, az kapi-
tány ur kommandoja alatt levő vitézeknek azt tuttára fogja adni oly 
formán, hogy senki ugyan annak meg tsináltatására nem fog ugyan 
kénszeritettni, de az a ki fényesebben fog megjelenni bizonyoson bünte-
tésre méltónak fog találtattni, mert akinek tehetsége vagyon az fényeseb-
nek meg szerzésére, az bizonyosan erre oltsobban is szert tehet. 

Az all Tiszetk ezektől tsak abban különböznek, hogy csákojokon 
keskeny arany Paszománt légyen, a Tarsoly bé szegése pedig szőr sinor 
hellyet ugyan lapos Teve ször sinorral légyen víz fojás mogyára készítve. 

A fö Tisztek pedig ezektől külömböznek hogy köntössek jobb 
Posztobol Ször Sinor hellyet Teveszőr Sinor légyen, a Csákojokon két 
rend Arany Paszománt, a Tarsoly Sinor helyet Arany Paszomantal 
légyen be szegve és a Pantaléron egy rézből készült, de meg aranyozot 
Oroszlán fö légyen, a liozá tartózandó lánczokkal. A kardon fügö a 
Vitézeknél légyen kék és sárga szőrből, az all Tiszteknek hasonlo Teve-
szőrből. A főbb Tiszteknél pedig Arany és kék Selyemből elegyítve. 

Ez tehát azon határozás, Melyet az kapitány Urnák hozám tett 
kérésére meg nyugtatás végett és hogy Seregét aszerint utasíthassa 
ezeket irni szükségesnek találtam. 

D(icső) Sz(ent) Márton. Die 8-va Januarii 1806 
Gróf Haller Gábor mp. Fő Ispány. 

Dr. Dékáni Kálmán. 

Levél 'lrze?nvsl 19íí-iki ostromáról Csaszkóczy Emil 
m. kir. honvédszázadosnak, Ludovika Akadémia tanárának édes-
anyja révén jutottam birtokába az alábbi levélnek, a mely Prze-
mvsl 1914. évi első ostromának idejéről mond el igen érdekes részle-
teket. A levél írója : Micheller István dr. budapesti ügyvéd, tartalékos 
tüzértiszt. A levél értékét emeli, hogy írója nem hivatásos katona, 
az eseményeket tehát nem a mesterségében járatos katona, hanem a 
polgárember szemével nézte és így azok lelkére is nagyobb hatással 
voltak. Azt hiszem szolgálatot teszek a magyar hadtörténelmi irodalom-
nak, ha e becses levelet megmentem az enyészettől. Szövege szószerint 
a következő : 



Krovniki-Przemysl, 1914 október 21. este %8-kor. 
Kedves Ilyke! Vacsora és tea után az erős szivarozás folytán nagy 

füst volt a szobánkban s így kimentem az udvarra, hogy némi friss 
levegőt szíjjak. Majdnem koromsötét volt. alig lehetett látni valamit, — 
de annál többet hallani. A koromsötétség daczára irtó puska- és gép-
puskaropogás veri fel az éjjeli csendet. Olykor-olykor erősebb ágyú-
dörgés szól bele a harczba, a melyet a vár felmentésére érkezett had-
seregünk a mieinkkel együttesen Przemysl keleti oldalán az oda concen-
trált orosz hadakkal e hó 11-ike óta éjjel-nappal szakadatlanul folytat. 
Már ide s tova 11 napja szorongva figyeljük a magaslatokról reggel 
5-től este 5-ig a rettenetes küzdelmet, a melyet a két fél a legnagyobb 
elkeseredettséggel vív egymással szemben. Mindkét fél kapott erősítése-
ket csapatokban és ágyúkban, — különösen az oroszok, a kik állítólag 
további 7 hadtesttel jöttek az övéik segítésére. 

Nem lehet megállapítani, hogy mely fél scenirozta ezt az éjjeli 
támadást a másik ellen, e kétség és bizonytalanság az, mely elfogja az 
ember szívét, mert hátha a mieink ellen szól a rettenetes puskatűz és 
kattog oly velőtrázó módon és eszeveszettséggel a géppuska s hozzá-
járul a bizonytalanság, hogy vájjon jól végződik-e a mi bajtársainkra 
ez a küzdelem. Gondolhatja, hogy ha az ember messze távol az újságok 
hírei alapján követi a háborús eseményeket — s aggódik a saját csapatain-
kért, — mennyire elfogja az aggodalom azt, a ki közvetlen közelből 
kénytelen hallgatni ezeket a rémes hangokat, hogy csak óvja mes Isten 
az irtózatos elpusztulástól a mieinket. Mert most folyik a döntő ütközet. 
Adja Isten, hogy a katasztrófa elmaradjon. 

Mielőtt kimentem, azzal a gondolattal mentem ki, hogy ezt az 
estét Magának szentelem s írok levelet, a bevezetését ez a kimenetel 
adta meg. Nem akartam levelet írni, de így ne gondolja, hogy Magát 
mostoha elbánásban akarom részesíteni s csak képeslapokkal elintézni 
s kedves sorai folytán hosszasabban, levélben írok. 

Tegnapelőtt Przemyslből levelező-lapot már küldtem. Oly hosszú,. 
28 oldalas kimerítő levelet, mint a milyent a napokban Gerlóczy Bandihoz 
intéztem, nem írhatok, merte gyrészt édes-kevés idő áll rendelkezésemre, 
másrészt talán Magácskát nem is érdekli annyira az a mindenféle 
körülmény, a melyek közt itteni életem lezajlik. Ha tévedek, úgy Maga 
az előbb hivatkozott ok alapján meg fogja bocsátani s alkalomadtán 
rajta leszek, hogy hibámat jóvá tegyem. Ha Hamar utján hozzá tud 
jutni ahhoz a levélhez, úgy addig is olvassa át. 

Mindenekelőtt, hogy el ne felejtsem, a lapon elfelejtettem, a tele-
font ne szereljék le ; a havi 25 koronával több vagy kevesebb kiadás 



egy csöppet sem bant s Magat se bantsa ; halasan köszönöm jóindulatú 
figyelmeztetését. Mert mégis itt-ott szükségük lehet reá ; aztán meg a 
leszereltetés után nehezen tudnék új számhoz jutni s megint szám-
változtatással volna bajunk, de felmondási időt is kívánnak s így arra 
is fizetni kell. S hátha mégis visszatérek, bár erről majdnem teljesen 
lemondottam. 

A mi fizetését illeti, szíves fáradozását hálásan köszönve, a szept. 
15-ig járót úgy szept. 9. körül feladattam, azt remélhetőleg idején kéz-
hez kapta ; az okt. 15-ig járót, mivel e hó 10-ig zárva voltunk s a posta 
nem közlekedett s a 11-iki megnyitás után se akarták mindjárt felvenni, 
csak 16-án adathattam fel, közben az is megérkezhetett. Szíves elnézését 
kérem ezúttal is a késedelemért. Ha a jövőben ilyen vagy más okból 
pontatlan volnék, úgy legyen kegyes mindannyiszor Hamarhoz fordulni, 
a ki-szíves lesz számlám terhére kifizetni. Egyben felkérem, szíveskedjék 
neki szólni, hogy fizesse ki a november 1-én esedékessé váló házbért 
és járulékait, a házmester havi 2 K szemétpénzét és Mohosné 10 K havi 
járandóságát szept., okt. és nov. és a jövő hónapokban is, hogy az se 
szenvedjen szükséget. 

Nővérem járandóságát jövő évi január 15-ig Pozsonyban előre 
gondoskodtam s így ha addig haza nem jövök, neki febr. 15-től kezdődő-
leg havi 150 K lesz elküldve, ha valamikép magam nem bírnék ez iránt 
és idején intézkedni. 

Egyrészt a Maga kedves lapjából X/8-ról, másrészt nővérem X. 
4.. 7., 11. leveleiből, a melyeket mind tegnapelőtt vettem kézhez, szept. 
12. óta nem kaptam semmiféle lapot, úgy látom, hogy Maguk mit sem 
tudtak arról, hogy mi ostromállapotban vagyunk. A napokban végre 
megjött újságok is mélységesen hallgatnak arról, hogy okt. 10-ig milyen 
helyzetben volt Przemysl és csak 11-én emlékeznek meg róla, hogy az 
ostrom alól fel lett mentve. Tényleg az északi és nyugati oldalakról 
az orosz teljesen elhúzódott, ellenben a keleti — Lemberg felé oldalon 
még tartja magát és itt vonva össze ereje legnagyobb részét, állja a 
rettenetes harczot a mi haderőnk ellen. Ez a harcz tehát a VI. B. vagyis 
a váröv 6-ik kerülete mentén folyik, természetesen itt is némileg tovább 
húzta magát az orosz, hogy a mi kerületünk ágyúi oldalvást ne ágyúz-
hassák. Azért azonban egyes ágyúinkkal egyes ütegjeit meg tudjuk 
kapni s így a mi kerületünk nemkülönben beleszól ebbe a harczba. 
Másrészt van egy üteg, a mely kerületünk egyik, a siedlickai szakaszá-
val szemben továbbra is megmaradt a régi positiójában és folyton-
folyvást szórja a shrapnelleket és gránátokat, hogy továbbra is lekötve 
tartsa az ott levő erődöt és ágyúit. Ott vannak ember magasságnyira 
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az orosz hullák, úgy hogy az orosz lövöldözése folytán azok eltakarí-
tásáról nem lehet gondoskodni. Ezen kerületnek ezen szakasztól délre 
eső szakasza előtt, a hol én állok, október 11-én már kimehettünk a 
váröv dróthálózatán, mert ebben az irályban az orosz ágyúival hozzánk 
nem tud érni. Kimentem és megnéztem azt a 250 hullát, a melyek az 
ott kiirtott erdő tűleveleitől barnult helyén hevertek. Ezek az október 
hó 5-én hajnalban intézett s visszavert támadás áldozatai voltak. Tehát 
már öt napja, szélben, esőben, hidegben hevertek ott. Ki hanyatt, ki 
arczra bukva, ki oldalt görbülten ; az egyik vánkoson pihentette vérző 
fejét. Lehet, hogy úgy ez, mint többen csak megsebesültek volt s az 
öt napi ott heverés s elvérzés folytán pusztultak el. Ám mi nem mehet-
tünk a szerencsétlenek segítségére, mert okt. 10-ig az orosz lövöldözött 
bennünket, másrészt ott aknák, bombák voltak elhelyezve, a melyekei 
az ember észrevétlenül lábával megérinthet s ezzel levegőbe ifepül, 
tehát veszélyben voltunk ezek miatt ; de ezek hol létét az orosznak 
elárultuk volna. A kiket más helyekről behozhattunk, azokat be is 
hoztuk ; az egyik ilyen szerencsétlen sírva panaszkodott, hogy öt gyer-
meke van odahaza. Tekintettel az öt napi ott fekvésükre, szivart szíva 
mentem ki, azonban mit sem éreztem, nicrt hisz erős hideg idő és esőzés 
volt akkoriban. Nem mondhatom, hogy a látványtól valami rémesen 
irtóztam volna, természetesen küzdöttem a meghatottsággal, a midőn 
az egyiknek feltartott karján jegygyűrűt láttam, másrészt a másiknak 
ég felé emelt mindkét karját megpillantottam, egy párat pedig erősen 
deranzsált állapotban szemléltem. Idősek és ifjabbak keverve voltak ; 
volt köztük három hadnagy. Szanaszét hevertek ott szuronyos puskák, 
főzőedények, töltények, sapkák, kis kézi lapátkák, kenyérzsákok s 
mindenféle holmik. Négy szuronyos puskát elszedettem, egyet magamnak 
megtartottam, a többit tiszttársaim közt szétosztottam. Azonfelül a 
magam részére az egyikről leszedettem a töltényttartóövet, a melyben 
100 töltény igen praktikusan van elhelyezve (100 töltény ezenkívül a 
kenyérzsákban és patrontáskában van, úgy hogy az orosz 200 töltény-
nyel van felszerelve, míg a miénk 120 tölténnyel). 

A siedlickai szakasz előtt heverő oroszok legtöbbje kezeit az arcza 
elé tartja. Ezeket a géppuska ölte meg ; ez a legöldöklőbb és legirtózato-
sabb fegyver ; ebből perczenként 360 lövést tesznek. Ez tehát, ha egy 
nagyobb tömeg támad, rémes gyorsasággal százával szedi le az embere-
ket. Ügy látszik az az iszonyat, a mely a kattogó géppuska hangjára 
fogja el az embereket, viszi a kezeket az arcz elé. Ám hiába, a következő 
pillanatban a többi százzal együtt lehull ő is. 

Aztán persze messze távolban is feküdt egy-egy hulla ; sőt egy fél-



órányi távolban fekvő, felgyújtott falu utczáján is jó távol egymástól 
hevert öt hulla ; ezek valószínűleg sebesülten odavánszorogtak s ott 
az úton pusztultak el. Sőt később egy másfél órányi távolban fekvő 
hegynek túlsó oldalán, a hol ezerszámra voltak igen ügyes, egy-egy 
ember tartózkodására alkalmas lyukak kivájva, a melyekben az oroszok 
az ostrom ideje alatt éjjel-nappal tartózkodtak, szintén leltünk orosz 
halottakat. Lehet, hogy ezek az iderepült ágyúlövedékeink lőtték agyon, 
de lehet, hogy ezek is sebükkel lefeküdtek s elpusztultak. 

Állítólag az orosznak az ostromból kifolyólag 30—40.000 embere 
veszett el. 

Ezek voltak az ostrom végét jelentő s emberi szempontból szomorú 
képek; jó úgy-e, hogy ezeken túlestünk. 

Az eseményeknek reánk következő fordulatát aug. 31-én közölték 
velünk ; összehívták a kerület körülbelül 100 tisztjét s tudtunkra adták, 
hogy hadseregünknek jobbszárnyát az oroszok benyomták, így tehát 
ennek következményeivel 3—4 napon belül számolni keil, a mennyiben 
meg jelenhetik a kozák lovascsapat, lovasított tüzérség és lovasított 
gyalogság. A munkálatok tehát TT megfeszített erővel folytatandók s 
befejezendők. Én szeptember hó 3-ig Ronibovice faluban voltam, de 
mert ez kívül esett a várövön, úgy háromnegyed órányira keletre s 
így az orosz előnyomulás leghamarabb ért volna, szept. 4-én át kellett 
mennem a várövbe és pedig Krovniki faluba, a hol jelenleg is tartóz-
kodunk. 

Az események nan jöttek oly rohamosan mégsem, mert a mieink 
több helyütt feltartóztatták az oroszt. Szeptember 6—8. hallottunk 
távoli ágyúdörgést a magaslatokról, a mely nap-nap után erősebb lett, 
ezek voltak a lembergi, grodeki és javorovi ütközetek hangjai. Aztán 
elcsendesült. Hogy ezek utolsója hogy végződött, nem tudtuk, kétség 
és gyanú támadt, hogy a katasztrófa küszöbön áll. Szeptember 13-án 
rengeteg kocsisor jött be a várövön átvonuló útvonalakra. Utána jöt-
tek — t. i. ez a 3-ik hadtest trainje volt,— ágyúk, csapatok, lovasok, auto-
mobilok, sebesültszállító kocsik, rettenetes tömege. Három nap és három 
éjjel tartott ez az átvonulás, a mely minden forgalmat lehetetlenné 
tett. Én szept. 14-én besiettem Przemyslbe, hogy az eseményeket a 
góczpontban megfigyeljem és naplóm részére feljegyezzem. Oly irtózatos 
torlódás volt és annyira zsúfolva az egész utcza, hogy ágyúk lafettáin 
kellett átmásznom, hogy az átellenben levő kávéházba bejuthassak. 
A gyalogjárók autók, kocsik által voltak elfoglalva. Mindez a vissza-
vonuló 3-ik hadtest volt. 

A mint ez átvonult, nyomában jött az orosz sereg, a mely egyik 



részével nyomon követte a mi 3-ik hadtestünket, a másik része, három 
hadteste a vár ostromának feküdt, kezdett bennünket átkarolni. 

Szeptember 16-án kezdték a mi erődeink az ágyúzást egyrészt 
a mieink után nyomuló oroszok ellen, másrészt a vár körül elhelyezkedni 
kezdő orosz hadtestek ellen. Az egyes erődök lövéseiből meg lehetett 
állapítani, hogy az átkarolás tekintetében az orosz merre és mennyire 
halad. A midőn már köröskörül az összes erődök szóltak, ebből nyilván-
való volt, hogy az egész vár körül van véve és semerre sincs ki út. A 
vasúti síneket mindjárt a mint a 3-ik hadtest átvonult, minden irányban 
felrobbantották s egy pár napig autóval tartották fenn a postai közleke-
dést, a míg az orosz egy párat el nem fogott ; mire ezt is abbahagy-
ták s így a külvilággal való érintkezés megszűnt, egyedül a radiótelegráf 
maradt fenn, a melynek segítségével a várparancsnok érintkezett a 
külvilággal, illetve odakint levő hadvezérről. A főhadvezér egesz karaval 
es repülőgépeivel már körülbelül 10—12 napja elment innen ; utána 
ment az osztrák-magyar bank itteni fiókja, a melyet a zűrzavarban hiába 
kerestem, hogy a legénységi zsold kifizetésére ezreseimet váltsa fel. 

Nagy élvezettel hallgattuk a magaslatokon a mi ágyúink tüzelését. 
Épen nem nagy élvezettel hallgattuk a közben elhelyezett orosz ágyúk 
tüzelését. Megindult mindkét részről a várostromot bevezető rettenetes 
tüzérségi harcz. Erről rengeteg sokat lehetne írni, kötetekre menőt. 
Éjjel-nappal szakadatlanul bömböltek az ágyúk, néha oly irtózatos 
hevességgel, valóságos őrületes, eszeveszett irammal, hogy a föld ren-
gett beléje, a ház rázkódott, összeomlani készült. Ez olyankor volt, a 
midőn az orosz egyes helyeken már roppant szorongatott s a helyzet 
roppant veszedelmes volt. Az orosz nem kímélte a municiós készleteit ; 
majdnem mindig sortüzet adott la, egy-egy nap csak a mi Vl-ik kerüle-
tünkre ezrekremenő lövést tett, sőt volt két nap, a melyen 10.000 lövést 
adott le a mi kerületünkre. Október hó 2-án parlamentairek jelentek 
meg, a kik a vár átadására szólították fel a várparancsnokot, a ki ter-
mészetesen elutasítólag felelt. Eriv másnap lanyhább volt a lövöldözés, 
de annál rémségesebben indult meg okt. 4-én kora hajnalban s úgy 
látszott, hogy ezen az emlékezetes napon akarja bevenni a várat. Evvel 
az irgalmatlan hevességgel folyt aztán a harcz végig egészen az el-
vonulásig. 

Részünkről a 80 és fél cm-es Mörserek is működtek, dörgesük 
iszonyatos, hatásuk rettenetes volt ; ha becsapódtak a hegy hátába, 
abból 60—80 méternyi magas füstből és földből álló sötét hatalmas 
oszlop emelkedett a levegőbe, a föld rövidre visszahullott s a füst las-
san eloszlott. Egy pár lövéssel egy egész holdat lehetett felszántani. 



Az elhelyezkedés elején volt, hogy a megfigyelő 8 ágyú közeledését 
egy hídhoz jelezte. A Mörsert a térképek alapján a hídra beállították 
s a mikor az első ágyú a hídhoz ért, kilőtték ; mind a 8 ágyú, kocsi, 
ló, ember repült szanaszét. Falvakat egy-két lövés romokba döntött 
és felperzselt. Alig tettek kezdetben a mieink egy pár ilyen Mörser-lövést, 
a mely irtó hatással dühönghetett az oroszok közt, rögtön felszállt az 
oroszoktól egy repülőgép s kereste ennek a szörnyetegnek elhelyezését. 
Talán negyed óra sem telt bele, az orosz ütegek javarésze a Mörser helyére 
kezdett erős tüzelést, mert ám a mieink is megsejtették, hogy az orosz 
repülőgép miért kóválygott a levegőben s rögtön a leszállása után össze-
szedték a Mörsert s elvitték más helyre. A korábbi hely persze sokat 
szenvedett az oroszok ágyúlövéseitől. 

Az egész ágyúzás alatt fent a magaslatokon az erődök vonalán 
kellett tartózkodnom kord reggeltől késő estig, sőt éjszakákon keresztül. 
Ebédre sem távozhattunk el ; a legénységi konyha ott volt a hegy lejtőjén, 
nekem és három tiszttársamnak a faluban külön szakácsunk főzött s a 
tisztiszolga tábori főzőedényekben kihozta az ebédet, hozván persze 
tányérokat, evőeszközt, bort, poharat, ásványvizet. Ilyenkor valami 
közeli bódéba mentünk s otí asztalt, padot hevenyésztünk s jóizűen 
elfogyasztottuk az ebédet minden pillanatban készen lévén arra, hogy 
közibénk vág egy orosz gránát úgy, hogy szanaszét repülünk. A shrapnell 
ellen, ha magasabban felrobban, még megvédhet a fedezék, a melynek 
deszkája felett 30 cm föld van ; ám gránát ellen, a ínelv 2 m mélységre 
fúródik a földbe és a betonfalazatot is szétveti s teremnyi nagyságú 
tölcsért csinál a földben, — nincs semmiféle fedezék. A legénységi konyhát 
egy pár gránát úgy körültölcsérezte, hogy a szakácsok eliszkoltak. 
Majd megsiketültem a magaslatokon ; hátam megett, a mint a lövész-
árokban álltam s látcsővel átnéztem a túlsó magaslatokra, a honnan 
az oroszok ágyúi állottak, s rajtam keresztül dörögtek a mi ágyúink, 
sivított a golyó ; onnat jöttek az orosz golyók s repültek felettem vagy 
inesszébb oldalvást nagy zajjal felrobbanván. Október 6-án reggel 
nagyon közel megkörnyékeztek s az előttem s közvetlen mögöttem 
lecsapódóktól oly szük villába voltam fogva, hogy már teljes biztosra 
rett m, hogy elpusztítanak. Egy kis nyitott bemélyedésben állva, meg 
nem mozdultam s vártam. Hiába mozdultam volna előre vagy hátra, 
lehet, hogy ezzel a golyó útjába mentem volna. Jobb is volt, mert a 
későbbiek tovább és tovább csapódtak be. Szerencsém volt továbbá, 
hogy a két shrapnell, a mely oly közel kapott, felettem fel nem robbant, 
hanem a földbe fúródott s ott döntötte ki tartalmát ; mert ha felettem 
felrobban, úgy vagy a benne levő golyók találnak, vagy az aczélfalának 



szétszakadó részei szakítanak szét (Sok orosz shrapnel! rossz, fel nein 
robban s ez nekünk jó!). 

Jól mulattunk azon, hogy a mielőtt egy izben tüzet gyujtottunk, 
hogy a kihűlt ebédet felmelegítsük, a főzőedény fedele összeolvadt, 
nem lehetett kinyitni ; végre úgy segítettünk magunkon, hogy egy ha-
talmas vésővel úgy megnyitottuk, mint a conservdobozokat szokás 
leverni. 

A mint az orosz elment, nem is ebédelek odakint ; háromnegyed 
12-re hintó jön elibém a hegy lábáig húzódó fasorban s észrevétlenül 
eltűnve lemegyek a hintóhoz s kocsizom haza, a hol persze fehér abrosz-
szal felterített asztal vár jóízű ebéddel. Soha sem vártain életemben 
annyira a háromnegyed 12 órát, mint most ; már kora reggel 5 órától 
odafent vagyok ; javarészt járkálok, a tisztekkel diskurálok, egy hozzám 
szegődött hűséges kutyával játszadozom, naplómban jegyezgetek, 
szivarokra gyújtogatok s füstölök mint a kémény, mókázgatok, sokat 
persze nézegetek tüzérségi látcsővel az előttünk dühöngő rettenetes 
küzdelemre, nézem az ágyiiból kicsapó láng felvillanását, shrapnellek 
felrobbanását, a mit a magasban hirtelen felbukkanó bárányfelhőszerű 
füstgomolyag jelez, s a gránátok becsapódását, no meg nézem az erdőkből 
az ágyúdübörgés folytán kizavart őzikék ide-oda futkározását, a mire 
katonáink reájuk lőnek s egy-kettőt lelőnek belőlök. Végre lesz 11 óra, 
erre elkezdek látcsövezni a falumba vezető fasorra, jön-e már a kocsi, 
s a mint messze felbukkan s én előbb széjjelnézek, nincs-e nálam maga-
sabb felsőbbség a hegyen, szedem a lábamat lefelé. Ebéd után egynegyed 
2 órakor megint a házam elé áll a kocsi s kivisz ; 5 óra felé újból eljön 
értem s akkor parancskiadásra egy távolabbi faluba megyek. 

Az éjszakai kirándulások és a magaslaton tartózkodások nem 
voltak túlságos kellemetlenek. A míg osztagom dolgozott, én a mély 
futóárkokban kimentem a lövészárokba s onnat néztem a közel oldalt 
levő fényszóró működését, a mint hatalmas fénykévét vet át a túlsó 
hegyhátakra. Kilométerekre menő messzeségben nappali világosságot 
teremtett, valóságos panoráma volt. Néztük persze rögvest, mozog-e 
ott az orosz. Csak egy-két perczig tartott a megvilágítás, aztán elaludt, 
hogy kis idő multával más helyre vágja a kévét. Akár mozgott túlnan 
valami, akár nem, az ágyúink oda dörögtek, hogy egyrészt megzavarja 
az oroszt, s ne hagyják aludni, másrészt figyelmeztettük, hogy fent 
vagyunk mi is. A fényszórókkal váltakozva dolgoztak a világítópiszto-
lyok. Ebbe egy különleges patront tesznek bele s azt kilövik a magasba ; 
mire az a magasban mint egy rakéta meggyulad s lefelé szálltában nagy 
messzeségre elvilágít. Dörgött persze az orosz is mi reánk egyrészt 



ágyúival, másreszt puskáivá 1 ; sőt egyes helyeken oly közel volt a váröv 
előtt elhúzódó dróthálókhoz, hogy kézi bombákat vetett s egyeseket 
megölt, többeket megsebesített. 

Az ostrom alatt a kerületünkben levő egyik erődöt, melyiket az 
orosz ágyúk leginkább lövöldöztek, az oroszok az utolsó napokban két 
ízben be is vették ; a komoly következményeket, a melyek ebből kelet-
kezhettek volna, az ott tartalékban tartott lionvédeink hárították el. 
mindkét ízben az erődöt visszafoglalták s az oda betódult oroszokat 
elfogták. A magaslaton messze egy másik szakasz vonalon állva, táv-
csővel láttam, a mint ez a honvédezred futólépésben tartott Siedlicka 
felé, a melynek külső részén van az erőd. Később értesültem a különös 
jelenség okárol ; az oroszok ezen betöréséről pontos tényállást nem 
lehetett megállapítani, úgy látszik az osztrák Landwehr nem igen tar-
totta magát. Általában a katonaság itt Przemvslben majdnem mind 
magyar : osztrák nagyon kevés van, úgy látszik, csak a magyarban 
van meg a bizalom. Hát az itteni mindenféle nemzetiségű népség a 
legszégyenletesebben viselkedett. A mint az augusztus Bl-iki fordulat 
bekövetkezett, első dolgunk volt a lakosságot úgy a várövön belül, 
mint a várövön kívül s közel fekvő falvakból a legrövidebb idő alatt 
eltávolítani. Ez egyrészt az árulkodás elfojtására, másrészt azért történt, 
mert ezeket a várövön kívül fekvő falvakat, a melyek az orosznak az 
elszállásolást a váröv körül és a rejtett megközelítését a várnak meg-
könnyítették volna, irtó módon elpusztították, felperzselték, a földdel 
egyenlővé tették, szalmás házaikat szétvetettük, kőházait, iskoláit, 
majorjait, kastélyait dynamittal a levegőbe röpítettük. A falvak két 
héten keresztül égtek s rémesen bevilágították az éjszakát. Valamennyi 
templomot, a mely közel a várövön kívül feküdt s bent a várövben 
is, ugyancsak romhalmazzá robbantottuk. Ez azért történt, mert ezek 
a rutén templomok, a melyek legtöbbje nagyon gyönyörű volt s éppen-
seggel nem álltak arányban a községek szegényes külsejével és szűkös 
viszonyaival, állítólag orosz pénzen épültek s ezeknek viszonya, helyzete, 
fekvése az egyes erődökhöz s a vár egyéb pontjaihoz az oroszok által a 
legpontosabban ki van számítva s így az orosz tüzérségnek a lövöldözés-
nél kitűnő segédczélul szolgálhat s biztos támpontot nyújt a többi 
erőd és pont helyzetének kiszámítására és meglövöldözésére. Űgy 50 
lépésnyire lakom a krovniki faluban levő templomtól ; az egy gyönyörű 
három kupolás templom volt, belekerülhetett 200,000 koronába, az 
első robbanás mi kárt sem tett benne, a második lehajította a kupolák 
bádogfedelét, a harmadik a középső kupolát döntötte romba, végre a 
negyedikre szétrepült a két oldalt álló kupola is. Nap-nap után látom a 



romokat, a középső utczai bejárat falának egy resze a felette álló már-
ványkereszttel áll. Az én korábbi falum — Rombovice — eltűnt a föld 
színéről. Micsoda hatalmas fasora volt körülbelül másfél órányi hosszú 
utczájának, tele a kertek nagy gyümölcsfákkal, a falu végén volt Lyubo-
mirszki herczeg kastélya, majorja s gyönyörű parkja évszázados fáival. 
Mo3t mind romhalmaz, füstös fekete piszok. Ezek a háború rémes kísérői. 
Azóta az ágyúzás révén hol mi gvujtottunk fel falvakat, a melyekben 
az oroszok voltak, hol az oroszok gyújtottak alánk. Sokat volt vörös 
éjjeleken át a láthatár! 

A lakosság persze mindent visszahagyott, mert csak a mit két 
kezébe kaphatott, vihetett magával. Itt hagyta lábas jószágait, kocsi-
jait, lovait, szénát, szalmát, ki nem csépelt vetését, takarmányt, bútorait, 
szóval mindenét. A mit lehetett s főleg a siránkozóktól, a kiket meg-
szántam, az osztagom élelmezésére megvettem, mert hát a 250 ember 
napi élelmezéséről gondoskodni, illetve intézkedni, hogy az arra ki-
rendeltek naponként a szükséges holmikat elhozzák, megszerezzék s 
ezek megszerzéséhez szükségesnek mutatkozó pénzeket kiadni, nyugtá-
kat aláírni s az egészről havonként elszámolni daczára minden háború-
nak s izgalmainak, én tartozom. Odakint az ágyú dörög, ropog rettenete-
sen a puska s akkor este 8 óra után bejön hozzám a számvevő-altisztem 
a napi számadás megejtésére, nyugták s mindennemű jelentések alá-
írására s történik a legénység zsoldjának kifizetése. 

A mit meg nem vettem, azt önhatalmúlag birtokba vettem, hat 
lovat, két kocsit, egy hintót, a mely a papé volt s a mely az én kényel-
memre szolgál, sokat járok rajta, hivatalos és nem hivatalos utakon, 
három tehenet, a melyek a reggeli kávémhoz a cacaóhoz a tejet szolgál-
tatják s a rengeteg szénát, szalmát, a mely a pajtákban s padlásokon 
van. Majd a kincstár kárpótol mindenkit, különben ha nem vettem volna 
gondozásba az állatokat, azok úgy is elpusztultak volna. A két kocsi 
egész nap szállítja az osztag élelmezésére szükséges dolgokat. 

A nyugalmamat s jókedvemet mindvégig megtartottam, pedig 
ugyancsak hullámzott a kedélyek hangulata a deprimáltság igen mély 
határáig. Sokszor vett erőt a lelkemen a levertség s ideges hangulat. 
Egy sereg tiszt is idegbeteg lett s a kórházba menekült, sőt egy meg-
tébolyodott ; ennek csapatát aztán az én nyakamba sózták, a mi egy 
kissé sok volt nekem is, de azért vígan jártam utána ; ez az osztag egy 
másik, háromnegyed órányira Krovnikitől fekvő faluban volt elszállá-
solva, folyton kocsin kellett ülnöm. Azonfelül a tébolyda főorvosa engem 
bízott meg, hogy a tébolyodottnak megfigyelésére az adatokat foglaljam 
össze s írjam le. Szóval dörögnek odakint az ágyúk s az ember írjon 



tébolyodottról megfigyelést. Igen sok érdekes dolgot jegyeztem fel a 
naplómba s én azt hiszem, hogy egyrészt az, hogy folyton figyeltem 
mindent s a naplóm részére jegyezgettem s ezzel figyelmemet lekötöt-
tem, másrészt annak tudata s érzete, hogy veszteni valóm nincs, nagy-
ban hozzájárultak ahhoz, hogy mindenkor nyugodt és higgadt maga-
tartást tanúsítottam s jókedvemet megtartottam. A naplóért sokat 
ostromoltak engem, mert sok humoros és tréfás, színes dolgot jegyez-
tem fel s valahányszor felolvastam, sokat nevettünk rajta. 

El is felejteni sokszor, hogy öldöklő háborúban vagyok, mindig 
azt hiszem, hogy manőveren vagyok. 

Mult héten kiküldöttek, hogy a várövön túl két órányira levő 
falutól éjszaka nehéz tüzérségi ágyúk felvonulását két szükséghíd épí-
tésével és körülbelül három kilométer hosszú út készítésével tegyem 
lehetővé. Ott folyik a tüzérségi harcz jelenleg. Kimentünk s este nyolcz 
órára épen készek voltunk, teljes csend volt. Egyszerre megvillan velünk 
szemben az egész láthatár, mintha az egészet láng borította volna el. 
utána következő pillanatban irtózatos, le nem írható dübörgés, sivítás, 
robbanás. Nyolcz orosz ágyú sortüzet adott le reánk. Lehettünk ott 
500-on felül, teljes koromsötétség volt. Mindenkit a mély útba rendel-
tem, a mit épen vágtak ott s csendben hvizódjék meg. A lövések rövidek 
voltak. Még háromszor kellett ezt az irtózatos sortüzet végighallgatni", 
mind vagy rövid volt, vagy hosszú, felettünk elrepült. Még vártunk 
egy ideig, mert az orosz fényszóróval felettünk elvilágítva keresett 
bennünket, de nem lelhetett, mert a mély út eltakart. Utána haza 
vonultunk; semmi baj sem történt. Ez alkalommal néztem meg azokat 
a hegyoldalakat, a melyeket az oroszok velünk szemben az ostrom 
alatt elfoglalva tartottak. Ezer számra voltak ott a hegy lábánál fél-
körben, azonfelül a parti mélyedésekben lyukak ásva, a melyekben 
egy-egy orosz éjjel-nappal tartózkodott. A lyuk több mint egy méter 
mély, alul szalmával, fent részben rőzsével, szalmával és földdel födött 
volt s alkalmazkodott a test formájához úgy, hogy az orosz abban 
elég kényelmesen elhelyezkedett. Itt voltak azok a hullák, a mikről 
említést tettem már. 

Másnap hasonló megbízatással újból kimenteni oda s ugyancsak 
a tüzérség felvonulási útját — az előbbitől kiágazóan — csináltuk 
meg. Ez alkalommal is shrapnelleket kaptunk, de azok magasak vol-
tak. Elbeszélgettem itt a tüzérségi brigadéros adjutánsával, egy tüzer-
főhadnaggyal, a ki rendeleteket hozott a tüzérek felvonulására. Víg 
volt, említette, hogy már részt vett a lembergi, grodeki ütközetekben 
s nem hiszi, hogy neki baja legyen még. Másnap délután úgy őt, mint 



a brigadórosát egy orosz shrapnel!-golyó megölte, mind a kettőnek 
egyszerre vége lett. 

A tüzérségnek csinált úton ezen második alkalommal egy óriási 
s teljesen ép orosz gránátot találtam ; senki sem mert hozzányúlni, 
maguk a tüzérek legkevésbé, mert az ilyen nem explodált gránát bár-
mely pillanatban felrobbanhat. Fogtam tehát én a 25 kilós súlyos gránát-
kát, mint egy kis babát s úgy vittem ki s helyeztem el, hogy senki, 
legkevésbé ló vagy szekér bele ne ütődjék. 

Igen érdekes dokumentuma ennek az ostromnak egy szolgálati 
jegy, a melyen egy tiszttársam bejelenti kerületi parancsnokunknak, 
hogy 24 órája hallgatja a rettenetes ágyúharczot, ennek folytán az ő 
idegei összeomlani készülnek, feje, gyomra fáj, kér egy-két napra fel-
mentést. A parancsnok a következő megjegyzessel küldte vissza a 
szolgálati jegyet: «Im Kriege gibt's kein Zusammenbrechen der Nerven.» 
Meg akartam szerezni tőle e jegyet, de nem adta oda, mert ő is 
mutatni s emlékül tartani akarja. 

Az időjárástól rendkívül sokat szenvedtünk. Az egész ostrom 
alatt egyfolytában éjjel-nappal esett, folyton csuron-vizesek voltunk, 
felhőszakadások, orkánok, jégeső, hó kergették egymást. Egész nap 
vert az eső és zúdult nyakunkba éjjel is. Valami borzasztó volt, azt 
hittük, hogy ennek nem lesz se vége, se hossza. Végre most pár napja 
kiderült s így megszáradhatunk. 

Újságot szeptember 15-ike óta nem olvastunk ; a kávéház is zárva 
volt egy ideig a forgalmas napokban, reá volt írva : Geschlossen. Gondol-
hatja, hogy ez egy kissé érzékenyen érintett, mert hát a kávéház alapo-
san a vérembe ment. Ugyan később is reá volt írva, hogy «Geschlossen», 
de reájöttem a nyitjára, hogy udvaráról be lehet menni. Azonban persze 
az asztalokon semmi újság ós eltűntek a gyufaskatulyák. Nagy szükség 
volt Przemyslben a gyújtókban s a katonai kincstár mindenre reátette 
a kezét. Kaptunk ketten-ketten fél hóra 1, azaz egy skatulyát. Ugyancsak 
kellett spórolni. 

No de most már eleget untattam Magát, bevallom azonban, hogy 
igen későre jár az idő s nekem négy órakor fel kell kelnem ; még egy 
keveset hallgatni fogom a most is ropogó puskatüzet, aztán nyugodt 
álomra hajtom fejem. Isten Vele ; szívből üdvözli s kezeit csókolja . . .. 

Közli: PILCH JENŐ alezredes. 



HADTÖRTÉNELMI IRODALOM. 

igyar történeti életrajzok. A Magy. Tud. Akad. 
történelmi bizottságának segélyezésével kiadja a Magyar 
Történelmi Társulat. 1915. XXXI. évfolyam: Báró 
Dévay Pál altábornagy (1785—1800.). Irta : Fest Aladár. 
8-r., Budapest, 1915. 413 1. 

A szerző báró Dévay Pálnak hadi erényekben ós 
vitézi érdemekben gazdag pályafutását örökíti meg, a mely eddigelé el-
kerülte történetíróink figyelmét. Pedig, mint a hogy a szerző is írja elő-
szavában : Dévay megérdemli, hogy egyenlő fénnyel ott ragyogjon a 
XVIII. század azon egyéb vitéz lovas vezéreinek tündöklő sorában, a kik 
a század derekán lojális lelkesedéssel megmentették és megszilárdították 
Mária Terézia trónját, s a század alkonyán ismét dicsőséget és becsületet 
szereztek a magyar névnek a franczia köztársasággal vívott gigászi 
küzdelmekben. Hogy az érdemes munka napvilágot láthatott, annak 
köszönhető, hogy a szerző birtokába jutott az altábornagy fölötte 
becses és nagy kortörténeti értékkel biró önéletrajzának, valamint 
sógorához, nászához és ennek vejéhez intézett leveleinek. Előbbiben 
a vitéz katona maga írja le negyvennégy évre terjedő katonai pályájá-
nak minden nevezetes eseményét. Ezt a keretet a szerző nagy gonddal, 
ügyességgel ós körültekintéssel töltötte ki a más forrásokból beszerez-
hető adatokkal. Mindezekből kitűnik, hogy Dévay már Kolin alatt 
vitézkedett ; ott járt Hadikkal ós később Lacy gróffal Berlinben; jelenté-
keny szolgálatot tett Olmütz ostrom alól való felszabadításában ; Frigyes 
királlyal és Daun marsallal együtt sebet vett Torgau alatt; az egész 
háború folyamán számtalan sikeres felderítő járatával, eredményes 
portyázásával sok kárt tett az ellenségben, sok hasznot hozott saját 
hadseregünknek. Az első koaliczió háborújában pedig, mint hadban 
erős öreg, ott volt Longwy elfoglalásánál ; a Valmy után való szerencsét-
len visszavonulásnál utóvódül fedezte a koaliczió hátráló seregét ; a 
szerencsétlen jemappei ütközet után ugyancsak mint utóvéd tartóztatta 
fel az üldöző franczia seregeket, később nagy szerepe volt az Aldenhoven 



mellett kivívott diadalban ; ő foglalta el Tongres, St. Troud, Tirlemont 
és Lőwen belga városokat; a Dumouriez fölött Neerwindennél aratott 
győzelemben döntőleg lépett fel merész lovas támadásával; ő eskette 
a császár hűségére Brüsszel lakosságát ; a Departement da Nord vár-
háborújában ő tartotta vissza a francziákat az ostromlott várak fel-
szabadításától, itt szalasztotta meg Schwarzenberg herczeggel együtt 
Landrecies alól 2400 lovassal a francziáknak 80,000 emberből álló fel-
mentő seregét ; ott harezolt a Tourcoing és Toumay mellett vívott 
ütközetekben Pichegru hadai ellen, a visszavonulásnál ismét utóvédül 
a legnagyobb veszedelemben forogván, ezután visszaszorította Saint-
Cyr franczia tábornokot a Pfalzban; később Károly főherczeg alatt 
kiváló része volt Moreau üldözésében a Rajnáig. Életének fénykora 
azonban a francziák ellen vívott első koaliczió háborújára esik, melynek 
elején mint ezredes, később pedig mint tábornok előbb ezredének, 
később pedig dandárának élén határozó részt vett az egymásután szaka-
datlanul következő öt hadjárat döntő ütközeteiben, mindig dicsőséget 
szerezve magának és magyar huszárjainak. 

A bevezetés igen érdekes része az, hogy a Mária Terézia-rendnek 
1857-ben kiadott (írta : Hirtenfeld J. dr.) jubiláris történetében közölt 
rövid életrajzi vázlatában a német szerző végzetes tévedése következté-
ben és önkényesen bővítéssel Vay de Vaya Paul-1 csinált a híres magyar 
huszártisztből! A vaskos tévedés után még nagyobb óvatosságra intjük 
a jubiláris és hivatalos kiadás olvasóit, mert ntm ez az egyedüli hibája 
a könyvnek. Fest műve három könyvből áll. Az elsőben Dévaynak a 
hétéves háborúban viselt dolgait olvashatjuk, míg a másodikban a 
hubertusburgi békétől az első franczia háború kitöréséig terjedő kor-
szakkal foglalkozik a szerző ; az utolsó könyvben az 1792—1797. évek 
eseményei vannak. A függelékben találjuk : Dévay leányági ivadékait 
és bárói diplomáját magyar fordítással. A könyvet hasonmások szövegei 
zárják be. Tökéletessé és beszédessé tes/ik a könyvet a korszerű képek 
és azután a vázlatok. Elismerést érdemel a kiadó, a ki nem fukarko-
dott, csakhogy minél szebbé és érdekesebbé tegye a kiváló könyvet. 
A mű a magyar hadtörténelmi irodalomnak kétségen kívül egyik legértéke-
sebb terméke. A hivatásos katonai pályára törekvő ifjak számára kitűnő 
olvasmány és nevelő hatása kétségen kívül áll. Főként fegyveres erőnk nevelő 
és képző intézeteinek magyar tagjai számára ajánljuk melegen a könyvet. 

A mi hőseink. Tisztjeink hőstettei a világ háborúban. 
A cs. és kir. hadilevéltárnak a világháborúra vonatkozó adatai 

alapján, Woinovich Emil cs. és kir. gyalogsági tábornoknak, a cs. és kir. 



hadileveltar igazgatójának vezetése és Veltzé Ala-jos cs. és kir. alezredes 
szerkesztése alatt megjelent német könyvnek a hasonmása. Az össze-
állításban közreműködtek : Reich Árpád m. kir. honvéd huszáralezredes, 
Benedek Elek és dr. Benedek Marczell. 8-r., Franklin Társulat, 207 1., 
ara díszes kötésben 6 korona. Mindaz, mit a könyvben tisztjeink és 
tisztjelöltjeink hőstetteiről elmond, hivatalos írásokon és kitünteté-
sekre való felterjesztéseken alapul. Ez a legfőbb értéke, mert hisz így 
félhivatalos kiadványa a cs. és kir. hadilevéltárnak. Oly tettekről van 
benne szó. a melyek felülemelkednek a puszta kötelesség teljesítésén. 
A szerzők dicséretes munkát végeztek, mert a sok ezernyi hőstettből 
nem a katonai tekintetekből legjelentősebbeket választották ki, hanem 
inkább azokat, a melyek elbeszélésre a legalkalmasabbak voltak. Sajnála-
tos körülmény az, a. mit különben maguk a szerzők is megemlítenek, 
hogy akárhogyan is válogatták az anyagot, mindenképpen csodálatra-
méltó hőstetteknek kellett kimaradniok a könyv szűkre szabott keretei 
miatt. De még így, hiányosan, vázlatosan is, lehetetlen, hogy egy nagy 
igazság fénye ne áradjon szerte a könyv lapjairól: hivatásos tisztek, 
orvosok, ügyvédek, hivatalnokok, tanárok, kereskedők, magyarok, 
németek, horvátok, románok és más anyanyelvűek, egyformán hősök 
és testvérek voltak a rettenetes küzdelemben. A szerzők magyar tagjai-
nak különös érdeme, hogy nem ragaszkodtak a hasonnevű német könyv-
höz, hanem az osztrák honosok vitézi tetteinek helyébe jobbára magyar 
tisztek cselekményeit illesztették be könyvük keretébe. A képekkel 
és Helbing Ferencz tanár mesteri rajzaival díszített könyvnek egyedüli 
hibája az. hogy ára, a mai szűkös világban hat korona. Bármiként, még 
állami támogatás mellett is, szinte potom áron kellene árusítani, mert 
hisz világos, hogy csakis így felelhet meg a könyv nemes hivatásának. 

P J . 



HADTÖRTÉNELMI OKMÁNYTÁR. 

1. 

Tollkötő Albert, a szatmári hős. 

(Adat Szatmár 1562-iki ostromához.) 

JUKCSÁN hangzó nevét nem jegyezte fel a kró-
nika, hősi hirét nem adták szájról-szájra a 
lobogó tábori tüzek mellett, nem vitte szerte 
az országban a lantosok vitézi éneke, és ha 
egy sárguló papirlap meg nem emlékezik róla, 
mint annyi sok száz derék viiéz emlékére, jó 
Tollkötő Albertére is, a hálátlan feledés borulna. 

Szatmár város polgársága 1572 augusztus 2-ikán irja az alábbi 
levelet a királynak: 

Nos universi cives civitatis sac-
rae caesareae majestatis Zath-
mariensis post fidelium servitio-
rum nostrorum in gratiam sacrae 
majestatis vestrae humillimam per-
petuamque subiectionem. Yenerat 
ad nos hic fidelis sacrae majestatis 
vestrae Albertus Tolkotheo, pe-
civitque nos, ut pro beneficiis 
ejus in nos tempore obsidionis 
praedictae civitatis per Budensem 
et Themesvariensem passas fac-
tae collatis, sacratissimae maje-
stati vestrae, uti viro de nobis be-
nemerito seribere vellemus, nos 
igitur immemores et ingrati esse 
nolentes, sacrae majestati vestrae 

Mi, császári felséged Szatmár 
városának összes lakosai, hűséges 
szolgálatainknak felséged kegyel-
mébe való alázatos és örökös 
ajánlása után. Jöve hozzánk fel-
ségednek hive, Tollkötő Albert 
és kért bennünket, hogy irántunk 
való jótéteményeiért, — a mondott 
városnak budai és temesvári basák 
által való ostromoltatása alkalmá-
val, — felségednek, róla, mint a ki 
tőlünk jót érdemel, irnánk, mi tehát 
feledékenyek és hálátlanok nem 
akarván lenni, felségednek bizton 
tudtára adhatjuk, hogy ez a 
Tollkötő Albert a mondott szat-
mári ostrom alkalmával néhai 



certo possunius significare, quod 
ipse Albertus Tőiketheo tempore 
praedictab obsidionis Zakmarien-
sis, per magnificum quondam La-
dislaum Kerecbyeny ad aaxiliam 
nobis ferendum, contra ipsos chri-
stiani nominis hostes cum pediti-
bus centum et sexaginta, simul 
cum litteris ipsius domini Ladislai 
Kerechyeny missus fuerat, qui sibi 
commissa fideliter perageos, viri-
liter et animose inter tot tantos-
que hostes opem ferens, in me-
dium nostri advenit ac toto obsi-
dionis tempore, una cum caeteris 
sacrae majestatis militibus iuxta 
possibilitatis suae exigentiam con-
stanter ac fideliter praefatae ob-
sessae civitati servivit, quin hoc 
ommittere nolumus, quod una 
nocte, qua Thurci ad civitatem 
cum magna vi impetum fecerunt, 
nostrae res in tantum devenerant, 
ut iam etiam vexillum hostium 
in aggerem videbatur affixum, 
quo viso nostri concives perterriti 
multi propugnaculum ad tuendum 
sibi commissum, metu hostium 
aufugientes reliquerant, quam rem 
hic Albertus Tholkotheo perci-
piens cum septimo semet ad pro-
pugnaculum ipsum relictuin se 
recipiens hosti iam pene instanti 
ac in civitatem intranti fortiter 
restitit, quod cum caeteris etiam 
militibus sacrae majestatis vestrae 
fuisset notificatum. ex exercitu per 
dominos magnificos Simonem For-
gach, ac Stephanum Warday ac Va-
lentinum Banffy cum suis copiis 

nagyságos Kerecseny Lászlótól a 
mi segítségünkre küldetve a keresz-
ténység ellenségei ellen, százhatvan 
gyalogossal és Kerecseny László 
levelével, a reábizottakat hűsé-
gesen véghez vitte, bátran és 
vitézül annyi ellenség között segít-
séget hozva, közénk jött, és az 
ostrom egész ideje alatt felséged-
nek többi katonáival tehetsége 
szerint állhatatosan és hűségesen 
szolgált az ostromlott városnak, — 
sőt még azt sem akarjuk elhall-
gatni, hogy egy éjjel, a mikor a 
törökök nagy erővel rohamot in-
téztek a város ellen, a mi ügyünk 
már annyira jutott, hogy már az 
ellenség zászlója is a sánezon ki 
volt tűzve, minek láttára a mi 
polgártársaink közül sokan meg-
rémülve hagyták el a védelmökre 
bizott erősséget az ellenségtől való 
félelem miatt menekülve, mit észre-
vévén Tollkötő Albert heted ma-
gával az elhagyott erősségbe sietett, 
a már-már ott levő, és városba 
lépő ellenségnek vitézül ellentállott, 
a mit mikor felséged többi kato-
náinak jelentettek, nagyságos For-
gács Simon, Várday István és 
Bánffy Bálint uraimék seregéből 
Tollkötő Albertnek segítsége érke-
zék, és így az ellenség nagy száma 
a várostól elűzetett. — Tehát, 
felséges uram is, — tekintetbe 
vévén hűséges szolgálatait, a me-
lyekkel felségednek szolgált, — 
kegyeskedjék neki egy nemesi 
kúriát, mely most puszta és lakat-
lan, és melyről biztosan tudjuk, 



ipsi Alberto Tholkeotheo opem fe-
rendo, sic demum maxima vis ho-
stium a civitate est repulsa. Igitur 
sacratissima majestas quoque con-
sideratis suis fidelibus servitiis,quae 
ipse sacrae maiestati vestra eim-
pendit, dignetur sacratissima ma-
jestas vestra totakm curiam no-
bilitarem nunc desertam et inhabi-
tatore prorsus carentem, quam 
etiam hactenus sui praedecessores 
possedisse nos certo scimus, in 
possessione Kys Erdeod in comi-
tatu Zakmariensi existentem habi-
tam, eidem Aberto Tholkeoteo, 
novae donacionis sacratissimae ma-
jestatis vestrae titulo conferre, 
quam sacratissimae majestatis 
vestrae gráciám etiam nos omni 
fidelitate eidem sacratissimae ma-
jestati vestrae recompensare cona-
bimür. Datum ex civitate dicta 
Zakmariensi 2. die Augusti anno 
Domini 1572. 

Eiusdem sacratissimae caesareae 
majestatis vestrae perpetui ac 
humiles subjecti, universi cives et 
inhabitatores jamfatae civitatis 
Zatbmariensis. 

Kívülről: Sacratissimo principi 
et domino domino Maximiliano 
secundo Dei gracia electo Romano-
rum imperátori semper augusto, ac 
Germaniae, Hungáriáé, Bohemiae 
etc. regi, archiduci Austriae, duci 
Burgundiáé etc. domino nobis ele-
men tissimo. 

Eredeti hátán Szatmár város 

hogy az ő őseié volt, Kiserdőd 
birtokon felséged uj adománya 
gyanánt a mondott Tollkötő Al-
bertnek adni, felségednek mely 
kegyességét minden hűségünk-
kel megszolgálni törekszünk. — 

Kelt a mondott Szatmár váro-
sában. 1572 augusztus 2-ikán. 
Császári felségednek örökös és 
alázatos szolgái, a mondott Szat-
már város lakósai. 

Kívülről: Felséges fejedelem 
urunknak, második Miksának, Is-
ten kegyelméből választott római 
császárnak, Németország, Magyar-
ország, Csehország sat. királyá-
nak, Ausztria főherczegének, Bur-
gundia herczegének, nekünk ke-
gyelmes urunknak. 
pecsétje.1 

1 Orsz Levélt. A szepesi kamara iratai, benigna maridata, 1572. október 21. 



II. 

Adalék az 1601-iki hadieseményekhez. 

Matyas főherczeg 1601 szeptember 13-an jelenti Joachim Frigyes 
brandenburgi őrgrófnak és választó fejedelemnek az esztendő hadi-
eseményeit. A terjedelmes jelentés kiemeli, hogy a töröknek Ázsiában 
való háborúja miatt Magyarországon nagyobb hadivállalata nem volt. 
eddigelé és ezentúl se várható, de színlelt békealkudozásokkal, melyeket 
komolyan sohase vett, az időt annyira nyújtotta, hogy a mi részünk-
ről Ferdinánd főherczeg csak nemrégiben indult el Miksa főherczeggel 
Kanizsa felé. Maga Mátyás főherczeg némi habozás után a Buda vagy 
Székesfehérvár felé való vállalkozás között az utóbbit választotta, 
de a hadifelszerelés beszerzése és a zsoldosok hosszadalmas felfogadása 
miatt csak a közel jövőben indulhat. 

Fontosabb eseményekről számol be Mátyás főherczeg az erdélyi 
harcztérről, a hol Basta Goroszlónál augusztus 3-án megverte Báthory 
Zsigmondot. E csata részletes leírásában feltűnő a mindkét részről való 
elesettek aránytalan száma. Míg Báthory részéről a veszteséget 10,000 
emberre teszi, Basta részéről alig 200-nak mondja. A csata zsákmánya 
55 ágyú, 110 zászló volt. A jelentés mellett eredetileg két melléklet 
volt. Egyik Ferdinánd főherczeg jelentése, hogy Kanizsa alá érkezett; 
ez elveszett; a másik, melv megvan, Tordáról ád hírt Mihály vajda 
haláláról. 

Durchleuchtiger Hochgeborner 
Chuxfürst, unser freindtlicher willig 
Dienst, auch was wir sonsten 
mehr liebs und gutts vermögen, 
zuvor. Freuntlicher Herr Oheimb. 
Von ainer guetten zeit hero, und 
zwar seider der Vestung Canischa 
schädlichen und laidig Verlust, 
haben wir Euer Liebden von 
dem zuestant des Wesens allhier 
nichts schreibwürdiges communi-
cirn gehabt, weil dieser Orten 
und sonderlich auf der Hungeri-
schen Gränizen nichts sonders vor-
gefallen, auch der Erbfeindt heur 
mit ainer so grossen Macht, wie 

Hadtörténelmi Közlemények. 

Fenséges választófejedelem! Te-
hetségünk szerint való kész szol-
gálatunk minden kedves és jó 
dologban ajánlása után, kedves 
rokon! — Jó idő óta, — még 
pedig Kanizsa várának sajnos és 
káros eleste óta, kedvességed ré-
szére nem volt közlendőnk az itteni 
állapotokról, mert itt, különösen 
pedig a magyar végeken, semmi 
említésre méltó dolog nem történt, 
és az örökös ellenség ez idén 
nem tört be akkor? haderővel, 
mint tavaly, bizonyára az Isten 
oltalma és rendelkezése, hogy ez 
évben elég dolga akad ázsiai 
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vorigen Jahr beschehen, nit einge-
fallen, ohne Zweifel aus göttlicher 
Verhüetung und Schikhung, das 
er mit seinen asiatischen Krieg 
dies Jahr genueg zu schaffen hat. 
Deshalben dann die Zeit herumb 
auf den Frieden immer zu ge-
drangen, der ihme doch nit Ernst 
gewesen, sonder um under dem 
betrüglichen Schein so lang zu 
bleiben vermaint hat, bis er wegen 
des kunfftig Jar seinen bessern 
Vortl erlangt, daher man dann, 
Gott Lob, desselben mechtigen 
Einbrechen ohne Sorg in Hungarn 
zu sein verhofft. 

Was aber in Sibenbürgen von 
dem Sigmund Báthory, so ein 
starke Macht von underschiedli-
chen Völchern, als Sibenbürger, 
Hungarn, Polackhen, Türggen und 
Tartern zusammengebracht hat, 
attentiert worden, welchem Unheil 
doch Kay. Mtt. Yeld Obrister in 
Si benbürgen Georg Basta, mit 
derselben Kriegsvolckh, so über 
fünfzehentausend nit starkh ge-
wesen, darbey sich auch der Mi-
cha 3I Wey da aus der Walachey 
finden lassen vermittelst gött-
lichen Beystands tapffer begegnet, 
und den Bathroy seinen meineidi-
gen Sibenbürgern and barbarischen 
adhaerenten und Helffern, bei 
Parosla1 nahet an Si benbürgen den 
dritten Augusti mannlich an-
griffen in die zehentausend nit 

háborújával. Ezért is törekedett 
mostanában annyira a békére, 
melyet azonban komolyan nem 
kivánt, de annak álnok szine alatt 
addig remélt megmaradhatni, míg 
jövő évre jobb alkalma nyílik. 
Ezért, hála Istennek, Magyar-
országon való betörése nem okoz 
különös gondot. 

Hogy azonban Erdélyben Bá-
thory Zsigmond, — a ki erdélyiek-
ből, magyarokból, lengyelekből, 
törökökből és tatárokból álló nagy 
haderőt gyűjtött össze, — mit 
kísérlett meg, erről kedvességed 
talán már ezelőtt is értesült. 
Ezzel a veszedelemmel ő császári 
királyi felsége hadvezére, Basta 
György, seregével, mely alig volt 
15,000 főnyi, ezek közt az oláh 
vajda is, Isten segítségével vitézül 
szembe szállt, ós Báthoryt, eskü-
szegő erdélyieit és barbár pártosait 
augusztus 8-án Goroszlónál, közel 
Erdélyhez, férfiasan megtámadta, 
nemcsak 10,000-et közülök megölt, 
de 55 ágyú, a teljes lőszer és 
élelem, valamint a teljes tábor 
elfoglalása után futásra kénysze-
rítette és e gyönyörű győzelem 

1 Poroazló. 



allein erlegt, sonder mit Erobe-
rung fünff und fünfzig Stuckh 
Geschütz, aller Munition, Proviant 
und gantzen Lagers in die Flucht 
geschlagen, auch zum Zaichen 
solcher herrlicher Victorj er Basta 
einhundert und zehen Fahnen von 
türggischen, tarterischen, und an-
dern Sorten heraus und Ihrer 
Mtt. geschi ckht, darun der der 
unserigen über zwavhundert nit 
geblieben seyn sollen. Dessen wer-
den Euer Liebden vielleicht' vor 
diesem erinnert worden seyn. 

Inmassen dan auch hieneben 
verzai ebnet finden sub nr. 1. 
was sich unlängst hernacher mit 
obgesagten Michael Weyda hat 
zugetragen, und aus was Ursachen 
gedachter Basta denselben aus 
den Weg räumen und umbringen 
lassen. Darauf nun guete Hoff-
nung dieselben Provinzen möchten 
dermals zu bestendigem Gehor-
samb gebracht khönen werden. 

Anbelangend aber yetzige Kriegs 
Expedition in Hungern, da haben 
wir uns, waiss Gott, uichts hehres 
angelegen seyn, dann das wir 
bey gehabter dies Jahr guetter 
occasion -und des Erbfeinds grosser 
Macht weniger Sorg gegen Ofen 
oder St uel weissen bürg, so wohl 
als auch unser geliebter Vetter 
Ertzherzog Ferdinand mit der 
zur besten habenden auslendischen 
Hilf sich umb Kanischa wieder 
zu erobern annimbt, die nunmehr 
fürgenommene Impresa eher und 
zeitlicher verrichten mögen. Wir 

jeléül Basta 110 török, tatár és 
másfajta zászlót küldött ki ő 
felségének, míg a mi veszteségünk 
alig 200 ember, 

Valamint 1 ./' alatt feljegyezve 
találhatja azt is, hogy mi történt 
nemrégiben Mihály vajdával, ós 
hogy mely okból tétette félre útjá-
ból és ölette meg Basta. Erre most 
nagy a remény, hogy ez a pro-
vinczia állandó engedelmességre 
lesz hozható. 

A mi már most a magyarországi 
hadi vállalatokat illeti, Isten a 
tanunk, hogy nem volt nagyobb 
gondmik, mint hogy mi az ebben 
az évben adott jó alkalommal, 
és mert az ellenség túl erejére 
most kevesebb a gondunk, Buda 
vagy Székesfehérvár felé, kedves 
rokonunk, Ferdinánd főherczeg pe-
dig a lehetséges külföldi segít-
séggel Kanizsa visszfoglalására for-
dítsa figyelmét minél előbb és 
gyorsabban. De ő felsége paran-
csára, nemcsak a megkisérlett 
béketárgyalás miatt tartóztattunk 



haben aber aus Beveich Ihrer 
Majestät, nit allein wegen der ver-
suchten Friedensaction ein guete 
Zeit hero wie obberührt betrüglich 
aufgehalten, innhalten müssen, son-
der es hat uns auch an • denen 
hierzue genöthigsten Requisitis so 
fast gemangelt, das uns unmöglicher 
gewesen eher antzuckommen. Je-
dennoch nach allermöglichster Be-
mühung umb die Kriegswerbung 
das Wesen so wait forgebracht, das 
wir auf fortgehabte r e i f f c Berat-
schlagung die Impresa gegen Stuel-
weissenburg zurichten endlich ge-
schlossen. Und demnach dem Hert-
zogen de Mereure 1 unsern general 
Leutnandt mit ihrer Arttilerie, 
Kriegsvolckh vor Weissenburgh zu 
ruckhen, und der Belegermig in 
Gottes Nahmen einen Anfang zu 
machen be volhen, welche durch den 
selben bera.it den zehentén dies 
beschehen, auch was uns seit hero 
an heut aus dem Feldtlager für 
Zeittungen zukhommen, und wie 
man mit der Hülf des allmechtigen 
glücklicher und vielleicht balter 
Eroberung starke Hoffnung ge-
fasst, das haben eud" Liebdjn aus 
der andern Beylag 2 freandtlich zu 
vernemen. 

So sein auch wir gleich im 
Werckh uns in a-igner Person von 
hinnen zu erheben, und dem Felt-
lager gestracks zuzuziehen, auch 
zu miserer glücklichen Hinabkunft 

fel csalárd módon, de erre a hozzá-
való felszerelésnek is annyira hí-
jában voltunk, hogy lehetetlen 
volt előbb hozzálátnunk. Mégis leg-
nagyobb erőfeszítéssel annyira ju-
tottmik a zsoldosok fogadásával,, 
megfontolt tanácskozás után a 
Székesfehérvár elleni vállalkozást 
határoztuk el. És ezért Merciere 
fővezérünket a tüzérségével és 
haderejével Székesfehérvár felé az 
ostrom Isten nevében való meg-
kezdésére rendeltük, a mi e hó 
10-ikén meg is történt, a mint 
hogy a másik mellékletből ked-
vességed azt is megtudhatja, hogy 
a táborból ma érkezett hir szerint 
Isten segítségével a szerencsés és 
nemsokára való visszafoglalására 
erős a reményünk. 

Mi is azon fáradozunk, hogy 
személyesen innen elinduljunk ós 
azonnal a táborba vonuljunk, és 
azt is nemsokára tudtul adjuk 
kedvességednek, hogy inikép ér-

1 Merciere? 
2 Hiányzik. 



sowohe y etzige Weissenburgische 
Impresa als auch nach verhofter 
derselben glücklichen Eroberung 
mit göttlichen weittern Beystand 
und hierzue von seiner Allmacht 
verliehenen guetten Wetter, und 
habender Gelegenheit, ferner für-
genommen seyn wierdt, allen ange-
logenen möglichsten Fleiss zu be-
fördern. Hi ez wischen auch und 
nachgehends des weitern erfolgten 
Success und Verrichtung Euer 
Liebden alsbaldt zu avisiren pit 
zu underlassen. 

Zu dem gleich iet.zt haben wir 
de dato denn neundten dies aus 
obwohlgedachts unseres Vetters 
Ertzherzog Ferdinanden Veldt-
lager Schreiben empfangen, das 
Dir Liebden mit Ihrem Kriegs-
heer nahet ain halbe Meil Canischa 
hinzu berüertes Tags angelangt, 
alda sie ainen Tag oder zween 
zu verharren, und nach wohlange-
stellten Sachen gar an die selb 
Festungruckhen damaln Willens 
gewesen. Bey derselben befinden 
sich derselben Brueder Ertzherzog 
Maximilian, der Hertzog von 
Mantua und Don Juan de Me-
dices. Der Allmächtig verleihe 
nun zu bey der Theyle seine 
Gnad, und wir bleiben Euer 
Liebden mit aufrechter und be-
sten diger Freundschaft allzeyt 
beyget.han. Geben in der Statt 
Wien den dreyzehenden Septem-
bris anno im sechzenhundert und 
Ersten. 

Matthias von Gottes Gnaden 

keztünk le, miként folyik a vállalat 
és Isten segítségével való alkalmas 
időjárással miként foglaljak majd 
el Székesfehérvárt, és adandó alka-
lommal milyen más vállalkozásba 
fogunk. 

E hó 9-én kaptunk levelet emlí-
tett Ferdinánd főherczeg roko-
nunk táborából, hogy ő kedvessége 
egy fél mértföldnyire érkezett Ka-
nizsához és ott egy vagy két 
napig szándékozik maradni, hogy 
jól elrendezve mindent, a vár ellen 
vonuljon. Vele van testvére, Miksa 
főherczeg, a mantuai herczeg és 
Medici János is. A Mindenható 
adja mindkét részre kegyelmét, mi 
pedig kedvességed iránt őszinte és 
állandó barátságban maradunk. 
Kelt Bécs városában, 1601 szep-
tember 13-án. 

Mátyás, Isten kegyelméből Ausz-



Erzherzog za Östenreich, Hertzog 
zu Burgund, Grave zu Tvroll. 

Kívülről: Dem Durchleuchtigen 
Hochgebornen Fürsten Herrn Joa-
chim Friedrichen Marggraven zu 
Brandenburg, zu Stetin, Pomern, 
der Cassuben, Wenden Hertzogen, 
Burggrafen zu Nürnberg, und 
Fürsten zu Rügen, des Heiligen 
Römischen Reichs Erz Camerer 
und Churfürsten unseren freund-
lichen lieben Herrn Olieimb. 

tria főherczege, Burgundia her-
czege, Tirol grófja. 

János Frigyes fenséges fejedelem 
úrnak, Brandenburg őrgrófjának, 
Stetin, Pomeránia és a Kasszúbok, 
Vendek fejedelmének, Nürnberg 
várgrófjának, Rügen fejedelmé-
nek, a szent római birodalom 
főkamarásának és választó feje-
delmének, nekünk baráti kedves 
rokonunknak. 

Ennek melléklete 
Aus Siebenbürgen von Thorda 

den 24. Augusti Ao 1601. 
Der Michael Weyda ist an denen 

Wolthaten die Er von Irer 
Kayserlichen Majestät empfangen, 
nicht vergnüegt gewest, sonder 
derselben baldt vergessen, und 
darauf seiner unbestendigen und 
tyrannischen Art nach neue Hand-
lung anfangen wollen, dergestallt 
das er den Zäckln und Sieben-
bürgen! geschrieben sich ime zu 
untergeben, guetes thails derselben 
Provinzen mit fear and schwert 
verőt, darzu er dann seine Wala-
chen, Rätzen and Moldauer brau-
chet hat, und das noch mehr ist, 
hat er die Kirchen zu Alba Jula 
verderbt, der heiligen Bilder da-
raus geworfen, und zebrochen, 
das heylig Sakrament auf die Erden 
geworfen, inmassen solches die 
Catholischen welche daselbst woh-
nen begangen, und sich gegen Irer 
Kayserlichen Majestät Veldt ob-
risten den Herrn Basta beklagt 

Erdélyből, Tordáról, 1601 au-
gusztus 24-ikén. 

Mihály vajda nem elégedett 
meg azokkal a jótéteményekkel, 
melyekben ő felségétől része volt, 
de azokat rövidesen elfelejtette, 
és állhatatlan zsarnok természete 
szerint újra akart ellenkezni, any-
nyira, hogy a székelyekre és erdé-
lyiekre rájuk írt, hogy adják 
meg magukat neki, és azok terü-
letét tűzzel-vassal pusztította, erre 
pedig oláhjait, ráczait és moldo-
vaiait használta fel, és ezen kivül 
a gyula fej érvári egyházat meg-
rongálta, a szentek képeit belőle 
kidobatta, eltörette, a szentséget 
földre dobatta, miért is az ott 
lakó katholikusok ő felsége ottani 
hadvezérénél, Basta úrnál panaszt 
tettek, aki több izbcn eltiltotta a 
vajdát a zsarnokoskodástól és ő 
felsége országának pusztításától. 
Mire azt felelte, hogy ő felségének 
egyebütt is sok a földje es erre a 
tartományra nincs szüksége. Ezért 



haben, welcher da er íme Way da 
vielmals solches untersagen lassen, 
nicht also zu tyrannisiren und 
Irer Majestät Landt zu verderben, 
hat Er zur Antwort geben, Ir 
Kayserliche Majestät hetten sonst 
viel Landts, wem dieser Prowinz 
nicht bedürftig. Dieser und anderer 
mehr Ursachen wegen, ist Herr 
Basta verursacht worden Ihm 
gefänglich ainzuziehen, derowegen 
zu dem Effect 200 Teutschen und 
200 Wallonische Schütz an des 
Weyda Quartier geschickt seinen 
Leib zeit zu umbringen, und 
denselben unbeschehens zu über-
fallen, und wo es sein könnte, 
entweder gefangen zu nehmen, 
oder da er sich zue Gegenwehr 
setzen würde, Ihm umbzubringen. 
lnmassen der zwey, ain Teutsher 
und ain Wallohn den Weyda 
überfallen und gefangen zu geben 
begehrt, als die aber gesehen, das 
er sich zur Wehr stellen wollen, 
und zum Säbl griffen, welchen er 
berait zum halben Theil entblöst, 
ist Ime der Wallon vorkommen, 
und ein Helleparte in den Leib 
gestossen, darauf gestraks der 
Teutsch im niedergehaut. Bedach-
ter Weyda ist im Werckh gewest, 
wann man Ihn nicht fürkommen 
war, sambt allen seinen Walla-
chen zu Waissenburg zu residiren, 
hat Ime daselbst das Stadt Rat-
haus zurichten )assen, und weisen 
seine Schreiben aus, welche Herr 
Basta dem Weydischen Kriegs-
volckh nach dessen Entteilung 

ós más okokból indíttatott Basta 
úr arra, hogy elfogassa, ezért 
ennek végrehajtására 200 német 
és 200 vallon puskást küldött a 
vajda állomására, hogy sátorát ve-
gyék körül és váratlanul rohanják 
meg, és ha lehetséges, vagy fogjákel, 
vagy pedig ha védekezik, öljék 
meg. Erre ketten, egy német és 
egy vallon a vajdát megtámadták, 
és el akarták fogni. De mikor 
látták, hogy védekezni akar és 
kardjához kap, melyet félig ki is 
húzott már, a vallon megelőzte 
és egy alabárdot döfött testébe, 
mire a német hirtelen levágta. A 
mondott vajdának az volt a 
szándéka, hogy, ha meg nem elő-
zik, minden oláhjával együtt Gyula-
fej érvárott vegyen szállást és a 
városházát a maga részér-} ala-
kíttatta át, és irásai, melyeket a 
vajda seregének Basta úr megmu-
tatott, tanúskodnak terveiről. Ha-
lála után a szászok városai és a 
székelyek ő felsége kegyelmére 
megadják magukat és az ország 
nemesei szintén tárgyalnak Bastá-
val, hogy kegyelmébe fogadja őket. 
A boldogult Péter vajda fia, ki-
nek Markó a neve és a kit ő 
császári felsége Innsbruckban ne-
veltet és taníttat, Bastánál tar-
tózkodik és az oláhok őt akarják 
vajdául, mert a törvényes vajda 
véréből származik — és ezért 
jó reménységünk van, hogy ez a 
tartomány rövidesen ő császári 
felsége hatalma alá lesz vetve. 
Székely Mózes sereg nélkül szerte 



vorgewiesen, was er im Schilt 
geführt, and wie leichtfertig dieser 
Wey da gewest ist. Nach dessen 
Tot nun thaen sich die säck-
sischen 8tätt und Zäckhel Ihrer 
Kayserlichen Majestät Gnadt un-
tergeben, und der Adl im Landt 
lassen auch mit Ihme Basta trae-
tirn, sie zu Gnaden anzunehmen. 
Weyland des Petern Weyda hinder-
lassener Sohn, Marco genannt, wel-
chen Ir Kayserliche May est ät zu 
Innsprugg erziehen und studiern 
lassen, und bey dem Basta sich 
befindet, wollen die Wallachen 
zu ihrem Weyda annehmen, weil 
derselb des rechten Wallachischen 
Weyda geblüet ist, daher den 
guete Hoffnung, diese Provinz 
werde in kurtzem Irer Kayserli-
chen Mayestät gehorsam unter-
worfen werden. Seckhl Moisesfleicht 
im Landt daselbst ohne Volckh 
von ainem Orth zum andern, imd 
seynd 1000 hungarische Pferdt zu 
dem Basta gefallen, wo der Sigis-
munde1 und Czaki sich befinden, 
kan man nicht wissen.2 

az országban egyik helyről a 
másikra menekül, — hogy merre 
van Zsigmond1 ós Csáky, nem 
tudják. 

III. 

Kászon basa levele Miskolcz városához. 

(1663.) 

Nos potentissimi et invictissimi 
imperatoris confirui Agriensis, nec-
non intra Danubium et Tibiscum 

1 Báthory. 
1 Berlin. Állami titkos levéltár. 

Mi a leghatalmasabb ós győz-
hetetlen c sászár egri végházának, 
és a Duna—Tisza közÓD levő 

Siebenbürgen. — I. osomó. 4 téka. 



existentium praesidioram et exer-
cituum gubernátor et comrnen-
dans, illustrissimus athleta Kaszon 
bassa. 

Vos judiees Miskolczienses, sub 
amissione vitae et fortunarum 
vestra rum mandamus vobis, ut 
nec hora nec die expectata, quam 
primum has nostras mandatorias 
armales litteras videritis, actatum 
quatuor curros bene ferratos prae-
parando celerrime hue mittatis, 
pro vehendis tormentig, simul pro 
sedecim equis corrulibus heltias 
eum funibus necessariis, siquidem 
eosdem currus dominus supremus 
noster vezirius sub Budám ad 
campum Pestiensem pro tormentis 
vehendis efflagitet. Nam sua domi-
natio illustrissima cum exercitu 
ingenti potentissimi imperatoris 
nostri propediem est eo Ventura. 
Haec nullatenus praeter aures 
vestras transire permittatis, quia 
ea de causa depraeda bimini, nec 
aliis negotiis id assimilate, oculos 
vestros aperite, ne vos poeniteat 
Has armales litteras nostras a 
vobis reportandas exspectabimas. 
Scriptae in praesidio Agriensi, die 
21. Junii 1663. Idem qui supra.1 

1 Országos levéltár Missiiis. 

váraknak ós hadaknak kormány-
zója és vezére, nagyságos vitézlő 
Kászon basa. 

Ti miskolczi birák életetek és 
javaitok elvesztése terhére meg-
hagyjuk nektek, hogy se órát se 
napot nem várakozva, inihelyest 
meglátjátok ezt a czimeres pa-
rancsoló levelünket, rögtön négy 
jól vasalt, ágyú szállításra alkal-
mas szekeret küldjetek, tizenhat 
igás lóra való hámmal, a szükséges 
kötelekkel, mert a szekereket a 
mi arunk, a mi fővezérünk Buda 
alá, a pesti mezőre követeli ágyúk 
szállítására. Mert ő nagysága a 
leghatalmasabb császárunk had-
seregével rövid idő alatt oda érke-
zik. — Ezt semmiképen se süket.-l-
jétek el, mert ennek okáért meg 
fogtok prédáztatni, — se más 
dolgotokkal ne halogassátok. Nyis-
sátok ki a szemeteket, ne hogy 
megbánjátok. Ezt a czimeres leve-
let tőletek visszavárjuk. — Kelt 
Eger várában, junius 21-én, 1663. 
— A fenti. 

D r . KÁRFFY ÖDÖN. 



MAGYAR HADISZABÁLYZATOK GYŰJTEMÉNYE. 

I. 

A MAGYAR LOVASSÁG REGULAMENTUMA 1722. 

Salutatiokrul. 

GYEN szüksíges dolog, hogy az generalisságh közt 
charakterekhez kepest distinctió titessik, valamint 
hogy magok közt is gradatim viszik vighez szol-
gála ttyokat. 

Kéirt legh először is tudni köl, hogy fölséges 
urunk s aszonyunknak, a midőn az regiment pa-
radajában ki állitatot, háromszor hajtatik inegh 

az kard és zászló jó millyen,1 ugy hogy az zászlónak hegye egy arasz-
szal álab essik az kópiája alsó véginél, melly okbul akkor az sárkábul 
(standar schuchbul) kivetetik és az három salutatio utan ismint visza 
titetik observálván mindazonáltal, hogy ezen salulatiokon senki megh 
ne hajcsa vagy görbicse magát, ha nem merőn megh ülle az lovat es bát-
ran szemibe nézen annak akit salutál : az kardot pedik ki ki ugy tarosa 
lóháton üllyön, hogy az markolattya az övinél és az hegye az bal karjá-
nak közepin által, az faka elleniben az teste s az éle ki fele essík : salu-
tálván pedigh az kardot lapjára fordítya markokban olly formán hogy 
az hegye job kézre essík. 

Hasoinlókíppen salutáltatik az mezzei feő generalis is, ha nem 
hogy ennek csak egyszer hajtatik megh az zászló s a kard. 

Az többe generalisságnak pedigh csak egy kévéssé hajtatik megh 
az kard. es olly formán revereáltatnak minnyájoktul. 

Ezen salutatiot ugy observályák tiszt uraimék, hogy a midőn 
az salutandus (akar jobrul s akár balrul jőjőn) már mindenike fele 

1 mélyen. 



érkezik, az harmadikat akkor tegye, midőn éppen egyenyessen ellemben 
által vagyon tűle. 

Hogy ha pedigh az eghisz regimentnek egyszersmind köllene 
Balutalni oda érkezisivel az salutandusnak, tehát az tisztek vigyáz-
nak egymásra, hogy egy tempo alat víghez mennyen, de ugyan csak 
az után ki ki maganyossan salutál, ha az regiment előt el migyen az 
salutandus. 

Néha gyalog is nyomakodik ki az regiment illyes alkalmatosság-
gal, akkor az tisztek flintát fognak kezekben s avval salutálnak, mellyel 
olly positurában helheszteti ki ki magat, hogy az flintat az job lábatul 
egyenyessen egy lépésnire ki allittya, kezivel az fölső víghin altal egy 
unival megh fogvan és az acsillyanak az szarkanyat a föld fele forditvan, 
az ball lábat is egy féli lépésnire a jobtul egy éranyos képpen megh 
veti, ha salutál, az fiintát az job lábhoz veszi azutan egyenyessen le 
ereszti az kézit és az közepit fogja harmadszor csak nem az acsillyánál 
s ugy veszi föl és egyszersmind az bal kezivel az süvegit fogván avval 
tiszen complementumot. job kézel pedigh az flintával mellyet ugy 
alkalmaztat, hogy valamint az keziben tartya egyenyessen a job labavál 
reverentiát tévén, akkor az flintat is megh hajtya kezivel ugy hogy az 
csűnek az vighe a földtül egy arastnira esik, s onnend maga fele vivén 
esmint be eresze, mint az előt logo keziben tartottya, miglen a salutatiot 
(vagy salutatiokat ha fölséghez urunknak vagy aszonyunknak történ-
nék gyalog tenni, de akkor a térdet is megh köll valamennire kinek 
kinek hajtani, de mezőn álva) ell nem vigezte s az utan ismint ellőbbi 
posituraiban helyheszteti maghat,1 midőn flintával olly képpen vagy 
akarmi alkalmatossággal is gyalog macsírosz a tiszt, az bal kezivel 
az flintanak az véghit fogja, s ugy részült balra föll fele mint egy maga-
hoz szorít tya ; 

Ha valamely stabbeli qvartilyon, erősségben, a hol praesidium 
vagyon és királyi városon altal, vagy mi feő renden lévő méltóságh, 
minister residentiája mellet a holl maga jelen volna, köllene macsi-
rozni az regimentnek, vagy compagniáknak, dob s trombita szóval 
es kivont fegyverrel illik hogy megh böcsültessenek, de az zászlók csak 
pro ratione qvalitatum et circumstantiarum eresztetnek megh s ollykor 
az időnek mivoltya sem engedi, ho (így!) ki bontatassanak. 

Itt is az observáltatik, az ollyan heleken minimő commenderozó 
tisztek vannak s ha fölleb valók-e, vagy ha egvóranzo tisztsigben valók 

1 Régi formája a tiszteletadásnak. V. ö. Jáhns: Atlas zur Geschichte 
des Kriegswesens. 80. 1. 22. ábra. 



idősbek-e, mint az aki az regimentei macsirosz? vagy ha maga is jelen 
volna az oberster és ahoz regulaja ki ki magát saját szemilire nézve, 
ugy hogy vagy amaz jön ki elejbén, minek utánna tudtára adatot volna 
leendő transitusa s vele együt előre mennek bé maghok, azomban más 
6ub álternusa viszi által az népet, vagy is más módot keresz és más felül 
migyen magyanossan a statio fele suba Item ussára bizván az alat a 
comandot. 

Hogy ha pedigh idősb, vagy generális talál lenni amaz passirolván 
már qvartilyán tul, subalternussára hagyván a további marsot, magha 
visza tér és egy jo napot mond az ollyan comendans, vagy gubernátor-
nak és sokszor más generálisnak aki talán valamely útban lévő város-
ban, vagy magha residentiajaban temporisál, maghát kinek kinek status 
és gradussághoz képpest alkalmaztatván ; 

Ezekben is mind azon által sok féle és változók az szokások, kiért 
azoknak mi voltára nézve is attendáltatik szokszor, mivel az fő változá-
sok s idők forgásihoz való alkalmaztatas mind legh job tudomány az 
dolgoknak. 

Szolgálatokrul. 
Miglen valamely regiment az gyülekezet helyre nem érkezik, 

addig az marson más generalis ordelitul nem függ, ha nem egyedül 
attul az melly az eghéz armadanak feje s annak parancsol. Oda érvén 
pedigh a mely generálisnak brigadajaban rendeltetik attul, ahoz és 
azon szárnyának generalissaghoz tartya maghat, subordinatioja sze-
rint, onnend az főhöz deriváltatván melly is a fundamentális normaja az 
hadi szolgalatoknak, ugy hogy az által minden parancsolati és szolgalat-
beli repartitioj az fő generálisnak az regimentek igy penetralnak. 

Tudni illik azon kivül ami az közönsighes fegyverkezis közé nem 
lépik és ha valamely eghisz regiment detaghiroztatnik, a minémő népet 
az mezzei fő generalis, mind az lóvasakbul, mind az gyalogságbul kiván 
az főtul az számokra, az szárnyoktul az brigadakra és az brigadakrul 
az regimentekre, szolgalatira való effectivus statusokhoz képpest véte-
tik föll; mely okbul minden classisbul való feő is alacson renden lévő 
hadi embernek az eő tourja megh vagyon (az az kisülete, vagy mikor 
késül reája a szolgálat) mely szerint verbi gratia az maj mezzei strasa 
vagy piqvet accurate az Adamra essik ; de ha az népnek elől allitassa 
anni időtt nem engedne mint ezen regula magaban foglal akkor csak 
egyik szárnyára az armadanak titetik az repartitio, vagy néha az piqvet-
bul vétetik az qvantum contribuendum és ezen csorba, az közönség-
hes subrepartitiobul ismint helyre hozatik. 



Ezen megb ordirezet (ki parancsolt) népnek egyben vételiben, 
és a midőn szolgálattya vige, vagy contramanderoztatása után visza 
tér, azon tiszt parancsol a ki minden contingensel ki ment; de a szolgá-
latnak ideje alat számlálván, mihelt a nép az gyülekezet vagy parada, 
helyire érkezik azon tisztül dependeál, aki azon szolgalatnak feje, mely-
hez ki nyomakodot ; mihel pedigh ez a népet trompokban formálya, 
azok közül mindenike ex contribute szügsiges tisztyeivel provideálta-
tot, azonnal, más az szarnaktul, brigadaktul s regimentektül abstra-
hált, subordinationak formája látatik, mely az előljáró feő tisztül directe 
azon generálisokhoz, mellyeken a nap vagyon (ugy mint tábori szolgala-
tokban) vagy okvetetlen oda, a hol expeditiójat ki vette (ha táboron 
kivül eznek dolga) in utroque ascendendo, ippen az mezzei feő generá-
lishoz penetral; 

Az regimentit, valamely lovas vagy gyalog obersternek, a parte 
consideralván, abban az oberstlaidinont parancsolattya ordinarie nem 
hallatik, ha nem ha az regiment fegyverben vagyon, vagy az oberst-
laidinont első szeméi, következendő képpen az regiment comendansa, 
vagy az regimentül valamely szolgálatra kiment ; 

Nómellyek az compagniaknál ugy mint a zászlótartók, forirok a 
szolgalat állapotyában éppen nem parancsolnak, hanem az zászlótartó, 
ha hadnagy szolgálatot tészen fourage, fassina vagy marode éleiben 
comendéroztatik: item ha az compagniának kapitánya s hadnagya 
absentiajában első és akkor az compagnianak comandoját viseli, nem 
külöinben ha ennek mi occasioban az zászlót az kaprálnak keziben 
köllene adni, maganak pedigh az regiment vagy generalisság paran-
csolottyábul az kapitánya s hadnagya mellyet kardot fogvan az com-
pagniat veszetni az ellensigben rajta vinnj. 

Valamint egy armadának repartitiojával az ugy nevezet posti 
de honore (fő helyek) az idősb generálisoknak adatnak az egyenlő carac-
terben levő ifjabbak előt, sintin ugy az detachirozot trompokban is, 
ha ezek töb részre föl osztva postiroltatnak, az poste de honeur az idős-
Lik tisztet illeti ; egy rangirozot armadanál pedigh fő helyinek tarta-
tik az első linea a másodikához kipest, ebben az job kéz a bal kézhez, 
es az job s bál kézre való vigek ahoz kippest a mi azon belül vagyon ; 
marsokban az elől vagy hatuljaru, melyik ezek közül oda menyetel 
vagy visza jövetelyel az ellensighez legh közeleb essik, picqveteken, 
mezei strásakon és comandokon az fő postot magának veszi az comendé-
rozó tiszt; az subalternáló postok az oda tartozandó tisztnek részire 
más pajtásihoz vagy utánna valójhoz képpest hasomlo képpen disting-
valtatnak valamelyiken nem subalternál, hanem agy áll mint magba-



nos comendans : exempli gratia egy kapitánynak ket hadnagyai ket 
postra köl mennj, tehát eő az kapitány postot megh tartya s magával 
az iffjabbik hadnagyot és az második posto az idősb hadnagynak marad 
ugy mint posto de honore. 

Amellyet az is observaltatik hogy más az rang (szolgálatbeli idősb-
sig) más az tonr (sor) ezen szolgálatokban ; az köz embernek idősbsigire 
nézve rangja nincsen, de megh vagyon az eő bizonos helye az sorok-
ban : hanem hogy az szolgalatokban az compagniai és regimentei rang-
jokat observáltak, elemben az tiszt mind rangja szerint, mind pedigh 
sorban szóigál és abban kinek kinek tisztessigire nézve ezen következendő 
subdistinetiora vigyasztatik. 

Hogy az obersterek az eő rangjokat az ki adot császári oberster 
pátenseinek dátumátul fogva számlályák és ezen anciennitasban éppen 
semmi akadált nem tiszen, ámbár ennek egy vagy töb regimentye 
légyen és az másikának egy se volna, következendő képpen tekintvin 
ezen princípiumot az oberstereknek (valamint generálisoknak) szolgalat-
beli sorok és rangjok comandoban egyenlők. 

Az tisztekkel oberstlaidinaijtul fogva le fele valamely külömbözis 
tartatik : az két stabbeli tiszt az regémentek szerint vétetnek és onnend 
níha előb éri a sor valamely iffjab oberstlaidinantot, a ki idősb regi-
mentben szolgál, mint az régieb oberstlaidinantot mi regimentbul, 
mellveknek oberstere rangja kísőb, az kapitányok az regimentnél magok 
üdősbsigek, subalternussai pedigh az compagniák szerint szolgálnak; 
De minden classisbeli tiszteknek rle more megh engettetik mind egyéran-
sokban tudni, vagy mindenikire verbi gratia : comando, mezzei strása, 
piqvet és affelikre külömös sort tartani, hasonló képpen ennihán sort 
az utolsótul föl fele, nimelyeket az elsőtül lefele kezdeni ; mind azon 
által az troupok formálvasa és comendirozásban minden stabbeli és 
az fő tisztek, ugy az all tisztek is az magok rangjokat observállyák 
valamint az obersterek közt tartatik. 

Sokszor történik, hogy egyszersmind két szolgálat is essik az tisztre, 
tali casa azon szolgálatra stigsiges kinyomakodni, az melynek először 
kölletik ki mennj és az másik szolgálat őtet ell kerüli, (axióma militare : 
egyik szolgálat az másikat mulaztya) ugy hogy ászt az után reá szol-
gálni nem tartozik, egyedül ha comando volna excipiáltatik, mert 
ezen szolgálat mások el őt jár, olly képpen pedigh ámbár az tiszt akire 
az comando esnék mezei strásán volna is (az generalvachtmaisternek 
hirivel mellyen az nap vagyon), az utánna való regimentbeli pajtássátul 
toll váltatik s amannak az comandora ell köll mennj, ha csak az pajtások 
az regimentnél expresse máskint nem conveniáltak volna, mert ugyanis 



előb hogy sem valamely regiment táborban szál az oberstvachtmaister 
előt az égis tisztek egyben szoktak gyülekezni és minden classisbeli 
szolgalati eránt megh egyezni, mely is Írásban tétetik s minnyajoktul 
8 ugy az oberstvachtmaistertül subscribáltatik, ennél maradván az 
originálissá, az kópiája pedigh az tiszteknek pro directione ki adatik 
ugy az adjutantnak is, az comenderozásban ahoz alkalmaztassa maghát. 

Közönsíghessen tiszt uraimék az hadi törvényszékhez való comandot 
is az sulyosbak közül valónak lenni tartják és nem örömest pasirolyák 
tourban kiért ebben is az regimentnél lévő megh egyezis az pajtások 
közt ugy mint másban tekintetik. 

Azomban az regiment stábjánál s compagniánál némely szemilek 
is vannak kiknek fő tiszti rangjok s tituratoriájok vagyon s ugyan azok 
caracterekhez képpest minden praerogativáiban avval ilnek is valamint 
más actualis tisztek, egymás pajtassainak irják és nevezik magokat és más 
alacsonak (igy!) rendű tisztek előt (exempli gratia egy titulatus kapi-
tány az actualis hadnagy előt) consideraltatnak s böcsültetnek : de az 
illyen rang és caracterére nizve mi szolgálatbeli sor ő reájok nem essik, 
hanem ha tandem az actualitást elly irik attul fogva számláltatik üdősb-
sígek, holot qva tales az szolgálatbeli sorban vettetnek; Másként aka-
dált nem tiszen, ámbár az titulatus kapitánynak magános compagniája, 
vagy az szokot fizetise megh nem volna, sőtt ha kevesseb járna is csak 
eő az többi kapitányokkal együtt sorban szolgályon és illy képpen 
az hadnagy s másokrul ellemben az ancinnitashoz nem használ, ha az 
titulatus caracterihez képpest nem szolgál, akar mi tractamentumal 
és distinctioval tartassik is az regimenteknél : Nem külömben obser-
vált?tik,hogy ha az titulatusnak rangja is vagyon az regimentnél noha 
annál azok előtt, a kik utol jönnek megh tartatik, de ha szolgálatra 
köll a dologh s a holl nem az comenderoztatás hanem comendérozás 
forogh fönt, az ollyannak azért az posto de honore nem cedáltatik. 

És valamint hogy az feő tiszti titulus szolgálat nélkül valakit 
paitassainál megh nem idősbit, szintin ugjT mi ancienitásra senkit sem 
segit, akar mennj ideig vit volna is bizonyos szolgálatokat véghez, ha 
az caractere vagy titulaturája megh nem volt, ut in exemplo az kapitány-
laidinant, a ki regulariter kapitány es az leib-cornét hadnagy szolgála-
tot tiszen, mivel amannak nincsen megh az kapitány ennek pedig az 
hadnagy neve, az kapitánynak hadnagyokhoz képpest mindenkor 
utolsók maradnak sőt az regimentnél és mindenüt (az hadi szolgálato-
kon kivül) az qvart.élymester vagy más stabbeli személy, kinek kapi-
tány titulussá vagyon, az kapitány-laidinantot praecedállva. 

Rövideden az stabbeli (Személyek qva tales és az feő tiszti rangjok 



s titulatorájokra nézve sem tehetnek mi praetensiót valamely comando 
iránt és azok köszt mégh az adjutant sem, noha az sügsig képpen min-
den szolgálatokrul tud és az regimentnél dictim re portáltatik néki, 
hanem ha ennek (amint niha történik) valamely tronp specialiter concre-
dáltatnik, oka, mivel ez csak mint egy szegítője az principalissának 
a szolgalatbeli rendtartasokban s elig nyilvánvaló bizonság, hogy az 
adjutans qva talis, ámbár actualis feő tisztek vagy titulatus légyen is 
az tronpoknál kivont fegyverrel soha nem paradéroz mint más feő 
tisztek, seőt ha ellensig előt egy s töb sqvadronok minden feő tiszteit 
ell vesztetik volna is még sem mer egy all tisztnek is vezérlis dolgában 
eleiben nyúlni, ha csak az oberstertül expresse ahoz nem rendeltetik, 
non obstante hogy de notissima praxi az eő rangját minden all tisztek 
előt az regimentnél obtineálya. 

Neregh jártó s kovács hadi szolgálatot nem tesznek, hanem aholl 
az compagnia zászlóstul egiszlen ki nyomakodik, mint az kis prima 
planabeliek közül valók tartatnak szokot rendeiben, niha mi szügsigben 
belső strására is állítatnak. 

Akiknek füzetisek nem jár s meghis az ellensigh ellen harcsolnak, 
vagy nyeresigre ki mennek, ha valamely tronphoz közel esnek, tartoz-
nak az comendérozó tisztnek szovát fogadni, vagy magokat retirálni, 
hogy ha pedigh engedelmibül hoszá állottak és az népe rendeiben föll 
osztattak, tehát ipso facto minden parancsolat alá vetik magokat, 
mely az köz emberekre szálhat s annak okáért kötelességhinek megh 
felelni kölletik az ordinaria poenalitas alat. 

In reliqvo megh esik néha, hogy két tiszt egyéranszó vagy pedigh 
egyéranatlan rangban lévő külömös tronpokon comendéroztatuak, ugy 
hogy azok mi formális dependentia nélkül in servitio Domini egymásai 
csak correspondenter legyenek ; errül tudatik, hogy csak coordinatio 
légyen s onnend az feőjebbik vagyis idősbik az másiknál nem paran-
csolhat, hanem mindenike maghanyossan disponálhat, ha praevie mégha 
szándikát az másikéval communicálta és motivumit helyessebbeknek 
amaz ingestionál találta. 

Az mustra és revisiorul. 
Az eghisz regiment szokot paradajában ki állítatik az generális 

mustrakor, mely egy esztendő alat kétszer szokot elő vitetni, ugy mint 
tavaszai a midőn táborban kölletik szállani és őszei az compagniák 
vigivel holot fegyvert vonnak mmnyájon ós az oberster is, közelgetvén 
pedigh az mustráló hadi comissarius annak eleiben küldetik az oberse-



vachtmaister vagy qvartélymester s minek utánna bene ventálta volna 
tudtára adgya, hogy az regiment kiszen állana s arra az regiment kisziti, 
melyhez is in circa lő lépisnire lévin már egyszersmind az dobokat megh 
ütik és az trombitákat megh fuják. következendő képpen az oberstert 
a midőn éri (minden zászlót, azon ell menvén az zászlótartók is egyszer 
s megh hajtván, feő tiszt uraimék is kardal salutalván a kik akkor az 
compagniák előt szoktak állani) <iz commissarius vagy eleiben vágtat 
kivont fegyverrel az bal szárnyaigh az oberster, vele ell migyen és az 
rendeken föll a alá késiri az regiment közt, az után pedig szokás szerint 
eircdlus íormáltatik és az hadi articulusok ell olvastatnak, ennek vígivei 
az circulus megh nyittatik következendő képpen az regit ismint előb-
beni helyre áll az comisarius pedig obersterrel az regnt előtt fölüt öt 
s akomodált sátorhoz léptetnek s ott mindaketten le szállanak az mustrá-
hoz fogván az holl valamint hogy ezen mustráló hadi comissarius azért 
excipiáltatik illy ceremóniákkal mivel föllséges urunk császárunk szenii-
lyít repraesentálya és tali authoritate minden dolgokat az regementnél 
strictissime examinálhat s megh vizsgálhat, relatióját instantiájához 
az után megh tévén, ugy szintin kötelesztetik az regnt comendansa 
és az eghisz tisztek az regnt és az compagniáknak szügsighit niki reprae-
sentalni és egyszersmind kérnvi relatiójában inserálya, ne talántán 
annak ell mulatásával mi nagy kár és fogyatkozás következik s néki 
attribuáltassék. 

Az mustra asztalnál conipareal az qvartélymester az furirokkal 
s listáival és az commissarius parancsolattyára az stabbeli lista ell 
olvastatik annak rendi s módgya szerint az oberster már ott lévin, 
az oberstlaidinont lóháton praesentálva passirol s az után eő is le szál 
és az mustra asztalhoz lépik (ha csak az regntre nézve mi dolgai nem 
volnának) az o berat, vachtmaister pedig hasomló képpen lóháton passi-
rolván mind vígig az regiment körül marad attendálván, mindenek 
rendessen mennyenek vighez a többi stabalisok utolsóig elleniben, 
noha eők is lovain mennek által az mustrán, de csak süvegekkel tesznek 
egy compleinentumot ; ezek ell halladván az compagniák kezdik minde-
nikének kapitánnya vag;y comendansa, minek utánna maga már passi-
rolt, az sátor mellyet mind addig megh állapodván nieglen az eghisz 
compagnia is egyenkint, amint az mustra lista szerint szólitatot, által 
ment azon okbul, az comisarius egy vagy másikat megh szólittya vagy 
pedig az comisarius előt valamelyike mi propositiót tenne ín continenti 
mind tisztye ha ad informandum kérdeztetik, felelhessen. 

Elleniben az revisiók sokféle okokbul rendeltetnek s ha az regnt 
egvüt vagyon zászlókkal s dobokkal vagy ennihány s ámbár csak egy 

Hadtörténelmi Közlemények. 16 



compagnia zászlójával, az dobok meg üttetnek és az trombita is meg 
fújatik, de ha enníkül volna tehát csak praesentáltatik s máskint sem 
títetik egyib cseremonia, hanem csendessiggel hozá fogatik és szaporán 
passirolnak az compagniák vagv niha csak commendérozattak. 

Közli : Dr. TÓTH ZOLTÁN. 

II. 

A KHEVENHÜLLER-FÉLE HADI UTASÍTÁS. 

(Tizenötödik k ö z l e m é n y . ) 

A Békesfég a Háborúságban mire köll vigyázni valamell 
Erősségben lévő gyalogságnak. 

1 Hogy ha egéfz Regementek, vagy Battalliomok, vagy tsak 
Comandiroztattak valamell Erősffégben Comandiroztattnak. el-érke-
zéfek előtt egy nappal valamellik Tifzt oda kűldesfék. hogy a' 
Comendánt felölök tudófittasfék, nem kűlőmben a' Regement 
Quartir-Mefter, vagy ehez rendeltetett Tifzt. némelly Fnrirokkal. 
és Furir-Schittzekkel. hogy így meg-tudhafsák a' Comendánt pa-
rantsoláttyát, ha a' nép el érkezik, hová fsállitsák.* Cafarmában. 
vagy a' Várofi-emberek házaiban. 

2 Miheleft a' Sereg, az Erősfég előtt lévő bó-fődőtt ut. melléké-
zettye meneteles partyozattyához a' Győpre (mellet Glacisnek hív-
nak) érkezik, azok Comendántya őket meg-állitsa, formállya, 
mingyáráft egy-Tifztet kűldgyőn a' Comendánthoz, hogy a' bé-
menetelt meg-engegye, egyfzer-is mind parantsolattyát vehesíe, 
mihez kőllesfék magát alkalmaztattni, hogy penig Confufio ne 
tetesfék, tehát a' Bagázfia hátra maradgyon. és a' fereget kővesfe : 
A' Midőn 

3 A' Sereg bé ment, és a' ki-mutatott Páráda helen magát for-
málta. annak Comendántya a' Fortalitium vagy Erősfég Comen-
dántyához maga mennyen, kinek parantsolattyát vegye, hogy ma-
gát mihez alkalmaztaíTa, azt Hadnagyánál fzokás fzérint ki-Ofztattya, 

* Cafarma b izonyos épüle t , me l l n e m e i k o r az E r ő s í e g e k b e n oll he l e t t 
ép í t t e t ik fö l , a' ho l n i n t s e n akadálban, ebben a' f e g y v e r e s - n é p fzokott 
t ar ta t tny i , h o g y e g y m á s t u l távul ne tar tózkodgyanak, é s i g y ha a' s z ű k s é g 
m a g á v a l hozná , azonnal e g y ü t t l e h e t n é n e k , ebben a' T i fz tek fzobái- is , he-
l e f f en vannak e l -rende lve . 



•és mingyárt a' seregjét fordított fegyverrel, vagy a' Casarmában. 
vagy penig Quartirjaikban bé fzállittya; Ha Cásármákban fzállit-
tattnak tehát minden fzűkséges efzköz kézhez adasfék. arra jó gond-
viselés tartasfék, és az ő idejével minden kár nélkül vifsza térit-
tesfék ; ha penig a' Hajdúság a' Yárofi emberek házához szállít-
tatik, nékiek keminnven meg-parantfoltaísék in fpecie hogy 
Gazdájjával jó tsőndesleg ós egyesfégben emberi bőtsűlet ós maga-
viselésfel legyen, a: Tűzre, Gyertyára valamint a Cafarmában-is 
jól vigyázzon, és gondot vifellen. 

4 Az Erősfég Kapui fzokás fzerint, ha tsak extra Ordinaria 
Circumftantiák nem adnák magokat elől, vagy-is exprelle, bizo-
nyos okokra nézve a' Comendánftul más-kűlőmben nem parantsol-
tattnék, miheleft verrad ; de ugy hogy már világos legyen, meg-
nvittalTanak. és a' midőn már kezd főtétednyi bé-zároltasfanak. 

5 Minek utánna az Uj-Strázsa az 0 ellenében vagy Mellette 
mint a Terrenum engedi, fől-marchiroz, és a' Kapu-Kultsai jelen 
vannak, a' * Platz-Major maga a' belső és külső kapukat meg-

* Major de Place, Francia-Orfzágban ez oll-Tifzt fzokott lenni , kire 
a' Comendant és Kirá l i -Hadnagy je len n e m létekor a' Comandó vagyon 
bizva, akár mel l Erősfégben. A Strázsára és a' Patrol l irozókra fzokott 
v igyázni , ennek az Erós leg -Epüle t i -Mesterségét (Architectura Militaris) jól 
köll tudni , h o g y i g y a' Báf tvákban v a g y az Erös féghez tartozandó némel l 
réfzekben h ibányosfág találtottnék, tehát helre igazi t tathaffa . Major 
közönsége ffen annyi m i n t Fo-Strázsa-Mefter, ki s a' i í e g e m e n t n ó l harmadik 
Fő-Tifzt , ez fzokta a' R e g e m e n t e t exercirozni , vi f i tálni , és az Oberft-Laite-
nant után az Adjutantul a' parola nékie adatik. H a az Oberfter és Oberft-
La i tenant je len nintsenek, tehát a R e g e m e n t e t t ó Comandérozza, mint - i s a 
R e g e m e n t kö l t ség i t bé-fzedeti , mel leket m a g a a' Stabal is -Tifzteknek ki 
fzokott fűzetn i . A' Hadi Törvénvben- i s m e g szokott je lenni , Marchban vagy 
ütközetben m i n d é t i g Ló-há ton vagyon, majd elöl, majd hátul . 0 fe a Garní-
sonban, fe pen ig a Táborban Strázsára ki-nem-áll , f egyvere fél dárda (Pique.) 
Az Armada Generális-Majorja Major General cle V Armee. Ez jó próbált 
Ti fz t , ki minden eftve, a' General is vagy General -Lai t inantul az Ordert 
vefzi , (i a" Gyalog, Lovas és Daragonyos Brigadiák Majorjának, afztot ki 
adgya, m i n d e n Strázsákat, vezetéseket (Convojen) Portázásokat , ós Deta-
c h e m e n t u m o t ő Regulá ivá , a' Dárdás v a g y Part izánotoknak Inftruct iot Uti -
vezetövel együt t ád. A' X I V . Francia-Orfzági Lajos Király volt leg-elöö 
ki ezen Ti fz tséget föl ál l i ttatta, ki - is nékiek meg-engedte h o g y ha a' fzük-
s é g Magával ugy-hozná, t ehát bé je lentés nélkűl- is fzabadon a General is 
fzobájjában bé-meheffenek. E-mel le t t a' General-Majornal az egéfz Gene-
rál i táfság ós a' Stabal is-Tifztek Liftájja meg- l egyen , a' mint i s arra i g e n 
fzorgalmatoffan gondot v i fe l lvenek, minémii erős a' Br igade és mitsoda 



nyittya, és a fől-vonyó Hidakat ill vigyázásfal le-botsáttottya. hogy 
ha az első meg-nyittatott a' hátusó megént bé-liajtasfék, és Strá-
zsával meg-eről'ittesfék, azutánn egy Köz-Tifzt, 1. Fő-Tizedes, 2. Köz-
ember mint egy 50. lépésnyire a'* Glacison kivűl, hogy ha a főid 
fekvése meg-engedi mindeneket jól meg-vizsgállyonak, és rapportu-
mot avagy válofztott hozzanak : Ha Lovas fereg vagyon az Erős-
fégben, tehát a' meg-nevezett vizsgáltotás azok által vitesfók vég-

hejjánvofságok volna. Brigade-Major, ezen Tifztnek- is fok próbákon kotlott 
á l ta l -menni , ki minden-nap, a' General is vagy Comandérozó Tifztnél tar-
tózkodik, ki m i n d e n eftve a' General-Majortul a' Parolát hozza, és az o 
Brigadéjja Vice-Majorjának (Aide-Majors) k i - a d g y a ; amint - i s fzűkség h o g y 
a' B e g e m e n t y e mivol tát i gen jó l - tudgya. A' Gyalog R e g e m e n t Majorja ( M a -
jor de Regiment d' Infanterie) m i n d e n eftve az Ordert a' Comandirozó 
Tifztúl , a General Majortul, v a g y a' Br igade Majorjátul ki-hozza, afzt az 
Oberfterhez vifzi , ós az ó Companiájára v igyázó kőz Ti fz tnek ((a) Sergeant ) 
m e g - m o n d g y a a' Marchirozás órajját, a' Dobofokkal Doboltatt , és a' Bat-
tal l iomját f e g y v e r b e n ál l i t tya. Hegementye fzál lásit meg- tek int i , a' Tábori 
Strázsákat, és Corps de Gardes fői ál l i t tya vid. pag . 4 ugy hivata l lyához 
i l lendő fogla latofságokban fzorgalmatoskodik. 

a) Sergeant ez kóz-Tifzt, ki a" Fó-Tifzt abfentiájjában a' Compániára 
gondot vifel , ez a forokat és - Izeket rendeli , a' népet a' fegyverre l 
bányi, tani t tya . Ef tve a fzó, vagy a' B e g e m e n t Adjutantyátul , vagy 
pen ig m a g á t u l a' Majortul ennek adatik, mel le t - i s az ó Fő Tifztyjének 
meg-je lent . A' mindennapi Strázsára rendeltetett emberek fzámát a' 
meg-nevez te te t t h e l e n ki-ál l i t tya, és a' Kapitány parantsolattvát a' többi 
Kőz-Tifzteknek m e g - m o n d g y a . E n n e k fegyvere egy-f l inta, pagnettával , 
vagy egy Dárda (hellebarte) bal-vállán mint - i s mindé t ig a köz-Tifztek hall 
a' Fő-Tifztek p e n i g jobb-vállokon vifzik fegyvereket . Olafz-Orságban Ser-
gente Maggiore annyi t té fzen m i n t egy General-Major. Sergeant Major 
vagy Fő-Strázsa-Mefter valamell Erósfégben, a' Comendánt parantsolat-
tyára várakozik, Begve l és eftve m a g a fzemél lye fzerint fo l -nyi t tya és bé-
tsukja a' kapukat , egyeránt , és rendel k iosz tva a' Strázsákat, m i n d e n 
Eftve a' fzót vagy- i s Ordert a Comendántul kihozza a' Tifzteknek m e g -
je lent i . Tzédulán a' Strázsák-ál láf i t (Poften) kiosztva, az Erósféget éjjel 
meg-kerűl i (Bonde) a' Strázsákat vif itál lya, ha jó rendben vaunak, és 
v igyáznake ? 

* Glacis az Erőfségné l a' leg-kúlső-fől -hányottatott mene te s part, me l l 
az előtte lévő f ik-mezövel laffan, laíTan meg-egyez , ugy h o g y al ig v e h e t n y i 
éfzre hogy partoffan m e n n y e n , evvel a' város-árka kúlsű partyán lévő 
Mellékezet (Bruf t -Wehr) fzokott befódetnyi , a' mint - i s némel he leken uyi-
lási vannak, m e l l e n v a g y az Erőfégben a' kapukon bé-lehet menni , v a g y 
pen ig az Arok négy fzegletú partyairul az e l lenségre ki- tsaphatni . 



ben. és igv hogy ha a' Kecognitióra ki-kűldetettek által, afíecural-
totás vagyon, hogy femmi újság vagy változás oda ki, nem volna, 
a' Kapuk mind meg-nyittasfanak, az Uj-Strázsák heleikre ki állit-
t.asfanak, ós az Ókat fől-váltván egybenvetellenek. kik-is az után 
el-marchiroznak. 

6 Hogy ha Történnék hogy éjjel egyik vagy Máfik kaput kől-
lene fől-nyitnya. tehát a' Fő-Strázsa Tifzte által az ő erejéhez 
képeft bizonyos számú közemberekkel Segittség (Detachirung) kül-
detik. hogy ottan a' Strázsa megerőfittesfék. mind addig, meddig 
megént azonn kapu bé nem tsukattatik : Ha penig Lovafok (Caval-
lerie) volnának a' Fortalitiumban, tehát mindétig egy Patrolla, 
minek előtte a' kapuk egéi'zlen meg-nyittattnának ki-kűldessék. 
hogy az Agyú lövés alatt fekvő mezőséget meg-vizsgállyák kiknek 
Raportomjokra a! kapuk fől-nyittattnak, és a' kiket a' városban 
kőlletik bé-botsáttoni, bé-ereízteílenek ; azért Nyári időben, mindétig 
éjjel egy-kis Lovas-Sereg tartóztasfék. hogy ha a' fzükség Magá-
val ugy hozná, tehát Patrollirozni ki-kűldettetthelTenek; Ha penig 
az Ellenség közel volna, és a Fortalitium árkoi kőzött, vagy azo-
kon kivűl lévő, külső erősfógetskékben Gyalog vagy Lovas Dárdá-
sok (Piqueter vid. pag. 42.) éjjel Comandéroztattnának bizonyos 
jel-adások (Loofung oder Zeichen) legyen, mell a' Város jel-adáfá-
tul kűlombőzzók. 

7 A' Kapuk bé-Zároltatására. midőn a' kultsok el-hozatnak. az 
egéfz Strázsa, fegyverben áll. és aztott praefentállya, ennek Tifztye 
a' Platz-Majornak annyi embert ád. mennyire a' meg-nyitásra 
ízüksége vagyon, ezen idő közben, a Strázsa fegyverét lábánál 
tartván, mindétig a; helén meg-áll: Ha penig már mindenek jól 
bé-tsukattak. és a Plat-Major a' kultsokkal vifzfzatér. a' Tifztek az 
Etzakai Strázsákra ki-állittattnak, kik az ő Strázsajokon ízokás 
i'zerint vigyázzanak és ne-alugyanak. hogy igv ébren-lévélekkel az 
alattok levőket is őfztőnőzhesfék, mivel a Strázsák vigyázásán az 
egéfz Garnilon ugy a' Várofi-ember élete, bőtsülete és fzerentséjje 
fzokott függenyi. 

& A' Kapuk meg-nyitása, vagy bé-Zároltatása mindétig a' Platz-
Májjor, avagy Patz-Laitinant által vitesfék végben, ha penig bete-
gek volnának, vagyis más egyéb el-kerűlhetettlen okok adnák-elől 
magokat, tehát a' Comendánt ezen hivatalt a' Regement Fő-Strázsa-
Mefterjére vagy-is a' Garnifon leg-őregjebb Kapitánnyára bizza, a' 
kultsok vil'za hozásakor, mindétig a' Comendántnak meg-mondas-
fók. hogy a' kapuk jól fől-nyittattak és bézárottak, ós hogy femmi 



változás magát elő-nem adta; mell időben ennek meg-lenni kői-
lesfék, az idő mivolta válofztya, és a' Comendantnak miképp tettzik 
difponálnyi, mivel ezen functio kűlőmböző időkben ízokott meg-
lenni, a' mint az Erősfég bátorfág és Circumftantiái magával 
hozzák. 

9 In genere, és leg-inkább Vásár napjain, egyfzer is-mind fok 
fzekerek, vagy nép fzorongatása a kapun bé ne-botsáttosfék; hanem 
jó-vigyázás legyen, hogy mindétig a' Strázsák az ő fől-Vonyó-Hidai 
és kapui Mefterei lehesfenek, a' mint-is miheleft valámi akadál 
vagy izgága magát elő adná, a' Comandirozó-Tifzt Strázsájjának, 
hogy fegyverét fogja, meg-parantfollya, se előbb le ne tegye, med-
dig a' kapu meg-nem tágul, és akadál nélkül nintsen. 

10 A' Kapuknál, más-heleken és Báftyákon a' Strázsa. regvelr 

váltofsék-föl, ámbár Délben és Dél-után-is a' fői-váltás végben 
vitetthetik. már mint a helnek fituátiójja magával hozza, és más 
egyéb Circumftantiak meg-engedik : de mind azon-által leg-jobb és 
alkalmatollabb a' regveli idő. 

11 Miheleft a' nap főrkenik, azok. kik a Strázsára Comandéróz-
tattak a' Parádára mennyenek, a' holl előbb a' Regementek kőz-
Tifztei által a' nép, a' * Munitio végent, és ha jól meg-vagyone fegy-
vere töltve, meg-vizsgáltofsék. a' mint-is arra igen vigyáztosíék 
hogy minden kőz-embernél 24. vagy leg-alább 12 kemíny töltés 
glóbitftsal legyen: Minek utánna a' Comandéroztattak, a' Rege 
mentek rangja fzerint, mint fzokás a' Platz-Laitenant által fől-
ofztattak, és a' Fő 's-kőz-Tifztek (azokon kivűl kik a' Fő-Strázsára 
mennek) az ő belek végent nyilaztak, vagy Tzedulát vontak, maga 
a Platz-Major a' Párádát állittya, a' heleket (**Poften) fői ofztya, 
és ha mindenek rendben vannak, élőfzőr Roftálozás (Vergatterung) 
arra Nyugodalom (Raft) utóllyára az Imádtságra doboltatik ; erre, 
ha az idő engedi a' Platz-Major, Platz-Lai tinant által a Comen-
dántnak meg-jelenti, hogy a Páráda fől-állittatott; hogy igy tud-
haíTa, hogy valami más parantsolat nem léfzen-é ; ennek vifzfza-
jővetele után. a' Strázsák. Dobb-fzó hallásával, fől-ol'ztatott kapuik 
és heleikre marehiroznak. és a' Fő-Strázsa vagy kezdi, vagy penig 
bé-fődi: A' kőz-Tifztek penig, ha fzintén vélek beleken Dobos 

* Munit io névvel fzokott a' Puskaipor, Globits, és e leség provifiójja r 

u g y az Eröfségek, Hajók is a' Táborban neveztet tn i . 
** Poften, evvel minden hel l je lentet ik, a' hová embert l ehet állit-

tani, az peuig v a g y l egyen , v a g y ne- legven meg-erös i tve . 



volna-is, a' fői- és le-marchirozáskor nem Doboltattnak, hanem 
a' Dobos, Dobját magára fűggefzti, és egyedül midőn már helekre 
értek, minden űtéft a' Eő-Tifztek Módgyára veretik. 

12 A' midőn az Uj-Strázsa az ő helének eránnyában meg-áll. az 
0. fegyveréhez áll és aztatt praefentállya. dobját vereti, az-után 
az Uj-Strázsa az ó mellé vagy ellenében fől-marchiroz, a' helek 
(Poftn) a' kőz-Tifztek által fől-váltottnak, és a' Fő-Tifztek egy-
másnak meg-mondyák, hogy ezen lineánn vagy helenn mire kől-
letik vigyáznyi, a' mint-is jobb rend-tartás kedvéért íratott Tzédula 
(Pofto-Zettl) a' Strázsán hagyatik. ós ez meg-tartasfék a' közönsé-
ges Obfervatiok fzerint, a" Többi az idő-mivolta és Circumftatiáj-
jához alkalmaztatik; ha az O-Strázsa minden heleket, már az 
Újra bizott az 0-helérül holl állott le-marchiroz, erre az Uj-hellre 
áll, ós mint egy 20. vagy 30. lépésnyire az O-Strázsának praefen-
tál. és doboltatt, emezek, ha tsak más kűlömben nem parantsol-
tatott Dob-fzóval. egéfz az Ordinari-Garni fon Paradájjáig mennek. 

13 A' Fől-váltás és a' helek kézhez-adásakor mindenek heleffen 
és rendel meg-legyenek, a' mint-is a' Tifztaságra ugy vigyaztofsók, 
hogy ha leg-kisfebb Difficultas magát elő-adná, az Uj-Strázsa az 
ót előbb fől-ne-váltsa, meddig a' Platz-Major vagy Comendánstul 
meg nem parantsoltatik. 

14 Szokás fzerint minden helekrűl az Ó-Strázsák a' Fő-Parádára 
mennek, ós a' holl mind együtt volnának a' Platz-Major Paran-
tsolattyábul, mell tulajdonképpen a' Comendant Difpofitiójja és 
parantsolattyán áll. el-botsáttottnak, ugy hogy ha fokann volnának, 
tehát kerékditett kerittéft tfinállyanak, ha penig nem, tehát ez 
abban hagyatik. 

15 Minden Lövöldözés, Zenebona, és fzokatlan kiáttás-bajáttás, 
az illetén alkalmatosl'ágban. keminnyen meg-tiltasfók ; főtt nékiek 
meg-parantsoltasfék. hogy magokat, midőn a' Casarmában vagy 
fzállásokra bé-marchiroznak és vannak, tsóndeísen visellyék. 

16. Ezek el-botsáttása után, a' Platz-Major maga, a Comendant-
hoz mennyen, és fzoval mindenekrűl, mellek azon éjjel történtek 
hirt adgyon, kérdezvén, hogy ha más valami nem parantfol-
tatik-é ? 

17 A' Strázsákon minden Játék, dőzsölés és réfsegség keminnyen 
megtiltasfék, és meg-fe-is engedtefsék. hogy tsak egy akár-ki legyen 
az, a' Comandirozó Tifzt hire nélkül magát fére vegye vagy ab-
tentállya; hanem a' mennyire lehet mindétig fzeme-előtt láttaffa-
nak. Ez penig a' Fő-Tifzteket-is illeti, hogy a' Strázsán ne ven-



dégeskedgyenek, fe ne jádzonak ; de annál inkább meg-ne enged-
gyék, hogy valamell fehér-nép a' Strázsára hozzájjok, mulattság 
vagy Converfatióra mennyen; de mind-az által é nem tiltatik-
meg, hogy némel jó-akarójjok a' nyugodalomra való Dobolásig 
nálok ne-mulatkozzanak, tsak hogy ezen fzabadság bal Ítéletre 
okot ne adgyon. 

18 Olly Tifzfc, mell valamell Strázsára Comandéroztatott, a' Platz-
Major híre vagy engedelme nélkül helérűl valahová el-ne-menyen, 
hanem a' főn-álló Strázsának magát gyakran mutaíTa, és a meny-
nyire lehettséges, kőrűlék légyen, mell által fok rendetlenségek a' 
Strázsákon el-távoztattnak. és a' nép sőrényen marad. Etzáka-is 
gyakran az ő Strázsáján lévő heleket maga vifitállya, és vigyáz-
zon, hogy a' népe mind egyűttvagyone, mell-által mindnyájjan a' 
vigyázásra fől-sőrkentettnek. 

19 A' nyugodalomra való. vagy Tsap-Dobolás (Zapfen-Streich) után 
a' Fegyvert oda-ki fől-támofztva ne hagva hanem a' Stráza-sobá-
ban viteffe, ós ugy hogy mindenikének a' mennyire lehettséges, 
maga fegyvere tőle közel légyen, hogy igy ha-valami lárma tör-
ténnék, annak azonnal hafznát veheffe. 

20 Miheleft éttzáka valami vélekedés hallatik, vagy láttatik, az-
zonnal a Comandirozó-Tifzt Strázsáit egybe-vegye, fegyverét ke-
zében tartván, és mi tőrtént légyen a' fő-Strázsára, vagy azon 
Tifztnek. mellhez igazíttatott, hirűl adgya. ezen főllűl az ő fzom-
széd Strázsa heleit-is, mellek tőle függenek meg-vizsgálya. leg-
inkább hajnalban, midőn kezd világosodni, a' mikor az álom az 
embereket leg-inkább el-éri. azok eeyűtt ós frilTen tartaUanak. 

21 A' Tifztnek maga vigyázó helén. magát hogyan kőllesfék vifelnyi, 
a' Platz-Major által a' Comendánt nókie meg-parantsoltattya ; mi-
vel itten tsak in Generalibus taníttatik, a' Particularis parantso-
latok penig, mellek az Idő, Alkalmatosfág és Circumftantiák fze-
rint ki-adatnak, itt femmi nem mondatik, mivel azok a' Comen-
dánt Authoritása és Okofságátul fűgnek : Job rendtartás kedvéért, 
Fő-Strázsán a Kapitánynak Írásban Instructió adathatik, hogy magát 
tudhaíla mihez tartani, és ahoz rapportumjait alkalmaztattni. a 
holl értettnek. 

22 Hasonló-móddal azon vizsgáláfok-is. melleket * Rondenek hiv-

* Ronde, azon vizsgálás , mell' a Tábor, vagy város, v a g y pen ig Erős-
ség kórul végben vitetődik, hogy meg-tudhasfék, a' Strázsák, v a g y Teft-
örzők, ha jó-vigyázál lal vanuak-é ? ós mindenek h o g y a n folnának. E z e n 



nak, ezek kőzűl a' Fő-Rondet egy Kapitany vigye véghez, mell-
tűi a Platz-Májor le ójja magát. Ezenn Fő-Ronde közőnsegelTen a' 
rövid napokon 9. Urakor, a' hofzu napokon penig 2. Órával a' 
Tfap-Dobolás után vitefsék végben : a' Sereg-Ronde (Schaar-Ronde) 
óiéikor az Iffjabb-TiM által: a' Napi-Ronde más-Tiízt által, ki a' 
Functioban vagyon, egy kis-órával a' nap előtt; a' Fő és Napi-
Rondenak mindétig a' Parola meg-mondatik. de a Sereg-Rondenak 
magának kőll ki-mondani, a' mint a' Napi-Ronde tartozik a' Fő-
Strázsának a' parolát meg mondani, jelűi, hogy az egéfz éjjel a' 
Parola jól foltatott légyen : minden Extra-és vifitáló Rondek, mel-
leknek a' Parolát" magoktól ki-kőll mondani, a Comendánt Tett-
séfe ízerint rendeltettnek. 

23 A' Tűzi-vefzedelemben, nagy ProcelTiókban, Vásárokban, nagy 
Innepeken és egyéb tőrténetekben, a' holl-iok nép ői'zve gyüleke-
zik kőzőnségellén Obferváltafsék, hogy a' Mennyire véletik. ennyi-
hány ember a' Garnifonbul ki mennyen, és még napdal is a' 
kapuk bé-tsukattaflanak ; ezen kimenő népnek fzáma mennyi 
legyen, mikor, hová és miképp mennyen, a' Comendánt Difpofi-
tiójján áll. 

24 A' belső lármának vagy fől-zőndűlés alkalmatlanságai a' mi-
illeti, tehát a' tanult és tapafztalt Comendánt okofságán áll, 
hogy a' mint leg-haíznofsábhnak itéli lenni, ollyas Difpofitio és 
rendeléfeket tegyen, hogy mingyárt az ollan zene-bona, elein le-
tfillapittaíTék, és az egéfz Garni font ugy állittsa, hogy fe belül, fe 
kivűl nékiek fzerentsétlenségek ne okoztafsék. ugy a' Város vefze-
delme-is ne legyen féltő, a' lioll egyedül azon áll, hogy egyfzer 
mint ha mindenkor, a' Garnizonnak bizonyos Lárma-hely ki-
jegyeztesfék. melre a' Comandiroztattak, további parantsolat nél-

lioiide e n n y i h á n y f é l e : ú g y m i n t : Fö, közép, napi, és közönséges , v a g y 
Vizsgáló-Ronde. A Fő-Ronde leg-nagyobb, mel le t a' Major, v a g y a' Kapi-
t á n y a' Fó-Strázsárul vi ízen végben : A' Kózép-Ronde, ezt fereges Ronde-
nek (Schaar-Ronde) is hivnak, ez a' B á f t y á n a k m i n d e n hele ire kőrös-
kórnyúl m e g y e n , h o g y a Strázsák föl-ébrefztel leuek, ennek a' fzó, v a g y 
parolá n e m mondat ik , h a n e m mindenüt t tartozik meg-mondani . A' Napi-
Ronde TifzteíTógeíTebb a' közép Rondenél , mive l valanohá érkezik a' Pa-
rola nékie m e g - m o n d a t i k ; Az ő Tzól lyok az, h o g y meg- tudhaísák , h o g y 
az el-mult ótzaka a' Parola jól ki-adatott, ós va lami Újság nem-tör-
tent e' ? A közönséges Rondenek, mindenüt t magátu l ki-kóll mondani a' 
Parolát . 



bűl-is meg-jelenheflenek. és ha lárma támadna, azonnal oda rnar-
chirozhaíTanak. 

25 Ha penig véletlen, minden reménség nélkül, a Várofon kivűl 
valamell Ellenség az Erőfséghez közelgetne, mell történetben a 
a Comendántnak bizonyos Regulái nem fzabathatnak, hanem 
egyedül magán áll, Difpofitióis ugy tfinálnyi, hogy valamennyire 
lehettséges, a' reájja bizattatott hell. kőteleíTége fzerint, leg-nagyobb 
vefzedelmekben-is meg-tartallek, a' holl mindeneknek előtte arra 
vigyázzon, hogy ha lehettséges jól lovagló Okos-Tifztet ki-kűld-
gyön, hogy az által fzűkséges heleken maga Torsát tudósittatt-
haíTa. 

26 Ha a Garnifon kűlömb-féle egyben fzedett Nemzetbűi áll, tehát 
a' Comendánt, ugy a' Platz-Major, nem kűlömben a' Subalternusok 
fzorgalmatoílan azon munkálod vagy fárodozzanak, hogy azok jó 
egygyelTég és értelemmel legyenek, a' mint-is minden vefzekedés 
és Competentia nélkül fzolgálattyok, avagy hivatallvokat végben 
vigyék. 

27 A' Tfap-Doboláfra, ha több, egy Regement és Battalliomnál 
az Erőfségben vagyon, a' Dobolok a" Eegementnek rangja fzerint 
Comandiroztattnak : az idő, mikor, és a' hely. holl, a' Dobofok. 
vagy a Comendántnál, vagy a' Fő Strázsánál kezdgyék. és hogyan 
mennyenek, dependeál egyedül a Comendánt Difpofitiójjábul; 
A' Tlap-Dobolás után penig. le a' Táborban, fe a' Garnifonban 
fen kinek a' fegyver ne praefentáltaíTék; hanem ha Generálifok, 
vagy Tifztek mennek, kiknek az ember tartozik fegyveréhez állani, 
tehát tsak a' lábnál tartasféek. 

28 Az Erőflegben lévő, Markotányosok és Vendég-fogadósokra, 
nem tsak a Regementek vagy Battalliomok Comendántyai. hanem 
a Platz-Majór-is, kemény vigyázáffal légyen, hogy a! meg nevezett 
idő, ós a' Prófofzt vizitátiójja után, minden a' Cafarmában, és 
fzálláfára mennyen, és fenki a' kőz-ember közül, hanem ha functió-
ban volna, és az Ura parantsolatyával magát legitimálná, a' Tfap-
Dobolás után az utzán láttal'lék. 

29 A' Tfap-Dobolás után, akár ki légyen, Világofság nélkül, az 
Uttzán ne-találtafsék, erre a Pattrollirozok leg-inkább vigyázzonak, 
kik a Comendánt javafslásábúl, mikor, miként, és hová mennye-
nek, diíponáltattnak, ugy a Beraitfchaft (vid. pag. 45.) mell nem 
Ordinari, hanem extra ordinari, vigyázás adhibeáltasfék. 

30 Ha a' Nép, valamell eléfség, vagy fzűkséges dolog vásárlására 
az Városbul, ki-kűldetik, mindenkor egy Kőz-Tifzt velek mennyen,. 



és minden megtörténhető egyenetlenséget a' Hajdú, Polgár- vagy 
Várofi-ember kőzött, bőtsűlettel el-távoztaffon, ki-ís meg ne en-
gedgye, hogy a' lakosoknak a Hajdúk galibáskodgyanak, vagy 
valami gorombaságot vigyenek véghez. 

31 A' mi a' Templomban való menetelt illeti, ha a' Nép a' Pol-
gárok vagy Yárofiáknál van fzállva, tehát a' Compániák Puskájok 
és kardgyokkal, Kapitánnyok fzállása előtt őfzve-gyűlnek ; ha pe-
dig a' Casármában vannak befzállitva, tehát azoknak fele Puska 
nélkül a' Templomban vezetik, máíik fele penig mind addig a' 
Casármában marad, meddig az elsők misét nem hallottak, és 
vil'zfza nem jönnek : ezután azon máfodik fele-is a' Templomban 
mennyen. Ez penig minden Regementek vagy Battalliomoktúl az 
egéfz Garnifontúl obferváltafsék, hogy igy az egéfz Garnifon egy-
fzer-is mind a' Templomban ne legyen. 

32 A Garnifonban Comandérozó-Tifztek. Strázsáit mi-illeti. vagy-is 
a máskép oda jövők vagy-is jöttékét, arra kőll-vigyáznyi, hogy 
valamint a' Táborban, ugy itt-is az ő rangjok meg-tartafsék : ha 
penig vidékiek jönnének, úgymint követek, belső-Tanátsofok és 
egyebek kik nem Militárifok, tehát ezek eránt, ő Fölsége Udvari-
Hadi-Tanátstul a' Comendántnak léfzen intimátumja, a; Militári-
foknak penig, Rangjok fzerint, kik valóságoffan a' Garnifonbui 
valók, a' Comendánt maga rendeli, és hogy a' nép fokát ne fárafz-
taffék. egy Strázsánál tőbb Kapujok eleiben nem állíttatik: ós 
mivel hogy a' Záfzlók regen bévett fzokás fzerint, a' Fő-Strázsára 
őfzve hozatnak, és a' Regementek vagy Battalliomok Compániáj-
jánál nem hagyatnak: ezekhez a' közönséges Strázsálta táfon kivűl, 
egy Strázsa fől-fzőgezett Pagnetával rendeltetik ; Maga a' Comen-
dánt, Charakterje fzerint ha Generalis egy-Strázsa fől-fzegezet 
Pagnétával illeti őtett. ha penig O * Feld-Zaig-Maifter, tehát kettő, 
ugyan föl fzegezett Pagnétával. 

33 A' Comendántnak mindenkor a Strázsák mindnyájjan fegy-
verben állanak, ha penig Birodalma a' (Gubernójja) nagy és a' 
Hele Importans, tehát a' Dob-fzó-is hallaflek : A tőbb Garnifon-
bóli Tií'zteknek, ugy mint Stabalifoknak, a' Regement vagy Battal-
liomok Comendántyának a' Fő-Strázsákon nappal egyfzer állanak 
fegyverben, ha penig azon kivűl még vidéki Generálifok jelenn 
volnának mindenkor: ha penig az ő Regementyekbűl némell Tifz-
tek arra vannak Comandérozva, mindétig, valahányfzor azon men-

* Vid. pag. 35. 



nek; A' Platz-Majornak, mivel a' Strázsák directe tőle függenek, 
mindétig a Strázsák fegyverben álhatnának ; de jól-tselekfzik, hogy 
ha ezen igafságával, moderatióval él. 

34 A' * Feld-Zaig-Maiftertűl fogva, fői-felé fzámlálván, a Comen-
dántot az Ordinantzra illet egy Záízló-Tartó; ezen alúl valóknak 
penig egy Furir, és mindenik Begement vagy Battalliomtul egy 
kőz-Tifzt, ha penig a' nem volna, egy jó Gefraiter; A: Fő-Strá-
zsán ha * Mufter-Schraiber jelenn volna. 1. Mufter-Schraiber, 
ha penig nem, tehát egy Furir, és ha a' Regementnél fok Mufter-
Schraiber volna, tehát a' Platz-Majornak-is egy rendeltetthetik. 

35 Ha Feld-Marfchall-Laitinant. és ettűl gradatim föl-felé valamel 
Fortalitium vagy-ErőHegben vagyon az utánna lévő első-Tifzt 
vefzi tőle a' Parolát, ki az után. annak a' kinek illik ki-ofztya. 
a' Garnifon egéfz mivoltát'(detalle) formállya. ugy minden nap regvei 
arrul a' Comendántnak raportumot ád : nem kűlőmben a' Comen-
dánton áll, kedve fzerint a' Parolát kiadni, tfak hogy eí'zt obfer-
vállya, hogy a' Gyalogok Lovafok, és az Artilleria mindenik ma-
gányolTan botsáttoíTék-el, és hogy a' Parola, a' Strázsákon, és ki-
allitott heleken (Poften) az Officiroktul előbb ki-ne-adallék. hanem 
ha a' Kapuk már mind bé-vannak zárva. 

36 A' Garnifonban lévő Regement vagy Battalliomok, minden 
holnap élfolta előtt 3. vagy 4. nappal, Holnapi, és fzolgalat Tabel-
láját (Monat- und Dienft-Tabella) ugy minden 14. nap múlva a' 
Betegek Extractumát, a' Comendántnak bé-adgyák. 

37 A' Cal'armák mindenütt tifztán tartafíának, és minden héten 
kétztzer, kivűl és belül a' fehér-nép által sőpőrtellenek. ez a: Pro-
foft gondviselésére vagyon bizva ; a' mint-is minden Nép Comen-
dántyai, az ErőlTég Comendántyának fpecifice megkűldgyék. mit-
kőlletik reparálnyi, avagy máskép tfináltattnyi, ugy hány Agyat, 
ós Házi-edént vettek kezekhez. 

38 Hasonló képpen a' Fegyver-hazok. Puskapor és egyéb ** Magazi-

* Ez a' Kapi tány mint e g y Buchhal terje , ki rendben vett írásban, 
fől-tefzi minden Tifztek és a' kóz-ember, neveit , fzi i letése b e l é t : A' Ka-
pi tánytúl néki adatott pénzt a' Companiának ki ofztya, a' Kapitány Cor-
refpondent ia i t fo l tattya, és a' Pafzportot , u g y az Abfchitot ó tefzi fői. 

** Magazin, ez ol ly hel , a' hol a' Jófzág provifioi, E leség , v a g y Hadi 
Munit io tartatik. A' Had i -Magaz inum a' General Had i Comi (Tariusra va-
g y o n bizva, kinek Hadi-ComiÍTariulTai, Proviant és egyéb Hadi- fzolgai 
vannak. 



numok, nem csak tiíztán tartallanak, hanem minden jó gondviselés 
és vigyázálTal StrázsáltalTanak, hogy leg-inkább a Puska-por Ma-
gazinumjahoz közel tűz ne-találtaí'fék : ha a' Strázsa hozzájja közel 
áll, Puskájja ne legyen, hanem Ugró-páltzájja (Spring-Stock) egye-
dül. és a midőn fől-marchiroznak. jól meg vizsgáltalíanak. hogy 
Dohány és Tűz-fzerfzam nálok ne-találtaffék ; bátorságol'lább mi-
voltáért. a' közelebb álló Strázsa Patrollya oda kűldefsék, hogy 
láthafsák. ebren van-é az ott álló Strázsa, és nem gyanakodó e' ? 

39 * A' Báí'tyák, város-Árkai, és az Erő Heg . egyéb épületi, nagy 
fzorgalmatoi'sággal. tifztán-tartaílanak, és meg-ne engedtellék, hogy 
valaki, a' mint-is a Strázsák fől-állittása, nem tsak azért legyen-
meg. hogy a' bátorság fzereztelíék; hanem hogy ez-is leg-inkább 
obíerváltailek. 

40 A' Garnifonban, fe Exercitium fe penig egyéb functióra, a 
Comendánt hire és engedelme nélkül, fegyverrel ki-nem-kőll ál-
lanyi. fe Dobolnyi, fe valami gyűlés ne-tartaffék, hanem hogy ha 
nékie előbb bé mondatnék. Ugy hasonló-képpen hogy hamis lárma 
ne-okoztalTék. mulattság kedvéért a' Dob-fzó, né hallallék : azért a' 
Dobofoknak, hogy Magokat exercirozhaffák a' Platz-Majortul, ma-
gányos és bizonyos hell rendelteffék. 

41 Az Artilleria Comendántya, a' Fortalitium Comendántya-
hire és engedelme nélkül, fe Agyukat a' Báftyára fől-és le vonyatnyi, 
fe taratzkokat (Böller) vagy egyéb lövő fzerfzámokat ki-fűttettni, 
vagy-is költsön ki-adni. és hogy ha a' Garnifon erős, vagy fokbul 
álló. a Comendántnak ** Ordinántzul Fegyver-Mefter (Bűchsfen-

* Ez közönséges Techn icus terminuífal , Fort i f icat iónak, h ivat ik mel l - i s 
v a g y Regulár is , v a g v pen ig irregularis ; Regulár i s Fortit icatio az, me l lnek 
egy-koró Oldalai és fzeglet tyei vannak, a' m n t is mindenüt t egyen lő 
erőfsógű, mi nd a' kőz- (Cortne) mind vállos (Flanquen) mind penig a' 
ki-álló (Facies) l iueájján ; ezt Circulus-bé l ehet keri t tenyi , u g y h o g y min-
den fzégleti , annak karimajját érhet ik . Az Irregular i s f u n d a m e n t o m i fze-
rint épittet ik-föl ; de ennek fe Oldalai, fe pen ig fzeg le t tye i n e m egy-korók, 
a' mint h o g y Circulusban fem lehet u g y includáluyi , hogy annak kerület i , 
minden fzeg le t tye i t meg-órhelTe. 

** Ordonnance annyi t téfzen, mint rendelese, törvénnyé , vagy paran-
tso lat tya a' Magif tratusnak. A' mi l i tz ia kőzött, vannak Ordinantz Lovafok, 
kik Quartirjokhul k imenvén , B izonyos napokig a' Comandirozó-Tifztnél 
tartózkodnak, és annak parantsolattyátúl függnek . Miheleft penig Ordo-
nántzok ki-telik, az ő e lőbbenyi Quartirjokra, vifzfza térnek. Ordonnance 
a fegyver-vi feh'i embernél annyi t - i s téfzen, mint a' Fő-Magis tratus v a g y 



Maiíter) adafíek. továbbá femminémű Munitió. vagy más requi-
fitum a' fegvver-házbul a' Comendant afi'ignatiójja nélkül ki-ne-
adallék. 

42 Kűlömben ugy a' Comendánt. mint Platz-Major és Platz-
Laitenant. a' Munitió és eleség Confervatiójjara elégséges fzorgal-
matofsággal vigyázzanak, melre nézve, ugy az Artilleria, mint 
Proviant Fő-Tifztyei a' Comendántnak Menftruatim a' holnap-
fzámi extractufokot exacte bé-adgyák. hogy ezen idő folyáfa alatt, 
mi Confummaltatott, és mennyi 's minemű Statusban mind a' két-
félbtíl még jelen-vagyon ; mivel penig ez nem elégséges, azért 
Időrűl. időre a' Comendánt a' Magazinumokat maga-megvizfgállya, 
hogy igy maga-vifelésével a' tőbbit-is őfztőnozze. Hafonló értelem-
mel kőll lenni a' Fegyver-házrúl-is (Zeig-Haus) 

43 És hogy BékeíTég-idejében, az ErőíTégek Artilleria nélkül ne-
1 egyenek, mindenik Flancken (pag. 78. in adversis literis explica-
tions) a' Fortalitium kőrűl, két Agyú töltve legyen, egyike Gló-
bitsal, máfika penig apró Glóbits és vagdalt vafakkal (Cartachen) 
hogy az utolsóval a' közép Linea (Cortinen) a' Kapuig, a' elsővel 
penig a' ki-álló lineák sőpőrtettheíTenek. mell által minden erő-
fzakos bé-tsapás (Surprise és * Efcaladen) el-távoztatik és a' re-
méntelen ellenség a' kapuktúl. hátra tartatik. 

44 Mi a' ** lietiradát és a' Lárma-Lővéfét illeti, éz a' Comen-
dánt jó vélekedésétűi dependeál. 

Tif/.t reude lés -avagy parautso lat tva , mel lben rendeltet ik, h o g y az ő Quar-
tirjok, nék iek a' Mund-Port ióktul m i t kőlleiTék adni, és ahoz magokat ho-
g y a n alkalmatoztafsák, h o g y valami rendet lenség ne történnyék, és a' 
Jobbágyok romi áfa ól-távoztattaíTék. 

* Efcalade, Lajtorja innepje, ez hálá-adásra rendel tetet t innep, mel l 
Genevában 12. Decembr i s tartatik, mive l Anno 1602, ezen nap a' Savóin 
Hertzegje , Geneva városát , éjjel, mef terséges Lajtorjákkal, mel leket a' 
Franciák Efcal ierfnek neveznek tsak n e m meg- l iágta , azért i l l -mefterség-
ge l a' báftyák m e g - h á g á s a Efcaladenek, hivat ik . 

** Retirada a Mil i t iánál az, midőn a Comandirozó-Tifzt , előtte v a g y 
mel le t te erős e l l enségét láttya, mel le l n a g y vefzede lmét fzem-látomáft ta-
pafzta l lya meg-útkőz ik , azért okofsággal és Manirával népét hátra vonnya , 
é s magát vagy az egéfz-Armádával egyben vefzi , v a g y az A g y u k Lövése 
olá, batorságbau feregét he lhez te t i . I l ly okos Retiradával élt Anno 1695. 
az őreg V a u d e m o n t Fejedelem, a' Be lg iumban. Anno 1704. a Saxoniai 
General is Schulenburg, L e n g y e l - o r f z á g b a n : E u g e n i u s Her tzeg bölts-hada-
kozáfirul n e m emlékezvén. 



45 Továbbá való, hogy a' Comendántnak telles hatalma vagyon, 
minden a' Garnifonban. ugy a' Strázsán, mind az Uttzákon lévő, 
vétkes Hajdú, vagy Lovasokat Ariítomban vitettnyi, és azokat 24. 
óra el-folása alatt megbűntettnyi, és ha a' Circumílantia magá-
val ugy hozná, Hadi-Tőrvent-is reá tartattni; de még-is ezen 
praerogativával úgy éllyen. hogy a' Regementeknek heles-ok ne 
adallek ez eránt a' panafzra. kik idő el-folta után, émbereiket 
a' Strázsárul el-vitellék, és a' Comendánt ítélete és igy illen 
excellivus Hajdú vagy katonák, általa tovább a' Strázsán meg-ne 
tartaíTanak. 

46 A' Foátalitium Comendántya kőteleflege Generáliter az, hogy 
a' néki adatott instructióban ítricte el-járjon, az alatta lévő Gar-
nifon főn-tartásárul, fzorgalmatos gondot-vifellyen, a Tifztekel 
tsőndes és engedelmelTen bánnyék, ós azokat Comandirozza: a' 
Népet héjjában-való munkával és fzámtalan i'zűkség-nélkűl való 
vigyázás vagy Strázsával. Bereitschaft és Comandóval ok nélkül 
ne fáraízfza. ugy annál inkább azokat maga Udvari vagy privat 
l'zolgálattyára ne hajtsa. A' Regementnek Privilegiumja ellen, femit 
el ne kővelíen. minden Dolgokban jó maga-vifeléft és rendeléseket 
tartson ; az alájja adattattaknak jó példával légyen : minden enge-
detlen fősvénség, és Duzskálkodáft el-távoztalta : avval a' mi őtet 
illeti, meg-elégedgyék: a' Polgár, vagy várofiakat az ő elefég-
kereskedés és utazáfokban ne-gátollva; hanem a' mennyire lehett-
séges azok kedvét kerefíe. In Specie arra vigyázzon, hogy fenkinek, 
ki nem Militaris. Strázsa Szálláfa eleiben ne adalTék: hasonló-
képpen a' Fő-Hadi-Comiffariusnak. és egyéb hafonló Militarius-
fzeméleknek. midőn a' Strázsa elölt, által-mennek, a' fegyver ne 
praefentáltolTék; még annál-inkább a meg-neveztek. ugy a' tőbb 
kis-General-Stebalis. fzemélek, és az alatt levő Tábori Doctor, 
Barbél, Temetéfekhez nép. ne Comandiroztaflek. vagy azok és 
Hitves-Tárfok teftye a kőz-Tiíztek által ne-vitellék. Ellenben tél-
ies fzabadtsága légyen a' Garnifonnak, Regementeknek és abban 
lévő Fő és kőz-Tifzteknek, kőz-rendeknek, etel és itallal kedvek 
fzerint, magokat provideálni, és igy fenkinek meg ne prarantfol-
tafsék. hogy itt vagy amott fzerezzen magának. 

47 A' Platz-Majór mindétig vigyázálTal légyen, mind azokrúl, 
mellek a Strázsákon, és a' Városban tőrténnek, nem tsak a fzokott 
időben, hanem azon kivűl-is, ha fzűkség magával ugy hozná, irrás 
és fzó-által válofztott (Raportumot) adgyon : a' Garnifon Tifzteivel 
jó egyeltégben éllyen, ós azokat illy jó móddal, hivatallyok vég-



ben-vitelére ösztönözze, hogy ha Strázsájok-és ki-állitott heleken 
(Pölten) kötelelTógek fzerint, mindeneket végben nem vifznek, 
azonnal a Comendántnak meg-mondgya. hogy igy, ez által a' Nép 
Comendántyait, kik a' Garnifont formállyák. kötelezze, hogy Tifz-
tyeiket hivatallyokra sőréngelTék : és valamint ez-előtt jelentetett, 
a' Comendántrúl, ugy leg-inkább a' Platz-Májor, fe a' fegyver-
vifelő. fe a' városi ember ellen. Pallió vagy irigységgel ne-legyen. 
vagy-is engedettlen Uzsorájját ne mutafla; hanem inkább fzelidt-
ség és tsőndéflegel mindeniket bivatallyában meg-tartson. hogy 
igy mind a' két féletűi bötsűletben tartalTék, mellben a Garnifon-
nak nagy fortéllyá vagyon. Mindeneknek fölötte, minden eftve, 
mind azokrul, mellek a' Garnifonban történtek, a' Comendánt-
nak irva bé-jelentéft. Strázsa Tzédulával (Wacht-Zettl) együtt 
adgyon. melly regvel-is, miheleft a' Strázsák fől-váltottanak, meg-
légyen. 

48 Továbbá, a' mi a' Platz-Májor kötelelTégét vagy hivatallát 
illeti, tehát a' midőn ezen Tifztséget el-nyeri. Ő-Főlsége Udvari-
Hadi-Tanácsátul nékie Oktatáe adatik, hogy mihez kőlleíl'ék Magát 
alkalmaztattni. ez mind ezeken főllűl, leg-inkább azon áll. mint 
a' Comendánt az idő mivoltához és előadandó Conjuncturákhoz ké-
peit, a' Platz-Major hivatallyát, fzűkségesnek itéli lenni, mellhez-is, 
ugyan al'ztat. bőlts elméjje fzerint, igazgazgalfa. 

A' Hadi Törvény ARTICULUSSAI. 
1 Eleinten. a' Mi Hadi-Népűnk. Nékünk Magyar és Tfeh-Orfzág-

Királlyának és egéfz-Birodalminknak magát, le-kőtelezze, fogadgya 
és megeskűdgyék, hogy Nékünk és Orfzáginknak biven fzolgál : 
a' Mi-tűlűnk eleikben adatott Generálisnak. Oberfternek és Tifz-
teknek. kiket mi rendőlűnk, engedelmeskédik. és valamit ők. a' 
mi és Orfzágink ellen ségi ellen parantsolnak. végben vifzi, es ma-
gát ugy viseli, mint bőtsűletes Hadi néphez illik. 

2 A' ki pártot űt. árulkodik, vagy abban meg-tapafztaltatik, ez 
illyetén. minden kegyelem nélkül, az életét el-véfzejti. 

3 Ki az ő Tii'ztyének. a' Comandó dolgokban ellent áll, ós 
annak nem engedelmeskedik, élete el-vefzfzen. 

4 Minden hadi-ember, Iítentelen fzavaktul és Tfelekedettűl ma-
gát ójja. és a' Győződelmet az ellenség ellen, az Iftentűl kérje, 
ugy ha az Ifteni-fzolgálatra doboltatik, meg-jelennyék. el-se-is mu-
latta : ha pedig valaki káromkodik, vagy Iftenlenséget él-követ, 



teltében és élete el-vefztésével, megbüntettetlek az Oberfter, vagy 
a' Tőrvény ítélete fzerint. 

5 A' Markotányofok, kik Ifteni-fzolgálat, alatt, bort, fzőrt vagy 
Eget-bort, Pálinkát árúinak, az illen italok tőlők el-vétellenek, 
ezen főllűl vagy pénzkárával, vagy másképpen meg-bűntetteí'fenek. 

G Minden Hadi-ember, fegyverére jó-gondot vifellyen, és al'ztatt 
fe fel ne adgya, fe penig el ne zálogitsa, nagy büntetés alatt. 

7 Duellum, vagy viaskodás, fe a' Tifztek, fe kőz-nep és fzol-
gálatban lévők által élet el-vesztése alatt, végben ne vitetődgyék. 

8 Ugy azok-is, kik fecundánfok vagy a viafkodók fegittői, ke-
mennyen meg-bűntetteí'lenek. 

9 Minden gyilkoi'fágok, ember-őléfek, Halállal bűntetteffenek-meg. 
10 Minden Iftentelen-gonofz-tfelekedetek (Malefitz-Tbaten) a' kinos-

balálos-tőrvény rendeléfe fzerint az Orfzágoknak, meg-bűntet-
tel'fenék. 

11 Paráznaság, főrtelmel'fég, kurvaság és a' Terméffet ellen lévő 
fzűzetlenség, az Orfzágok kinos Törvénnyé rendeléfe fzerint, meg-
bűnterteffék. 

12 Semmi-nómű kurva, le a' Táborban, fe a' Quartirban, Garni-
fonban rendőlendő büntetés alatt ne tartaffék. 

13 Lopás, tolvajság ugy a' Tábor mint Garnifonban, keménnyen 
megtiltaffék : ollatón Tolvajságok, mellek vifzfza-térittettnek, vagy 
azok vifzfzatérittésére ut, és mód mutatott, a Delictum circum-
ftantiájja fzerint, a' Hadi-Tőrvény itélete-képpen, leg-alább ke-
mény fogsággal, vagy Utzán futás-vefzfzőzés által, meg-bűntetteí'lék. 

14 Kik az Artilleria, Munitio, fegyver, kófsűlet és efzkőz tár-
házat, item Profont ós Tár-fzekereket meg-lopják, ítélet fzerint 
halállal meg-bűntetteflének. 

15 Ha egy pajtás a' máfikat vagy fzolga, Urát meg-lopja, ítélet 
rendelése fzerint, fől-akafztal'lék. 

16 A' jó-akarónk ós jó-barátink Orfság 's-jófzágaiban, ki gyújto-
gat, ós éget, tűzzel büntetteífók meg. 

17 Házok, Defzkábul-tfinált kerületek, fövények ós gyűmőlts-fák, 
fe le-ne-tőreffenek, fe meg ne károfittaffanak; hanem ha az el-
kerül hetettlen fzűkség magával ugy hozná. 

18 Ki fzántó-főldeket, Réteket, kerteket akartva el-ront, adandó 
itólet-fzerint, meg bűntettei'fék. 

19 Uton-fofztók, gyilkolok, kerékben tőrefíének. 
20 Mell-tifzt az illetón fofztásbul, réfzesűl, mint uton-fofztó és 

gyilkos, megbűntetteffék. 

Hadtörténelmi Közlemények. 17 



21 Minden nyilvánságos erőfzak, halállal bűntetteffék. 
22 Ugy azok-is, kik az illeténre másnak utatt nyitnak, hal'onló-

képpen megbűntetteffenek. 
23 Ha ki máfikat ízidgya és bőtftelenitti, pénz le-tételével, és 

megkővetéffel meg-bűntetődgyék. 
24 Ki hamiffan eskűfzik, annak a' két-ujja el-vágaffék. 
25 A' Bofzorkányság Tűzzél bűntetteffék. 
26 Ki a' valóságos és tifztességes Comandónak ellent áll, ugy, mint 

a' Pártütő meg-bűntetteffék. 
27 Senki élete vefztés alatt, gazdájján ne erőfzakoskodgyék. 
28 A' minemű fzállás vagy hell, Furir által kinek-kinek rendel-

tetik, nagy büntetés alatta avval meg-elégedgyék. 
29 Senki, akárki légyen, az Erőffégen vagy bé-fántzoláfon máfutt 

ki ne járjon, hanem a' fzokott kapukon és helen, élete el-vefz-
tése alatt. 

30 Senki a' Táborban, vagy Garnii'on és Erősségben, Kapitánnya 
hire nélkül, Companiájjátul, étzakán által, ki-ne maradgyon, élete 
el-vefztése alatt. 

31 A' mell Dobos Companiájjátul el-áll, bőtsülete el-vefztésével 
a' Regementűi, él űzetteffék. 

32 Ki az ő Strázsáját el-mulattya, val'fal és lántzos-bilintfel, ugy 
viz és kenyérrel, vagy a' Circumftantia fzerint, bűntetteffék. 

33 Ki réfzegen a' Strázsára fől-áll, Vaffal és bilintses lántzal 
bűntetteffék, vagy-is, bőtsülete el-vefztésével a' Regementűi el-űzet-
teffék. 

34- Senki, minek-utánna a' Strázsák fől-állittattak, ne meréfzely-
lyen, kiáltáffal, viaskodáffal vagy lővéflel, lármát tfinálnyi, élete 
el-vefztése alatt. 

35 A' Tifzt, ki a' Mezőnn, Táborban, Garnifonban, Báftyákon, 
és ki-állitott Strázsa belem, valamell Erőffégnek. Strázsára állít-
tatott, jó rendeléseket tegyen, és arra vigyázzan, élete el-vefz-
tése alatt. 

36 Minden a' Strázsákat, érdemek ízerint bőtsűllye, ki ez-ellen 
vétt, keménnyen meg-bűntetteffék. 

37 Ki a' Strázsára mér támadnyi, és arra kezét emelni élete el-
vefzteffék. 

38 Ki a' Patrollára fegyverét fogja, vagy fzegezi, élete el-vefz-
tefsék. 

39 Ki Strázsájján el-alufzik, akár Tábor, akár Garnifonban, vagy 
minek előtte fől-váltattnók, helérűl el-megyen, agyon-lővetteffék. 



40 Hafonló büntetés alatt légyen a' Tifzt-is, ki vifitalláskor Strá-
zsájján nem találtatik. 

41 Ki az Ellenséggel correfpondeál, vagy hartzolnyi 's-viaskodnyi 
nem akar, mint párt-ütő és árulkodó, meg-bűntettefTók. 

42 Ha valamell Erőffég, (mell az ellenségtül kőrnytíl vétetett) 
Comendántya, valamely Tifztyei vagy hajdúi és lovafi súsógásait 
éfzre-vennéi, hogy a' fől-adásrul fzollanának, tehát azt, vagy azo-
kat, félre viteffe. 

43 Ha valamell Comendánt, reá bizatott Helet 's Erőfféget, fől-
adgya, életét él-vefzti, és a' kőz-népkőzűl, ha annak oka; Minde-
nik tizedik megőleffék, a' többi felmáknak tetetteffcnek. 

44 Az el-fzaladott, vagy által-futók. ha meg-ragadtatthatnak, fől-
akafztattaffanak. 

45 Ki fulos-okok nélkül, ha-fzokás fzerint doboltatik Companiá-
jánál nem találtatik, vaffal és bilintfes lántzál meg-bűntetteffék. 

46 Minden párt-ütők, árulkodók és azoknak fegittői, kegyelem 
nélkül főlakafztaffanak. 

47 Ha ki valamell fzót-ejt, mellbűi pártütés kővézkedhetne, a' 
dolog mi-voltához képeft, élete el-vefztessék. 

48 Mi egéfz feregek, vagy Companiak az ütközetben kőteleffé-
geknek eleget nem tefznek. azok tifztyei, ha annak okai, bőtsűle-
tek és életeket elvefztik. 

49 Ha penig a' kőz-népet illeti, a' vétkeffek kőzűl mindenik tize-
dike fől-akafztaffék, a' többi penig a' leg-vefzedelmeffebb beire 
Comandiroztattasfanak. 

50 Azon Záfzlók vagy feregek, kik mezei Sántzok és Kedouttá-
jokat elhadgyák, minek előtte 3. Oftromot ki állották, és fegittsé-
gek nem érkezett, fe a' nép vefzedelme még nem láttotott, hasonló 
módon meg-bűntetteffenek. 

51 Ha egefz fereg pártot-űtőtt vólna, azok 6. hét alatt, három-
fzor Citaltasfanak, és azoknak bátorságos késerés igérteffék és 
meg-is tartaffék, ha magokat menthetik, jó a' jó, ha pedig nem. 
tehát mindenike, ha meg fogattatik, fől-akafztaffék. 

52 Ha a' Battallia vagy Tsatára kél a' dolog, fenki ne praedály-
lyon, hanem ha az ellenség tellefféggel meg-verettetett vólna, kí 
ez ellen vétkezik, minden confideratió nélkül. Tií'ztyétűl fegyver-
rel által veretteffék. 

53 Minden Rabok a' Generalitáfságnak adattaflanak, Ítélendő 
büntetés alatt. 

54 Se Obefter, fe Uberft-Laitinant, fe Eő-Strázsa-Mefter fe egyéb 



260 MAGYAR HADISZABALYZATOK GYŰJTEMÉNYE. 

Tifztek. Hajdúi vagy alatta valóik füzetesét, réfzit, profuntyát, és 
több a' félét, meg ne tartóztafsák, ki ez ellen vétt, az Tifztt-
?ége ós bőtsűletitűl meg-fofztatik, ugy el-kerűlhetettlen meg-bűn-
tettetik. 

55 Mell Kapitány a' Muftrát meg-tfalta, az, mint bőtftelen. 
Tifztségétfíl meg-fofztattaffék, és mint hamis hitű, meg-bűntet-
teffék. 

56 Ha az ütközet vagy egyéb Occafiókban, némellek el-eftenek, 
azoknak nevei azonnal a' Generalitáfságnak hirűl adafsznak. 

57 Egy Kapitánynak fe legyen fzabad, a' Generalitás hire nélkül. 
Hajdút fzabadón bottsáttanyi. 

58 Senki, fe Fő, fe alatson renden levő, akár ki legyen az, ne 
merófzellyen ezen ARticuluffáink ellen vétkezettett, tsalárdul és tudva 
fői fogadni, tartóztattni, és el-rőjteni, bőtsűleti és Tifztsége, vagy-is 
élete el-vefztése alatt. 

59 Hogy ha fzűkséges volna, hogy ezen Articulusokhoz több 
tétettnék, vagy meg-változtattattnék, és az ugy, mint ha ezen Arti-
culusokban volna, meg-tartaffék. 

60 Ezen Articulusok, hogy mindeneknél tudva legyenek a' Rege-
mentek és Companiáknak, valahányfzor fzűkségesnek láttattnak 
lenni a' Regement Auditor, vagy Tőrvény Iró-I)eákja által, el-
olvaftaffék. 

Közli: Dr. SZENDREI JÁNOS. 



KÉKELEM. 

A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának igazgatósága elhatározta, 
hogy egybegyűjti az összes írott emlékeket és nyomtatványokat, a 
melyek a most dúló háborúra, ennek előzményeire és okaira vonat-
koznak. Mivel azonban minden gondosság és buzgólkodás mellett is 
megeshetik, hogy a múzeumi könyvtárnak nem lesz módjában minden 
háborús írott emléket és nyomtatványt megszereznie, kívánatos, hogy 
ehhez a gyűjtéshez a nagyközönség is hozzájáruljon, hogy így a gyűjte-
mény minél teljesebb legyen. 

A Magyar Tudományos Akadémia kebelében alakított Hadtörténelmi 
Bizottság is szolgálatába áll e nemes eszmének, hogy ez úton is teljesítse 
ama magasztos hivatását, mely kötelességévé teszi, hogy nemzeti köz-
érzületünkre fölemelő hatással bíró magyar hadi történelem adatait 
gondosan összegyűjtse a jövendő nemzedék és a történetírók számára, 
egy esetleg később alakítandó magyar hadilevéltár anyaga gyanánt. 

Felkérünk tehát minden hazafit, hogy gyűjteményünk gyarapításához 
hozzájáru Ini szí veskedjenek. 

A gyűjtendő tárgyak: 
könyvek, önálló füzetek és különlenyomatok, a melyeknek tárgya 

a mostani háború, ennek előzményei és okai, vagy a melyekben a mos-
tani háborúra vonatkozás találkozik. Hogy e füzetek vagy könyvek 
és különlenyomatok versben vagy prózában vannak-e írva, van-e valami 
tudományos vagy szépirodalmi értékük, az a teljességre törekvő gyűjtés 
szempontjából nem veendő figyelembe ; 

önálló füzetekben megjelent egyházi és világi beszédek, előadások 
és felolvasások, a melyek a háborúval, előzményeivel és okaival foglal-
koznak ; 

önálló füzetekben, vagy csak egyes lapokban nyomtatott egyházi 
és világi, hivatalos és nem-hivatalos körlevelek, köriratok, felhívások, 
buzdítások, tanácsok, lázítások, utasítások, rendeletek, katonai buzdító 
és lelkesítő napi-parancsok, rendszabályok stb.; 



önálló füzetekben, vagy egyes hírlapokban lenyomtatott háborús, 
vagy háborús vonatkozású énekek, dalok, nóták, versek és imád-
ságok ; 

a ponyvairodalom mindenféle terméke, a melynek tárgya a háború-
ból való vagy vele összefügg ; 

háborús vagy a háborúval összefüggő statisztikai kimutatások ; 
háborús naptárak ; 
háborús térképek; 
szöveges és szövegtelen háborús hangjegyek ; 
szöveges és szövegnélküli képes ábrázolások (képek, képecskék, 

képes levelezőlapok, műkedvelők által a helyszínen készített fénykép-
felvételek stb.); 

egyesületek és társulatok, ipari és kereskedelmi vállalatok jelen-
tései, ha bennük valamely vonatkozás van a háborúra ; 

mindenféle hivatalos és nem-hivatalos, hatósági és magán plakát 
(falragasz), a melynek tartalma összefüggésben van a háborúval ; 

színlapok, ha rajtuk a háborúval bárminő vonatkozásban levő 
előadás szerepel, vagy ha az előadást háborús jótékony czéira 
hirdetik; 

a háborúban elesett hősökről kiadott gyászjelentések; 
mindenféle értékpapírok, értékjegyek, hitelpapirosok, hivatali és 

üzleti nyomtatványok, űrlapok, czímkék, meghívók és sokszorosított 
fényképfelvételek, a melyek a háborúval bármiként összefüggésben 
vannak ; 

legyezők, szalagok, kokárdák, zászlócskák, gyujtóskatulyák, kávé-
házi, vendéglői és czukrázdai papiros szalvéták, a melyeken háborús 
szöveg, térkép vagy kép van és 

akárminő más itt fel nem sorolt tárgy, a melyen háborús felírás, 
vagy háborús ábrázolás található. 

A magyar katonai kultúra legértékesebb anyagát fogják alkotni 
a gyűjteményben azonban az írott emlékek, a melyek közé: a hadi naplók, 
a táborokból érkezeti levelek és tábori levelezőlapok, harcztéri jelentések, 
hadi foglyoknál talált följegyzések stb. tartoznak, melyeknek gyűjtésére — 
az enyészettől való megmentésük végett — különösen felhívjuk a magyar 
közönség becses figyelmét. 

Nagy hazafias és tudományos szolgálatot tesz az, ki a háborús 
források után kutató magyar történetírásnak bárminő, db főleg ritkább, 
nehezebben hozzáférhető, vagy értékesebb magyarországi vagy külföldi, 
magyar- vagy idegen nyelvű háborús nyomtatvánnyal vagv írott 
emlékkel hozzájárul e gyűjtemény minél teljesebbe tételéhez. 



A gyűjtött nyomtatványokat és kéziratokat akár a Magyar 
Nemzeti Múzeum Országos Széchenyi könyvtárának, vagy a Magyar 
Tudományos Akadémia által kiadott Hadtörténelmi Közlemények szer-
kesztőségének (Budapest, VIII. Ludoviczeum-utcza 4. szám) kérjük 
beküldeni. 

A naplókra és levelekre nézve megjegyezzük, hogy ezek zárt, lepecsételt 
és a fölbontás határidejének megjelölésével ellátott borítékokbari is beküld-
hetők; ezek nyilvánosságra hozatala tárgyában kifejezésre juttatott kívánal-
mak a fennálló szabályok értelmében föltétlenül tiszteletben tartatnak. 





A HUSZITA EREDETŰ SZEKÉRVÁR. 

XV. század első fele Csehország hőskora. Vá-
laszúi a Husz János és Prágai Jeromos mág-
lyáira honfitársaik olyan tűzvészt támasz-
tottak hazájuk és egész Közép-Európa felett, 
mely hatalmas virágzó területeket változta-
tott sivatagokká s az emberek ezreit dön-
tötte nyomorba. A halott reformátor tanai és 

a lelkiismereti szabadság védelmére fanatikus tömegek támadnak 
fel, bámulatosan rövid idő alatt harczedzett seregekké alakulnak át 
s egyenesen csodaszerű, milyen sikerrel szállanak szembe szinte 
az egész keresztény Európával.1 A középkor társadalmi rendje a 
legnagyobb veszélyben forgott.2 Ellenségeik minden nekibuz-
dulása tehetetlen velük szemben, végre is csak belső meghasonlás 
lankasztja el a vihart. A római-német birodalom, melynek Cseh-
ország tagja, óriási seregeket vet harczba ellenük. Az eredmény : 
siralmas kudarczok egész sora. S ha a krónikák százezres adatai 
túlzottak is,3 bizonyos, hogy ez az idő a német történelem leg-
dicstelenebb korszaka.4 A hadiszerencse folytonos egyoldalúságát 

1 V. ö. Palacky utolsó kötetének bevezetésé t . (Geschichte von Böhmen. V. 2.) 
2 Fé lős volt , hogy a mozgalom átterjed N é m e t - , sőt Francziaországra is . 

A parasztnép körében mindkét helyen kedvező talajra akadt volna. Palacky 
Urkundliche Beiträge zur Geschichte des Hussitenkrieges . II . 269. lap (789. sz . ) 
é? 273. 1. (793. sz.) 

3 Delbrück Geschichte der Kriegskunst . I I I . 512 — 513. 1. 
4 Aschbach Geschichte Kaiser Sigmund's . I I I . 386. 
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maguk az események egykorú megfigyelői sem tudják megérteni. 
Babonás rémület jár a huszita hadsorok előtt.1 A lengyel király 
ámulva nézi a lovagseregek bomlását. Hová lett a nemesség hadi 
jártassága és hírneve? íme még az erősségeket és fallal körülvett 
városokat is feladják. Ha már nvilt ütközetbe bocsátkozni nem 
mernek, legalább a folyók és váraknál tanúsíthattak volna ellen-
állást.2 A gazdasági elszigetelés sem segített semmit. Zsigmond 
király idevágó rendeletei hatástalanok maradtak.3 Továbbra is 
vereség vereséget követett. A bambergi püspök, a brandenburgi 
és pfalzi választó és Nürnberg városa a baseli zsinathoz intézett 
együttes levelükben bevallják, hogy ha a cseh határ valamennyi 
városa és vára a legjobb karban volna is, ellátva őrség és hadi-
szerrel, aminthogy minderről jórészt gondoskodás történt, nem 
hiszik, hogy a huszita betörést fel tudnák tartóztatni. Erejük nem 
mérhető össze azokéval.4 A zsinat tehát igyekezzék kibékülni velük. 
Mikor azután a tárgyalások közepette a husziták Pilsen ostromába 
fogtak s félős volt, hogy ha a város elesik, követeléseik még súlyo-
sabbak lesznek, bár Pilsen a katholicizmus egyik leghívebb 
bástyája s becsülettel védekezett is, felmentésére közvetlenül nem 
tudnak tenni semmit. Általános volt a meggyőződés, hogy az 
ostromlókat csak élelmezésük elvágásával lehetne eltávolítani.5 

1 A taus-i csatáról mondja a Chronicon Treboniense, hogy a katkolikusok 
megfutottak «ex permissions divina maximo terrore perterritj, antequam eos 
Böemi conspexissent.» Geschichtsschreiber der husitischen Bewegung in Böhmen. 
I. kötet. 60. lap. (Kiadta Höjler a Fontes Rerum Austriacarum, Scriptores II. kö-
tetében.) Ugyancsak Eberhard Windecke (Altmann-féle kiadás)«. . . . zugent die 
fürsten schentlichen one noit wider hinweg von Behem . . . Got herbarm das 
schemlich fliehen!» Zsigmond követei a pápa előtt «inopinata qusedam rnptura»-t 
emlegetnek. Urkundliche Beiträge. II. 276. 1. (796. sz.) 

2 Levele Kantner Konrad herczeghez. 1428. ápr. 1-ről. Urk. Beiträge. 1. 
605. lap. (511. .sz . ) . 

3. . . n u l l u s regnum Bohemie in auxilium Bohemorum hereticorum intrare 
vei plumbum vei alias quascunque res vei merces illac eisdem afferre seu cum 
ipsis aliquam communionem sive comercium habere et facere presumat. — Urk. 
Beiträge. I. 334. lap. (290. sz.) s ugyanezen kötetben több hasonló tartalmú 
rendelet és levél . — V. ö. Gerő A cseh husziták Magyarországon. 33. lap. 

4 Urk. Beiträge. II. 379 — 380. lap. (877. sz.) Jellemző, hogy a nürnber-
giek ezt a fogalmazást nem tartották eléggé nyomatékosnak, u. o. 381. lap. 

5 Stockei Ulrik levele a tegernsee-i apáthoz. Urk. Beiträge. II. 404. lap. 
(901. sz.) 



Ilyen körülmények között természetesen rendkívül megnőtt a 
cseh katona tekintélye s ez megmaradt az egész századon keresztül.1 

Jóval később, 1467-ben, mikor II. Pál pápa kiadta Podjebradot 
elmarasztaló bulláját, nagy izgalom támadt Németországban. 
Minek bántani őket, mondogatták, hiszen békében maradtak 
volna. Senkit sem lehet kényszeríteni az igaz útra, eretnekek 
mindig voltak stb.2 Ilyen egész modern szellemben tárgyalták 
az ügyet, minek világos oka Csehország katonai fölénye. Ez a katonai 
fölény szerencsés körülmények folytán igen rövid idő alatt alakult 
ki és ezt a rövid időt Zsigmond király nem tudta felhasználni kellő 
határozottsággal. Már 1420-ban benyomul ugyan Csehországba, 
de seregét belső súrlódások gyengítették s noha a mozgalom akkor 
még valójában csak egy esztendős múltra tekinthetett vissza, elég 
erős ellenállással találkozik. Katonailag csekély értékű paraszt- és 
polgárcsapatok, meg a nemesség egy töredéke,3 ezekből állott 
akkor a husziták harczrakész pártja. S valószínűleg a nemesség 
eme, bármennyire kis mértékű részvétele okozta, hogy az első 
rohamra a kezdetnek vége nem szakadt.4 A királynak Prágát 
bevenni és Wisehradot megszabadítani nem sikerült, miáltal a 
husziták időt nyertek és önbizalmuk feltámadt.5 A következő 
évben pedig, mikor Zsigmond tétlenül ült Morvaországban és egy-
kedvűen nézte, mint jut egyik város a másik után a felkelők kezére, 

1 Egy lengyel közmondás szerint «Co Polák to pan, co Cech to hetman» 
vagyis valamennyi lengyel úr és valamennyi cseh hadvezér. Palacky Gesch. 
v. Böhmen. III. 2. 371. lap. (347. jegyzet.) 

2 Eschenloer Geschichten der Stadt Breslau. (Kiadta J. G. Kuniseb.) II. 
1 7 - 2 0 . lap. 

3 Aeneas Sylvius Piccolomini História Bohomica (Helmstädt. 1699.) 63. 
lap. — Zsigmond levele a meisseni őrgrófhoz. Urk. Beiträge. I. 28.1. (23. sz.) — 
Bartosek még az 1427. évre vonatkozólag is i lyen értelemben ír Dobner Monu-
menta Bohemiae Historica. I. 154. lap. 

4 Non est enim verisimile, quod civiles homines, aut rustici aut mechanici 
potestatibus sublimioribus, tarn spiritualibus, quam temporalibus restitissent, 
si non secum quorundam nobilium potentiam habuissent. Tractatus de origine 
Hussitarum, Höfler II. 347. lap. — V. ö. Laurentius de Brezina. (Brezova) 
U. o. I. 523. 

6 Delbrück (Gesch. der Kriegskunst III. 506.) ezeket az első ütközeteket 
Valmyhoz hasonlítja. A franczia forradalmat is 1792-ben a régi kir. hadsereg, 
soraiban küzdő, katonái és a várak mentették meg. 



a nemesség is sűrűbben csatlakozott hozzájuk.1 Maga a prágai 
érsek is huszitává lett.2 Ez az összetétel azután nagyjában mind-
végig meg is maradt s bár a nemesség jelentősége folytonosan fo-
gyott, a konstanczi mártir követői sorában képviselve volt a nemzet 
valamennyi rétege.3 A vezérek úgy látszik, kivétel nélkül a lovagi 
rendből valók,4 a harczosok gerincze azonban mindinkább a nép-
ből került ki. Polgárok és parasztok versengenek egymással, asszo-
nyaik és papjaik is részt vesznek küzdelmükben,5 fanatikus győzni-
akarás vezeti őket. És győznek. Újonczok diadala ez veteránok, 
új harczmódé a régi felett. 

Már IV. Károly császár törvénye (1350) kimondotta ugyan, 
hogy ellenséges betörés esetén az egész nép fegyverre kelni tartozik, 
nemcsak az urak, a polgár és paraszt is,6 de ez a rendelkezés a 
nemesség katonai elsőbbségét természetesen nem érintette. Annál 
inkább nem, mert inkább csak rendelkezés maradt. A csatákat 
továbbra is főleg a lovasság vívja és mindenesetre az dönti el, 
még a városok zsoldoscsapatai is lovasok. Az első sereg, mely 
gyalogszerrel hosszú időn keresztül meg tudott mérkőzni nyilt 
területen a lovaghaddal, a huszita volt, pontosabban szólva a 
taborita, a husziták szélső, hit dolgában radikális része. Ezek kez-
detben mind gyalogosok,7 szereplésüket a nemesség s a polgári 
elem túlnyomó része (Prága) idegenül és gyanakodva nézte s hogy 
az európai hadügyek terén azt a roppant fontos változást, melyet 

1 Aschbach Gesch. Kaiser Sigmund's III. 106 — 107, 
1 Urk. Beiträge. I. 7 8 - 8 4 . lap. 
3 . . . magnatorum clientum et militum cum civibus et rusticanis homi-

nibus colligatio monstruosa. Tractatus de origine Hussitarum, Höjler II. 349. 
lap. (Továbbá u. o. 327. és 339. lap.) 

4 Max v. Wulf Husitisches Kriegswesen. (Preussische Jahrbücher 1892. 
évf. 079. lap . ) ' 

5 Laurentius de Brezina Höfler 378. és 409. lap. Tractatus de origine 
Hussitarum. U. o. II. 343. 

6 (Anger:) Geschichte der k. lt. Armee, I. 111. lap. Épen a XIV. század 
első fele az az időszak, melyben Csehország teljesen átveszi a feudális hadi be-
rendezkedést. De azért a gyalogság egészen sohasem tűnt el, sőt aránylag nagyobb 
szerepet őrzött meg, mint Angliát kivéve, bárhol Európában. Jahns Geschichte 
des Kriegswesens. 888. lap. 

7 Aeneas Sylvins Hist. Bohemica. 61. lap. 



félszázaddal később asvájcziak győzelmei idéztek elő (t. i. a gyalog-
ság felülkerekedését a lovassággal szemben) nem ők hozták létre, 
annak egyedüli oka, hogy a husziták embereiket egy hadieszköz 
oltalma alatt vitték harczba, melynek lehanyatlásával visszafejlő-
dött a hozzászokott gyalogság életereje is. Ez a hadieszköz : a 
szekér vár. 

A huszita seregben mindenkit szívesen láttak, ha ügyükért 
becsületesen küzdeni hajlandó volt Eljött a paraszt a maga pri-
mitiv fegyvereivel; ők hasznát tudták venni;1 Zizka felhívása 
mindenkinek szólt, ki botot és parittyát kezelni tud.2 A különböző 
mesteremberek ügyességének pedig még inkább tudtak érvényesülési 
teret adni. Mindegyiknek lehetőleg a saját foglalkozása körében.3 

Ezeknek köszönhették meglehetős technikai fölényüket ellen-
ségeikkel szemben, mi különösen várvívások idején bizonyosodott 
meg.4 Ezeknek köszönhették jobb tüzérségüket. Ellenségeik ter-
mészetesen csakhamar utánozzák őket A nürnbergiek említik 
Cesarini bibornokhoz írt mentegetődző levelükben (1481 julius 15), 
hogy a cseh katholikusokat csapatokon és hadiszereken kívül 
többször segítették «artificum succursu». S az az 1480-ból való 
hadiutasítás, melyet ugyanezen város levéltára őrzött meg, mind-

1 A németek nem értették meg mit keres a sok hiányosan fegyverzett 
emb ;r közöttük. «Alle ire red l i chs te macht nicht wol uf 30,000 sein würde, do 
nicht die helffte streitbar volck sol sein» írják 1429 végén a göriitzi tanácsnak. 
Urk. Beiträge. II. 85. lap (624. sz.). Azt gondolták, hogy csak a seregük számát 
akarják növelni i lyenformán. Olmütz városa jelenti 1427-ben a cseh földre nyo-
muló választófejedelmeknek « . . . sie (t. i. a husziták) an gemerken hienyden 
zusammen getriben haben die ge pa wem, puffen und lottern, nakt und plos an 
Gc •were, wie sie die gehaben mochten nur zumerung irer hawffen, als sie das 
auch in Behem pflegen zu thun . . .» U. o. I. 530. (459. sz.) Pedig a szekerek 
védelmére ezek is jók voltak, s a többi azalatt más módon harczolhatott. Ha nem 
volt nagy seregre szükség a felesleges tömeget nem vonszolták magukkal. Chr. 
vet er is coll. Pragensis. Hö/ler I. 80. — V. ö. Preußische Jahrbücher 1892. 
évf. 675. 

2 Max v. 11 ulf Die husitische Wagenburg, 42. lap. 
1 Mechanicos, alias artifices, varios eisdem unitos et incorporates, suos-

que defendentes articulos juxta species proprias designant. Tractatus de origine 
Hussitarum. Höjler II. 343. 

* Thaboritse expugnandarum urbium magistri, írja róluk, Aeneas Sylvius. 
Hist. Bohemica 61. 



egyik hadiszekérre hét mesterembert követel (Az egész létszám 
huszonegy fő.).1 

Fegyvereik, kivált kezdetben, egészen gyarlók, megvasalt 
cséphadaró, fanyélre erősített kampó,2 mellyel lovas ellenfelüket 
lováról lerántották, szekercze, parittya, később számszeríj. De 
ezek kezelésében rendkívül ügyesek.3 A csép szinte nemzeti fegy-
verükké válik, később is minduntalan használják, mikor már 
tulaj donképen nem voltak rászorulva, mert az «inermes rustiei»4 

megjelölés már épen nem illett reájuk. Sőt érdekes, hogy ezt az 
igazi paraszti szerszámot ellenségeik is átvették tőlük.5 olyan 
tekintélyt tudtak neki szerezni. Védőfegyverük pedig a hatalmas 
tárcsapajzs6 (pawese), melyet nyúlványszerű végződésével a talaj-
hoz vagy a hadiszekérhez támasztottak A pánczélos lovagéhoz 
hasonlítva bizony ez igen szerény felszerelés, de jobb nem telt 
tőlük s míg csakis védekezés volt a czéljuk, a hadiszerek és meg-
erősített állások oltalma alatt ennyi is elégségesnek bizonyult. 
A fényes királyi sereg kénytelen volt kivonulni Csehországból.7 

A lovagi harczmód azonban nem szűnt meg követésre méltó 
maradni. És ezen a husziták minden sikere sem változtatott. Az 
ellenség is igénybe veszi ezentúl a rendelkezésére álló alsóbb nép-
osztályok erejét. Nagy tömegeket visznek harczba, óriási szekér-
várakat, melyek kísérete a katholikus részen is paraszt, illetőleg 

1 Szövegét kiadta Toman : Husitske Valecnictvi 406. 
2 (Anger :) Gesch. der k. k. Armee, I. 122. Ez talán az alabárdnak egy neme, 

esetleg kifejlődésének kezdő foka. A későbbi források alabárdról beszélnek, a 
koraiak csak kampók, horgokról. V. ö. Wulf Die husitisehe Wagenburg. 41. lap. 

3 Ego tritulas rusticorum valde timeo, mondja Laurentius de Brezina 
szövegében egy morva főúr, Plumlow Henrik. Hnfler I. 423. 

4 Chr. Universitatis Pragensis. Höjler I. 41. 
5 Wulf Die husitisehe Wagenburg. 41. lap. 
6 Toman i. m. 438. és 444. lap. Palaclcy III. 2. 368. stb. 
7 . . . cum tibi vires ad reeistendum non sufficerent, novo generi bellantinrn 

terga dedisti,írja a «Corona; regni Bcemise satira in regem Hungarise Sigismundum» 
czimü egykorú gúnyirat. (Höfler II. 325. lap.) Ez az emlék hadtörténelmi szem-
pontból azért érdekes, mert mintha vissza akarna utasítani egy valószínűleg 
elterjedt olyanforma vádat, hogy a husziták nem a rendes fegyverekkel, nem 
becsületes (t. i. nem lovagi) módon vívták ki sikereiket. Többször felteszi a kér-
dést, bizonyára Zsigmond pusztító, duló hadviselésére czélo/va. «Numquid tu. 
legitima manu bellasti? legitima manu pugnasti?» U. o. 324. 



polgár.1 De a lovasság fontossága megmaradt, maguk a husziták 
is igyekeznek lovasságot teremteni s mint látni fogjuk, a szekérvár 
taktikai jellege is hamarosan elváltozik. A kölcsönhatás világosan 
kimutatható. A szomszéd népek átveszik a szekérvárat, a cseh 
zsoldos bandák, melyek a mozgalom utóhatásaképen szétszóródnak 
a külföldön, jórészt lovasok. 

Ez a törekvés, lovasságot szerezni, már a küzdelmek legelején 
jelentkezik. A ló mindenkor kiemelendő hadizsákmány.2 Aeneas 
Sylvius feljegyzi Zizkáról, hogy egyenesen ő volt az, ki a taboriták 
lovasságát megteremtette. A lovakat a királyiaktól vette volt el 
és azontúl lovasság nélkül nem indult csatába.3 Ő maga kétség-
telenül jó lovasvezér is.4 Hogy azonban a lovasság a cseheknél, a 
husziták fellépése óta mindennek daczára a gyc-ngébb fegyvernem 
maradt, természetes. Még Podjebrad György seregeinek is a gyalog-
ság és a szekérvár a magva, mint ez annyiszor kitűnt Mátyás király 
cseh hadjáratában. Ha nagy hadat gyűjtöttek össze, annak nagyobb 
része mindig gyalogos, de a lovasság fejlődése és gyarapodása 
állandó. Az első időkben nevetségesen kicsiny számok szerepelnek. 
A táborit a Husz Miklós 30—40 lovassal indult a Wisehradot 
szorongató prágaiak segélyére,5 pedig a királyi sereg közel volt. 
S még legna-gyobbszerű támadó vállalatukban is, melyet 1429 
végén indítottak, a meisseni őrgrófság ellen s melyben részt vett a 
huszita Csehország egész hadereje, 4000 lovasról történik említés, 
ugyanakkor, mikor a hadiszerek száma 3000, a gyalogságé pedig 
40,000.6 (A gyalogság általában tízszerese náluk a lovasságnak, az 
eltérések csekélyek ettől az arányszámtól. Eleinte inkább a gyalog-

1 Rendesen kilencz ember tartozott a tizediket felszerelni és harczba kül-
deni (Urk. Beiträge. I. 150. lap. 140. sz.), de arra is van eset, hogy négyen az 
ötödiket. (U. o. 493. 1. 430. sz.) — Az 1428. nürnbergi országgyűlés határozata 
különbséget tesz az ily módon kiállított parasztok és polgárok között. Előbbiek 
közül húszan jutnak egy szekérre, utóbbiak közül csak tizen. Toman i. m. 402. 

2 Cronicon veteris collegiati Pratensis. Höfler I. 79. lap. 
s Miiites suos equos ascendere, saltare, currere, flectere in gyrum docuit, 

neque posthac absque alis equ»tum copias duxit . — História Bohemica. 62. 
lap. V. ö. Prcussische Jahrbücher, 1892. évf. 675. lap. 

4 Chr. veteris coll. Pragensis. 80. lap. (Hofier I.) 
6 Laurentius de Brezina. Höfler I. 416. 
6 Bcirtosek Chronicon (Dobner I. 161. lap.). 



ság, később inkább a lovasság javára.)1 Az új fegyvernem szintén jó 
szolgálatokat tett nekik. Igénytelensége és gyors mozdulataival tűnt 
ki.2 Önálló szerephez persze, épen csekély száma miatt alig jutott. 

Palacky a husziták harczaiban a közép és újkori hadiművészet 
áthidalását látja, melyekben a nyers erő helyébe a lelki elem lépett 
döntő tényezőképen.3 Mindenesetre rendkívül nevezetes fokozatot 
képviselnek az emberiség fegyveres küzdelmeinek történetében. 
Még nem katonák abban az értelemben, mint nem sokkal utóbb 
a svájcziak. A nyers erő könnyebb nélkülözhetését is két olyan 
tényezőnek köszönhették a tüzelőfegyvernek és a hadiszekérnek t. i., 
melyek egyikének sem ők a feltalálói. De bizonyos, hogy ezekben a 
liarczokban a cseh hadügy rengeteget fejlődött s ez a fejlődés nem 
maradt hatás nélkül a határos népekre sem.4 tehát jóformán 
egyetemes jelleget nyert. Katonai érték, képzettség és tapasztalat 
tekintetében határtalan a különbség az 1419. év huszita parasztja 
és a Mátyás király cseh zsoldosa között. Pedig utóbbi az előbbi 
nélkül el nem képzelhető. Attól fogva, hogy Prágában Yenczel 
király halálakor kitört a véres forradalom, állandó táborrá vált 
az egész ország. Maga ez a szó is tőlük nyerte mai jelentését. Egy 
Bechina melletti hegyet neveztek el így a bibliai Tábor emlékére, 
melyen istentiszteletüket tartották s melyen mind többen és 
többen sereglettek össze.5 Innen ered azután a szélsőséges meg-
győződésű husziták neve (taboriták). A prágaiak t. i. nem követték 
őket s az ő seregük megőrizte a népfelkelés jellegét. A taboritáké 

1 Lásd erre nézve Bartosek adatait a 148, 149, 161. és 181. lapokon (Dobner 
1.). Bartosek lovag katonaember volt, tehát ebben a tekintetben az ő feljegy-
zései a leghitelesebbek. 

3 . . . bv einein futter, by einem tage und nacht rethin 21 meilen, jelentik 
a görlitziek Zsigmond királynak. Urk. Beiträge. II. 291. lap. (509. sz.) 

3 Geschichte von Böhmen. 4. I. 495—496. 
4 Jähns Geschichte des Kriegswesens. 895. 
6 Laurentius de Brezina. Hüjler I. 339. és 388. lap. Folytatólagosan min-

den helyet tábornak hittak, hol hosszabb-rövidebb időre megszállottak. Täber, 
Theber változatban a szó az egykorú német emlékekben is gyakran előfordul 
s ebben a formában került bele, tehát valószínűleg német közvetítéssel, a török 
nyelvbe is. De ott nagyon jellemzően szekérvárat jelent. V. ö. Kupelwieser Un-
garns Kämpfe mit den Osmanen. (2. kiadás.) 159. lap. 1. jegyzet. 



ellenben, melyből Zizka halála után előbbieknél valamivel mér-
sékeltebb, a vezér közelebbi híveinek csapata «Árvák» (Syrotkones) 
név alatt kivált, állandó hadsereggé lett. Ugyanígy az árvák is.1 

1430-ban öt huszita seregről esik említés : a nagy és a régi 
Tábor, az árvák, a prágaiak, végül a többi jórészt az árvák-
hoz szító . városoké.2 Ellenségeiknek rémei, de egymással is 
összekülönböznek,3 a prágaiakkal pedig már Zizka kemény 
harczokat vívott. Egy-egy sereg tagjai ellenben egymás között a 
legteljesebb egységgé forranak össze. Ugy szerepelnek, mint vala-
mely erkölcsi testület, mint valamely jogi személy. Okleveleket 
adnak ki, külön pecséttel.4 Egy részük állandóan a táborban él, 
másik letelepedve otthon.5 De néha ez is fegyverre kél (a nagy 
Tábor). És épen folytonos kalandozásuk és hadakozásuk vette el 
eredeti jellegüket. A zsákmány mind fontosabb lesz előttük 6 s a 
zsákmány vágya sok idegent 7 csábít közéjük. Ezen a fokon az 
eredetileg tisztán meggyőződésükért harczoló seregek már alig 
különböznek a későbbi zsoldos, illetőleg rablószövetségektől,8 

melyek hazája azonban már nem annyira Cseh- mint inkább, 
sajnos, Magyarország.9 Ilyenformán a cseh zsoldosnéppé vált,10 

1 . . . ill se duse cohortes deinceps sequentibus annis singuli cum suis capi-
taneis, puta Thatoritse et Syrotkones, semper campos tenuerunt. Chr. veteris 
coll. Pragensis, Höjler I. 88. Ez az «uterque exercitus campestris». U. o. 89. 
Ugyancsak Bartosek. (Dobner I. 181. lap) stb. 

2 Palacki/ Gesch. von Böhmen. 4. I. 499. lap. 
3 Chr. Treboniense. Höjler I. 61. lap. V. ö. Urk. Beiträge. II. 145. lap. 

(680. szám.) 
4 Pro cujus firmiori testimonio sigilla exercituum nostrorujn communia 

presentibus sunt anexa. Urk. Beiträge. II. 290. lap. (808. sz.) Az oklevél kiállí-
tói : Capitanei, cpterique officiates et seniores exercitus Orphanorum ac Thabo-
riensium continue in campis ob ampliacionem libertatis veritatum divinarum 
decertantes. U. o. 289 — 290. 

6 Wulf Husitisches Kriegswesen. Preuss. Jahrb. 1892. évf. 678 — 579.1. 
6 Chr. Treboniense, Höfler I. 61. 
7 . . . in praedictis exercitibus major pars fűit alienigenarum, qui regno 

non compatiuntur Chr. veteris coll. Pragensis Höjler. 1. 93. 
8 Ilyet ír le pl. Eschenloer «Da waren bei vierhundert Fussknechte, Ge-

ba uern und Handwerksgesellen, die sich hatten uf ir eigend Abenteuer zusam-
men jieschlagen, und nanten sich die böse Rotte.» I. 117. lap. 

9 P alack y Gesch. von Böhmen. 4. I. 517 
10 Aeneas Sylvius Hist. Bohemica. 112. 



akár előbb a skót, vagy később a svájczi. Találóan állapítja meg 
Jahns, hogy ez a törvényszerű végződése a középkor szabadság-
harczainak,1 Mátyás király idejében már igazi katonai értéke, 
úgy látszik, csak a zsoldosnak van. Neki már nem kell sziléziai és 
lausitzi híveinek seregmegajánlása. Pénzt követel, hogy maga 
fogadhasson katonát.2 

A szomszédos országokat a husziták fellépése, katonai tekin-
tetben, készületlenül találta. Mindenütt a teljesen kifejlődött 
feudális hadrendszer uralkodott. Valamirevaló gyalogsága sem a 
német tartományoknak,3 sem Magyarországnak nem volt. Zsigmond 
16—17 ezer lovassal szállt 1420-ban Prága alá.4 Vállalata nem 
hozott eredményt, lovasai a szekérsorokat nem tudták szét 
robbantani ; kisebb csetepatékban nyilt mezőn hiába győztek.6 

De az orvosszer kézenfekvőnek látszott. A husziták gyalogsága 
paraszt nép, mozgósítani kell tehát a katholikus területek paraszt-
ságát is. Ez meg is történt,6 csak azt felejtették el, hogy a felkelés 
hívei ezentúl állandóan fegyverben maradtak és Zizka vezette 
őket, a szekérvár harczának mestere. A német és magyar parasztot 
ellenben egy-egy vállalat után hazaküldték, úgy hogy a kellő jár-
tasságot nem szerezhette meg. Németországban történtek kísér-
letek 1428 után, többször is, állandó gyalogsereg megszervezésére, 
de egvtől-egyig meghiúsultak.7 A nemesség nem akart lemondani 
a lovagi harczmódról. Hogy pedig egész vidékek parasztnépéből 
gyalogkatonát neveljenek, csak nagy társadalmi átalakulás árán 
lett volna keresztülvihető, amiről természetesen még kevésbbé 

1 Geschichte des Kriegswesens. 895. 
2 S e i az eset 1474-ben történt mikor a lengyel támadás Mátyás egész cseh 

uralmát megsemmisítéssel fenyegette. Eschenloer II. 303. 
3 Aeneas Sylvius i. m. 75. lap. 
4 Chronicon universitatis Pragensis. Höjler. I. 44. lap. 
5 Jellemző, hogy az üldöző, szekereik közül úgy látszik kivonult, prágaiakat 

és taboritákat egyetlen királyi lovascsapat (una turrna) megszalasztotta. U. o. 
6 Már 1421. eleién ilyen kifejezéseket olvashatunk Zsigmond hadraszó-

szólító parancsaiban : «mit ganzer macht, mit reisigem Zeug, Burgern und Ge-
bauern» (Urk. Beiträge. I. 58. sz.) «mit ganzer macht der vor aider odir jugent 
mag» stb. (U. o. 97. sz.) csatlakozzanak hozzá. 

7 Köhler Die Entwickelung des Kriegswesens und der Kriegführung in 
der Ritterzeit. 3. II. 145. lap. 



lehetett szó. így az állandó harczra újra lovascsapatok maradtak, 
melyek ebben a minó'ségükben csak szigorúan védelmi czélokat 
szolgálhattak.1 Feladatuk, az egykorú levelekben és rendeletek-
ben annyiszor emlegetett «reitender Krieg» vagy «täglicher Krieg» 
semmi egyéb, mint guerilla-harcz : az ellenség zaklatása, területé-
nek végigdúlása és élelmezésének tehetetlenné tétele. Ezek töltik 
ki a husziták ellen vezetett nagy vállalatok, keresztes hadjáratok 
időközeit, melyekben ismét és ismét megjelennek a hatalmas 
seregekké nőtt paraszt- és polgárcsapatok szekérváraikkal, hogy 
a kudarcz után újra eltűnjenek szekerestől együtt. A csehek ellen-
ben valamennyi csatájukat gyalogság és szekér várral vívták, 
kevés lovassággal s ennek a berendezkedésnek nem is vallották 
kárát. Mátyás király "cseh háborújában tűnt ki először, hogy a 
képzett és jól vezetett lovassereg nem megvetendő ellenfél.2 De 
meg kell jegyezni, hogy ő nagyjában eltanulta már a cseh taktikát 
és ellensége sem Zizka. A taboriták és árvák akkorra régen el-
pusztultak, megmaradt romjaik pedig épen a magyar királyt 
szolgálják.3 

A husziták háborújában oly sokszor emlegetett hadi-
szekér ősrégi harczi eszköz.4 Már Caesar nagyon hasznosaknak 
mondja a britek hadiszekereit, kik olyanformán használták fel 
ezeket, mint az Ilias írja hőseiről.5 A tábor megerősítése szekér-

1 A brandenburgi választ óte je delemnek írja Zsigmond Pozsonyból 1429. 
ápr. 16-án, hogy a nyárra hadjáratot tervez, addig pedig «nicht nuzeres zu den-
selben sachen gesein mag, dann, das man die weil und biss uff die Zeit des Feldes, 
eyn starken reyttunden Krieg gen in bestelle an den jnden in Behem und in 
Merhern, do das notdorfftig sein 'würdet, damit man dieselben Ketzer heym-
reyze und in ir Sammung dodurch zu rutte, daz sy nicht so licht wider zusamen 
komen mögen.» Urk. Beiträge. II. 31. (576. sz.) Továbbá u. o. I. 198. (182. sz.) 
II. 147 — 148. (682. sz.) stb. A támadástól óvakodó lovascsapat ellen maga a 
szekérvár semmit sem tehetet t . Lásd pl. Eschenloer II. 383. 

2 Hie sahen die Belimen, dass one reisigen Zeug ein Heere nichts ist, wie-
wol sie doch allezeit meineten, mit Wagenburg und Fussknechten alle Heere 
niderzusachlagen, írja sok túlzással a Mátyás sikerein fellelkesült Eschenloer 
II. 202. lap. 

3 V. ö. Eschenloer II. 301. 
4 Az ókor keleti népeinél mindenütt megelőzi a lovasságot. Jahns Ge-

schichte des Kriegswesens. 58 — 59. 6 3 - 6 4 , 66 — 67 és 97. Jap. 
5 Delbrück Gesch. der Kriegskunst. III. 503. 



övezettel szintén előfordul, már a legprimitivebb népeknél. A régi 
germánok, menetközben ütött tábora semmi egyéb, mint szekérvár. 
S minél tovább tart a nomád állapot, vagy ha visszatér, alkalmas 
körülmények miatt, annál tovább él a szekerek használata. így 
volt ez pl. a szlávoknál tatár hatás a la t t . 1 Szekérvárába vonult 
vissza Attila a katalaunumi csata után,2 nyert ütközet végeztével a 
scythák szekér várát még külön meg kellett ostromolni 3 s a sajó-
menti szerencsétlen csatában összeszorulnak a magyarok «körös-
körül állítva szekereiket és pajzsaikat».4 Ez a legutóbbi eset mu-
ta t ja , hogy az ilyen védekezési mód nem csupán a barbár népek 
privilégiuma. És csakugyan Leó császár is megemlékszik róla 
«Taktiká»-ja XI. fejezetében. Ő is szükségesnek tart ja , hogy a 
podgyászszekerekkel körülvegyék a tábort, de ha lehet ezenkívül 
ássanak árkot és emeljenek mellvédet is körülötte. Nagyobb 
támadást ne várjanak be a szekérvárban, inkább menjenek az 
ellenség elé. De jó, ha ilyenkor a sereg hátát a szekérvár fedi, 
miért is szereljék fel hadigépekkel is.5 

Ezen minta szerint tűnik fel azután az olasz városok har-
czaiban a későbbi középkor folyamán. Észak-Európába talán a 
certomondói csatában (1289) részt vett Flandriai Fülöp viszi át, 
ki 1304-ben Mons-en-Pevéle-nél serege mögött szekérvárat vert. 
A szekerek három sorban álltak, melyek között járni lehetett. 
A lovak kifogva, a szekerek egymáshoz szorítva.6 S találkozunk 
vele többször, akár Franczia-, akár Németországban, a nélkül, 
hogy előfordulását szabályszerűnek lehetne nevezni. Megjelenik 
Crécy-nél az angolok kezén is.7 Az orosz hadviselésben szerepük 
az ütközetekben is meghatározott. Ha a lovasság rohama nem 
sikerült, a gyalogság nyomult előre, de maga előtt tolta az egymás 

1 Jahns Gesch. des Kriegswesens. 943. 
2 U. o. 6 8 9 - 6 9 0 . 
3 Kinnamos Historiarum libri. I. könyv (bonni kiadás) 8. lap. 
4 Pauler A magyar nemzet története az árpádházi királyok alatt . II. 

160. (2. kiadás.) 
5 Jahns Gesch. der Kriegswissenschaften. I. 165. 
6 Köhler i. m. 3. II. 293. 
7 Köhler i. m. II. 399. — Az angolok a gyalogszerrel küzdő lovagok lovait 

helyezték el a szekérvárban. Jahns Gesch. des Kriegswesens. 850. 



mellett haladó szekerek hosszú sorát, melyeken lövészek (strelic) 
voltak elhelyezve, mindegyiken tíz.1 Hasonló fordulatra figyel-
meztet nyugaton a strassburgi krónika egy megjegyzése az 1332. 
évre vonatkozólag, mely szerint divatba jött, hogy gyalogosok 
szekéren indultak harczba.2 Csehországban 1345-ben egyenesen 
pánczélosokkal találkozunk, szekereken.3 Mindez valószínűleg a 
lovagi harczmód kihatása, mely kívánatossá tette, hogy a gyalog-
ságnak a lovashoz közelebbálló mozgási készség adassék.4 Egy 
más körülmény végül egyenesen szükségessé tette, hogy a hadi-
szekerek ne maradjanak a sereg mögött, hanem kerüljenek előre, 
az élre, mert csak ott lehet őket felhasználni, ha löveget hordoznak. 
Ez a körülmény t. i. a lövőfegyverek tökéletesedése, melyeket 
épen ezért érdemes volt már nyilt ütközetekben is segítségül hívni. 
Máskép pedig ez nem történhetett, hanem, ha szekerekre rakták 
őket.5 A flamandok a XIV. század végén az u. n. «ribeaudequin»-ek-
kel környezik csapataikat, melyek könnyű, lövegekkel ellátott 
szekerek. Ugyanígy a lüttichiek 1408-ban s ugyancsak a XIV. szá-
zad folyamán a német krónikákban többször szerepelnek a szekerek 
úgy, mintha taktikai czélokra használták volna őket csata közben. 
Egy lépéssel kellett csak tovább menni, hogy egyes szekerek, 
helyett egész szekérsorok, tegyék meg ugyanezt. Ezt a lépést 
Zizka tette meg s evvel taktikai eszközzé lett az egész szekérvár.6 

A mozgalom élén a vak vezér borzalmasan nagyszerű alakja 
áll. Csodálatos katonatehetség ő, nagy embere a nagy időknek. 

1 Jähns Gesch. des Kriegswesens. 873. Ez a beosztás kétségkívül a huszita 
háborúk utáni korra vonatkozik. Az oroszoknál a szekérvár neve vándorváros 
(guljaigorod). — Ludwig v. Eyb is M r «Kriegsbucho-jában 1500 körül i lyen c/.él-
ból a„ élre tett szekereket (treibbar werck im str it an ein spitz). Jähns Gesch. 
der Kriegswissenschaften. 1. 273. 

2 Underdem kam die gewonheit aus, dass die Antwerglute uf wegeren 
wurdend ritende, wenn man auszugete in resen. Wann vormals gingent sie zu 
Fusse.— Az ilyen szekér aeve Wurstwagen, a rajta ülőké pedig némileg gúnyosan 
Gespannglevener, Wagenreiter, Wurstreiter. U. o. 924. «Antwerk» a középkorban 
a fából készült hadigépek gyűjtőneve. Köhler i. m. 3. I. 136.) 

* Wulf Die husitisehe Wagenburg. 23. (42. jegyzet.) 
4 Jähns Gesch. d<?r Kriegswissenschaften 1. 296. 
4 U. o. 298. 
6 Köhler i. m. 3. II. 294. 



A csehek minden diadalukat neki köszönhetik hitükön és elszántsá-
gukon kívül. S az ő nagy tudása és jártassága nem is várt emberei-
től egyebet, mint ezt a kettőt. 1423-ban kiadott hadi utasításában 1 

nincsenek pontos, kidolgozott útmutatások, sem.a harcz, sem annak 
előzményeire nézve. A seregben rend legyen és mindenki engedel-
meskedjék felsőségének. Senki el ne hagyja csapatát, ne vegyüljön 
mások közé. Parancsra egyszerre kerekedik fel és gyülekezik az egész. 
Elül, hátul és kétoldalt könnyű, fegyveresek helyeztetnek el, hogy 
a sereg mindenről hírt vehessen és meglepetés ne érje. A fegyelem-
nél csak egy a mi fontosabb, a vallásos odaadás. «A szent háború-
ban az első, hogy mindenki az Úr szeretetében és félelmében éljen 
és csak benne bízzék. Nagy az Úr és nagy az ő jutalma». Az egész 
utasítás annyira általánosságokban mozog, annyira látszik rajta, 
hogy olyan vezér műve, ki maga a szabályzat, ki mindent maga 
intéz, hogy a hadiszekérről a küzdelmek legfontosabb velejárójáról 
nem mond egyetlen szót sem. Pedig, mint a krónika feljegyezte, 
ő volt, ki megtanította övéit a szekerek harczára.2 Vaksága volt 
az a tényező, mely szükségessé tette, hogy haditudományát esetről-
esetre közölje környezetévei, ennek tulajdoníthatta népe, hogy a 
vezér halála után egész iskola maradt utána. Raby ostrománál 
(1421) t. i. megmaradt félszemét is elvesztette egy nyíllövés követ-
keztében s ezentúl csaták előtt embereivel volt kénytelen elmagya-
ráztatni magának az összes szükséges körülményeket, az ellenség 
állását, a terep alakulását stb. s kioktatni őket a kellő tennivalók 
felől.3 Hiszen már csak az ő szemükkel látott. Ő honosította meg 
hitsorsosai között az állandó, a mindennapos katonai gyakorlatokat, 
a művészi mozdulatok és fordulatokat.4 Az ütközet nála is virtuóz 

1 Zizka utasítását újabban a huszita mozgalmak kapcsán keletkezett 
egyéb hadi szabályzatokkal együtt kiadta Tornau Hugó «Husitske Valeőnictvi, 
(Prága, 1898.) czímü munkájában. Egyszerűség kedvéért a különböző utasítások 
idézésénél mindig erre a kiadásra fogok hivatkozni. A Zizka-féle cseh szöveg 
Tomannál 392 — 394. lapon, németül Angemél (Gesch. der k. k. Armee.) I. 119 — 
120. 

2 Alii venerunt de districtu Plznensi cum Zizka, qui instruxit eos cum 
eurribus ipwjnare. Anonymus continuator Pulkavae (Dobner IV. 136.) 

3 Palacky Gesch. von Böhmen III. 2. 370. 
4 U. o. 3 6 4 - 3 6 6 . 



remekmű, mint a eondottieriknél, de egyúttal véresen komoly, 
sőt kíméletlen küzdelem, a mint az utasítása asketikus hangulata 
után természetes is. A lelkesedés egyedül bizonnyal elbukott 
volna, az ő tehetsége biztosította csak a győzelmet. Mély hódolattal 
néznek reá társai, a huszita krónikás leírva «Zizka testvér» be-
vonulását Prágába azt mondja, hogy a fogadtatás olyan volt, 
mintha ő lett volna a «földnek ura». Középkori gondolkozásával 
nagyobbat nem mondhatott. A «földnek ura» a főhűbérurat, az 
uralkodót jelentette.1 

Gyalogság, ágyúk és szekérvár ez volt az a három erőforrás, 
melyből a huszita sereg katonai erejét merítette. A gyalogság meg-
jelenése szükségszerű, hiszen a tömeg, melyhez Zizka csatlakozott 
paraszt és polgár, az ágyúk használata együttjár a szekerekkel s 
ezen a téren mint látni fogjuk, komoly újítás a háború alatt nem 
történt. Egyedül Zizka alkotása ellenben, természetesen az előz-
mények ismerete birtokában, a husziták szekérvára. Ennek a 
ténynek a hangsúlyozása annál fontosabb, mert maradt egy XV. 
századbeli emlék, mely az ellenkezőt látszik bizonyítani: a Hod-
jetin Hajek-féle hadi utasítás, mely a hadiszekeret már tökélete-
sen kifejlett formájában írja le és saját tanúsága szerint 1413-ból 
való.2 Viszont Zizka előtt egyetlen ütközetről sincs tudomásunk, 
melyben a szekér úgy vett volna részt a harczban, mint utána s az 
adatok, melyeket a régi cseh évkönyvek őriztek meg Zizka szeke-
reinek kezdetbeli számáról igen világosan beszélnek. A knine-i 
ütközetben (1419) összesen öt szekerük volt a huszitáknak meg-
rakva fegyveresekkel.3 Nekmer-nél hét, Sudomer-nél húsz (1420) a 
horic-i csatában már két sor s ugyanazon évben 1423-ban Magyar-
országba már négy sorral nyomult be Zizka.4 Mindez kétségtelenül 
annyit jelent, hogy a szekerek harczbavitelének előnyeit már ma-
gában a háborúban fedezték fel. Mert ezek a szekerek egytől-
egyig parasztszekerek s a parasztnép ilyet azonnal sokat bocsát-

1 Laurentius de Brezina. Höfler I. 523. 
1 Eredeti cseh szövegben Tomanná], i. m. 422 — 427. lap. Németül Anger-

nél (Gesch. der k. k. Armee. I. 1 1 2 - 1 1 7 . ) . 
3 Wulf Die husitische Wagenburg. 40. (3. jegyzet.) 
4 ü . o. 24. lap. 



hatott volna a vezér rendelkezésére,1 ha kívánta volna. S ő ezt 
épen a szekerekkel kivívott későbbi győzelmeiből következtetve, 
bizonyosan megteszi, ha a Hodjetin-féle szabályzatot ismerte volna. 
Palacky megjegyzése tehát, ki Zizka elsőbbségét és a Hodjetin-
féle szabályzatot valahogyan mégis össze akarta egyeztetni s 
feltette, hogy Zizka mint udvari ember és a király kedvencze, 
részt vett annak elkészítésében,2 nem állhatja meg a helyét. Zizká-
nak volt először szüksége arra, hogy újoncz és hiányos fegyverzetű 
népét a pánczélosokkal szemben megvédje és ez a szükséglet birta 
reá, a szekerek mind nagyobb számban való felhasználására. Ezek 
nélkül, miután a nemesség huszita része és Prága is ellene fordult, 
feltétlenül legázolják taboritáival együtt. 

A két állítás közötti áthidalhatatlannak látszó ellentét 3 

azonban csak látszólagos. Toman Hugónak idézett művében, 
sikerült magából a szövegből kielégítő módon megállapítani, hogy 
a Hodjetin-féle utasítás későbbi compilatio.4 Mindjárt a bevezetése-
gondolkodóba kell, hogy ejtsen. Előadja itt, hogy a benne foglalt 
czikkek összeírását a dicső emlékű Venczel király hagyta volt 
meg, 1413-ban, Hodjetin Hajek alkamarásának a (Kisenberg 
Putow) Skala vára elleni hadi vállalat idején, a jövendő harczos 
Csehország okulására. 

1 A nép a mozgalom kezdetén családostól hagyta el lakóhelyét, asszonyát, 
gyermekét és becsesebb ingóságát szekerekre rakva. Pórfelkelésről lévén szó, 
ez egészen természetes jelenség. (Thaborienses . . . cum suis presbyteris, muli-
cribus, parvulis ac curruum multitudine. mondja az első időkről Laurentius de 
Brezina. Höfler I. 363.) A szekerek sokasága azonban még nem szekérvár, csak 
módot ad, hogy a szekérvár létrejöhessen. Zizkának voltak parasztjai és sze-
kerei s ebből a két erőtlen eszközből csinálta meg szekérvárát és gyalogságát. 
Igen hamar, de nem egyik napról a másikra. A cseh határtól nem is feltűnően 
messze fekvő Ulm városa még 1429-ben is azt írja Nördlingenbe a szekérvár 
felől, hogy «an der ir merken mugent waz daz ist». Köhler i. m. III. 2. 296. lap. 

2 Geschichte von Böhmen. III. 2. 367. 
3 Wulf kénytelen volt e miatt azt hinni, hogy a Hodjetin-féle hadiszekerek 

csak arra valók, hogy a sereg mögött támaszul felállítsák őket (i. m. 23. lap) 
mint azt Leo császár kívánta vagy Crécy-nél történt. 

4 A «Husitské Valecnictvi» ezen fejezetének (Kdy byl sepsán vojensky 
rád, Hodetinuv? 23—32. lap és még előbb idevágó megjegyzések a 18 — 22. la-
pon) tartalmát, magam a cseh nyelvet nem ismervén, Vales Jaromir úr közölte 
velem. 



A reánk maradt fogalmazvány tehát mindenesetre 1419 után 
készült, mert a királyt már halottnak tudja s valószínűleg a be-
következett nagy háborúra gondol, mikor a jövendő harczos Cseh-
országáról szól. Egy kisjelentőségű várostrommal alig is lehetne 
megokolni az utasítás létrejövetelét. Az egész szelleme rendkívül 
szelid és emberies. Védelmezi a házi tűzhelyet, a nőt, a földet, 
sőt még a méheket is. Toman itt a taborita zsinatok hasonló han-
gulatú végzéseire hivatkozik, melyek kimondják, hogy a háborút 
szükségből és önvédelemből viselik és a halálbüntetést kikerülhe-
tetlen esetekre korlátozzák.1 Súlyos büntetést mér ellenben a sza-
bályzat a templomok és kolostorok kifosztói és felgyújtóira, ha 
ez a vezérek parancsa nélkül történnék. Elrendeli a templombeli 
tárgyak, ruhák, kelyhek, harangok, könyvek tiszteletben tartá-
sát s kegyelem nélkül máglyahalállal fenyegeti meg, ki az Úr testét 
megsértené. Ez valóban találó észrevétel. Templomrablások ugyan 
bizonyára voltak Venczel idejében is, de a fenti részletezés feltét-
lenül a husziták dühös dúlásainak ismeretére vall. Egyik pont el-
mondja, hogy míg az előlhaladó sereg nem rendezte el szekereit 
az utána jövő ne mozduljon. Tehát itt már nem is egy, hanem több 
szekérvárról van szó, mi a mozgalomnak csak későbbi éveiben 
fordulhatott elő 2 a nagy Prokop hadjárataiban, Zizka alatt nem. 
Jellemző az is, hogy némely pontok szinte szószerint egyeznek az 
1490 táján keletkezett Wlczek-féle rendelkezésekkel. S végül a 
kéziiat nyelve és grammatikai meg stiláris sajátságai sem utalnak 
szükségképen a XV. század elejére. Meglehet, hogy az egész egy 
valóban Venczel-korabeli Hodjetin-féle .tervezet alapján készült, 
de mindenesetre jóval később, a huszita háborúk alatt vagy még 
inkább azok lezajlása után. 

Mindezekhez azt tehetnők hozzá s ez szintén Toman vélemé-

1 Ite ni bcllo ordinato et christ iano e x lege evange l i i sancti a d i n v e n t o e t 
fundato intendui-t uti, non e x propria voluntate sed e x oppressione, quando 
aliquis a praBscripto bono, violencia vel let eos arcere, d u m m o d o a tal i oppressione 
nullo alio leviori modo posset averti. Sed a bellis inordinatis et inhumanis in scrip-
tura legis no ve non f un da t is in tendunt et volunt ss praeservare, nec ad talia 
bella volunt cu iquam s u f f r a g a n . — A taborita párt 1426. február 6-i határoza-
tának egyik pontja. Urk. Beiträge. II . 510. lap. (26. sz . ) 

2 V. ö. Wulf Die husitische Wagenburg. 37. lap. 
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nyét erősíti, hogy a sereg, melynek számára, ez az ú. n. Hodjetin-
féle szabályzat íródott, kétségtelenül zsoldos.1 Ezt bizonyítja a 
szöveg nem egy helye s a sok pénzbírság, melyet különböző esetek-
ben kiró.2 Szekéren harczoló zsoldosok pedig a század dereka előtt 
aligha szerepelhetnek.3 még azután is rendesen parasztcsapatok-
kal találkozunk ebben a minőségben. Zizka elsősége és szerzőségé-
hez tehát nem férhet kétség.4 

Ilyenformán a hadiszekérre és annak felszerelésére vonatkozó 
legrégibb forrás nem is huszita eredetű, hanem ellenségeik részéről 
való. A sziléziai fejedelmek és városok 1421 szeptember 18-án 
Grottkau-ban kelt egyezséglevele ez.5 Közvetlenül határosak lévén 
a csehekkel, ők utánozzák először harczmódjukat. Ezt követi 
azután a század folyamán több német eredetű országgyűlési végzés 
és fejedelmi meg városi utasítás, melyeket összevetve a Hodjetin-
félével és egyéb egykorú forrásokkal a szekérvárról meglehetősen 
világos képet nyerhetünk. Abban valamennyi egyetért , hogy a hadi-
célokra használt szekér nagy és erős legyen.6 Magas kerekekkel,7 

legalább is durva vászonnal fedett.8 Felszereléséből ne maradjon 
ki egy-egy láncz,9 mellyel szükség esetén egymáshoz lehet őket 
erősíteni. Egyik sem engedi el ezenkívül az utak kijavításához 

1 Azok a pénzösszegek, melyekről az 1431. Albrecht herczeg-féle osztrák 
hadiutasítás megemlékezik, a szekerekhez rendelt parasztok élelmének és szük-
ségleteinek fedezésére valók, nem zsoldilletékek. (Toman i. m. 417.) 

1 Ugyanígy az 1450-ből származó nürnbergi hadiutasítás. Toman 440. 
* Eschenloer az 1467. évre vonatkozólag említ i lyeneket. II. 76. (majd 

187.) lap. 
4 Egy az 1386. év egyik ütközetével foglalkozó ének (Cantus de victoria 

Chla drüben stum super Misám) néhány sora félreérthető lehetne ugyan, mert 
beszél, lovasok, gyalogosok és hétszáz szekérről, mindegyiken tizenkét ember-
rel. De az előbbiek után ezeket bízvást szállító szekereknek tekinthetjük. — 
Höjler II . 61. lap. 

6 Urk. Beiträge. I, 150. (140. sz.) 
• Nürnbergi országgyűlés. (Toman 411.) — Albrecht osztrák herczeg 

utasítása. (416. stb.) 
7 Német lovagrend nagymestere Danzig városához. 421. 
8 Frankfurt város szabályzata. (438.) Brandenburgi utasítás 1477. (447.) 
9 Tizenöt láb hosszú. Nürnbergi o. gy. 411. Osztrák utasítás. 416. A német-

rendű kettőt kíván (421.) a frankfurti (438) egyet s azután két szekérhez még 
egyet . 



szükséges szerszámokat, kapát, ásót stb. Eléje fogva négy, sőt 
öt, esetleg h a t 1 szekér ló legyen. Némely utasítás rőzsekötegeket 2 

is kíván s a külső sorok szekerei részére valamennyi két deszkát. 
Ezek egyikét a szekér külső oldalára erősítették, úgy, hogy körül-
belül a tengelyig leért, a másikat alul a kerekek között függesz-
tettek fel,3 miáltal kisebb átütő erejű lövedékek ellen biztosították 
magukat. A műszaki felszereléshez tartozik még az ú. n. taras 4 

(a spanyol lovas egy neme) és karvastagságú karók.5 Némelyik 
utasítás mindezen kívül az élelmet is a ha dísze kerekre té te t i 6 

(kenyér, sajt , füstölthús és bor vagy víz hordókban), mások erre 
a czélra egész külön szekércsoportot javasolnak.7 Kényelmi szem-
pontból megterhelték azután a hadiszekeret sok minden egyébbel 
is. Eschenloer dicsérettel említi Podjebrad seregéről, hogy a kato-
nák felszerelésüket éjjel-nappal magukon hordják ; nem is lehetett 
őket kiéheztetni, a szekerek élelemmel voltak telve. Mátyás emberei 
ellenben fegyvereiket a szekerekre rakták 8 s ő kénytelen vissza-
vonulni, mert kifogyott az élelemből. Különös alkati tulajdonsága a 
hadiszekérnek nem volt; bizonyos egyformaság azonban mégis kifej-
lődött köztük,9 az 1477 brandenburgi utasítás előírja, hogy «müssen 
alle sein nach dem muster das wir zu Berlin gelassen haben».10  

Hadiszekérnek valójában csak a sereget legszélről határoló sze-

1 Zsigmond király sziléziai utasítása. 403. Németrendű utasítás 421. (A 
szekérlovakat mindig megkülönböztetik a hátaslovaktól. Uik . Beiträge. I. 240. 
213. sz.) Frankfurti utasítás. 438. 

2 Brandenburgi 1462. évi utasítás. 442. lap. 1477. évi 447. 
8 í g y írja le az 1462. évi brandenburgi utasítás (442.). Ugyancsak az 

1477-i. (477.) 
4 Hodjetin-utasítás. Anger i. m. I. 117. — Nürnbergi utasítás 1430. (407). 
5 Brandenburgi utasítás. 1462. (442.) 
4 Osztrák utasítás. (417.) Seldeneck-féle utasítás. (456.) Urk. Beiträge. 

I. 493. (430. sz.) 
7 Leginkább hangsúlyozza ezt a nürnbergi levéltárban talált 1430. utasítás. 

E szerint ugyanannyi élelmi szekér kell, mint hadiszekér. (407.) A német nagy-
mester rendelkezése szerint az élelmi szekerek száma a hadiszekerekének két-, 
háromszorosa. (421.) 

8 II . 202. 
9 A hadiszekér rekonstruált képét bemutatja Toman i . m. 201. lap. 

10 447. lap. 



kerek számítottak 1 az ú. n. külső sorok szekerei (krajni), a rozogáb-
bak ezek mögé kerültek, hogy az ellenség rohama ne érje őket. 
Ha a szekérvár megállt, ezek a belső szekerek (placni) egy szabad 
térséget zártak körül, mely gyülekezőül szolgált. Ezeket ilyenkor 
nem láncczal, hanem csak kötéllel erősítették egymáshoz.2 A sze-
kerek felszerelését egy-egy jelzőzászló egészítette ki.3 

A hadiszekéren fegyveresek helyezkedtek el, a különböző uta-
sítások szerint 10—20 ember. A gyalogság, mint fegyvernem, két 
összetevőre bomlik.4 Egyik a szekerekhez nő hozzá, a másik azok 
között halad. A szekérvár fogalma azonban mind a kettőt egyesíti 
magában. Egy ideig a lovasságot a szekérvár mellett külön meg-
említik 5 azután az is eltűnik s sereg és szekérvár ettől fogva egyet 
jelent.6 Valóban míg eleinte a lovasság a szekereken kívül maradt,7 

később legalább nagy részben szintén a szekérsorok közé kerül.8 

Sőt az egész fegyvernem elhatároltsága is elmosódik. Szükség 
esetén a szekérlovakat is felhasználták t. i. s gyalogosokat ültetve 
reájuk, megerősítették velük a lovas létszámot.9 A szekerekre a 

1 Ezeken belül is különbséget tettek a lövegeket hordó (Streitwagen) és 
a tulajdonképeni szekérvárat alkotó szekerek között (Heerwagen, Fuhrwagen, 
Reise wagen), melyeken a gyalogság egy része foglalt helyet és csak kisebb lő-
fegyvereket vittek. Erre nézve világosan nyilatkozik Eschenloer (II. 34.) de már 
Eberhard Windecke írja, hogy a husziták fel voltak szerelve «mit wagenbürgen 
und mit wegen die armbrost und pfile trugent». (230. 1.) A «Streit wagen» a tábori 
ágvú közvetlen őse. 

2 Brandenburgi utasítás. 1477. (477.) 
3 Hodjetin, (Angernél 117. lap.) Brandenburgi utasítás. 1462. (442.) 
4 Pragenses . . . de Praga dirigunt gentem : equestrem, pedestrem 

et in curribus se vehentem. Laurentius de Brezina. (Höjler 1. 444.) . . . mit 
euwer gantzer macht, reisigen, uff wagen und zu fusse. Urk. Beiträge. I. 608 — 
609. (513. sz.) stb. 

5 So ligen sie nu mit iren Wagenburgen und greysigen Zewg. Urk. Beiträge. 
II. 106. (646. sz.) 

6 Eschenloer II. 333. König Matthias zöge aus B r e s l a u . . . mit seiner 
ersten Wagenburg und liss das andere Heer gar wegzihen aus Bresslau. 

7 Aeneas Sylvius i. m. 72. 
8 Wlczek-féle utasítás. (Oestreichische Militärische Zeitschrift. 1836. 

IV. füzet. 9 2 - 9 3 . lap.) 
9 1429. sziléziai (404.) és 1430. nürnbergi utasítás. (405.) Utóbbi meg-

szabja, hogy a hadiszekérhez beosztott húsz ember közül öt pánczélos legyen 
s öt nyereg álljon rendelkezésükre. (408. lap.) 



szabályzatok egjrrészt lövészeket rendelnek (puskások s parittyá-
sok, majd számszerijasok), másrészt horgas kopjával és cséplővel 
fegyverzett harczosokat. Ha, mint előbb láttuk, alkalmilag egye-
seknek el kellett hagyniok a szekeret, a kellő számú embert min-
dig a nem-lövészek állítják ki. A puskás nem távozott szekerétől 
és nem csatlakozott a drabantokhoz. (A gyalogság nem szekerek-
hez osztott részének neve drabant t. i.)1 Ez a megnevezés a huszita 
háborúk szülöttje 2 és jelenti a csakis szálfegyverekkel (elsősor-
ban kopjával) felszerelt gyalogságot.3 Az ellenkező megállapítások, 
melyek szerint a drabantoknak lőfegyverük is volt, az egykorú 
kútfőkből be nem bizonyíthatók.4 A szekereket mindig parasztok 
és városi polgárok állítják ki, felszerelésükből a lőfegyverek soha 
nem hiányzanak, a drabantok között nemesek5 is teljesítenek 
szolgálatot, pedig a lovagi erkölcs sohasem tartotta megengedhe-
tőnek a kézi lőfegyverek használatát.6 As 1477 brandenburgi uta-
sítás ezer szekérre tízezer embert számít, kik közül ezer kocsis, ezer 
utász, nyolczezer pedig drabant, mi nem egészen egyeznék az előb-
biekkel, de mert lőfegyverekről az egész utasításban nincsen szó,7 

ezek a szekerek nem is hadiszekerek tulajdonképen, hanem csak 
szállításra valók. A nürnbergi (1430) egyenesen a szekerekre he-
lyezi a szekérvár valamennyi gyalogosát, de megmondja, hogy az 

• 
1 . . . waene und drawanten. Urk. Beiträge. II. 190. (Érdekes, hogy Palacky 

ezt a levelet mely Grünhagen szerint 1431-ből való, ugyanezen kötete más helyén 
is közli (532 — 533. lap), de már 1427-es kelettel.) Ugyancsak Eschenloernél 
«Wagen und Drabanten». II. 33 — 34. 

2 Köhler i. m. III . 2. 144. lap. 
3 Ha rohamot intéző gyalogcsapatról van szó, az mindig drabant. Pl. 

Eschenloer II. 127. 
4 «Item zu dem einen Sturm des schwarzen und weissen Fähnlein sollen 

sein 1000, nämlich 200 Armbrustschützen, dan 400 Reisige und 400 Trabanten, 
so wie 500 Büchsenschützen» rendeli a brandenburgi választó Garz ostrománál. 
Kriegsgeschichtliche Einzelschriften (herausgegeben vom Grossen Generalstabe) 
III . füzet, 29. lap (jegyzet). 

5 «Edelleute-Trabanten.» 1462. brandenburgi utasítás. 443. 
6 V. ö. Aschbach i. m. III. 386. — Paolo Vitelli a fogságba esett puskást 

megvakíttatta és kezét levágatta, mert «méltatlannak találta, hogy derék és 
némelykor nemesrendü lovagot közönséges gyalogkatona megsebesítsen és 
leterítsen». Burclchardt A renaissancekori műveltség Olaszországban. I. 125. 

7 447. lap. 



egy szekérre eső húsz ember közül hét mesterember, nyolcz lövész, 
öt pedig pánczélos, ki mint említettük a lovasság erősítésére hi-
vatot t . 1 Ebben tehát tulajdonképeni gyalogság (drabant) nem 
szerepel. 

A szekérvár egyrészt fedezi és védi a gyalogságot, másrészt 
átmenet a tüzérséghez. Igen sok felsorolás azért a szekeret nem 
a gyalogság egyik tényezőjeként tünteti fel, hanem úgy mutatja 
be, mintha a lövegek egy fajtája volna.2 A tüzelőfegyver és a szekér 
a husziták idejében még elválhatatlan. Nemcsak ágyúikat tették 
szekérre, — ez nem is lehetett máskép — lövészeik is szekereken 
közelítik meg 3 az ellenséget és azokon várják be támadását. Lő-
fegyvereik hatását a források nem győzik eléggé kiemelni. Lövé-
seik utakat vágtak az ellenséges tömegekben.4 Ellenséges támadá-
sokat sikerült pusztán fegyvert űzzél visszaverniök,5 mi rendkívül 
szokatlan teljesítmény még későbbi időkben is. Ágyúikat a krónika 
baljóslatuaknak6 nevezi s Zizka szekérvárát a körülményeknek 
megfelelően elhelyezett lövegeivel7 csak az éhség birta megmoz-
dítani. Pedig semmiféle nevükhöz fűződő technikai újításról nin-
csen tudomásunk. Csakis a jól megválasztott állás, a lovasharczok-
ban addig ismeretlen tömeghatás 8 és a gyakorlat vezette őket 
eredményeikhez. Ágyúik a XV. és XIV. század rendes kőlövegei : 

1 406. és 408 lap. 
2 . . . dimissis ibidem curribus machinis bombardis et ceteris bellicis 

instrumentis. (Chr. Treboniense : Höfler I. 52.) . . . mit grossen und deinen 
puchsen, wegen und anderm gezeug. (Urk. Beiträge. II. 44.) 589. sz. Vonatkozik 
mindez a löveghordó szekérre az ú. n. «St reit wagen »-re. 

3 Laurentius de Brezina. Höjler I. 527. 
4 Wulf Die husitische Wagenburg. 44. 
8 Et cum qusedam türme regis cum impetu currus vellent invadere et iam 

cum magno eorum damno per pixides sunt repulsi, (Laurentius de Brezina, 
Höfler I. 526. 

8 . . . curribus circumdati, diris bombardis Ungaros prosternentes. (Chr. 
Treboniense, Höjler I. 62.) 

7 Se cum suis cingens curribus pixidibusque adaptatis viriliter hostibus 
ee defendit. Laurentius de Brezina. (Höjler I.) 519. 

8 Wulf Die husitische Wagenburg. 45—46 1. — Az 1475. brandenburgi 
utasítás a lövegeknek egyszerre csak negyedrészét engedi kilőni, mert a töltés 
lassan ment s közben rohamot kaphattak. 446. 



a tarasnice (Terrasbüchse) és a haufnice.1 Utóbbinak legalább ők 
adtak nevet, de a tarasnicének még a neve sem származik tőlük. 
A haufnice lövedéke kő,2 a tarasnicé-é ólom is lehet, később pedig 
úgylátszik mindig ólom.3 Kifelé fordított csőtorkolattal, vaskapcsok 
erősítették a szekérhez s a csövet ezen a fokon sem emelni sem 
oldalt fordítani nem lehetett.4 Nagy előhaladás volt s annak is 
tünt fel mindjárt akkor, a mint a század második felében a helye-
sebb laffetázás folytán forgatható ágyúk is kezdettek elterjedni.5 

A czélzás nem lehetett valami pontos, az ágyúk csövének hossza 
akkoriban 8'5—6 lövedékátmérő,6 de közeli tömegek ellenében 
így is szokatlan volt az eredmény. 

Átlagosan öt szekérhez tartozott már egykétlovas szekér(Karre), 
mely ágyút hordott,7 huszonöthöz egy nagyobb löveg, ötlovas szeké-
ren. S az egész seregnek mindig volt legalább egy hatalmas ú.n. sze-
kérágyúja (Wagenbúchse), melyet 18—20 vagy még több ló húzott.8 

Az ilyen nagyobb ágyúknak, melyeket főleg ostromok idején hasz-
náltak, készítőikről vagy tulajdonságaikról neveket adtak,9 és ez a 
szokás, mint különösen Bonfini nem egy helye bizonyítja, azután 
a magyar gyakorlatba átment. A kézi lőfegyverekből több jutott 
egy szekérre, több mint a hány lövész, úgy, hogy egy többet ke-

1 A magyar taraczkszó a tarasnicéből ered. A század vége felé már azono-
sítják a haufnicéval. (Szamota-Zolnai Magyar oklevél-szótár. 960. lap), mely-
ből viszont a baubitz keletkezett. Ma is egyet jelent a kettő. 

3 Steinbuchs genannt howfnice, mondja az 1429. sziléziai utasítás. 404 lap. 
3 Köhler i. m. III . 1. 308. 
4 U. o. 311. 
6 Daruf uf dem einen sechs Buchsen waren, iegliche bei einem Centner 

an Gewichte, die man uf dem Wagen umbkeren mochte und wenden uf alle 
Seiten, Eschenloer II . 34. 

• Köhler i. m. 3. I. (292. lap, 4. jegyzet és 311. lap.) 
7 1429. sziléziai utasítás. (404.) Nürnbergi utasítás. 1430. (407.) — Az 

1433. német lovagrendi utasítás csak húsz szekérre számít egyet (411.), az 1444. 
frankfurti ellenben már kettőhöz. (438.) 

4 1430. és 1450. nürnbergi utasítás (407. és 439. lap), továbbá Seldeneck-
(453.). V. ö. Eschenloer II 37. Dise Büchse kome darnach am Montage gen 
Frankstein, vier und zwanzig gute Pferde zogen, uf einem starken guten Wagen 
darzu gemacht. 

9 . . . pixidem magnam Chmelik, pixidem dictum Chmelik magnum. 
Bartosek 1 5 5 - 1 5 6 . 



zeit.1 Vetőgépeik valószínűleg inkább nagyobbszerű számszerijak. 
Ezekről ritkábban történik említés.2 A munitio elhelyezésében 
következetlenek. Egy és ugyanazon szabályzat az egyik ágyú-
typus lövedékei számára külön szekeret ad, a másikét magára az 
ágyússzekérre rakja.3 Lőszerszámaikat a husziták nagyon meg-
becsülték, a legkényesebb helyzetekben is igyekeztek őket meg-
menteni még olyankor is, mikor szekereik nagyobb részét kény-
telenek voltak az ellenség kezén hagyni.4 

A szekérvár elterjedése a seregek külső képét teljesen átala-
kította. A lovagcsapatok helyébe, melyeknek legkisebb egysége 
a lándzsa volt, a «gleve» (a lovag, azaz glevener és kísérete), szekér-
soroktól környezett lovas- és gyaloghadak lépnek, melyeknek 
egyrészt legkisebb egysége a szekér, másrészt az egész sereg lét-
száma és ereje is visszatükröződik a szekerek számában.5 Mátyás, 
mikor a Boroszló ellen vonuló nagy lengyel sereget kikémlelteti, 
mindenekelőtt a szekerek számát illetőleg kér adatokat.6 Szekérvár 
nélkül nemcsak megütközni nem ajánlatos,7 még nagy számbeli 
fölény mellett sem, de fontosabb vagy fényesebb békés kivonulás 
sem történt meg nélküle. A cseh Ulászló serege, melynek kíséreté-
ben 1477-ben meglátogatta a császárt, szekérvárat visz magával 8 

1 A nürnbergi utasítás 1430-ból két lövészre hat ilyen fegyvert bíz. (408.) 
N e v ü k : Hackenbüchsen, pischaln, bombardse manuales. (Wulf Die husi-
tische Wagenburg. 42.) — A német lovagrendi utasítás szerint egy szekéren 
négy «gute lange lotbüchsen» (421.). 

2 Chr. Universitatis Pragensis. Höfler I. 44. Laurentius de Brezina. U. o. 
I. 362. 

3 1450. nürnbergi utasítás. (439.) 
4 Chronicon Treboniense. Höfler I. 62. 
4 Zsigmond királynak a sziléziai fejedelmekkel megbeszélt utasítása egy-

egy szekérre 18 embert utal (két hajtó, két puskás, hat számszerijas, négy csép 
és kettő horgas kopjával.) A gyalogság többi részét (drabant) tizes csapatokra 
osztja (je zehn mann einen hoptmann haben, und hundert einen und tusend 
einen. — 403. és 404. lap) úgy látszik olyanformán, hogy a tíz embernek egyúttal 
egy szekér feleljen meg. (Urk. Beiträge. II. 34. 1. 577. sz. A király pozsonyi 
előterjesztése szerint ugyanakkor : «X. man habin eyn wayn und ein hauppt-
tnan item C. man ein hauppman, tasint man ein haupptman unde alzo vort an.) 

6 Eschenloer II. 306. 
7 Frigyes brandenburgi választó jelentése Zsigmond királyhoz a miesi-i 

és tachau-i eseményekről (1427. augusztus 24.). Urk. Beiträge. I. 541. (472. sz.) 
8 Eschenloer I. 357. 



s V. László francziaországi leánykérő követsége a városon kívül 
tábort üt lánczokkal egymáshoz kapcsolt szekereiből, melyet a 
kemény tél daczára (1457 deczember) nagy tömegekben bámult 
meg a szokatlan látványra kíváncsi párisi nép.1 

A husziták első kisebb csatáinak lefolyása typikus. Mind-
annyiszor ők a megtámadottak. Útközben vagy táborozás alatt 
reájuk ront az ellenséges lovasság és ők szekereik mögött bevárják 
a támadást és védekeznek.2 A lovasnak ilyenkor rendesen le kellett 
szállnia lováról,3 s gyalog kísérelni meg a betörést a szekerek közé. 
Hogy valóban így történjék, a szekér várat lehetőleg magaslaton 
állították fel. Ezáltal a lovas kiesett rendes szerepéből s nehéz 
fegyverzetében, kiszolgáltatva az ágyúk lövedékeinek, lassú moz-
dulatokra kényszerült. Thaboritis se curribus circumdantibus.4 

rustici curribus se circumsepientes 5 írja a krónikás s a lovag nem 
tudott győzni a paraszttal szemben, jóllehet a számbeli fölény 
is az ő részén volt. A szekérsáncz tette 6 ezt és a megfelelő állás. 
A későbbi időben is igen fontosnak tekintették, hogy az előnyös 
védelmi állást a szekérvár igyekezzék kihasználni s lehetőleg ne 
hagyja azt el.7 A jól elhelyezett szekérvár megkönnyítette a vé-
delmet s az előre beállított lövegek hatása, egyik oka a huszita 
győzelmeknek.8 A másik a szekérsorok mozgóképességének taktikai 

1 Palacky Geschichte von Böhmen. IV. 1. 424. lap. 
2 Sie hetten ein Gewonheit, das sie die wegen zusamenstiessent und daruss 

ein bürg machten, darinne logent sie. Windecke 243. 
3 Aeneas Sylvius i. m. 60. lap. 
4 Laurentius de Brezina. Höjler I. 353. 
5 U. o. 362. 
6 A mozdulatlan és zárt szekérvár megostronilása igen nehéz és rendesen 

gyümölcstelen vállalkozásnak bizonyult. (V. ö. Eschenloer II. 127. Jahns Ge-
schichte des Kriegswesens. 946.) Tapasztalt hadvezér nem is erőltette, még ha 
szüksége is lett volna a döntésre. Ugyancsak Eschenloer írja Mátyás és Podjebrad-
ról : Es war Wunder, dass dise zwei Heere ungeschlagen von einander zogen. 
Girsik wollte sich auswendig der Wagenburg nicht schlagen, sondern in der Wagen-
burg suchte er sein Vorteil. Aber Matthias wolte die Wagenburg nicht stürmen. 
II. 202. 

7 Seldeneck-féle utasítás. 458. lap. Seideneck szerzőségét illetőleg lásd 
Jähns Gesch. der Kriegswissenschaften 1. 315. 

8 Max v. Wulf (Die husitische Wagenburg) és Delbrück szerint ez egyetlen 
ok. (Geschichte der Kriegskunst. III. 507 — 508.) 



érvényesítése és tulajdonképen ez a Zizka újítása, bár az ő ütkö-
zetei is nagyobbrészt védelmi természetűek.1 Kevés embere volt 
t . i. és mint láttuk, kevés hadiszekere. A mint a hiányon segíteni 
képes volt, változtat magatartásán s támadó hadjáratot vezet 
Magyarország ellen (1423). Utódai sűrűn követik példáját. Cseh, 
német és magyar területeken folyik a harcz. 

Zizka, mint említettük, négjr szekérsorral nyomult be Fel-
vidékünkre. S utána is ez a tagozódás látszik szabályszerűnek.2 

A két külsó' szekérsor rendesen valamivel hosszabb volt, mint a 
belsők s megálláskor ezek a külső sorrészek,3 az ú. n. szárnyak (ok-
ridli) hajlottak egymáshoz s tették a szekérvárat zárt egésszé. Meg-
lehetősen kényes mozdulat volt ez, az ellenség hirtelen támadása, 
ilyenkor végzetes lehetett volna. Azért táborütés és táborbontás 
alatt erős őrségeket kellett kiállítaniok,4 valamint az őrszolgálatra 
állandóan nagy gondot fordítottak,6 hogy senki kívülről a szeke-
rek közé be ne juthasson. A lovakat kifogták, a tábor belsejébe 
vitték.6 A szekereket pedig egymáshoz tolva a készletben lévő lán-
czokkal, illetőleg kötelekkel összeerősítették. A belső sorokat meg-
állapodáskor a külsőkkel egy magasságba vezették fel s belőlük 
egy második torlasz keletkezett, mely a külső mögött húzódott 
el s kisebb méretekben ugyanolyan alakú volt, mint amaz. A belső 
sorok közepéről egy-egy szekeret kiemeltek miáltal egy az egész 
alkalmatosságot keresztben metsző utcza keletkezett 7 a közleke-
dés megkönnyítésére. A külső sorokon is volt kapu és pedig kettő, 
egyik a másikkal szemben, melyekre állandó kirendeltség vigyázott,8 

a belső sorokba vágott átjárókat pedig kisebb őrségek tartották 

1 Palacky Geschichte von Böhmen. III. 2. 366. 
2 1430, nürnbergi utasítás (406.), 1477, brandenburgi utasítás függeléke 

(448.) stb. 
3 A Wlczek-féle utasítás szerint a külső sorok másfélszer oly hosszúak, mint 

a belsők. (Oestr. Mii. Zeitschrift. 1836. évf. IV. 96.) 
4 1462. brandenburgi utasítás (441). 
6 Éjszaka idejére ugyanazon utasítás a sereg negyedrészét őrségre állítja. 

(442.) 
6 1475. brandenburgi utasítás. (446.) Seldeneck. (459.) 
7 1462. utasítás (443.). Seldeneck (459.). 
8 Az 1475. utasítás a kapu védelmére 1000gyalogost rendel s még lovasokat 

is (446). Az 1462. éjjel 200, nappal 100 fegyverest (443). 



szemmel inkább azért, hogy az út mindig szabad .maradjon.1 

A belső sorok egy teret vettek körül. I t t volt a vezér sátra, riadó 
esetén itt gyülekezett a sereg a szekereken néhány embert hagyva.2 

Az 1475. brandenburgi utasítás pedig a gyalogság zömét állandóan 
itt tar t ja , hogy legkönnyebben segélyt vihessen a veszélyeztetett 
helyekre.3 A téren kapták meg minden este a másnapi parancsot 
és jelszót a sorvezetők s éjszakára ide vitték az összes ágyúkat.4 

Ezek és a kapukon kívül a szögletek voltak a szekérvár legfonto-
sabb pontjai, melyek szintén nagy őrséget kaptak.5 Seldeneck uta-
sítása a négy szögletet a hadrakelt városi polgárság legjobbjaira 
bízná, hogy egyúttal a kapukra is figyeljenek. Az ő normális sze-
kérvára hatsoros, mi kései fejlődés eredménye. A téren van az 
uralkodó és szűkebb kísérete, a következő közben az urak és a ne-
messég, legszélen a parasztság.6 

A hosszabb időre felvert szekérvárat tábori erődítésekkel is 
ellátták.7 Köröskörül árkot ástak és mellvédet emeltek, sőt Sel-
deneck a rejtett árkokat is (farkasvermek) igen javasolja.8 Ugyanő 
a külső sort úgy látszik kettős sorból róná össze, mert a két külső 
sorban helyezi el a lövegeket,9 minek csak úgy van értelme, ha fel-
tesszük, bogy a szekerek egymás szélső kerekeit oldalról takarták, 
vagyis a legkülsőbb sor nem tömör, hanem az egyes szekerek közt 
egy-egy szekérhosszny.i hézagok voltak, melyeket egy második 
ugyancsak hézagos sor töltött ki, olyanformán, hogy tagjai elfed-
ték az előbbi réseit. így a külső sor kétrétű s akármelyik szekéren 
lehettek ágyúk.10 A lőfegyvereknek az ellenség lovait kellett czélba 

1 1462. utasítás (443). Seldeneck (456). 
2 A külsőkön ötöt, a belsőkön kettőt az 1462. utasítás (442.) szerint. 
3 446. lap. 
4 1462. utasítás ( 4 4 2 - 4 4 4 ) . 
8 500 gyalogost. 1475. utasítás (446). 
6 Seideneck-féle utasítás (456 — 457). 
7 1475. brandenburgi utasítás. (446.) 
8 455. lap. Ludwig v. Eyb «Kriegsbuch>>-ja szintén. Ezek fenekén karók 

voltak feláll ítva. Jähns Geschichte des Kriegswesens. 951. 
• 459. lap. 

10 Valószínűleg így kell érteni a cseh évkönyvek adatát is, mely szerint Zizka 
a maleschaui csatában úgy állította fel szekereit, hogy «kerék kerékre» került. 



venni.1 Az erődítmény körül lovasok portyáztak,2 éjszakára pedig 
a külső sorok előtt tüzeket gyújtottak kőhajításnyi távolban,3 

minden tíz szekér előtt egyet. Benn a szekérvárban ellenben min-
den tűz kialudt s mert a tűzveszélytől igen féltek, büntetés várt 
arra, ki ellenkezőt cselekedett.4 Ha egyes szekerek abrakoltatás 
végett helyöket elhagyták, az így támadt nyílásokat lánczok, 
deszkák, karók stb.-vel visszatértükig eltorlaszolták.5 A kivonulás 
etetésre, zárt tömegben történt szekerekkel. Az 1478. branden-
burgi utasítás a sereg nyolczadrészét jelöli ki ilyenkor külön őr-
ségül s ugyanennyi embert az ágyúkhoz.6 Az ágyúparknak külön 
parancsnoka volt épen úgy, mint az utászoknak.7 Ez modern vo-
nása a szekérvárnak. Huzamosabb jellegű felállításkor a kapuk fel-
vonó-híd és csapóajtókkal 8 voltak ellátva, a hevenvészettebbek be-
járóit elhintett spanyol lovasok 9 (taras) és hatalmas pajzsok védel-
mezték, melyek mögött egykorú ábrázolások szerint, egész csapatok 
elfértek.10 A kiállított őrségek czélja tisztán felderítés és hírszerzés, 
harczba bocsátkozniok tilos volt,11 csak miután a támadó ellenség 
lankadni kezdett, rohant ki a kapukon a gyalogság (drabantok) 
és lovasság, hogy a csatát közelharczban eldöntse.12 A helyes idő-
pont megválasztásától rendkívül sok függött. 

A szekérvár alakja rendesen négyszög. Az 1475. utasítás 

(Wulf Die husitische Wagenburg, idézve a 32. lapon.) V. ö. Rothe : . . . do 
zogin sie kettin durch zwefache waine unde luden ihre buchsen . . . Toman i. m. 
294. lap. 

1 Seideneck (459.). Wlczek (Oestr. Mil. Zeitschrift 1836. IV. 89. lap.) 
2 1462. utasítás. (442.) 
3 1462. utasítás. (443.) 
4 Hodjetin utasítása, Angernél i. m. I. 116. A Seldeneck-féle egyenesen 

halálbüntetést szab arra, ki induláskor tüzet égve hagyna. 460. 
6 1462. utasítás. (443.) 
6 450. lap. 
7 Seldeneck-féle utasítás. (457.) 
8 1462. utasítás. (443.) 
9 Jähns Geschichte des Kriegswesens. 892. 

10 Bemutat i lyeneket Toman sokszor idézett müvének (Husitské Valecnictvi) 
ötödik képmelléklete. (Boj s husity.) 

11 1475. utasítás. (446.) 
12 Wulf Die husitische Wagenburg. 53. 



négy oldalt említ,1 a Seldeneck-féle szintén ezt a formát ajánlja.2  

Ludwig v. Eyb félkör és háromszögről is beszél ugyan, de csak adott 
esetekre vonatkozólag. Pl. valamely hídfőt lehetett így biztosítani.3 

Általánosan elfogadottnak látszik, hogy a szabad területen felütött 
szekérvár négyszögű volt s eltérés csak akkor van, ha egyik oldalá-
val valamely terepalakulásra támaszkodhatott. Nagysága a sze-
kerek számától függött. Már háromszáz szekérből álló közepes 
szekérvár is jókora területet foglalt el, Wulf elfogadható számítása 
szerint 75,000 négyzetmétert.4 Albert király szekérvára pedig, 
mellyel 1438-ban Tábor előtt megjelent 1800 szekerével nagyobb 
volt, mint egész Köln városa.5 Ez a nagy tömeg és a vele járó 
nehézkesség kétségtelen fogyatkozása a szekérvárnak, min segíteni 
úgy iparkodtak, hogy a nagyszámú sereget több egységre bontot-
ták, mindegyiket egy-egy szekérvárral.6 S ha gyors mozdulatokra 
volt szükség, a lovasság,7 sőt néha a gyalogság is8 maga mögött 
hagyta szekereit és előre nyomult. A szekérvár tőle kitelhető 
sebességgel követte őket.9 

Az indulásra Seldeneck szerint hármas kürtjel figyelmeztetett. 
Elsőre megetették és megitatták a lovakat, másodikra befogtak, 
harmadikra minden készen állott. Először a legeiül és a hajlásnál 
levő szekerek mozdultak meg. Majd a sorok kinyúltak s bevárták 
míg valamennyi felfejlődött, szóval az él egyenessé vált.10 Legelői 

1 446. lap. • 
2 456. lap. 
1 Jähns Geschichte des Kriegswesens. 951. 

4 Die husitisehe Wagenburg. 38 — 39. lap. 
Jähns Gesch. des Kriegswesens. 955. 

6 Az 1431. nürnbergi országgyűlés a husziták ellen hét sereg állítását hatá-
rozza el és ennek megfelelően hét szekérvárét. Urk. Beiträge. TI. 198. (731. sz.) 
V. ö. Wulf i. m. 37. 

7 Urk. Beiträge. II. 128. (665. sz.) Eschenloer I. 93. 115. II. 252. stb. 
8 Urk. Beiträge. II. 9 2 - 9 3 . (632. sz.) 
9 A szekérvárral formális harezszerü gyakorlatokat tartottak. Az erfurti 

évkönyvek leírását közli Jahns. «So rante der Hauptmann mit dem reisigen 
Geczüge, so werden (wehrten) sich die Weppener in der Wainburgk, und hatten 
also zwene suberliche stosze, doch nit mit dem Ernste, sondern dass sich die Lute 
ubetin unde sich desto bass zu der sache wüsten zu schicken.» (Gesch. d°s Kriegs-
wesens. 945.) 

10 Seldeneck-féle utasítás. (457.) 



haladt az elővéd (Rennpanyr),1 utána az élelmiszekerek, majd 
gyalogság s azután a tulajdonképeni szekérvár,2 valamivel előtte 
az ágyús és munitiós szekerek. A szekérvár mögött ismét gyalog-
ság, két oldalt őrségek.3 Az őrségek kiküldésének elmulasztása 
nem egy vereségnek lett az oka,4 mert a mozgásban levő szekérvárba 
nem volt nehéz betörni. Windecke leírásából kitűnik, hogy a hu-
szitákra nézve a hiltersriedi csata hiányos őrszolgálat miatt veszett 
el.5 Ha az ellenség közel volt, a szekerek rendjére nagyon ügyeltek.6 

Ellenkező esetben pusztulástól lehetett tartani.7 Azért a Hodjetin-
féle utasítás a. rendbontókat haditörvényszékkel fenyegeti meg.8 

A szekerek vezetőinek természetesen minden beosztott engedelmes-
séggel tartozott. A hajtó fontos szerepű tagja a seregnek, az utasí-
tások sokszor hangoztatják, hogy jól legyen felfegyverkezve és 
értse a dolgát.9 Eendesen ketten voltak s megsebesülés esetén azon-
nal más fegyveres ült helyükre.10 Hogy a haladás könnyebb legyen, 
mindegyik sor előtt utászok dolgoztak.11 Megfelelő szerszámokkal, 
mint láttuk, az utasítások a szekereket bőségesen ellátják. Keze-
lésükre pedig vagy az egyes járművekről vettek el kellő számú 

I 1462. brandenburgi utasítás (441). 
* U. o. (442.) 
3 U. o. (443.) 
4 Sternberg János kisebbszámú csapatával 1469-ben hirtelen az ellenséges 

szekérvárra bukkant, úgy hogy már egyikük sem hátrálhatott. Sternberg támadott 
és győzött . Eschenloer II. 183. 

6 347. lap. 
8 Sed quia senserant inimicos fore in propinquo preparatis equis et curribus 

iter arripiunt. Chr. Universitatis Pragensis. Höfler I. 402. 
7 Eschenloer I. 102. 
8 Anger Gesch. der k. k. Armee. I. 114. A brandenburgi utasítás szerint 

(1462.) mindegyik sorparancsnoknak (Zeilführer) három lovas segédje legyen, 
kik a rend fenntartására ügyelnek. (441. 1.) 

9 1429. sziléziai utasítás. (403.) 1444. frankfurti utasítás (438.). Seldeneck 
mindegyik mellé két pajzsos fegyverest ad védelmük (452.) 

10 1462. brandenburgi utasítás (443.). T. i. az irányításhoz a tulajdonképeni 
vezetőkön kívül mások is voltak, kik értettek. Boroszló tanácsa Görlitzbe küldeni 
igéri «unsern obirsten Büchsenschisser, der do auch zu der Wagenfart wol kan.» 
Urk. Beiträge. II. 546. (24. sz.) 

I I 1462. brandenburgi utasítás (441.). Wlczek (Oestr. Mil. Zeitschrift 1836. 
IV. füzet) 92. lap. 



embert, vagy a szekerek között menetelő csapatokból.1 Az utászok 
munkája a szekérvárat nagyon közelről érintette. Erdők, vizenyős 
vízmosásos helyek, folyók, valósággal ellenségei. A cseh évkönyvek 
leírják milyen nehéz volt a folyón való átkelés az 1430. évi szász-
földi hadjáratban.2 Átkelés közben könnyen jutottak az ellenség 
hatalmába,3 mocsaras vidéken a szekerek jó részét esetleg elhagyni 
kénytelenek.4 Pedig a szükség reávez&tte őket, hogy a hídverés 
mesterségét mintaszerűen megtanulják.5 Visszavonuláskor csodá-
kat tudtak művelni, egyik hidat a másik után készítve,6 közben 
támadásokat verve vissza. Természetesen, ha lehetett a jól járható 
utakat keresték, de mindig felkészültek minden eshetőségre. Sel-
deneck négy szekeret hidakkal szerel fel s az élre helyezi őket, 
hogy a hidakat a sereg előtt felverhessék. Esetleg gúzzsal átkötött 
rőzsenyalábok használatát is javasolja.7 Az erdő még veszedelme-
sebb. Néha egészen leküzdhetetlen menetakadály. Harcz közben 
erdőségbe menekült szekerek üldözés esetén feltétlenül veszve vol-
tak.8 Defiléen elsőnek a jobbszélső sor ment át s odaát megvárta 
a többit. Majd a hely természete szerint, a mint lehetséges volt, 
helyreállott a régi rend.9 

Ez a rend, mint említettük, általában az, hogy a szekerek 
négy sorba fejlődjenek. Négy, a menet irányába eső sorba. Az 1430. 
nürnbergi utasítás azt mondja, hogy öt szekér tesz egy <<Glied»-et, 
öt «Glied» pedig egy «Bund», melynek 25 szekere egymás után 
halad. (Ez tehát nem más, mint egy szekérsor.) Négy «Bund» pedig 
egy teljes «Schickung»,melynek sorai egymás mellett mennek.10 S ez a 

1 1429. utasítás. (403.) 
' Wulf Die husitische Wagenburg. 30. 
3 Appendix Bartossii. (Dobner i. m. I.) 215. 
* Chronicon Treboniense. Höfler T. 62. 
6 Qui mirabiliter prseparantes pontes in Wessole pervenerunt cum curribus 

et equis . . . Höfler. II. 76. 
8 . . . s u c c e s s i v e per quasdam aquas et et lutositates pontes fa cientes in 

nocte fugerunt. Bartosek (Dobner I.) 165. 
7 Seldeneck-féle utasítás. (454.) 
8 V. ö. a tausi cseh győzelem leírását. Chr. Treboniense. Höfler I. 60. 
9 1462. brandenburgi utasítás. (442.) 

10 406. lap. «Schickung» alatt a szekerek felvonulását értették, itt tehát 
egy harczbavitelre már alkalmas szekércsoportot jelent. 



négy sor lehetőleg együtt is maradt menet közben, csak akkor vált 
széjjel, ha a vidék földrajzi alakulása megkivánta.1 Minél később, 
annál nehezebben engedték őket külön úton. A század vége felé 
Seldeneck már négy sort feltétlenül együtt tart ,2 igaz, hogy az ő 
szekérvára hat-, sőt többsoros, a sereg számereje szerint.3 Ha az 
ellenség közel volt, a felkerekedés bonyolultabb művelet lett. 
Ilyenkor a sorokat nem lehetett lassan kiegyenesíteni és megindulni. 
Seldeneck részletes utasítása erre nézve előírja, hogy néhány sze-
keret hagyjanak megtévesztésül az ellenség szeme előtt,4 a többi 
e mögött vonuljon el és pedig úgy, hogy négy szekérsor között 
történjék a mozdulat. Mikor a kellő utat megtették, a négy sor 
menjen tovább, majd megállapodva, ismét várja be, míg a többi 
keresztülnyomul hézagain.5 így csökkentették a rajtukütés vesze-
delmét, mert ez a kettős, megosztott mozgás mindaddig tartott , 
míg a közvetlen támadás fenyegetőnek látszott. Még nehezebb 
volt a menekülés, ha a szekérvár hegynek vagy hegységnek szorult. 
Ekkor is -reá kellett magokat szánni, több-kevesebb szekér felál-
dozására. Egy sor őrséggel ott maradt az ellenség előtt, a többi 
szekérrel a gyalogság éjjel, a legnagyobb csendben nekivágott a 
hegyeknek. A hátramaradottak azalatt ácsoltak, kalapáltak, hogy 
azt a meggyőződést keltsék, mintha javában vernék fel szekér-
várukat. Közben nedves széna vagy szalmából a sor előtt tüzeket 
gyújtottak, hogy a látást a nagy füst lehetőleg akadályozza.6 Reg-
gelre, ha a szerencse velük tartott , túl voltak a hegyeü. Más módja 
a megindulásnak, mikor a sorok nem egyenesedtek ki, hanem a 
jobboldaliak balra, a baloldaliak jobbra fordulva, keresztülhajtot-
tak régi állásuk közepén, a téren, miáltal az egész homlokzat irányt 
cserélt.7 Erről is Seldenecknél olvasunk. 

1 Ein wagenborg kann nicht an allen orten übern wasser, graben, tha le , 
berge und holz in ihren IV. Zeilen, wie sich das geboret, gehen. 1477. brandenburgi 
utas í tás függeléke. 448. lap. 

2 460. lap. 
3 459. lap. 
1 V. ö. Eschenloer e lőadását Podjebrad stockeraui hátrálására vonatkozólag . 

II. 144. 
5 459. lap. 
6 Seldeneck-féle utasítás . (454 — 455.) 
7 Verstehe und raerks recht : die drei zeil auf der rechten hand die wenden 



A vonuló seregnek nagyon hasznos kísérői a környező szekér-
sorok. Meglepetés ellen ugyan olyan oltalmat távolról sem nyúj-
tottak, mint a felvert szekérvár a tábornak, de a mozgásban levő 
sereg általában könnyebben zavarba hozható. I t t a főkülönbség az, 
hogy a mozgó szekérvárnak a lovasság veszedelmesebb ellensége a 
gyalogságnál. Arravaló lovashad ellen a mozgásban lévő szekerek 
alig tehettek valamit. De a magukba fogadott gyalogságot így is 
meg tudták védelmezni, mindenesetre jobban járt a szekérvárban 
menetelő gyalogos, mint kit a szabad mezőn ért a lovasok rohama. 
A mozgó sorok elleni támadás bár ellenállóképességük az álló sze-
kérvárénál jóval kisebb, még mindig meggondolandó maradt. 
Rendesen nem is kisérelték meg 1 s a lovashad megelégedett a 
szekerek zaklatásával, rendetlenségbe hozásával, meg az élelmezés 
gátlásával.2 Ilyen értelemben használtak, mint említettünk, a hu-
sziták ellen védelemre lovascsapatokat. Lánczokkal a haladó sze-
kerek nem voltak összekötve. Palacky ellenkező állítása puszta 
általánosítás, melynek az az alapja, hogy a felvert szekérvár tagjai 
csakugyan egymáshoz voltak erősítve.3 A mozgó szekereket ille-
tőleg ezt a források sohasem mondják.4 Az 1429. (sziléziai) utasí-
tás a lánczok alkalmazását minden meghatározás nélkül szükség 
esetére tartja fenn.5 Az 1462. (brandenburgi) pedig csak annyit 
mond, hogy éjszakára ne mulasszák el azokat feltenni.6 Rendetle-
nül, egymástól eltávolodott szekerekkel, egyenetlen sorokban ha-
ladó szekérvárról ellenben többször esik szó,7 mi nem történhetett 

sich auf die linken Seiten, und die zu der linken seiten wenden sich auf die rechten 
hand, immassen wie sie in dem läger stehn, dass sie auf dem platz aus dem lager 
fahren, auf welche Seiten sie welln. (459. lap.) 

1 V . ö. Eschenloer II . 136. 
2 Eschenloer elbeszélése szerint Franz von Hag, Mátyás király kapitánya, 

rendkívül kitűnt ebben a tekintetben. Sűrű előtöréseivel annyira tudta vinni, 
hogy a Sziléziába nyomult csehek szekérvára folytonos torlódásban volt, lovassá-
guk a szekerek közül ki sem tudott jönni. Végül is kiszorultak Sziléziából. II. 183. 

3 Geschichte von Böhmen. III . 2. 367. 
4 Wulf Die husitische Wagenburg. 30. 
6 403. lap. 
6 442. lap. 
7 Eschenloer I. 102. stb. V. ö. Wlczek utasítása (Oestr. Mil. Zeitschrift 1836. 

IV. füzet) 9 1 - 9 2 . 
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volna meg, ha a lánczok menetközben is összetartják őket. Ennek 
megállapítása a szekérvár taktikájára nézve nagyon fontos körül-
mény. 

A sorok viszonylagos hosszát tekintve kétfajta szekérvárral 
találkozunk. Az egyik sorai egyenlő számú szekérből állanak, tehát 
egyforma hosszúak, a másik külső sorai hosszabbak. Az új hadi-
eszköz feltűnésének korábbi éveiben úgy látszik, az előbbi a ren-
des. Láttuk, hogy az 1430. nürnbergi utasítás «Bund»-jai 25—25 
szekérből vannak összeállítva, 1431-ben ötsoros szekérvárról hal-
lunk, melyek mindegyike 100 szekér,1 de még 1478-ban is 50 — 50 
soros szekérvára vonul harczba a brandenburgi őrgrófnak.2 Az is 
lehet különben, hogy a közvetlenül csatába indult szekérvár sorai 
egyformák, a melyik védelemre is készül, annak ellenben külső 
sorai hosszabbak, hogy alkalomadtán összezárulhassanak. így 
volt ez Wlczeknél, hol az arány másfél az egyhez. Az előbbi talán 
könnyebben kezelhető az utóbbi biztosabb. Seldeneck mintha 
mindkét előnyt egyesíteni akarná, sorait nem egyformára szabja. 
Hat sora befelé mindinkább rövidül,3 de hogy a mozgékonyságán 
se essék hiba, a tulaj dónké peni szekérváron kívül még két záró 
és két futószárnyat4 is konstruál (Rennflügel), melyek szerepéről 
azt mondja, hogy : «Item dieselben sollen uf jeglicher seifen einer 
am alleräussersten sein und wo das not thut so sollen sie für-
schlagen und zu statten kommen.» 

Ez a megjegyzés egész sorok mozdulatára vall s sziikségessé 
teszi, hogy a szekérvár taktikai természetével és jelentőségével 
is foglalkozzunk. Néhány egykorú, igen szűkszavú csataleírás és 
Aeneas Sylvius Piccolomini két tudósítása 5 lesz ebben a tekin-
tetben segítségünkre. 

1 Urk. Beiträge. II. 238. (760. sz.) 
2 Markgraf Albrechts Anschlag über die Randow zu ziehn mit einer Wagen-

burg von 300 Wagen und mit sechs zeilen, an jeglicher zeile 50 Wagen. Jahns 
Gesch. der Kriegswissenschafter.. I. 305. 

a 4 6 0 - 4 6 1 . lap. 
4 Az ezekben szereplő könnyű szekerekről (Rennwagen) az 1462. branden-

burgi utasítás is beszél. (441.) 
5 Muro circumdatas urbes nisi necessariorum emendoruni gratia perraro 

ingredi, cum liberis et uxoribus in eastris vitám agere. Carros quamplurimos 
habere, his pro valló uti. Procedentes ad pugnam duo ex his cornua facere, in 



Hogy a szekérsorok a gyalogság védekezését minden támadó, 
elsősorban lovasság ellen megkönnyítik, kétségtelen. A szekérvár 
magától kínálkozó eszköze a defenzívának, csak az a kérdés, 
szerepe kimerül-e ennyiben. A husziták sok diadala az egészen 
felületes szemlélőt is gondolkodóba kell, hogy ejtse, hátha a szekér-
vár valamely módon részese lehet a támadásnak is. Hogyan indít-
hattak volna különben silányfegyverzetű parasztjaik és gyenge 
lovasságuk birtokában támadó hadjáratokat, olyan országok 
ellen, melyek a pánczélos vitézek egész tömegeit állíthatták velük 
szembe? S ha a huszita harczmód nem egyéb, mint védekezés a 
szekerek mögött, ugyan mi tette őket olyan rettegettekké, kor-
társaik szemében? Csak a források hivatottak ezekre a kérdésekre 
feleletet adni. Legvilágosabban beszél közülük Aeneas Sylvius. 
Szerinte a husziták szekerei részt vesznek a mozgó harczban. A hajtók 
a vezér 1 adta jelre az ellenséges sereg valamelyik részét körül-

niedio peditatum claudere, alse e quit um extra munitiones prope adesse. Ubi 
congredi tempus visum, aurigse qui cornua ducerent, ad imperatoris signum, 
comprehensa sensim qua voluerunt, hostium parte, ordines quadrigarum contra-
here, intercepti hostes quibus sui subvenire non possent, partim a gladio a pe-
ditatu, partim missilibus ab his, qui erant in carris, viris ac mulieribus necari. 
Equitatus extra munimenta depugnare, quem si forte quis oppressisset, fugientem 
mox aperti currus excipere, indeque velut e x civitate moenibus cincta defendi, 
eoque modo victorias quamplurimas consequi, cum earn pugnandi peritiam vicinae 
gentes ignorarent et ager ille septeatrionalis late patens, ad explicandas bigarum 
quadrigarumve ordines peridoneus haberetur. — História Bohemica. 72 — 73. lap. 
Más helyütt ugyanő így ír : Bohemi apud quos multa plana, raras fossas invenias, 
equi tatum peditatumque omnem intra currus claudunt, in curribus vero quasi 
moenibus armatos collocant, qui missilibus hostem arceant. Cum prselium com-
mittitur, e x curribus quasi duo cornua efficiunt, eaque pro multitudine pugna-
torum et loci necessitate explicant, retroque et a lateribus tecti in fronte pugnant, 
interea paulatim aurigse procedunt, hostiumque acies circumvenire atque includere 
conantur. Quo facto haud dubie victoriam parant, cum hostes undique feriantur. 
Est quoque plaustrorum compages ea arte composita, ut ad imperatoris jussum, 
qua velit et quando velit, aperiatur, sive ad fugam sive ad insequendos hostes 
ratio postulaverit. — Commentarius ad Alphonsum Regem. 49. lap. (Helmstädti 
kiadás.) 

1 Ebből a czélból jelzőzászlók állottak rendelkezésére. A jó és megbízható 
-ze kér vármester első kelléke a szekérvárnak. (Seldeneck-féle utasítás 452.) Hozzá 
nem értő kézben az egésznek nincs haszna, mondja Ludwig v. Eyb. ( J a h n s 
Gesch. der Kriegswissenschaften. I. 273.) 



fogni igyekeznek szekereikkel s ha ez sikerül, az elvágott és be-
kerített tömeg elveszett. A szekérsorok közé zárt gyalogság s a 
szekerek népe könnyen elbánik velük, hiszen kívülről segélyt nem 
kaphatnak. Csehország kevésbbé átszeldelt terepe a szekerek 
előnyomulását és mozdulatait nagyon lehetővé teszi és megkönnyíti. 
S ez az eljárás a titka a huszita sikereknek. 

Aeneas Sylvius ezen leírását a későbbi időkben igen sok író 
követte és fogadta el. Szerintük a szekérvár mozgó, vagy mint 
előszeretettel mondják, támadó hadieszköz. Aschbach,1 Palacky,2 

sőt Jahns 3 munkáiban is evvel a meggyőződéssel találkozunk, 
bár utóbbi szükségesnek tart ja kimondani, hogy német területeken 
az egész XV. század fofyamán nem nyomozható ki egyetlen történeti 
esemény sem, melynél a szekérvár az Aeneas Sylvius leírta módon 
manővrirozott volna, a minthogy ezt a huszitákat illetőleg sem lehet 
bizonyítani. Tehát, ha ezek a mozdulatok többet jelentenek, mint 
harczászati gyakorlatokat (!), csak igen rövid időn át, a cseh 
szekérvárharcz virágkorában fordulhattak elő.4 Ennek ellenére 
újabb munkájában ismét hangsúlyozza a defenzív és offenzív 
jelleg összeolvadását a szekér vár ban.5 

Velük szemben Delbrück és tanítványa Max v. Wulf a szekérvár 
szigorúan és kizárólagosan védelmi természetét vitatja. Delbrück 
bevallja összefoglaló művében,6 hogy a támadó szekérvár lehető-
ségében tárgyi okokból mindig kételkedett, de hogy nézetét iga-
zolhassa is, egy a cseh nyelvben jártas kutató támogatására volt 
szüksége, ki a cseh forrásokat is áttanulmányozhassa. A liviandi 
száimazású Wulf oroszul tudván, a munka elvégzésére alkalmas-
nak látszott s így jött létre a nagy tárgyismeret és szorgalommal, 
de mint ezek után természetes, sok elfogultsággal megírt értekezés, 
mely egyedül a szekérválnak van szentelve s melyet az eddigiek-
ben sokszor idéztem.7 Gondolatmenete a következő : 

1 Geschichte Kaiser Sigmund's . III . 215. 
2 Geschichte von Böhmen. IV. 1. 497. 
3 Geschichte des Kriegswesens. 891. 
4 U. o . 951. 
5 Geschichte der Kriegs Wissenschaften. 1. 310 — 311. 
8 Geschichte der Kriegskunst . III . 501. 
7 «Die husitisehe Wagenburg.» (Berlin, 1889.) 1—62. lap. 



Aeneas Sylvins tudósítása a nagy huszita győzelmek hatása 
alatt íródott. Jegyzője volt ő a baseli zsinatnak és személyes bizal-
masa Cesarini bibornoknak, ki a csehek elleni utolsó keresztes had-
járatot vezette volt. A híres kudarczok Mies vagy Taus nem üt-
közetek tulaj donképen. Ellenállás nem volt . A husziták előnyomul-
tak rendbeállított szekereikkel, elől a gyalogság, a lovasság a két 
szárnyon. Messzehangzó énekük előttük hullámzott s szörnyű 
riadalom szállotta meg a németeket. Aeneas Sylvius, ki körülbelül 
huszonöt évvel később foglalta írásba értesüléseit, a felvonuló és 
elhelyezkedő szekérvár képét, fantaziája segítségével mozgó és 
támadó szekérvárrá olvasztotta össze. Adatai eredetileg bizonyára 
pontosak, sőt esetleg a nagy Prokop vezérig vezethetők vissza, ki 
egy alkalommal beszélgetést folytatott Cesarini bibornokkal a 
huszita hadművészetről. A humanista író kora támadó lovagtakti-
kájának a befolyása alatt állott. A kései középkor csatái mind 
lovascsaták. Csak a gyáva nem mert támadni. A husziták vitézsége 
kétségen felül állott s az is köztudomású volt, hogy harczaikban 
hadiszekereket használnak. De bátor csak a támadó lehetett. 
A huszitáknak tehát támadniok kellett hadiszekereikkel.1 A lán-
czokkal 2 összekötött támadó szekérsorokat elképzelni is lehetet-
lenség bármi csekély ellenállást kifejtő sereggel szemben. Nem 
kell több, csak egy szekér lezuhanjon, egy ló elessék s az egész 
mozdulat csütörtököt mond s azontúl a szekerek csak akadályul 
szolgálnak.3 A szekérvár csakis defenzívában volt alkalmazható 
és semmi egyéb, mint külső pótlása a taktikai egységnek, mely 
támadásba fogva, azonnal veszendőbe ment.4 Tüzérségük is csak 
annak köszönheti jó hírét, hogy a támadást előkészített lövegeikkel 
bevárták.5 A források Aeneas Sylviustól független része a támadó 
szekérvárról mit sem tud. 

1 21—22. lap. Továbbá ugyanazon szerzőtől «Husitisches Kriegswesen.» 
Preussische Jahrbücher 1892. évf. 674. 

2 Szerző a támadó szekereket is láncokkal egymáshoz kötötteknek tekinti 
(Die husitische Wagenburg 14.), bár tudja, hogy ez a beállítás Palacky hozzá-
toldása. 

3 U. o. 17. lap. 
4 Husitisches Kriegswesen. 681. és 686. lap. 
5 . . . ihre ganze Taktik ja darauf beruhte, dass sie den Angritf abwarteten 

Delbrück i. m. III 508. 



Egyoldalú megállapítások ezek, a forrásokra való hivatkozásuk 
pedig egyenesen erőszakolt. Mindkettőjük (Delbrück és Wulf) 
következtetései ellenmondásokkal teljesek. Azt elismerni kény-
telenek, hogy a németek a szekérvárat átvették, hogy a cseheket 
sikereikben utánozni kívánták. De ha a szekérvár tisztán védeke-
zésre való, miért vették át vájjon? Eszerint sokkal czélszerűbb 
lett volna valamely módon támadó készségük és erejük fokozására 
gondolni. Vagy talán a német taktika is átalakult tisztán defenzívvé? 
Védelmi berendezkedésre ugyancsak védelmivel felelni épen nem 
megokolt s e mellett folytak a támadó hadjáratok egymás ellen. 
Delbrück megoldásnak gondolja, hogy a németek csata nélkül 
megfutottak a keresztes hadjáratokban, a husziták 1430. nagy 
támadása idején pedig nem volt sereg, mely szembeszállt volna 
velük.1 De honnan tudták a husziták, hogy mindez így fog tör-
ténni? Védelmül nagyobb seregnek is elég aránylag kis mennyiségű 
szekér, minek szaporítják épen a németek annyira számukat. 
Wulf röviden elintézi a kérdést. Tévedtek, irja, nem vették 
észre, hogy ez a hadieszköz kizárólag a védekezés czéljaira való.2 

Folytatva ugyanő elmondja, hogy Aeneas Sylvius tévedését a 
későbbi, a szekérvárról már mit sem tudó írók még jobban ki-
színezték. A XVII. században élt Balbinus, cseh jezsuita, már 
azt írja, hogy Zizka mindennapos gyakorlással reászoktatta em-
bereit, hogy szekereikkel némely betűformák (E, C, V, Í2) szerint 
tudjanak elhelyezkedni és felfejlődni,3 Pessina pedig íigy tudja , 
hogy Zizka vezényszavait földmíveseszközökből vette, melyeket 
parasztjai jól ismertek. S mindegyik ilyen szerszámnak a szekerek 
valamilyen alakulása felelt meg.4 A félreértések egész sorozata ez. 
melyekből az Aeneas Sylviust nem ismerő források nagyon jellem-
zően mentesek maradtak. így Wulf. 

Az utóbbi két írót illető kritikájában nagyjából bizonyára 
igaza is van. Az egykorú kútfők csakugyan nem tudnak betűalakok-
ról s földmívesszerszámokról sem. Hogy azonban ezekben a tudó-

1 So konnten mit einer blossen Defensiv-Taktik doch Offensiv-Feldzügef 
geführt werden (!). Gesch. der Kriegskunst. III. 51ß. 

2 Die husitische Wagenburg. 24 — 25. 
3 U. o. 1 3 - 1 4 . 
4 U. o. 13. 



sításokban a hagyomány valamely csirája nem lappang-e ismét 
már kérdés. XV. századbeli katonai felvonulásokról, hadiszemlék-
ről beszámoló leírások nagyon is tudnak betűkkel jelezhető harczi 
alakzatokról, csak nem azok szerint nevezik meg őket. A középkor 
rendes támadó hadrendje az ék (cuneus) természetesen olyan, 
mint egy V betű. Az «Igel» a köralakban csoportosult harczosok 
védelmi állása, minden túlzás nélkül jelezhető 0-val stb.1 Pessina 
adatának a lényegét pedig a Seldeneck-féle utasításban is felleljük, 
mikor azt ajánlja, hogy a szekérvármesternek legyen négy nagy 
zászlaja (damit man dem volk unterrichtung geben möge) s az 
elsőre lőfegyvert, a másodikra számszeríjat, a harmadikra alabár-
dot, a negyedikre pedig lándzsát fessenek.2 Mi mást jelenthetnek 
ezek, mint szimbolikus vezényszavakat s ennél többet a Pessina-
féle tudósításnak sem tulajdoníthatunk. A jelzőzászlók már a 
brandenburgi 1462. utasításban3 s Wlczeknél is előfordulnak.4 

Seldenecknél színük vörös és fehér, Wlczeknél fekete és fehér a 
könnyű megkülönböztethetőség okából. 

A mi pedig Wulf amaz állítását illeti, hogy az Aeneas Sylvius-
ból nem merített kútfők a támadásban részes szekerekről nem 
tudnak, épenséggel nem állja meg a helyét. Erre nézve néhány 
rövid példát fogok felhozni. 

Említettük, hogy a szekerek mozgóvá tételének a főoka az 
ágyúk használhatóbbá válása volt. A tábori lövegek megjelenése 
a harczban álló seregek élén, harcz közben helyöket változtató 
szekereket tételezett fel. Laurentius de Brezina krónikájában már 
az 1421. év végén olvasunk ilyen előnyomuló ágyúszekerekről, 
melyek lövései a királyi sereget elűzik helyéről.5 Zizka tovább ment ; 
miután Zsigmond Kuttenberg mellett körülzárta, két szekérsorá-
val rontott keresztül az ostromlókon.6 Ez már több az előbbinél: 

• 

1 V. ö. Jähns Gesch. der Kriegswissenschaften. I. 294. 
2 Toman i. ni. 452. 
3 U. o. 442. 
4 Oestr. Mil. Zeitschr. 1836. IV. 96. 
5 Et surgentes, ad locum, quem rex cum gente sua occupaverat, accedunt, 

et excussis pixidibus ipsum regem cum totali suo exercitu a positionis loco repel-
lunt. Höfler I. 527. 

6 Asckbach i. m. 140. 



egész sorok rohammozdulata, melyet a magaslati állás megkönnyí-
tett . Az ágyúszekerek mozgékonyságát a többi szekér is utánozza. 
De ez esetben még a pillanatnyi szükséget (t. i. Zizkának kifogyott az 
élelme) s a szekerek ne kiindulásának kedvező állást lehetne okolni, 
azonban az 1426. klattau-i csatát illetőleg mindkét körülmény el-
marad, ellenben a szekérmanőver teljes fejlettségében jelentkezik 
pontosan úgy, a mint azt Aeneas Sylvius leírta. Regensburgi András 
a krónikás feljegyzése szerint a husziták itt, hadirendbe állított 
szekereikkel a németeket körülzárni iparkodtak.1 Ez az adat 
félreérthetetlen. Wulf, hogy elméletét megmenthesse, közli ugyan-
arra az eseményre vonatkozólag Stoffel Henrik ulmi kapitány 
jelentését,2 mely a csata lefolyását csakugyan körülbelül úgy adja 
elő, mint a krónika, de a fenti mozdulatot nem említi, helyeseb-
ben mondva nem részletezi. Ez elég Wulfnak, hogy a krónikás 
leírását «etwas ungeschickt»-nek bélyegezze és felfogásához to-
vábbra is ragaszkodjék. Erre nézve meg kell állapítanunk, hogy 
mikor a szekérvár taktikai jellegének tisztázásáról van szó — 
pedig arról van, nem pedig a klattau-i csata lefolyásának rekon-
struálásáról — egészen közömbös, vájjon itt vagy ott így történt-e 
a dolog vagy nem. A fontos az, hogy egykorú író, ki tudhatta, 
mi ez a hadieszköz, a szekérvár támadó mozdulatáról ad hírt. 
így esett-e az ütközet Klattau-nál, ismételnünk kell, mellékes. 
És a Stoffel Henrik jelentése legfeljebb azt bizonyíthatná, hogy 
ott nem így esett. De szigorúan meggondolva, még ennyire sem 
mehetünk, mert más a katona szempontja és más a krónikásé. 
Stoffel Henrik csakis az ulmi tanács számára írt. Az pedig az ered-
ményre kíváncsi elsősorban, majd ama részletekre, melyek a csata 
sorsát eldönteni segítették. A szekérvár vállalkozása nem sikerült, 
mindkét szöveg elmondja, hogy a németek az erdőségbe vonultak, 
hol a szekereknek nem lehet szerepe. A katona tehát a sikertelen 
támadást annyi részlet közepette nem vette a tollára. Nem úgy a 
krónikás. Ő szélesebb és több irányban érdeklődő kör számára 

1 Cum curribus ad bellavdum ordinatis, quos vulgus vocabat Wagenpurkh, 
eo quod in his curribus tamquam in Castro se tuerentur, nostros sic circumvallare 
nitebantur, ut nullus e x eis evadere posset. Idézve Wtilfnál i. ni. 19. lap. 

2 U. o. 19—20. 



írt. Ö elmondja mit mívelt a szekérvár, még röviden azt is meg-
magyarázandónak tart ja , hogy mi az. — Eltagadhatatlan a szekér-
vár mozdulata az 1431. waidhofeni csatában is.1 I t t Albrecht 
osztrák herczeg fó'seregével a szekérvárban helyezkedett el 
két oldalt pedig egy-egy, szekerektől nem fedett, szárny állott. Az 
ellenséghez közeledve a szekérvár futást színlelt, mire a husziták 
benyomultak a belsejébe, honnan a lovasság űzte ki őket. S ekkor 
avatkozott be a két szárnycsapat, eldöntve a harczot az osztrákok 
javára. Amit pedig Eschenloer Péter beszél el az 1469. magyar-
bródi csatáról egyenesen klasszikus példája az offenzív szekér-
harcznak. A csehek könnyű szekereik lovaira drabantokat ültettek 
és egy hegyről Mátyás király alant álló csapataira zúdultak. 
Lovasságuk megtámadta ez első csapatot s míg annak a másik 
segítségére sietett, hirtelen megérkezett a szekérvár. A harmadik 
magyar csapat ezt látva, megfutott s az első kettőnek fegyveres 
kézzel kellett magát kivágni a szekérvárból.2 Ez az előadás tel-
jesen igazolja Aeneas Sylviust s Eschenloer nem aggályos tanu. 

1 . . . in der Waynburg des herrn liertzogen was der here hertzog seibist 
mit etlicher macht und schickten nu dy ander czwene hawffen des volkes bev 
seyten awss, und im namin Gotis zcoch der hertzog etc mit seyner waynburg 
torticlich ken den fynden, des glichen mit ir waynburg her wider a y kettzer. 
Als sie nu treffen solden, do gab die flocht des hertzogen waynburg, balde sy sich 
von den fynden schicketen, do das die kettzer inne worden, do yageten sie an 
alles vertzihen auss ere waynburg mit eren reisigen, als sy nu vormols off te getan 
haben, stracks den unsern noch, also das der unsern zwene hawffen dv besyten 
hylden offbrochen und slugen an dy kettzer, Urk. Beiträge. II. 247. (769. sz.) 
A kiadó Palacky az egész jelentés valóságában kétkedik ; nem tudni, miért. 
(V. ö. Wulf i. m. 55. lap. 86. jegyzet.) 

2 A csehek «bestelten die leichten Wagen, satzten auf Wagenpferde Draban-
ten und eileten einen Berg ab, auf Königes Matthiä Hofeleute, die in fünf Haufen 
,'iilten und auf dise Wagen und Wegelegunge nicht Achtung hatten. Die ketzer 
mit irem reisigen Zeuge ranten auf den ersten Haufen, der sich männiglich zur 
Were setzte. Der andere Haufen käme dem ersten zu Hülfe, darinnen eitel deutsche 
Dinstleute waren. Es ward ein hartes Schlahen. Indess käme dise Wagenburg 
den ketzern zu Hülfe in einem plotzen und res che n. Da das der dritte Haufe , 
darinnen die Ungern waren, sahen, da anhüben sie zu flihen . . . . Die ersten 
zweene Haufen schlugen sich mit ritterlicher Hand wieder von den Feinden 
aus der Wagenburg . . . Die ketzer mit der Wagenburg ranten nahe an die stat zur 
Hungarischen Broda . . .» II. 189. 



Jegyzője Boroszló városának, hadi és politikai dolgokban egyformán 
jártas. 

Es bár a források adatai alig egyeztethetők össze, annyit 
biztosan látunk, hogy a szekerek az 1434. május 30. lipani csatá-
ban sem voltak tétlenek, mikor is a mérsékeltebb csehek a taboriták 
és árvákat majdnem teljesen kiirtották. Szekereikkel együtt érte 
őket a vereség, mint az egyik krónika kiemeli.1 harczmódjuk azon-
ban tovább virágzott az egész évszázadon keresztül. Cseh ellen-
ségeik, mint a küzdelem eredménye mutatja, épen olyan jól tud-
nak bánni a szekerekkel, mint ők s az ország határain túl is köz-
ismert fegyverré vált ekkorra a szekérvár. 

Erről a csatáról maga Wulf is kénytelen elismerni, hogy 
forrásai a szekerek mozdulatairól emlékeznek meg.2 De nála ter-
mészetesen minden mozdulat csak felvonulást jelent. Xem látja 
be, hogy itt elméletével zsákutczába jut. Mert Lipannál mindkét 
fél szekérvárral jelent meg. a küzdőtéren s a csatát megvívták és 
pedig ugyancsak véresen sok ezer emberélet pusztulásával. Már 
pedig, ha a szekérvár csakis védelmi szerv, a felvonulás befejezése 
után mindkettő tevékenysége, arra kellett volna hogy szorítkozzék, 
hogy várja az ellenség támadását. De ki támadjon, ha mindkettő 
kizárólag védelemre van berendezve? Ez esetben nem történhe-
tett volna ütközet csak úgy, hogy legalább egyik fél elhagyja 
szekereit és támad azok nélkül. A mint mindkét rész szekerei-
nek ide-oda. vonulásáról olvasunk,3 bebizonyítottnak kell tekin-
tenünk támadó feladatukat, különben harcz nélkül kellett volna 
egymást odahagyniok, mint arra van is példa, mikor egyik szekér-
vár sem mert a másiknak neki menni.4 De Lipannál nem így tör-

1 Et sic plena rie et in toto prsefati exercitus Syrotkonum et Tha borítani in 
cum suis curribus ibidem ipso die prostrati sunt. Chr. veteris coll. Pragensis_ 
Höjler I. 94. 

2 Die liusitische Wagenburg. 18. 
3 Ibi currus contra currus incurrunt. Aeneas Sylvius i. m. 82. 
4 Da czogen dy ketczer gein vm und wolden yn bestriten und slugen sich 

by yn neher denne uff eyne myle weges, also slug sich der herczoge (Albrecht, 
osztrák herczeg) in sync wayne und des selbigen glich taten sie ouch und logen ivol 
vier oder jünff tage geyn enander und da der herczoge syne wayne nicht rumen wolder 

da brachen dy Thabom uff und czogen weg. Urk. Beiträge. II. 239. (760 sz.) 



tént. A szekerek oltalma nélkül keresztül vitt, közvetlen támadásra 
a defenzív szekérvár alig bevehető voltának alapos ismerője (itt 
mindkét sereg az) nem is gondolt. 

A baseli zsinattal megegyezni hajlandó nemesség és városok 
állottak itt szemben a taboriták, árvák és párt hí veikkel. Lipan és 
Híib között ment végbe a csata. Utóbbi helyhez közel állapodott 
meg az urak serege, a taboriták Lipan felől sebesen nyomultak 
feléjük szekereikkel.1 Az urak szekereiket, legalább is az élen, tizen-
egy sorban állították fel, de különben az élt nem erősítették meg 
valami különösen. Összesen négy ágyút osztottak be ide, a többi 
oldalra került.2 Egy hadicselt készítettek evvel elő, melyet a tabori-
ták hatsoros szekérvára 3 nem ismert fel. A csapatok java. t . i. nem 
az élre jutott , hanem a sorok végére s most a két szekérvár egymás 
felé tartott. Az ágyúkat kilőve az urak szekerei balra fordultak 4 

(északnak) és egész hosszúságban elvonulva a taboriták előtt, 
nekivágtak a síkságnak, mintha menekülni akarnának, miközben a 
jobb szélső sorukban elhelyezett ágyúk az ellenséget tűz alá vették. 
Evvel a mozdulattal az erők elhelyezésében eltolódás állott be, 
mert a mérsékeltek seregének színe-java, mely a hátsó szekerek 
mögött lappangott, a taboriták felé eső oldalra került,5 kik vér-
szemet kapva, elhagyták szekereiket és magukat a futni látszók 
után vetették.6 Ez volt a vesztük. Az urak készen várták őket, a 
hátsó szekereknél lesben álló csapat pedig közéjük és szekér váruk 
közé furakodott.7 Rettenetesen véres, ember ember ellen folyó küz-

1 Cum suis curribus ad currus dominorum festinantissime trahunt, suoa 
currus eorum curribus npplicantes. ( hronicon veteris coll. Pragensis. Höfler T. 94. 

2 Névtelen jelentés a csatáról. Urk. Beiträge. II. 416. (912. sz.) 
3 Wulf tizenegy- és hatsoros felállítást hihetetlennek tart (i. m. 34.). Sei-

deneck utasítása evvel szemben tizenhat sorról is beszél s általában azt taná-
csolja, hogy az előnyomulás történjék «mit soviel Zeilen, als man der feind halben 
notdürftig ist.» (460. lap.) Wulf a Seldeneck-féle utasítást még nem ismerte. 

4 Lang Die Schlacht bei Lipan. Streffleurs Mil. Zeitschrift 1907. évi . 1667.1. 
8 A pilseniek mondják jelentésükben : «nos vero ordinati eramus retro a 

parte posteriori, tunc nostre acies secundum quod ordinatum erat, tergaverterunt, 
fugám fingentes, ita qu^d nos qui eramus a parte posteriori fuimus a capite a 
parte anteriori. Urk. Beiträge. II. 414. (912. sz.) 

6 Bartosek Chronicon (Dobner. I. 188.). Urk. Beiträge II. 414. és 417. 
7 A pilseniek jelentése. Urk. Beiträge. II. 414. (912. sz.) 



delem vette kezdetét, melyben a taboritáknak sikerült ugyan saját 
szekereik közé visszafutni, de ellenségeiktől elszakadni nem. A sze-
kérvárat bezárták,1 de belül tovább folyt a mészárlás s a künn-
rekedtek is támadtak és kellő védelem híján a szekereket szét-
zilálva pártfeleik segítségére siethettek.2 A taboriták és árvák majd-
nem mind ott vesztek, alig egynehány mentette meg futva életét. 
Lovasságuk Kolinba menekült, ágyúik szekereik egytől-egyig a 
győzők kezére jutottak.3 

Ezek után világosan megállapítható, miben áll a szekérvár 
taktikája. Szekérvárral fel nem szerelt ellenséggel szemben úgy 
viselkedik, mint azt Aeneas Sylvius leírta. Egy-egy csoportjukat 
körülzárni igyekszik s azt elkülönítve övéitől, megsemmisíti. 
Megadta a gyalogos gyengefegyverzet ű parasztnak a biztonságot 
a lovaggal szemben s egyúttal a meglehetős mozgékonyságot is. 
Módot adott továbbá az ágyúk sikeres alkalmazására. A külföld 
hamarosan utánozza a huszitákat s ettől fogva szekérvárakba zárt 
seregek állanak egymással szemben. Ezután bajos az Aeneas 
Sylvius-féle harczmód. De még mindig könnyebb szekérvárat, 
szekerek fedezete mellett közelíteni meg, mint a nélkül. Meglepő 
előretörésekre ügyes hadicselekre kiváló tűzhatás elérésére ezentúl 
is sok lehetőséget tartott készen. Mozgékonysága megmarad, de 
részeinek jelentősége megváltozik. Zizkánál a külső sorok egyformán 
fontosak a későbbi szabályzatok az él és a jobboldal felszerelésével 
törődnek elsősorban. Az élre kerülnek a legjobb szekerek 4 és a 
legtöbb ágyú. Wlczek előre tíz, hátra négy haufnicet tenne, ha több 
van, annál jobb, ellenben oldalt négy-négy elegendő.® A többi 
rész rovására megerősített él a szekércsoportot mintha formaszerű 
rohamra igyekeznék alkalmassá tenni. Bartosek lovag, a krónika-
író, kinek katonai ismeretei nagyon is kora színvonalán állottak,6 

1 Névtelen jelentése. U. o. 417. 
2 U. o. továbbá Chr. veteris coll. Pragensis. Höfler. I. 94. 
3 Lang i. m. (Streffleurs Mii. Zeitschrift 1907. évf.) 1668. 
4 Vorwerckwagen, Wegen zu dem vordem Zeug. Urk. Beiträge. I. 510. 

(441. sz.) és 533. (464. sz.) 
s Oestr. Mil. Zeitschrift 1836. évf. IV. 98. Ugyanő kétannyi embert állít 

az élre, mint hátra. 
6 V. ö. Lorenz Deutschlands Geschichtsquellen. I. 325. 



szövegében többször használja a «percutere» szót olyan csaták 
leírásánál, melyekben szekérvár is részt vett.1 Az áttörés, átütés 
jellegzetes eljárása az ékalakú lovagi hadrendnek az egész közép-
koron át.2 A szekér vár mintha egészen a lovasságot akarná utá-
nozni. (Említettem, hogy a szekérvár letűnése után a cseheknél 
fontosság tekintetében nem gyalogság lép a nyomába, hanem 
lovasság.) August Dachsberg ikonographiájában egy ékalakba 
állított szekércsoportot mutat be.3 így azután nem csoda, ha 
Kammbly a husziták szekereit egyenesen rohamszekereknek tart ja , 
melyek akár a lovasság, az ellenség zárt tömegeit szétrobbantják.4 

Ez bizonyára túlzás, a szekerek minden leírás szerint sorokba 
fejlődve szerepelnek, de közelebb áll a valósághoz, mint a Delbrück-
Wulf-féle elmélet.5 A szekérvár lényegében gyalogság harcza a 
lovasság ellen, ezt Wulf helyesen állítja, de olyan gyalogságé, 
melyet épen a szekérvár mozgékonyságban, ellenálló képességben 
a lovaghoz hasonlóvá akart tenni. Az ideál a lovagi harczmód 
maradt. A jobbszárny megerősítése szintén a szekérvárak egymás 
elleni felvonulásának idején lett szokásossá. Jobboldalukkal közelí-
tették meg egymást, balra tértek ki, ha szükségesnek látszott 
(Lipan), úgy, hogy a jobbszélső sor fordult az ellenség felé.6 A jobb-
oldali sor zászlai terjedelem és alakban különböznek a baloldaliétól7 

s szoroson is, mint láttuk, a jobbszélső ment át elsőnek. Mindezek a 

1 Tandem gentes Misnensium contra ipsos bello processerunt cum equi-
tibus, pedestribus et curribus et sic se invicem percuss er unt. Dobner I. 153. s tb . 

2 Jahns Gesch. der Kriegswissenschaften. I. 292. 
3 A melléírt szöveg : Ein wiser stritter sol sin wegen in starken srit also 

ordnen : des ersten einen wagen nach dem anderen danach zween nebeneinander, 
darnach dry, darnach vier ie mer und mer nach der lenge, untz du sie alle ordnest 
nach dess heres kraft. Dar in teille das rossvolk also teillest du alle spitz etc . 
Jahns i. m. I. 260. 

1 Delbrück Gesch. der Kriegskunst. III. 519. Kammbly művéhez (Der 
Streitwagen), sajnos, nem tudtam hozzájutni, így eredeti szövegét nem ismerem. 

5 T. i. ha a századvégi viszonyokat vtsszük szemügyre, teljesen igazat 
kell adnunk Kammbly-nak. Ekkorra a szekérvár egyes részeinek megerősítése 
helyébe, egyes megerősített szekerek szerepeltetése lépett. Ezen a fokozaton azonban 
már szekérvárról nem beszélhetünk. 

6 Seldeneck-féle utasítás. 458. 
' 1462. brandenburgi utasítás. 442. 



berendezések önmagukban is eldöntik, hogy a szekérvár meg-
könnyítője, összetevője és részese volt a támadásnak, mit talán 
nem volt felesleges hangsúlyozni annál inkább, mert az ellenkező 
nézet közkézen forgó, sűrűn használt művekben is hitelre talált.1 

Végül még röviden meg kell emlékeznem a szekérvár szere-
péről várostromok közben. Már Zizkáról tudjuk, hogy szekereit 
ostrom alatt bevitte az alváros területére 2 s később is a szekérvár 
hű kísérője a várak ellen induló seregeknek. Hag Ferencz, Mátyás 
király hadvezére, várostromló cseheken rajtaütve, szekérvárat 
hódít el tőlük.3 A fallal körül nem vett előváros nem akadályuk, 
harczolva is benyomulnak utczáiba.4 Sőt a védők alvárosukat 
ostrom előtt igen gyakran felégetik.5 Zsigmond király Görlitzhez 
intézett rendelete meg is mondja, hogy erre azért van szükség, 
mert az ostromlóknak oltalmat adhat.6 a város szorongatásakor, 
Ugy látszik, a szekerekkel eltorlaszolták az épületek közeit s 
ilyenformán az ostromzár egy nemét állították fel, mellyel egész 
erősségeket is körülzártak.7 Akkor is, ha az alvárosban nem talál-
tak szövetségesre. Máskor a felvert szekérvár ostrom alatt a vár 
közelében állott 8 s ez esetben inkább arra van szánva, hogy az 
ostromló seregnek külső meglepetések ellen védelmet adjon. Bár-
mint volt, a szekerek fontosságát ostromok alatt sem kicsinyelték 
le. Wlczek utasítása nemcsak a rohamra menő hadoszlop, hanem 
a szekerek védelmére is külön csapatokat vezényel.9 

Több évtizedes virágzás után végre a XV. század végén a 
szekérvár jelentősége egyszerre alászáll. A sorok mozgékonysága 
megszűnik, mindinkább csak egyes kaszás szekerek vesznek részt 

1 Lásd pl. v. Alten : Handbuch für Heer und Flotte. IV. 916. 
2 Laurentius de Brezina. Höjler I. 449. 
3 Eschenloer 139. 
4 Chronicon veteris coli. Pragensis. Höfler I. 90. 
5 Bartosek (Dobner I.) 162. Urk. Beiträge. II. 12. (565. sz.) 
6 U. o. 
7 Der König lisse das Closter belegern und da seine Belagerung oder TVagen-

bürg käme, belagerte er das Oloster uf allen Enden. Eschenloer. II. 129. 
8 . . . d i e Unsern im Felde die Wagenburg nicht getraueten zu halden und 

auch das Schloss in Hute halden. U. o. II. 36. 
9 Oestr. Mil. Zeitschrift 1836. évf. IV. 96. 



a harczban. A málhás és élelmi szekerek továbbra is megmaradnak 
a tábor megerősítésére, néha még menetfedezetül is. De a tulajdon-
képeni hadiszekér, a sorok manővere, a Zizka harczmódja kiszorul 
a gyakorlatból. Az a fejlődési fokozat, melyen a tüzérség a huszita 
mozgalom kitörésekor állott, a szekérvárral nemcsak megfért, de 
reá is szorult, egy évszázaddal később könnyen félreteszik az útból, 
az akkori tűzhatással szemben már nem birt megállani.1 

TÓTH ZOLTÁN. 

1 Jahns Geschichte des Kriegswesens. 955. 


