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Előszó az első kiadáshoz.

Jelen munkát II-dik Rákóczy Ferencz eredetileg fran- 
czia nyelven irta, s az „Histoire des Revolutions de 
Hongrie“ czimii munka V-ik és Vl-ik kötetében jelent 
meg Hágában, Neaulme Jánosnál 1739-ben; e mü kü
lön czime: „Rákóczy Ferencz fejedelem emlékiratai a 
magyarországi háborúról 1703-tól végéig“, (Memoires 
du Prince Francois Rákóczy sur la Guerre de Hongrie, 
depuis 1’ année 1703 jusqn’ a sa fin.) E müvet a múlt 
években L. Gy. barátom magyarra lefordítván, magam 
is mássát vettem, most pedig alkalmas idő lévén ki
nyomására, van szerencsénk azt a hazája történetét min
dig kedvelő magyar olvasó közönség elé terjeszteni. 
Leghőbb óhajtásom lenne: vajha sokan tanulnának belőle!

Győrött, 1861.

Ráth Károly m. k.



Előszó a második kiadáshoz.

illa. gyarország történeti nemzetségei között első helyen 
állanak a Rákóczyak. Csak az Árpádok, Nagy-Lajos 
és a Hunyadyak múlják őket följül dicsőségben, szeren
csében, — hazaszeretetben senki. A Rákóczy-nemzet- 
ségnek e g y e t l e n e g y  tagja sem volt áruló: sőt végre 
az e g é s z  j e l e s  faj  martyrrá lön. Innét az a va
rázs a mely nevöket ma is övezi, innét az a szent ke
gyelet a melylyel a magyar nemzet rólok, de különösen 
II. R á k ó c z y F e r e n c z r ő 1, az önzéstelen tiszta hon
szeretet, nemes önfeláldozás, szerénység, lovagiasság és 
bátorlelküség ez utolérhetlen mintaképéről emlékezik. Az 
is bizonyos, hogy az ő általa vívott nagy szabadsághá
ború hazánk történetének egyik legérdekesebb szakaszát 
képezi.

E kettős ok magyarázza meg azon tényt, misze
rint a magyar olvasó közönség az ezen fejedelem ko
rára vonatkozó történelmi műveket minden másnál na
gyobb mérvben kedveli. így történt ez II. Rákóczy Fe- 
rencz Emlékiratainak első kiadásánál is, a midőn az
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1200 példányból álló kiadás — jó magas ára és min
den hiányai daczára — három hónap alatt elkelt. H i
á n y o k a t  említettem; igen, az első kiadásnak — vall
juk meg — számos hiánya volt. Oly fogyatkozások va- 
lának ezek, a melyek részint a fordító, részint a kiadás
kori körülmények — sietség — által okoztattak. A 
fordító L. Gy. úr ugyanis, bár a franczia nyelvet úgy 
látszik jól bírta: nem ügyelt eléggé a fordítás pontos
ságára, szabatosságára, hőségére; nem bírt elég magyar 
stylistikai képzettséggel: innét mondatszerkezetei igen 
gyakran szabálytalanok, pongyolák, műgond nélküliek; 
nem volt jártas az ódon-magyar nyelvben, és így az 
ennek sajátságos kitételeit visszaadni akaró franczia ki
fejezéseket modern — sokszor lényegesen eltérő — ér
telemben fordította; s ez nem ritkán homályosságot 
szült, melyet csak a régi magyar kifejezésekkel ismerős 
és a fordítást az eredetivel egybevető szakértők oszlat
hattak el. Még nagyobb baj vala, hogy a fordító úr a 
Rákóczy-kort eredeti kútfőkből sohasem, egyéb mun
kákból is alig tanulmányozta: és így tárgyáról kellő 
ismerettel nem birván, ebből is sok visszásság és zavar 
keletkezett. E hiányokat még azon körülmény is öreg
bité, hogy sok helyütt egész mondatok teljességgel ki
hagyattak, — részint feledékenységből, részint pedig — 
s ez főleg a stratégiai részletezésekről áll — a lefordí
tás nehéz volta miatt. Mindezen hiányok a fordítónak
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tulajdonítandók. A külső körülmények viszont azt oko- 
zák, hogy a munka tüzetesen át nem vizsgáltatva, ja- 
vítatva, kerüljön nyomtatás alá. Alig vehette ugyanis 
t. Ráth Károly barátom a fordításnak mássát: bekövet
kezvén az 1861-iki szabadabb időszak, szükségessé vált 
a mű sajtó alá adása; de a szabadabb idő nem ígért 
tartósságot, az alig kivillanó napot ismét sötét felhők 
fenyegették: nyakrafőre sietni kellett tehát a nyomta
tással, hogy a munka még jókor megjelenhessék. E 
sietség nem engedett időt a fordítás kiigazítására, s meg
maradtak a hibák. Maga is tudta ezt a t. közlő, de ha
marjában nem segíthetett.

Midőn azért a nagy-gyorsan megjelent és nagy- 
gyorsan el is kelt könyvet alólirott figyelemmel vizs- 
gálgatván s az eredetivel egybehasonlítván, a fordítás 
hiányait észrevettem: t. Ráth barátommal e tárgyról 
beszélgetvén, ő felszólított, hogy rendezzünk egy máso
dik, javított kiadást e g y ü t t .  E szándékban meg is 
egyeztünk, meg is maradtunk: de az idők csakhamar 
megváltozván, föl kellett avval hagyni egész mostanáig, 
midőn az efféle szabadabb szellemben írt művekre is
mét kedvezőbb szelek lengedeznek, s a sajtó nincs oly 
szoros korlátok közé zárva.

íme, a szándék tetté lön. Előtte fekszik a t. olva
sónak Rákóczy Emlékiratainak áj, kettőnk munkája ál
tal kijavított, kibővített, s a nagynevű szerzőhöz — 
úgy hiszszük — méltó kiadása.
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A munkát e kiadásnál akkép osztottuk fel egymás 
között, hogy míg Ráth Károly barátom a nyomatásra 
ügyelt föl, a revisiókat vezette, és Rákóczy utazási, had
járati s tartózkodási helyeinek jegyzékét, továbbá a be
tűrendes névlajstromot elkészíté: addig engem, mint a 
ki a Rákóczy-korszak történetírásával tüzetesen foglala
toskodom, arra kért fel, hogy magát a sző veget javítsam ki, 
s a hozzá szükséges jegyzeteket írjam meg. A mi a 
szöveg kijavítását illeti: én a franczia eredetivel min
den egyes pontot összehasonlítván, jó lélekkel mond
hatom, hogy annyi igazítást tettem: miszerint e kiadás 
m e r ő b e n  á t d o l g o z o t t n a k ,  ú j r a d o l g o z o t t n a k  
nevezhető. Nincs az egész kötetben egyetlenegy lap se 
a melyen tetemes — sokszor a régi fordítás meghagyott 
részét följülmúló — javítást ne tettem volna, — amint 
erről a régi és új kiadás összehasonlítása által akárki 
meggyőződhetik, bárhol üsse is föl a könyvet. Kipó
toltam a hézagokat, kiküszöböltem a nem eléggé hü 
vagy szabatos kifejezéseket, s jobbakkal igyekeztem 
helyettesíteni, sőt a mennyire lehetett az irály szépsé
gének, változatosságának, magyarosságának helyreállí
tására is tekintettel valék, s ezen szempontból is sokat 
változtattam. A hol kellett, ó-magyar kitételeket hasz
nálók, a mint Rákóczyék idejében szokták.

A jegyzetekre nézve megemlítem, hogy azok a szö
vegben leirt történeti események fölvilágosítására, illust-
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ratiójára, helyreigazítására, pótlására valának szüksé
gesek. ') Rákóczy Emlékiratainak jó kiadása ily termé
szetű kísérő' jegyzetek nélkül alig képzelhető; mert a 
fejedelem száműzetésében, a lezajlott háború után sok 
év múlva, levéltárának távollétében, pusztán e m l é k e 
z e t é b ő l  irta e munkáját. Ezért sokszor a különböző 
eseményeket összezavarja, olykor nem is azon évre teszi 
a melyben történtek, s nevekre és eseményekre nem 
teljesen, vagy nem biztosan emlékezik többé, — mint 
azt maga is bevallja — kivált oly történeteknél, a me
lyek nem az ő közvetlen szemlélete alatt folytak le. 
Így pl. a dunántúli harczok, események legnagyobb ré
sze; ezeket általában oly hiányosan adja elő: hogy a 
többivel nem állanak arányban. Ezen arányt igyekeztem 
némileg helyrepótolni idevonatkozó jegyzeteim által. A 
háború utolsó éveinek — a melyek szomorúak voltak 
— leírásánál szembettínőleg lankad a fejedelmi szerző 
ihlettsége, irói kedve; kedélye a bús dolgok emlékeze
tére elborúl, s nem ir oly élénken, oly részletesen mint 
azelőtt. Ennélfogva az Emlékiratok utórésze, kivált a 
trencsényi ütközettől fogva, láthatólag hiányosabb a 
megelőzőnél. Az arány helyreállítása ismét a jegyzetiró 
kötelességévé lön; innét jegyzeteim annál számosabbak, 
mennélinkább közeledünk a mii végéhez. — E jegy-

*) E jegyzetek, akár legyen alattok T. K. jegy írva, akár nem: mind 
alólirottéi.
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zetek közt több van olyan, a mely mégeddig sehol meg 
nem jelent, egy történetíró által sem említett adatokat 
tartalmaz, eredeti források után. Itt látnak először vilá
got. Azt hiszszük tehát, hogy jegyzeteink a mű törté
nelmi értékét is emelni fogják.

Öregbíti a jelen kiadás érdekét, különösen a tör
ténetbúvár előtt, Rákóczy fejedelem utazásainak, tar
tózkodási helyeinek stb. Ráth Károly szerkesztőtársam 
által évről, évre, sőt — napról napra vitt hiteles jegy
zéke, a melynek főként az okmánykutatók sok hasznát 
vehetik. Alólirott ismét érdekesnek ítélte a kötethez csa
tolni II. Rákóczy Ferencznek magyarra még soha le 
nem fordított végrendeletét, továbbá a magyar bujdo
sók törökországi sírfeliratait. A mi az előbbit s a hozzá 
mellékelt leveleket illeti: mindez iratok az „Histoire des 
Revolutions de Hongrie“ Vl-ik kötetében jelentek meg, 
— s onnan fordítottuk le, a minél nagyobb hűség ked
véért ragaszkodván — a mennyire csak nyelvünk tör
vényei megengedik vala — az eredeti franczia szöveg
hez még a mondatszerkezetet illetőleg is, és megadván 
a lehetőség szerint a kellő ódon színezetet; csak az 
akkor még magyar nyelven ki nem fejezhető szokásos 
franczia udvariassági szólamokat — pl. a levelek befe
jezésénél — nem lehetett tősgyökeres régi magyarság
gal visszaadni, a midőn a hűséget szorosan tartottuk 
szem előtt. A végrendeletet követő levelek közül a tö
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rök fővezérhez Ali-passához írottat, mely eredetileg latin 
nyelven volt fogalmazva, s a Hist, des Revol. de Hon- 
grie-ban így is, de francziára áttéve is közöltetik: már 
Mikes Kelemen lefordítá 1735-ben deákból magyarra, 
a mint ez halhatatlan munkájában („Törökországi Le
velek“) olvasható. E levelet azért Mikes után adom, 
azonban nem szóról szóra, hanem a latin eredetivel 
gondosan egybevetvén, a hol e régi fordító hibázott, 
egyes szavakat kihagyott, vagy fölcserélt volna: kiiga
zítva, kipótolva. Mind a többi levelek francziából for
dítalak.

Magára a végrendeletre vonatkozólag megjegyezzük 
még, hogy ettől, a melyben a fejedelem Francziaor- 
szágban birt javairól intézkedik, megkülönböztetendő 
Rákóczynak ama nagyterjedelmü politikai és erkölcsi 
végrendelete, mely 1751-ben Hágában Scheurernél két 
díszes kötetben „Testament politique et moral du Prince 
Rákóczi“ czím alatt jelent meg. Ezen összesen ö t v e n  
fejezetből álló mtí nemcsak kortörténeti, politikai, diplo- 
matiai, erkölcstani, philosophiai és társadalmi szempont
ból érdekes: hanem azért is, mivel egy történetileg ne
vezetes egyéniségnek — fejedelmi szerzőjének — gon
dolkozásmódját egészen új oldalról ismerteti, s nagy 
műveltségéről szolgáltat tanúbizonyságot. Érdemes volna 
magyarra áttéve külön kiadni, mert sokkal terjedelme
sebb, mint hogy jelen kötetünkhöz csatolhattuk volna.
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Mind ezen kötet befejezéséül jellemzőnek, mind a 
történet- és régiségkedvelők, úgy a hazai ügy vértanúi 
iránt kegyelettel viseltető honfiak előtt érdekkel bírónak 
gondolám a Törökországban még feltalálható Thököly- 
és Rákóczy-féle bujdosók összegyűjtött sírfeliratainak 
közlését. Ezek itt mind a hely színén — Konstanczi- 
nápolyban, Nicomediában, Rodostóban — a síremlékek
ről vett hiteles másolatok után közöltéinek, mégpedig 
a rodostóiak tek. K u b í n y i  F e r e n c z  magy. tud. 
Akadémiai tiszt, tag úrnak alólirott iránti szívessége 
által az ő gyűjteményéből, melyet Kubínyi, Ipolyi és 
Henszlmann tudósainknak pár évvel ezelőtt Mátyás ki
rály könyvtára ügyében Sztambulba való utazása alkal
mával Rodostóban Henszlmann rajzolt volt; a többiek 
pedig saját gyűjteményemből, D o n á t h  M á t y á s  egy
kori erdélyi menekült hazánkfia másolatai után.

Kit ne érdekelnének e szent emlékek? Hisz már 
Kölcsey megírta e sírokról:

„Titkon borong a génius 
A néma hant felett 
Hol lángoló szív s honszereim 
Váltottak életet.
Boszúját a hivet, nemest 
Keblében érleli,

És halni mégyen, s g y ő z v e  jár.“
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Rákóczynak a kötet elején látható rézmetszett! hü 
arczképe M a r a s t o n i  müve, s a fejedelemnek a nem
zeti múzeumban őrzött egykorú hiteles olajfestményü 
arczképe után készült. A névaláírás is eredetiről, — 
Rákóczynak Szerencsen 1706. január 18-kán kelt, s je
lenleg a nemz. múzeum kézirattárában hung. föl. 184. 
I. jegy alatt lévő sajátkezüleg aláirt kiadványáról — 
híven van utánozva. Tehát az egész authenticus.

Istenvelünk! — Tandíjunk Rákóczytól önzéstelen 
hazaszeretetei!

Pesten, 1866.

T h a ly  K álm án  m. k.
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BEVEZETÉS.
Mielőtt Rákóczy Ferencz „ajánló-levelét“ és em
lékiratait adnók, néhány szó nem leend felesleges 
az általa vívott háború előtti történtekről.

Rákóczy Ferencz öreg-atyja volt Il-ik Rá
kóczy György Erdély ország fejedelme s Magyar- 
ország részeinek ura. Atyja I. Rákóczy Ferencz, 
ki csak névleg viselte az erdélyi fejedelem czi- 
mét, tényleg Apafy Mihály bírván azt. Anyja 
volt Zrínyi Ilona, ki később Tököly Imréhez 
ment férjhez. Emlékírónk a borsi-i kastélyban 
Sátor-Alja-Ujhely közelében született, az 1676-ik 
év szeptember hava 4-dikén. Anyja Munkács vá
rát a németeknek három évi hősi védelem után 
átadván 1688-ban január 18-dikán, Júlia nevű 
testvérével Bécsbe vitetett, honnét Júlia kolostorba 
adatott, s később gróf Aspremont Róbert tábornok
hoz ment nőül, Ferenczünk pedig Neuhaus-, majd 
Prágába küldetett nevelésbe a jezsuitákhoz. Ta
nulmányai elvégezése után jószágai egy részét 
visszanyeré, s Olaszországba utazott, 1696-ban 
pedig a rajnai német táborba indulván, útközben

Rákóczy Ferencz fej. emlékiratai II, 1



Károly hesseni fejedelem Carolina Amália leányá
val megismerkedett, azt nőül vévé, s jószágaira 
költözék Magyarországba. Itthon nemzete nyo
morát megismervén, a franczia király gyámoli- 
tása kieszközlésére ennek levelet irt, de a levél
vivő német katonatiszt — Longneval nevű — 
őt Bécsben elárulá; Rákóczy az 1701-ik év má
jus 22-dikén Sároson elfogatott, s Eperjesen, 
Egren, Budán, Győrön (hol május 26-án vitetett 
át), Abdán, Lébeny-Szent-Miklóson s a Lajtán 
keresztül Pottendorfba s május 29-dikén Német- 
Uj helybe hurczoltatott. November 7-kén azonban 
Lehman kapitány segélynyújtása folytán börtö
néből Montecuccoli ezredbeli közembernek öltöz
ködve megszökött, egy német-újhelyi özvegynő
nél tartott nyergeit paripára kapván, a városból 
kinyargalt és Magyar-Ovár felé menekült, majd 
a Dunán átvitetvén magát, a Csallóközön s a 
felsőmagyarországi megyéken keresztül Lengyel- 
országba jutott el.

Ezeknek a lehető legrövidebben lett előre
bocsátása után — miután a történet fonalát innét 
kezdve már maga Rákóczy veszi át — tisztelt 
olvasó, kisérd figyelemmel az emlékírót.

-̂ aAATJIA/w-



AJÁNLÓLEVÉL
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ÖRÖK IGAZSÁGHOZ.
H a az emberi elme sugallatai által akarnám vezettetni 
magamat: bűnös vakmerőség volna óh örök igazság! 
e munkát neked ajánlanom. Mert múlt, jelen és a jövő 
sokkal ismertebb lévén előtted, mintegy botorságnak te
kinteném előlied elrejteni, vagy más színben tüntetni 
fel a tényeket. Egyedül a vágy, hogy tanúságot tegyek 
az igazság mellett, késztetett e munkára, mert méltóbbat 
nem ajánlhatunk neked, mint a te művedet, mely dicső
ségedre és felmagasztalásodra szolgál

Távol legyen tőlem a gondolat előre azt állítani: 
hogy a mit Írtam, az mind tetőled jött. Ha csak annyi
ból nem, mert igazak, noha nem éretted történtek; mint
hogy a legnagyobb része azoknak, mikről Írandók, go
nosz vágyak művei, mellyeket nem lehet eléggé si
ratni. Szivemet ezeknek szomorú részleteivel kitártam 
előtted vallomásaimban, de nem szűnt az meg fájni, 
mert bűneim örökké szemeim előtt lebegnek. De illendő 
volna-e előtted feltárni undokságomat, és oly tetteimet, 
mellyeknek egyedüli oka az emberi elme ösztöne, hiúság 
és kevélység volt, (mely ellenséged), oly művet terem
tett, mely egyedül bennem, mint az önzés és hiú dics- 
vágy gyülpontjában végződött ? Dicsekedjem bűnös büsz
keségem műveivel? kivánhatnám-e leírni azt, a miért
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vérkönnyeket kellene sírnom? Keressek-e az utókorban 
emléket vagy halhatlan nevet, mely a világi fejedelmek 
bálványa ? Egyedül te tudod, bogy ezen gyalázatos in
dító okok nem vezérlenek. Ezért egyedül a puszta igaz
ságot ismervén vezéremül, merem neked ajánlani e mü
vemet, óh ö r ö k  i gaz s á g !

Magában foglalandja ez rövid történetét mindazok
nak, a miket tettem, menten minden túlzástól. Vallomá
saimban feltárom neked äz emberek előtt szivem bel
sejét. Itt elmondom az embereknek, előtted, külső cse- 
lekedetimet. Az elsőből megtudandják tetteim okait, a 
másikból megismérendik tetteimet. Semmit sem kívánok, 
minthogy ismervén vallomásaimat, bűnösnek ismerjenek, 
és tudják meg, hogy nagyobb benned Istenem az irga
lom, mint az igazság (justice), végre hogy te szerető 
atya, én pedig tékozló fiú vagyok.

Lássák tehát e munkából, mit kelljen a magyar 
ügyekről tartani. Előadásom szabadon lesz előtted tartva 
óh szivem világossága! Mert a te jóságod nem kárhoz- 
tatandja emlékezetem tévedéseit; ezeket ki lehet igazí
tani a jegyzőkönyvekből, oklevelekből és azok jelenté
seiből, kik alattam szolgáltak, a mellyek levéltáromban 
feltalálhatók és a mellyek segélyével az utókor szám
talan részletességeket födözhet fel, vagy helyre igazít
hatja az itt előforduló tévedéseket. A mi azon időben 
alattam szolgáltak iránti érzelmeimet illeti, elhatározám 
megvetni az emberek ítéletét, mert a te színed előtt szó
lok. Minthogy a megitéltetést egy fejedelem sem kerül
heti el: boldogabbaknak tartom azokat, kik megvetvén 
azt, saját lelkiismeretük szerint cselekedtek, mint kik 
tévelygő politikai elvekre támaszkodva igyekeznek azt 
kedvezővé tenni és követni. Azt mondom, hogy sok 
dolgot fogok mentegetni, mit a nép szava kárhoztatott,
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és sokat kárhoztatok, mit a tömeg tudatlansága dicsért 
és magasztalt. A miket előadok, egyedül te ítélheted 
meg, óh örök igazság! és ha az olvasó jót vagy dicsé
retest talál bennök, annak dicsősége is egyedül téged 
illet, mert a teremtménynek minden jószága, minden 
igazsága csak a teremtőtől származhatik. így őszintén 
meg kell vallanom, hogy azon javak, mellyeket ő reám 
ruházni kegyeskedett, egyedül a teremtő javai valának, 
és következőleg csak az ő dicsőségére szolgálnak.

Szükséges lenne itt nagyobb összefüggés végett 
idegen országok, különösen Lengyelország állapotát elő
adni, de mivel keveset tudok rólok, elbizottság volna 
belekapnom: ez okért mások cselekvényeit nem irandom 
le, az események okait is csak annyiban, a mennyiben 
tőlem származnak. Es minthogy a törvény lényege ebben 
áll, részletesen és a legnagyobb egyszerűséggel irandom, 
hogy kivilágosodjék, mellyek az én sötét tudatlanságom
nak, és mellyek a te isteni világosságodnak művei. És 
a mint nem emlékszem, hogy valaha bárki irányában 
is szinlésből vagy csalásból cselekedtem, vagy szóltam 
volna, — úgy a legnagyobb alázattal megvallom, hogy 
tetteim nagyrészt meggondolatlanok és méginkább ügyet
lenek valának.

Mily kevés ügyességet és előrelátást találand az 
utókor a külfölddel vitt alkudozásaimban, melynek nagy
részét határozatlannak vagy nagyon kiterjedtnek itélendi, 
ha figyelembe nem veszi az idők körülményeit és azon 
fejedelmek és udvarok szellemét, kikkel alkudoznom 
kellett. Némelyek talán veszélyeseknek látszhatnak az 
orthodox vallásra, de nem a hazára, melynek az idegen 
járom alóli felszabadítása első és fő-czélom volt. Meg 
voltam győződve, hogy ha erdélyi fejedelemségem bé
kés birtokába jutok, oly befolyásom leend a leendő ma
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gyár király udvarában, hogy az orthodox vallás ellen 
intézett támadásokat megsemmisíthettem volna, és idő 
folytával helyreállván a béke és egyesség: szelíd és 
békés eszközökkel visszavezethettem volna a szétvált 
felekezeteket a valódi katholica egységre. A te taná
csodnak tulajdonítanám ezt óh örök igazság, ha tőled 
kértem volna világosságot a cselekedetre. De minthogy 
legtöbb ízben önbölcsességemben bíztam, méltányos, 
hogy elismerjem elbizottságomat, és a te igazságodat, 
hogy örök törvényeid szerint máskép határozál, előnyö
sebben lelki üdvösségemre.

Könyörgök tehát segélyedért, hogy el ne tévedjek, 
eltávozván tőled. Hadd bánjam meg azon tetteimet, 
mellyek czélja nem te valál. Hadd mondjam el azokat, 
mellyeket nem szégyenlettem elkövetni jelenlétedben. 
A te munkád leend, ha segítendesz legyőzni az önsze- 
retetet és az emberi érdekeket, mellyek az időben bál- 
ványaim voltak, s mellyekre inkább tekintettem cselek- 
vényeimben, mint te reád. Fogadd tiszta akaratomat: 
előadni a puszta igazságot mindazokban, miket tettem. 
Úgy hiszem, tőled ered mindez, hogy az utókor téged 
dicsőíthessen, és megtanulja az igazat a hamistól külön
böztetni. Légy te dicsőítve, és mindenki előtt — ki e 
sorokat olvassa — tűnjék ki az én méltatlanságom és 
hálátlanságom!



RÁKÓCZY FERENCZ FEJEDELEM

EMLÉKIRATAI
A MAGYABORSZÁGI HÁBORÚBÓL,

1703-tól VÉGÉIG (1711).

]\em  szándékom itt a magyar nemzet történetét meg
írni, sem azt, mi történt vele azon idő óta, hogy meg- 
fosztatván a törvények által megalapított szabadságaitól, 
idegen nemzet járma alá vettetett. Bűnei idegen fejedel
mek fegyverét hozák reá, mellyel Isten az ő igazságá
ban ostorozá annyira, hogy az ország minden rendei 
érezék csapásait. Az uralkodási vágy, mely nem ismer 
jhatárt, mindenfelé elterjedt. Könnyen vettem a köznyo
mort, mellyel a nemzet küzdött, mindaddig mig — 5 évet 
töltvén Csehországban, a többit Olaszföldön és a bécsi 
udvarnál ifjúsági kicsapongásokban — lakásomat a ha
zába nem tettem által: a midőn részletes sérelmei, még- 
inkább pedig a közösök, érzékenyebben éreztették ve
lem az elnyomást, mely alatt az nyögött. Minthogy ez 
már elő van adva vallomásaim első kötetében *) nem 
ismétlem; ez okért nem is emlitendemmi történt velem, 
mi történt fogságom előtt, alatt és megszabadulásom 
után, mellyek többnyire csak egy magános- embernek 
és a szabadságot szerető polgárnak tettei, hogy átme-

J) A „Hist, des Revol. de Hongrie“ első kötetét érti, melyben — valamint 
a jelen V-ik kötetet megelőző többiekben — a részletek okmányok alakjában 
foglaltatnak.
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hessek arra, mit tettem a háború folyama alatt, mint 
nyilvános egyéniség.

Nem félek őszintén kinyilatkoztatni előtted óh ö r ök  
i g a z s á g ,  kinek jelen munkámat ajánlám, hogy egye
dül a szabadság szeretete és a vágy hazámat felmen
teni az idegen járom alól, volt czélja minden tettemnek. 
Nem vezérlett boszuvágy, nem a korona vagy fejede
lemségre törekvő nagyravágyás, sem uralkodási ösztön: 
hanem egyedül ama hivságos dicsőség, eleget tenni ha
zám iránti kötelességemnek; és némi világi becsvágy, 
melynek forrása természeti nagylelkűségem vala, bűnö
sen dolgozott irányodban bennem, óh Istenem, annyi
ból, mert ezen különböző okok önnön-magamban ösz- 
pontosultak. Ez okért mihelyt börtönömből kiszabadul
tam, Varsóban gróf Bercsényiben hasonló sorsú baj
társra akadván: mindenkép arra törekedtünk, miként 
fordíthassuk hazánk hasznára ama nagy háború con- 
juncturáit, mely Európát fenyegeté. De ezen gróf meg
csalatkozván reményében, melyet Ágoston lengyel ki
rályba helyezett, segély és tanács nélkül volt. Egyedül 
csak a franczia király pártfogásába és segédébe reményl- 
heték, támaszkodva egy l-ő György ősömmel kötött 
szerződésre, mely kiterjedvén az utódokra is, biztositá 
házunknak az erdélyi fejedelemséget, megválasztatás 
esetében. Nem bírván ezen és a svédekkel kötött ha
sonló szerződés hiteles példányát, azzal hízelegtem ma
gamnak, hogy ezen szerződések emléke elég okul szol- 
gáland nekik, és hogy a körülmények méginkább fog
nak hatni. Azért ezen alapra támaszkodván nyilatkoz
tam du Heron marquisnak, ki akkor Francziaország 
követe volt a lengyel udvarnál, kérém őt: tudósítsa 
szándokomról urát. Még megszabadulásom és Lengyel- 
országba érkeztem előtt értekezett Bercsényi a lengyel
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királylyal és az említett követtel a Magyarországban 
kezdendő háború módjairól, könnyűségéről és reményl- 
hető előnyeiről. így történt, hogy az említett követ már 
ekkor meg volt nyerve tervünknek.

Azonban minthogy még a háború, mely Olaszor
szágban a spanyol király nevében már megkezdetett, 
egy idétlen tanács következtében, mint később kiderült, 
a legkeresztényebb király által még nem declaráltatott: 
ezen követ kinyilatkoztatá nekem, hogy ezen okból ura 
még nem vehet nyilvánosan pártfogása alá, mindazon
által mindent megteend, a mi szükséges személyem 
biztosítására, s igy szükséges, hogy addig, míg a há
ború Francziaország és a császár közt ki nem üt, rejtve 
tartsam magamat valamely lengyel nagynak barátságos 
védelme alatt. Ezen ajánlat kezdetben mindjárt feltárá 
előttem, mily csekély nyomatéka van a fentemlitett 
szerződés emlékének. De minthogy a lengyel király és 
a nagyok többsége a császár pártján volt, minden vész
teljes volt reám nézve. A követ tanácsára kellett bíz
nom magamat, ki személyem biztosításán a legnagyobb 
igyekezettel buzgólkodott, a Francziaországhoz szító na
gyok közt. A Belz-i palatinára vélte legbátrabban biz
hatni személyemet, ki az utolsó királyválasztás folyama 
alatt buzgó hive volt Conti herczeg pártjának. Ezen 
hölgy férfi-észszel és bátorsággal és nemét meghaladó 
nagylelkűséggel birt. Minthogy azonban a karlsbadi 
fürdőben volt Csehországban, az határoztatott, hogy 
megvárjuk visszajövetelét, s addig Mecsinsky kapitány 
vagy sztaroszta jószágain rejtsük el magunkat, ki Ber
csényi grófnak nagy barátja volt. MindakettenaMinsk-i 
várban laktunk vagy 4 hétig, egész a Belz-i palatina 
visszaérkeztéig; ekkor az egész világ előtt ismeretlenül 
visszamenőnk Varsóba.



10

Ott ezen úrnő által a nagylelkű barátság minden 
jeleivel fogadtatánk. Elküldettünk férjéhez, ki feje a ha
talmas Sziniavsky-családnak, mely nekem is rokonom 
a Báthoriak és Kosztkák által. Az ő barátságos védelme 
és gondoskodása alatt maradtunk azon ideig — mely
nek eseményeit jelen munkámban leirom — kitéve kü
lönféle életveszélyeknek, mellyekről egy más munkám
ban emlékeztem.

Két esztendő múlva du Heron marquis buzgó ba
rátom rögtön elfogatott és visszaküldetett Francziaor- 
szágba a lengyel király parancsából, a svéd királylyal 
folytatott állítólagos levelezés gyanúja miatt. Hivatala 
betöltésére a lengyel ügyeket illetőleg de Bonac mar
quis danczkai *) consul rendeltetett. Ennek már volt 
parancsa urától gondunkat viselni, és segélyül nekem 
12000, gróf Bercsényinek pedig 8000 livre-t adni éven- 
kint. De mi az ügy lényegét illeté, t. i. elkezdeni a há
borút Magyarországon, minden lassan ment, oly kö
vettel kellvén értekeznünk, ki előttem egészen ismeret
len volt, és mivel a franczia udvar még legkevésbé sem 
reményié, hogy terveim valósíthatók legyenek. Előter
jesztéseim ezek valának:

1. Danczkában tartassanak készen pénz, hadi-tisz
tek és mindennemű fegyverek.

2. Birassanak reá a lengyel nagyok 4000 lovas és 
ugyan annyi gyalog kiállítására, kikkel bémehessek 
Magyarországba, mert akkoron ezen ország császári se
regek nélkül lévén, 1 2) a helyőrségek rosszul voltak el
látva, a várak és erődök rosszul védve, s igy könnyen

1) Danczka =  Danzig.
2) Szalay L. kimutatása szerint összesen 30—32 ezer emberből álló 

császári rendes hadsereg — tehát mégis jelentékeny erő — feküdt ekkor 
Magyarországon. (Magy. Tört. VT. k. 66. 67. 1.)
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hízeleghettem magamnak, hogy a nép és nemesség meg
mozdul és segítségükkel hatalmamba ejthetem az erős
ségeket ; remónylém seregemet a bajor választó-fejedelem 
seregeivel egyesíthetni, és az ország beleegyeztével a 
magyar trónra emelhetni ezen fejedelmet. O már akkor 
elíoglalá Lincz és Passau felső-austriai városokat.

Noha ezen terv oly felvilágosításokkal terjesztetett 
elő, hogy előnyei és könnyűsége szembeötlő volt: mégis 
minthogy oly követtel és udvarral kellett értekeznünk, 
kik Magyarország ügyeit legkevésbé sem ismerték, ki
vihetetlennek tekintetett, és noha egészen el nem vette
tett, mégis azt hitték felőle, hogy egyedül a kétségbe
esés eredménye. A kivitel könnyebbitésére még hozzá
adatott, hogy a franczia király vegye reá valamely mó
don a törököt, hogy Tökölyinek *) segítséget adjon, 
így múlt el azon két év, mellyet lengyelországi szám
űzetésemben töltöttem, ilyenféle tervek főzésében.

Ezalatt a magyar nép tűrhetetlen követelések és 
növekedő adók által nyomatott. Parancsoltatott, hogy a 
vármegyék 12000 embert állítsanak, kik Olaszországba 
vagy a császári birodalomba valának küldendők. A só
nak ára, a mivel ez ország nagyon bővelkedik, annyira 
fölemelkedett a vámok felállítása következtében, hogy 
a szegény nép kenyerét sótlanul kénytelenittetett enni. 
Az ennyi nyomást súlyosbította még a számtalan vissza
élés és különféle csalások, mellyek a hivatalokban és 
az adó behajtásánál elkövettettek; az őrök (gardes) * 2) 
száma növeltetvén, ezek oly nagy kegyetlenségeket kö

*) Tökölyi Imre, ekkor — mint tudjuk — Törökországba kiszorulva 
élt, Nicomédiában.

2) A sóöröket és adóbehajtó katonaságot érti, mely akkor is épen úgy 
azétküldöztetett az országban — nemesség és nép nyakára egyiránt — adót 
exequálni, mint a legújabb időkben. T. K.
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veiének el, liogy azok, kik valamely nyilvános rende
letet áthágtak, elvesztvén minden reményüket a kegye
lemre, a büntetéstől félve erdők és hegyek rejtekeibe 
bujdosának. Tulajdon munkácsi herczegségbeli jobbá
gyaim is így cselekedének. Ezen évben tavasz kezde
tekor ők küldének először hozzám egy Bige László 
nevű embert egy orosz pappal, megtudandók, váljon 
életben vagyok-e még? Ezek sokáig csavarogtak a ha
társzéleken, mig végre nagyon kétes hírből hallák, hogy 
Brejanban néhány magyar van; azonnal arra irányzák 
utjokat, és ott annyi keresés után végre megtalálának. 
Előadák a nép végső ínségét és kétségbeesését, mely 
fegyvert fogat vele, hacsak bárminemű segítséget akar
nék neki Ígérni; mondák, hogy — a helyőrségeket ki
véve — nagyon csekély császári sereg van az ország
ban ; hogy a Montecuccoli-ezred parancsot kapott az in
dulásra, sőt már útban van Olaszország felé. Ez okért 
a legcsekélyebb segélylyel fegyverfogásra lehet birni 
a népet. A nemesség bizonyára csatlakozandik azon 
haddal, melyet a vármegyéknek kellett kiállítani, és 
melynek legénysége erőszakkal Boroztatván be, nehogy 
hazáját és családját elhagyni kénytelenitessék, az egész 
országban szétoszlott. Sietni kell tehát, legalább is re
ményt nyújtani a segélyre, nehogy, kik alkalmasok a 
fegyverviselésre, kénytelenek legyenek elhagyni a hazát.

Ezek a nép kevésbé megfontolt előterjesztései va- 
lának, mellyekre támaszkodni gondatlanság lett volna. 
De egészen megvetendők sem valának. Azért Bercsényi 
gróffal tanácsot tartván elhatároztuk, hogy biztos embe
rünket küldjük be, ki megtudakolja, váljon az előadot
tak igazak-e ? különösen pedig a Tiszántúli népség szel
lemét fürkészsze ki. E czélra a grófnak egy lovászát 
választottuk, egy eléggé ügyes és hü fiatal embert; kö
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telességévé tettük, mondja meg a népnek, hogy még 
élek, és biztosítsa a segélyről, azon esetre, ha részük
ről készséget, engedelmességet, tevékenységet és hűsé
get reményihetek. Ezen ember két hónap alatt bejárta 
birtokaim legnagyobb részét és a Tiszántúli vidéket. A 
nép utitársul adá mellé Pap Mihályt. Alig volt képes 
elmondani: a szeretet és öröm mily kitöréseivel fogad
tatott, és hogy következőleg nem kell egyéb, mint pa
rancsokat és zászlókat küldeni, hogy ezen fejnélküli so
kaság sereggé alakuljon; egy része úgyis nem bírván 
nyomorát, és megunván a segély késedelmezését, már 
a hegyekbe vonult, hol parancsaimra várakozik.

Az ügy ily kedvező állapotában, melyet a nép buz- 
gósága mutatott, leginkább helyén találtuk felhasználni 
a lelkesülést. Néhány zászlót késziteténk, elküldendőt 
nekik nyiltlevelek kíséretében, mellyek általam és Ber
csényi gróf által aláírattak, és mellyekben segélyt Ígér
tünk. Szigorúan meghagytuk, hogy ezen zászlókat újabb 
parancsig ki ne tűzzék, a nemesség birtokait ne pusz
títsák : hanem igyekezzenek valamely hadi-csel által né
hány a németektől rosszul őrzött helyet elfoglalni. El- 
küldvén megbizottainkat, felkerestük Wisnioveczky her- 
czeg barátomat és Potoczky kiovi palatínust azon czél- 
ból, hogy lekötvén nekik javaimat, némi segélyt nyer
hessek tőlök katonákban. Sikerrel végezvén ezen utun
kat, czélszerünek Ítéltem, hogy Bercsényi gróf menjen 
Varsóba, és onnan — ha szükséges lesz — Danczkába, 
hol értekezzék de Bonac marquis-val, elmondván neki 
mindazt, a mit már tettünk; kérje, hogy segítse vala
mely nagyobb összeg pénzzel fontos vállalatunkat, mely
nek nagy következményei lehetnek. Elhatározám uta
zása alatt Holesiczben a Belz-i palatinánál maradni, 
hogy közelebb lévén, titkos utakon vezethessem a Ma
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gyarországban elkezdődött mozgalmakat, és íentartsam 
a nép forrongd indulatát a közel segítség reményével.

Körülbelől két hétre Bercsényi gróf elutazta után 
elindultam az említett palatinával Konszkyt, a podolyai 
palatínust drosdovicze-i jószágán meglátogatni, ki tüzér
ségi tábornok és benső barátunk volt. A palatin által 
kapott levelekből megtudám, hogy több magyar nemes 
Leopoldba (Lembergbe) érkezett; félvén, nehogy jöt- 
töknek czélja kitudassék, czélszerünek gondoltam Dros- 
doviczére híni őket. Előadák, miszerint az összes nép
ség megbízottjaink megérkeztekor a zászlók látására 
pártfogásom reményétől lelkesedve meg nem állhatta, 
hogy fegyvert ne fogjon és közakarattal össze ne gyűl
jön a haza és családaiknak egy idegen járom alóli meg
mentésére. Majos, ki Pap Mihálylyal jött, volt a fejők. 
Ez egy bátor, de szegény nemes ember vala. *) Előadá, 
hogy több ezernyi nép fegyvert fogván, eljövetelemet 
várja a határokon. Azért kér nevökben, ne hagyjam el 
ezen sokaságot, mely segítségemben bízva, jött azon 
lelkesült elszántságra, hogy kész ugyan, és van lelke 
és bátorsága is pontosan teljesíteni a parancsokat: de 
parancsnokra van szüksége, ki felhasználja lelkesültsé- 
gét. Hogy számuk naponként növekedik és igy nem 
maradhatnak sokáig tétlenül, ő tehát azért jött társaival, 
hogy engem hozzájuk kisérjen, vagy pedig újabb pa
rancsokat vigyen tőlem. Ebből állott ezen népnek kül
döttsége, mely egy idő óta Máramaros-, Szakmár- és 
Ugocsavármegyékben a nemességet, templomokat és 
malmokat rabolgatta, parancsom ellenére kitűzvén az 
általam küldött zászlókat. Felingereltetve ezáltal azon 
megyék nemessége fegyvert fogott, és igy ezen marta-

*) Majos János; később ezredese Rákóczynak.
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lóczcsapat látván, hogy szorittatik, a lengyel határokra 
menekült.

Az olasz származású Nigrelli marquis, a császár 
tüzérségi tábornoka, ez időben kassai parancsnok volt. 
Jól ismerte Magyarországot és lakosainak állapotát. Nem 
lévén elegendő rendes katonasága, megparancsolá a csá
szár nevében a megyéknek, hogy a nemesi bandériu
mokat állítsák ki, és üldözzék ama fosztogatókat. Ezen 
tábornok, Károlyi (Sándor) szatmári főispánra már egy 
bizonyos Tokay által előidézett mozgalomkor *) gyana
kodni kezdett, a jelen körülmények közt pedig mégin- 
kább figyelemmel kisérte viseletét. Ez megszüntetni kí
vánván ezen gyanút, tevékenyebb volt mint mások, és 
reá vette a nemességet, hogy üldözze azon népet, mely 
zászlóim alatt rabolta a nemesség javait. Minekutánna 
a megye határáról elkergeté, elhatározá: bár merre 
menjenek, üldözni és szétverni őket.

Midőn Majos hozzám érkezett, ezekről semmit sem 
tudtam, de nem helyeselhettem e zenebonás mozgalmat, 
mely világos parancsom ellen kezdetett. Azon segély, 
melyet a lengyel nagyok igérének, még nem vala ké
szen. Pénz szűkében voltam és keveset adtam azon re
ményre, mellyel a franczia követ kecsegtetett. így a 
nehézségek, mellyek minden oldalról támadtak, és a 
bizonytalanság, melyben valék, elindulásom elhalasztá
sára ösztönöztek. De a mit a nép állapotáról hallottam, 
veszélyesnek tünteté fel előttem a halasztást. Jól tud
tam, hogy a nép lelkesültsége nem tarthat soká, és ha 
az első tűz lelohadt, a második sohasem oly erős. Meg
gondoltam, hogy ezen nép, mely segélyemben bizakod-

*) Tokay Ferencz a harangodi csatavesztéssel szerencsétlenül végződött 
1697-iki felsőországi fölkelési kísérlet egyik vezére.
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tában kelt fel, — noha meggondolatlanul cselekedett, 
— ha szétveretik, a közvélemény engem okozna, hogy 
miért hagytam el? E nép nem magát vádolná meggon
dolatlanságáért, hanem engem, gondolván, hogy nem 
segítettem meg szükségében. Tanácskozám tehát ez ügy 
felett a palatínussal, a kinél tartózkodom vala, s a ki 
nagyon ildomos férfiú volt, de meghányván az egyik 
és másik részről is az okokat, elismeré, hogy ily ké
nyes körülmények között nem képes tanácsot adni. A 
hiú dicsőség, a haza szabadsága iránti buzgóság, nagy
lelkűség, és ama benső óhajtás, hogy semmivel se vá
dolhassam magamat, adtak tanácsot. Bízván ügyem 
igazságában és az Isten segedelmében: könnyek között 
bucsuzám el barátaimtól, s egy igen esős napnak esté
jén elindulék, kisértetve a palatínus őrseregéből való 
nagyon csekély számú katonaságtól.

Fele-utamat már megtevém, midőn Magyarország 
határaitól egy napi járófóldnyire, Drohobiczán, egy fu
tár érkezett előmbe azon hírrel, hogy azon vezérek és 
őrök nélküli fegyveres népség borba és álomba me- 
rülten Károlyi által Máramarosban Dolhánál szétvere
tett, és zászlóit is elvesztette, s hogy a szanaszét futók 
a szomszéd hegyekbe menekültek, további parancsaimat 
várván.

íme, ily szerencsétlen volt a magyarországi hábo
rúnak kezdete, mellyet — őszintén megvallom — az 
okosság minden szabályai ellenére kezdettem, egyedül 
egy fiatal ember hevessége és a haza szeretete által 
lelkesitetve. Még visszavonulhattam volna, és volt is 
okom reá, de azon akarat által, hogy a nép szeretetét 
és bizalmát megnyerjem, felbátorítva, elküldtem Kál- 
násy Istvánt Wisnioveczki herczeghez és a kiovi pala
tínus Potoczkyhoz, hogy a várt segélyt sürgesse. Elha-
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tározám addig is folytatni utamat, hogy összeszedvén 
a szétszórt népet, a lengyel határokon rejtőzködve be
várhassam a segédcsapatok megérkeztét, nehogy meg
hűlni hagyjam a buzgalmat, mely a nép szivében égett. 
Mondák, hogy könnyű lesz a szétszórtakat összeszedni, 
sőt hogy munkácsi herczegségemben 5000 gyalog és 
500 lovas várakozik reám az ország határán.

Másnap folytatván utamat Szkólya nevű faluhoz 
értem Lengyelországban, kisértetve a podolyai palatínus 
katonáitól, kik azon ürügy alatt csatlakoztak hozzánk, 
mintha a tüzérség részére való hátrálékpénzt akarnák 
behajtani; — Szkólya lakosai utamat állták Azonban 
a feleselések között egy zsidó rám ismervén, a per és 
tusakodás örömre és udvariasságra változott.

Megérkeztem hírére egy Kamensky Petronius nevű 
jó öreg — egy szomszédos orosz zárdának feje, ki 
gyermekkoromban karjain hordozott, örömkönnyekre 
fakadt, és nem tudván eltelni látásommal — elkísért a 
határokig. A következő esztendőkben több jó szolgála
tiért — többször lévén követein a muszkák czárjánál 
— a munkácsi orosz-szertartásu püspökséget nyeré el. 
így töltvén a napot, estve azon vettük észre magunkat, 
hogyr a hegyszorosok közt eltévedtünk, és ekképen kö
vetkező reggel nem bírván elérni a kitűzött helyre, 
Klinecz nevű faluban állapodtunk meg a Beszkéd-he- 
gyek aljában, mellyek Magyarországot Lengyelország
tól elválasztják. Ez a mennyire emlékszem, történt 1703- 
ban június 16-kán.

Nagyobb biztosság kedvéért üiegparancsolám, hogy 
a hegy túlsó oldalán lévő csapatokat hozzám vezessék. 
Körülbelül délfelé érkezének meg botokkal és kaszák
kal felfegyverkezve: 500 (5000?) ember helyett alig volt 
200 gyalog, kiknek rósz parasztpuskáik voltak, és 50

2
Eákóczy Ferencz fej. em lékiratai II. u
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lovas. Vezérök Esze Tamás tarpai jobbágyom volt, a 
gonosz Kis Alberttel, a bűnei miatt üldözött tolvajjal,
i) A többiek közül, kik ezen csőcseléket vezénylették, 
csak Móriczot és Horváthot lehetett katonáknak tar
tani; az első közkatona volt hajdan a munkácsi vár
ban, a másik őrmesteri minőségben szolgált a néme
teknél. A többi a nép aljából való lévén, rablás között 
megtanulá a háború elemeit. Majos, ki velem jött volt, 
akará őket nemesi tekintélyénél fogva vezényelni, de 
iszákos, szemtelen és házsártos fiatal ember lévén, nem 
volt e tisztre alkalmas. Ezen csőcselék nem akart pa
rancsa alatt állani, azon természetes gyülölség miatt, 
mely a magyar nemesség és nép között létezik. Pap 
Mihály, ki vén szakálú és jó ivó volt, a parasztok ré
széről lóvén, a lovasokat akará vezetni. Egy szóval 
mindnyájan tudatlanok és veszekedők lévén, még egy 
tizedesi tiszt betöltésére sem voltak képesek. Minthogy 
azonban a nép szerette őket, se hivataluktól elmozdí
tani, se hely őket mások által betölteni nem lehetett.

Ezen kis paraszt hadtestnek, mely körülöttem se
reglett, minekutánna öröme első kitörését megszüntettem 
és a lődözéseknek végét vetettem, buzdító beszédet tar
tottam. Sokan szavamról hittek reám ismerni, mások 
ellenben kételkedtek: váljon én vagyok-e valóban? mig 
végre egy hosszú beszéddel, melyben élénken kifejez
tem hazám iránti szeretetemet és hozzájuk való őszinte 
ragaszkodásomat, minden kétségüket eloszlatám; letevék 
hüségi esküjüket örömmel és igyekezettel. Magam ren
dezőm ezen csőcseléket, mely bandákra volt osztva; 
őröket rendelők, és éjjel körutat tevén köztük, titkon *)

*) Kis Albert azelőtt Tökölyinek volt hadnagya, de holmi törököket 
legyilkolván s megrabolván, lábánczczá, majd ismét hasonló bűnökbe keve
redvén, kóborlóvá lön.
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hallgatám fesztelen beszélgetéseiket, bogy megtudjam, 
minő hajlammal viseltetnek irányomban és tiszteik irá
nyában. Az eleség jelenlétemben osztatott szét, és vi
gyáztam, hogy bor vagy pálinka ne hozassék ezen fe
gyelmeden nép közé. Hadi-törvényeket hirdettem, és a 
fegyelem fentartására bírót rendelék, a végre, hogy szi
gorú igazságot szolgáltatván a vétők ellen, féken lehes
sen tartani ezen katonaságot.

Két napot töltvén különféle foglalkozásokkal, mi
helyt hire terjedt jöttömnek a munkácsi herczegségben: 
alig képzelhetni, mily igyekezettel és örömmel tódult a 
nép hozzám. Csapatonként rohantak, hozván magokkal 
kenyeret, húst és más szükséges élelmi szereket. Ezen 
emberek gyermekeik és feleségeik társaságában jövének, 
és meglátván engem messziről, térdre ereszkedtek és 
orosz módra keresztet vetettek magukra. Bőven hul
latták örömkönnyeiket, mellyek az enyéimet is kicsal
ták i Buzgóságuknak és ragaszkodásuknak nem volt 
elég ellátni bennünket élelemmel: hanem haza küldvén 
nőiket és gyermekeiket, beálltak seregembe, és többé 
el nem hagyának, s puskák hiányában kardokkal, vas- 
villákkal és kaszákkal fegyverkezvén, kinyilatkoztaták, 
hogy velem élni halni akarnak.

Kevés nap múlva seregem 3000 emberre szaporo
dott, és paraszti lelkesedésük is, mely erejűket túlbe
csülteié velők, napról napra nőttön nőtt. Használván 
alattvalóimnak jó akaratát, könynyen reá vettem őket, 
hogy málháslovaikat odaadják a lovasság szaporítására, 
így lovasságom létszáma könnyen szaporodott 300-ig, 
a hir azonban, mely mindent nagyít, ugyanannyi ezerre 
emelé.

Mig ezek a határokon történtek, Károlyi a dolhai 
expeditio feletti örömében a bécsi udvarhoz vitte azon

2*
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5 zászlót, mellyet ez alkalomkor elvett: mint hűségének 
zálogát, és hiteles bizonyítványát annak, hogy a felke
lők szétverettek. A győzelemnek ezen jeleire semmi két
sége sem maradt a bécsi udvarnak, hogy ama mozgal
mak, mellyekre a nép általam, vagy csak kétségbeesése 
által késztetett, teljesen megszűntek, és ezért megparan- 
csolák a Montecuccoli-ezrednek, mely a helyőrségeken 
kívül csak egyedül volt (Felső-) Magyarországon, hogy 
folytassa útját Olaszország felé.

így növekedvén seregem száma és bátorsága, át
léptem Magyarország határait, mint Caesar a Rubicont, 
hogy ne legyek a lengyeleknek terhére. Soká azonban 
nem maradhattam ezen hegyek között, hol zabon kívül 
semmi sem terem, a melyből készült kenyér nem igen 
volt inyökre azoknak, kik nem valának hozzászokva. 
Ezért minden irányba portákat (kémlő-csapatokat) küld- 
vén, megtudám, hogy semmiféle ellenség nem mutatko
zik. Elhatározám tehát leereszkedni a munkácsi síkság
ra, és beszállani az e nevű városba, mely a vártól egy 
jó ágyulövésnyire van, minthogy a hegyekben sem se
regeim szaporodását, sem élelmeztethetését nem reményl- 
hetém, olyatén lévén a magyar katonaság lelkülete, 
hogy a hegyekben való tartózkodást utálja.

A Tiszán túli nép titkos követségei, a Hajduvá- 
rosok, a jászok és kunok mind arra hittak fel, hogy 
leszálljak a síkságra. A (munkácsi) várnak őrsége, mely 
500 német gyalogból állott, nem szolgált akadályul ter
vemnek : mert egy része már rokkant volt, a másik 
pedig többnyire a városba házasodván, pártom iránt ked- 
vezőleg volt hangolva. Az őrség tisztei közt is többen 
találkoztak, kik híveim voltak, s kiknek segélyére tá
maszkodva reménylhetém a vár elfoglalását. Mindezen 
okok nyomósán sürgették, hogy elhagy ván a hegyeket,
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a városba szálljak. Rendbe szedvén tehát, a mennyire 
tőlem kitelhetett, ezen népből álló gyalogságot és lovas
ságot, 3 napi menet után megérkeztem. Azonnal magyar 
szokás szerint a lovassággal egy kissé csatároztam a 
vár alatt, azért is, hogy a lovakat egy kevéssé gyako
roltassam ; gyalogságomat pedig beszállásoltatám, s visz- 
szaparancsolván a csatározókat, őröket állítva megtele
pedtem. Alig nyugodtam néhány óráig, midőn az egész 
város zavart veszekedés zajától és puska-lövésektől 
hangzott. A katonák majd minden pinczében bort ta
lálván, egy se tudott a kisértetnek ellenállani. A tisztek 
hasonló parasztok lévén, a közemberekkel együtt ittak, 
így mindnyájan részegek levéli, verekedésre került a 
dolog. Nekem kellett, ki egyedül voltam józan és hi
degvérű, ezen rakonczátlan sokaságot féken tartanom 
mindaddig, míg sikerült a hordók fenekeit beverni, és 
így eleje vétetett minden kicsapongásnak.

Ezen a felbeviilt nép okozta zavarok alatt hírül 
hozák őreim, hogy egy Thuri nevű kálvinista lelkész 
érkezett mint vérbeli küldött, kit én nagyon jól ismer
tem, és hogy beszélni kívánna velem, hogy néhány a 
várba menekült lakos kérelmeit elém terjeszthesse. Szí
vesen fogadóin, és a vár és ország állapotáról tett 
kérdezősködéseinire mondá, hogy gróf Ausberg (Auers
perg) a vár parancsnoka, kit jól ismerék, biztos hírek
ből tudja, miszerint a Montccuccoli-ezred Pest felé men- 
vén, a Jászságban a nép által meglepetett és tökélete
sen tönkre veretett. Ezen hir annyival inkább valószí
nűnek tetszett előttem, mert nem rég bocsátóm vissza 
a jászok és kunok követeit, kik által hozzám való hű
ségüket és készségüket nyilvánítók felkelni és pártomra 
állani. De ügyemre nézve e nagyon kedvező liirt a kö
vetkező napon egészen ellenkező váltotta fel. Mert ki
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küldött csapataim azon hírrel jöttek meg, hogy az innen 
2 mértföldre fekvő Szerednye várába egy század német 
lovasság érkezett, löporos kocsikat kísérvén, kik is jöt- 
tömnek hírére elhatározák azon várban maradni, ne
hogy lőkészletöket veszélynek tegyék ki. Jól ismerém 
ama várnak fekvését, mely mindenfelől fallal és mély, 
vízzel telt árokkal van körülvéve. így ott a németek 
rosszul fegyverzett népem ellen tökéletes biztosságban 
voltak. Elhatározám tehát pénzbeli módokhoz nyúlni; 
embereket küldék, kik a vár falaihoz épült istállókat és 
juh-aklokat felgyújtsák, mellyektől nem messze voltak a 
lőporos kocsik. Ezenkívül egy válogatott puskásokból 
álló csapatot küldék, hogy a várból jövő útnak mocsá- 
ros és bokros mellékein lesben álljon, megtámadandó 
az ellenséget, ha az, nem sikerülvén az említett épüle
tek felgyujtása, másnap folytatni akarná útját. De ezen 
minden katonai tapasztalat nélküli néphad az egész na
pot az utón töltvén estére visszatért, a várban hagyván 
az ellenséget.

Míg ezekkel foglalatoskodtam, kis seregem napról 
napi’a növekedék; a szomszéd megyék nemessége is 
felém hajlott, és hozzám küldvén a legszegényebbeket 
közűlök, haderőm állapotáról és szándékaimról tudako
zódott. Némelyek az engem környező veszedelemre 
figyelmeztettek, hogy a németek bérgyilkosokat küldöt
tek megöletésemre. Mások hírül hozák, hogy a Monte- 
cuccoli vasas-ezred Ungvárra érkezett. Ezen hirt meg- 
erősíté egy nemes, ki nem rég érkezett hozzám és aki 
ezen ezreddel utazott több napig, következőleg ezen 
hir alaposságán józanul nem kételkedhettem. Azonban 
nagyon fontos következményű lépésnek gondoláin egyet
len lovas-ezred jöttének első hírére visszavonulni, oly 
sereggel, mellyet a hir 10000-re növelt. Ily félénk moz
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dulat egyformán lehangolta volna a népet és sereget, 
ha azt hittem volna is, hogy egészen nyilt fekvési! he
lyen, mely szalmával fedett faházakból állott, valóság
ban csak 3000 gyalog és körülbelül 500 lovasból álló 
sereggel, kiknek csak egy része volt rósz paraszt-pus
kákkal fölfegyverezve, bevárni egy 1200 emberből álló 
vasas-ezredet, annyit tenne, mint kitenni személyemet 
és hazámnak érdekeit a legszélső veszélynek.

Valóban nagy szükségem volt jó tanácsra, hogy 
seregem bátorságát és önerejében való bizalmát fenn
tarthassam, és hogy ily veszedelemből kimenekülhessek. 
Egyedül magamtól várhattam csak üdvös tanácsot. Min
denfelé csapatokat és kémeket küldvén, elhatározám a 
németek jöttét eltitkolni, és seregem fegyvertelen részét 
a hegyek között fekvő szent-miklósi várba küldeni, 
mely 2 mértföldre fekszik a várostól, azon szín alatt, 
hogy parancsomra az erdőkben megkerüljék a várost 
és hátulról mutassák magukat, hogy így a várbeliek 
azt higyjék, mintha nagy sereg érkeznék. Valódi okom 
az vala, hogy ezen szin alatt eltávolítván seregem fegy
vertelen részét, a németek közeledtére, a mit kémeimtől 
bizonyosan tudtam, visszavonulhassak azon ürügy alatt, 
mintha seregemnek másik részével akarnék egyesülni: 
s így mozdulatom a nép szemében ne tűnhessék futás
képen fel. Egy kis csapatot vévén magam körül a job
ban fegyverzetiek közül, lenyugovám.

Másnap kora reggel az előőrsök, a tegnapiak fel
váltására menvén, kik éjjelre a Latorca folyó szigetére 
vonultak, mely a város alatt foly: — már a vizen át
hatoltak, elfoglalták helyüket, s az őrszemeket is kiálli- 
ták, midőn egy ellenséges lovasszázadra bukkantak, mely 
ezekre tüzelvén visszanyomta őket. Épen öltözködtem, 
védetlen s csak sövénynyel kerített házamban, midőn
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ez történt, és láttam, mint rohant lovasságom vágtatva 
az előőrsök védelmére. Csekély számú gyalogságom, 
méllyét magamnál tarték, az udvaron volt felállítva. 
Csak annyi időm maradt, hogy egy részét a sövény 
hoszszában, a másikat a piaczon átellenben levő kis 
bódék közé elhelyezhettem. Csak ennyi időm maradt, 
mondom, mert lovasságom rögtön visszafordult, egy 
erős lovas-század által űzetve, s házam kapuján túl- 
menvén elszéledt. Az ellenség azonban előnyomultában 
két tűz közé kerüle. En házam kapujában álltam lóhá
ton, Majossal és nehány lovassal, kik körűiéin marad
tak, a kapu tárva volt, és midőn az ellenség előtte el
haladt, ezek dühösen reá rohantak. Majos a kapitányt 
támadá meg, ki tegnap még azzal kérkedett, hogy szi
vemet kardjára tűzve térend vissza a csatából, és meg- 
ölé; körülbelül 30 német maradt halva. Erre a kissé 
meghökkent század végigmenvén a városon, a temető
ben foglalt állást, mely a város végén terűi. E kelle
metlen helyzetben időt vesztenem nem lehetett, vagy 
védenem kellett magamat a szalmával fedett házban, 
mely hasonlókkal vala körülvéve és csak sövény kerí
tése volt, vagy visszavonulni, mely szintén veszélyes, 
minthogy az ellenséges lovasság előtt kellendett ellép
tetnünk, nem lévén semmi oly fegyverünk, mellyel tá
madásait visszaverhetnek. Többen azon véleményben 
voltak, hogy jobb volna védenünk magunkat, de ez 
lehetlen lett volna még akkor is, ha a ház fallal leen- 
dett kerítve: mert a közel fekiivő várból könnyen hoz
hattak volna ágyukat ellenünk. így elhatározám maga
mat a visszavonulásra.

Bátoritám övéimet, s vonulási oszlopokba rendezém, 
a nélkül, hogy a sorokra nagyon ügyelnék, minthogy 
úgy sem tudták volna soraikat megtartani. — A néme
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tek a házamon felül lévő házokat felgyújtották. A szél 
füsttel borított el bennünket, a mi kedvező volt reánk 
nézve. De midőn a helység közepére értem, csapatom 
vége ingadozni kezdett, és vissza akart fordulni. Meg
állítván az elejét, visszafordulék, s felbátorítván őket, 
folytattuk utunkat az ellenséges lovas-század láttára, 
mely meg sem mozdult, arra számítván, hogy utócsapa
tomra rohan, midőn már elől is meg leszünk támadva, 
tín a sereg-oszlop közepén voltam, mintegy 15 lovassal, 
készen mindennel szembe szállani. Egy közkatona kö
zeledett felém, és tanácsié, forduljunk a folyó felé, is
mer azon egy gázlót, mellyen a gyalogság is könnyen 
átmehet, és igy elérvén Oroszvég helység kerítéseit, kön
nyen eljuthatunk a szőlőkbe s onnan a hegyekbe. Rög
tön elfogadtam e tanácsot, mert az ellenség körülvette 
volt a várost és bent szándékozott bennünket égetni, 
a mi több, még gyalogságot is várt a várból. Csaló
dásán boszonkodva nézhette, midőn a vizen áthatoltunk. 
Néhány század utánnunk is jött, de már akkorra elér
tük a kerteléseket, mellyek között lassanként eljutottunk 
a szőlőkbe, hol megállodánk. Láttuk innen, mint jön 
le ágyukkal a gyalogság a várból, és mint van az 
egész Montecuccoli-ezred századonként felállítva azon 
utczákban, mellyek a szabadba nyílnak. így védett meg 
az Isten láthatatlan keze ezen veszedelemben. Ez alka
lommal egész podgyászomat elvesztettem; inasom ugyanis 
beteg lévén, elfelejtette azon két útitáskát, melybe he
lyezve volt holmim, lovára feltenni.

Első gondom vala parancsokat küldeni seregem 
azon részének, mely fegyvertelenül a hegyek között 
fekvő szent-miklósi várban volt. De szerencsétlen ka
landomat már meghallották némely szaladóktól, kik még 
azt is hozzátevék, hogy körülvétetvén a városban, meg



26

ölettem. Az elkeseredett nép könynyeket hullatott, és 
orosz szokásként ordítással tölté el a hegyeket s völ
gyeket. — Kik e sorokat olvasandják, nem fogják hi
hetni a nép ekkori fájdalmát és hozzámvaló ragaszko
dásának nagyságát. Hallám jajgatásaikat, midőn a hegy
tetőkön vonuló kanyargós utakon haladónk. Siettem, 
hogy a lengyel határokat elérhessem, félvén nehogy 
vagy a németek, vagy a szomszéd Máramaros nemes
sége elvágják visszavonulási utamat, mely csak a La
torca, Kis- és Nagy-Pinnye nevű három folyócska völ
gyei egyikén húzódhatott. így két nap múlva szeren
csésen Zavadkára értünk, mely falu tulajdonom, és a 
lengyel határon fekszik. Itt kevés napok múlva jelen
létem megszűnteié a gyászt, s a nép fájdalma örömre 
fordulván, a sereg ismét gyülekezni kezdett körülem.

A németek kevélykedve győzelmük felett, a vár 
ágyúi alatt táboroztak s nem tárták czélszerünek sere
gemet üldözni a hegyek között. Ily kellemetlen körül
mények közt telt el június hónapja. Ennek vége felé 
azonban jól fölfegyverzett magyar lovasok csatlakoztak 
hozzám, kik fényes nappal haladónak el a vár alatt az 
egész Montecuccoli-ezred szemeláttára. Ezen csapat a 
legjobb katonákból állott, kik a Tiszántúli népség- és 
nemességtől szedett zsákmány nyal ^voltak megrakodva, 
de üldöztetve a vármegyék bandériuma által, és a sík
ságon nem tudván ellenállni, felém húzódtak. Később 
ezen csapat legnagyobb része, kivetkőzvén vad és rabló 
szokásaiból, tiszti rangokat érdemlett ki magának. Ke
vés idő múlva gróf Bercsényi szerencsésen végezvén 
varsói útját, hozzám csatlakozott, hozván magával a 
kiovia-i palatínustól két század oláht, két század dra- 
gonyost és még két más századot Wisnioveczky her- 
czegtől. A nép ezen jelentéktelen segélyre nagyon fel
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bátorodott, reménylvén még többet is, mert a gróf pénzt 
is hozott volt. A franczia követ biztositá, hogy rövid idő 
múlva 5000 sechiná-t küld. Egy hónapi zsoldot osztat
tam ki a sereg között, hogy fegyelem alatt és a zászlók 
körül könnyebben megtarthassam. Az említett magyar lo
vasok hírül hozák, hogy a síkságon az egész nép türel
metlenül várja jöttömet, és könyörög, igyekezzem bármi
módon átjönni a Tiszán.

Minthogy lovasságom szaporodását a hegyek közt 
nem reménylhetém: ajánlatuk czélszerünek játszók. De 
nagyon nehéz egy 400 lovasból és körülbelől 2000 gya
logból álló igen rosszul fegyverzett sereggel — mert 
csak ennyi maradt a városban történt meglepetésem 
után — leszállni a síkságra, magunk mögött hagyván a 
Montecuccoli-ezredet. A Borsova, Szamos és Tisza fo
lyók kiáradtak, sárral és mocsárral födték messze a vi
déket, s igy megközelíthetlenek voltak. Azonban a hadak 
bátorsága és a szükség legyőzte ezen nehézségeket. Külön
ben sem lehetett a lengyel földről jött katonákat sokáig 
a határokon tartani. Megtudván biztos hírekből, hogy 
Bereg és Ugocsa nemessége a szatmári őrségből való 
száz gyaloggal és ugyanannyi Montecuccoli-ezredbeli lo
vassal gróf Csáky István ezen vármegyék főispánjának 
vezérlete alatt Tisza-Becsnél fogott állást, szándéka lévén 
megakadályozni átmenetelemet a Tiszán, s hogy egy 
része e seregnek a folyam innenső partján lön elhelyezve 
Beregszász nevű városomban: elhatározóm ezeket meg
támadni, nagy gyorsasággal nyomulván elő a hegyek és 
erdők közt elrejtett utakon a végre, hogy megvervén e 
csapatot, hatalmamba ejthessem azon hajókat, mellyeket 
átjöttiikkor használtak. Egész éjen át esett az eső, s igy 
keveset nyugovónk, s kora reggel elindulánk. A mint 
Beregszász közelébe érkeztünk, megtudám, hogy ott csak
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25 német és ugyanannyi magyar lovas van, hogy engem 
figyelemmel kisérjen, a többi a folyó túlsó partján ma
radt. Minthogy a hir rendkívül nagyította haderőmet, 
hogy ezek meg ne menekülhessenek, elhatározóm, hogy 
hatalmamba kerítem az elsánczolt révet, mellyet 15 né
met gyalog őrzött. Gyalogságom az utak rosszasága miatt 
elmaradt, de magyar lovasságommal erőszakoltam a 
sánczokat. Ezalatt ama németekből és magyarokból álló 
csapat, mitsem tudván a történtekről, közeledett. Lesbe 
állítva elrejtem csapataimat, de észrevették bennünket, 
és látván, hogy nem menekülhetnek, a folyamnak egy 
kanyarulása mögé vonták magukat. Ott nemcsakhogy a 
túlsó parton álló német és magyar gyalogság tüze által 
védettek, hanem még segélyt is nyertének, és a folyam 
által fedeztetve biztosan lőhettek. Ama magyar lovasok, 
kik Zavadkánál csatlakoztak volt hozzám, — a mint 
előadóm — nagy bátorsággal támadták meg őket, de 
félvén, hogy a legvitézebbeket vesztem el közülök, a tá
madás megszüntetését parancsolám. és eltökélém gyalog
ságomat bevárni: a midőn ezen lovasok zárkózott so
rokban rohanván egyszerre az ellenségre, azt megdön
tötték; egy része a Tiszának szaladt és a vízben vagy 
a sárban veszett, más része pedig futásban keresvén me
nekvést, elfogatott vagy levágatott.

Ez volt az első, noha csekély fontosságú előny, s 
a magyar lovasság vitézsége a németek által is bámul- 
tatott Ezen csatázás alatt egy német trombitás, kit a 
Tisza körüli síkságon fogtunk, elszökött, a mi nagy za
varba hozott engem, félvén, nehogy fölfedezze az ellen
ségnek ama segédcsapatok csekély számát, mellyeket 
Bercsényi gróf hozott Lengyelországból s mellyek számát 
a hir szintén rettentőn nagyította. Ez elég okul szolgál
hatott volna az ellenségnek arra, hogy összeszedvén a
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helyőrségeket, a Montecuccoli-ezreddel együtt engem itt 
több folyó öszszefolyásánál megtámadjon, és a vizek közé 
szorítson. Azért mihelyest esteledett, visszahúzódtam a 
közel fekvő Vári nevű városba, azon szándékkal, hogy 
a Borsova folyó által fedezzem magamat, melynek hid- 
ját egy csapattal megszállattam. Kimerült lovasságom 
és a sáros utak miatt szintén elfáradt gyalogságom nyu
godni kezdett, midőn a szomszéd Beregszász városból 
menekülők azon hirt hozák, hogy az ellenség már ama 
városban van. Ezen hírre felvervén népemet, lerontottam 
a Borsova hidját és kiállítottam az őrszemeket, azonban 
nem tudtam elhatározni magamat, mit tegyek ezentúl? 
Mert noha a Borsova folyó eléggé védett a Montecuccoli- 
ezred támadásától, de azon ellenség, mellyel az imént 
harczoltunk, a hátunk mögött volt és könnyen átjöhetett 
a Tiszán. Gróf Bercsényi azon véleményben vala, hogy 
igyekezzünk ismét a hegyek közé menekülni. Kétség
kívül ez igen bölcs tanács volt, de e tervnek legyőzhet- 
len akadályául szolgált, hogy a magyar lovasság ellen
állhatatlanul vágyódott a tiszai síkságra. A közvélemény 
és seregemnek hire, melyre büszke is vala, volt a másik 
akadály. Különben félheténk attól is, hogy visszavonulás 
által gyengeségünket árulván el, üldözésünkre kedvet 
csinálunk az ellenségnek. Mások azon véleményben va- 
lának, hogy bármiként is, át kell menni a Tiszán. Ezen 
terv nekem nagyon vakmerőnek tetszett, mert hajóink 
nem voltak, és az ut is, melyen haladnunk kellett, a 
Tisza, Szamos és Borsova által képezett fóldszorosokon 
vezetett keresztül, és igy ha az átmenet erőszakolása nem 
sikerülne, visszavonulási vonalunk könnyen elvágattat- 
hatnék, és ekkor semmi utón sem menekülhetnénk többé 
a hegyek közé. Mindazonáltal ezen véleményhez hajlot
tam én is, nem mintha veszélyességét előre nem láttam
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volna, de mert átláttam, hogy a hegyekbe leendő vissza
vonulás személyes biztosságunkra czélszerü ugyan, mind- 
azáltal nem használna semmit a közügynek, melyért 
fegyvert fogtunk. Tudtam, hogy megkísértvén a Tiszán 
az átmeneteit személyem nagy veszélyben leend, hanem 
ha e vállalat sikerülne, nyomatékos haszon háramlanék 
a közügyre. Azért szavamat adtam a magyar lovasság
nak, hogy azon esetre, ha a gyalogság és a lengyelek 
hátrálnának, velők fogom az átmenet erőszakolását meg
kísérteni. Ezen kétséges és bizonytalansággal teljes ta
nácskozások közt két felőli támadással fenyegettetvén, 
— az idő már későre járt, — midőn a legszélső őrsze
mek hírül adák, hogy a Tiszán túl levő ellenség, mely 
gróf Csáky vezérlete alatt levő németekből és a várme
gyék népéből állott, hidat csinál, mert ácsolást hallottak. 
Azok azonban, kiket Beregszász felé küldöttem kém
kedni, azt hozák hírül, hogy oda csak egy századnyi lo
vasság jött, megtudandó, váljon mi történik a Tisza kö
rül? megtudván azonban jöttiinket, visszavonult. Meg
szabadulván e szerint ezen oldalról a támadástól, mely
től leginkább féltünk, lenyugovánk. Reggelre kelve azt 
vettük észre, hogy a gróf Csáky vezérlete alatt lévő s a 
Tisza mellett álló vármegyékbeli nép is elsüllyesztvén 
hajóit, előttünk egészen ismeretlen okból viszszavonult 
Szakmái· felé s hogy az e megyebeli nemesség nagyobb 
része hazament. Később megtudám, hogy az említett szö
kevény-trombitás volt oka ezen rendkívüli félelemnek, 
azt terjesztvén, hogy 40,000 svéd és lengyel sereg, bő
ven ellátva ágyukkal, tart Máramaros felé, Szakmár os
tromára. Ez a nép által vágyai előmozdítására koholt hir 
volt, mit ama trombitás valónak hitt.

Ezen kedvező siker következtében mindnyájan egy
hangúlag odanyilatkoztak, hogy át kell menni a Tiszán.
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Esze Tamást a körülfekvő falukból toborzott ezredével 
küldöttem előre, mi pedig követtük Námény felé, de oly 
sáros, mocsáros és vizöntötte utakon, hogy a gyalogság
nak majdnem egész nap hasig kellett gázolnia. De hol 
az a nehézség, mellyet a bátorság könnyűvé nem tenne, 
ha erős akarat járul hozzá? Ezen rosszul fegyverzett, 
félig mezítelen nép, mely elhagyván tűzhelyét és család
ját, mindenfelől hozzám sereglett — bátran követé zász- 
lait. így történt, hogy átmenvén a Tiszán a malmok és 
elrejtve talált csónakok segélyével, — kevés napok múlva 
oly nagyszámú gyalog és lovas özönlött táboromba, hogy 
csapatom 8000-ből álló hadtestté növekedett.

A póroknak ily rögtöni felkelése gyanakodóvá tette 
a nemességet, mely azért a várakba és erődített kasté
lyokba vonult. Amazok a bennök uraik ellen lappangott 
ellenszenvtől ösztönöztetve, a nemesek barmait és gulyáit 
elhajták, azt adván okul; azért vonulának vissza, hogy 
a németeknek kedvét keressék. Azonban valóban úgy 
állott a dolog, hogy a megyei nemesség nem tudhatá ha
marjában, mely párthoz álljon? — egyformán félvén a 
néptől és a németektől, visszavonúlt ugyan a nagyok 
váraiba, de csak fölötte csekély számmal zárkóztak a 
németek által őrzött erősségekbe. A táboromba sereglő 
nép már megválasztott vezérei alatt jött, kik nagyrészt 
holmi kanászok, gulyások (bouvier), borbélyok, szabók, 
stb. voltak, a mint kit vitéznek gondoltak magok közül, 
így jöttek csapatonként és tömegesen. Veszélyes lett 
volna az ily tiszteket letenni, de lehetetlen is volt, mert 
különbeket nem találhattam. A nemesség, mint már em- 
litém, a Tisza-Becsi eseményeket nagy figyelemmel kí
sérte. Ugocsa- és Beregvármegye szegényebb nemessége 
már kezdett táboromba szállingózni. A főbbek közül csak 
az Ilosvay-család jött személyem iránti szeretettől és há



32

zunkhoz való különös ragaszkodástól vezéreltetve. Egyik 
közűlök a Máramarosmegyében fekvő Huszti-várba vonta 
magát azon szándékkal, hogy a helyőrséget részemre hó
dítsa, a többiek táboromba jövének. — Szabolcsmegye ne
messége a kis-várdai várba zárkózott, mely mocsárokkal 
van körülvéve. Körültáboroltatám, azon reményben, hogy 
felhívásomra megadandják magukat; azonban a nép 
zsákmányra vágyódván, deszkákkal és sövénnyel rakta 
meg a mocsárt, hogy átjuthasson, megkísértendő a falak 
és igen magas tornyok megmászását. A nemesség sem 
ajánlatainkra, sem fenyegetéseinkre nem akart hallgatni, 
de azt megigéré, hogy semmi ellenségeskedést nem mi- 
velend.

Ezen idő közben Nagy-Várad környékének lakosai, 
a Tiszán történt átjövetelünk hírére föllelkesülvén, fegy
vert fogtak Boné András vezérlete alatt, lovasságuk majd 
4000, gyalogságuk pedig 3000 emberre rúgott. Diósze
gen gyűltek össze, de néhány nap múlva a nagy-váradi 
erősség közelében fekvő Olaszi nevű város lakosi által 
táborukban meglepettek és szétverettek. ') Boné vezérök 
segítségért folyamodott. Mivel átláttam, hogy megvere- 
tésük oka inkább önuönhibájuk, mint az ellenség ereje 
volt: czélszerttnek gondolám Bercsényi grófot egy csa
pat lovassal rögtön segélyükre küldeni, hogy ismét fel
bátorítsa őket, s helyőrséget rendezvén Diószegen, lovas
ságukat táboromba hozza. Én pedig színlelvén, mintha 
egész hadtestemmel követném a grófot: Verébsár hely
ségében várám visszajöttét. Hadjárata csak egy pár na
pig tartott. Visszaérkeztekor körülbelől 3000 lovast ho
zott magával, kiket inkább lehetett katonáknak nevezni, 
mint a többieket, mert legtöbben közűlök már a török

’) Várad-Olaszit akkor a török kiveretése után betelepült ráczok lakták.
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háborúkban szolgáltak. Mindenkép sürgettem a Hajdú- 
városokat is, hogy fegyvert fogjanak, de nem tudtam 
reá venni őket, hacsak Kálié várát hatalmamba nem 
ejtem, hol a lakosságon kívül 40 német őrködött. Meg 
kellett kisérlenem tehát ezen vállalatot, azonban inkább 
csak bekeríthettem, mint víhattam e négy bástyával 
ellátott erősséget: ezen megszállás pedig hoszszasabban 
tarthatván, nehogy azalatt a megyékben mutatkozó ked
vező körülményeket elszalaszszam: Ilosvay Bálintot két 
vagy három beregmegyei zászlóaljjal Máramarosba kül
döttem.

Kálié alatt táborozám a homokbuczkák által fö- 
döztetve, s megszemlélvén az erősséget, rohamot hatá
roztam. A diószegi csapatok dühösen rohanták meg az 
erőd kapuját, fejszékkel akarván azt beverni, de egészen 
sikeretlenül. Mindenem hiányzott, a mivel rendes ostro
mot kezdhettem volna; elhatározám tehát, hogy a bás
tyákhoz nagyon közel épült istállókat és házakat égő 
nyilakkal gyujtatom fel. Jutalmat Ígérvén, a lengyelek 
és oláhok közül többen ajánlkoztak. Csakugyan fel
gyújtottak egy házat, de a tűz csakhamar eloltatott. 
Ezen égés alkalmul szolgált a lakosságnak, hogy a pa
rancsnokot a feladásra kényszerítse, és ezen tiszt meg
adván magát, pártomra állott azon 40 emberrel együtt, 
kikből a helyőrség állott, i) A várban négy kis ágyút 
találtam, és néhány mázsa lőport, — ímé ebből állott 
tüzérségem!

Mig ezek Kálló alatt történtek az Ilosvay-testvérek 
nagyon szerencsésen vitték ügyemet Máramarosban. A

!) Eckstein Jánosnak hitták e derék német tisztet, a ki később Rákó- 
czynak gyalog-ezredese, s 1709-ben Veszprém várának parancsnoka lett; mely 
vár heves ostrom után, falai rommá lövetvén, feladta magát Heister cs. tábor
noknak; ez a kezébe került Ecksteint lefejezteté.

Bákóczy Ferencz fej. emlékiratai II. 3
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Huszt várában lévő német katonaság már több év éta 
nem kapván zsoldot, nagyon elégedetlen volt a parancs
nokkal. Ilosvay Imre, ki azon szándékkal vonúlt volt 
e várba, hogy azt kézre kerítse, zsákmányul igéré ne
kik azon tisztet. Megölék tehát őt, és átadván a várat, 
szolgálatomba álltak. Mihelyt megszabadult a megye 
ezen vártól, mely eddig féken tartotta: a nemesség azon
nal letette htíségi esküjét, és követeket küldött további 
parancsaim elfogadására. E gyors sikernek hire már 
eltöltötte az egész országot. Rabutin, ki császári parancs
nok volt Erdélyben, szintén értesítetett. 0  4000 harcz- 
edzett lovasból álló hadtestet állíthatott volna elle
nem, ide nem számítván a helyőrségeket: azonban egye
dül Erdély védelmére szorítkozván, Glöckelsperg tábor
nokot küldé a határokra 500 lovassal, hogy mozdula- 
timat figyelemmel kísérje.

Ezen tiszt Ditrich nevű közkatonából vitézsége ál
tal emelkedett ama rangra és bárói méltóságra. Som
lyóra (Szilágy-Somlyó) szállott (hol egy régi, félig le
omlott vár volt), hogy egyenlő távolságra lévén Nagy- 
Várad- és Szatmárhoz, szükség esetére mindkét hely
nek védelmére lehessen.

A nagy-váradi ráczok az említett diószegi győzel
müktől felfuvalkodottan, feldulással fenyegették azon fa
lukat, a mellyeknek lakossága fegyvert fogott Boné alatt. 
Átlátván, hogy ezeknek semmi hasznukat nem veszem, 
míg lakhelyeiket nem biztosítom: elhatározám éjjel-nap
pal menni, hogy Olaszi városát a ráczok fészkét meg
lephessem, mely mint említém, a nagy-váradi erősség 
tőszomszédságában van. Ezért parancsot küldék a Hajdú- 
városoknak, mellyeknek hajdu-népe már Kálló megvé
tele után tüstént kitűzte zászlait. Parancsolám nekik, 
hogy állítsanak elő nehány száz kocsit, mindegyiket
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egymás mellé fogott 3 lóval, Debreczen városa pedig 
tartozzék a fogatokat felváltani. Ez gyorsan megtörtén
vén, minden szekérre 6—8 gyalogot ülteték, s így ha- 
marébb Diószegre értünk, mint reménylhettük. Miután 
kinyugodta magát a sereg: egy részét felváltván, Ber
csényit küldém a diószegiekkel ezen hadjáratra, magam 
pedig Diószegen maradtam, oly szint igyekezvén mu
tatni, mintha egész hadseregem táborozna nyomomban, 
hogy így, ha a meglepetés nem sikerülendne, a nép — 
közeli segélyben bízva — el ne veszítse bátorságát. A 
gróf este elindulván, reggelre a kijelölt helyen volt, és 
hajnalhasadtakor jelt hivatván, egészen váratlanul ro
hanta meg a várost (Várad-Olaszit), mely csak földdel 
kitömött sövénnyel egybekapcsolt duczokkal volt ke
rítve. Nagy könnyűséggel hatalmába ejtvén, felgyuj- 
tatá, és rácz lakosait kardra hányatá, híres vezérükkel 
Kis Balázszsal együtt. *)

E szerencsés sikerű hadjáratnak nagy következ
ményei voltak. A németek, kikből Nagy-Várad helyőr
sége állott, a várba szorulának, a vidék pedig megsza
badult a ráczoktól való félelemtől. Ezen előnyökhöz 
járult még, hogy seregemnek — melynek csak e g y  
r észe  elégséges vala egy a közhit szerint jól megerő
sített város bevételére — harczi hire nagyon növekedett.

Alig érkezék vissza Bercsényi gróf győzelmes és 
bánni merényre kész hadaival, azon gondolat támadt 
bennem, hogy Glöckelsperg tábornokot hasonló gyor
sasággal támadom meg Somlyón. E czélra egy Szőcs 
János nevű régi, vén, igen hires magyar ezredest kül
döttem : * 2) de kevéssel megérkezte előtt az említett tá

*) Egykorú adat szerint ez alkalommal h é t  e z e r  ráczot vágatott le 
Bercsényi.

2) Egykor Tökölyinek lovas ezredese.
3*
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bornok 30 lovast hagyván ló nélkül az omladék-vár- 
ban, Szakmáira vonult lovasságával. Katonáim üldözék, 
de Glöckelsperg azon szigetre érvén, mellyet a Kraszna 
és Szamos folyók képeznek, elégeté az elsőnek hidját, 
s háborítlanul bevonult Szakmárra. Ez idő' alatt a gya
logság, mely Somlyó alatt maradt, megtámadván e vá
rat, megmászá a falakat, mire amaz öreg lovasok meg
adák magokat és szolgálatomba álltak.

Mindezen események valóban szerencsések valának. 
Azonban hadtudományi szempontból tekintve hadállá
somat: mind seregem állapotából, mind pedig abból, 
hogy egy tapasztalt tábornok vonta magát Szakmárba 
500 lovassal, kellemetlen eredményeket várhatánk. Mert 
ha a Montecuccoli-ezred, mely még mindig Munkácson 
táborozott, át találna kelni a Tiszán, és a Szamos fe
dezete alatt egyesülne Glöckelsperggel, könnyen szét
szórhatnák fegyvertelen, tévelygő, tudatlan tisztek által 
vezénylett fegyelmeden seregemet.

Ekkép ép oly veszedelmes volt a Szakmái· körüli 
síkságon pazarlani az időt, nem reménylhetve, hogy 
ezen erős és jól föl szerelt várat hatalmamba keríthessem, 
mint egészen magára hagyni az ellenséges helyőrséget 
a nekem hódoló vármegyék közepette. Megfontolván 
ezen okokat, elhatározám, hogy Szakmárhoz közeledem, 
hogy igy az ellenség egyesülését könynyebben megaka
dályozhassam, megvédjem a síkságot Glöckelsperg ki
csapásaitól, és hogy útközben elfoglaljam Károly várát, 
mellyet 40 németből álló helyőrség védett és a mely
ben a grófnak neje egyedül tartózkodott, férje bécsi 
utjából a hová a Dolhánál nyert zászlókat vitte volt, 
még nem térvén meg. Azonban e szándék kivitele fe- 
lülmulá erőmet, mert ezen hely négy szögeletbástyával 
és viztelt árokkal volt védve, s ágyukkal és lőporral
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bőven ellátva. Előlegesen azonban titkos Ígéreteket té- 
teték Károlyi nejének, Bercsényi által, s támadást szin- 
leltettem és a várat felgyujtással fenyegettem. így si
került pár nap múlva rávenni a németeket a megadásra, 
azon feltétel alatt, hogy a kik közűlök Szakmárra kí
vánkoznak, oda kisértetnek teljes biztosságban.

Mig ezek a Kraszna mentében történtek, igen kel
lemes újsággal lepettem meg. Egy oláh származású, 
Pintye nevű hires zsivány, ki a Meszes-hegyekben tar
tózkodott, hogy hozzám való hűségét megmutassa, Nagy- 
Bánya városa alá szállott, mely arany- és ezüst-bányái
ról inkább csak hírből, mint valóban gazdag. Nevem
ben vagy erővel elfoglalni, vagy pártomra téríteni akará 
a várost. A lakosság meghódolván beereszté a városba, 
mely tornyokkal erősített fallal van körülvéve. Mint
hogy pedig Pintye és emberei rabolni kezdettek, a la
kosok családaik és vagyonuk védelmére összesereglettek 
és Pintyét társaival együtt megölék. A város ezután 
követeket küldött hozzám, hogy azon tettért feleljenek, 
és hogy ragaszkodásukat kijelentsék. Elfogadván a vá
ros nevében tett hűségesküjöket, s dicsérvén eljárásu
kat, visszaküldém őket.

Nagy-Károly bevétele után elindulék. hogy a Sza
mos partján fekvő Vetés helységnél üssek tábort, mely 
egy mértföldre fekszik Szakmártól, s így a német lo
vasságot az élelemszerzésbeu akadályozhassam. Ez azon
ban mozdulatomról értesülvén, a Szamos átelleni part
ján mutatta magát, el akarván rontani a gátat, mely a 
vizet összeszoritá s egy malomra vezeté. De előreküld- 
vén gyalogságomat és ágyúimat, visszavonulnak. Szak- 
már vára a Szamos két ága között lévén, a várbeliek
nek kétfelé volt átjárásuk a vizen: arra kellett tehát 
nekem is törekednem, hogy mind a két ágon átjárást
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biztosítsak magamnak. Ügyes tisztek hiányában kétfelé 
nem oszthatván seregemet: éjtszakai őreimmel lehetőleg 
megközelítém az erősség hidját. De a németek előnyül 
használák fel a városnak a várhoz való közelségét, és 
őreim sem lévén elegendő vigyázók: leginkább csak 
akkor láthatták az ellenséget, midőn az visszatérvén az 
élelemszerzésből, a várba vonult; úgy, hogy kiküldött 
csapataim igen későre érkezének.

Nem tetszett változatosság és zsákmány után vá
gyódó katonaságomnak a hosszas táborozás és tétlen
ség. A katonai fegyelem szerint előőrsökre menni, nem 
igen volt ínyükre. Azok, kik jobban voltak fölszerelve, 
el-elszökdöstek, s rendes szolgálatra csak a roszszabbul 
fegyverzetiek maradtak. Nagy fáradságomba került ele
jét venni ezen bajnak, egy ily népseregben, melynek 
tisztei hasonlók lévén a katonasághoz, sem nem mertek, 
sem nem akartak nekik parancsolni

A napnak forrósága kiszárítván a forrásokat és 
patakokat, a városon fölül kettészakadt folyó vize nem 
volt elégséges mind a két ágnak. E körülmény követ
keztében a lakosok tanácsára azon tervet csináltam, 
hogy a folyam egyik ágát a másikba vezetvén, a vá
rost, mely nagyon elhanyagolt földsánczok- és bástyák
kal volt védve, száraz felén támadjam meg. Ez okért 
elhatározám tehát Pálfalvára vonulni, mely helység a 
vár ágyúi lőtávolábán van ugyan, de stirü bokrok által 
födöztetik. Hogy menetünkben a vár ágyúi által ne 
akadályoztassunk, egy hadoszlopban nyomultam elő. 
Elöl ment a lovasság s leghátul maradt a podgyász. 
A hadoszlop oldalát kis csapatokkal födöztetém, mel- 
lyek köztünk és a vár közt nyomultak. így haladtunk 
csendben, én és Bercsényi a lovasság közepeit, előttünk 
lévén ama 30 német, kik Somlyónál adák meg magú
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kát, midőn egyszerre, egészen oldalunkban oly zajt hal
lottunk, mintha lovasság közelednék felénk. Legtermé
szetesebb lett volna azt hinni, hogy azon csapatok zaja, 
mellyek oldalunkat fedezik: azonban, midőn már majd
nem kibontakoztak előttünk, egy szeles fiatal nemes 
minden parancs nélkül előre rugtatván, fölemelt kara
béllyal kérdezé a jelszót, s nem várván be a feleletet, 
lőtt. Erre a tőlünk kis távolra menő németek egyszerre 
megfordultak, a hadoszlopnak előttünk lévő része szin
tén követé példájokat, és visszafordulva felénk kezde 
tolakodni. Egy pillanat alatt az egész csupa zűrzavar 
volt. A mögöttem levők elkezdének a németekre tüzelni, 
kik az előcsapat által tolatva önkénytelen reánk nyo- 
mulának. Ellenségnek tárták őket, és néhányat láttam 
is közűlök elesni. Azon ponton voltunk már, hogy egy
mást gyilkoljuk, midőn én és Bercsényi ki akarván a 
zavarból bontakozni, ennek lova megbotolván lerogyott, 
s én azt hivém, hogy agyonnyomá urát. Segítségére 
sietvén, ájulva találtuk az esése közben fején kapott seb 
következtében. Félrevitetvén Bercsényit, a gyalogság 
felé siettem, és kiáltozás által igyekeztem megállítani, 
de szavam elhangzók. Azonban az előcsapatot megerő
sítvén, a gyalogsági hadoszlopot mégis megállapodásra 
bírtam. így vártam be mig a zavar lecsillapodik, és az 
ijedtség alaptalansága a sereg többi része előtt is ki
tűnik.

Ily zavarban töltvén az éjét, reggelre Pálfalvánál 
ütöttem tábort. A következő napon a Szamoson egy a 
malmok számára készült gátot kezdék emeltetni, hogy 
a vizet az említett másik ágból egészen kiszorítsuk, és 
így az egyik ágat egészen kiszárítsuk. Gróf Bercsényi 
az esése következtében kapott sebben szenvedett még, 
azért a károlyi várba vitetém. Mig a gáton dolgozánk,
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a német lovasság kirontott a folyó túlsó partján. Lo
vasságom jó részét átküldém ellene, de előrelátván a 
következményeket, egy gyalog zászlóaljat a gát végére 
állíték, hogy a lovasságot visszaveretés esetében támo
gassa, Elővigyázatom nyomban hasznosnak bizonyult, 
mert a lovasság vezetői semmit sem értvén a hadvise
léshez: a nélkül, hogy csatarendbe sorakoztak volna, 
rárontottak az ellenségre, és zavarba jöttek. Az ellen
ség visszavetette őket, s néhány zászlót el is vett, de 
kevés sebesültjök és még kevesebb halottjok volt. Lo
vasságom jobb részének ily gyalázatos kudarcza felfu- 
valkodtatá a németeket, és elcsüggeszté az enyéimet 
Nem maradhaték tehát ily közel az ellenséghez tábor
ban, hol az meglepetésünkre bármikor kivezetheté gya
logságát a bokrok és berkek fódözete alatt. Elkészítvén 
tehát a gátot, visszatérék Vetésre, különféle ürügyök 
alatt, nehogy a katonaság szemében visszavonulásom 
futásnak látszassék.

A táboron kívül levők s a nemesség birtokait pusz
títók száma, kiket inkább rablóknak mint katonáknak 
lehete nevezni, fölötte megszaporodott. Ezek nevemben 
körülvették s elzárták az erősített kastélyokat és vára
kat, ha kezükre nem bírák keríteni. Szabolcsmegye ne
messége, mely a kis-várdai várba zárkózott, kibontott 
zászlókkal jőve Diószegre. Máramarosmegye 4000 gya
loggal és 800 lovassal növelé seregemet. Báró Sennyey 
István tárkányi várában ostromzároltatván, meguná a 
hosszas védelmet, megadá magát, és táboromba jött. 
Ezen igen buzgó polgára a hazának, fiatal éveit a török 
háborúkban töltvén, többet értett a hadakozáshoz, mint 
mi valamennyien. Azért Bercsényi gróf alatt parancs
nokká tevém, noha köszvényben szenvedvén, nem min
denkor teljesítheté katonai kötelességeit. E közben meg-
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hallám azt is, hogy a Montecuccoli-ezred elhagyván 
Munkácsot, Tokajra vonult vissza. — Nagy könnyebb
ségemre szolgált, hogy most több kitűnő ember táma
szával élhettem; öszvehivatám tehát őket, tanácskozandó 
velők a Szakmár körül teendőkről. Gróf Bercsényi fel- 
gyógyulván, már visszatért a táborba: czélszerünek tet
szett tehát előttünk, hogy ezen tábornok egy nagyobb 
hadtesttel Tokaj felé nyomuljon, figyelemmel kísérendő 
a Montecuccoli-ezredet, s egyszersmind védendő a Tisza 
révét s a vidéket azon ezred becsapásai ellen. Az ellenség 
azonban megijedvén seregemtől és a nép oly gyors 
felkelésétől, egészen elvesztette eszét. Nigrelli tábornok 
Felső-Magyarország parancsnoka, azt hívén, hogy Kassa 
megtartása biztosítja az ország birtokát, elparancsolá 
Tokajról Montecuccolit, még mielőtt Bercsényi gróf odaér
kezett volna. Visszavonulása következtében a Harangod 
síkságán elterülő hajduvárosok és a Hegyalján fekvő 
városok lakosai fegyvert fogtak és egy jó hadtestet al
kottak, melynek egy része Bercsényi gróf elé jött, a 
másik pedig a tiszai révre vigyázott.

Nagyon bosszantó volt reám nézve Szakmár alatt 
tétlenül állani, s az is, hogy ennek elfoglalását nem re- 
ménylhetém: de nem tartottam illendőnek elhagyni azon 
megyéket, mellyek pártomra állottak. Mert noha sere
gem annyira növekedett, hogy könnyen körültáborol- 
hattam volna e helyet: de csupán negyedrésze volt csa
pataimnak meglehetősen fegyverkezve, s a hadi dolgo
kat illetőleg a legotrombább tudatlanság uralkodott köz
tök. Föltevém tehát magamban, hogy el nem hagyom 
e vidéket, míg legalább is a vár tövében fekvő város 
birtokába nem jutok, mely eleséggel bőven el vala látva. 
A lakosok legnagyobb része pártomon vala, s noha 
többen voltak mint a németek: a polgárság mégis félt
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a várbeli helyőrségtől. Éppen báró Sennyeivel tanács
koztam, midőn az őrök a városból jött két polgárt hoz
tak, kik tudtomra adák, hogy a lakosság tekintélyes 
része megunván a város hosszas elzárását és körülfo- 
gatását, arra kér, kisérteném meg a rohamot oly he
lyeken, mellyeket a polgárok védelmeznek, s hogy azok 
készek teljes erejökből előmozdítani a vállalatot, s hogy 
őket is azért küldék, miszerint vezetőkul szolgáljanak 
s megmutassák a gázlókat, a mellyeken a gyalogság a 
szárazság és a pálfalvai gát miatt könnyen átmehet. 
Mindazonáltal sietni kell, nehogy a titok valamikép föl
fedeztessék, vagy pedig a Szamos megáradjon. Ezen 
terv nem látszott igen nehéznek, minthogy azonban né
pem tehetetlenségét jól ismerém, nem volt szabad meg
fontolás nélkül semmihez sem kezdenem Alkalmat ke
restem tehát, hogy a várbeli lovasságot kicsalhassam.

Báró Sennyei a hadi-cselekben nagyon jártas lévén, 
igen jó tanácsot adott, a melyhez képest gyalogságomat 
éjjel a város azon részének, mellyet a vezetők kijelö- 
lének, átellenében levő bokrok közé helyezém, hogy 
füst által adott jelre megtámadja a falakat, lovasságo
mat pedig a város kapuitól távolabb eső berkekbe állí- 
tám lesben. Midőn a kapuk kinyilának, három vagy 
négy lovas századot küldék közvetlen a vár alá, hogy 
a várőrséget boszontsa, — tudván, hogy a lovasság ki 
fog rohanni üldözésére, a mint Pálfalván táboroztamkor 
is megtörtént, — s így őket el lehetend vágni. A vár
kapu őrei ingereltettek ugyan, de a lovasság nem jött 
ki. E közben a Nagy-Bánya felé vezető ut fái mögött 
nagy port láttunk emelkedni. Ugyanazon századokat 
kiküldém kémkedni, s megtudám, hogy az ellenséges 
lovasság közeledik, mely az éjjel ment ki a várból, éle
lem szerzés végett. Elrejtett lovasságom a nélkül, hogy
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parancsszóra várt volna, rendetlenül előrerohant; s a 
németek nagy port látván emelkedni, vágtatni kezdet
tek, és előbb a várkapuhoz értek, mint ők. De ezalatt 
a gyalogság már szerencsésen meghágta a falakat, és 
felgyújtván több házat, könnyen elvághatta volna a né
meteket a vártól, ha szét nem oszlott volna rabolni, 
így elfoglaltatván a város, hamuvá tétetett, a lakosság 
azonban megmentetett. Felhasználandó az ellenség ren
detlenségét, elhatározóm, hogy a vár megrohanását is 
megkísértendem, mely szintén csak földsánczokkal és 
czölöpzettel volt védve. Voltak zászlóaljak, mellyek a 
sánczokra feljutottak, de kellőleg nem támogatatván, 
a roham nem sikerült. A vár többé a városra nem tá
maszkodhatván, oly szorult helyzetbe jutott, hogy még 
a vidéket sem háborgathatta, s így más vállalatokba 
ereszkedhettem.

Az erdélyi vezénylő tábornok Rabutin, megijedvén 
Olaszi és Somlyóvára elfoglaltatásán, noha 4000 régi
katona lovast szállíthatott táborra: megelégedvén a hű
ségére bízott fejedelemség védelmével, nem jött ki Ma
gyarországra. Oszvehivá tehát ezért Szebenbe a fejede
lemség nagyait és a nemesség főbbjeit, azon ürügy alatt, 
mintha velők tanácskozni akarna, valóban pedig, hogy 
elzárja őket ama városba s így megakadályozza, hogy 
a népet is maguk után vonva, pártomra álljanak. E 
tábornok lovasságát a törökországi határokra osztá szét, 
azon a nép száján forgó de hazug hírre, hogy Tököli 
hadsereggel közeledik; Magyarország Szakmár felőli 
határára pedig a székelyeket és a vármegyék nemessé
gét küldé Bethlen Sámuel vezérlete alatt, ki Zsibónál 
ütött tábort, hogy eugemet figyelemmel kísérjen. Meg
tudván, hogy már csak két állomásnyira van tőlünk, 
kémjáratra küldém Ilosvay Imrét mintegy 2000-nyivá-
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lógatott lovassal, hogy hirt hozzon eme hadtestről, mel- 
lyet a hir 6000-re emelt. Szándékom nem volt ellen
ségeskedést kezdeni Erdélyben: de minthogy vélemé
nyem szerint az ellenség a kiküldött csapatok számát 
nagyon feljülmulta: fölöslegesnek tartám megtiltani a 
támadást. Az enyéim nagy bátorsággal indultak el, s 
megtudván a lakosoktól a tábor fekvését, sürü ködtől 
fódöztetve oly vitézséggel támadák meg az ellenséget, 
hogy könnyen rendetlenségbe hozván megszalasztották, 
oly győzedelmet nyervén, mellyet nem reménylék és a 
melynek több elnyert s hozzám hozott zászló és rézdob 
volt diadaljele.

Ezalatt gróf Bercsényi átkelvén a Tiszán, Tokaj 
alá érkezett. Látván a nép lelkesedését, s várbeli szö
kevények által is biztattatva reményié, hogy beveheti 
az erősséget, s így megkezdé az ostromot három kis 
tábori ágyúval és két mázsa lőporral. Ezen erősségnek, 
mely a Tisza és Bodrog összefolyása által képezett fél
sziget csúcsán épült, háromszög alakja van. A száraz
föld felől meglehetős széles árok és két sor czölöpzet 
védi tornyokkal, a két folyó egybeömlése felől pedig 
terméskövekből épült bástya.

Ezen hely bőven el volt látva mindennemű hadi 
készlettel és élelemmel, s legalább 400 németből álló 
helyőrsége volt. Bercsényi gróf különféle okokkal igye
kezett rávenni levelében, hogy Szakmái· alatt hagyván 
seregemnek egy részét, gyalogságom legjobb részével 
Tokaj alá szálljak. Okai nekem is sürgetősöknek tet
szettek, nem az ostromot illetőleg ugyan, hanem legin
kább azért, hogy ott a 13 vármegye központján lévén, 
könnyebben intézhetendem a háborn ügyeit. Tökéletes 
biztosságban kívánván helyezni a Szakmár alatt ha
gyandó hadtestet: megviszgálám jól a környéket, s a
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Szamos e g y  kanyarulatában oly félszigetet találtam, 
melynek partjai nagyon meredekek valának s nyílása 
oly szűk, hogy átmérője alig volt 100 lépés. A száraz 
felől tehát árokkal és czölöpzettel ellátott mellvéddel 
megerősítém, a kapuőrség védelmére pedig különálló 
müvet emeltettem; a tábor másik felén a Szamoson hi
dat verettem talpakból, s a hídfő védelmére redoutot 
készíteték, úgy hogy e hely fekvésénél fogva, erődítve 
ezen — ámbár kevéssé jelentékeny — védmüvek által: 
egyenlő erejű lehetett a Szakmári várral.

E táborunk közelsége nagyon könnyűvé tette a né
metek szemmeltartását, kik takarmány szerzés nélkül 
el nem lehettek, s bármely parton jönnének is ki az 
erősségből: könnyen el lehetett volna vágni őket. Ekkép 
biztosítván ezen tábort, báró Sennyei parancsnoksága 
alá helyezém, s magam mellé vévén 2000 gyalogot s 
ugyanannyi lovast, Tokaj felé indulék. A Tisza part
ján elő találtam gróf Bercsényit, a ki elibém jött gróf 
Károlyival, ki néhány nappal ezelőtt különféle szín alatt 
kijött Kassáról, hogy elhagyván a németeket, pártomra 
álljon. Ezen ur engem fogságom előtt nem ismert, de 
Bercsényi gróf ismerte őt. Az ő ajánlatára és minthogy 
a tiszántúli megyékben nagy befolyással bírt, kevés nap
pal megérkeztem után tábornoki rangra emelém, és el- 
küldém Kecskemét környékére, hogy a jászok, kunok 
és a Duna mellett már fegyverben álló nép vezényletét 
átvegye, és a bácskai ráczokat, ha lehetséges, részemre 
hajlítsa, vagy pedig megakadályozza előnyomulásukat.

Minekutána a szakmári tábort elhagytam és mi
előtt a Tisza mellé megérkeztem volna: hírül hozák, 
hogy Deák Ferencz ezredes azon hajdú városok lakóinak 
segélyével, mellyek a Sajó és Hernád folyók partjain 
feküsznek, s örökös joggal enyéimek: rohammal bevette
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a német helyőrség által védett Szólnok várát, és hogy a 
ráczok híres Kiba nevű kapitányát 3000-nyi seregével 
— mellyel Szólnok felmentésére siet vala — megverte. 
Ezen hadművelet által a Duna és Tisza közti országrész 
megmentetett a ráczok beütéseinek félelmétől. — A to
kaji tábor fölött szemlét tartván, ezen állítólagos ostrom 
elrendezését olyannak találtam, hogy méltán megütköz
hettem rajta. A kis mezei ágyúk, mellyek a hegytetején 
elsánczolt telepre voltak állítva, semmikép sem árthattak 
az erősségnek. A várbelieknek a város felől még egy 30 
német által védett félhold alakú sánczok volt, honnan 
bármikor kirohanván, csordánként hajthatták el a tapasz
talatlan és félig fegyvertelen népet a vár alól. Azonkí
vül a szárazföldre a Bodrogközön át szabad utjok volt, 
mellyen vágómarhát szoktak a várba szállítani, két, há
rom mértföldnyire eső helységekből is: ilyképen se os- 
tromoltatva, se bekerítve nem voltak. Megérkeztem után 
nem sokára hidakat verettem a Tiszán s Bodrogon, és 
seregemet a vár száraz felőli részére szálítám: ezt látván 
az ellenség, visszavonta embereit a félholdsánczból.

Egész Magyarország tele volt fegyvert fogott nép
pel. A nemesség váraiban és kastélyaiban e nép által, 
tudtomon kívül, nagyon szorongathatván, mindenfelől 
táboromba sereglett. Ocskay László, ki Borbély Balázs 
társaságában még a lengyel határokon az említett rab
lólovasokkal csatlakozott volt hozzám, önakaratából szü
lőföldjéig Nyitra vármegyéig nyomult, ott nehány ezer 
lovast gyüjtvén maga mellé, fegyvereim hírét a Vág fo- 
lyóig vitte.

A bécsi udvar megdöbbent ezen váratlan és gyors 
mozgalomtól, vagy inkább néphadáradatától, s minden
felől nyomatván, tanácstalan állapotában nem tudta mi 
tevő légyen. A bajor választó-fejedelem franczia segély
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által támogattatva — a mint már, ha jól emlékszem, 
említém — Felső-Austriában Linczet és Passaut elfog
lalván, Bécset fenyegette. A császár sem a birodalom
ból nem húzhatott magához segélyt, sem azon kevés 
grófban és országnagyban, ki Magyarországon pártján 
volt, nem bizhatott. Ezek közül egyedül csak gróf For
gács Simon — ki tábornoki rangban győri helyettes 
parancsnok volt — mutatott némi hajlamot ellenállni 
seregemnek. Schlik tábornok, kit a bajor választó-feje
delem megvert s ki mintegy 2000 lovast birt megmen
teni, küldetett Magyarországra, hogy egyesülvén az em
lített Forgács gróffal, és a Pozsonymegyében öszveszed- 
hető magyarsággal, akadályozza előnyomulásomat. Meg
tudtam, hogy az ellenség ezen mozdulatakor Ocskay 
szokása szerint Léva nevű kis városkában tivornyáz. 
Tőle tehát sem azt nem remélhetém, hogy megfutott s 
a falukon ide s tova csavargó katonaságát öszveszedve, 
helyreállítsa a rendet, sem hogy a megyék nemességé
vel hódolati esküt tétessen le. Ez okért Bercsényi grófot 
egy válogatott hadtesttel Eger alá küldém, hogy hűsé
gemre esküdtesse a város népét, melyre ez már régen 
ajánlkozott, és bírja rá Telekesy Istvánt az egri püs
pököt, hogy megyéjében maradjon, továbbá nyugtassa 
meg álhirek által felizgatott elméjét, felvilágosítván előtte, 
hogy a jelen háború nem a katholika vallás elnyomá
sáért viseltetik. Ez megtörténvén, vezesse ki a gróf a 
lakosságot a városból, hogy így a várat könnyebben le
hessen szorongatni és feladásra kényszeríteni.

Alig hajtotta végre ezen parancsokat a gróf, midőn 
Ocskay futára jelenté, hogy az ő seregét, Schlik és For
gács szétverték, s az ellenség elfoglalván Lévát, a bá
nya-városok felé nyomul, azokat s aranybányákat hatal
mába kerítendő. Ezen hírre Bercsényi gróf öszveszedé
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mindenfelől a hadakat, s Károlyinak is, ki ekkor Kecs
keméten volt, parancsot küldvén, hogy vele egyesüljön, 
elindult, minekutánna engem is tudósított a részletekről.

Ez october- és novemberben történt. Ugyanekkor 
Radziewsky bibornok, Lengyelország prímása, meghitt 
embere által értésemre adta, hogy áldornagyi hatalmánál 
fogva kihirdette Lengyelországon az interegnumot s min
den arra mutat, hogy királyválasztás lesz, s hogy ő s a 
korona főtábornoka Lubomirsky, anélkül, hogy a svéd 
király ellenzené, mindent elkövetnek, hogy szavazatokat 
gyűjtsenek számomra s megválasztatásomat kieszközöl
jék, ha beleegyezem. Minthogy azonban a háborút enha- 
zám szabadságáért kezdettem, s láttam az ország minden 
rendéinek ily nagy mozgalmát és izgatottságát: sem czél- 
szerünek, sem becsületemmel megegyezőnek nem tartot
tam idegen ország koronájáért és enhasznomért hazám 
ügyét cserben hagyni, s elhagyni hazámat, kitévén azt a 
legnagyobb veszélynek, t. i. a németek jármának, hogy 
szabadságának még amaz árnyékát is elveszítse, a mely 
eddig megmaradt. Elküldém tehát titkáromat Ráday Pált 
és Okolicsányi Mihályt az említett bibornok-prímáshoz 
és a svéd királyhoz, hogy előadják az elsőnek az oko
kat, a mellyek miatt nem fogadhatom el a lengyel ko
ronát. A svéd királyt pedig emlékeztessék azon szövet
ségre, mellyet nagyapja az enyémmel kötött volt, s mely
nek erejénél fogva ez kikötötte, hogy azon esetre, ha 
utódai az erdélyi fejedelemségtől erőszakkal megfosztat- 
nának, a svéd korona tartozzék segélyükre lenni, 40000 
tallért fizetvén, és megengedje, hogy 6000 svédet fogad
hassanak zsoldba. Ágoston a lengyel király szintén kül
dött ez időben hozzám egy tisztet azon ürügy alatt, hogy 
a szökevény szász katonákat visszakövetelje. E fejedelem 
biztosított barátságáról s megigéré, hogy a császárnak 
ellenem legkevesebb segélyt sem adand.
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Csak igen gyenge reményem volt hatalmamba kerít
hetni Tokaj várát, de itt e vidék közepén táborozván 
mindenre forditliatám figyelmemet. Lovasságom legna
gyobb részét elküldém, hogy Kassát fenyegesse és meg
akadályozza Montecuccolit, hogy kicsapásokat ne tehessen. 
Azt gondolám, hogy a fődolog Bercsényi vállalatától függ, 
ki Károlyival egyenest Beszterczebányának tartott, hogy 
gróf Forgácsot egy német ezreddel a városba visszavo
nulni kényszerítse, mert Schlik a sereg többi részével 
Körmöczön tanyázott. Tábornokaim reménylék, hogy 
Forgácsot megadásra kényszeríthetik, de Schlik meg
ijedvén hadtestem közeledtétöl, parancsot adott Forgács- 
nak: hátráljon a mint lehet Bajmócz felé, a hol bevá- 
randja öt. Forgács tehát éjjel nagy rendetlenségben hát
rált. Bercsényi gróf pedig inkább aranyhidat szeretett 
volna csináltatni a futó ellenségnek, mint megtámadni 
fegyelmeden és tapasztalatlan katonaságával, az ily harcz- 
edzett népet. Az ellenség visszavonulása után a besz- 
terczebányai <) vár, hol helyőrség maradott, nem sokára 
feladá magát, s a szökevény francziák, kik a németek 
között voltak, szolgálatomba álltának.

Tokaj alatt létemkor seregem mindegyre növeked
vén, újabb parancsnokokat választék. Egy hadtest Lőcse, 
a másik Késmárk királyi városokat szállotta meg. Tá
madásuk, mely inkább folyamárhoz hasonlított, elrémíté 
a némethelyőrségeket, és sokan megadák magukat, in
kább unalomból, mint szükségből. Ezen különféle ese
mények közt Trencsényi Mátyás tette legkülönösebb volt, 
s megérdemli, hogy megemlítessék. 0  gróf Csáky Mi-

') Kákóczy mindkét helyütt Beszterczebányát („Neisol“) ir : de hibá
san, Z ó l y o m  helyett. Forgácsék ugyanis ez utóbbi helyre nyomattak vissza, 
s e várban hagytak helyőrséget. (L. S z a l a y :  Magy. O. Tört. és T h a l y :  
„Bottyán tábornok élete“). 4

Rákóezy Ferencz tej. em lékiratai IX. ^
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hálynak szolgája volt, mesterségére hímző, s urával együtt 
a szepesi várba szorult, mellyet német helyőrség védel
mezett Katona nem volt soha, azért semmi katonai szel
lem sem hivatás nem vala benne, legalább külseje nem 
mutatta. De értésére esvén, hogy az egész ország fegy
vert fogott a szabadság védelmére: ily példa által lelke- 
síttetve, azon gondolkodott, mikép kényszeríthetné a hely 
parancsnokát, habár élete veszélyeztetésével is arra, hogy 
adja fel a várat, mellyet a népsereg már megszállott volt. 
Társainak nem meré szándokát megvallani, a németeket 
sem lehetett ígéretekkel megnyerni. Föltevé tehát ma
gában, hogy megöli a parancsnokot, vagy legalább is 
nagyon megsebesíti, mely esetben — nem lévén a vár
ban sebész, kivel magát gyógyítathatná — kénytelen 
lenne magát megadni. így eltökélve, minthogy a vár 
meredek sziklán feküdt, kötelekkel ellátá magát s egy 
helyet keresett, hol leereszkedhessék, s így kikerülje bün
tetését. Meghatározván e merényletre a napot, karddal 
oldalán mint egyébkor, meglátogatá szokás szerint a pa
rancsnokot, sót vivén kezében, hogy azt szeme közé 
hintse. Mit meg is tévén, kirántá kardját, s több sebet 
ejtett rajta. A zajra előfutott a parancsnok neje, s min
denfelől öszvefutkosni kezdettek. Trencsényi azonban a 
kiszemelt helyen — hol már előbb megerősítő volt kö
telét — leereszkedett, és a várat körültáborolva tartó 
néphez csatlakozék. Ezen vakmerő tettnek meg volt kí
vánt sikere, mert a parancsnok kevés nap múlva sebé
szek hiányában nem gyógyítathatván sebeit, feladá a vá
rat azon föltétellel, hogy csapataival szabadon elvonul
hasson.

Ezek voltak az 1703-ki esztendőnek legnevezetesebb 
eseményei; melynek végével, a tél még ekkor nem lévén 
zordon, a Tisza és Bodrog nem fagyhatott be. Nem ma-
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radt azonban más reményem a tokaji vár birtokába jut
hatni, mint hogy rohamot próbáljak. Azon része a vár
nak, mely a Bodrogközre néz, csak czölöpzettel s száraz 
árokkal volt védve. A vizek összefolyásánál pedig föld- 
sánczolat és alsó-falga (fausse-braie) oltalmazta; ezeken 
kívül oldalán volt egy tornyokkal ellátott igen erős ház. 
De minthogy a barmok és az eleség legnagyobb része 
ezen külső erődök közt tartatott, reménylhető volt, hogy 
ezeket felgyújtván: kénytelen lesz megadni magát a 
helyőrség.

A keményebb tél utáni vágy türhetővé tette azon 
kellemetlenséget, hogy rongyos sátorban kellett laknom, 
melyben az idő minden viszontagságinak ki valék téve.

UH
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A z 1704-ik évi januárius első holdváltozása fagyot ho
zott, egy éj hidege megállitá a vizek folyását, a követ
kező éjjel pedig annyira megerősödött a jég, hogy a 
gyalogságnak kiadhattam a parancsot a rohamra. Szán
dékom az volt, hogy valósággal a száraz felöl támadom 
meg a várat, s csak azért vétetém mindenfelől körül, 
hogy színleges támadásokat tétethessek. Kijelöltem tisz
teimnek helyeiket és kalauzokat adék melléjök. Hadaim 
vitézül viselték magokat s parancsom ellenére megtáma- 
dák az alsó-falgát, némelyek át is hatoltak már rajta, de 
a rejtekekből szánandóan meglövöldöztettek. A tömegek 
visszaestek a nélkül, hogy a színlelt támadást folytatták 
volna: ennek következtében az igazi sem sikerülhetett, 
mert a helyőrség elégségos volt egyedül ezen oldal vé
delmére. Hadaim eleinte bizonyos hogy vitézül forgatták 
magokat, s ha a színlett támadás tovább tart, okom vala 
hinni, hogy elfoglalhattuk volna a várt, vagy legalább is 
elpusztíthattuk volna a külső müveket. De noha a válla
lat nem sikerült : seregünket az ellenség mégis tisztelni 
kezdette vitézségéért, s a második rohammal való fenye
getésre alkudozni kezdett. Végre Pál-fordulása körül meg- 
adá magát e vár, mellyet — örökösödés utján tulajdonom 
lévén — később lerontaték. Az őrségnek megengedém, 
hogy Pestre vonulhasson. Ágyukat és mozsarakat szép 
számmal találtunk a várban, mellyeket a következő ta
vasszal Eger ostrománál használék.
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Tokaj megvételével kezdődtek az 1704-ki hadmű
ködések. Minekelőtte azonban ezek leírását folytatnám, 
helyén találom megemlíteni, mily állapotban leltem az 
országot és milyen vala hadseregem? Tudom, hogy a 
hazaszeretet, mely természetesen mindenkiben megvan, 
gyanússá teszi azon dicséretet, mellyel valaki hazáját és 
nemzetét magasztalja. Tudom hogy a magyar nemzet 
(azon idő óta, midőn az ország a mohácsi gyászos ütkö
zetben elvesztvén királyát s nagyjai egymás között ve
szekedvén, I. Ferdinánd választatott királynak) minden 
nemzetek történeteiben oly fekete színnel festetik, oly 
lázadónak, zavargónak állítatik, hogy bármit mondanék 
védelmére, gyanúsnak tetszhetnék. De minthogy jelen 
emlékirataimat az ö r ö k  i g a z s á g n a k  ajánlám: köte
lességem az emberek ítéletét megvetni és saját lelkiisme
retemet követni. Még azon tulajdonok is, a mellyekkel 
rágalmazni hiszik a magyar nemzetet, annak vitézségét 
s nagylelkűségét mutatják, és hogy a szolgaságot tűrni 
nem tudja. Mivelhogy királyaik közt annyiszor találkoz
tak oly pásztorok, akik juhaik gyapjával idegeneket akar
tak ruházni és zsirjokkal idegeneket hizlalni, s e királyok 
lévén mindenkor az első törvényszegők: törvényes jogai 
védelmére ők kényszeríték a magyar nemzetet. Nem czé- 
lom igazolni az egyes nagyok minden fölkelését a régi 
királyok alatt: de könnyű lesz mindenkinek, ki a törté
neteket olvassa, megkülönböztetni a közönséges lázadás 
okozta mozgalmaktól a szabadság általános, jogos és tör
vényes védelmét, a melyekben a vármegyék egyesülten, 
míg amazokban csak a nagyok zendülő hűbéresei fogtak 
fegyvert. Azért a vármegyék ezen egyetértése a közve
szedelmet vagyis a törvény és szabadság megsértetését 
bizonyitá; és a rész szerint való nagyravágyás szította 
mozgalmaknak egyéb követközményük nem vala, mint
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hogy egyeseknek alattvalói egymás közt zavarogtak. Az 
elsőket tehát a nemzet háborúinak lehet nevezni, mellye- 
ket jogai védelméért kezdett, az egyesek zenebonái pe
dig méltán megérdemlik a lázadás és felségsértés nevét. 
Ha nemzetem dicsőítését tűztem volna feladatul, el nem 
hallgathatnám e helyen, hogy ősi szabadságaink alapí
tója szent volt. Felhoznám Szent-László példáját is, ki 
hogy megmentse ezeket, fegyvert fogott oly király ellen, 
ki idegenek tanácsával kormányozott, és megfosztá trón
jától. így az ő példájára, kit az egyház szentjei közé so
rozott. támaszkodva, kimondanám, hogy azok érdemlik 
a gyűlöletes nevet s mindazon mocskot, mellyet a rága
lom századok óta szór a szabadság védőire, kik mind a 
törvényt, mind esküjöket megtörék, nem pedig, kik jo
gaikat védelmezik. Bonfiniusból világosan kitűnik, hogy 
mindazon belliáboruk, mellyek az austriai ház uralko
dása előtt zaklatták Magyarországot, többnyire nagyra
vágyó urak által támasztattak, de a megyék csak ritkán 
tüzék ki zászlaikat, és akkor is csak a törvény- és eskü- 
szegő király, vagy pedig a valódi lázadók ellen. Ellen
ben az újabb történetekből szintoly könnyű volna meg
mutatni , hogy az austriai házból származó királyok ural
kodása alatt minden háború a szabadság védelmére a 
vármegyék zászlója alatt viseltetett. Az előadottakból a 
méltányos olvasó átláthatja, hogy a régiebb időkben 
többnyire nyugtalan pártosok kezdték a belviszályt és 
hogy az újabb időkben hihetetlen lelki nagyságot muta
tott a nemzet, mellyet nemcsak le nem verhet, de meg 
sem hajthat a legnagyobb szerencsétlenség, sem a szol
gaság járma.

A rágalmazók fennen hirdetik a magyarok eskü- 
szegésit, de elhallgatják, hogy elnyomatásukban (és hajh! 
hányszor volt ez!) oly esküket csikartak ki tőlük, törvé
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nyeik és szabadságaik ellenére, a mellyeket megtartani 
az utódok, és a keresztyéni szeretet megsértése elleni 
bűn lett volna. Ha pedig a Mindenható, nemzetünk ily 
viselete által megsértetett: átok azokra, a kik e dol
goknak okai voltának! A vonások, mellyekkel az au- 
striai ecset festi a magyart, durvák, s a szinek feketék. 
A véső, mellyel történeti emlékeit vésik, felette éles. 
Majd durva otromba és barbár szokásokkal vádolják, 
majd a tudományokban és szépmüvészetekben való já
ratlanságát vetik szemére; néha dorbézolónak, restnek 
és kincsvágyónak állítják. Sajnos, hogy az, mi az itt 
leírandó 8 éves háború alatt történt, nem fogja az au- 
striaiakat hazugságban hagyni: óh de az, a mit elő- 
adandok, jele és keserű gyümölcse az austriai ház atyás
kodó uralkodásának, mely alatt az egész nemzet oly 
tulajdonságokat vett föl, mint a rosszul nevelt gyermek, 
mellyekért egyedül csak atyját lehet kárhoztatni Mert 
mellyik austriai király alapított collegiumokat, a mel- 
lyek az ifjúság erkölcsi művelésére szolgáljanak? Mel
lyik állított academiákat, hogy ezt a nemzetet a tudo
mányokban és szépmüvészetekben oktassa ? Használták-e 
az udvarnál vagy háborúban a magyar fiatalságot, hogy 
elvonják a dorbézolástól? Iparkodtak-e a nép közé az 
ipart vagy kereskedést bevinni s ezáltal a henyeséget 
eltávoztatni ? S a mi végre a nemzet zsugoriságát illeti: 
nem e királyok okozák-e a magyarokon elkövetett zsa
rolásaikkal, hogy a nép összezsugorgatván megmara
dott csekély vagyonkáját, saját élete szükségeinek fede
zéséről gondoskodjék ? Megczáfolom a rágalmakat s fel
világosítom az igazságot: de e nemzet szerencsétlensé
geiért nem az embereket vádolom, hanem Isten csapá
sait látom bennök, a mellyeket menybéli atyánk mél
tán mért reánk, s a mellyek vasvesszőként sújtanak.
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Az úr engem eszközül használa, lmgy fölébreszszem a 
magyarok keblében a szabadságnak szerelmét, mely a 
rosznak megszokásától mármár hűlni kezd vala. Es 
kénytelen az ember elismerni Isten különös pártfogását 
e nemzet irányában, az austriai uralkodás kezdete óta. 
Mert ba az I. Ferdinánd és Szapolyai János korabeli 
történeteket viszgáljuk, az isteni-gondviselés munkássá
gának bámulatos szövevényét látjuk abban, s kiváltkép
pen hogy János királynak — tehát magyarnak — adá 
vala Erdélyt Magyarország részeivel együtt független 
országúi, a melyben a nemzet törvényei által meghatá
rozott szabadságnak mintegy mintája őriztetett meg. 
Az alkotmány ezen alakja az erdélyi fejedelmek alatt 
mindig híven megőriztetett. Ezen fejedelemség Rudolf 
alatt szabadnak és függetlennek ismertetvén el a ma
gyarországi rendek által: táplálá a szabadság szeretetét 
és koronként lángra gyujtá azt a magyarországiak szi
vében is. Minthogy pedig e fejedelemség az austriai 
uralkodástól tökéletesen függetlenül létezett — s ez a 
Báthoriak kormányozásának végéveiben éretett el — e 
függetlenségét egész a mi időnkig fentartá. A múlt szá
zad elején az austriaiak elfoglalák Erdélyt Báthory 
Zsigmondtól nyert engedmény czíme alatt, a ki a tör
vény és alkotmány ellenére Rudolffal elcserélé Erdélyt 
az oppelni és ratibori herczegségekért Siléziában. De 
Báthory megbánván később a cserét, az erdélyi rendek
kel egyetértve, visszajött titokban, selkergeté az austriai 
csapatokat Azonban állhatatlan szellemétől űzetve, áten
gedő a fejedelemséget unoka-testvérének Báthory An
drás bibornoknak. Az austriai ház fölingerlé ez ellen 
Mihály moldvai vajdát; ez legyőző a tábornokot, a ki 
futás közben megöletett. Ezalatt a német sereg a zava
rosban halászva, s két versengő fél közt a harmadik le-
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vén, hatalmába ejté a fejedelemséget. Erdély évköny
vei, mellyek közül a Bethlen Farkas által írottak a 
leghitelesebbek, nem emlékeznek az itt leírandó anec- 
dotáról, de figyelemmel fürkészvén az Erdélyt illető 
dolgokat: hiteles öregek hagyományai után valónak, és 
czélommal megegyezőnek találtam azt — mely Bocs- 
kayról szól — itt felhozni.

A Báthoryak uralkodása megszakadván, az Erdé
lyiek által gyűlölt Basta tábornok kormányzott a csá
szár részéről a fejedelemségben. Némely országnagyok, 
kik még megemlékezének a szabadságról, azt gondolák, 
hogy alkalmasabb embert nem állíthatnának ellenében, 
mint Bocskayt, a ki előkelő nemzetségü s szép tulajdo
nokkal gazdagon felruházott vala, és Biharmegyében s 
a Hajduvárosokban nagy népszerűséggel bírt. Minthogy 
azonban Bocskay a németek közt neveltetvén, feléjök 
látszék hajlani: a szabadság hívei tartózkodtak előtte 
szándékuk nyilvánításától. Azon gondolkoztak tehát: mely 
utón lehetne őt elidegeníteni a németektől? írását utá
nozván, levelet írtak nevében, mely Bocskayt Basta tá
bornok előtt gyanússá tehette, s ismeretlen kéz által 
ennek kezéhez játszották. A csel sikerült. A tábornok 
haragra lobbanván, rögtön határozatot hozott ellene, 
mit emezek, t. i. Bocskay barátai megtudván, hírül adák 
neki, hogy Basta nemcsak gyanakodik reá, hanem — 
s a napot is megjelölék — elfogatását is elhatározd, s 
hogy e czélra már egy század vasas németet ki is kül
dött. Bocskaynak nyugodt lévén lelkiismérete, eleinte 
nem akará hinni e hirt, de az legjobb barátaitól, kik 
amúgyis nagyon hiteles emberek voltak, jővén, végkép 
el nem vetbeté. Azon kijelölt napot, a melyen a vasa
sok valának érkezendők, megelőző este vadászat ürügye 
alatt elhagyta várát, hogy egy szomszéd hegyről figye
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lemmel kísérhesse a történendőket. Hajnal hasadtakor 
valóban látá, mint veszi körül várát egy század német, 
s később megtudó, hogy személyét a legszorgosabban 
keresték még a vár legrejtekebb zugaiban is. Megboszan- 
kod vaBastának e méltatlan bánásmódja felett, minekutánna 
barátjaival tanácsot tartott volna: fellázító a Hajduvá- 
rosokat, kiveré Erdélyből a németeket, felkaroló aFer- 
dinánd óta hanyatló magyar szabadság ügyét Magyar- 
országban is, s összeszövetkeztetvén a felső-magyaror
szági vármegyéket Szerencsen, szerencsés háborút foly
tatott az austriai ház ellen, mely a bécsi békekötéssel 
és halálával végződött.

Utánna Bethlen Gábor lett a szabadság védője. 
Dédapám I-ső (Kákóczy) György volt ennek utóda a 
fejedelemségben, s az általa folytatott háború a nagy- 
szombati békekötéssel fejeztetett be. Hosszas idő múlva 
Apaffy Mihály karoló fel a szabadság ügyét, a franczia 
király biztatásaira. Tökölyi folytató azt a század vé
géig, s az isteni gondviselés, csodálatos utakon, e szá
zad első éveiben, velem kezdeté meg. Epen oly idője
lek s események mutatkoztak e század harmadik évé
ben, mint a múlt század elején Bocskay korában. Ezt 
azért hozom fel, mivelhogy a szabadság megsértése és 
annak helyreállítása volt oka és czélja e háborúnak: 
nem pedig az eretnek-vallások terjesztése; ámbátor az 
isten az emberek jó és gonosz cselekedeteit mindig ősz-, 
szeelegyíti, az ő örök és igazságos határozatai követ
keztében. Öt háborúról beszéltem, mellyek egy század
ban viseltettek, s oly csodás arányú időközökben kö
vetkeztek egymásra, hogy az idők hasonlóságánál s az 
emberek visszaemlékezéseinél fogva, lehet mondani: 
egymást folytatták, mindegyikből maradván a követke
zőre öregek, kik megemlékezének a múltakról s lelke
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sítették a fiatalságot a szabadság szeretetére annak el
beszélésével, a mi azelőtt történt volt. Az Isten, a bé
kének és igazságnak szerzője, minden kétség kívül e 
mozgalmak által kívánta megmutatni az austriai ház
beli királyoknak, hogy a magyar nemzet semmiesetre 
sem hagyja magát szolgai félelemtől vezettetni, de ön- 
kénytesen elviseli az atyai szeretetnek jármát.

A bécsi udvar némi méltánylatot mutatott mind
addig a magyarok irányában, míg a törökök ereje a 
bécsi ostrom, a párkányi ütközet s Buda elfoglalása 
által meg nem töretett. Felfuvalkodván az austriai ház 
ennyi hadi-szerencsétől: telhetetlensége áttört a korlá
tokon, s Magyarország irányában már régóta táplált 
vágyai a pozsonyi *) országgyűlésre meghívó levelei
ben legelőször kinyilatkozának. Ezekben Leopold csá
szár fiát nem ajánlá, a bevett szokás szerint, megvá
lasztandó királyul: hanem egyenesen kinyilatkoztatá, 
hogy meg akarja koronáztatni, mint örökös-királyt. A 
gyászos eperjesi vérpad, mellyet Karaffa tábornok állí
tott, s melyen hetvennél több nemes végeztetett ki: 
elég világosan bizonyítja: mily módon és mennyi vér
áldozattal támogatták törvény- és szabadságellenes ha
tározatukat Ennek emlékezete nem márványtáblákra: 
de minden élő magyarnak szivébe vérbetiikkel van be
írva. Élénken emlékezünk azon módra is : miként fosz
tották meg Erdélyt nemzeti fejedelmétől.

Megdöntvén ekképpen a szabadság sarkköveit s 
Karloviczon2) dicsőséges békét kötvén a törökkel, a bé
csi udvar azt hivé: a magyarok ereje tökéletesen kime
rült, s leikök elcsüggedt, és így akarata végrehajtásá
ban semmi akadályra nem találand, minthogy jeruzsá-

' )  16* 7. 2) 1609.
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lémi András király aranybulláját is megszorította volt 
József koronázásakor. Azt gondolák, kezökben van 
végre az ostor, s biztosan vagdalkozhatnak vele; any- 
nyira, hogy az osztrákok rakonczátlansága büntetlenül 
érte az ország minden rendéit. Helyén lenne itt meg
említenem azon fölterjesztéseket, mellyeket minden me
gye küldött Bécsbe, a törökkel lett béke megkötése 
után, és azt, hogy mi történt velem s azokkal, kik rab
ságomnak társi voltak. De elégségesnek tartom, mint 
már másutt megjegyeztem, ezeket itt csak elölegesen 
felhozni, hogy a legvilágosabban kitűnjék: mily álla
potban volt az ország, és miilyen lehetett a lakosság 
lelkülete.

Egész világ tudja, hogy a magyar nemzet törvé
nyei értelmében négy rendre oszlik. Mert a nép Ulászló 
király idejében visszaélvén a keresztes háborút hirdető' 
bullával, fölzendült a nemesség ellen, s legyözetvén oly 
nagy szolgaságra jutott s a nemesség oly korlátlan jo
gokat nyert jobbágyai felett, hogy a törvények szerint 
csak lelkét lehetett a parasztnak tulajdonául tekinteni. 
Egy része a népnek, mely tótokból és oroszokból áll, 
elég türelmesen viseli ezen jármot: de a magyar job- 
bágyok oly gyülölséggel viseltetnek uraik s az összes 
nemesség ellen, hogy — úgy látszik — nem kívánnak 
még most is egyebet, mint elvesztett szabadságukat meg- 
boszulni. A magyar nép közt azok állapota, kiket sza
badosoknak neveznek, jobb ugyan a parasztokénál, de 
nem ér föl a nemességével, illyenek a Hajdú-városok 
lakosai, kik hajdan a török ellen határőrökül szolgál
tak. Ezek János király ideje óta nyerték szabadalmai
kat az erdélyi fejedelmektől azon vármegyékben, mellyek 
Erdélyhez magyarországi kapcsolt részek neve alatt csatol
tatok oly föltétel mellett, hogy senkinek se lévén alá
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vetve, csak háborúban tartozzanak szolgálni; és hogy 
ezen katonaság száma szaporodjék, megerősítvén az or
szág szabadalmaikat, az is határoztatott, hogyha vala
mely jobbágy e városok területére menekül, ura vissza 
ne követelhesse. Ha a hajduvárosok első alapítóinak 
szándéka mindenkor híven követtetett volna, és czél- 
szerű katonai fegyelem alá vetettek volna azoknak la
kói: elejét lehetett volna venni azon rosznak, a mit az 
ország minden részeiben kalandozó, sőt néha a nemes
séggel egyesülő hajdúk okoztak; így nem csalták volna 
az országot s a nemességet, egyik helyről a másikra 
vándorolván azért, hogy ne kelljen az urak részére föld
jeik után adózniok.

A clerus az első az ország rendei között. De fáj
dalom ! szent István és más királyok kegyes szándéka 
oly kevéssé teljesítetik az austriai kormány alatt, hogy 
a káptalanok egészen felhagytak az ifjúság oktatásával, 
kivált mióta a jezsuiták vették kezökbe ez ügyet. Ezen 
körülményt nagy ügyesen felhasználta a bécsi kormány, 
mert a magyar jezsuitáknak austriai főnökeik lévén, 
először is élénk gyűlöletet csepegtettek az ifjúságba, 
Luther és Kálvin követői ellen. Ezen fiatalságból, mely 
előítéletekkel és vakbuzgó elvekkel volt eltelve, került 
ki az egyházi rend, közülök azok a kik tudományok 
által kitüntették magokat visszatartatván a jezsuiták kö
zött. A magyar természeténél fogva tisztelettel viseltetik 
a papság irányában és így könnyű volt nekik vakbuz
gósággal eltölteni, a világi katholicusokat is. Még a pap
ságnak jobb része is azon balvéleményben volt, hogy 
a katholica vallás egyedül az austriai kormány alatt 
lehet csak biztosságban: azért ez ellen fegyvert fogni 
annyit tesz, mint veszélyeztetni a vallást és „ipso facto“ ') *)

*) E két szó az eredetiben is latinul van írva.
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egyházi átok alá kerülni. Ennél fogva a háború elején 
tulajdon papjaim annyira kerültek, hogy sokáig lelki- 
pásztor nélkül voltam, az eretnekek bajnokának és egy
házi átok alatt levőnek tekintvén engem mindaddig, 
míg végre elfoglalván Olaszi városát, a nagy-váradi 
káptalan prépostja néhány pappal táboromba hozatott.

Szokása volt Leopold császárnak a püspökségeket 
csupán oly egyéneknek adományozni, kiket a jezsuiták 
ajánlának. Ezek pedig többnyire a nemesség aljából, 
vagy a népből származott egyháziak voltak, kik inkább 
csak egyedül szent hivataluk méltósága, mint tiszta és 
szelíd erkölcsök, tudomány és felebaráti szeretet által 
tűntek ki. Minthogy a nép és nemesség legnagyobb 
része eretnek tanokat vallott; a lelkipásztorok többsége 
nyáj nélkül vala. Ez ürügyül szolgált nekik, hogy kö
telességeik alól kivonják magokat, nem prédikáltak, sőt 
a fiatalságot sem oktatták a vallásban, azonban a déz- 
mát és más járulékokat híveiktől szigorúan megkíván
ták; pénzt gyűjtöttek ringy-rongy rokonaik számára, a 
templomok pedig dülőfélben, minden ékességeiktől meg
fosztva, majdnem rondán állottak. Ilyen lévén a papság 
állapota, nagy fontosságú dolognak tartottam reábe- 
szélni az egri püspököt, kinek megyéje 13 vármegyére 
terjed, hogy el ne hagyja híveit. Ezen főpap előkelő 
nemességii volt, a Telekessy családból származván; föl 
vala ruházva a jó öreg mindazon tulajdonokkal, mellyek 
egy püspököt ékesíthetnek, különösen szent egyszerű
séggel s felebaráti szeretettel. És minthogy a nemzet 
szabadságáról még ifjúságában szerzett fogalmakat meg
őriző, sem a jezsuiták érzületeihez nem ragaszkodott, 
sem az austriai kormányt nem szerető. Már azelőtt meg
ismerkedvén vele, s megnyervén barátságát, atyámul 
tekintettem, s ő is ágy tekintett, mint fiát. Példája meg-
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tartá részünkön a papság azon töredékét, mely nem 
követé a jezsuiták elveit. Az egész hadsereg alig tized- 
részét kivéve, kálvinistákból állott, s a tiszteletlenség, 
melyet papjaink irányában mutattak, még a pártomon 
levő nagyok széniében is úgy tűnt fel, mint a katholica 
egyház üldözése. Azonban a szabadság helyreállításáért 
fogván fegyvert: szigorúan végre kellett hajtani, a mit 
a törvény parancsolt, s jó eszközökkel rendezni s ja
vítani, a mi még nem volt rendben. Midőn ily esetek
ben indulatosságot nem mutattam, erőszakot nem kö
vettem el, és inkább keresztyéni szeretetre, s kölcsö
nös türelemre buzdítani embereimet, (nem helyeselhet
vén, hogy a lelkiismeret dolgaiban erőszak használtas
sák) azzal vádoltak, hogy a nem katholikusokat párto
lom, s csak tettetett és színlett vallásom van.

A második rend az ország nagyjaiból áll, kiknek 
állása emezekétől nem igen különbözött. Állanak ezek 
az alsó-magyarországiakból <) a 11 vágvidéki és végre 
a 13 felső-magyarországi vármegyékből. Az elsők és 
másodikak közül többen austriai vagy styriai nőket 
vettek feleségül, a többiek pedig Bécsben neveltettek s 
az austriai, styriai vagy morva határokon bírták ősi 
birtokaikat. Ez volt oka, hogy szivökben Austriát, pár
tolók, nem akarván koczkára tenni szerencséjüket és 
javaikat. Sokan pedig mivel kevésre becsülék Bercsé
nyi gróf családját és személyét, nem merének pártomra 
állani, félvén, hogy alárendeltjei lesznek; mert bizonyos, 
hogy valósággal egyikök sem volt ellensége azon ügy
nek, a melynek védelmét magamra válaltam. Még a 
nádor is, Eszterházy Pál minden nagyok feje pártoló

!) „ A l s ó - M a g y a r o r s z á g i  nevezet alatt ezen és egyéb régi iratok
ban mindig a d u n á n t ú l i  v i d é k  értetik. Kassától számítván az ország geo- 
graphiai helyzetét.
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azt szóval, de nádori kötelességeit nem teljesíté. Mert ha 
ezen főúr már a háború kezdetekor felhasználván nádori 
tekintélyét, — e méltóságánál fogva úgyis erre vala kö
telezve — a császári részen levő nagyoktól támogattatva, 
közbenjáróul lépett volna föl, a mennyire emberi elme 
beláthatja, a magyar háborúnak szerencsés kimenetele 
lett volna.

Az örök igazság előtt Írván ezen emlékiratot, és 
félretévén minden emberi hajlandóságot, meg kell valla
nom, hogy gróf Bercsényinek személye, és modora nagy 
akadályára szolgált a magyar urak egyesülésének. Öt 
mindnyájan ismerték, engem pedig nagyon kevesen, azok 
is tekintve fiatalságomat képtelennek tartottak bármely 
hadi vagy politikai ügynek vezetésére, s így mindent a 
grófnak tulaj donítának. Többen még hasonlítani sem 
akarák magokat hozzá, annál kevésbé kívántak vezény
lete alatt állani. Bercsényinek lánglelke (genie), mely 
egyenlőséget nem tűrt, keménynek és elviselhetlennek 
tetszett alattvalóinak Kíméletlenül csípős és gúnyolódó 
volt fesztelenségében, komoly dolgokban könnyelmű, s 
ha feddenie kellett, élesen és megvetőleg tette. Nyakason 
bámulván önnönlelkületét, másokét többnyire megveté. 
Ekesenszólló a beszédben, késedelmeskedő a tettekben, 
ingadozó a kétes esetekben; tanácsa terjedelmes elméje 
miatt bő, de bizonytalan volt; — a szerencsétlen ese
mények okait mindig másoknak tulajdonítá. Azonban 
Bercsényi ragaszkodott hozzám, szeretetből és kénysze
rűségből is. így barátsággal és kölcsönös szeretettel vi
seltetvén egymáshoz: sok dolgokban pártját fogtam, vagy 
pedig heves természetével mentettem, mellyet mérsékelni 
nem tudott. Különben sem látván benne semmi roszaka- 
ratot, sem meg nem változtathatám őt, se igazságosan nem 
büntethetém; s ez az oka hogy engem titokban gyakran
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vádolának, hogy elnéző vagyok iránta. A közvélemény 
fukarnak s kincsvágyénak tartá Bercsényit, de ő ilyes
mire képtelen volt. Elzárkozottnak tartották, mert nem 
járt senki kedve után, azt hívén, hogy barátságommal 
beéri. Ezen okokért egész Magyarországon nem volt 
rajtam kívül más barátja. Azonban én sem tetszettem 
neki mindig, mert a méltányossághoz ragaszkodván, 
nem bírtam mindenkor teljesíteni kívánságát. Mindaz- 
által — a mint már mondám — terjedelmes elmével 
lévén megáldva, könnyen belátott az ügyekbe, de rit
kán tudta másokban felismerni az észt és tehetséget. 
A szabadság ügyét védvén, megengedém neki mind azt 
tenni, a mit a lengyel nagyok szoktak cselekedni a ki
rály irányában, miként ottlétemkor látám, s a mellyék
ről hivém, hogy törvényeink lényegével nem ellenkez
nek. Ez sok rágalomra szolgált okúi: mert az hivék, 
hogy a gróf hatalomban és méltóságban is egyenlőnek 
tartja magát velem, noha sohasem tapasztaltam, hogy 
az irántam tartozó tisztelet s engedelmesség ellen vétett 
volna. Nehezen bírtam mérsékelni e barátom természe
tét, kit őszintén szerettem, ki bírta minden titkomat s 
hű baj társam vala a száműzetésben és szerencsétlenség
ben. Nehéz volt őt a többi nagyokkal, kik pártomon 
állottak, egyességben tartanom, mert mindnyájan külön- 
különféle lelkületiiek lévén, noha önkénytesen látszottak 
megadni gróf Bercsényinek a tiszteletet, azon becsülé
sért, mellyel én viseltettem iránta, és méltóságáért, — 
mégsem volt egy is őszinte sem irányában, sem pedig 
magok között. Megveték, gyalázák és gyakran rágal- 
mazák egymást előttem, minekutánna már magok között 
birálgatták személyemet és tetteimet. Részletesen elmond
hatnám majdnem a többi urakról is, a mit Bercsényi
ről elmondottam, kivévén éles elméjét, érett ítéletét, ba-

Rákóczy Ferencz fej. em lékiratai II. h
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rátsága és szeretete tartósságát és liozzámvaló hívségét. 
Azok közül, kik katonai hivatalokat viseltek, egy sem 
volt, ki szigorú, de igazságos büntetést ne érdemlett 
volna, parancsaim elmulasztása miatt; s bizonyára na
gyon sokszor meg is kapták volna, ha tudatlanságuk s 
más egyéb esetleges hibáik ki nem mentették volna 
őket Különben is ügyes egyénekben hiányt szenved
vén, nem tudtam volna helyeiket másokkal betölteni. 
A főrendek vagyoni állapotát illetőleg, mióta az ausz
triaiak zsarolásai miatt elszegényedett a nép: jövedel
műk igen megcsökkent, és ősi javaik hanyatlásnak in
dulván, nem bírtak oly nagy házat vinni, sem az al
sóbb nemességből udvart tartani magok körül, a mely
nek vérsége szintén hozzájok ragaszkodott volna. Ez 
az oka, hogy annyira elvesztették hitelüket s tekinté
lyüket a nemesség előtt, s ezért nem is igen valának 
képesek árthatni.

A harmadik rend, azaz, a nemesség és az összes 
katonaság a legnagyobb tisztelettel, ragaszkodással és 
szeretettel viseltetett irányomban, s csak azon panaszol- 
kodék, hogy az urak és tábornokok kicsapongásait nem 
büntetem egész szigorúsággal a legelső vádra, mellyet 
gyakran meggondolatlanul és alaptalanul emeltek. Mert 
a közvélemény és a nép ítélete nem vette mindig figye
lembe az ügyek körülményeit s azon sok rosszat, mely 
az elhamarkodásból, megfontolatlan tettből és végre a 
rendetlen s törvénytelen eljárásokból származhatnék; 
különben is mily kárhoztatandó lett volna, saját sza
badságunkért harczolván, a nagyokkal és főbbekkel 
ausztriai módra bánni. A törvény megtiltá hogy bárki 
is elítéltethessék, mielőtt kihallgattatott s a bűntény 
törvényesen reá bizonyult volna: ez okért midőnlátám, 
hogy a panaszok noha magokban véve igazságosak,
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nem bírnak törvényes erejű bizonyítékokkal, s félelem
től ment és megvesztegethetlen tanukkal: nem tartám 
czélszerünek törvény elé' vinni őket; nem mulasztana el 
azonban négyszem közt az illetőket keményen és érzé
kenyen megfeddeni. Az igazság iránti tisztelet kénysze
rít így szólanom, noha nem hiszem, hogy lett volna 
bárki is a nagyok között valóságos roszakaróm, s csak 
a Bercsényi gróf elleni irigység, vagy inkább a termé
szetekké vált rósz szokás volt a közöttök uralkodó gya- 
lázkodásoknak és rágalmaknak oka, A nemesség min
denkor tartós és hű ragaszkodással viseltetett irántam. 
Jó hazafi nem nézheti fájdalom nélkül a nemzet e ne
vezetes rendét, látván mennyire el van hanyagolva ne
velése az ausztriai kormány alatt, és miként keveredett 
össze a legaljasabb néppel A nagyok pompája és nagy
számú környezete máskor sem járt nehézségek nélkül: 
azonban azok hiánya okozá a nemesség nevelése elha- 
nyagoltatását. A nemes-ember alig tanulta meg a latin 
nyelvet a jezsuitáknál, s végzé az iskolai tudományo
kat, haza ment s megházasodván gazdaságot Űzött vagy 
ügyvéddé lett. E szerint az ügyészek, törvényszéki el
nökök s ügyvezetők (procureurs) s más alsóbb rendűek 
is fiatal nemesek által valának környezve, kiket pol
gári hivataloskodásokra használtak s kik náluk a tör
vénytudományt tanulván, elkorcsosodának s fájdalom 
nagyon sokan megfeledkezének születésökről. Ezen rend
nek legynagyobb része Luther vagy Kálvin tanaihoz 
ragaszkodván, nem látogatá a jezsuiták collegiumait, 
mert ezek ellen dühös vakbuzgóságukért a gyűlölet nap
ról napra növekedett. A katholicus ifjúság legnagyobb 
részint a jezsuiták creaturája lévén, nem vétetett föl a 
törvénykezési elnököktől; minekkövetkeztében nevelé
sük annálinkább elhanyagoltatott, s durvább erkölcsö
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két vettek föl. A jószágára vonult nemesség tétlenségé
ben az iszákosságnak adá magát s inkább a gyerme
kek szaporításán, mint nevelésükön fáradozott. Többen 
gyermekeiket vagy a nemességhez nem illő kereske
désre adták, vagy mesterségekre taníttaták. Boldogok
nak tárták magokat, kiknek gyermekeik eszesebbek lé
vén, ügyvédekké és ügyvezetőkké nevelhették A tör
vénytudók feles száma számtalan porokét támasztott a 
nagyok között; a mellyek csak az ügyvédek és bírák 
erszényét tölték. A nemzeti törvény az ősi javakban 
egyenlő osztályt rendelvén mindkét nembeli gyermekek 
között: ez számtalan pörnek szolgált okáúl; innen volt, 
hogy még a házasságok is gyakran nagy családi vi
szálykodásokra adtak alkalmat Az ügyvédek és bírák, 
kik magok keletkeztették és szították e viszályokat, azon 
igyekeztek, hogy ügyességgel és csellel barátságos egyes- 
ségre bírják a feleket, hogy így mind a két résztől 
hasznuk legyen. Azonban, ha idő folytán az egyik fél 
meg találta sérteni az ügyvédek vagy bírák valamelyi
két, fólélesztetett a kétértelmüleg fogalmazott szerződés 
által elaltatott pör. Ily ármányok által a törvényszéki 
elnökök nagy gazdagsághoz jutván, megvevék készpén
zen a nagyok várait és urodalmait, a méltóságok leg
főbb fokaira, s bárói rangra emelkedtek. Ezeket vizs
gálván, noha kevés szóval adattak elő, senkisem fog 
csodálkozni a magyarok kevéssé pallérozottságán, sen
kisem vetendi meg őket, látván a nemesség járatlansá
gát a tudományokban és katonai ismeretekben: hogy 
azon érzelmek, mellyeknek vérökben kellene lenni, ben- 
nök elhidegültek ; hogy a hadi dicsőség keresése, melyre 
a magyart természeti ösztöne vezeti, egészen elhanya
goltatok. Sőtinkább ferde nevelésök az álbecsületnek és 
álerénynek némi agyrémeit bámultatja velők, a mellyek
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által félrevezettetnek. A gyászos eperjesi tragoedia föl
emésztő a kegkitünőbb nemeseket, kik nagy gazdagsággal 
vagy személyes tulajdonokkal jeleskedtenek. Azok, kik 
a török háborúk idejében a véghelyeken nevekedtek: 
már vagy elhaltak vagy elöregedtek. Ilymódon a sza
badságért viselt ez utolsó háborúban a magyar nem
zet ereje és vitézsége, (ámbár minden tapasztalás, mit 
mondok ? a háború fogalma nélkül), saját jóakarata, ta
nulékonysága, rendíthetlen lelki nagysága bírta, daczára 
annyi szerencsétlenségnek, folytathatni a hadakozást, 
oly sok csapás ellenére is, egy nemzet és a hadtudo
mányban jártas, gyakorlott, harczedzett, jól fölszerelt, 
jól élelmezett, s tüzérséggel bőven ellátott hadsereg elle
nében. Mert ámbátor számra nézve a magyarok gyakran 
túlnyomók voltak: nagy hátrányban valának mégis az 
ellenség előtt, lovak, fegyverek és tisztek dolgában.

Ki nem fejezhetem a szeretet, hűség, és folytonos 
áldozatkészség nagyságát, mellyel a nemesség és kato
naság irányomban viseltetett. Ha lettek volna, kik a 
hadi tudományokra oktatják őket: bizonyosan örömest 
tanultak s engedelmesekké és vitézekké váltak volna.

Az ország negyedik rende: azaz a királyi-városok 
állapota is hasonló emlékoszlopa volt az ausztriai ural
kodásnak : bizonyítván szegénységük, polgáraik meg
fogyatkozása a mesterségek s ipar hanyatlása által, 
hogy árvaságra jutott az ország, s hogy az árva javai 
eltékozoltattak a gyámok által. A polgárság szintén ra
gaszkodott hozzám, de szegénysége miatt csak közép
szerű segítségemre lehetett, mert magok is többnyire 
csak a boroszlai és danczkai kereskedők ügynökei lé
vén, csupán ezeknek szolgálata által tarthaták fenn ma
gokat.

Az isteni-gondviselés elküldött a puszta hazába,
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hogy fegyverre és szabadságra kiáltó szózat legyek. Es 
meghalló e szózatot az ország minden népe. A nemes 
szivek lángra lobbantak a szabadság nevére, és siettek 
fegyvert fogni annak visszanyerésére. De az ige nem volt 
elégséges, fizetéssel, fegyverrel, lovakkal és ruházattal 
ellátni a sereget A néptől kelle tehát kérnünk, hogy ad
hassunk neki. Azonban ugyan e nép volt katona is; 
adóra és élelemadásra kellett volna tehát szorítani (a 
nélkül, hogy megszűnjék földet mivelni), s ugyanez idő
ben a háború fáradalmai elviselésére is kényszeríteni. 
Ezen ország, mely, bátran mondhatom, termékenységgel 
s a természet áldásaival Európa valamennyi tartomá
nyait felülmúlta: örökre elveszté mind azt a pénzt, mit 
boraiért lengyel-, s mit marháiért németországból nyert: 
az ausztriaiak elvevék az adók fejében. A Bécsbe hordott 
pénz a török háborúk alatt a császári seregeknek szük
séges ausztriai árukra fordítatott. A vert pénznek e nagy 
ritkasága már a háború kezdetekor kényszerített a réz
pénz behozatalára: nehogy a néptől kénytelenítessem 
adót követelni, mely úgyis tulajdon lovaival és fegyve
reivel szolgálván, az élelmet is maga adá, a legjobb aka
rattal. A királyi harminczadok jövedelmei csekély segé
lyül szolgáltak, a háború következtében nagyon csök
kenvén bevételeik; különben is sokat el kellett a vámok 
közül törölni, mint a mellyek törvény ellen szedettek az 
országban a németek által, a népnek terhére. Az arany- 
és ezüst-bányák, mellyek gazdag ércz-erek találása re
ményében míveltettek, alig hozák be a rájok fordított 
költséget. Így tehát nem maradt egyéb hátra, mint a 
rézbányáktól várni a legnagyobb segélyt. De ha a réz
pénz belső értéke szerint veretett volna: sem elegendő, 
sem — pedig terjedelme miatt — a forgalomra nézve 
haszonvehető nem lett volna. Ezért tehát az összes vár
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megyék és királyi városok beleegyezését kérém, s azt 
megnyervén, rézpénzt verettem a közszabadság jelvé
nyeivel, nem ennenczímeremre. — Ha az olvasó a kö- 
vetkezendőkben látandja, hogy senkit különösen nem 
dicsérek, s többeket kárhoztatandok: annak tulajdonítsa, 
hogy mestereink nemvalának, de igen tanítványok, kik 
közé kell magamat is számítanom. En akkoron 26 éves 
valék minden hadi tapasztalás nélkül, s a politikai és 
históriai ügyekbe is csak alig beavatva; fel tudám ismerni 
a hibákat és fogyatkozásokat: de talán nem bírtam hely
reigazítani. Megvallom tehát, hogy vak voltam és va
kokat vezettem. Ezekután bárki itélend a magyar ügyek
ről: a háború szerencsés kezdetét az ellenség fölötte 
nagy elővigyázatának tulajdoníthatja, és annak, hogy 
az erősségek és helyőrségek nagyon rosszul voltak el
látva és még rosszabbul védve A háború szerencsétlen 
végének okául pedig a nemzet tapasztalatlanságát s 
tudatlanságát, a fegyver és pénz hiányát, — a mellyek 
a hadakozás idegei, — a pestisnek, és a franczia ud
var által nyújtott segély csekélységének tulajdonitandja. 
Mindezeket azonban az isteni-gondviselés jó, bölcs és ir
galmas határozatainak tekintendi.

Mondám már előbb, hogy ősi várom Tokaj bevé
telével kezdődtek a jelen évi hadmüködések E vár le
rombolása után seregeimet téli szállásra helyezvén, ma
gam Miskolcz városába szálltam, mely Kassa, Egei’ és 
Szendrő közt fekszik, hol német helyőrségek voltak. 
Nigrelli tábornok meghalván, a Montecuccoli-ezred egy 
része Kassán, a másik pedig Eperjesen tanyázott. Noha 
gyönge és képtelen volt árthatni, seregem nagy részét 
mégis eléggé foglalkoztatá, a körülfekvő vidéknek be
csapásaik ellen oltalmazásával. Azon kellett lennem, 
hogy hadaim számának hire féken tartsa őket, s ne
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merjék azt tenni, mit könnyen megtehettek volna, mert 
seregem néha oly állapotban volt, hogy részükről gyak
ran bölcsesség lett volna meggondolatlanul cselekedni, 
így tehát azon vállalatok előrelátása, a mellyeket me
rész ellenség tehetne: volt főoka Miskolczon tartózko
dásomnak. Azonban a tél noha elég szigorú vala, sem
miben sem akadályozá félig mezítelen katonáimat, ki
ket zsákmány és fosztogatás utáni égő vágy lelkesített.

A Bethlen Sámuel vezérlete alatt levő sereg, mint 
följebb említém, megveretvén Erdély határain, seregem 
száma e fejedelemségben is szaporodott mindenfelől. 
Rabutin tábornok Szebenből kiküldégrófPekry Lőrinczet, 
hogy ültesse fel a vármegyei nemesség bandériumait, 
és gróf Mikes Mihályt, hogy szedje össze a székelye
ket. De csapataim parancsom nélkül szétterjeszkedvén 
mindenfelé a fejedelemségben, elfogák e két urat, mi
előtt Rabutin rendeletéit, teljesíthették volna, s az elsőt 
Tokajra, a másikat Miskolczra hozák foglydl. Nem so
kára elfogák Szává-t (Száva Mihályt) is, ki rácz szár
mazású vala, és a németek által bárói méltóságra emel
tetett hízelgéseiért és Erdély szabadságának eltiprásakor 
tett hű szolgálatiért. Ez oly ember vala, ki természeti 
csalfaságát mesterségesen kimívelte. Pekry elhagyván 
Kálvin tanait, vásárra vitte hitét, hogy a németek ke
gyét megnyerje: mert az én időmben ismét visszatért 
előbbi vallására. Különben, mint később kitűnt, Tökö- 
lyi pártjához nagyon ragaszkodék, felesége által, ki a 
Petróczy-családból való volt, némi rokonságban lévén 
vele. A közvélemény őt állhatatlannak és zavargónak 
tekinté. Sokáig nem akarám elfogadni sem az ő, sem 
bármi más erdélyi nagynak hódolatát, tartván attól, ne
hogy az látszassák, mintha hűségüket és szabadságukat 
áruba bocsátották volna. Azt tanácsiám nekik: térjenek
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vissza a császár pártjára, kicseréltetvén más foglyokért; 
de határozottan ellentállva tanácsomnak, sürgetének hű. 
ségesküjök elfogadására, míg végre szakadatlan kéré
seikre, beleegyezém. Pekryt gróf Bercsényihez küldöt
tem, kivel régi barátságban élt. A többiek nálam ma- 
radának, kikhez nem sokára Teleky Mihály csatlakozék, 
miután általadta nekem Kővárt, melynek parancsnoka 
volt

Schlik tábornok, mint már említém, visszaveretvén, 
a németek Pozsonyig hátrálának, és seregem nemcsak 
a Dunáninneni résznek lett urává, — az erősségek ki
vételével — hanem minekutána Károlyi Bercsényi pa
rancsából Somorjánál egy tiszántúliakból álló hadtesttel 
átment a Dunán, Alsó-Magyarország minden vármegyéje 
fegyverre kelt, s hűségemre megesküdött. Már akkor, 
midőn Schlik tábornok Magyarországba jötte előtt Sty
rum tábornokkal együtt a Bajor választó-fejedelem ál
tal megveretett, és seregeim Bécs kapuiig portyáztak: 
oly végletekre jut vala Leopold császár, hogy attól félt, 
nehogy a választó fejedelemmel egyesülve, Bécset ve
gyük ostrom alá. Ily körülmények között kénytelen lé
vén békére hajolni: óhajtá, hogy a hollandi egyesült 
Statusok követe Hamel Bruininx írjon gróf Bercsényi
nek, ki akkor téli-szálláson Galgóczon Amit a Vág mel
lett, hogy a békealkudozások tárgyában nyilatkozzék 
előtte, s egyszersmind útleveleket kérjen, hogy így kön
nyebben lehessen azon eszközökről értekezni, a mel- 
lyek békére vezethetnek. A gróf tudván, hogy inkább 
csak seregem hírével tartom fel az ellenséget (azon 2000 
lovas, mely Schlik alatt visszavonult, Pozsonynál állt 
Savoji Eugen herczeg vezénylete alatt) s félvén, hogy 
a halogatás közben olyasmi történhetnék, mi az ellen
ség szivét felbátoríthatná: haladéktalanul elküldé az ut-
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leveleket a követnek, s engem csak azután értesített a 
dologról, előadván az okokat, mellyek arra bírták, hogy 
így cselekedjék. Noha helybenhagyám ezen eljárását: 
mégis nagy gyanút támasztott az a körülöttem lévő na
gyokban Bercsényi hűsége felöl. Sürgettek, hogy vi
gyázzak az ország és ennen ügyeimre, nehogy Bercsé
nyi a maga személyét illetőleg kiegyezkedjék a bécsi 
udvarral, elhagyván a közügyet. Részemről nem két
kedtem a gróf hűségében, ki hozzám őszinte barátság
gal ragaszkodott, azonban ily körülmények között a fö
lötte nagy bizalom, valamint legkevesebb bizalmatlan
ság is, egyenlően veszélyesnek látszott. Mert attól lehetett 
tartani, hogy az első miatt úgy fogok feltűnni, mint 
minden előrelátás nélküli gyönge elme, ki Bercsényi 
tanácsai által vakon vezettetik, a második miatt pedig 
félhettem, hogy bizalmatlanságom által megsértvén leg
jobb barátomat, okot adjak neki, miszerint önnen ügyei
ről gondoskodjék. Ez okért írván a grófnak, őszintén 
feltártam előtte az ellene támadt majdnem általános 
gyanút, hogy tudtomon kívül politikai ügyekbe avat
kozott. Egyszersmind rendíthetlen bizalmamról biztosí- 
tám, s hogy megmutathassa levelemet az említett kö
vetnek, latinul iráni azt, s kértem őt: világosítsa fel 
arról, hogy a béke ügye nem csupán tőle, hanem az 
összes nemzettől függ, mely nem. egyesek érdekeiért, 
hanem a köz-szabadságért fogott fegyvert. Károlyit még 
nem igen ismerém, mert nagyon kevés ideig volt kö- 
rülem Tokajnál: ő ellenben engem az ügyek vezeté
sére tökéletesen képtelennek tartván, azt hivé, hogy 
mindent Bercsényi akarata szerint teszek.

Károlyi átmenvén a Duna jegén, szerencsésen nyo
mult elő e folyamon túlvaló részen, hol nagyszámú 
harczedzett és gyakorlott katonákra talált, kik a török
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ellen, és a Rajna mellett a f’ranczia háborúkban szolgál
tak ; s ha Károlyi használni tudta volna kellőleg őket: 
nagyobb veszedelemre juttathatta volna a németeket.

Használni kívánván a tél keménységét és a Duna 
jegét: Deák Ferencz és Ilosvay Imre ezredeseket kül
döttem el, hogy a Duna partjain lakó ráczokat veijék 
szét Földvárnál vagy kényszerítsék őket pártomra ál
lam. Ezen két tiszt szerencsésen átkelvén a Dunán: 
Kreuz tábornokot, a ki a budai és több erősségekbeli 
őrséggel és a rácz katonasággal védte a Dunát: meg- 
veré, és fogva Miskolczra hozá. Győzelmeim hire már 
a török császárság határáig is elterjedt. Tökölyi Nico- 
mediába küldetett, azon magyar katonák, kik még párt
ján voltak, s a karloviczi békekötés értelmében a vé
gekről távol eső helyen telepítettek le, elkezdtek vissza- 
szállongani hazájukba. Ezek közül néhány hírneves tiszt 
Károlyihoz csatlakozott, és ennek bizalmát s szeretetét 
régi tetteik elbeszélése által tökéletesen megnyerék. Ká
rolyi nem szolgálván soha, tapasztalásra nézve gyön
gébbnek vélé magát náloknál; s igen hű és tapasztalt 
tiszteknek tartván őket, mindenben tanácsukat kívánta 
követni; kik a hadi szolgálatot és működéseket illető
leg, egészen Tökölyi elveit követték. Dicsérték előtte 
e fejedelem átható eszélyességét, mellyel a németek és 
gyanús egyének ármányait kijátszotta; lefesték előtte 
bölcs bizalmatlansággal teljes elővigyázatát. Minek kö
vetkezménye az lön, hogy később Károlyi gyanakodni 
kezdett az alsó-magyarországi nemességre és katona
ságra, s képzelt árulásuknak elejét veendő, több külön 
hadtestbe osztá őket.

A Duna partjain lakó ráczok még Kreuz tábornok 
megveretése előtt követeket küldöttek tudtomon kívül 
Károlyihoz, készségüket nyilvánítván a meghódolásra.
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Az adott becsületszóra támaszkodva, egész biztossággal 
térének vissza; azonban azon csapataim, mellyek az 
említett tábornokot megverék, nem tudván: mi járatban 
vannak? ellenség gyanánt kezdtek velők bánni. A rá- 
czok erre felboszonkodván, szószegéssel vádölának ben
nünket, s oly határozottan ragaszkodtak ezentúl az 
ellenpárthoz, hogy többé őket megingatni sehogysem 
lehetett.

A bécsi udvar megijedvén Károlyi hadjáratától és 
csapatainak e főváros kapuiig lett hatolásától: Pozsony
ból visszahivá hadait, székvárosa védelmére. Sürgős pa
rancsokat küldtek Szécsényi Pál kalocsai érsekhez, hogy 
értekezzék Bercsényivel s igyekezzék reá bírni őt, va
lamint Károlyit is, hogy a békét becsüljék többre a há
borúnál. Ezen főpap találkozót kért, mit Bercsényi meg
egyezésemmel azonnal megadott, találkozási helyül ki
tűzvén a Mosonmegyében fekvő libeny-szent-miklósi 
várat, 10 mérföldnyire Bécstől, később pedig Ruszt vá
rosát. Azután pedig Bercsényi az én nevemben elfogad
ván a főbbek és vármegyék hódolati esküjét, Károlyira 
bizá a parancsnokságot, s visszatért a Vág vizéhez.

Minden sikerült Károlyinak Bécsig tett előnyomu
lásában. A Tökölyiféle tisztek, kiket vitézségükért nagy- 
rabecsült, és a tiszántúli nemesek, kik amazokkal tar
tottak, uralkodtak haditanácsában. Azonban ezek nagy 
kegyelése, durva erkölcseik, dorbézolásaik s fosztoga- 
tási hajlamuk elidegenítők Károlyitól a jobb tiszteket, 
kik jobban értének a hadviselés módjához, fegyverben 
öregedvén meg, s kik igazi magyar szivüek lévén, egye
dül a szabadság szeretetéért, nem zsákmányért fogtak 
fegyvert. E rósz hangulat, a nélkül, hogy én vagy Ber
csényi valamit tudtunk volna róla, majdnem az egész 
alsó-magyarországi hadsereg szivét elfogá; Károlyi je-
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lentései telve sikerteljes működésekkel, távolról sem 
gyanítaták e körülményt velünk. E szerint azon okok, 
mellyekkel Károlyi eljárását támogatá, elövigyázat je
leinek látszottak előttünk is. Mert ekkor még nem is
mertük a rosznak forrását, mely csak tavaszszal tűnt ki, 
s a melynek váratlan és igen kellemetlen következmé
nyei voltak.

Bercsényi gróf meghallgatván a kalocsai érsek elő
terjesztéseit Ruszt városában, tanácsolá e főpapnak, hogy 
útlevelet kérvén, jöjjön hozzám a béke ügyeiről velem 
értekezendő; mellyet mégis adék neki, Gyöngyös vá
rosát tűzvén ki a békeértekezlet helyéül.

Szándékom volt Eger-várát megszállani; e végre 
ágyukat és mozsarakat hozaték Tokajból, s mártiusban 
elhagyóm miskolczi téli szállásomat. Ezen vár ószerüen 
volt megerősítve, ugyanis a város felől régi tornyok 
védték, a szőlők felől pedig egy igen magas kiszögellő 
védmü volt, mellyet azonban a háború kezdetekor a 
németek leromboltak így tulajdonképpen csupán csak 
maga a belvár maradt erősségül, melynek azonban erős 
falai voltak. Parancsnoka gr. Zinzendorf volt, s elég 
gyönge helyőrséggel birt Még Miskolczon létemkor jött 
hozzám Lengyelországból néhány franczia tiszt és mér
nök egy Fierville nevű nemessel, kit a franczia király 
küldött, megbízó levelekkel ellátva, hogy udvaromban 
tartózkodjék. Az ostrom elején a ráczok, kik néhány 
magyarral a várba vonták magokat, erős kirohanáso
kat tettek sánczaimra, de mindenkor visszaveretvén, és 
elesvén közülök a legbátrabbak, ezután csendesen ma
radtak falaik között. Középszerű ágyúim az erős falak
nak nem sokat árthattak, azonban a szökevényektől 
megtudám, hogy a bombák által okozott rázkódás miatt 
megrepedtek a várbeli víztartók, minek következtében
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viz szűke állott be, s így reménylhetéra, hogy az őrség 
kénytelen lesz magát nem sokára megadni. Mártius vége 
felé elhagyám ostromló táboromat és testőreimtől kí
sértetve Gyöngyösre mentem, az érsekkel értekezendő. 
Megparancsolám Bercsényinek és a felső-magyarországi 
vármegyék főbbjeinek, hogy ott ők is megjelenjenek. 
Bercsényi gróf többször beszélt nekem ezen főpap szép 
tulajdonairól és a haza szabadsága iránti buzgalmáról. 
Gyanús volt ő ez okért a bécsi udvarnál már elzára- 
tásom előtt. Csak azért küldetett Leopold császár által 
e háború alkalmával hozzám, hogy az ő személyében 
a szabadságnak barátját választván követül, ez által is 
meggyőzze a nemzetet arról, miszerint a békét őszin
tén óhajtja. Es ez okért adták e főpap mellé Szirmay 
István törvényszéki elnököt, a ki fogságomban társam 
volt, és Okolicsányi Pál hires ügyvédet, ki hasonlókép 
velünk-tartással vádoltatott. Az előterjesztések, mellyek 
e congressusban a császár nevében tétettek; az adott 
feleletekkel együtt megvannak az okmányok közt. ‘) 

, Bercsényivel, leghívebb barátommal, ki legrejtettebb tit
kaimat tudta, arra törekedtünk, hogy külhatalmasságok 
garantiája által biztosított békét köthessünk, hogy azon 
esetre, ha a bécsi udvar szokása szerint nem tartaná 
meg a feltételeket: a biztositó hatalmaknak jogos czi- 
mök legyen bennünket segíteni. Nem nehéz eltalálni a 
bécsi udvarnak hasonló békekötéstől való idegenkedé
sét. Ezen első összejövettel csak kevés napokig tartott. 
Az értekezlet ideje alatt a császár követei meg akar
ván tudni mozgalmainknak valódi okát: kegyelmet,szí
vélyességet, őszinteséget, és a szabadság tökéletes és 
nagylelkű helyreállítását igérék. Válaszomban szemökre

!) A „Histoire des Revolutions de Hongrie“ előbbi köteteiben.
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hányám ama számtalan királyi szószegést, csalárd köté
seket, ármányokat és végre az oly sok törvénysértést, 
részletes határozatot kívánván a manifestumomban ') 
elősorolt nyilvános sérelmeink orvoslása felől.

Egert ostromló táboromba érkezésem után nem 
sokára gróf Forgács Simon borsodi főispán, és tábor
nok a császár szolgálatában, érkezett hozzám. Ezen 
úrral ismerős valék már kora ifjúságom óta, s majd
nem egy maga volt a magyar nagyok között, a kivel 
barátsági viszonyban állottam volt. Hűséget esküdvén, 
elmondá: mily igaztalanul bánt vele a bécsi udvar, 
mely hazug jelentésekre és gyanúsításokra elfogatta 
volna, ha el nem menekül. De csak a háború bevége- 
zése után Törökországban vallá meg, hogy pártomra 
József római király megegyezéséből állott volt, a végre, 
hogy bármi eszközökkel tartsa vissza a nemzetet áj ki
rály választásától, s bírja reá, hogy atyját Leopoldot kér
jék meg: adná által még életében ő neki Magyarország 
koronáját. Ha ekkor fölfedezi szándékát, mind bennem, 
mind a nemzetben nagy hajlamra talált volna e terv 
sikeresitésére.

Károlyi ezalatt tanyáját Kis-Martonvárában ütötte 
fel. A már előbb említett bizalmatlanságból az alsó-ma- 
gyarországi hadakat több részekre osztá: egy részét 
horvát határokra, más részét a ráczok ellen küldvén. 
így mindenben a Tökölyi pártbeliek tanácsát követi 
vala, a kik inkább rablók, mint tisztek voltának. E tá
bornok elhanyagolván az őrállításokat és a katonai fe
gyelmet, dobzódásokban tölté az időt, s felbátoritá ez
által a Lajta folyó mellett fekvő kis városokban szállá
soló németeket a támadásra. A császár e fenmaradt cse-

!) „Recrudescunt diutina inclytae gentis Hungáriáé v ul ne ra . . , “ kez
detű hires manifestumát érti.



80

kély seregének vezényletét gróf Heister Sigfrid <) tábor
nagyra bízta, a ki meg tudván kémei által Károlyi vi
seletét és állapotját, elhatározá, hogy őt kismartoni had
állásában 2000 lovassal megtámadja. Ez egy fallal kerí
tett kis város, melyben Károlyinak szép számú gyalog
sága volt. Heister tábornoknak vállalata mégis sikerűié: 
mert a lovasság borba és dorbézolásba merülve a néme
tek megérkeztének első hírére rendetlenségbe jött; Ká
rolyinak kegyenczei és tányérnyalói pedig az alsó-ma- 
gyarországi hadak árulását emlegették s kényök szerint 
reávevék őt, hogy meneküljön. Az azon földről való 
menekülésben rendkívüli gyorsaságot fejtettek ki, a fo
lyamokat nádkévék segedelmével uszták át, Földvárnál 
pedig a Dunán apró csónakokon keltek által, ekkép fut
ván, a nélkül, hogy bárki által üldöztetnének. Az ellen
ség neki bátorodván ily nem reménylett siker következ
tében : Károlyi futása után előnyomult; és a megbomlott 
s fő-nélküli sereg maradványait könnyű volt tönkre ten
nie. Tüzzel-vassal pusztító a kis városokat és falvakat. 
Heister ugyanis azt hívé, hogy a gyermekek gyilkolta- 
tása és azáltal, hogy féktelenül engedi katonáit garáz
dálkodni: félelmet önt a nép szivébe, s elrettenti a fegy
verfogástól.

Midőn ezek történtek, még nem igen haladtam elő 
Eger ostromában. Nem sokára azonban megtudám a 
történteket Károlyitól magától, a ki akkor még nem igen 
lévén előttem ismeretes, nem tudtam kitalálni megvere- 
tésének valódi okát és természetes forrását. Jelentései 
után e szerencsétlen eseményt inkább a sereg tapaszta
latlanságának, mint neki tulajdonítám: azért inkább csak 
bátoritám s vigasztalóm mint megdorgálám őt, és a tiszán- *)

*) Hibásan, S i g b e r t  helyett.
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tiilra ktildém, hogy összeszedje seregét, s újon tobor- 
zandókkal szaporítsa, azután pedig hozzám csatlakozzék : 
mert könnyen átláttam, hogy Heister felbátorodván az
által, hogy oly könnyűszerrel viszszafoglalhatta a Du
nántúli vidéket, meg fogja támadni Bercsényit, a ki 
ekkor becsapásaival Morvaországot pusztítá. Gróf For
gács személyében oly tábornokot nyerék, ki a hadin
tézésben eléggé jártas volt, hogy lovasságot vezényel
hessen, s ki jól tudá, hogyan kell a némettel bánni; 
de ugyanő véleményéhez nyakasan ragaszkodó, hirte- 
lenkedő és indulatos volt, s gróf Bercsényi iránt meg
foghatatlan ellenszenvvel viseltetett. Lőszer hiányában 
kevés reményem maradt az ostromlott Eger birtokába 
juthatni; megbizám Forgácsot, hogy a várparancsnok
kal valaniikép találkozzék s beszélje rá a megadásra. 
Ezen szándék szerencsésen végrehajtatott, s abban 
egyeztünk meg, hogy a német helyőrség minden ellen
ségeskedés nélkül marad 4 hónapig a várban, a városi 
piaczról vásárolván eleségét: s ha ezen idő alatt a né
met hadseregtől segítség nem érkeznék, odahagyandja 
a várat.

Nagy előnynek tekintettem az egri várparancsnok
kal kötött capitulatiót, mert elhatározám, hogy a Dunán 
átmegyek, s ismét fegyverre szólítom a Heister által 
leggyőzött és legroszszabbkor elhagyott népet. Már jól 
előre haladtam nyomulásomban, midőn megtudám, hogy 
eme tábornok Komáromnál átjött a Dunán. Bercsényi 
gróf igen sürgetőleg rá akart bírni, hogy a Vághoz 
menjek: minthogy azonban előre láttam, hogy e had
mozdulat ütközetre vezetne, a mit nagyon veszélyesnek 
tartottam a jó hangulatú, de igen rosszul fegyverzett 
sereggel megkísérteni. Károlyi tábornokot azonban 4 
lovas ezreddel, mely köríilbelől 4000 emberből állott,

Rákóczy Ferencz fej. em lékiratai II, 0
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Bercsényi tábornok segítségére küldöttem. Imsódra *) 
érkezvén, a hol a Duna igen keskeny, az ott talált csó
nakok segedelmével, mellyek a nyergek átvitelére szol
gáltak, 4000 válogatott lovast átusztaték a folyón, kik
nek vezérletét gróf Forgácsra bíztam. Udvari hadaimon 
kívül csak a tisza-dunaközi csapatok maradtak körü
löttem. Azt gondolám: nehézségeket teendenek, ha meg
maradván előbbi szándékom mellett (hogy t. i. átmen
jek a Dunán) lakhelyeiktől messzebbre el akarnám 
őket vinni. így elég időm volt azalatt, míg Soltnál a 
hid védelmére, mely azonban anyag hiányában nagyon 
lassan készült, egy kis erődöt emeltettem, megbízható 
embereim által kikémlelni hangulatukat. Elővigyázatom 
nem volt fölösleges: el valának ugyanis határozva, hogy 
szétoszlanak, mihely a Dunán átmegyek, tartván a rá- 
czoktól, kik a Duna s Tisza partjain laknak. Ezen 
nemzet, mely a magyarnak természetes ellensége, ha 
seregem valamely hadteste hozzá közel táborozott, csen
desen meghúzta magát lakhelyén: de mihelyt eltávo
zott, azonnal reá rohantak az elhagyott városokra és 
falvakra, s ott csak öregeket, asszonyokat és gyerme
keket találván, rajtok igazi barbár kegyetlenségeket kö
vettek el, nők s gyermekek lemészárolása és égetések 
által. Seregem ezen említett hangulata előbbi tervem 
kivitelét megakadályozá, azonban, hogy a hadakat mégis 
foglalatoskodtassam: elhatározám a mondott ráczokat 
kipusztítani s széjjelverni, és az ország elhagyására 
kényszeríteni.

Forgács gróf nem sokára a Dunán átköltözése 
után, ismeretségei és hitele által, melylyel amaz ország
részben bírt, fölsegélé ismét ügyünket. Gróf Eszterházy

*) Pakson fölülfekvö puszta, ma I m s ó s.
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Antal, alezredese egy a császár szolgálatában levő ma
gyar ezrednek, Heister által 400 emberrel Pápán, ősi 
várában, hagyatott. Létévé a hüségesküt, s gróf For
gácshoz csatlakozék. Származásáért tábornokká neve- 
zém. Forgács mindenfelől erősítést vonván magához, 
átment a Rábán, benyargalá a Mura mentét, a mely 
folyó Horvátországot elválasztja Magyarországtól, és 
sokkal jelentékenyebb lovas és gyalog hadtestet gyűj
tött, mint az előbbeni vala. Heister tábornok a Ber
csényi gróf által vezényleti hadtestet szorongatván, Ér
sekújvár fölött volt: midőn parancsot kapott rögtön 
visszatérni, hogy Ausztriát és Bécs környékét fedezze. 
Visszament tehát a Dunán, Komáromnál. E tábornok 
a gyalogságnál öregedvén meg, semmit sem értett a 
lovassághoz. Álhitekre erőltetett menetekben Székes- 
Fehérvár tájáig nyomult, hogy Forgács tábornokkal, a 
ki onnan jó távol volt, megütközzék. Ez meghallván 
az ellenség ezen mozdulatát: elvágta a győri várral 
való közlekedését az ellenségnek, s Koronczónál fog
lalt állást. Lovasságuk a nagy hőségtől és a nagy me
netek miatt igen el volt tikkadva. Látván Heister, hogy 
kelepczébe került, s hogy nincs visszavonulási helye: 
nem mert semmit koezkáztatni. A két hadtest nagyon 
közel táborozott egymáshoz, a mi alkalmid szolgált gróf 
Forgácsnak, hogy az előőrsök között Viard (császári) 
tábornokkal beszédbe eredjen; és másnap elhagyá tá
borhelyét, a legrosszabbkor, a nélkül, hogy józan okát 
adhatta volna. A tisztek és katonák elcsudálkozván e 
mozdulatra, Forgácsot az ellenséggel való titkos egyet
értéssel gyanúsították, és elveszték minden benne hely
zeti bizalmukat. Heister nem késett az odahagyott had
állást elfoglalni, s biztosítván a győri erősséggel közle
kedését, fölkeresé Forgácsot táborában. Andrásy István

6*
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tábornok, ki Forgács alatt vezényleti, elég világosan 
figyelmezteté ezt ama gyanúra, mellyet a seregben 
Viard-al lett beszélgetése költött: ö azonban megvetvén 
a figyelmeztetést, csatarendbe állítá a hadakat. A stra
tégiában járatlan tisztek igen ügyetlen mozdulatokat 
tettek; ennek tulajdonítá Forgács a csatavesztést. A lo
vasság kevés veszteséggel hátrált, de mivel az ütközet 
síkon történt: a gyalogság majdnem egészen elveszett, 
pedig ezek voltak legjobb s legrendesebben fegyverzett 
csapataim, mellyek már a török háborúkban is szol
gáltak. *)

Midőn Heister Bercsényi gróf szorongatásával fel
hagyott: Richan tábornoknak kellett átkelnie a Fehér- 
hegyeken, a Vág védelmére, a néhány zászlóaljjal és 
lovas-századdal szaporított ausztriai katonasággal. A mint 
Bercsényi megtudá mozdulatát: Károlyit küldé ellene 
azon hadosztálylyal, mellyet saját hadseregemből adtam 
volt melléje, maga pedig követé őt hadtestével. Mire 
Károlyi a hegyszorosokhoz ért, Ocskay ezredes ama 
hegyek igen fürge s bátor lakóival a németek utócsa
patára rohant, úgy, hogy ezek Károlyi megérkeztekor 
két tűz közé lőnek szorítva a szűk hegyi szorosokban. 
Zavarba jöttek; a tábornok (Richan) maga egy kis 
várba * 2) menekült, mely azonnal elfoglaltatott s így 
elvesztvén podgyászát és ágyúit, hadi fogolylyá lön. 3)

Ezen diadal az időben történt, midőn Forgács el

*) A koronczói ütközet június 13-kán volt.
2) Jablonczába.
3) E nevezetes gyözedelem május 28-kán vivatott a szomolyáni hegy- 

szorosokban ; Richan veszteségét az egykorú Spangár krónikája több mint 
4000 emberre teszi, csupán halottakban. Richan maga is sebet kapott, s 
400-ad magával esett rabbá. Hada közül csak 300 lovas szaladhatott el Sás
várba, de innen is kifizetvén, részint a kuruczok vágták le, részint a nép 
verte agyon az erdőkben,
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vágván Heister útját, segítséget kért gráf Bercsényitől, ki 
azonnal a Csallóközbe nyomula előre, és átküldvén Somor- 
jánál Károlyit a Dunán: maga e folyó partján maradt. Ke
vesen ismerék seregünk állapotát, szellemét, kevesen tud
ják, hogy kellett vele bánni. Ezért kárhoztaták többen Ber
csényit, s a közte és Forgács közt uralkodó neheztelés
nek vagy helyesebben mondva természetes ellenszenv
nek tulajdoníták, hogy által nem ment ez utóbbinak 
segélyére. — Azonban a való az, hogy a háború kez
detekor lehetetlen volt megakadályozni bármely ütközet 
után a sereg szétosztását; ha szerencsés volt az ütkö
zet, a zsákmányt vitték haza, ha szerencsétlen, haza
mentek, hogy családaikat megvigasztalják. így Bercsé
nyinek igen csekély serege maradott, s ezzel a Duna 
átjáratát akará megőrizni. Károlyi nem szeretett For
gácscsal együtt működni, nem lévén benne semmi bizo
dalma. Azon tisztek, kik tanácsában legnagyobb befo
lyással birának: kalandorok voltak, ellenségei minden 
rendezett csatának. Ekképen, a helyett, hogy Forgács
csal egyesültek volna : Ausztriára csaptak, s a bécsi kül
városokig portyázának Visszajöttökkor vége volt már 
az ütközetnek, s Károlyi csak a futókat szedhette össze. 
— Ez időben három tábornok volt Alsó-Magyarország- 
ban: Forgács, Károlyi és Eszterházy Antal, a kik ellen
kező szellemök és elveik miatt soha nem egyezhettek meg.

Míg ezek így történtek, a kalocsai érsek hozzám 
jőve Paksra, a mely város fölött egy magánálló hegyen 
régi római sánezot láthatni, mellyet Földvárnak nevez
nek; ezt megerősítetém, hogy hídfőül használhassam, 
azonban szerencsétlenségre csak a gróf Forgács sere- 
gebeli futók béfogadására szolgált. A főpap fegyver- 
szünetet ajánlott, mellyet azonban el nem fogadék. E l
menetele után, ismervén seregemnek följebb említett
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hangulatát: hogy a ráczoktól való aggodalamtól megsza
badítsam, parancsot adtam gróf Eszterházy Antalnak, 
hogy a Duna mentében nyomuljon lefelé. Tüzérségem
nek, mely néhány 10 és 12 fontos ágyúból és két mo
zsárból állott, a podgyásszal együtt a Duna és Tisza 
által képezett háromszög alapján (base) kellett átmen
nie s velem Szeged alatt egyesülni, mert e várost bom- 
báztatni akarám. így ellátván Solti kis erődömet min
dennel, magam is elkezdék a Duna mentében alá nyo- 
miilni Fluck alezredes, ki Bácsban parancsnokolt, az 
első felhívásra átadá e fallal kerített ó várat, félvén 
tüzérségemtől, a melynek pedig leginkább valék híjá
val. A ráczok mindenfelől futottak, embereim azonban 
a mocsárokban is vadászták őket, s rájok gyujták a 
nádasokat, a hova menekültek. Erezém, hogy e had
járat nem igen válik becsületemre, de nem lévén ele
gendő seregem a Dunán átkelhetni, a mellyen túl min
den a legnagyobb rendetlenségben volt: még czélsze- 
rütlenebb lett volna tétlenül hevertetni a hídnál a hadat.

Heister Forgács legyőzése után Kilitiig hatolt, a 
hol a Balaton kiömlése van, a végre, hogy Károlyi 
hadtestét meglepje. S ez ellenállás nélkül sikerült neki, 
mert ezen tábornok mindig csak a Tökölyi alatt szol
gált tisztek tanácsát követte. J) Ezek véleménye szerint 
legjobb volt az ellenségtől mentői távolabb táborozni, 
őröket nem állítani, sokat inni és aludni, s minekutánna 
az emberek s lovak jól kiheverték magukat: 2 vagy 3 
napig tartó sebes menetekkel utolérni hevesen és vadúl 
támadni az ellenségre, üldözni őt ha megfut; s hirtelen 
visszavonulni, ha ellenáll. Ily fogalma volt a háborúról *)

*) A fejedelem elfeledé megírni, hogy Károlyi előbb kemény boszút 
állott a koronczói csapásért : Rabatt«, császári tábornok seregét Szent-Gott- 
hárdnál teljesen tönkre vervén.
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az egész nemzetnek is. Ama kevés katonák, kik meg- 
emlékezének a szent-gotthárdi véres ütközet (1664.) óta 
történtekről: nem beszélének egyébről, mint a törökö
kön gyors megrohanások, meglépések és lesek által 
nyert győzödelmekről. Azok, kik a Tökölyi-háború kez
dete óta viselének fegyvert, szintén hasonló eseményekre 
hivatkoztak ,· és ezek a mostani, vezérletem alatti nép
fölkelés kezdetekor legtöbbet nyomtatlak; rájok legin
kább hallgattak, s így lettek tisztekké. A gyalogsági 
szolgálatot a nemesség mindig megvetette; hasonló vál
lalatokra alkalmatlannak tartották a gyalog hadat, s 
így szégyennek azok közt szolgálni. Példabeszéd volt, 
hogy csak a kutya jár gyalog, s hogy arra valók az 
állatok, hogy az embereket hordozzák. A gyalogság 
használatát legkevesbbé sem ismerték, s nem tárták 
egyébre valónak, mint a várok és p a 1 á n k o k kapui
nak őrzésére. így nevezték a török végeken levő erő
döket Erődítvényök nem állott egyébből egy kerítés
nél, mellyet egymástól két-három lábnyira levert lehető 
leghoszszabb czölöpök alkottak, a mellyek sövénynyel 
voltak összefonva, s poly vával kevert sárral betapasztva. 
Szintén ekkép egybefont gerendákból készült s az erő- 
dítvényből kisarkalló négyszögek szolgáltak annak bás
tyáiul. Ezen helyek akkoron erősek voltak, mert a fegy
verszünet értelmében >) ágyukat használni tilos vala, 
s így mind a két fél meggyőződött bevehetlenségük 
felől. E végek tömve valának oly nemesekkel, a kik 
nem lakhattak mezei házakban. Mindnyájan katonák 
voltak s rá rá csaptak a szomszéd törökökre, hogy fog
lyokat szerezhessenek és zsákmány által vagyonhoz jus
sanak. Ha eszökbe jutott, ily kicsapásoknál gyalogságot *)

*) Előbb a vasvári, azután a karloviczi békekötés értelmében,
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is használni, mellyet a megtámadandó hely körüli ker
tekben és bokrokban szoktak elrejteni, hogy visszavo
nulásukat fedezze, —- négyenként kis könnyű szeke
rekre ültették, erdőkön és mezőkön átviendők. Ha tá
volabbi, s a Duna szomszédságában fekvő helyek meg- 
rohanása czéloztatott: a gyalogság sajkáknak nevezett 
hajókon szokott jó mélyen benyomulni a török földére, 
és gyakran igen vitéz tetteket vitt végbe. De minda
mellett ezen szolgálat sohasem tetszett a nemes-ember
nek, s ez okért s mivelhogy a hadviselésről fogalmuk 
sem volt: megvetésük tárgyává vált a, gyalogság. Tö- 
kölyi-liáborúja alatt alig fordult eset elő, hogy gyalog
ság alkalmaztatott volna, különben is igen csekély szám
mal lévén. Az urak magok védték váraikat A kassai 
fellegvárt kis számú gyalogság vette meg rohammal, 
a várost pedig a törökök ostromiák meg. íme ez okozta, 
hogy a magyar nemzet a hadakozás leglényegesebb ré
szét, félreismeré. Ha a legutóbbi háború folyama alatt 
sikerülhetett, volna a katonákat elválasztanom a nép
től: sokkal könnyebben folytathattam volna azt. De 
így számtalan helyet, melyben németek voltak, kellett 
a helyőrségnél legalább háromszor nagyobb erővel 
ostromzárolva tartanom, és a ráczok ellen is több had
testet fordítanom, a kiknek gyarmataik hosszú lánczo- 
latot képeznek Erdélytől, Horvátországig. A horvátok 
szintén ellenségeink voltak, valamint Ausztria, Styria, 
Szilézia és Morvaország is. Ekkép csak a lengyel ha
tárokat lehetett védtelenül hagynunk. Minthogy pedig 
az ország általában nem igen népes : lehetőleg föl kellett 
használni a nép kedvező hangulatát. Hogy igazi kato
nai fegyelmet hozhassak a seregbe: el kellett volna 
csapnom az első időkből való tiszteket, a kik többnyire 
durva, orczátlan, részeges parasztok voltak s kikkel a
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nemesség· nem akart szolgálni; a nemességet pedig reá 
kellett volna vennem, hogy a gyalogságban is szolgál
jon. Azok kik már katonáskodtak volt: az említett okok
nál fogva nem értettek a hadviseléshez, azon fiatal emberek 
pedig, kik az iskolákban és a törvénykezés körül nö
vekedtek : szívesebben akartak és tudtak volna is ugyan 
tanulni, de egyedül kineveztetésük nem volt elég arra, 
hogy tiszti kötelességeiket teljesíteni tudhassák, mert 
igen nehéz tanulni és tanítani is úgy an egy időben. Mint
hogy ama paraszt-ezredeseket egyszerre átalakítani, vagy 
megváltoztatni nem bírtam: e második (1704-iki) had
járat kezdetekor dandárnokokat, (brigadérosokat) kezdék 
kinevezni, hogy így a nemeseknek saját jobbágyaik és 
alattvalóik fölött magasabb, rangot adhassak. De ezen 
rendszabály, mely által a sereg fegyelmezése czéloz- 
tatott, semmit sem eredményezett egyebet a napon
kénti harczoknál és próbáknál: mert a dandárnokok 
nem tudtak vezényelni, s így a rend magában hordá 
a vállalatok rendetlenségének magvát. Ez így lett volna 
azonban még akkor is, ha e dandárnokok olyanok le- 
endettek, a millyennek kellett volna lenniök, miután az, 
a mit úgyszólván a hadsereg alapjának mondhatunk: 
t. i. alkalmas altiszti testület egészen hiányzott Az, a 
kit káplárnak, őrmesternek neveztek, pajtása volt a köz
embernek, s nem bírt előtte tekintélyre vergődni: mivel 
ugyanazon falubeliek voltak, együtt jöttek s együtt 
hagyák el a táborokat, hogy földeiket, szőleiket mível
hessék, s gabonájokat learathassák. Ez volt elzárhatlan 
forrása oly sok szerencsétlenségnek, és oka, hogy az 
ellenségnek gyakran legoktalanabb vállalatai sikerültek. 
Hosszas fáradság után végtére annyira jutottam, hogy 
voltak rendezett ezredeim, a mellyeknek tényleges hadi 
létszámáról naponként pontos jelentéseket kaptam; de
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e jelentéseket sem tudatni, sem eltitkolni nem igen mertem, 
még azok előtt is, a kikre valamely vállalatot bíztam, vagy 
a kiket külön hadmüködésre kiküldöttem valamerre. Mert 
nemzetünknek meg vala az a hibája — mely a hadtudo
mányban járatlan népeknél közönséges — hogy kész 
volt bármibe belekapni: de ha a való nem felelt meg 
reményeinek, vagy ha várakozásait az eredmény be 
nem tölté, — abbahagyott bármely vállalatot. Midőn 
menetközben vagy táborban a tér nagyságát látták, 
mellyet hadseregem elfoglalt: tálnyomóságukban bíz
ván, nem kívántak egyebet, minthogy harczra vezessük 
őket. S ha nem vezettük az ellenségre, vagy valami 
hadicsel következtében hátráltunk, a katonaság, meg
vetve vezéreit, szétoszlott. De ha látták volna az emlí
tett létszámi rovatokat: e látszólagos sokaságról más
kép vélekedtek volna. A legjobban fölfegyverzett kato
nának is kardján kiviil csak kerekes-puskája vala, és 
ezek száma mindig sokkal csekélyebb volt az ellensé
génél. Lehetett volna őket dárdákkal is fölfegyverezni, 
de mi módon lehetett volna reá bírni az ily népből 
álló hadsereget, hogy efféle fegyverben bízzék, s mikép 
lehetett volna annak használására begyakorolni ? A leg
jobban fölszerelt lovasnak volt egy két-lábnyi hosszú 
karabélya, melynek szája az ágyúéval vetekedik vala, 
kardja nem elég kemény aczélból, zablája hitvány, 
nyerge rosszul fölszerelt; azonban az ezredeknek fele 
még ilyformán sem volt ellátva mindig. Szükséges volt, 
hogy az ellenségnek nagy tömegeket mutassunk, hogy 
látszólagos tálnyomósságunk által imponáljunk; mint
hogy azonban seregeink rosszul vezényeltettek: az el
lenség bátorsága folyvást nőtt, míg a nemzeté fogyni 
kezdett.

Egész utunkban a Duna mentében le Titelig és a
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Tisza mellett föl egész Szegedig, sehol ellenséget nem 
láttunk. Valamennyi rácz a török földre menekült. Se
regeim nagy zsákmányt szereztek mindennemű bar
mokban. Azonban sokat szenvedének a nyár hősége, a 
forró homokban naponként 8 — 12 óráig tartó menetek, 
s a vízhiány miatt, minthogy a Duna folyását nem 
mindig követhettük. Végre megérkezéin Szeged alá, s 
miután azt körültáboroltatám: folyton tartó lázba estem. 
A nagy fáradság miatti kimerülés következtében esém 
ezen bajba, mert szünet nélkül tanítom vala hadaimat: 
miként vonuljanak (masírozzanak), miként kell csata
rendbe állani, miként táborba szállani ? Ehhez járult 
még, hogy táborhelyre érkezvén: az őröket magam ál- 
lítám ki, s egész éjfélig mind jártam, vizsgáltam őket 
— Már súlyos beteg valék, midőn kiadám a parancso
latot a vár mellett fekvő város megtámadására. A Tisza 
vidékén lakó ráczoknak ez volt legbiztosabb menhelyük, 
s most rohammal bevétetett, felgyujtatott s kiraboltatott. 
Józanul csak ennyit reménylheték. Ágyúim több napo
kig késtek, s betegségem siilyosbult. Szállásom egy
szerű, behuzat nélküli kis sátor volt, mellyet a nap su
garai általjártak; fekhelyem szénával töltött s a földre 
vetett szalmazsák vala. Igaz ugyan, hogy a háború 
kezdete óta sem volt másféle, minthogy mindig ruhás
tól aludtam. Azonban betegségem nagyon kinzott, foly
ton égő szomjúságom volt, s azt csak a Tisza vizével 
olthattam, a melynek fekete, sár és halszagú vize any- 
nyira tele van halakkal, hogy szinte alig lehet meríteni, 
a nélkül, hogy halat ne fogjon az ember. Efféle szám
talan kellemetlenségekhez járult még, hogy a fű között 
valami nagy zöld pókfaj tanyázott, a melynek mérges 
csípésétől megdagadt az ember teste, és igen kínos fájdalmat 
érezett. Egy tüzértisztem elnyelvén egy ily pókot, meg-
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hala. Orvosom nem volt, mert franczia sebészemet Te
mesvárra küldtem volt, hogy tolmácsul szolgáljon az 
általam a pasához küldött nemes mellett, a kit arraké- 
reték, hogy engedje meg a törököknek táborunkba ele- 
séget hordhatni, s távolítsa el a törökfőidre menekült 
ráczokat a határokról, nehogy meg visszatérhessenek. 
Egy német orvos megérkeztére kelle várnom, kiért a 
bányavárosokba innen jó 6—7 nap járásnyira küldöt
tek vala Megérkeztekor a kik körülöttem szoktak lenni 
mindnyájan kértek: ne venném be gyógyszerét, mert 
attól tartanak, hogy méreg. Minthogy azonban azon 
méreg, mely belsőmben dúlt, elég volt arra, hogy meg
öljön : elég lelkierővel bírtam a bizonyos rósz helyett 
a bizonytalant választani, mely annyival inkább is bi
zonytalan volt, miután ezen lutheránus orvos rég meg
telepedett volt az országban, s már a háború előtt is 
igen jól ismertem. Minthogy nagyon gyakorlott orvos 
volt, előbb kigyógyított, mint reménylém. Ugyanez idő
ben kaptam levelet gróf Bercsényitől s a kalocsai ér
sektől szintén, a ki második értekezletet sürgetett, a 
mellyen Leopold császárnak új előterjeszt vényei lenné
nek tárgyalandók. Igen kedvem szerint esett, hogy ezen 
alkalmat ürügyül használhatóm, a vár bombáztatásának 
abban hagyására, mert ezen erősség terasse-írozott fa
lakkal, jó karban levő tornyokkal, árkokkal, és fedett 
úttal volt ellátva, s a parancsnok sem látszott olyféle 
embernek, ki 400 emberével 50 középszerű bombám 
durranására megadja magát.

Elhagyván táborhelyünket, két igen különböző új
ságot hallottam. Egy erdélyi futár hírül hozá, hogy 
Gyula-Fehérvárott — a fejedelmek székhelyén — min
den szokott szertartások megtartásával és egyhangúlag 
ei'délyi fejedelemmé választattam. Ezen esemény felvi
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lágosítására szükséges visszaemlékeznünk azokra, a mik 
gróf Pekry, Mikes, Teleky és Száva erdélyi főurakról 
mondattak. Előadtam volt, hogy Pekryt gróf Bercsé
nyihez küldéin, mert a kik ismerék, nagyon kedvezőt
lenül nyilatkoztak előttem felőle. Az említett többi er
délyi főurak körülöttem voltak, s udvaromban mint ide
genek becsületes bánásmódban részesülének. Richan tá
bornok megveretése után Pekry hozzám küldetett, s 
Bercsényi gróftól ajánlatot is kapott. Soltra érkezte után 
használni kezdém őt, mert ifjúságában hadban szolgált, 
és háborúban is volt. Ez kétszínű, fondorkodó ember 
vala, s minthogy sokkal ügyesebben tudta magát fon
tossá tenni, mint a többi erdélyi urak: reá vette 
ezeket, hogy egy emlékiratot nyújtsanak be nekem, lia- 
zájok állapotáról, elmondván benne, mily rendetlenség 
uralkodik Erdélyben azon csapatok dulásai miatt, akik 
az én katonáimnak vallják magokat; kérének: híjjam 
össze az országgyűlést fejedelem-választásra, tudvalevő 
dolog lévén, hogy Apafy ') elárulá a fejedelemséget, 
midőn jogát a császárra szállttá. Azt felelém nekik — 
a minthogy ágy is volt — hogy én Erdélybe semmi
nemű csapatokat nem küldék, s a kik ott dulakodnak 
erdélyiek, a kik fölött én semmi hatalmat sem igény
iek magamnak, valamint az országgyűlés összehívása 
jogát sem akarom bitorolni, s hogy legjobb a zavarok 
megszüntetésére, ha ők magok hazamennek, és úgy 
cselekesznek, a mint legczélszerübbnek látandják. Erre 
felfodözék előttem, hogy ha parancsom nélkül hazain
dulnának, a helyett, hogy valamire mennének, inkább 
bántalmaknak tennék ki magokat az Erdélyben kóborló 
csapatok részéről, a kik noha erdélyiek, azt állítják, *)

*) II. Apaffy Mihály értetik.
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hogy nekem hódolati esküt tettek; e szerint ha ők a 
magok nevében akarnának működni: ezek azonnal rá- 
jok rohannának, és azokra, a kik felhívásukig öszve- 
gyülekeznének. Azért folytonosan kérnek vala, hogy 
nyilatkozványt (declaration) bocsássák közre nyilt-levél 
alakjában, a melyben jelentsem ki, hogy kértökre bele
egyeztem, miszerint Gryula-Fehérvárott, a fejedelmek 
székhelyén, ez s ez napon országgyűlést tarthassanak, 
így azok, kik nekem hódolnak, semmiképen sem fog
ják háborgatni a vármegyék, székelyek és szászok ösz- 
szegyülekező követeit. Nagyobb biztosság okáért még 
egy általam felhatalmazandó egyént kértek, ki az or
szággyűlésnek védelmére lehessen. Nehezen állottam ez 
utolsó kérelmükre, mert tökéletesen szabad fejlődést 
akartam engedni az ottani ügyeknek, hogy még ár
nyéka se látszassák, mintha magamat akarnám megvá
lasztatni. Végre azonban ismételt könyörgéseikre mellé
jük adtam egy Radvánszky nevű lutheránus nemes
embert, kit Pekry indítványozott. Utasításának legfőbb 
pontja az vala, hogy soha meg ne jelenjen a rendek 
gyűlésein Ezen eljárásomból Pekry gróf észrevehető 
megválasztatásom iránti teljes közömbösségemet. Mindig 
hittem, hogy egyedül megingatásom végett mondá titok
ban elutazta előtt, miszerint Bercsényi gróf őt igen 
kérte s mindenképen igyekezett reá venni, hogy az ő 
fejedelemmé választatásán dolgozzék. Hidegen felelém 
neki, hogy semmikép sem fogom ellenezni a mit a ren
dek saját érdekükben határozandanak. Annyi bizonyos, 
hogyha némi lépéseket kívántam volna tenni megvá
lasztatásom végett: Radvánszkyt, — kinek apja Tökölyi 
fejedelemhez való ragaszkodásáért öletett meg a néme
tek által, — soha nem küldöttem volna. A vármegyék 
és székely székek valamennyien elküldök követeiket
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megválasztatásomra, valamint négy száz szék is. Fejők, 
ki szászok grófjának neveztetik, Nagy-Szebenbe volt 
zárva. Ezen szék, valamint Szász-Sebes és Brassó sem 
küldhették követeket a német helyőrségek miatt. Ezek 
történtek Erdélyben, miként az említett futártól meg- 
tudám.

A másik hírnök a hochstädti csata elvesztésének 
J) szerencsétlen hírével jött. Ez esemény a bajor vá
lasztó-fejedelemmel tervezett egyesülhetésemnek minden 
reményét elvette, pedig ez volt az egyetlen alap a 
melyre támaszkodva kezdettem a háborút, mert igen 
jól láttam előre a nehézségeket a mellyekre találandok. 
Nem sokára hogy Szegedet elhagytam, Forgács gróf 
hozzám érkezett. Ennek föntebb leirt hadmozdulata 1 2) 
bizonyára nyomozást és vizsgálatot érdemlett volna: de 
nem hittem még tekintélyemet annyira megalapítottnak, 
hogy törvényesen járhassak ellene.

Gyöngyös felé tartottam tehát, mely város a má
sodik béke értekezlet helyéül volt kitűzve. Különösen 
föltettem magamban, minden a békére czélozó előter
jesztést meghalgatni, mert ezáltal várakozásban tartha- 
tám a legfélénkebb lelküeket is, s azokat, a kik a jö
vőtől rettegtek. Minthogy azonban semmi sem vesze
delmesebb egy szabad nép kormányozásában, mint a tit
kolódzás affectatiója., a mi számtalan gyanusítgatásokra 
és bizalmatlanságra ad alkalmat: egészen szabadon ha- 
gyám a bécsi udvar küldötteit. Ez annyival inkább is

1) Az egyesült angol-német-hollandi seregeknek Marlborough és Sa- 
voyai Eugen vezérlete alatt 1704 aug. 13-kán a Tallard marechal vezérlete alatt 
álló franczia és bajor hadak felett Höchstaedt-nél vívott fényes gyözedelmét érti.

2) Manoeuvre; azon mozdulat értetik, midőn Forgács Viard-al lett be
szélgetése után előnyös állását minden ok nélkül odahagyván, Heistert Győr 
közelébe bocsátá, a minek folytán aztán a szerencsétlen koronczói karcz vi- 
vatott.
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hasznomra volt. minthogy Ígéreteik csak hívságos üres 
szavak lévén, követeléseik mindig kellemetlen benyomást 
tettek, mert mindent a tartandó országgyűlésre utalának, 
a melynek szabadságában hinni és végzéseitől bármit is 
várni, nem igen lehetett. Ezenfölül az alkudozások és béke
értekezletek megnyerék számunkra a császár szövetsége
seinek hajlamát. Alkalmul szolgálának e tárgyalások 
megismertetni velők a nemzet sérelmeit, s megmutatni, 
hogy a háborút nem franczia ármányok következtében 
és a franczia király érdekében viseljük, mint a bécsi ud
var hiresztelé. Találkoztak is a német fejedelmek között, 
kik megtagadták Ausztriának a segélyhadat ellenünk. A 
Gyöngyösön történteket leírandó, csak olyast mondhat
nék el, amit a közönség úgyis tud.

Az érsek legelső előterjesztésében fegyverszünetet 
kért. Könnyű volt belátni, hogy a bécsi udvar ezt nem 
egyébért óhajtá, mint hogy kiegészíthesse a lovassági 
hadtestet, mellyet Heister ide-odanyarglódzásai által tönk
rejuttatott. E tábornok a Tökölyi elleni háborúkban is 
szolgált, és Sultznak, a ki az időben hires szerencsehős 
és kalandor vala, hadműködéseiből megtanuld. hogy a 
magyarok valahányszor meglepettek, mindig megvereté- 
nek. Ezért szünet nélkül futkosott az ország egyik végé
ről a másikra, azonban többnyire bolondá tétetett, mert 
a míg ő Alsó-Magyarországon barangolt: Morvát pusz
tították, s midőn oda sietett ellentállani: Styriát és Ausz
triát dúlták.

Gyakran gondolkozám azon, hogy a császár örö
kös-tartományait megadóztatom. Azonban az első had
járat rendetlensége és a határvidéki nép gyors felkelése, 
mely néha oly rögtön történt, hogy még nem tudám, 
mikép azon részeken seregem van, midőn már elkezdék 
a gyújtogatásokat: megakadályozák szándékomat. Az
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ausztriai és morvaországi parasztok ugyanis erősített 
helyekre, vagy föld alatti rejtekekbe menekültek, onnan 
védelmezék magokat portyáim ellen, rendes hadseregem 
pedig nem volt elegendő arra, hogy állandóul meg
szállhattam volna őket: mivelhogy hadam a legkisebb 
zsákmányozás után el szokott széledni. Ha tehát a csá
száriaknak szükségök volt a nyugalomra, nekem is volt 
En lábbadozó-félben voltam, s az orvos a vihnyei fürdő 
használatát ajánlotta. Azon három tábornok, kikről föl
jebb beszélék, — a hadakat és Alsó-Magyarország 
ügyeit nagy zavarba hozta. S végre jelentékenyebb vál
lalatokra is kelle készületeket tennem. Gróf Forgácsot 
Kassa és Eperjes ostromzárolására küldém. Az ezen vá
rosokban parancsnokló tiszteket személyesen ismertem. 
Ezek igen megunták helyzetüket, azt hívén, hogy szo
rosabban körül vannak véve, mint valóban voltak. For
gács is ismeré gyengéiket; neki különben nagy ügyes
sége volt mások bizalmát megnyerni, de erre idő és 
nyugalom kivántatott. E szerint a nélkül, hogy mutat
tam volna, igen elégülten fogadám a fegyverszünet 
ajánlását, a mely azonban csak néhány hó múlva köt
tetett meg, midőn már az említett városok elfoglalását 
nem akadályozhatá.

Nagy szerencsének tekintettem, hogy kikerülhetém 
a tőrt, mellyet a bécsi udvar ezen értekezleten számomra 
vetett. Úgy látszik, hogy már a tavasz óta, midőn elő
ször beszéltem az érsekkel, ezen dolgoztak. íme a tény: 
a protestánsok, sértve lévén szabadalmaikban, mellye- 
ket a törvény és az I. György dédapám által Nagy- 
Szombatban kötött békeszerződés biztosított, már a há
ború kezdetekor elkezdék a tőlök ezen említett béke
kötés ellenére erőszakkal elfoglalt templomokat vissza
venni. Minthogy azonban előrelátám, hogy az ilyféle

Rákóczy Ferencz l'ej. em lékiratai II. 7
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tettek minő ellenszenvet kelthetnek ellenünk: meggyőz
tem a józanabbakat a reformátusok közül, hogy ez 
ügyet legczélszerübben az egész nemzet ünnepélyes 
gyűlésén lehetne eldönteni. Hatalmam ugyanis még ily 
gyűlés által nem erősítetvén meg, a mit tehetnék, nem 
nagy haszna volna és csalhatatlanéi zavarokat idézhetne 
elő közöttünk. Okaimat helybenhagyák, s maguktól visz- 
szaadák az elfoglalt templomokat. Ezen idő óta azt hi- 
vém, hogy panaszaikkal elhalgattak, a mi az alsó-ma
gyarországi 13 vármegyében meg is történt. Azonban 
Okolicsányi, a császárnak egyik követe és buzgó luthe
ránus, reá vette a Vág vidéki 11 megyében lakó hitfe
leit, kik ott túlnyomó számmal vannak, hogy sérelmeik 
orvoslását sürgessék, s ha azt tőlem meg nem nyerhet
nék, fogadják el a császártól. E vármegyék tudtom nél
kül követeket kiildének Gyöngyösre, és testületileg kér
tek kihallgatást. Fölötte megütközém követeléseiken, de 
méginkább nyakasságukon, mellyel ezekhez ragaszkod
tak, daczára minden józan okoskodásomnak és ünne
pélyes esküvel erősített Ígéreteimnek, hogy mihelyt lehet 
összehivandom a nemzetet, és mindent pontosan végre- 
hajtandok, a mit ez ügyben határozand; mivelhogy je
lenleg semmi törvényes hatalmam nincs, arra, hogy 
kivánataikat teljesíthessem. Semmire sem mentem velők. 
Ezen kellemetlen helyzetben előhivatám udvari-mare- 
chalomat báró Vayt a ki kálvinista, és főudvarmestere- 
met, Ottlikot, a ki lutheránus vala; mind a ketten igen 
józan gondolkozásuak, s hitfeleik előtt nagy hitellel 
bírók. ') Elmondám nekik, mily veszedelembe döntik 
a közügyet az említett vármegyék követei, előmutatám 
nekik ama levelet, mellyet a lengyelországi franczia *)

*) Vay A d á m ,  és Ottlik G y ö r g y .
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követtől de Bonae marquistól kaptam, s a melyben ez 
tudtomra adja, hogy ura a király brevé-t kapott XI. 
Kelemen pápától, hozzá lévén csatolva azon pontok, 
mellyeket a fölkelt magyarok béke-föltételekül tűztek 
ki, s mellyeket a császár közölt volt ő szentségével; 
ezen pontok azonban annyira ellenkezőek a katholica 
vallással annak mintegy kiirtására czélozók, hogy a 
pápa nem gondolhat egyebet, minthogy a franczia ki
rály, midőn a magyaroknak pártfogását megigéré, va
lamikép elámítatott. Ehhezképest tudatá velem de Bo
nae marquis, hogy parancsa van királyától annak ki
nyilatkoztatására , hogy ő felségének semmi hajlama 
sincs engemet a katholica vallás ártalmára irányzott 
szándékaimban segíteni. Ezen pontok Bécsben kohol
tattak, s hihetőleg azokból, a mellyeket Okolicsányi az 
érsek elé terjesztett vala, mint azon sérelmeket, mellyek 
a háború kitörését okozták.

E szerint tehát, ha a követek kérelmeinek enged
tem volna: a bécsi udvar rágalmazó s hazug koholmá
nyait erősítettem volna meg. Elhatározám, hogy ha a 
követek meg nem nyugosznak az általam nekik adott 
biztosításokban: nyilt-levelet bocsátók közre ellenök, 
hogy _ a pápát és a franczia királyt megnyugtassam ér
zelmeim felől, meg lévén győződve, hogy ama 13 (11) 
vármegye elfogadandja okaimat; ellenkezőleg könnyen 
támadhatna minmagunk között háború. Vay és Ottlik 
megdöbbenének e veszélytől, s miután igy leleplezve 
átlátták a bécsi udvar cselfogását: adott szavamért mint
egy kezesekül szolgáltak hitfeleiknek. E vármegyék kö
vetei ekkép meg lőnek nyugtatva, s személyemhez na
gyobb ragaszkodást tanúsítottak, mint bármikor. Ez 
időtől fogva a vallási ügy megmaradt eddigi békés ál
lapotában.
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Befejeztetvén az értekezlet Gyöngyösön, seregem
mel rövid menetekben Vihnye felé közeledtem, melynek 
fürdőit egészségem helyreállítására használni akarám. 
Néhány napig Ságon (Ipoly-Ság) időztem, a hol gróf 
Yeteránit fogadám, ki a kassai capitulatio megerősítése 
végett jött. E helyre az erdélyi rendeknek ünnepélyes 
küldöttsége is érkezett hozzám, mely a megválaszlatá- 
somról szóló oklevelet hozá, s melynek utasítása volt 
engem annak elfogadására bírni, s kérni, hogy meritiil- 
előbb mennék Erdélybe, átveendő az ország kormányát. 
E követség három nemzetből t. i. magyarokból, szé
kelyekből és szászokból, s a törvényesen bevett négy 
vallásfelekezetből: t. i. katholicusok, kálvinisták, luthe
ránusok és socinianusokból állott. Feje a küldöttségnek 
gróf Mikes vala. Nem volt valami nagy hajlamom aján
latuk elfogadására, mert a hochstedti vesztett ütközet 
után nem sok reményem lehetett Erdély birtokában ma
radhatni. Szándékom csak az vala, hogy kormányozzam 
a fejedelemséget, a nélkül, hogy a fejedelmi czimet föl
vegyem. A követek kivévén a szászokat, a kik luthe
ránusok valának, ezt észrevevék, és részletesen előmbe 
terjeszték, miszerint igaz ugyan, hogy közakarattal, egy
hangúlag választattam meg: mindazáltal gróf Pekry, ki 
Tökölyivel a Petróczyak által — a kinek ‘) nővérét 
feleségül bírja — rokonságban vala, azt kezdi hirdet- 
getni, hogy én nem akarom elfogadni a fejedelemséget, 
hanem Erdélyt magyarországiak által szándékozom kor- 
mányoztatni, a kik rájok nézve szintén idegenek, s 
hogy ez esetben állapotuk semminél sem lenne jobb, 
mint a németek alatt; azért nekik oly fejedelem kellene,

J) Báró Petróczy Istvánnak, Tökölyi fejedelem fővezérének és nagy
bátyának testvérhúga Petróczy Kata Szidónia volt Pekry Lörincz felesége.
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a ki köztük laknék, én pedig el nem hagyandanám 
Magyarországot, hogy egyedül az o kormányzásukra ad
jam magamat. Ekkép ha én Pekry ezen jövendölgeté- 
seit a megválasztatási oklevél elfogadásának megtagadás 
vagy pedig vonakodás által megerősíteném: nagyon le
hetne attól tartani, nehogy Pekry a szászokat s némely 
barátjait rávegye, hogy Tökölyi fejedelmet visszatérésre 
kérjék, a mi nagy kárára lenne az álladalomnak, s kü
lönösen a katholica vallásnak. Ez okot gróf Mikes hozá 
fel, mint katholieus. Éretten megfontolván ez okokat: 
e két nemzet közjóléte reá birt, hogy ajánlatukat elfo
gadjam, noha előreláttam a következendőket, a mik va
lóban be is következtek. Bercsényi gróf, a köztünk lévő 
szoros barátságot tekintvén, neheztelt, hogy e lépést az 
ő megkérdezése nélkül tettem, azonban megvallám neki 
egész őszinteséggel, hogy jól tudván, mily nehezen 
tudja magát elhatározni ily kényes természetű ügyek
ben, nem akarám haszontalan és határozatlan okosko
dások által, a milyenekkel szokott mindig előállani, ma
gamat megzavartatni; továbbá, hogy látom, miszerint 
mind a magyar, mind az erdélyi nemzetnek s különö
sen a katholica vallás érdekében áll, hogy e fejedelem
ség többé Tökölyi fejedelem kezére ne jusson, a ki már 
elkezdett volt titokban levelezni lutheránus régi bai'át- 
jaival az említett 11 vármegyében, a melyekben nem 
rég visszanyert jószágai feküdtek.

Elhagyván Ságnál seregemet, igen csekély kísérettel 
Vihnyére menék. E hely 2 óra járásnyira fekszik Sel- 
mecz városától, hol az értekezletek voltak tartandók, a 
fegyverszünet megkötésére. A tárgyalások actáiból lát
ható, milyen folyama volt e conf’erentiáknak. Megegye- 
zénk gróf Bercsényivel, hogy az ügyeket némi méltó
sággal vezetendjük, hogy így némileg imponáljunk a
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közbenjáró kUlhatalmak követeinek. Λ pompa es fény
űzés nagyon kedvére volt ezen főurnak, méginkább pedig 
nejének. Ezen főrangú matróna igen érezte magas szár
mazását, az ország egyik legelőkelőbb és régiebb csa
ládjából eredvén; 1) valamint azon magos rangot sem 
feledé, a melyben két házassága idejében állt, t. i. első 
férje gróf Erdődy horvátországi bán, s a második gróf 
Draskovics országbírója vala. A magyarok, kik a köz
ügyekben járatlanok voltak, nem fogták fel, hogy Ber
csényinek állása képviseleti s hogy szorosan összefügg 
a nemzet méltóságával. Azt hivék, hogy fényűzése, bár 
az az ily alkalomkor más országokban kifejtetni szokott
nál jóval csekélyebb vala, árnyékot vet énreám, ki akkor 
udvaromnak csak kis részével tartózkodóm Vihnyén. 
Mennélinkább igyekeztem elhitetni velők, hogy ennek 
így kell lenni, s mennélinkább helyeseltem Bercsényi 
eljárását: annálinkább meggyőződtek, hogy én nem 
veszem észre ebben azt: mily nagy azon fölény, mely- 
lyet a gróf fölöttem magának kivívott. Sőt azt midőn 
panaszkodék, hogy tanácsa kikérése nélkül fogadtam 
el az erdélyi fejedelemséget: ez abbeli irigységéből eredt, 
hogy e trónt nem ő nyeré el.

Még a selmeczi értekezletek előtt föltettem magam
ban Érsekújvár elfoglalását, melynek a törököktől lett 
visszafoglaltatásakor tört régi rései csak czölöpzetekkel 
voltak kitöltve. Ezen erősségnek nem volt fedett útja 
(chemin-couvert), árkát le lehetett csapolni és könnyen 
le lehetett belé menni A lakosság magyar lévén, pár
tunkon volt, a német helyőrség pedig gyönge vala és 
oly tisztek valónak közöttük, a kik munkácsi váram *)

*) Bercsényinek első neje Homonnai gróf Drugctli Krisztina, e második 
pedig szül. gróf C s á k y  K r i s z t i n a  volt.
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őrségéből valók voltak s engem nagyon jól isrnerének. 
Táboromban voltak azon ágyuk és mozsarak is, a 
mellyekkel Szegedet akarám ostromolni, s mihelyt Kassa 
feladatott, rendelkeztem, bogy faltörőütegeket szállítsa
nak hozzám, a mellyekkel Leopoldvárát ostromolhassam. 
Ez volt oka, hogy az egyesült hollandi statusok köz
benjáró követének a fegyverszünet meghoszabbítására 
vonatkozó kérését megtagadóm. Mihelyt tehát a fegy
verszünet lejárt, az e czélra rendelt csapatok készen 
lévén, gjorsan előnjomultam, Érsekújvárt körülzárolám, 
s néhány napi bombázás után rohamot rendelék, hogy 
így a magyar lakosság elhatározhassa magát, hogy a 
parancsnokot kényszeríti a vár megadására. A mint ro
hamoszlopaim megindultak : az ellenség azonnal feladási 
jelt veretvén, capitulált.. Mig e vár alatt táboroztunk, 
igen csodálatosnak tetszett előttünk, hogy napnyugtakor 
• minden nap öreg-ágyuk dörgését hallottuk, egyenlő idő
közönként, nagy távolságban, a nélkül, hogy ezen tü
nemény okát megbirtuk volna fejteni. Annyi bizonyos, 
hogy az ellenséges helyeken, mellyek mind körül vol
tak táborolva, nem lőttek. Az pedig a mit átalánosan 
beszélének, nagyon meseszerü volt, s nehezen hihetnék 
el azok, a kik csak azt hiszik, a mit érzékeikkel meg
foghatnak.

Az ősz már igen későre járt, azonban sokkal szebb 
vala, minthogy téli-szállásokra kellett volna húzódnunk. 
Az év e szaka legalkalmasb volt arra, hogy a hadakat 
seregben együtt lehessen tartani: mert illyenkor vége 
lévén a mezei munkának, e nép örömest követte zász
lóit, a zsákmány reményében. Noba még öreg-ágyuim 
nem érkezének meg Kassáról, elindultam Leopoldvára 
megszállására. Ez erősséget Leopold császár építette volt 
azérsekujvári egykori török helyőrség féken-tartására, A
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Vág folyó és ennek egy ága között fekszik, a mellyet 
Dudvágnak neveznek, s a melynek vizét források is 
növelik. Minthogy e terület, mely a galgóczi he
gyek (e várost a németek Freistadtnak hívják) és a 
másik félen a nagyszombati síkság lejtője között fek
szik, igen lapályos: a gyakori áradások ereket és süp- 
pedékes fenekű mocsárokat hagynak magok után, ama 
kis patak pedig, mely folytonosan folydogál, sűrű bok
rokkal van szegélyezve. Az erősség szabályos hatszög 
volt, körülkerítve mélyvizes-árokkal, fedett útja rósz ál
lapotban. Ez ostromvállalat följülmulá erőmet, tekint
vén gyalogságomat, s tüzérségemet, a mely lőporral 
roszszul volt fölszerelve De a helyőrség gyönge vala, 
s az ellenség előhaíadásom gyorsaságától és rohamos
ságától annyira meghökkent, hogy eszélyesnek tartot
tam élni a jó szerencsével. A mint a szeredi hídhoz ér
tem, gróf Bercsényit azonnal egész lovasságommal a' 
Morva határokra kiildém, tói a Fehér-hegyeken, mely- 
lyek szakadatlan lánczolatban húzódván, átvágják a 
Duna és Vág közti síkságot, párhuzamosan a Morva 
folyóval, a mely a hasonnevű tartományt Magyaror
szágtól elválasztja Morvaország takarmányban bővöl- 
ködik. Bercsényi Szakolczán ütötte föl szállását, a mely 
város terassenélküli fallal és tornyokkal van kerítve. 
E helyről jó messzire becsapdozott az ellenség földére, 
s egyszersmind tőlem sem volt távol.

Minthogy a Vág és Dudvág közti távolság Leo- 
poldvára alatt nagyon csekély: e térséget gyalogságom
mal foglaltatám el. Ama három hidat, mely az erős
ségnek a síksággal való közlekedésére szolgált, föléget- 
tetém. Szállásomat Galgócz városában Utóm föl, mely 
városka az erősségnek épen átellenében fekszik. For
gács grófnak, ki e hely ura, várkastélyában laktam, a
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honnan mindazt megláthattam, minthogy a hegy fele
magasságán fekszik, a mi lábam alatt fekvő táborom
ban, vísánczaimban. ágyutelepeimnél s majdnem az egész 
várban történik. Várva vártam az öreg-ágyuk megér
keztét. Míg ezeket várám, oly sikerrel lődöztetém a 
kisebbekkel — 12 és 16 fontosakkal — a védműveket, 
a minőt nem reménylhettiink; ugyanis a várfalak kő
ragasza a vizenyős talaj nedvességétől át volt járva; 
e vizenyős talaj okozá azt is, hogy a bástyák és köz
falak nagyon lesüllyedtek volt. A késő őszi időszak 
nagyon sürgetett, azonban minden képzelhető akadályok 
késleltették ez ostromot. Kassa, a honnan az ostrom
ágyuknak s különösen a lőpornak kell vala érkezni: 
majdnem 12 nap járásnyira feküdt. Minthogy pedig a 
németek e helyet s hadszertárát nagyon elhanyagolták 
volt: az ágy útalapok (lafetták) többnyire roszak voltak, 
a mozdonyok (avanttrain) pedig épen hiányzának. A 
parasztszekerek kicsinyek és gyöngék voltak arra, hogy 
az ágyutargonczákat (trains) és az ágyúgolyókat szállít
hassák, ezekhez több előfogatot kellett használni. Az 
útban fekvő helységek pedig vonómarhák hiányában 
nem bírták felváltani a fogatokat. A vidékbeli hivatal
nokok továbbá, kik jobbadán tudatlanok vagy tétlenek 
voltak, nem igen igyekezének előfogatokról gondos
kodni. A hidak az országban természetesen roszak va- 
lának, s így az ágyuk minduntalan fennakadtak, a tu
datlan vezetők pedig nem bírtak magukon segíteni, an
nyira, hogy az utolsó kocsi lőpor csak 3 nappal azelőtt 
érkezett meg, mielőtt az ellenség ellen el kellett indul
nom. Ezalatt azonban a szökevények igen felfokozták 
reményemet, Iliiül hozván, hogy a helyőrség csekély 
száma elviselhetlenné teszi annak fáradságát, s elége
detlensége nőttön nő, elannyira hogy csupán a viztelt



106

árkok akadályozzák, hogy tömegestől át nem szökik. 
Sikert egyedül csakis így reménylheték.

Ilyen volt ezen ostrom állapota, midőn Bercsényi 
tábornok tudtomra adá, hogy Heister magához vonván 
egy jelentékeny hadtestet, mely Bajorországból érke
zett csapatokból áll, át szándékozik kelni a Dunán Dé
vénynél, a Morvának a Dunába szakadásánál fekvő 
várnál. Legczélszerübbnek vélé ez esetben őt a lovas
sággal nyugtalanítani, és felbiztatni a Fehérhegyek la
kosait, hogy a hegyszorulatokban hasonlókép cseleked
jenek ; s föltévén, hogy ekkor én az ellenségre megyek: 
az egész hadsereg egyesülése legczélszerübben Farkas
falván lenne eszközölhető, a mely falu táboromtól 2 
órányira feküdt E hely mögött tökéletes biztosságban 
táborozhatom, mert az ellenség sem közelről, sem tá
volról nem kémlelheti ki haderőmet Bercsényi tervét 
helyeslém s gyalogságomat két részre osztván, egyik 
részét a vár ostromára hátrahagyám de la Mothe ez
redes vezérlete alatt, a másik része pedig velem volt 
jövendő Eszterházy Antal tábornok alatt, mihelyt az 
ellenség mozdulatáról hirt kapok, a mit épen Karácsony 
éjtszakáján meg is kaptam. Bercsényi tábornok tud
tomra adta, hogy tervét égészen nem teljesítheté, mert 
igaz ugyan, hogy a hegyekbeli parasztok itt ott meg
támadták az ellenséget, néhány társzekerét ki is rabol
ták: mindazáltal ő a támadásba még sem mert igen 
beleereszkedni, félvén, hogy lovassága a legkisebb ve
reség után szétoszlik. Tudatá továbbá, hogy az ellen
ség átkelvén a hegyeken, Nagy-Szombatnak tart, s hogy 
ő az Ocskay és Ebeczky dandárokat hagyta hátra, hogy 
a térségen az ellenséget oldalaslag kisérjék, előnyomul- 
tában háborgassák, s Nagy-Szombatnál megelőzzék. A 
jni őt magát illeti: ő a többi lovas ezredekkel megfog
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jelenni a kitűzött helyen, a hová este magam is elin- 
dulék. Minthogy a hadakozásban újoncznak érzem ma
gamat: nagyon örültem, hogy ollyaktól kérhettem ta
nácsot, a kik azt hivék, hogy értenek hozzá, — azon
ban hamar meggyőződtem értetlenségükről. Mindnyájan 
megegyeztek abban, hogy nyílt teret szükség keresnünk, 
hogy az ellenséggel megütközhessünk, s azért Nagy- 
Szombathoz kell szállannnk. Belsőmben némileg irtóz
tam csatába vezetni e rosszal fegyverzett sereget: de 
más menekvés nem volt, mert ha abbanliagyom vala 
Leopoldvár ostromát, azon országrészt egészen lehan
goltam volna, az ellenség pedig nyomni kezdett volna, 
mint Bercsényi grófot a táborozás kezdetekor, s a hát
rálásban hihetőleg feloszlott volna egész seregem. Be
leegyeztem tehát, s elkezdém en tervem szerint csata
rendbe állítani seregemet, de nagy munkámba került 
azt végrehajthatnom, mielőtt az éj beállt volna. Elhatá
rozóm még éjfél előtt elhagyni állomásomat, hogy haj
nalra Nagy-Szombatba érhessek. Mindenki helyén volt, 
s a közriadal (la Générale) már elveretett, midőn Ber
csényi gróf újabb híreket kapván az ellenség mozdula
tairól, elémterjeszté, miszerint bővebb megfontolás után, 
tekintetbe vévén, mily nehéz e sereget csatarendbe állí
tani : attól tart, hogy az az éjjeli menet közben igen 
könnyen rendetlenségbe jöhet, annálinkább, minthogy 
egy szorulaton kell átmennünk, mely a tábor végénél 
van, s a melyen át lehet a térségre jutni; s különben 
is, az ellenség annyira lassan halad, hogy ha mi csak 
nap felköltekor indulunk is meg: oly kényelmesen 
megelőzhetjük őt, hogy rendezett dandárokban vonul
hatunk keresztül a síkságon. Ezen tanács czélszeriinek 
tetszett előttem, és követtem is, de nem sokára meg
bántani, mert nem volt időm a kémszemlészetre s néni
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választhattam meg harczteremet. Karácsony éjjele tiszta, 
hideg és száraz vala, a reá kővetkező nap szintén így 
kezdődött Megérkeztünk Nagy-Szombat alá, s meglát
tuk a távolban a,z ellenséget. Négy hadoszlopban nyo
mult elő, podgyásza képezé a középen az ötödiket. 
Azon dandárok, a mellyeket Bercsényi hátrahagyott 
volt, jobbról s balról oldalán haladtak párhuzamos vo
nalban, a nélkül azonban, hogy valamit próbáltak volna.

Nagy-Szombat városa rósz falakkal és tornyokkal 
van kerítve, minden árok nélkül, s egy meredek ma
gaslaton fekszik, mely az egész síkságot keresztül vágja; 
e halom lábainál mély árku malmos patak foly, mely 
egy a városon följül a magaslat aljában lévő meglehe
tős terjedelmű tónak kifolyása. Ide a város két végéről 
két mély és lejtős út vezetett. E helyzet, mely előttem egé
szen ismeretlen volt azelőtt, eltérő véleményeknek szol
gált okul. Bercsényi és több más tisztek, kik azt hivék, 
hogy többet tudnak »álamnál, azt akarák, hogy az 
emelkedettség tetején fogjunk állást, középül vévén a 
gyalogsággal megrakandó várost. Erre megkérdém tő
lök: váljon az ellenség nem vonulhat-e el a magaslat 
mentében, s így hátunk mögé kerülvén nem támadhat
ja-e egyenesen meg a Leopoldvárt ostromló tábort? 
Azt felelék, hogy ezt ugyan könnyen megtehetné, de 
hadaink sokkal gyorsabbak lévén, a legrosszabb eset
ben is megelőzhetjük őt. Nem sok fáradságomba került 
felvilágosítanom őket a veszélyről, melybe e tettünk 
dönthetne, mert így nagyon rövid arcz-állásban (un 
petit front) kellene megütköznünk a Vág s Dudvág 
közé szorulva; s lovasságunk ki nem terjeszkedhetnék 
s nem támadhatná meg oldalba az ellenséget. Ha tehát a 
tetőn foglalunk állást: szerencsétlenségünkre, csupán vé
delemre szorítkozhatunk, mely esetben az ő sokkal erő
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sebb és rendezettebb tüzelése bizonyosan győzni fogna, 
így tehát elhatározám, hogy leszállunk a térségre. Elin
dítottam tehát Eszterházy tábornokot a lovasság balszár
nyával, követtetve a gyalogságtól, hogy siessen az em
lített mély utón át, s állítsa rögtön csatarendbe a csapa
tokat, mihelyt megérkeznek. Bercsényi a lovasság jobb
szárnyával a város jobb oldalán levő mély utón nyo
mult elő. íme a két tábornok a ki velem volt. A gya
logságnál igen kevés okos tisztem lévén, többnyire a 
kik összetoborzották volt, az úgy nevezett falu kolom- 
posai vezették a népet. Csak jelenlétemmel tudám meg
akadályozni, hogy a prédavágyók be ne törjék a város 
kapuit, hogy bemehessenek. Nagyon szerettem volna a 
csatateret megvizsgálni; senkisem beszélt nekem patak
ról, így annak létezését nem is tudtam. Igaz ugyan, hogy 
sokszor mentem vala e helyen keresztül póstán, azonban 
egy kis hidon könnyen átmegy az ember a nélkül, hogy 
észrevegye, kivált ha kocsiban utazik. A patakokat, mel- 
lyeknek partjai bokrokkal vannak fedve, sem igen ve
hetni észre, ha csak katonai szemmel nem vizsgáljuk a 
vidéket. Azon jó hiszemben valék, hogy az alattunk te
rülő síkság legkevésbé sincs megszakgatva, a mint elhi
tették velem. Gondolám magamban: míg a tábornokok 
elhelyezik a szárnyakat, a gyalogság előnyomulását fo
gom figyelemmel kisérni, azután pedig e hadoszlop egy 
részét beparancsolván a mély útba, vágtatva megkerül
hetem a várost, s így a helyszínén idején megjelenhetek. 
Egy óra tájban borúlni kezdett az idő, s mikor elhagyám 
a gyalogságot, hogy a várost megkerüljem: oly sűrűén 
kezdett esni a hó, mellyet a dühös szél szemeink közé 
csapkodott, hogy éppen semmit sem láthatánk. Igen ke
vesen voltának velem, vezetőink pedig magok sem tu- 
dák, hol vagyunk Hogy tehát biztosan czélhoz érhessek,
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visszafordulék, hogy azon az utón induljak, a mellyen a 
gyalogság ereszkedett le. Még az ereszkedőn voltam, 
midőn megdördülének az ágyuk, mellyeknek dörgése 
szétrepegetvén a lióföllegeket: magunk előtt láttuk csa
tarendben az ellenséget, a patak innenső partján. A bal
szárnyon Eszterházy nem alkalmazkodott a harczrend- 
hez, mert csak egyetlen vonalt képezett; így csapatainak 
nagy részét nem használhatá, az ellenség hátról fedve 
lévén a patak által. Az ellenség balszárnyán kezdett ter
jeszkedni, mire Bercsényi hozzámküldé Norval nevű 
hadsegédét, ki lotharingiai vala, figyelmeztetvén általa, 
hogy az ellenség a patak mentében húzódik, és úgy lát
szik, ki akarja kerülni az ütközetet, s hogy az ő véle
ménye az volna, hogy engednünk kellene hadd folytassa 
útját. Megvallom, meglepett a tábornok helytelen okos
kodása : mert habár az ellenség így gondolkozott volna 
is, ő jól tudhatta, hogy ez kivihetetlen azon tó miatt, 
mely elrekeszti a tért egész a magaslat lábáig. Megize- 
ném neki, hogy nem jöttünk ide mogyorókat ropogtatni, 
s hogy haladéktalanul rohanja meg az ellenség oldalát. 
Midőn parancsomat megkapta, az ellenség már egyirány- 
ban volt az ő szárnyával; hogy tehát túlszárnyalhassa: 
az Ebeczky-dandárt jobbra küldé, maga pedig sietett a 
gyalogságot előre indítani. A tudatlan tisztek látván ama 
dandár mozdulatát, azt hivék, hogy követniök kell azt, 
és így a lovasság eltávozott a gyalogságtól. Ebeczky reá
rohant az ellenség oldalára, áttöré azt, és a podgyászt, 
mely az ellenség két vonala közt volt, támadá meg; a 
katonák nem tartóztattatván vissza az altisztek által, el
kezdtek zsákmányolni. Lovasságom ezen szerencsétlen 
mozdulata alkalmat adott két német lovasszázadnak, 
hogy megmozduljon, s oldalba vegye lovasságomat azon 
üres téren á t , mely közte s a gyalogság közt támadt.
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Közeledtökre egy zászlóalj szökevény-német, kiket Cha- 
rody vezényelt, a ki szintén szökevény altiszt vala s job
bak hiányában kapitányi rangra emelém: egyszerre gya
logságom ellen fordult, sortüzet adatván reá oldalba vette, 
s ezáltal tökéletesen zavarba hozta Karabélyosaim élén 
állván, elég közelről láthatám a német lovasság szándé
kát. Előre indulék tehát, s parancsolám, hogy az ezred 
kövessen; azonban udvari kapitányom (Vay Ádám) a 
csata előtt meggondolatlan buzgalomból nehány udva- 
rombeli nemest titkon megesketett, hogy személyemre 
különösen vigyázzanak s az ellenséggel személyesen ne 
engedjenek összecsapni. Ezek tehát körülfogtak, s mind 
kétfelől megragadván lovam kantárát, s fogolyképpen 
hurczolának; karabélyosaim is mozdulatlanúi maradtak. 
Balszárnyom még tartotta magát, s csudákat mivele, de 
egész a podgyászig hatolván előre, szintén elkezdett pré
dáim. Gyalogságom közepe hasonlókép áttöré az ellen
ség első vonalát, azonban jobbszárnya zavarba hozatván 
a szökevények által, a lovasság pedig, mint említém, 
hátról lévén megtámadva, oly sajnos és teljes felbom
lásba jött, a millyet csak képzelhetni lehet. E szeren
csétlen állapotban, minthogy a pillanat, a melyben a 
bajt jóvá lehetett volna tenni, már elmúlt: megparan- 
csolám karabélyosaimnak, hogy kövessenek, s felvonúl- 
tam a magaslatra, s ott megállók, a futókat összesze
dendő. Bercsényi gróf hozzám csatlakozott. Csatarendbe 
állítám hadaimat, s lovasságommal, mely csak csekély 
veszteséget szenvedett, lassanként visszahúzódtam. Mint
hogy azt hivém, hogy a németek üldözni fognak: hogy 
a várostromlótábortól elvonjam őket Vecse felé menék, 
a hol hidunk volt a Vágón, parancsot küldvén egyszer
smind de la Mothe ezredesnek, hogy Nyitrára vonuljon 
vissza, a mely várat Bercsényi gróf foglalt el bombázás
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által. Gyalogságom a nyílt síkon haladtában egészen el
veszett volna, ha a németeket saját rendetlenségük és 
zavaruk az üldözésben nem akadályozza. Harczrendem 
közepének egy gyalogszázada, mely Miskolcz városi hegy
lakókból állott, általvágván magát az ellenség két vona
lán, keresztülhatolt a patakon, s hozzám csatlakozék.

E szerencsétlen állapotok között azon kellett len
nem, hogy megakadályozzam a hadak elszéledését. En
nek elérhetésére Bercsényi azt ajátdá, hogy ö, ha jóvá- 
hagyom, nem megy át a Vágón, hanem a néhány mért
földel lejebb fekvő Séllye nevű helységbe, a hol össze- 
szedendi a futókat, kik bizonyosan a hídhoz fognak 
jönni O azon szellemben beszélt, mely a csapatokat át
lengette, mert valójában elég volt őket hadtestbe gyűj
teni, hogy ismét visszanyerjék bátorságukat. Megveretés 
után sohasem valának annyira megrémülve, hogy készek 
ne lettek volna az ellenség ellen menni. Helybenhagyám 
tervét, melynek jó eredménye volt, mert két nap múlva 
tetemes számú hadakat hozott hozzám; ezalatt én a gya
logságot gyüjtögetém, a melyből azok, kik az ostromló 
táborból futottak el, Kis-Tapolcsányba gyülekezének.

E közben megérkezék Károlyi tábornok ') körül
belül 6000-nyi lovasságból álló hadtestével. Intézkedé
seim szerint a csata előtt kellett volna megérkeznie. Noha 
okokkal mentegette elkésését: megválók győződve, hogy 
valódi oka tanácsadóinak azon elve volt, miszerint nem

!) Nemcsak ő, hanem Bottyán János tábornok is — ki a ráczok ellen 
harczola — megérkezék. Rákóczy aztán mindgyárt a nagy-szombati ütközet 
után öt küldé át a Vágón a németek háborgatására, s Bottyán 24 zászlóalja 
huszárjával egész a morva szélekig nyomult előre. — A nagy-szombati csa
tatéren különben csak 180 kurucz holttest — köztük Dúló Adám gyalogez
redesé — találtatott, míg a császáriak másfélezer embernél többet vesztettek. 
Maga Heister fővezér is kicsinybe múlt hogy el nem esék. (L. Spangár An
drás egykorú krónikáját.)
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szabad soha rendes ütközetbe ereszkedni a németekkel. 
Ezen hadtest Tiszántúli csapatokból állott, kik jó por- 
tyázók s elég bátrak voltak, de fegyelmetlen fosztogatók. 
Ezen erősítés helyreüté ügyeimet, s megfontolván mind
azt, a mi történt, igen örülék, hogy Károlyi elkésett. 
Minden hírek megerösíték ama nagy veszteség valósá
gát, mellyet a németeknek jobbszárnyukon állott gya
logságuk szenvedett, a melybe lovasságom oly sikerrel 
vágott be, hogy egész zászlóaljak leaprítattak. ‘) Az 
ellenség hadserege hosszas négyszögöt képezett, meg- 
szakgatás nélkül fedett oldallal; podgyászuk a két had
vonal között volt felállítva, úgy, hogy a második vonal 
nem segíthette az elsőt. Meg kellett volna tehát nyer
nünk a csatát, ha a tábornok 2) vagy a tisztek, az első 
hadvonalra, mely több helyütt át volt törve, vetették 
volna újra erejöket. De meglévén a rés, senki másra 
nem gondolt: mint a kizsákmánylandó társzekerekre. E 
helytelen tettnek az altisztek is nagy mértékben okai 
valának, kiknek sem fogalmuk nem volt kötelességeik
ről, sem tapasztalatuk, sem elég tekintélyök arra, hogy 
a katonákat megtarthatták volna soraikban. Mind ennek 
okait már elmondám. Megtanultam ezen első ütköze
temből, hogy közülünk egyik sem ért a hadtanhoz, 
hogy csapataim a legjobb akaratúak, de más részről 
roszúl fegyverzetiek lévén, tiszteik sem tudják őket ve
zetni. Végre, hogy a szökevény-németekre igen kell vi
gyázni.

így végződött Magyarországban az 1704-ki had
járat. — Erdélyben a hadakozás elég szerencsésen 
folyt, a hová Forgács grófot küldtem parancsnoknak,

J) Spangár névszerint is megemlíti, hogy a Vobezer császári ezred volt 
az, melynek „nagyobb része lekonczoltatott.M

2) Eszterházy Antalt érti, ki a kuruczok balszárnyát vezényli vala.
8Bákóczy Ferencz fej. em lékiratai II.
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kinek előbb Glöckelsperg tábornok Szakmárt megadá, 
a mi által egész Felső-Magyarország, el egész az Er
délyig felszabadult. Ezen német tábornok (Glöckelsperg) 
harczedzett, szerencsés katona volt s ismerte a nemzet 
gyöngéit. Körülbelől 400 lovast s néhány száz puskás
gyalogot vitt el magával (Szathmárból) Pestre. <) Pekry 
és Teleky grófok szánakozásra méltó hadmozdulatokat 
tettek az említett fejedelemségben. Bussy-Rabutin tábor
nok, ki a császár részéről parancsnokolt Erdélyben, lo
vasságának maradványát, felosztá századonként a fallal 
kerített szász városokba, amellyek lakossága eleinte na
gyon szított a németekhez. Minthogy azonban élelem
szerzés végett ki kelle járniok: ez okozá, hogy a csá
szár e négy régi lovas ezrede, mely a háború elején 
Erdélyben vala, tönkre tétetett. Az egész ország hoz- 
zámállott, a csapatok mindenfelé barangoltak és fosz
togattak. Az erdélyiek nem tudtak magok között meg
egyezni, főre volt szükségük, hogy ismét egyesüljenek. 
Forgács nem volt nekik való, mert ő azon kívül, hogy 
igen indulatos, még iszákos is volt, boruk pedig nagyon 
rósz vala. Ekkép ő terhemre vált közelemben úgy, mint 
távolban. A mi a rendes hadi szolgálatot illeti, azt ér
tette, 4—5000-nyi lovas csapatot sem vezényleti rosz- 
szul: de a gyalogságot nem ismeré, valamint az embe
reket sem, mert lelkületűkbe nem bírt behatolni s csak 
látszat után, nem pedig belső értékük szerint Ítélt. El
képzeltem mindazon egyenetlenkedéseket, mellyek közte 
s az erdélyiek közt lesznek: azonban a szükség kény- 
szerített, hogy őt oda küldj em. l

l ) A „Wienerisches Diarium“ szerint Glöckelsperg· — ki Sickingen és 
Löwenburg szintén Szathmárba szorult császári tábornokokkal — ezen erős
séget Forgácsnak szerződésre. föladá: nem 400, hanem 600 lovassal és egy 
zászlóalja gyaloggal vonult (a capitulatió értelmében bántatlanúl) Pestre,



1 7 0 5.
A németek minden erejöket összeszedték volt Heister 
tábornok alatt, hogy Leopoldvárát fölmentsék, a mellyet 
mint mondám ostromlottam. Alsó-Magyarországban *) 
— miéta Forgács, Károlyi és Eszterházy általjöttek a 
Dunán, — kevés seregem volt. Heister magatartásából 
észre lehetett venni, hogy daczára a megnyert csatának 
tart tőlünk: azért nem akartam neki elegendő időt en
gedni, hogy tájékozhassa magát. Ez okért egy Verebé- 
lyen tartott tanácsban elhatároztam Károlyit Karvánál 
a jégen átküldeni a Dunán, hogy betörjön Ausztriába 
s így rontsa meg örömét a bécsi népnek és udvarnak, 
mely azt hivé, hogy seregeim tökéletesen szétszórattak. 
Károlyi az 1705-ki február hóban indult el. Egész a 
bécsi külvárosokig barangolt. — Gróf Bercsényit Esz
terházy tábornokkal a Vág mellett hagytam s magam 
mellé vévén a gyalogság maradványait, Egerben töl
töttem a telet, az ország közepén, készületeket teendő 
a jövő hadjáratra. Károlyi csapatai háborgatták Heister 
nyugalmát, a ki miután gyalogságát Bazin, Modor és 
Szent-György fallal kerített s a Fehérhegység aljában 
fekvő városokban elhelyezé, lovasságával Károlyi után 
iramodott. Ezen alkalmat Bercsényi igen jól felhasználd; 
elküldé Eszterházy Dániel tábornokot annyi gyalogság-

]) Mint már egyszer megjegyeztük, e kifejezés alatt mindig a du nám  
t ú l i  k e r ü le t  értendő.

8*
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gal, a mennyit a helyőrségekből összeszedhetett, hogy 
e városokat bombáztassa. A németek megadák mago
kat, a nélkül, hogy úgy szólván megtámadtattak volna. 
Ekkép ama győzödelmes sereg a tél folytán annyira 
tönkre tétetett, hogy a dán segédcsapatok nélkül a né
metek nem folytathatták volna a hadjáratot.

Ez az oka, hogy a bécsi udvar újból az alkudo
zásokhoz folyamodott. Már említém följebb: miért foly
tattam a haza ügyeit minden titoktartás nélkül, teljes 
szabadságot adván a császár küldötteinek, bárkivel be
szélhetni. Sőt a vármegyék nemességét körlevelek által 
is értesítém mindarról a mi történt. A rézpénznek óhaj
tott kelete volt, a mi képessé tőn hadseregeimet kiegé
szíthetnem; azonban józanul nem lehetett azt várni, 
hogy ez így fog tartani A hires arany és ezüstbányák 
nagyon bizonytalan jövedelmet hoztak. A rézpénz, mely- 
lyel a folyó kiadásokat födözém, képessé tett az ara
nyat és ezüstöt megtakarítani; a mit aztán fegyver és 
ruházat vásárlására fordíthattam, udvari hadaim számára. 
Ezek ekkor két — 1200 — 1200 emberből álló — 
ezred gyalogságból és egy 1000 főnyi lovas ezredből 
állottak. Sziléziának megadtam a neutralitást, mellyet e 
tartomány a háború kezdete óta óhajtott, leginkább 
azért, hogy elegendő ólmunk legyen az érczek olvasztá
sához, mert sem Magyar-, sem Erdélyország nem ter
mel eleget ezen érczből. A szileziták Lengyelországon 
át szállították azt hozzánk. Azonban fegyvert nem si
került kaphatnunk ezen úton, a melynek pedig nagy 
szűkében voltam. A háború egész folyama alatt Dancz- 
kából nem kaptunk többet 10.000 puskánál, a lengyel 
háború miatt. A lengyelek, svédek, muszkák és szászok 
nagyon reá estek ezen áruczikkre. Csak két kereskedő 
akadt, ki elvállalta a szállítást, és ezek is gyakran nem
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teljesíthették ígéretüket. Az egész nemesség, papság és 
katonaság, mihelyt a németek ellen nyilatkozott, hüségi 
esküt tön nekem: mindazáltal nem tulajdoníték ezért 
magamnak teljes hatalmat a politikai ügyekben, s en
nélfogva nem akartam soha önfejemtöl békeajánlatokat 
tenni. Bercsényi tábornoknak nem adék egyéb hatal
mat, mint csak azon hadak felett, a mellyeket vezény
leti. Mégis nem kerülhetém el, hogy megbízásokat ne 
adjak neki, mint benső barátomnak a bányaügyek ren
dezését illetőleg; s minthogy a bányavárosoktól nem 
volt távol, minden rendeletemet ez ügyben hozzá inté- 
zém. Forgács, ki ellensége vala, azt hivé, hogy Bercsé
nyi mindent önfejétől, függetlenül tesz, s hasonló telj
hatalmat követelt magának Erdélyben. Már pedig, hogy 
megtartsam az ezen ország törvényei által megkívánt 
formalitásokat, minthogy a háború miatt személyesen 
jelen nem lehettem: ezen fejedelemség igazgatására ott 
egy kormánytanácsot alkottam. E tanács Forgácscsal 
egyetértőleg tartozott működni, a ki csak a hadsereg 
fölött parancsnokolt. Tanácsosaim nem olyanok voltak, 
mint a milyeneket óhajték, azért minden fából nyilat 
kelle csinálnom. Sohasem voltak készen ha Forgács 
közlött velők valamit, vagy pedig valamit kért tőlök. 
Ügyes kímélettel kellett volna velők bánnia, mert a ta
nács balul magyarázta a tábornok által hozzá intézett 
leveleket, s nem szóllott ugyan semmit, de nem is hajtá 
végre Forgács rendeletéit; erre ez felbőszült, amazok 
pedig panaszkodtak. Mindegyiküknek igaza volt, az 
egyik vagy másik fél jelentése szerint. Az erdélyiek 
Forgácsot idegennek tekinték, s azt hivék, hogy ural
kodni akar fölöttük, én pedig támogatom őt, törvényeik 
ellenére. Ha megfeddettem volna Forgácsot magavise
letéért: olajat öntöttem volna a tűzre, mert nem igen
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szokta megválogatni sem szavait, sem panaszait a kö
zönség előtt, a miknek rósz következménye lett volna.

Desalleurs marquis a franczia király seregében tá
bornok, hozzám csatlakozandó, Törökországon keresztül 
gróf Forgács táborába érkezett, és mellette hagyá Da- 
moiseau hadmérnökkari dandárnokot, hogy Medgyes 
ostromát vezesse; e szász város elég jól meg vala erő
sítve, és német helyőrség által védelmeztetett. Ennek 
ostromára készült akkor Forgács, s később el is kez
dette. Sokkal hosszabb és véresebb lett az ostrom, mint 
a . minő lett volna, ha a tábornok Damoiseau vélemé
nyének daczára meg nem változtatja az ágyutelepeket, 
mire ez visszahivatását kérte. Végre a város több meg
hiúsult roham után megadta magát. Ezáltal Rabutin 
igen szorosan bezáratott Nagy-Szeben városába, s később 
Forgács a Vöröstorony nevű erősséget is elfoglalá, a 
mely által összeköttetése volt az ellenségnek Oláhor
szággal. Szeben ostromzárolása alatt Forgács beküldé 
a városba segédtisztjét (Tóth Andrást, a ki jelenleg ka
pitány franczia szolgálatban) hogy Rabutinnak és ne
jének tiszteletére legyen. Ez igen dicséretes lett volna 
rendes háborúban, hol hasonló udvariasság szokásos a 
tábornokok és tisztek között, azonban az erdélyiek és 
a hadak másra magyarázták Forgács tettét, ki már az 
alsó-magyarországi seregek bizalmát ehhez hasonló el
járás által elvesztette volt. Ezen körülményekből kivi
láglik, mily hangulatban találtam az erdélyieket e had
járat végén.

Desalleurs marquis Erdélyen átjővén, Egerben ér
kezett hozzám. Nyilvános audientián fogadtam, mint a 
legkeresztyénebb király követét Átadá királya levelét 
s biztosíta pártfogásáról. Azt hittem: fegyvert, tiszteket 
és pénzt hozand, azonban kíséretében csak Le Maire
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és Damoiseau hadmérnök-dandárnokok voltak. Titkos 
beszélgetésekor egy emlékiratot adott által, a mely tele 
volt kérdésekkel a háboni állapotáról, az erősségekről, 
hadszertárakról sat. Feleletemet két óra múlva átadám 
neki, a mi igen meglepte. Ezen tábornok még jó erő
ben levő öreg ur volt, értett a hadakozáshoz, józan és 
türelmes lévén, társalgása kellemes és szellemdús, de 
igen szőrszálhasogató volt; egyedül francziául beszélt, 
semmit sem költött, és ép oly hidegséggel viseltetett 
királya, mint nemzetünk érdekei iránt. Neki rontott a 
legnépszeriiebb előítéleteknek, és semmi kíméletet sem 
mutatott irántuk, még azon csekély számú franczia 
tisztek előtt sem, a kik neki udvaroltak. Ennek később 
igen rósz következményei lettek E tábornok tanácsai 
s tervei jók valának, de kivihetetlenek a nemzet álta
lános tudatlansága miatt a hadakozás elveit illetőleg  ̂
és tisztek hiánya folytán. Az elsőnek okát elmondám, 
s abból könnyen meg lehet a másikat magyarázni. Mon
dák és el is hivém, hogy tekintve ama nagy seregeket, 
mellyeket Francziaország lábon tart: maga a király 
sem talál néha elegendő tisztet, Említém már, hogy 
Desalleurs marquis csak két hadmérnököt hozott volt 
magával. Bonac marquis Fierville d’ Herissy lovagot 
küldé hozzám, a ki igen becsületes ember vala, és az 
egész nemzet szeretetét bírta, szelídsége és jó bánás
módja miatt, de ezen nemes sohasem szolgált másutt, 
mint a gránátos-gyalogság (Grand Mousquetaire) között. 
La Mothe ezredes Vauban marechalnak segédtisztje 
vala, s ott szerzett némi ismereteket, az erődítés körül; 
igen tüzes, türelmetlen s indulatos ember volt, azonban 
kötelességét híven teljesíté. De Riviére franczia protes
táns vala, becsületes ember és elég jó hadmérnök. Bar- 
son ville és Saint-Just szintén értettek valamit az erő
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dítéshez; ők August király seregében kapitányok voltak. 
Nem tudom, ha szolgáltak-e valaha mint tisztek Fran- 
cziaországban. Az első két év múlva elment, elbocsát- 
tatás nélkül, a másik pedig még az első év vége előtt 
kéré elbocsáttatását. D’ Absac Francziaországban had
nagyi rangban szolgált, ha nem csalódom. Bonafoux 
franczia menekült volt. Chassant egykor szintén August 
királynál szolgált; mindaketten jó tisztek voltak, de ha 
a legbátrabbak s legtökéletesebbek lettek volna is : nem 
lettek volna kevésbé megakadva, mivel ezredeikben 
hiányzottak a jó kapitányok s hadnagyok. Azok, kik 
Konstantinápolyból vagy Lengyelországból jöttek Fe- 
riol vagy Bonac őrgróf'ok ajánló-leveleivel: többnyire 
könnyelmű kalandorok valának, s idegen neveket vet
tek föl, hogy a Francziaországban levő uraiktól ellopott 
tiszti kinevezéseket használhassák. Ezek megbecstele
nítők nemzetöket magokviselete által, s a magyar nem
zetet is elidegenítők a francziától. Mihelyt látták, hogy 
kényök-kedvök szerint nem élhetnek: elbocsátatásukat 
kérték, s visszatértek Lengyelországba, hol más-más 
párthoz csatlakoztak, hogy azt tehessék, a mi nekik 
tetszik. A mi a szökevény-németeket illeti: ezekkel nagy 
elővigyázattal kelle bánni. Roth ezredesen, ki jó gya
logsági tiszt volt (magyarországi nőt vett el még a há
ború előtt), s három vagy négy helyőrségbeli hadna
gyon kívül, a többiek áttörtükkor altisztek valának, a 
kiket mások hiányában elő kellett léptetnünk, s így vé
tettek ki megszokott hatáskörükből. Tudjuk, hogy mi 
indítja közönségesen szökésre a katonákat. Az ily csa
patra csak akkor lehet számítani, ha előnyben vagyunk 
az ellenség fölött: de mihelyt védelemre kell szorítkoz
nunk, bármily jól vezéreltessenek is, azoknak száma, a 
kik inkább fegyverrel kezökben akarnak meghalni, mint
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felakasztatni, sokkal csekélyebb azokénál, a kik élni 
igyekeznek a nélkül, hogy felakasztassanak. Hasonló 
körülmények között azok, kik magasabb rangra emel
kedtek, arról gondoskodnak, hogy megtarthassák azt, 
s nagyszerű árulásokon törik fejőket, hogy kegyelmet 
és jutalmat nyerhessenek. Ilyen volt Charody a nagy- 
szombati ütközetben, s ilyen Brenner ezredes, ki a hadi 
törvényszék által elítéltetett, és ezen év vége felé ki
végeztetett. *)

Tiszteket képezni kívánván a háború kezdete óta 
folytonosan nagy udvart tartottam, hogy a nemességet 
magamhoz vonjam. Lovászaim, asztalnokaim, apród- 
jaim s udvari-nemeseim száma nem volt meghatározva. 
Hogy megizleltessem velők a katonáskodást: mihelyt a 
hó elolvadt, táborba szálltam, s franczia gránátos-szá
zadommal gyakorlatokat tartattam. Szerencsémre talál
kozott egy altiszt, a ki ehhez értett. Minthogy vadászni 
igen szerettem: egy nemes által 60 vadászt szedettem 
össze, a ki tudtomon kívül begyakoroltatta őket egy 
altiszt által, (ki a németek között szolgált volt), s be
mutatván őket, nagyon kellemesen lepett meg. Udvari 
gyalog hadaim az úgynevezett Palotások, (kik mind
nyájan munkácsi herczegségembeli jobbágyaim voltak) 
égtek a tanulás vágyától. Alezredesükül báró Limprechtet 
tevém. Ezen nemzetére nézve német tiszt, mint hadnagy 
a császár seregében, Murányvárának parancsnoka volt. 
E vár egy magas — minden oldalról meredek— hegyre 
épült, és egyedül a sziklába vájt szűk utón közelíthető 
meg. Körttlkerítetvén, ő mint pártjához híven ragasz

*) Az áruló Brenner ezredest, ki a császáriakkal titkon levelez vala, 
s a kinek készakarva lett elkésóse miatt Bottyánvára — kellőszámu gyalog
ság nélkül lévén — elveszett: a szécsényi táboron 1705. sept. 23. reggeli 8 
órakor lőtték főbe. L. „ R á k ó c z i  T á r .“ I. 428 1,
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kod<5, csekély helyőrségével többször kicsapott. Végre 
kényszerítetvén megadni magát, szolgálatomba álla, meg- 
tanulá a nemzet nyelvét, s egész a háború végéig pél
dás hűséggel s ragaszkodással viseltetett hozzám. Mi
helyt udvarbelieim közül valamelyikében valami hajla
mot vettem észre a rendes hadiszolgálatra: azonnal ud
vari ezredeimnél alkalmaztam őket. De mindez nem 
ment oly hamar, mint óhajtottam volna. A többi ezre- 
dekben a tábornokok nem igen működtek ebben a 
szellemben. A régóta rendezett hadseregekben a belépő 
fiatal tisztek bajtársaik és feljebbvalóik példája után 
alkalmazkodnak, s két vagy három hadjáratban egészen 
beletanulnak: de ez az én hadaim között nem igy tör
tént, az efféle példák inkább elronták őket, mintsem 
hogy tanították volna.

A telet s a tavasz néhány hónapját Egerben töl
töttem, elfoglaltatva a békealkudozásokkal, az ország 
igazgatásával, és a hadak rendezésével, a melyeknek 
zsoldját meghatározóm. 75 000 lovas és gyalog volt 
zsoldomban. Minthogy a hadjárat ideje közeledett: in
tézkedéseket tettem, hogy végrehajthassam szándéko
mat: átkelni a Dunán oly hadtesttel, a melyről meg 
leheték győződve, hogy követni fog. Hidam és az azt 
védő erősségek készen voltak. Eszterházy Dániel tá
bornok egy gyalogságból s némi lovasságból álló had
testet, az egyik parton vezényelt, a Duna másik olda
lán pedig a félszemtí Bottyán tábornok parancsnokolt. 
Ezen ember hajdan deák s egy jezsuita klastrom por
tása volt, de katonává lévén oly vakmerő harczokat 
vitt a törökök ellen, hogy ezredessé emelkedett a csá
szár szolgálatában. Sem születése, sem neveltsége nem 
lévén, igen nyers modorú, de józan, éber figyelmű és 
fáradhatatlan volt; szerette a népet, s ettől viszont rend
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kívül szerettetett, mert katonáit szigorú fegyelemben 
tartá, de igazságot szolgáltatott nekik mindenben, ahol 
igazuk volt. A ráczok különösen féltek tőle: a németek 
azonban ollyannak ismerték a milyen volt. Jól érté a 
dunai hajók építésmódját, — még maga is fejszét fo
gott kezébe. Beleelegyedett az erődítésbe is, s szeren
csétlenségre azt hívé, hogy ért hozzá; nem is hallgatott 
semmit azon mérnökhadnagyra, a kit hozzá küldék, 
hogy erődöt emeljen a hídfő védelmére. A maga kép
zelődése szerint építteté tehát azt, s neki készült, hogy 
védelmezni fogja.

Minekutánna a lovakat füvellésre bocsátottam az 
egri szép mezőkre: a Duna felé indultam, kissé későb
ben mint rendesen szoktam, megnyitni a hadjáratot.

Budával egyirányban voltam, midőn egyszerre két futár 
érkezett hozzám : az egyik Eszterházy (Dániel) tábornok
tól, a másik Bercsényi tábornoktól. Az első tudósíta, hogy 
Glöckelsperg tábornok, ki Szakmái· átadása óta Budán 
tartózkodott, 400 lovassal, budai helyőrségi gyalogság
gal, néhány ágyúval s a ráczokkal, kik taraczkos na
szádokon ereszkedtek le a Dunán, Bottyán megtámadá
sára kiindult. Bottyán lovas ezrede élén kémszemlézés 
végett elébe menvén, összecsapott vele, és ez alkalom
mal két nehéz zúzást kapván, egyiket az orrán, mási
kat a czombján, (s ennek következtében igen soká sántít 
vala), visszahúzódott erősségébe. (Szándékosan mondám: 
„z u z á s“t, mert a közhiedelem szerint bőrét a golyó 
nem járhatta). Közeledvén az ellenség, első ágyúgolyó
jával átlyukasztá az erősség falát, a puskagolyók pedig 
egészen rostává lőtték a mellvédeket, mellyek mögött 
a gyalogság nem tarthatá magát. Bottyán tehát vissza
vonult, felgyújtván előbb várát, és miután átjött a hí
don: az ellenség elégeté a hajókat, s visszahúzódott
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Budára. *) Bercsényi gróf jelenté, hogy az ellenséges 
seregnek, (mely 6000 dán gyaloggal erősbült) vezény
lete Herbeville tábornokra bízatott, hogy ezen sereg a 
Csallóközben, Komáromnál táboroz, s hogy ő biztos 
forrásból értesült, miszerint szándéka Leopold várába 
élelmet vinni; ehhezképest ö azt hiszi, jobbra nem hasz
nálhatnám hadseregemet, mintha az ellenséget megelő
zöm a Vágnál, megakadályozván az eleség beszállítását, 
s így ezen erősség nem sokára elesnék. Bizonyára nem 
vehetett volna rá ezen eljárásra, valamint a múlt had
járatra sem, ha meg nem lettem volna fosztva minden 
reményétől annak, hogy hidamat helyreállíthassam, s 
föltett szándékomat megvalósíthassam. Magamhoz ve- 
vém tehát Eszterházy Dániel tábornokot azon hadtesttel, 
mellyet vezénylett, s elhatározóm a Vág felé nyomulni, 
de egyszersmind a mennyire csak lehet elkerülni min
den nyílt ütközetet. Seregemmel három helyen mentem 
által a Mátrának nevezett hegylánczolaton, mely egyen- 
közüleg húzódik amaz aknáikról hires honti, besztercze- 
bányai és gömöri hegyekkel. Az előbbi hegység a Du
nára dűl. Maros mellett, átellenben a régi és puszta vi
segrádi várral, az utóbbiak pedig Sz.-Benedek- és Sz.- 
Keresztnél tömegeikkel a Kárpát-hegyek felé fordulnak. 
E két hegylánczolat közt van ama szép és népes völgy, 
mely Nógrád, Hont és Bars vármegyékre oszlik. A 
Mátra hegység Egernél kezdődik, zöme avvagy hóm-

*) Glöckelsperg nem oly kisszámú haddal mint a fejedelem írja, de 
mint Kolinovics előszámlálja: 2000 császári rendes lovassal, 1200 cs. rendes 
gyaloggal, a budai várból hozott réstÖro ágyukkal, bombavető mozsarakkal, 
s még egy nagy csapat ráczczal, továbbá a rácz csajkás haddal indult ki. A 
magára hagyott Bottyán várát forma szerint töreté és bombáztatá. így akarta 
magát megboszúlni a merész Bottyán tábornokon: a ki néhány nappal azelőtt 
a budai várkapukig rohant be, Buda ráczvárosát a Tabánt elfoglalá, s 800- 
tiál több németet s ráczot vágatott le* — L. Th a 1 y : „ B o t t y á n  é l e t e . “
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lokzata, mely a Harangod mezejére néz, Bikknek hi- 
vatik, s kisebb halmokba megy által, a mellyeken a jó 
borsodi bor terem. E halmok lábait a Sajó vize mossa, 
mely a gömör vármegyei hegyekből ered, s Tarjánnál 
a Tiszába szakad. A Hatvan és Buda között terülő 
nagy síkságot több kisfolyó szeli keresztül: ezek közül 
valók a Zagyva és a Tárná; az első Hatvan alatt foly 
és Szólnoknál egyesül a Tiszával. Ez egy igen kicsiny 
földvár, melyben helyőrséget tartottam a Jászság lakói
nak védelmére, a kik 5—6000-nyi elég jó katonával 
szaporíták hadaimat.

Vácz püspöki városnál ütöttem tábort, mely Budán 
följül fekszik, mert még gondolkoztam arról, hogy hidat 
veressek-a a ráczok által lakott Szent-Endrei szigettel 
való közlekedés végett? Innen gyalogságommal a Duna 
szorosaiban nyomúltam előre, lovasságomat pedig a 
gyönyörű erdőkkel és dús mezővel borított halmokon 
küldtem át. A podgyász képezé a harmadik hadoszlo
pot, melynek Tompánál kellett kibukkanni a hegyek 
közül. Glöckelsperg, miután hidunkat elégeté, hihetőleg 
parancsa lévén engem figyelemmel kisérni, átellenben 
haladt. Oly formán szállt táborba két hegy között, hogy 
ha hajókra tehettem volna szert: átküldhettem volna 
bizonyos számú gyalogságot, hogy őt éjtszaka támadja 
meg. Hadoszlopaim Sz.-Benedeknél egyesültek, de ez 
nem azon hely, a melyről föntebb beszéltem. E helyen 
egy régi római sánczot találék, s a szép mező kedvéért 
ott tábort verettem. Csak három, avvagy szükség ese
tében két állomásnyira lévén a Yágtól: meg akartam 
állapodni mindaddig, míg az ellenség szándokáról bi
zonyosat nem tudok, hogy a Vág vidékét nagyon ki 
ne éljük. Magamhoz hivatám gróf Bercsényit, hogy 
szándékomat vele közöljem. Mind személyesen, mind
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híréből elég jól ismerém a jámbor öreg Herbeville-t, 
(ki születésére nézve lotharingiai, mesterségére nézve 
pedig dragonyos volt) hogy oly tőrvetésről gondolkoz
zam, a melybe kívüle senki bele nem esett volna. De- 
salleurs marquis Leopoldvár helyzetéről tett előterjesz
tésem folytán igen helyeslé szándékomat, de nem hitet
hette el magával, hogy Herbeville oly jóhiszemüleg be
lemenjen a kelepczébe, a mit pedig valóban megtett. 
Miután Bercsényi tábornoktól kitudakolám hadteste álla
potát és az élelmi szerekét: melléje adám Le Maire 
hadmérnök-dandárnokot, a kivel már Esztergomvárát, 
mely táborhelyünktől csekély távolságban volt, kikém
leltem. Már ekkor elhatározám, hogy készületeket teen- 
dek e vár megostromlására. Megparancsolám e had
mérnöknek : vizsgálja meg Leopoldvára környékét, re- 
keszsze el gátokkal a Dudvág nevű csekély patakot, 
hányasson a patak és a folyó (a Vág) között egy jó 
sánczot, vizsgálja meg a Dudvágon lévő gázlókat, s 
nem számítván a vizek áradására, emeltessen ezen he
lyeken redouttokat. Mindezek jól és idejében végbevi
tettek. Az ellenség Csallóköz szigetében, azaz a csaló
közben (Γ Ile trompeuse), mert bármily termékeny le
gyen is e sziget: ritkán történik, hogy aratás előtt sűrű 
köd ne lepje el, melynek következtében a búza vagy 
rozs üszögös lesz, s azért közönségesen kétszerest vet
nek. Különben ismeretes, hogy e sziget a Vág és Duna 
által képeztetik, a melynek egy — a hajózásra igen 
gyakran használt — ága választja el a nagyszombati 
síkságtól. — Mihelyt az említet sáncz védhető állapot
ban volt, megindultam, mert meghallám, hogy Herbe
ville szintén megmozdula

Bercsényi tábornok sajátszerü szelleméhez képest, 
mely azonban őt a tettek végrehajtásáig soha nem ve
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zérlé, ajánlkozott, hogy elindul a lovassággal, s igyeke
zik az ellenséget a Duna csallóközi ágán való átkelé
sénél sakkban tartani, s azon útra csalni, a mellyen 
kívántuk, hogy menjen. Sohasem voltak nagyszerű esz
méim a nagy hadtestekkel véghez vitt ilyszerü vállala
tokról: mivel igen sok bajt okozhattak, minthogy nem 
sok kellett csapataim lehangolására; míg ellenben azon 
előny, mellyet e vállalatokból józanúl reménylhettünk, 
igen középszerű lehetett. Azonban alaposan ismervén 
tábornokomat, a ki ha hibázott, leginkább túlságos elő- 
vigyázata miatt tette azt, s a ki az efféle tervekkel csak 
azért áll vala elő, hogy a nemzet előtt dicsekedhessék, 
— beleegyeztem

A szeredi hídhoz érkezvén, egészen a Vág partján 
ütöttem tábort; e part fedett, míg az átellenben lévő 
igen puszta. Egész gyalogságomat a sánczba vetettem, 
kivéve azon részt, mely a viz alá levert hegyes karók 
által járhatlanná tett két gázló s a parancsom folytán 
lerontott szeredi hid őrzésére szükségeltetett. Vártam a 
történendőkre. Lovasságom előcsapatai Bercsényi tábor
nok vezérlete alatt déltájban kezdettek érkezni. Az el
lenség 4 óra felé mutatkozott; podgyász nélkül volt 
ugyan, de számos élelmi szerrel megrakott szekerekkel. 
Átellenemben csendesen táborba szállá a gyepen, mely 
oly nyilt és oly sik vala, hogy nyíltabbat és egyene
sebbet látni sem igen lehet. Örvendve e hadműveleten, 
elkezdém őt ágyukkal lövetni, melyre hasonló módon 
felelt; azonban a fák, a bokrok, a tér emelkedései s mé
lyedései nekünk előnyünkre szolgáltak, és szemmel lát
hattuk ágyúink hatását. Az ellenség a Vág és a Dud- 
vág közé ékeié magát. Bizton reménylhetém, hogy ha 
más nap előre nyomulna, sánczomba ütközik; de nem 
lehettem egészen biztos aziránt: váljon az éjjel nem
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fog-e kisebb portyákat kémszemlére küldeni ? megtu
dandó, mi történik közte és a vár között, a mely oda 
csak két órányira feküdt. Hogy a bizonytalanra tá
maszkodva, el ne szalaszszam a biztosnak tetsző alkal
mat: közlém Bercsényi tábornokkal, hogy szándokom 
4000 válogatott lovast a balszárnyunktól három órá
nyira levő vecsei hídon átküldeni, 4000-et pedig asán- 
czolaton általbocsátani, hogy napkelte előtt egy órával 
mind a két felől oldalba vegyék az ellenséget, (a ki 
semmire nem támaszkodhatott), míg mi ezalatt szemben 
véle nagy riadást teendünk. E terv oly biztosnak tűnt 
fel előttünk, hogy szerencsétlenségre Bercsényi kívánt 
kivitelével megbizatni, a balszárny vezetésére pedig Gé- 
czy Gábort ajánlá, ki testvére vala a Bercsényi tábor
nok ezrede parancsnokának Géczy Zsigmond dandár- 
noknak. Szerencsétlenségre nem tudám megtagadni Ber
csényitől a vezényletet, a másikat pedig nem ismervén, 
azt hivém, hogy oly vitéz és tevékeny, mint testvére. 
Azon reménynyel kecsegtetém magamat, hogy óhajtá
som szerinti hadműveletnek lehetek tanúja; mert ha 
Herbeville legalább csak szekereivel is fedezte volna 
seregének két oldalát: kételkedhettem volna a siker fö
lött, de még ezt sem tette, s szekerei, két csata vonala 
közt lévén felállítva, csapásunkat ki nem álhatta volna. 
Az elküldött hadcsapatok körülbelől napnyugta előtt 
két órával indulának el. A jobbszárnynak szakadéko
kon kellett áthatolnia, ellenben a bal minden akadály 
nélkül nyomulhatott elő Elhatároztam, hogy hajnalkor 
teendenek támadást. Az általam odahagyott s az ellen
ség által megszállott szeredi várhoz átellenben lévő ma
gaslaton virasztva töltém az éjét. Gránátosaim, kik a 
hidat őrzék, melynek padlózatát felszedék vala, csak 
200 lépésnyire voltak tőlem. Ejfél felé elkezdé a vár-
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ban tanyázó ellenség, (a mely mint reggel megtudám, 
két század gránátossal erősbült), a hidat megtámadni, 
s körülbelül egy óráig mindakét részről heves tüzelés 
folyt. Eleinte azt hivém, hogy ez csak diversio. Egész 
vonalamat megvizsgáltatám, hogy tudjam, mi történik 
máshol is: de mindenfelé csend uralkodék, s a tüzelés 
egyszerre megszűnt. Sohasem tudhattam meg okát az 
ellenség eme csodálatos tettének, mely semmire sem ve
zethetett. Részemről tehát csak azon pillanatot vártam, 
midőn hadaim megkezdendik a támadást; de hajnalkor 
még senkisem mozdult, és miután egy óra múlva az 
ellenség közriadalt veretett táborában, én is ugyanazt 
tevém. Igen elégedetlen valék, tapasztalván hogy csa
pásom nem sikerült, azonban nem sokára megvigaszta
lódtam, látván, hogy az ellenség, miután elébb a sze- 
redi várból kivoná őrségét, szép rendben húzódik, egye
nest az általam vetett tőrbe kerülendő. Arra számiték, 
hogy balra indított hadosztályom nyomában lesz, és 
Bercsényi elég korán érkezendik, hogy hátulról támad
hassa meg az ellenséget, midőn ez sánczom elé fog érni, 
a hol ütegeim miatt, (melyek őt azon esetre ha velem 
szemközt állana fel, hátulról fognák lőni), csak egyedül 
úgy állhatna csatarendbe, hogy nekünk oldalát fordítaná. 
Az ellenség már meghaladta táborom vonalát, s még 
semmi hire sem mutatkozék elküldött lovasságomnak. 
Hogy e késedelmezőket sarkaljam, utánuk indítám az 
egyetlen lovas ezredet, mellyet magam mellett tartóz
tattam. Ez Buday (István) tábornok ezrede volt, saját 
maga által vezényelve. E tábornok nem sokára elin- 
dúlta után egy dán kapitányt küldött hozzám, a ki va
dászat közben elfogatott. Buday folytonosan egy rit- 
kás erdőn keresztülvivő utón húzódván ennek szélén 
csatarendbe állítá seregét, egy ágyulövésnyire az ellen-

Bákóczy Ferenez fej, em lékiratai IX. ^
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ségtó'l, a mely egész seregem élcsapatának tartván 
Buday ezredét: hasonléúl csatarendbe állott. Pálffy tá
bornagy, ki Herbeville alatt vezényel vala, több évvel 
ezután mondá nekem, hogy már csak azt várták ekkor, 
hogy egy trombitás megjelenjék, s felszólítsa őket a 
fegyver-lerakásra. — A folyam mentében húzódtam, 
hogy ütegeimhez juthassak, midőn egyszerre a szőlő
hegyek szoros útaiban serege nélkül jövő Bercsényi tá
bornokkal találkozám; arról panaszkodott, hogy annyira 
késleltették a szoros utak, miszerint csak nap felköltére 
érkezhetett a sánczokhoz, a melyeken Le Maire had
mérnök nem tartotta czélszerünek rést nyitni a lovasság 
kibocsátására; ezt tehát ő a sánczokban hagyta. Nem 
tudtam mit gondoljak e hadműveletről, de késő volt 
már helyreütni a hibát. Az ellenség, miután elég soká 
állott csatarendben, olyképen, hogy balszárnyát a Dud- 
vág-folyócskának egy bokrokkal fedett kanyarulatára 
támasztá, — mely bokrok elrejték előle sánczunkat — 
s jobbszárnya egészen szabadon állott, homlokzata pedig 
ágyúim szakadatlan tüzének volt kitéve: végre jobbszár
nyával megmozdula, és egyetlen hadoszlopban haladt 
visszafelé azon az utón, a mellyen jött volt, hogy a 
farkasfalvi szorosokon át azon magaslatot elérhesse, a 
mellyről már följebb, a nagyszombati ütközet alkalmá
val beszélék. Igen boszonkodám, hogy két ízben nem 
sikerült tervem, de még az vigasztalt, hogy az erősség 
segítséget nem kaphatott, s hogy az ellenség jól meg 
volt zavarva. Nem maradt neki egyéb hátra mit tennie: 
mint megkísérteni az átmenetet a Dudvágon, mely a 
nád és bozót fedte kiáradványnyal jó széles tavat ké
pezett; e viz átjáratai elé három redoute-ot emeltettem, 
a mellyek noha egészen el nem készülhettek: de mégis 
védhető állapotban valának. De la Mothe ezredes ké-
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szíteté őket, s ő vezényletté ama csekély számú gya
logságot, a mely bennük őrségül tanyázott.

Mihelyt észrevevém, hogy az ellenség, a szorosból 
kijutandó, ezen redoute-ok felé hátrál; parancsotküldék 
Eszterházy Antal tábornoknak, a ki a sánczolatban ve
zényleti: küldje egész gyalogságát de la Mothe ezredes
hez, hogy ez rögtön felállítsa őket mihelyt érkeznek; 
később maga is utánnuk menjen kíséretével, őket ve- 
zénylendő. Bercsényi szokása szerint ajánlkozók aztjó- 
vátenni, a mit végrehajtani nem tudott volt; t. i. hogy 
nyomon fogja követni a lovassággal az ellenséget, és 
megtámadandja őt, midőn az átmeneteit meg akarná 
kisérteni. Én ezalatt egy magaslaton állék, a mely 
valamennyinél emeltebb volt, s a melyről az egész 
hadműveletet megláthattam. Az ellenség a síkon haladt, 
és bár több keskeny de igen mély vízfolyásra bukkant, 
a mellyeken egyedül csak egy hidon mehet vala által: 
lovasságom mégis bókén hagyta. Parancsot parancs után 
küldék Bercsényihez, és e közben az ellenség előcsa- 
pata megközelítéa redoute-okat, a mellyekhez Eszterházy 
Antal elérkezvén, mivel csak annyi gyalogságot talált 
bennük, a mennyi védelmükre szükséges vala: egészen 
megzavarodott, és a nélkül, hogy de la Mothe ezredes
sel, a ki ott a csapatokat elhelyezte volt, beszélt volna: 
egy segédtisztet küldött hozzám, tudtomra adván, hogy 
nem lóvén elegendő gyalogsága a Dudvág védelmére, 
vissza fog húzódni; a mit valóban, a nélkül, hogy pa
rancsomat bevárta volna, meg is cselekedett. A mint 
aztán a nád és bokrok közül, a hová de la Mothe be
állttá őket, előjöttek a csapatok: Eszterházy meg volt 
lepetve számuk által. Azt izené tehát ismét, hogy nem 
tudá, miszerint ily számos hada legyen, s hogy haladék
talanul vissza fog menni. De akkorra mire visszaérke-

9*
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zett: az ellenség előhada már átment, vagy legalább el
hitették vele; a nélkül tehát, hogy legkisebb kísérletet 
tett volna, visszahozá az egész gyalogságot. Ezalatt a 
lovasság szintén tétlenül viszszajött. Ekképen e két tá
bornok akarva sem segíthette volna jobban Herbeville-t 
kikeveredni a kelepczéből, a melybe önkényt ment bele. 
Helyzetemben bárki más árulást gyanított volna, holott 
valóban csak vastag tudatlanságuk s határozatlanság 
közt habozó és lebegő elméjök volt ennek oka. így 
vala Bercsényi, a ki sohasem tudá magát elhatározni 
feladatának végrehajtására. Eszterházy pedig nemcsak 
habozó volt, hanem megzavarta őt még a szeles fiatal 
tisztek és hadsegédek csevegése is, a kikre mindig hall
gatott, és nem tudá hogy mihez fogjon, mert ő reá 
mindenkor legjobban az hatott, ki legutoljára beszélt. 
Azonban e tábornokoknak véleményük szerint mindig 
igazuk volt. — Az ellenség ekkép bejutván a leopold- 
vári erősségbe, nem maradt egyéb teendőm, mint hogy 
minden hadaimat azon táborra gyűjtsem egybe, a me
lyet az ellenség az azelőtti napon megszállott volt, — 
jobbommal a Vágra, balommal a Dudvágra támasz
kodván.

Ugyan e napon Szirmay a bécsi udvar egyik kö
vete érkezett táboromba Pozsonyból, oly előterjeszté
sekkel, a mellyeket figyelemre is alig méltattam. — 
Tudtuk, hogy Herbeville nem maradhat soká az erős
ségben, a melynek megélelmezésére jött. Már ekkor 
mondá Szirmay nekünk, hogy az udvar elhatározá e hadse
reget Erdélybe küldeni, mert Szeben, Brassó és a fogarasi 
vár, e bárom hely, a melyekben a németeknek még helyőr
ségük volt, kétségbeesett állapotban valának. Ehhezké- 
pest Herbevillenek parancsa volt, semmitsem koczkáz- 
tatni. Tudtam, hogy csapataim boszósak tábornokaim
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tegnapi viseletéért; számbeli tálnyomóságukra támasz
kodva ugyanis, vágyton-vágyták a harczot. Haditaná
csot tarték, a melyben mindnyájan megegyezőnek, hogy 
alkalmat kell keresni az ütközetre, s e végből rajta kell 
menni az ellenségen, s mihelyt megmozdúl, őt a lehe
tőleg ingerelni. A nagyszombati síkság, a mellyet már 
meglehetőssen ismertem, igen mély patakok által van 
átmetszve, s azokat csak egészen közelről lehet észre
venni. Ezek védelme alatt az ellenség rendezett hada 
előnyösen hátrálhatott az én seregem elől, mely a had
mozdulatokban nem volt még jól begyakorolva. Az el
lenségnek egy jó utócsapata szembe állhatott volna ve
lem e szakadások átjáratainál. Semmi kedvem sem volt 
ennek magamat kitenni, noha parancsot adtam az egész 
lovasságnak, hogy rőzsekötegeket (fascines) csináljon 
és vigyen magával amaz árkok betöltésére. Tulajdon
képi szándokom az vala, hogy az ellenséget elvágom 
a Csallóköztől, a hol podgyássza volt, s egy jól ismert 
szép síkot választok csatatérnek. E szerint mihelyt meg- 
tudám, hogy az ellenség megmozdult, s Nagy-Szom
batnak tart: elhányatám a rőzsekévéket, és hadsere
gemmel jobbra kanyarodván, elindítottam, hogy mielőbb 
kibontakozzunk e szorulatokból. E menet közben két 
hadoszlopban haladónk. A mint kiértünk, megállítám 
az egyik hadoszlopot, hogy visszahelyezhessem a szár
nyakat, mert a mint táborhelyünket elhagyók, a jobb 
a bal helyére került. A menet kissé erőltetett volt, egész 
Cziffer nevű faluig: azonban tökéletesen sikerült az el
lenséget (Nagy-Szombattól) elvágnom. Másnap ') haj
nalban megvizsgáltam a területet; azt tapasztalául,hogy 
nekünk való. A falu a középen volt, s előtte egy kis *)

*) Az az aug. 11-kén, mert ez vala a vereskői másként pudmericzi 
csata napja.
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öblös patak folyt, mely a síkot liadvonalunkkal egyen- 
közüleg hasítá át. A faluban jobbról és balról is egy- 
egy nagy, erősen épült és fallal kerített urasági ház 
áll vala, melynek mindegyike puska-lövésnyire volt a 
pataktól. Mindegyikbe egy zászlóalj gyalogot és két 
ágyút helyezék. Vonalom egy a helységtől czélszerü 
távolságra fekvő igen lejtősen emelkedő és minden aka
dálytól ment hegyoldalban kezdődött Kora reggel csa
tarendbe állítám a hadakat, s körülbelől 7 óra tájban 
megláttuk az ellenséget, mely az országúton -felénk tar
tott. Egy magaslatra érkezvén, a mely még távol volt 
a falutól, mihelyt észre vön bennünket: egyenest a he
gyeknek fordult. Czélja vala kikerülni az összeütközést 
a síkon, és engemet szoros helyekre csalni. Nem gon
dolák semmit e mozdulatával, mert megelégedtem azzal, 
hogy podgyászától távol tartom, a minek következtében 
szükséget szenvedend élelmi szerekben, mivelhogy a 
Fehérhegyek lakói nemhogy élelmet szolgáltattak volna 
számára, sőt kitelhetőleg zaklatták volna őt. Elküldék 
tehát kikémlelni további útját, s nyugodtan várakoztam 
míg szándékát tisztábban kivehetem. Nem tudám, hogy 
Ocskay dandárnok, a ki elég jó portyázó volt, a vidé
ket jól ismeré, és a kinek a hadak között nagy hitele 
vala, fölkeresé Eszterházy Antal tábornokot, ki a bal
szárnyon parancsnokolt Ebeczky dandárnokkal, és több 
más tisztekkel, rábeszélendő e tábornokot, hogy töme
gesen menjenek Bercsényi tábornokhoz, s igyekezzenek 
őt rábeszélni, hogy nekem az ellenség felé teendő moz
dulatot ajánljon. Ezen egyetlen indítvány elegendő volt 
az elsőnek (Eszterházy), hogy beleegyezzék abba, a 
második (Bercsényi) pedig ily alkalmakkor örökké in
gadozó lévén, könnyen reá állt. Mindnyájan hozzámjö- 
vének, s megnyerék pártjokra udvarmesteremet Ottlikot
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is, a ki hajdan hires tiszt volt s Tökölyi karabélyosai- 
nak ezredese; nálam is e minőségben szolgált a két első 
hadjáratban. Bercsényi előmbe adá, hogy e tisztek, a 
kik vele jöttek, ismervén jól a vidéket, azon vélemény
ben volnának, hogy előre kell nyomulni az ellenség után, 
mert látván hogy az kerül bennünket, csak így lehet őt 
arra kényszeríteni, hogy a hegyekbe vesse magát. E be
szédet megvallom, türelmetlenül hallgatám; bármily fiatal 
voltam is azonban, mégis bírtam annyira uralkodni ma
gamon), hogy hidegvérüleg megmondhattam nekik, hogy 
nyugtalanságuk és egyenetlenkedésük nagy kárunkra 
lehet; hogy ama vidék tele van hegyi patakokkal; hogy 
nekünk sok idő kell míg csatarendbe állhatunk; hogy a 
szaggatott terület egy kivált és főképen lovasságból álló 
hadseregnek mindenkor hátrányára van; s hogy csak 
úgy győzhetjük meg a németet, ha bekeríthetjük, s vég
re, hogy jelenleg tudjuk, hol vagyunk, de nem tudom 
mily vidékre juthatunk előnyomultunkban, s csak vizs
gálják meg azon területet, a mellyen elő akarnak nyo- 
múlni: bizonyosan megváltoztatják nézetüket Azt hittem, 
megnyugovának feleletemen, azonban nem sokára visz- 
szajöttek. Nem kívántak többé előnyomulni, mert meg
győződtek arról, a mit nekik mondék, de azt ajánlák, 
hogy azon lejtőn, a melyen csatarendben állánk, fölfelé 
balra húzódjunk. Okoskodásaikat azzal támogaták, hogy 
a katona boszankodik s zúgolódik, únván, hogy tespedni 
engedik, a nélkül, hogy a futó ellenség üldözésére vezet
nék ; és így elszalasztjuk az alkalmat holmi franczia sza
bályok miatt, a melyekhez a nemzetnek nincs hajlama, 
mert lelkülete cselekvésre ösztönzi őt, s a hosszú vára
kozás ellenkezik tüzével, — azért tehát minden esetre 
szükséges valami mozdulatot tenni. Hiábavaló okosko
dásaiknak itt csak legkisebb részét hozám fel. Nem tu-
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dom azért-e, hogy túlságosan követelték, avvagy azért, 
hogy fiatal és tapasztalatlan lévén nem bírtam elég szi
lárdsággal ellentállani tolakodó tanácsaiknak: akár az 
egyik, akár a másik okból elengedém magamat általok 
ragadtatni. Megtartván csatarendünket, balra húzódtunk. 
Ellenszenvem volt e mozdulat ellen, mert belső meggyő
ződésem ellen cselekedtem; s nem merem állítani, ha ba
dar boszusággal nem kivántam-e: bár megverettetnénk, 
miszerint megmondhassam nekik, hogy igazam volt! 
Hadvonalunk hosszában haladtam, hogy megvizsgáljam 
az előttünk lévő területet, folytonosan fölfelé húzódván 
a hegytető hátulján, mintegy félmértföldnyire: a midőn 
hírül hozák, hogy a két hadvonalnak előcsapata fölérvén 
a csúcsra, észrevette, hogy a lemenetel fölötte meredek 
s a lovasság által semmiesetresem járható. Rögtön meg- 
vizsgálám helyzetünket. Azon hegynek teteje, a hová az 
alig észrevehető emelkedőn feljutottunk, jó magas vala, 
s igen ritka erdő borította. A lemenetel túlnan teljes le
hetetlen volt Alant igen széles völgy terüle, nagy-stírü 
erdővel benőve: ekkép balszárnyunk jól vala fedezve. 
A hadvonal előtt lévő lejtő nem volt oly meredek (mint 
a balszárny előtt lévő), és a hegylábánál egy Pudmericz 
nevű falu feküdt. Ezen oldalról a völgyet egy kis tó 
zárta el, a melynek igen keskeny gátja volt, s minden
felől bokrokkal és fákkal vala szegélyezve; e tóból egy 
patak csörgedezett, mely a mocsáros réten keresztül egész 
vonalunknak hosszában folya. Átellenben hasonló vala a 
terület, csakhogy magasabb; az egyik hegytető a másik
tól nem volt távolabb egy ágyulövésnyinél. Hadállásom 
közepének átellenében egy malom állott, a melytől kön
nyen föl lehetett jutni az átellenünkben magasló hegyre, 
egy két lejtő között vezető utón. Kifáradva a nap hevé
től, méginkább azonbán a tolakodó okoskodásoktól, le- 
szállottam lovamról, az ormon lévő fák árnyékában, a
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honnan egész hadvonalamat végigláthatám. Nem sokáva- 
lék ott, midőn éppen átelleniinkben az ellenséges lovas- 
ság egy hadosztályának elejét láttuk mutatkozni. Azon 
az utón haladt, a mely a faluba s az erdős völgybe ve
zet vala. Az okoskodók azonnal körülvettek s azt aján- 
lák, hogy egy dandár gyalogságot állítsak azon erdőbe, 
mellyet ők jől ismernek, egy lovas brigádát pedig küld
jék az ellenség sarkába. A tanács a gyalogságot illetőleg, 
czélszeriinek tetszett volna előttem, kivált ha ügyes tisz
teim lettek volna, s ha tisztábban átláthattam volna az 
ellenség szándokát, a ki ekkor megállóit. Ezalatt kiadám 
a parancsot a gyalogságnak, de alig indult meg a dan
dár, midőn észrevettük, hogy az ellenség visszahúzódik, 
és átellenünkben a hegy mögött kezd kibontakozni. Meg- 
állítám tehát az említett brigádát, s meggondolván, hogy 
az ellenség ágyuzhatna reánk: egész gyalogságomat le- 
szállítám a völgybe, és hogy földve legyen, a tó és falu 
körüli fák és bokrok mögé helyezém. Es minthogy há
tunk mögött két domb között egy lejtő terült, a mely 
arra látszott rendeltetve lenni, hogy a lovasságot födözze 
az ágyuk tüze elől: visszahúztam balszárnyomat, hogy 
idehelyezzen), várván, hogy ezalatt kivehessem szándé
kát az ellenségnek, a mellyet nem akartam, de nem is 
bírtam volna megtámadni jelen állásában.

Bercsényi oda jött hozzám, s jelenté, hogy a fönt
említett terv szerint Csáky tábornokát <) a Rétay-dan- 
dárral előreküldé, s hogy a lovasságnak (a Rétay-dan- 
dárnak) nagy fáradságába került átjutni a réten, a mely 
igen slippedékes. Rendeleteimet tudtáraadám, és megpa- 
rancsolám neki, hogy foglalja el az azon üteg ágyú által *)

*) Rákóczynak két gróf Csáky tábornoka is volt: I s t v á n  és Mi h á l y ;  
mellyiket érti itt? voltaképen nem tudhatni. Szalay L. (Magy. Tört. VI. k. 
259 1.) I s t v á n t  ír: mi alapon? nem tudjuk, de fölteszszük e nagy történet
írónkról, hogy kellett rá okának lenni.
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fedezett malmot, a mellyet de la Mothe ezredes az ez 
utóbbihoz vezető mély úthoz átellenben állított fel. A 
tábornok egész őszinteséggel magvallá, hogy semmitsem 
ért a gyalogság vezetéséhez. Minthogy ez nem arra való 
idő volt, hogy alkalmatlan, s meggondolatlan tanácsát 
szemére vessem: meghagyám neki, hogy a lovasság jobb
szárnyával forduljon rögtön vissza, és igyekezzék az el
lenség balszárnyát túlszárnyalni, hogy azon esetre, ha 
az átakarna jönni, oldalba vehesse. Ugyanekkor egy fő
hadsegédet elküldék, hogy a legközelebbi gyalogdan
dárt a patak hosszában állítsa fel, hogy a lovasság hát
rálása ezáltal könyítessék. A mire vártam, valóban nem 
sokára be is következett. Lehet, hogy e parancsot vagy 
a dandárnok értette roszul, vagy a hadsegéd nem ma
gyarázta meg jól, de oly roszul hajtatott az végre, hogy 
a gyalogság tovább mint kellett volna menvén előre, 
legkevesebb hasznunkra sem szolgált. A hegytetőn más 
ellenséget nem láttunk, mint az először látott lovasság 
zömét. Azt hivém, hogy vonala hátul van felállítva, hogy 
elrejthesse s kierőszakolhassa az általunk elhagyott síkon 
át szándéklott mozdulatát: a Csallóközbe visszajuthatni. 
Csáky tábornok dandárával hamarabb visszatért, mint 
azok, a kik elküldését tanácsolák vala, gondolták volna; 
azon lovas századok, mellyek őt követték: feltartóztat- 
tattak, és ágyúink által kényszerítettek a visszatérésre. 
Lovasságom balszárnya, mint már említém, biztosítva 
volt A hegytetőn csak azon lovassági osztály állott, 
mely táborőrző csapatokra volt felosztandó, midőn az 
ellenség egyszerre ágyúit kiszögezte ütegünkhöz átellen
ben. Ekkorig még a fák alatt valék, midőn észrevevém, 
hogy az ellenség legelső tüzelése némi zavart támasztott 
e lovas osztályban; nyargalva siettem, hogy a rendet 
helyreállítsam. Útközben jelenték, hogy egy ellenséges
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gyalog-zászlóalj közeledik a malomhoz, azt elfoglalandó, 
és hogy henne nincsen gyalogság, mely védelmezhetné: 
mert ama dandár a melyről föntebb beszéltem, túlment 
ezen álláson. Ezalatt Andrásy György tábornok, a ki a 
gyalogság jobbszárnyán vezényleti, észrevévén ezen hi
bát, hátrább vezette és élére állván, karddal kezében, 
visszaszorítá az ellenséget. Csapatja azonban átkelvén a 
patakon, mivel fölötte nagy tűzzel rohant előre, s nem 
haladt eléggé zárkózott sorokban: nem sokára visszave
retett. A táborőrségül szánt lovasság tisztei látván a gya
logság e mozdulatát, igen roszkor s fölötte nagy hévvel 
indúltak meg, s nem tudván oly gyorsan a mint kíván
tak leereszkedni a lejtőn, igen hamar megállónak. Mind 
ez az üteg körül történt, a hová e pillanatban érkezém, 
a heves mozdulatuk és rögtöni megállásuk által egy 
nagy csoportozattá alakult csapatok közé. Mindezen moz
dulatok által nagy porfölleg támad vala, mellyet a dü
hös szél a hátul levő lovassági szárny felé hordott. E 
pillanatban leesett süvegem, a mi által egy pillanatra fel 
valék tartóztatva, várván míg felveszik; apródaim egyike 
midőn a fbveget visszaadná, figyelmeztetett, hogy ama 
csoportozatnak vége ingadozni kezd. Siettem, hogy eléje 
kerülhessek, a midőn nagy csodálkozásomra észrevevém, 
hogy lovasságom nem a legjobb rendben jobbra húzó
dik. Megállítám tehát, de az oly ritka sorokat képezett, 
hogy keresztül mehettek rajtok a futók, a kiket már 
majd nem mindenki kezdett követni. Mindig azt kép
zeltem, hogy a napot elhomályosító porfelleg lehetett oka 
ezen általános felbomlásnak; képzelém, mondám, hogy 
a jobbszárny, a hol Bercsényi volt, látván a port feléje 
verődni: azt gondoló, hogy az ellenség áttörvén balszár- 
nyomat, ő reá fordult, s ennek folytán elhagyó állását. 
Valóban nem mondhatom, hogy több ellenséget láttam
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volna mint azon hadtömeget a hegyen, és ama zász
lóaljat a malom körül. Gyalogságom könnyen vonult 
vissza, mert lenn a völgyben nem volt por, s a terü
let is kedvező volt számára. Az ellenség kellemesen lé
vén meglepetve e váratlan, s Herbeville által nem is 
álmodott visszavonulás által: nem is gondolt üldözé
sünkre. Vezetőm borzasztó kerülőt tétetett velem ez éjt- 
szaka, átmentünk a Duna azon ágán, mely a Csalló
közt elválasztja a síkságtól, s másutt ismét visszajöt
tünk, hogy a vecsei hídhoz juthassunk, a hová virra
dóra meg is érkezénk. Megtanultam e szerencsétlen 
napon, mily befolyása van a szélnek és pornak a csa
tára. Nem lep meg, ha azok, kik még hasonló körül
mények között nem voltak, nem képzelhetik ezt: mert 
azt csakugyan látni kell, hogy nem lát semmit az em
ber. Őszintén megvallom, hogy e szerencsétlenséget ki
kerülhettem volna, ha szilárdul ellentállok az alkal
matlan s tolakodó tanácsadóknak: de ehhez tapaszta
latokra támaszkodó vezéri biztosság kívántatik vala. 
Mindaz, a mit mondottam, vagy tettem hasonló alkal
makkor: ellenkezett a nemzet szellemével, szokásaival 
s a háborúról való fogalmaival. Rólam az események 
után itélének, a mellyeknek okai pedig a tudatlan
ságban rejlettek. Nyelnem kellett azok okoskodásait, kik 
azt állíták, hogy meggondolatlan harczoló vagyok; hogy 
a francziák elveit és tanácsait követem, mellyek a nem
zet szokásaival és szellemével ellenkeznek. Mások ismét 
sajnálkoztak rajtam, hogy a háborúra szerencsétlen csil
lagzat alatt születtem, — s talán ezeknek volt legin
kább igazuk, mert valóban volt valami fátumszerü had
viselésemben. Mióta Caesar a gallok ellen hadat viselt: 
nem hiszem hogy ennél hasonlóbb eset előfordúlt volna. 
E nagy hadvezér commentárjait olvasván: a gallok szel
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lemét találtam fel újra, — a magyarokban. Ugyanazon 
szellem élt azokban és emezekben. De az igazat meg
vallva a császár tábornokai között nem akadtam Caesa
rokra. Herbeville élelmet vetett Leopoldvárba, elfog
lalta a redoute-okat, megnyert egy csatát: s mindezt 
olymódon, mint elöadám. Láttam őt átmenni a pusztá
kon, láttam sánczainkat megvíni, s láttam hogy foglalá 
el tőlem Erdélyt: azonban benne semmi Caesari tulaj
donokat nem födözhettem fel.

A pudmericzi csatavesztés semmi hátrányára sem 
volt ügyünknek. Az ellenség a Csallóközbe vette magát, 
erdélyi útjára készülendő. Magam pedig a nyitrai várba 
mentem, mely félnapi járásra fekszik a Yágtól, hogy 
a gyalogságot összeszedjem. Mihelyt együtt vala a lo
vasság : Bercsényi tábornok megkért, hogy a Morva ha
tárokra mehessen vele. Bevett néhány várat, s körül- 
belől 500 hadi-foglyot küldött hozzám, az ausztriai és 
morvaországi katonaságból. Láthatta ebből a bécsi ud
var, hogy tábornokai szétrebbentik ugyan seregemet, 
de tönkre nem teszik.

Meghivó-leveleim már szétküldettek minden vár
megyéhez. Követeiknek September 1-én kellendett ösz- 
szegyülniök Szécsény város közelében. Főkép két ok
ból hivám össze e gyűlést. Először, mert a császár kö
vetei mindenfelől azon hirt terjesztették, hogy a béke 
(minthogy József szászár igen hajlandó reá), könnyen 
létrejöhetne: de az én és Bercsényi gróf magánügyeink 
akadályúl szolgálnak. Minthogy pedig e szerencsétlen 
ütközetek méginkább óhajtandóvá tevék a békét: e vé
lemény lassacskán eltölté a nemesség szellemét. Azt 
akarám tehát, hogy az érseknek és a császár többi kö
veteinek hatalmukban álljon számot adni a gyülekezet
nek, megbízatásukról. Második oka volt esküm, mellyet
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a protestánsok követeinek tettem a múlt évben Gyön
gyösön, t. i. hogy összehivandom a rendeket, és végre- 
hajtandom, a mit ezek az ő követeléseiket illetőleg ha- 
tározandanak. A kalocsai érsek nálam vala Nyitrán, 
Bercsényi tábornok is visszaérkezett a Morva határok
ról. Mindnyájan elindulánk Szécsénybe. Sohasem tűnt 
fel előttem inkább, hogy az egyenesség a világon a 
legnagyobb ügyesség, mint e gyülekezet előtt. Az úton 
Bercsényi hintámban ült; igen szerette volna ismerni 
nézeteimet, e gyűlést illetőleg, s leginkább hogy mily 
alakot kívánok adni neki ? Semmi egyéb szándékom 
nincs — felelém — mint részt venni benne, mint hon
polgár, szavazatommal élni, és a határozatokat végre
hajtani. De mennél őszintébben beszélők: annál keve
sebb hitelt adott szavaimnak. Beszédem nem tetszett 
előtte természetesnek, saját gondolkozási módja szerint 
ítélvén. Végre panaszkodni kezdett, hogy megváltoztam 
irányában, s kevés bizalmat helyezek benne; minden
kép csíírte-csavarta kérdéseit, s szerencsétlen következ
ményeket eredményeztetett és jövendölt, ha megmara
dok tervem mellett. De beszélhetett akármit: más fele
letet nem kapott, mert valóban mást nem is adhattam.

Valamennyi vármegye és szabad királyi város kö
vetei, kivévén négy vagy öt várost, a mellyekben né
met helyőrség volt, megjelenőnek ezen gyűlésen. Az 
országgyűlés számára, a két hadvonal között, szállásom 
(a szécsényi vár) ligetén kívül egy nagy sátort vonat
tam fel. A megnyitás Veni Sancte-val történt, a mely- 
lyen az egri püspök celebrált. Az első ülésben megkö- 
szöném a rendeknek, hogy szabadakaratukból hozzám
csatlakoztak és támogattak erőfeszítéseimben, a mellyek
ben, hogy a nemzetet az idegen járom alól felszabadí
tsam, már közel három év óta fáradozom; hogy boldog



143

nak érzem magamat miszerint annyira vittem ügyünket, 
hogy szabadon tanácskozhatnak érdekeikről; hogy a 
háború alatt semmit el nem mulasztottam, a mi jó és 
szabadságunkkal — a melyért már annyi vért ontot
tunk — egyező békére vezethetne; hogy a császár kö
vetei jelen vannak, bemutatandók a rendeknek a csá
szári előterjesztvényeket, a mellyek fölött határozatot 
hozni a gyülekezetei illeti: mert ezután csak úgy jele- 
nendek meg, mint az ország mágnásainak egyike, vagy 
inkább mint a haza javáért buzgó polgár; s hogy így 
ezennel leteszek minden hatalmat s tekintélyt, a mely- 
lyet ekkoráig, részemre egyenként letett hüségi eskü
jük, reám ruház vala; hogy nem akarok sem tervezni, 
sem eléjük szabni semmiféle rendet, a mely szerint a 
gyűlések tartandók lennének: hanem mindenben a sze
rint cselekszem, a mint ez ügyben közakarattal vége- 
zendnek és határozandanak a rendek.

Befejezvén e nyilatkozatomat, visszavonultam sáto
romba. Magamhoz hivattam volt Erdélyből Forgács tá
bornokot is, hogy ne legyen panasza. Minden tábornok 
és mágnás jelen volt; <) és minthogy tudták, hogy a 
templomok visszaadása ügyét mindgyárt eleinte elő fog
ják terjeszteni a protestánsok, azt határozák, hogy el
vetik. A papság igen ösztönzötte ezen főurakat, kik 
mindnyájan * 2) buzgó katholikusok voltak, hogy ezen 
ügyben határozott lépést tegyenek. Más részről Szirmay 
és Okolicsányi a császár követei a lutheránusokat búj-

*) Nem mind, csak nagyobb részben, mert pl. a tábornokok közül K á- 
r o l y i ,  a ki a Tiszántúl, B o t t y á n ,  a ki a Duna mellett, s O r o s z  Pál, 
T h o r o c z k a y ,  M i k e s ,  T e l e k y  és P e k r y ,  a kik Erdélyben a hadak 
élén maradának: távol voltak. Eszterházy Antal is csakhamar visszatért tá
borába.

2) Értsd: l e g t ö b b n y i r e ,
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togatták, a kik Tökölyi visszajövételét ohajták és vá- 
rák, s arra törekednek vala, hogy a mágnások, a ne
mesek és a vármegyék követeinek testületét elválasz- 
szák két külön házra, mint ez a rendes országgyűlé
seken történni szokott. Ezen pártnak szándoka volt ora- 
tort vagyis a nemesség és követek fejét, marechal-ját 
választani, oly méltóság, a ki országunkban Personalis- 
nak, azaz a király személye képviselőjének neveztetik. 
E választásnak Radvánszkyra kellendett esni, a kit mint 
föntebb említém, Erdélybe küldtem volt Pekryvel. E 
pártbeliek mindnyájan kora reggel a sátorba mentek 
és rövid értekezés után előmbe kívántak bocsáttatni, és 
Radvánszkyt mint a követek által választott Personalist 
mutatták be. Hallották — felelém nekik — tegnapi 
nyilatkozatomat: hogy csak úgy akarok jelenlenni a 
gyülekezetben mint honpolgár, és hogy nem engem illet 
annak elvetése a mit a rendek gyűlése a közjóra ha
tározott vagy liatározand. A mágnások értesülvén hogy 
minő gyűlés tartatik a sátorban, az egész papsággal és 
valamennyi katholikussal Bercsényi grófhoz mentek, és 
igen megvalának lepetve és megijedtek, miután azt hal- 
iák, hogy én Radvánszky megválasztatását megerősi- 
tém. Testületileg hozzámjövének és előterjeszték, hogy 
méltóságuk ily szembetűnő sérelmébe és a nélkülök 
történt választásba soha bele nem egyezhetnek. A meny
nyire lehetett megnyugtatám őket, mondván: mindjárt 
meglátják a gyűlésben, hogy áll a dolog! Midőn meg- 
tudám, hogy a követek már öszvegyülekeztek a sátor
ban: magam is oda menék, kisértetve a főpapok és 
mágnások által; és az asztal körül kiki elfoglalván he
lyét, előadám, hogy ugyanazon véleményben határozat
ban vagyok, a mint a rendek előtt tegnap nyilatkoz
tam, s azért jövék most, hogy ezt bebizonyítsam, mert
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a midőn ma reggel tudtomra adták, miszerint a köve
tek kamarája Radvánszky urat Personalisnak válasz
totta, s azt kívánták tőlem, hogy a választást megerő
sítsem: azt felelém, hogy nem engem illet félrevetni 
azt, a mit a rendek a közjóra határoznak; és e sze
rint igen szeretném magam is, ha megtudnám, mikép 
rendezeiidik el jövőre a gyűlések rendtartását. Alig 
végzém beszédemet, midőn egyszerre általános zúgás 
támadt azok ellen, a kik a papság, mágnások és a kö
vetek nagyobb részének — a kik Radvánszky megvá
lasztatásáról mitsem tudnak vala — távollétében ma
goknak merik tulajdonítani a rendek minőségét és ki
váltságait; hogy ők el nem ismerik soha Radvánszky 
ezen méltóságát, a mellyel az egy fiókgyülés (Conven- 
ticule) által ruháztatott fel, és hogy végzést kell hozni 
azok ellen, a kik ily merényletre vetemedtek. Rad
vánszky és párthívei ezen nyilatkozattól, a mely izga
tottság közt tétetett, meglehetősen megijedtek. Hogy 
szélsőségekre ne engedjem jutni a dolgot, ismét szólot
tám: elmondván, mennyire csudálkoztam Radvánszkynak 
ily módon történt megválasztatásán, látván, hogy a rendek
nek nem volt része benne; én, részemről, mint magánsze
mély szintén kárhoztatom azt, azokkal együtt, a kik 
távol tartották magokat. Továbbá hogy ezen közbejött 
eseményből kitűnik annak szüksége, miszerint teljes 
gyűlésben határozzuk el: miként tartassanak a gyűlé
sek? miként tétessenek az indítványok? miként hozas
sanak s miként adassanak ki a határozatok? Végre: 
nem akarván korlátozni ez ügyben senkit, visszavonu
lok, nehogy azt mondhassák, hogy a közjóléten kívül 
más czéljaim is vannak. És valóban el is hagyám a 
gyülekezetei.

Távoztom után senkisem emelt szót többé Rad-
10Rákóczy Ferencz fej. em lékiratai II.
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vánszky mellett: sőt a lutheránusok magok kezdettek 
szónokolni egy főnök szükségéről, és hogy ezen főnök 
nem lehet más, mint én. Bercsényi gróf ezen indítvány 
támogatására hosszú beszédet tartott; azonban bebizo- 
nyitá, miszerint azoknak, a kik főnököt akarnak vá
lasztani, előbb magokat kell képesítniök a választásra. 
Bizonyos ugyan, hogy a gyülekezet az egész ország te
kintélyével bír: de minthogy azok, a kik az első mél
tóságokban és tisztségekben *) vannak, nincsenek jelen: 
ha országgyűlést akarunk tartani, helyettök másokat 
kellene választani; a mi azokat, a kik jelenleg bírják 
e méltóságokat, s a kik közül többen akaratjok ellenére 
tartóztattalak Bécsben, tökéletesen elidegenítené tőlünk. 
És minthogy a császár előterjesztéseket tesz, kijelent
vén, hogy orvosolni akarja a nemzet sérelmeit: király- 
választásról sem lehet szó. E szerint legjobban csele
kednénk, ha a lengyelek példáját és szokásait követnők, 
mert e nemzet szabad, és igen féltékeny szabadságára. 
Nálok közönséges dolog kölcsönös eskü által összeszö
vetkezni és főnököt választani, a kinek vezérlete alatt 
dolgoznak azután megsértett szabadságuk visszaállításán. 
Ó tehát azt hiszi, hogy a „Szövetkezett Rendek“ mi
nősége leginkább megfelelne czélunknak; a marechal 
czím azonban, a mellyel a lengyelek szokják ily alkal
makkor főnökeiket felruházni: nem egyezik meg sem 
születésemmel, sem erdélyi és fejedelmi állásommal. Az 
egész gyülekezet helyeselte Bercsényi gróf előadását, és 
rögtön bizottságot nevezett ki mind a négy rendből, a 
melynek feladatául tűzte annak kidolgozását és indítvá
nyozását, hogy a választandó főnök minő méltósággal 
bírjon? és minthogy e fölötti véleményemet előlegesen

*) A nádor, az országbíró, a kanczellár, a bán stb. értetik.
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meg kellett tudniok, nekem a történtekről jelentést te
gyen. A megbízottak eló'mbebocsátatván előterjeszték a 
rendek tanácskozásának eredményét, a melyre azt fele
lém, hogy a Szövetkezett Rendek minősége véleményem 
szerint nagyon rá illik jelen helyzetünkre, mind a kül-, 
mind a belviszonyokat illetőleg; és azt hiszem, hogy 
czélszerü lenne, ha a választandó főnök czíme inkább 
azt fejezné ki, hogy ő a rendek ügyvezetője, s nem 
ura; s hogy szükséges melléje bizonyos számú tanácso
sokat adni, senatori minőségben. Három napig vitat
koztak e tárgy fölött, a bizottmány véleményéről na
ponként jelentéseket tett a gyűlésnek. Végre megegyez
tek abban, hogy a főnök czíme a magyar nyelv szel
leme szerint oly fejedelmet fejezzen ki, a ki vezérel, 
vagy jobban mondva: a „Szövetkezettek V e z é r l ő -  
F e j  e de l  me , “ — a mit a latin a „Dux“ szóval fejez 
ki. A tervet helybenhagy ám. Abban is megegyeztek, 
hogy a senatorok száma 24 legyen; de egyátaljában 
azt akarták, hogy én nevezzem ki őket. Ezen indít
ványnak három napig ellene szegülék, mert tudtam, 
hogy igen sokan vannak, a kik ily méltóságra vágyód
nak, és minthogy csak 24-nek teljesíthetném kívánsá
gát: a többiek elégedetlenek lennének. Látván azon
ban, hogy a rendek soha meg nem tudnának egyezni 
a választáson: kijelentéül, hogy örömest ki fogom őket 
nevezni azok közűi, a kiket a rendek, mint e méltó
ságra érdemeseket ajánlani fognak. E czélra végtére 
készítettek egy névlajstromot. Ezekután kikiáltának a 
szövetkezettek Vezérlő-Fejedelmének és főnökének; az 
egri püspök misét tartott, s én letevém kezébe eskümet, 
az elkészített esküforma szerint; erre a nemzet régi szoká
sához képest, a mely szerint t. i. főnöküket paizsra emelik:
a legfőbb urak által fölemeltettem. A főpapok, sena-

10*
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torok, mágnások, a vármegyék és szabad királyi váro
sok követei mindnyájan engedelmességet, hűséget es
küdtek nekem, s megesküvének a szövetséges rendek 
határozatainak megtartására. Az erről szóló oklevelet 
három példányban adák ki, a mellyeket mindnyájan 
aláírtak és megpecsételtek; az egyiket az én kezeimbe 
tevék le, a másikat Lengyelország prímásának levéltá
rába, a harmadikat pedig a protestánsok sürgetéseire 
a hannoveri választó-fejedelemnek, a ki azóta angol 
királylyá választatott I. György név alatt, valának kül
dendők. Miután a követek később visszatértek várme
gyéikbe : minden megyében külön jegyzőkönyvet készí
tettek, a melybe beíratván a szövetkezési oklevél, min
den nemes aláírta nevét és rányomta czímer-pecsétjét. 
Ezen könyveket a vármegyék és sz. k. városok vala
mennyien hozzámküldék, a minthogy jelenleg is levél
táromban őriztetnek.

Nagy mértékben hatott reám a nemzetitek e sze- 
retete és bizalma, a mellyet ez alkalomkor tanúsított 
irántam: korlátlan hatalommal ruházván fel a politikai-, 
hadi- és pénzügyekben. A senatus a politikai ügyekbe 
csak kértemre avatkozott bele, tekintetbevévén, hogy 
halandó vagyok, s hogy a tálságig korlátalan hatalom 
idővel kárára lehetne a rendeknek. Semmisem esett na
gyobb terhemre, mint eleget tenni a protestánsok kö
veteléseinek. <) Ők a reájuk nézve kedvező törvények 
végrehajtását, és a nagy-szombati békeszerződésben (a 
mellyet dédapám I György kötött Ferdinánd császár
ral, s az ország megerősített, és a törvények közé igta- 
tott) elősorolt 90 templom visszaadását követelték. E *)

*) Megjegyzendő, hogy Rákóczy e munkáját franczia nyelven, a ka- 
tholikus Francziaország számára irta volt.
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templomok némelyikével járó alapítványok és javadal
mak minden párt vágyainak czéljaiul szolgálának. Az 
említett békekötés óta több városok és falvak vissza
tértek vala egyházunk kebelébe: szükségtelen és kép
telen lett volna tehát az e helyeken lévő' templomokat 
visszaadni a protestánsoknak; ellenben más helyeken 
találkoztak oly betolakodott plébánosok, a kiknek sem 
hallgatóik, sem vallásunk szerint áldozó népük nem 
volt; mindazáltal ezen plébánosok húzták a papi tized 
egész jövedelmét, a mi e plébániák átadását igen meg
nehezíti vala. A felosztás nem elégítette volna ki minda- 
két vallásfelekezetbelieket. Az illető helyek földesurai 
szintén akadályúl szolgálának, mert mindenik saját val- 
lásabeli papot szeretett volna Azon erőszakoskodások, 
a mellyeket a németek uralma alatt a mi papságunk 
elkövetett: gyűlöletessé tevék őket a másik pártbeliek 
előtt. Es valóban papjaink igen hozzá valának szokva 
a hatalmaskodásokhoz, és uralkodni akartak. Az ország 
ezen első rendét kímélnem kellett vallási, igazsági, va
lamint politikai okokból: de igazságot kellett szolgál
tatnom amazoknak is, mind a törvények, mind az álta
lam letett eskü értelmében. — Végre nagy elkesere
dettség uralkodott a két párt között, a mi a megnyug
tatást fölötte megnehezíti vala. Igaz ugyan, hogy a bi
zalom, a mellyel személyem iránt mindnyájan viseltet
tek, nagy segélyemre volt: azonban ez nagy fáradsá
gomra vált, mert azt akarták, hogy mindent magam vé
gezzek el. Tervem vala rábírni a protestánsokat, hogy 
elálljanak jogaik törvény szerinti követelésétől, és hogy 
barátságos egyezkedést kísértsünk meg, a mely egyedül 
a lelkiismereti szabadságon, és minden vallásnak szabad 
gyakorlatán alapszik. Hosszas okoskodások és rábeszé
lés után végre kivihettem szándékomat. Meg lévén álla
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pítva ezen elv: minden vármegyének követei egymás
után jöttének hozzám, a jelenlévő nemességgel. Mind
egyik előadta nézeteit, és sok szószaporítás után meg
egyeztettem őket. Az igaz, hogy sokszor négy óra foly
vást sem nyugodott nyelvem. De e kényes, és szövet
ségünkre nézve oly veszélyes ügy, a felek belső meg
elégedésével és megnyugtatásával, három nap alatt be
fejeztetett. Igaz ugyan, hogy papságunk nyilvánosan 
nem helyeselte: de négyszem között minden egyes 
tagja elismeré, hogy mindez szent vallásunk sérelme 
nélkül intéztetett el. A mi a császárral való béke ügyét 
illeti: világosan kimutattam a gyűlés előtt, hogyaznem 
magánérdekek miatt hátráltatott, — de azonkívül, hogy 
semmi komoly szándékot sem láttam a császári előter- 
jesztvényekben, nem is akaróm magamnak tulajdoní
tani azon hatalmat, hogy a rendek nevében megkössem 
a békét, s hogy ennekutánna sem szándékozom a sena- 
tustól függetlenül alkudozni. A béketárgyalásokra biz
tosokat neveztem ki.

Míg ezen nevezetesebb tárgyak fölött vitatkozónk: 
a bécsi udvarnak azon szándéka, hogy Herbeville-t egész 
hadseregével Erdélybe küldi, napról napra jobban va
lósulni látszott; s a hadtudomány elvei szerint tekintve 
bármily agyrémnek tetszhetek is az ellenség ezen vál
lalata: nem kételkedhettem többé benne, mert hadserege 
elkezdett a Duna mentében lefelé húzódni, Budánál át
kelendő. Ezért Forgács tábornokot visszaküldeni Er
délybe, hogy szorítsa a tanácsot parancsaim végrehaj
tására, s ha az szokott lassúságához képest késedelmes- 
kednék: hordasson össze a határokra élelmi-szereket, s 
gyűjtsön oda néhány ezer utászt, egészen saját hatal
mából működvén. E tábornok jelentése szerint egyedül 
két ut volt, a mellyen a hadsereg Erdélybe bejuthat
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vala; az egyiknek neve Karika-útja, a mellyet de la 
Mothe ezredesnek kellett elsánczolni; a másik a zsibói- 
út, a mellyet Damoiseau-ra bíztam. Ezeknek védelmére 
el kelle vinnem magyarországi hadaimat is, hogy az 
erdélyiek folytathassák Szeben ostromát. Károlyi elin- 
dula, hogy lovashadtestét összeszedje a Tiszán túl, s 
hogy ellentállhasson a németeknek általmenetelük al* 
kalmával, fölégetvén elöttök mindent, s egész Erdélyig 
nyugtalanítván őket. Bottyánnak ugyanezt kell vala 
tennie Budától Szegedig, a hol a németek átkelendők 
voltak. Egész idáig a német seregnek homokos termé
ketlen, és aszályos vidékeken kellett haladnia, a hol 
csak a lapályokban terem széna s csak ott lehet ku
takat ásni, mert azon kis tavak vize, a mellyek itt-ott 
szétszórva találhatók, oly keserű és sós, mint a tenger 
viz, úgy hogy még a barmok sem iszszák meg. A lapá
lyok dombokkal, vagy inkább futóhomokból hullám
módra képződött buczkákkal vannak körülvéve, melye
ket a legkisebb szél lerombol, széjjelszór, és más he
lyütt hord össze. Legalább 7 vagy 8 menet (marches) 
kellett arra, hogy e pusztaságon áthaladhasson. Ama 
Buda és Szeged között fekvő 1 íárom nagyobb város: 
Kecskemét, Kőrös és Czegléd lakói parancsot kaptak 
elköltözni az ellenség közeledtére. Bottyán ismeré e sík
ságot, gyakran hadakozott volt rajta. Ama homokbucz- 
kák, a mellyekkel tele van a síkság, lesvetésre igen al
kalmasok. Táborba szállni szükségképpen a lapályokon 
kellett: egyedül ily helyeken lehetvén — mint már 
mondám — takarmányt találni, és vízgödröket ásni. 
Semmisem volt tehát könnyebb, mint az ellenséget 
megelőzni, és annyi tőrt vetni, a mennyi tetszett: de 
mindezekből mi sem történt Bottyán nem mulasztotta 
el különféle tervekkel előállani, a mellyeket ilyen s ilyen
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hadműveletre készített volt: de mindenkor gördültek 
elé akadályok, a mik miatt azokat végre nem hajthatta, 
i) Bercsényi tábornoknak a Vágnál kellett vezényelnie, 
a hol ágyuk és lőszerek hiányában nem foghatván os
tromhoz: nem tehetett egyebet, mint hogy Ausztriát és 
Morvaországot háborgassa. Eszterházy tábornoknak alat
tam kellett vezényelnie, s a hadsereg zömét Erdélybe 
vezetnie, míg én rendbe hozom az ügyeket Szécsény- 
ben, a honnan a gyűlés csak octóberben oszlott szét.

Annyi bizonyos, hogy ez az összeszövetkezés egye- 
síté a nemzet szellemét, s fölébreszté a szabadság vá
gyát, — a szabadságét: a melynek első zsengéit im
már meg kezdé ízlelni a nemzet. Bercsényi azonban 
élénken neheztelt, hogy érdekében semmi sem történt 
a gyűlésben. Ezt hallgatásomnak tulajdonítá, én azon
ban eszébe juttatám, a mit már neki mondtam volt, 
hogy t. i. a rendek előtt semmitsem szándékoztam ja
vaslatba hozni, hanem csak egyszerűen végrehajtani 
határozataikat. Különben is első világi senatornak ne
veztetett ki, s a szövetkezett rendek a hadi ügyekben 
független hatalommal ruházták fel őt, úgy hogy mint 
valamennyi tábornok között a legelsőt, a fővezénylet 
mindenütt őt illesse; — ezenkívül a békebiztosok fejéül 
hasonlóképen ő választatott meg, — a mi mindenesetre

!) Bottyán tábornok ez időben még súlyos, sokszor fekvő-beteg volt ti 
nyáron kapott nagy sebei miatt: úgy bogy e táborozásában kocsin fekve kel
lett magát hadai után hordoztatnia. E körülmény okozá főleg, hogy többet 
nem tőn Herbeviile megrontására, mint a mit ily állapotában tehetett. így  is 
folyvást nyugtalanítá ő az ellenséget, csapatai éjjelnappal körülötte járván, 
sőt éjtszaka néhány ízben szerencsésen meg is támadta táborát, s élelmi sze
reiből, társzekereiből stb. sokat elnyert; száguldozod, elmaradozóit, betegeit 
elfogodozá, s a bácskai és pétervárad vidéki ráczokat szétvervén, levagdaltat- 
ván: nem engede HerbeviJléve] egyesülni. (L. bővebben Tha l y :  „Bottyán 
tábornok élete
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a nemzet iránta való bizodalmára mutat. Úgy látszott, 
megnyugovék, de bensőképpen nem volt megelégedve. 
A mi a császár követeit illeti: ezek tanúi valának min
den történteknek. Megbizattak, bogy tudósítsák küldő
jüket, miszerint a szövetkezett rendek engem ruházván 
fel a senatussal egyetértőleg a béketárgyalás felőli teljes 
hatalommal: utasításokat adtam Bercsényi grófnak, hogy 
az alkudozási ügyeket távollétem alatt ő folytassa Mind
ezeket így elrendezvén, elindulék Szécsényből, s a 
mennyire emlékszem, az ellenséget két héttel megelőz
tem volt.

Elmondám föntebb mit mívele Bottyán, midőn az 
ellenséget Szegedig kisérte, a hol az átment a Tiszán. 
Károlyi e folyam túlsó partján fogadta őt; a terület, a 
mely a Tisza és a Körös között fekszik, minden tekintetben 
kedvező volt reá nézve. E vidék nem homokos, ha
nem mindenütt egyaránt termékeny, s a hosszan nyúló 
emelkedések által mintegy barázdákra van szegdelve; 
a lapályokat rendkívül dós fü és nád fedi, mert az eső 
és hóié e helyeken megállván, mocsárokat képez, a 
mellyek nyáron át kiszáradnak, és a gímeknek és vad
disznóknak szolgálnak tanyául; mindennemű vad bőven 
találtatik e vidéken. — E közben Károlyi sem műkö
dött különben mint Bottyán; portyái néhány elmarado- 
zót és beteget fogtak el az ellenség közül, mivel az 
ellenséges hadsereg nem evett mást, mint vasból ké
szült kis kézi-malmokon durván őrlött gabonából sült 
kenyeret. A foglyok vallák, hogy a roszul őrlött ga
bona gyomrukban erjedésbe megy át, és oly betegséget 
okoz, a mely fölfujja és megöli a beteget. A németek 
arra számítottak, hogy majd Debreczenben, amely nagy 
és igen népes város, felfrissítik, kiheverik magokat: de 
a várost pusztánhagyva, és malmait lerontva vagy el
hordva találták.
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Ha mindazon biztatások, a mellyekkel Forgács 
Szécsényben kecsegtetett, valók lettek volna: úgy Egregy 
j) falunál, mely a Karika nevű hegyszorulat legmaga
sabb részén fekszik, odaérkeztemkor élelmiszereket s 
utászokat kellett volna találnom. De ott lelt hadseregem 
gyakran a kenyérnek is szűkében volt, s azonfölül 
még egyik sánczunknak biztosságára sem lehetett szá
mítani. A tábornok a hibát a tanácsra, a tanács viszont 
a tábornokra tolta: nekem pedig sem időm, sem ked
vem nem volt vizsgálatot rendelni, hanem helyre kellett 
hozni a mulasztásokat s a napról napra való élelemről 
gondoskodni. Az erdélyiek gyanúsítani akarák előttem 
Forgács hűségét: azonban keserűség uralkodván a felek 
között, azon valék, hogy ennek kitörését megakadá
lyozzam.

Azon hegyek, a mellyek Erdélyt Magyarországtól 
elválasztják, elkezdve a sólyomkői vártól, hol a Körös 
folyam ered, egész azon szegletig, a melyet a márama- 
rosi bérezek képeznek: Meszes- és Emberfő-hegyek
nek neveztetnek. Erdély felől magas erdőkkel boritvák, 
s azt lehetne mondani, mintha három egymásmögött 
emelkedő sánezot képeznének, tetőik oly közel állanak 
egymáshoz. A legmagasabb hegyek oldalai igen mere
dekek, szaggatottak és sziklások, s patakforrások által 
vannak át szegdelve. A hadmérnökök figyelmeztettek, 
mily nehézségekkel jár a Karika körüli magas hegyek 
védelme, s hogy ez okért a sánezokat e hegyszorulat 
Erdély felőli nyílásánál emeltették. Azonban megvizs
gálván a környéket, több helyet találtam, a hol sán- 
czainkat meg lehetett kerülni. De minthogy a németek 
nem igen kiváncsiak, a nép pedig ellenséges érzelem-

J) Magyar-Egregy; itt táborozott Rákoczy a zsibái liarcz előtt.
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mel viseltetik irántok: azzal kegyegtetém magamat, hogy 
az általán elterjedt vélemény, hogy t. i. csak a karikai 
és zsibói hegyszorulat volna járható, nagy hasznomra 
leend. Annyi bizonyos, hogy az első (t. i. a karikai 
szoros) jó szűk; a sánczok e helyütt két rendkívül, me
redek hegyre támaszkodtak, előttük levágott fák és 
ágakból készült torlaszokkal. Károlyi mindennap tudó
sított az ellenség mozdulatairól. Valószínűnek látszott, 
hogy Herbe ville a Karika szorosán kisérlendi meg az 
átmeneteit: azonban végképen Somlyónál kellett el
dőlni, hogy mellyik szorulatot választandja. E helyen 
lovas őrcsapatom volt, a melynek az ellenség közeled
tére vissza kellett vonulnia, a mit meg is tett; e szerint 
tehát másnapra várhattuk az ellenséget, mert azon szo
rulatnak nyomált, a mely felénk vezet vala. De nagy 
sajnálatomra nem sokára megtudám, hogy az ellenség 
hadaimból való szökevények vagy elmaradottak által J) 
értesülvén, rögtön megfordult és Zsibó felé vette útját. 
Legalább két vagy három menetre volt szüksége, míg 
a hegyeket kívülről megkerülhette, míg ellenben az én 
táborom idebelől csak két órányi távolságra feküdt az 
említett helytől. Ez novemberben történt; tovább tizen
két óránál folytonosan esett, s ha illyen maradt volna 
az idő két vagy három napig, tönkre jut vala az ellen
ség, a nélkül, hogy megtámadtuk volna. A talaj agya
gos, úgy hogy az első esőzés síkossá tévé, s mivel a 
föld jól átázott: a sár a kerekekre ragad vala, s ugyan
csak nagy erőt kelle kifejteni a lovaknak, hogy lábai
kat a süppedékből kihúzhassák. Károlyi, a ki az ellen
séget nyomon követte: az ezredek sátoraival megrakott

!) Cserei krónikája szerint egy oláh kém árulta el a dolgot, hogy t. L 
a Karika szorosa erősen el van sánczolva; a mire aztán a vidéket jól ismerő 
Glöckelsperg tábornok tanácsára fordult Herbeville Zsibó felé,
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tetemes számú szekeret, elhagyogatott pocigyászt, az ut 
szélén heverő betegeket s kidőlt lovakat és marhákat 
talált. Azonban az idő elindultuk óta ezen napig foly
tonosan kedvezett nekik, s most is kitisztult Azon völgy, 
mely Somlyótól Zsibóig vonúl, a hegyek első és leg
magasabb ágazata között mélyed. Mihelyt megtudám az 
ellenség említett hadmozdulatát: csupán két zászlóalj 
gyalogságot hagyván a karikai sánczban, a zsibói sán- 
czokhoz indultam, a podgyászt a Szamos völgye felé 
küldvén. Sánczaim fekvése ismeretes volt előttem ak- 
korról, a midőn először megvizsgáltam. Nagy nehézsé
geket találék balszárnyom védelmezhetésére nézve. Em- 
lítém már, hogy a németek mikor elhagyák a karikai 
szorulatot, hogy a zsibói felé jőjenek: nem vonúltak át 
a hegyek legmagasabb ágazatán; ők e között és egy 
más, szálas és ritka erdővel borított hegylánczolat kö
zött haladának E két hegylánczot Zsibónál a Szamos 
folyam általvágja; s a második bércz-sor félkörben lej
tősen emelkedik, oldala mivelve lévén. Ezen lejtőség 
teteje összeköttetésben volt azon magas hegygyei, a 
melyre balszárnyam támaszkodék. A lejtős ég el volt 
sánczolva, úgy a völgy is közepéig, a hol egy meg- 
mászhatlan, meredek magaslat emelkedett: erre állítám 
ütegeimet, a mellyek az említett egész félkörön ural
kodnak vala. Az ezen magaslattól jobbra eső lejtőség 
szintén el volt sánczolva, egész az átgázolható folyóig, 
s átellenben egy ormon még egy sáncz emelkedék. Bal
szárnyam gyöngén lévén fedezve, ledöntögetett fákból 
készült torlaszok által biztosíttatám, a mennyire lehe
tett: de munkások hiányában ezt be nem végezhettük. 
Mihelyt Károlyi tudósított az ellenségnek Zsibó felé in
dultáról: parancsot ktildék neki, hogy a Sennyey-dan- 
dárt a Karika-szorulaton átküldje hozzám, ő pedig had
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testével az ellenség táborának közelében maradjon, hogy 
azt megtámadhassa s felgyújthassa, midőn Herbeville 
reám fog törni: mert valójában, ennél több nem kellett 
volna, hogy őt tönkreteliessük. Szent-Márton napja előtt 
való napon az ellenséges hadsereg hozzánk már oly 
közel táborozott, hogy abban a völgyben, a mellyen 
jött volt, megláthattuk; balszárnyával a Szamosra tá- 
maszkodék; hadvonalának többi részét egy bérez elfödé 
előlünk. Csak egy órányira táborozott sánczainktól, a 
mi igen elősegítette volna Károlyi támadását. Este midőn 
rendeleteimet kiadám, és a hadak vezényletét táborno
kaim között felosztottam, jól ismervén Forgács szőr
szálhasogató s ingerlékeny természetét: tudtam, hogy a 
jobbszárny vezénylésére vágyik, miután Desalleurs mar
quis csak altábornagy (Lieutenant-Général) vala; hogy 
tehát a vitát megelőzzem: megkértem őket, hogy ma
gok között egyezzenek meg; mire Forgács, némi gúnyos 
udvariassággal, s azon ürügy alatt, hogy a jobbszárny 
franczia gránátosokból és más idegen ezredekből állván, 
Desalleurs könnyebben vezetheti, mint a magyar csa
patokat: átengedé annak vezényletét a marquis-nak.

Szent-Márton napján, (nov. 11.) az egész hadak el 
lévén helyezve, levelet kaptam Károlyitól, a melyben 
biztosított arról, hogy parancsaimat pontosan végre fogja 
hajtani, s hogy valóban a hegyen vett állást, a mit a 
levélvivő tiszt meg is jelölhet. Nem maradt tehát egyéb 
teendőm, mint még a folyón túl lévő őrcsapatkákat 
megvizsgálni. Azt hivém, erre reá érek ebéd után is, 
azért ebédelni mentem. Ebédem egy faluban készült, <) 
a mely ide egy mértföldnyire esik, s a hová hadsere
gem podgyászát is küldöttem volt. Már megebédeltem, *)

*) Szurdokon, gr. Csáky Lászlónál,
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a midőn jelenték, hogy az ellenség balszárnyán némi 
mozgás vehető észre; s minthogy a magaslat által el
födve nyomult elő: nem sokára megtudám, hogy a sán- 
czok ellen indult, a mint meghágta a magaslatot, a 
mely fele-utjában emelkedett. Erre rögtön lóra ültem, 
hogy a hely színére siessek. Kevés idő múlva hallottak 
a sortüzeléseket; de a lövöldözés nem sokáig tartott, 
s a mint folyvást előrehaladnánk, futókkal, s nem so
kára magával Desalleurs marquisval találkoztunk, a ki 
elmondá, hogy a balszárny egészen felbomlott, és hogy 
ő látván, miszerint a jobbszárnynyal semmit sem tehet, 
szintén visszahúzódott, Kevéssel ezután Forgács is odaér
kezett, jelentvén, hogy a ráczok nehány német lovas 
századdal azon ritkás erdőn át, a mely balra terül, fel
jutottak a magaslatra, ') és hogy a lovasság, a mellyet ő 
ezen a szárnyon vezénylett, nem teljesíté kötelességét; 
ekkép a gyalogság szemben és oldalról meg lévén tá- 
madtatva: 2) úgy vonult vissza, a mint lehetett Nehe
zen bírtam elhinni, hogy nagy veszteséget szenvedett 
volna e hegyes és erdős területen, a mely a visszavo
nulásra igen kedvező vala; minthogy azonban e gyalog 
had magyarországi csapatokból állott: kevesen jöttek 
vissza közülök az (erdélyi) táborba. Semmisem volt ne
hezebb, mint a halottak számát kitudni ily alkalmakkor; 
még a sebesültek is, hacsak bírták magokat, inkább 
hazavánszorogtak, hogy otthon holmi vénasszonyok ál
tal kuruzsoltassák, mintsem a hadseregbeli orvosok ál
tal gyógyíttassák magokat; a minek következménye 
aztán az vala, hogy számtalan sebesült roszúl gyógyult *)

*) E Glöckelsperg vezérletté lovasságot erdei álutakon át ismét amaz 
oláh kém vezeté a kuruczok nyakába,

2) Miután a sánczokat a hevesen reájok rohanó Virmond cs. tábornok 
ellen ezideig vitézül oltalmazta.
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meg s a bénák száma fölötte nagy lön. A midőn visz- 
szajövék, meghatározott jutalmat kaptak, sőt még az 
özvegyek is, ha férjeik haláláról bizonyítványokat hoztak.

Meghallván tehát ezen kellemetlen újságokat, meg- 
parancsolám, hogy először is a podgyász Szamosújvár 
nevű kis erősség felé vonuljon, a hol helyőrségem volt. 
Hogy a nyílt s igen kellemes Szamosvölgyébe száll
hassunk : még egy hegylánczon kellett átkelnünk, a 
mely nem volt sem igen magas, sem igen meredek. 
Feljutván a hegytetőre: jó rendben felénk haladó lo
vasságot pillantánk meg a távolban, azon az oldalon, 
a mely felől az ellenség elvághatott volna bennünket. 
Ez alkalommal tapasztalhattam, hogy a lelkibátorság, 
— és ez az igazi vitézség, — mennyire különbözik a 
szivbéli bátorságtól. Tábornokaim egyike, *) a kiről 
még a gyanú sem merte volna állítani, hogy az utóbbi 
hiányzik benne: annyira elveszté fejét ama lovasság 
láttára, hogy egészen megzavarodva közeledett hozzám, 
s elkezdé kiabálni, hogy a menetet gyorsítani kell, s a 
szekereket elhagyni. Helytelen viselete meglepett, s nem 
tudám egészen elnyomni boszonkodásomat, parancsolván 
neki, hogy küldjön ki egy csapatot kémszemlére, hogy 
megtudhassuk a valót: mert sokkal természetesebb azt 
hinni, hogy ez az általam várt Sennyey-dandár, mint 
sem az ellenség, a melynek lovassága nincs oly álla
potban, hogy ekkora kerülőt tehetne ily csekély idő 
alatt; vagy ha az volna is, ha el akarna vágni bennün
ket, bizonyosan nem haladna oly lassan. Azonban ke
vésbe múlt, hogy e tábornok szánandó magaviseleté új 
rendetlenséget nem okozott: mert a midőn elvált is tő
lem, akkor sem szűnt meg kiabálni, s igen meggondo- *)

*) Valószínűleg Eszterházy Antalt érti.
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latlanul beszélni. A dolog csakugyan úgy volt a mint 
mondám, mert azon lovas liad a Sennyey-dandár vala, 
a mellyet Károlyi még tegnap este elküldött parancsom 
értelmében. Rendeleteimnek főrésze azonban roszul haj
tatott végre: mert Károlyi a helyett, hogy tetthez fogott 
volna: haditanácsot tartott, hogy megkérdezze azon 
tiszteket, a kiket leginkább becsült, és a kiknek taná
csára kellettinél többet hajtott. Ezek elébeadák, hogy 
én parancsomat csak annálfogva adhatám ki, minthogy 
az ellenség állását nem tudom, a melyhez csupán egy 
szorulaton lehet jutni, s e szorost az bizonyosan nem 
hagyandja őrizet nélkül; következőleg komolyan meg 
kell fontolni, minő következményei lehetnek e vállalat
nak; és talán jobb is lenne e hadtestet (Károlyiét) ép
ségben fenntartani, mint koczkáztatni: mert ha az el
lenség el találja foglalni a sánczokat, igen jó lesz majd 
e hadtest annak folytonos nyugtalanítására; ellenben 
ha mindakét felől szerencsétlenség érne bennünket: elég 
ideje maradna a németnek csöndesen elhelyezkedni téli 
szállásokra. Azt sohasem akarám elhinni, a mire azóta 
figyelmeztettek, hogy t. i. Károlyi már ekkor liütelen s 
Pálffy tábornok által megvesztegetett lett volna; de 
arról erősen meg vagyok győződve, hogy azoknak hiá
bavaló okoskodásai által engedé magát félrevezettetni, 
a kikről azt hívé, hogy sokkal avatottabbak a hadvise
lésben, mint én. Annyi bizonyos, hogy e tábornok tudta 
szándékomat, még mi előtt beléptem Erdélybe, s hogy 
az efféle vállalatok kedve szerintiek valának. Ha tud
tam volna, hogy nem tetszik neki: máskép intézkedem 
vala, mert azt igenisjól tudtam tapasztalásból, hogy Ká
rolyi mindig talál magának mentséget, s ezek gyakran 
igen tetszetősek arra, hogy azt a mit nem akar, — ne 
tegye meg. Ekkép történt, hogy vezénylő-tábornokaim



161

e hadjárat alkalmával mintegy arra látszottak dolgozni, 
hogy a jámbor Herbevillenek diadalt szerezzenek. Annyi 
bizonyos, hogy Károlyi megtámadhatta volna az ellen
ség táborát azon országát felöl, a mely ennek balszár
nya mögött volt, sőt semmisem áll vala útjában, hogy 
jobb oldala felö'l is, azon a völgyön át, a melyen had
serege vonúlt, szintén megtámadja. *) Közel állott hozzá, 
beláthatott táborába, s láthatta, hogy a szokott lovas
sági őrökön kívül nem hagyott abban hátra semmi csa
patot, midőn az egy órányira eső sánczokra indult. Több 
fiatal tiszt kezdett ugyan zúgolódni ama magokat ta
pasztaltaknak képzelők ellen: mindazáltal emezek né
zete győzött, sőt még azt is hitték később, hogy a kö
vetkezmények igazolák véleményöket.

Estére Szamosuj várra értem seregem maradványai
val. Ez igen hires vár Erdélyben, különben fölvettettem 
volna, oly hitványnak és haszontalannak találtam. Állott 
pedig egy ódon és rendkívül tömör kastélyból, a mely- 
lyet öt vagy hatszögíí — mert már nem emlékezem 
biztosan — bástyázat kerít; ez utóbbi elég szabályosan 
van építve téglából, de csonka-torony alakú bástyái ki
csinyek voltak, szűk oldalfalaikon egyetlen lőréssel. Ár
kaiban volt ugyan víz, de könnyen le lehetett csapolni; 
végre minden oly szűk és szoros vala benne, hogy alig 
lehetett megmozdulni. Egyszerű oláh parasztok képezék 
helyőrségét, a kiket egy magas származású, de megle
hetős egvügyü ifjú. főur szedett öszve, s Forgács ked
vező ajánlatára a vár parancsnokává lön. Daczára tá
bornokaim nevetséges figyelmeztetésének, a kik attól 
tartanak vala: hogy hátha a parancsnok letartóztat s

*) Károlyi avval is mentegette a megparancsolt támadás elmulasztását, 
hogy az ellenség ledöntögetett fákkal iparkodott lovassága elöl biztosítani tá
borának hátfelét.

Rákóezy Ferencz fej. emlékiratai II. 11
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átszolgáltat az ellenségnek? a várba szálltain. Félelmek 
még szánandóbbnak tetszett előttem, mint maga a vár 
parancsnokával és őrségével együtt. Hasztalan lett volna 
felváltani őket, mert a hely mindennemű hadi-készletben 
hiányt szenvedett, s közelében nem volt raktárunk, a 
melyből fölszerelhettük volna. Ohajtám vala: hogy ha 
azon éjjel, midőn benne háltam, valahogy tűz támad, a 
nélkül, hogy arra gyanakodhatnának, mintha az én 
rendeletemre gyújtatott volna fel. Ez azonban nem tör
ténvén meg, korán reggel elhagyám a várat, miután a 
parancsnokot s a helyőrséget erélyes ellentállásra buz- 
ditáin, azon esetre, ha az ellenség megtámadná a várat; 
arra azonban ezek képteleneknek látszottak. Innen Beth- 
lenvárába mentem, a melytől vette nevét az e nevű hi
res család; e vár nagy és tömör, azonban erődítvényei 
nincsenek. Ezen hadmozdulat által biztosítám magunk
nak az emberfői hegyszorulatot; e bérez sokkal mere- 
dekebb mint a Meszes, a melyről már beszéltem. E 
szoros útat Magyarország felől az erődített kővári vár 
védi, a melyben helyőrségem volt. Karabélyos ezrede- 
met Szamos-Újvártt hagytam, a végre, hogy belőle ki
sebb portyák küldethessenek ki az ellenség mozdulatai
nak kikémlelésére. Herbeville győzelme daczára sok ne
hézséggel küzdvén, elég lassan vánszorgott Kolosvár 
felé, s talán ha az idő megtartva rendes folyamát hideg
esős és havas marad, soha nem ért volna oda. Jól ál- 
talláttam, hogy Erdélyben nem maradhatok, mivel azon 
hadak, a mellyekkel Orosz (Pál) tábornok Szebent tartá 
megszállva, erdélyiek lévén, az ellenség közeledtére bi
zonyosan elszélednek, családjaikat biztosítandók. Azt 
sem reménylbetém, hogy hamarjában Magyarországból 
vonhatok magamhoz hadakat; ezenfölül egyetlen erős
ség sem volt, a melyre támaszkodhattam volna. Körű
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lőttem úgyszólván csak Károlyi hadteste maradt, és ezt 
a tél folytán sikerrel használtam, a határokon tartván, 
honnan rá-rá-csapott a szállásaiban meglepett ellenségre, 
s keményen szorongatta. Ennek következtében azt hi- 
vék, miszerint csoda-bölcsességgel cselekedtél?:, hogy 
Zsibónál nem elegyedtek a harczba.

A föntebb mondottak daczára elég soká maradtam 
Bethlenben, arra, hogy félelmet ne mutassak, s időt en
gedjek a nemességnek, családairól gondoskodni. Azon
ban a hótól szinte úgy félhettem én is valamint az el
lenség. Azon hegyszorulat, a melyiknél tartózkodtam, 
egyike a legjárhatatlanabbaknak; éppen abban a szeg
letben van, a melyet a Beszkéd- vagyis Kárpát-hegyek
nek a Magyarországot Erdélytől elválasztó hegyekkel 
való egyesülése képez. Meglehetős fáradsággal vonúltam 
vissza. Útközben megnézém a föntebb már említett kő
vári várat, mely magában a szorulatban egy meredek 
és igen magas sziklán fekszik. Meglehetős roszúl olda
lazott (flanquerozott) s külvármüszerü falai nélkül mit- 
sem érne a szorulat védelmére. Elég tágas lévén ezen 
kerítése: jókora helyőrséget fogadhat be. E várnak a 
tőle elnevezett kerület alája van vetve, a mi által kapi
tánysága elég jövedelmessé válik arra, hogy a főbbjei 
is ásítozzanak utána. A Teleky-család megszerezte örö
kös birtokául; kapitánya — a ki nekem már azelőtt 
kaput tárt volt — gróf Teleky Mihály vala. A kerület 
lakóiból álló helyőrség élén jött előmbe; e lakosság kö
teles mindennel ellátni a várat. Ők bátor hegylakók, s 
ragaszkodnak várukhoz: ezért meghagytam mindent, 
úgy a mint volt, nem változtatván semmit régi szoká
saikon, mivel — gondolám egyebek közt — az ellen
ség hihetőleg úgyis bántatlanul hagyandja e félreeső 

a mi csakugyan meg is történt: békén
11*
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egész a háború végéig. A mint kivonultam Erdélyből: 
igen megvalék lepetve azon erdélyi főurak és nemesek 
sokasága által, a kik családjaikkal együtt követének, 
nem számítván azokat, a kik ezeken kívül Moldovába 
s Havaselvébe menekültek. Lakással és élelemmel kel
lett őket ellátnom. Megszámláltattam őket: számuk 
12 000 lélekre rúgott. Ragaszkodásuk meghatott; de a 
háborúra nézve nagyobb részt hasznavehetetlen fogyasz
tók valának, s terhére váltak a népnek. A fejedelem
ségemhez (az erdélyit érti) tartozó magyarországi vár
megyékben — a melyeket mindig bírtam — osztatám 
el szállásokra őket.

Magam pedig szállásomat Ecsed-várába tettem, a 
mely házam (a Rákóczy-ház) ősi birtoka vala, s mely
nek erődítvényeit a németek a háború előtt lerontották, 
de én újra fel szándékoztam építetni. Fekvését tekintve 
igen különös, és talán egész Európában nincs hozzá 
hasonló, úgy hogy bevehetlennek látszik. A kis Kraszna 
folyó, mely a Meszes hegyeiből ered, az ezen hegység 
előtt fekvő dombok alján terjedelmes ingoványt képez, 
a melynek közepén állott hajdan a székelyhídi vár; fo
lyását innét a Szamossal egyenközüleg veszi, ez utóbbi 
folyótól csekély távolságban: de Apátinál, hol annyira 
közeledik a Szamoshoz, mintha vele egyesülni akarna, 
rögtön egyet kanyarodik, s egy más ingoványt képez, 
a melynek kerülete három mértföld, feneke futó-homok 
és fölszine azon helyeket kivéve, a merre a folyócska 
kígyózik, zsombékkal és náddal van borítva. Folyását alig 
lehet észrevenni, mert hihetőleg a föld alatt önti fölös
leges vizét a Tiszába, vagy összeköttetésben áll föld
alatti utakon azon apró tavakkal, a mellyek a szomszéd 
Szabolcsvármegyében vannak. Azon magas hegyek fek
véséből ítélve, a mellyek Beszkéd nevezettel bírnak s
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Magyarországot Lengyelországtól és Moldovától elvá
lasztják, s a Tiszával egyenközüleg futnak, — továbbá 
a föntebbemlített Meszes begy fekvéséből — e begy 
szintén párhuzamosan fut a Tiszával, — és végre azon 
szegletből, a mellyet a Beszkéd-hegyek képeznek a mint 
a máramarosiakkal egyesülnek, ebből jő ki a Tisza 
miután több magához hasonló nagyságú folyamot ma
gába vett — tehát ezekből — mondom — ítélve azt 
hihetné az ember, hogy a vízözön árjai hordták és rak
ták le a mély fenékre a homokot, a mellyen azután a 
Kraszna folyó szétterült. Azon Liget nevű nagy erdő
ség, mely a Meszes és a Tisza közötti egész tért bo
rítja: megerősíti az embert e hitében. Ezen erdőség is 
egymással egyenközüleg húzódó h o m o k  halmok fö
lött terűi, a mellyek oly közel vannak egymáshoz, hogy 
úgy tetszik, mintha vizár képezte volna őket; de e ho
mok agyagos és termékeny. A halmokat borító erdő 
igen ritka, s törpe (árva) tölgyekből áll, azonban jó 
legelői vannak. A lapályok keskenyek lévén, sokáig 
megtartják az eső- és hó-vizet, s bokrokkal és a vizet 
kedvelő fák minden fajával tele vannak nőve. - — Ecsed 
ezen erdőség végén fekszik. Ha a városba akarunk 
jutni, a folyónak egy 50 lábnyi széles és rendkívül 
mély ágán kell átmennünk. A várost egy körülbelől 
30—40 lábnyi természetes csatorna veszi körül: a töb
bit a tőzegen nőtt nád borítja. Ezen város csak két 
földbástyával vala megerősítve, elől A házak oly föld
talajon épültek, a mely könnyen sárrá válik, de ismét 
hamar kiszárad. A város nem igen nagy vala; belőle 
az erősségbe jutott az ember, a mely két kiszögellő 
várműből állott; s a város és a vár között a folyam élő 
vizét tartalmazó csatornák terültek; ezek oly mélyek, 
hogy midőn az erősség leromboltatván, a kemény kő-



166

ragaszszal összecdzett jó téglákból készült bástyák romja 
e csatornákba dőlt: nem volt elég betöltésükre; a la
kosok állítása szerint először úgy látszék, mintha meg
teltek volna, azonban egy éj alatt az egész tömeget él- 
nyélé a mélység. Ezekből láthatni, hogy az egész három 
szigeten áll, mellyeket a folyó kigyózása képez. Az em
lített kiszögellő várművek is czölöpökre valának építve 
s földalatti osztályaik a viz színénél alantabban feküd
tek. Kiváncsi voltam megvisgálni a várművek alapját 
és a czölöpök minőségét; ezek kőrisfából voltak, s már 
egészen kővé váltanak, s letört darabjaik kemények és 
könnyűek valának. E czölöpökön jól letömött s igen 
vastag széntömeg volt, s ez óvá meg a földalatti lak
osztályokat a nedvességtől. A második várműben emel
kedett a tömörépületű palota, és mindezek mögött a 
folyónak még egy más csatornája, mely az erősséget 
egy igen gazdag, mezőben bővölködő rétségtől választá 
el, a mellyen ezernyi-ezer barom elélhetett. Ezen három 
nagy mértföldnyi terület kívülről egy nád-erdőnek lát
szott, belsejében azonban igen szép, tiszta, s a népnek 
talán hamis hite szerint feneketlen tó terűle el. Voltak 
kik már százölnyinél hosszabb kötelet eresztettek bele. 
a nélkül, hogy feneket értek volna E tó igen bővséges 
a halakban; a benne találtató mindenféle halak nagyon 
kemények és csodás nagyságúak, — A hires Báthori- 
ház egyik ága Ecsedtől vette előnevét, s e vár a csa
ládnak apámról való öreganyám (Báthori Zsófia) sze
mélyében történt kiholtával örökösödés utján szállt 
reánk, A Báthoriak czímerében három sárkányfog volt, 
ezen állat által körülszegélyezve. A hagyomány szerint 
mikoron a scythák e földön megtelepedének, egy az 
Opos nemzetségből való szittya vitéz egy sárkányt ölt 
meg e helyen, a hol azután e várat, vagy inkább há
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zat építtette: mert csak néhány századdal később erő- 
sítetett az meg; s ama hőstettért a Bátor nevet nyeré. 
Emlékszem, hogy a kincstárakban őrzött ritkaságok 
között láttam egy buzogányt, a mellyel a monda sze
rint Bátor Opos a szörnyeteget agyonütötte volna; azon
ban e fegyver kicsinysége igen kétségessé teszi a ha
gyományt. Minthogy az erődítvényeknek alapja épség
ben megvolt: elhatározám, hogy újból felépítetem e 
vármüveket, s a tőzegen át új csatornákat vágatok, a 
mellyek által a közlekedést az egész körüllévő vidék
kel fenn lehessen tartani. Ez ingoványok télen sem 
fagynak be; rendkívüli hidegekben meghártyásodik 
ugyan a viz. de jéggé nem keményedik. Erdélytől, a 
hol Károlyi hadai a tél folytán jól működtek, csak két 
kis napi járatra voltam. A németek fáradalmaik után 
nem igen élvezhették a nyugalmat.

Alsó-Magyarországban a császárnak semmi hadse
rege sem volt. Egy hadtestem Bezerédy (Imre) dandár- 
nok alatt folytonos beütésekkel háborgató. Styriát és 
Ausztriát, és pedig kitűnő sikerrel és szerencsével. Mint
hogy Bottyán tábornokot a nép és a katonaság igen 
szerette: átküldeni őt a Dunán, hogy gróf Csáky (Mi
hály) tábornokkal együtt vegye kezeibe a vezényletet. 
Megrohanta Soprony városát, azonban sikertelenül, mert 
a mérnökök tanácsára, nem hajlott. ') *)

*) Eákéczy emlékiratainak egyik föllibája, hogy a du min t ú l i  esemé
nyeket — bármily nevezetesek lettek légyen is — vagy éppen nem, vagy 
aránylag igen röviden és hiányosan érinti; valószínűleg azon okból, mivel
hogy ezen egész müvét sok év múlva, s levéltárától távol, pusztán emlékeze
téből irta: és így leginkább csak azon események maradtak meg részletesen 
emlékezetében, a mellyekben ö maga is közvetlenül szerepelt, — Dunántúl 
pedig ö személyesen csak egyszer volt, 1704-ben, Pakson. E körülmény, vagy 
tán a franczia kiadás hézaga teszi megfoghatóvá, hogy a fejedelem e helyütt 
úgy szólván egészen clfelejté megemlíteni Bottyán tábornoknak azon neveze?
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A szécsényi gyűlés óta a békealkudozási követek 
Nagy-Szombatba vették magokat Míg a császáriak út
ban voltak Erdély felé: nem lehetett egy ességre jutni 
a fegyverszünetet illetőleg, midőn pedig már bevonul
tak oda, mi vetettük azt vissza, nehogy általa kény
szerítve legyünk, a télen át nyugtonhagyni az ellensé
get. Ekkép a békekövetek csak az alkudozások fölötti 
éles vitatkozásokkal töltötték az időt.

Forgács tábornokot teljes működési hatalommal 
Kassára küldém, hogy az idegen módra szervezett lo
vas és gyalog hadtestet helyreállítsa, s áj ezredekkel 
öregbítse. O nagyon jól tudott a németekkel bánni, de 
a francziákkal sehogysem fért össze. Tüzérségemet is 
gondosan előkészíttettem a tervezett esztergomi ostromra, 
a mellyet e hadjáratra tűztem ki, a nélkül, hogy szán
dékomat bárkivel is közlöttem volna. Ecseden töltvén 
néhány hetet, minthogy munkácsi váramban átadatása 
óta nem válék: átmentem oda, megvizsgálandó a terű-

tes dunántúli 1705 őszi és téli diadalmas hadjáratát, a mellyel e legvitézebb 
és legnépszerűbb hadvezére a z s i b ó i  c s a p á s t  t í z s z e r e s e n  v i s s z a t o -  
r o l á  — mint egykorú leveleiben maga Rákóczy is emlegeti. Bottyán ugyanis 
8000 emberrel átkelvén a Dunán: meghódította és szilárdéi szervező a fölke
lés ügyének e g é s z  T ú l  a D u n á t ;  bevette Duna-Földvárt, Simontornyát (s 
ezt éppen a zsibói csata napján, nov. 11.), Palotát, Csíkvárt, Cseszneket, Ta
tát, Pécset, Siklóst, Pápát, Sümeget, Csobánczot, Somlyót, Vázsonykőt, Bo- 
rosztyánvárát, Kőszeget, Kapuvárt stb .; ostromzárolá Budát, Esztergomot, Fe
hérvárt, Győrt, Sopronyt; Ileistert Szent-Gotthárdnál, Pálífyt pedig Brucknál 
verte meg, és verte ki az országból; beütött Styriába, s Becs alá; 8000 em
berét e közben 20.000-nél többre szaporító: egész új ezredeket állítván és 
fegyverezvén föl, a németektől harezokban és bevett váraikban elnyert fegy
verekkel; Sopronyt összebombáztatta, megrohanta, s hogy be nem vehette: 
r é s t ö r ö á g y u k  h i á n y a  volt az oka, miután csak úgy minden rés nélkül 
kellett neki mennie a bástyáknak. Fehérvár ráczvárosát azonban így is sike
rült megvínia s prédára vetnie; majd a Dráván csapott által, s a ráczokat és 
horvátokat fékező meg, egész a Száváig barangolván stb. stb. (L. e hadjá
ratok részletes leírását T h a l y n á l ;  „Bottyán élete“.)
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letet, váljon nem lehetne-e e két helyet, a melyeknek 
fekvése oly rendkívüli s annyira ellenkező, csatornák
kal összekötni ? Munkács ugyanis sziklán épült, melyet 
csak kevés föld takar, e sziklahegy rónaságból emelkedik 
föl, úgy hogy egy jé mértfóldnyire nincsen közelében sem
mi magaslat; csak ily távolságban kezd folytonosan emel
kedni a vidék, egész a magas Beszkéd-hegyekig. A Ti
sza felől, a mely ide négy órányira foly: nincsen egyéb 
rendkívül sűrű erdőségnél — a melyben bámulatos ter
jedelmű, magasságú és egyenességű tölgyek találtatnak 
— avvagy roppant mocsároknál, a melyeket a munká
csi herczegséggel határos máramarosi hegyekről lefolyó 
vizek képeznek; e vizeknek folyása a beléjök dőlt fák
tól meg lévén akadályozva, annyira átszivárogják a 
földet, hogy az útak csak kemény télben járhatók. A 
Latorcza folyó, mely a Beszkéd-hegyekből ered, egy 
puska-lövésnyire folyik a (munkácsi) várhegytől. Egy 
zsilip segedelmével az egész rónaságot, a mely már ma
gában is igen mocsáros, víz alá lehet ereszteni, — és 
a vár megközelíthetlenné válik. Ezen előnyökön fölül 
a várhegy még egy folyó-vízzel telt árokkal is körül 
van véve, a mellyet le nem lehet csapolni, mélyebb 
lévén a feneke mint a folyóé, a melynek kavicsos ágya 
csekély mélységű.

Itt létemkor támadt azon szándékom: hogy az 
egész várhegyet szabályos hét szög-bástyázattal vétetem 
körül, a mit Demoiseau hadmérnök-dandárnok (Ingé- 
nieur-Brigadier) igen jól kimért, s később el is készített.

■ ‘Λ
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A z 1705-ik esztendőt Munkácson fejezvén be, az 1706-ikat 
a senatus üléseinek megnyitásával kezdettem, a mely- 
lyet január havára Miskolczra tűztem ki. E nagy me
zőváros az ország közepén fekszik, Egertől csak egy 
napi járásnyira. Bercsényi tábornok s valamennyi sena
tor megjelent; s eljött Szirmay is, a császári követek 
egyike, levelet hozván magával a közbenjáró hatalmak 
követeitől, a melyben ezek igen .sürgettek, hogy küld- 
jem meg nekik a béke-föltételeket, s a nemzet sérel
meit. A legfontosabb ügy, a mi ezen gyűlésen tárgyal
tatott, a rézpénz ügye volt. Mondám már följebb, hogy 
a háború kezdetekor valamennyi vármegyével tudattam 
körlevelek által e pénznem behozatalának szükségessé
gét, s jóváhagyásukat kértem arra nézve, hogy két mil
lió forint értéknyit verethessek.

Azóta, látván, hogy az első összeg nem elég: is 
m ét ugyanannyinak verethetését kértem. A hamis pénz
verők felhasználák az alkalmat, a minek folytán aztán 
e pénznem rendkívül elszaporodott; úgy, hogy a keres
kedők fólkezdék emelni az áruiknak árát, a vevők pe
dig zúgolódás nélkül fizeték a magasabb árt.

Az elszegényedett nemesség a rézpénzt adósságai 
kifizetésére, vagy szükségből elzálogosított ősi birtokai 
kiváltására akará fordítani: de azt e czélra nem hasz
nálhatván, meg kezdé vetni; a minek az lett követke
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zése, miszerint a jövendőre gondolván mindenki azon 
igyekezett, hogy rézpénzét ezüstre vagy aranyra vált
hassa. így keletkezett azután a pénzváltás rézről ezüstre, 
s az utóbbinak ára annálinkább emelkedik vala: mennél 
bővebben terjedt a rézpénz. Több senator azon véle
ményben volt, hogy be kellene záratni a pénzverő-háza
kat, s adót kivetni, hogy a rézpénz forgalmi becse neve- 
kedjék. E véleményt már majd az egész senatus elfo
gadd, midőn szót emelék, mondván: emlékezzünk meg 
arról, hogy a háború kitörésének főokai a németek által 
kivetett sarczok és adók voltának, mellyek számtalan zak
latással, zsarolással és bosszantással jártak, a mik ezek
nek elkerülhetlen következményei szoktak lenni; hogy a 
háború kezdete óta a nép ingyen és önkénytesen látja el a 
hadsereget élelemmel, mivel a marhák tartása neki semmi
be, legfölebb egy kis munkába kerül, s a föld bőven termi 
számára a gabonát; legnehezebb neki készpénzhez jutni, 
a kereskedés és az eladás hiánya miatt, mert mindenki 
a maga terméséből él; hogy keménykedéshez kellene 
nyúlni, hogy azon kevés készpénzt, a mely úgyszólván 
csak átfut a nép kezén, elragadjuk tőle; s hogy a több
ségtől olyasmit kérnénk, a mivel igazán nem bir; s végre, 
hogy a nép közül csak azok fizethetnének leginkább, a 
kiknek fiaik vagy rokonaik a hadseregben szolgálván, 
ezeknek zsoldja vagy zsákmánya által segítetnek: azt 
azonban igen zokon venné a katonaság, ha elkezdenők 
családjaikat zaklatni. Ha a rézpénz bősége, folytatám, 
oka értéke csökkenésének: e bőség bizonyosan nem a 
nép közt keresendő, hanem a nemesség, a hadi-tisztek, 
s leginkább a főurak között; és minthogy ezek nem es
hetnek adózás alá: ez úton nehezen lehetne azt forga
lomba hozni; hogy mindaddig, míg e pénzt úgy nem 
használhatják, mint az ezüstöt és aranyat: nem váland
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az becsülésük s vágyaik tárgyává; mert valóban, miért 
kívánna valaki gyűjteni és tartani olyan pénzt, a mely- 
lyet sem adósságai kifizetésére, sem zálogos birtokai ki
váltására nem használhat, sem fekvő jószágot nem sze
rezhet rajta, sem kamatokra ki nem adhatja? Nem taga
dom, hogy nagy bajok származhatnának abból, ha e 
pénznemet mindezekre alkalmasnak nyilvánítanék. Mert 
azonfólül, hogy anyaga nem igen ritka, könnyen utánoz
ható is, úgy hogy igen nehéz lenne a hamis pénzverő
ket megakadályozni sokasításában, továbbá hogy magok 
a külföldi kereskedők is ne csempészszék azt be hazá
jukból: hacsak az eddig használt pénzt valami különös 
jegygyei el nem látjuk, a mellyet nehezen lehet utánozni. 
Végre befejezésül mondám, hogy bármily meg vetettnek 
látszassák is jelenleg a rézpénz: mégis még legalább 
három évig használhatjuk; s ha a háború még tovább 
húzódnék: akkor folyamodhatunk majd az adóhoz; így 
legalább az az előnyünk lesz, hogy nem kell már most 
zaklatásoknak és kényszerített adóbehajtásnak kitennünk 
a népet, a mi az adóknak rendes következménye szokott 
lenni, miután a köznépnek természete, hogy készebb a 
legvégső végletekre juttatni a dolgot, mintsem hogy pénzt 
adjon. Ellenvetéseim hatottak, s a következő pontok men
tek határozatba:

Hogy a régi pénznek értéke leszállíttatik; hogy az 
újonnan verendőkre a Boldogságos Szűz oly kis képe 
nyomattassék, hogy azt a hamis pénzverők ne legyenek 
képesek utánozni; továbbá, hogy adósságfizetéseknél, 
zálogban lévő földek kiváltásánál, és mindennemű adás- 
vevéseknél a rézpénz érvényes legyen: ha a p é n z n e m  
s z e r z  őd é s i l e g  ki  ne m k ö t t e t e t t .

Már a jelen munka elején leírtam volt: minő álla
potban találám a,z országot, midőn a háborút elkezdettem,
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Nemcsak a nemesség volt kénytelen fekvő-birtokai zá
logba vetni az ausztriai elnyomás alatt: de az ország- 
nagyok is nem kevésbé el valának adósodva. Alig jö- 
vénk ki a tanácsból, midőn Forgács már azzal fenyegeté 
Szirmayt, hogy nála zálogban lévő jószágait kiváltandja. 
Ez azon hirre adott alkalmat, hogy az egész határozat 
Bercsényi ármánykodásai folytán hozatott, a ki szintan
nyira volt eladósodva, mint a másik. — Abban is meg- 
egyezénk, hogy komolyan hozzáfogunk a békealkudozá
sokhoz, fegyverszünetet azonban a tavaszig nem kötünk, 
továbbá hogy magam is közelében leendek az alkudo
zások színhelyének. Ez ürügyül szolgált arra, hogy magam
mal vezérelhessem azon hadakat, a mellyeket Forgács 
szervezett volt, — hogy így velők azon esetre, ha az al
kudozásoknak nem lenne eredménye, Esztergomot ostrom 
alá foghassam. Remény lém, hogy be vehetem e várat, 
mielőtt Rabutin kijőne Erdélyből, s a Tiszához érne. — 
E tanácsgyiilés ideje alatt alkottam az országtanácsi kan- 
czelláriát s a kanczellári méltóságra Sennyey (István) 
bárót emelém, a ki köszvénye miatt hadi-szolgálatra tel
jesen alkalmatlanná vált. .Miután több ügyet elvégeztem, 
s több rendeletet kiadtam: Miskolczról Egerbe menék.

Ezalatt Károlyi némi sikerrel barangolá be Erdélyt; 
nekem pedig nagy figyelemmel kellett az ellenség hadse
regére lennem, a mellyel nem akartam többé ütközetet 
koczkáztatni. Az igaz, hogy e hadsereg meg volt fogyva: 
de a sok szomorú tapasztalás megtanított, hogy sohasem 
manoeure-írozhatok úgy, a mint kívánnám; mivel a há
borúban a vezérben vetett bizodalom a szerencsés ese
mények forrása Sőt bátran merem állítani azt is, hogy 
ezen bizodalom az ütközet alkalmával való engedelmes
ség alapja: mert ha a katona azt hiszi, hogy mészár
székre viszik, csak kedvetlenül engedelmeskedik, s gyak-
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ran tekintget hátrafelé. Valamennyi tábornokom azon 
véleményben volt, hogy legkönnyebben úgy lehetne 
tönkre tenni Rabutin seregét, ha minden gabonát, takar
mányt, és malmot fölégetnénk előtte, útjában. En azon
ban csak mintegy szivem-ellenére egyezém bele e tervbe, 
a mely Herbeville ellen semmi hasznunkra sem volt. A 
magyarországi nép gabonáját közönségesen a földbe ásott 
vermekben tartja, a mellyeket a németek igen jól meg 
tudtak találni; mi pedig e vermekben levő gabonát el 
nem ronthattuk, s kézimalmait mindenkor használhatta 
az ellenség. A vidék is, a mellyen átvonulandó volt, nem 
nagy kiterjedésű, és bizonyos, hogy az ország szivének 
pusztítása által, legtöbbet csak minmagunknak fogunk 
ártani.

A hochsfádti csatavesztés óta a külső hadsegély nye
résében helyzeti reményemet elvesztvén: igen hajlandó 
valék a békére, de csak az oly békére, mely a nemzet
nek javára válandott; s ilylyent csak az angolok és hol
landok közbenjárása mellett remélheték elérhetni: a mint
hogy ha komolyan akarták volna, a császárt kényszerít- 
hették volna is ily békére. Meg akarám azért a közben
járó hatalmasságokat ügyünk igazságosságáról győzni. 
Ez okból határozám el magamat, hogy rendszeres alku
dozásokra lépek. Határozatomat tudatám Desalleurs mar- 
quis-val, s egyszersmind kérém őt: irja meg udvarának, 
hogy ha a király azt akarja, hogy a rendek folytassák 
a háborút, szükséges, hogy rendes szövetséget kössön 
velők, és velem is, mint Erdély fejedelmével; s hogy ura 
érdekében kívánnám, küldene neki minélelőbb teljes meg
hatalmazást, és utasítást e tervemre nézve, a mellyet vele 
közlöttem

Egret a tavasz kezdetekor odahagytam, hogy Nyi- 
trán Stepney lorddal, az angol követtel, találkozzam. Ott
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a fegyverszünet föltételeit illetőleg megegyeztünk. Mint
hogy gróf Bercsényi, ki a többi követtel együtt tárgyalta 
a föltételeket, igen kicsinyes dolgokban ütközött meg, s 
midőn a közbenjáró elém terjeszté a föltételeket, én e 
kicsinyes dolgokat mellőztem: teljesen megnyerém be
csülését. Elmondá, hogy József császár megtartotta hoz
zám való régi hajlandóságát, s k é s z  l e n n e  megengedni 
a fejedelemnőnek, feleségemnek, hogy engem meglátogat
hasson ; ami pedig őt illeti: szívesen fogja támogatni kíván
ságomat,ha levél által kinyilatkoztatom, hogy az reám nézve 
nem lesz kellemetlen. Ügyünk állása, felelém neki, nem en
gedi, hogy e tárgyban a császárnak Írjak, semhogy bárminé- 
mü kérelmet intézzek hozzá; hanem írni fogok a fejedelem
nőnek, s tudatom vele: mennyire örülnék, ha a fegyver- 
szünet alatt láthatnám, ha erre a császártól engedelmet 
nyerhetne, szavamat adván, hogy a fegyverszünet föl
bomlásával ismét visszabocsátanám, ha ő császári felsége 
kívánná. *) Nem sokat kelle kérni, hogy ez megtörtén
jék. A bécsi udvar már rég óhajtá őt hozzám küldeni, 
s az előttem tett ajánlat erre csak ürügyül szolgált. Az 
ajánlatot nem utasíthatám viszsza, s mihelyt a fejedelemnő 
megkapta levelemet, azonnal engedelmet nyert. Pompá
val fogadám őt Nyitrán, * 2) de kényelmesebb lakás végett 
nem sokára Kis-Tapolcsányba, s innen Érsekújvárra vi- 
vém, a hová Wratislaw gróf, cseh kanczellár, a császár 
kegyencze, s a békeértekezleteken második követe, után- 
nunk jött, azon ürügy alatt, hogy a fejedelemnöt meg

*) Rákóczynak neje és két kis fia, a fejedelemnek a bécsújhelyi bör
tönből lett menekülése éta le voltak tartóztatva a bécsi udvar által, s a feje- 
delemnö most is csak azon ravasz szándékból bocsáttatott férjéhez, hogy ezt 
a gr. Wratislaw által neki a béke fejében tett, alább elbeszélendő kedvező 
ajánlatok elfogadására bírja.

2) A fejedelemnőt Pozsonytól Nyitráig Ocskay László k iséré, 7000 
farkasbörös huszárból álló dandárral.
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látogassa. Én úgy tettetém magam, mintha észre se vet
tem volna érkeztét. Minden czeremónia nélkül jött, s 
midőn a fejedelemnő szobájában találkoztam vele, nagyon 
otthonosnak látszott lenni. Minthogy már azelőtt jól is
mertem : igen őszintén beszélt velem: római birodalomi 
független fejedelemséggel (Principauté Souveraine) s a 
birodalmi gyűléseken szavazatta] s üléssel kínált meg, 
és más egyebekkel, a mik előnyösebbek lettek volna 
házamra (családomra) nézve mint a választás alá eső er
délyi fejedelemség, — határozottan kijelentvén, hogy a 
császár sohasem fog beleegyezni, hogy ez utóbbinak bir
tokában maradjak. Elmondá, miszerint hasonló megbí
zásban járt el a bajor választó-fejedelemnél is, a ki egy
kor bizonyosan meg fogja bánni, hogy el nem fogadá 
azon ajánlatokat, mellyeket neki tett. Megengedem, vála- 
szolám, hogy mind ezen ajánlatok, a mellyeket jelenleg 
a császár részéről nekem tőn, tökéletesen egyeznének há
zam érdekeivel: de én családom emelését sohasem tekin- 
tém czélul; a háborút egyedül hazám szabadságáért kezd
vén, a melyhez születésem csatol; hogy ezen kapocs most 
még szorosabbá lön azon háládatosságom által, a mellyel 
az egész nemzet iránt tartozom, azon bizodalmáért, hogy 
kormányának gyeplőit kezembe adá; hogy részemről ő 
császári felségétől az erdélyi fejedelemséget sem kívá
nom, s hogy e tekintetben én megelégszem, ha a császár 
a Leopold császár által fejedelmi elődömmel Apaffy Mi- 
hálylyal kötött szerződést <) megtartja; hogy ha személyem 
e tekintetben akadályul szolgálna, örömest visszaadom vá
lasztási-oklevelemet az erdélyi rendeknek, hogy mindkét 
résznek kedvesebb fejedelmet válaszszanak, ha szolgáim 
legkisebbike lenne is az. Végül mondám, hogy szivem egész

!) Az úgynevezett l e o p o l d i  d i p l o m a  értetik.
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őszinteségével tártam ki előtte gondolatimat, s kérém, 
miszerint mondja el mindezt a császárnak, a kiről, — 
miután oly szerencsés vagyok, hogy személyesen ismer, 
s ha O Felsége azon hajlandósággal viseltetik irántam, 
a mely felől biztosított, — nem képzelhetem, hogy őszin
teségemért nehezteljen. Eszrevevém hogy Wratislaw meg 
volt lepetve feleletem által, s valóban megtudám, hogy 
visszatértekor oly kedvezően beszélt rólam, hogy maga 
is gyanússá lett. De akkor ezen ünnepélyes szavakkal 
vált el tőlem, a mellyekre jól emlékezem, mert lön 
okom reá, hogy azok újra eszembe jussanak: „Oh feje
delem, mondá, Ön Francziaország ígéreteiben bízik, a 
mely azon fejedelmek ápoldája (Hőpital), a kiket Ígére
teinek s fogadásainak megszegése által szerencsétlen
ségbe döntött; Ön is ezeknek számát fogja szaporítani, 
és ott haland meg.“ „Nem Francziaország viseletét ve
szem tekintetbe, felelém, hanem kötelességemet, a mely
ről már beszéltem.“

így váltunk el, s nem sokára ezután a fejedelenmő 
a karlsbadi fürdőbe ment Chehországba. Ö ezen fürdőt 
egészsége helyreállítására oly szükségesnek hitte, hogy 
miután íigyelmeztetém őt, s megjósolám neki mindazt 
a mi őt később érte: nem akarám erőszakkal vissza
tartóztatni. — A császár rendes útlevelet rendelt adatni 
neki, s én Forgács tábornokkal kisértetém őt el a morva 
határokig. A bécsi udvar nem volt megelégedve felele
temmel ; — nem sokára testvérnénémet Aspremont grófnét 
küldé a császár hozzám, a kit tisztelt, és a kiről tudá, 
hogy én igen szeretem. Minthogy József császár fogsá
gom előtt és alatt nagyon nyájas indulattal viseltetett 
irántam, néném biztosított, hogy azóta sem változott 
meg, főleg mióta megtudá, hogy igen igazságtalanul
bántak velem; ő is elmondá mindazt, a mit Wratislaw

12Bákóczy Ferencz lej. em lékiratai II. u
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gróf elémterjesztett volt, sót biztosított, miszerint föl van 
hatalmazva, hogy föltétlenül (comme une Carte-blanche) 
elfogadottnak jelentheti ki minden kívánságomat, Erdély 
kivételével. Az egész országtanácsot összehíttam Érsek
újvárra. Békebiztosaink Nagy-Szombatban valának, a 
császár biztosai pedig, a kik közül az első a lotharin- 
giai herczeg testvére az osnabrücki püspök, később trieri 
választófejedelem volt, Pozsonyban tartózkodtak. A bé
kepontok Érsekújvártt az egész senátus közreműködé
sével szerkesztettek.

Ezen alkudozások alatt ernyedetlenül folytatám a 
készületeket Esztergom ostromára. Az ágyú- és mozsár
ütegek a piacz közepén sorban állottak, szekereiken Az 
erősség alatt 12.000 embert táboroztattam, részint lovas
ságot, részint gyalogságot, a kik idegen módra voltak 
szervezve, s Forgács vezénylete alatt állottak. Kurvá
nál, a mely Esztergomon fölül egy órányira fekszik, s 
a hol a Duna igen keskeny: sánczokat készítteték <) 
Ezen sáncznak kettős czélja volt, hogy t. i. hídfőül szol
gáljon, és egy hadtestet fedezzen. E helyütt 2) két, czukor- 
süveg alakú s igen meredek hegy emelkedett, a mely- 
lyekre szintén erős, és czölöpzettel is ellátott redoute- 
okat építteték; a harmadik magaslat a Duna hosszában 
feküdt: erre jó tábori erődöt vettettem. Ásásközben igen 
sok régi emléket és föliratokat találtunk, a mellyekből 
kitűnt, hogy Marcus Aurelius idejében e hely egy ró
mai legio elsánczolt táborhelye volt Minthogy ezen erő
dítési művek háromszöget képeztek: a közbenfekvő tér 
elég nagy volt arra, hogy rajta egy hadsereg tábort 
üthessen. A tutajok mind készen valának, úgy hogy *)

*) Tulajdonképen Karván alól, a csenkei puszta határában.
a) Azaz: a jobb parton, Csenkével átellenben, Nyerges-Újfalu fölött, a 

hol a hegytetőkön c sánczok ma is igen jól látszanak. T. K-
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azokat a kellő időben vízre lehetett bocsátani, s a "hiti- 
veréshez hozzáfogni.

A fejedelemnő s a közbenjáró követek még Érsek
újváron voltak, midőn egy napon lóra ültem, hogy a 
táborban lévő hadtest fölött szemlét tartsak. Forgács 
csatarendet formált, s engemet a sorok előtt fogadván, 
a szokás szerint oldalvást lovagolt előttem, kivont kard
dal, úgy a homlokzat előtt, mint visszafordultomkor a 
két hadvonal között is ; midőn azonban a második had- 
vonalt hátulról akarám megszemlélni: udvariasságból 
hüvelybe tétetém vele a kardot. Nem sokára Bercsényi 
jött ki a közbenjáró követekkel, s Forgács ő neki is 
ilymódon tisztelkedék, s szintén azonképpen kisérte a 
hadsorok előtt, mint engemet; midőn azonban a máso
dik had vonal hátuljához értek, Bercsényi elfelejtő, hogy 
Forgács iránt hasonló figyelemmel legyen, hogy t i. 
hüvelybe tétesse kardját; ez tehát kivont karddal lova
gol vala mellette, mindaddig, míg amaz eltávozott: de 
igen megbántva érezé magát, azt hívén, hogy Bercsé
nyi büszkeségből, s személye megvetéséből cselekedett 
ilyképpen. Haragját azonban elfojtá estvélig, a mikor a 
tábornokok a jelszó megtudása végett mindnyájan hoz
zámjöttek. Szokás szerint először Bercsényinek s udvari 
hadaim részére főudvarmesteremnek mondám meg a jel
szót. Bercsényi Forgácshoz közeledők, hogy a jelszót 
tudtára adja: ez azonban visszalépett, mondván, hogy 
ő tőle nem akarja elfogadni, mert nem főtábornoka a 
szövetséges rendeknek, s mert igen udvariatlanul viselte 
magát irányában. Erre rögtön kiment a szobából. Ber
csényi is kiment nem sokára, s elém terjeszté panaszát. 
En, felelém, nagyon rosszalom Forgács tábornok vise
letét, azt azonban csakugyan nem parancsolhatom meg
neki. hogy őt a szövetséges rendek fővezérének ismerje,

12*
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■minthogy a rendek e méltósággal nem ruházták föl; 
mindazáltal számot kérendek Forgácstól: miért vona
kodott folytatni azt, a mit mindeddig tett. E tábornok 
(Forgács) engedelmeskedett ugyan szavaimnak: de Ber
csényi nem tudta megemészteni válaszomat. Megbetege
dett, s reszketegség szállta meg tagjait, úgy hogy a 
Leopoldvárhoz közeleső hévvizekbe ') kellett vinni; 
felgyógyult ugyan, de neheztelése jó soká tartott. Sok 
ideig nem tudtam elhitetni vele, hogy én egyedül csak 
igazságszeretetből nyilatkoztam így, nem pedig azért, 
hogy Forgácsnak kedvezzek. Betegsége alatt a senato- 
rok közül többen figyelmeztettek: mily kártékonyán 
hathat betegsége s elégedetlensége az alkudozásokra. 
Kértek, hogy vigasztaljam meg, és adjak neki némi 
elégtételt. De azt felelém nekik, hogy bármily barátság
gal viseltetem is Bercsényi gróf iránt, igazságosan meg 
nem másíthatom azt, a mit mondtam; hogy Forgácsnak 
mindenkor joga lenne a panaszra, ha azt akarnám ál
lítani, miszerint Bercsényi gróf a szövetség által nevez
tetett ki fővezérré, — hisz ők magok is jól tudják, hogy 
erről nem volt szó Szécsényben; s hogyha a rendek 
nevében tennék ilyesmit: a senatusnak kötelessége lenne 
azt ellenezni. Végre mondám, ha azon körülmény, hogy 
Bercsényit megsértettem, ártana az alkudozásoknak: in
kább kész volnék elmenni s harczolni az ellenség had
serege ellen, a mely fejedelemségemet megszállotta. Ber
csényi azonban midőn a hévvizekből visszatérve látá, 
hogy semmitsem erőszakolhat ki: észretért, s folytatta 
Nagy-Szombatban az alkudozásokat, egy ország szövet- 
séges-rendeinek — a milyeneknek ünnepélyes módon 
ismeré el szövetkezésünket a császár — megfelelő mél- l

l) A pöstyéni fürdőt érti,
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tósággal W rati si aw gróf Nagy-Szombatba mene, a hol 
közte s Bercsényi gróf között tökéletes egyenlőséggel 
történtek a találkozások, A meghatalmazványok kellő' 
ünnepélyességgel cseréltettek ki. A közbenjárók: mylord 
Stepney Angolország, s de Rechteren gróf a szövetsé
ges belga rendek részéről, elismerték sérelmeink igaz
ságos voltát; azonban a bécsi udvar folyvást makacsul 
ellenezé vagy kijátszotta előterjesztéseinket, a mint ez 
a C o n s t a n t i u s  V e r a t i u s  név alatt megjelent kiad
ványból 1) látható. A bécsi udvar ugyanis nem akar
ván meghoszabbítani a fegyverszünetet, mi nem felel
hettünk válaszára, a mellyet előterjesztéseinkre adott; 
ezért válaszoltunk ama nyomtatvány által, hogy a kö
zönségnek legyen tudomása a dolog mibenlétéről.

Néhány nappal a fegyvernyugvás megszűnte után 
Esztergom megszállására indultam. 2) A Garam folyó 
torkolatánál ütöttem fel táboromat, ágy hogy e folyó 
had vonalunk mögött esett, a mi a tábornak kényelmére 
vala. Sátorom a tábor közepén egy dombon állott, a 
honnan beláthattam ütegeimre. A folyam túlsó partján 
egy gyaloghadtestem táborozott, a mely a város meg 
rohanására vala szánva, és az idegen lovasság Gyürky

J) Magyarul és latinul külön kiadványban mindgyárt akkor, Rákóczv 
által kinyomatott becses véd- és czáf-irat, V a y  A d ám tél, a kinek „Veracius 
Constantius, miles Hungarus·* á l n e v e .  Tartalmazza kellő bevezetéssel és be
fejezéssel a császáriak válaszát, és a magyarok viszontválaszát, a béke alku
dozások alkalmával. Francziául olvasható a „Hist, des Revol. de Hongrie“ 
IV-ik kötetében.

*2) Szükségesnek látjuk itt, kiegészítésül némely ekkor történt neveze
tes!) hadi tényt rövideden fölemlíteni. — Gr. Pálfty János, a bán, nehány ezer 
zabolátlan horvát és rácz haddal mindgyárt a fegyverszünet végén, égetve, 
dúlva betört az országba: de Bottyán lovas haddal s szekerekre rakott gyalog, 
sággal hirtelen ül reájaiitvén, kikergette Styriába. — A fegyverszünet alatt a 
császáriak az Ausztriába való becsapások meggátlására, megfeszített erővel, 
éjjel-nappal dolgoztattak egv nagyszerű sánczolaton. mely a Fertőnél kezdőd'
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(Pál) tábornok vezérlete alatt, a ki hajdan a törökliá- 
borúkban szolgált. Az említett hid elkészültével meg
nyílt a közlekedés ; minthogy azonban a hid csak tal
pakból állott : veszélyes lett volna átszállítani rajta a 
faltörő-ágyukat, — mert azon támadási terv szerint, a 
mellyet Le Maire hadmérnök-dandárnok készített volt, 
az ostromlövegeket a folyót közbe véve *) kellett föl
állítani. Az innenső oldalról a vár még sohasem támad
tatok meg, és noha a viz felőli oldala a hegynek, a 
mellyen épült, nem oly meredek mint a többi: a roham 
ezen oldalról sohasem sikerülhetett volna, a mint bevé
tele utáni kísérleteinkből kiviláglott. Mindazonáltal soha 
meg nem bánám, hogy e tervet követtem, mert a hegy
nek azon része, a mely velünk átellenesen feküdt, ■) 

egész középmagasságáig jól meg volt rakva czölöpzet- 
tel, s e mellvéd mögött széles és mély árok nyúlt; e 
szerint e vár sokkal erősebb vala, mint az ember egye
lőre gondolta volna. A várossal tornyok által védett 
fallal s két kis szögletbástyával van összekötve. A hét 
— nyolcz lábnyi vastagságú erős faragott-kövekből épült 
Duna felőli várfal és a folyam között egy apadáskor

vén, a sopronyi erődítésekig·, s onnét ismét Eraknóváráig, azaz a határokig 
húzódott. A sopronyi és fraknói erősségeken és magán a sánczolaton kívül 
hat, szabályosan épült redoute oltalmazá e védvonalt. Agyukkal és őrséggel 
jól meg volt rakva, A kuruczok a fegyverszünet lejártával, többször megkö- 
zelíték e müvet, majd erejüket egyesíték, saug.  18-kán reggel gr. E s z t e r -  
h á z y  A n t a l ,  B o t t y á n  J á n o s  és B e z e r é d y  I m r e  nyílt rohammal rája 
rontván, szerencsésen bevették. Minden redoute-ot külön kellett kiostromolni. 
A menekülő németeket egész a sopronyi kapukig vágták, sok foglyot ejtettek, 
töméntelen fegyvert, hadi készletet, zsákmányt nyertének. Azután a bevett 
sánezokat levonatván: beütöttek Ausztriába, s egész Bécs külvárosaiig min
dent porrá tőnek, Pálffy dulásait megboszulandók. (L·. T h a l y :  „Bottyán 
élete.“)

*) Az az Párkány felöl. (L. Szalaynál.)
2) Az az túlról, a Szent-Tamáshegye és a város felöl.
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szárazon maradó zátony van. Λ vár maga igen szoros 
és szűk s ezért a város, míg el nincs foglalva, nagy 
hasznára szolgál az őrségnek. A várost majd minden 
nehézség nélkül kerítettem hatalmamba; 48 óra alatt 
rést lőttünk, s a hadak az említett zátony felől indul
tak rohamra; az ellenség a nélkül, hogy a résnél ellent- 
állott volna, a várba vonííla vissza. Elhelyezvén hadai
mat a városban: a várfal aljához mintegy hat ölnyire 
(six toises) lévő barlangban állítottam föl egy üteget, a 
melyből elkezdődött a réslövés. A fal egész aljáig ki 
volt téve a lövéseknek; a nagy távolság miatt azonban 
·) erős lövéseket kellett tenni az ágyukból. Mégis czélt, 
értünk, noha sok lövésünk haszontalan volt. A rés elég
gé meg volt bontva, s a hadmérnök nézete szerint hasz
nálható vala, s ámbár nem osztoztam nézetében, éjjelre 
elrendelém az ostromot. Az ellenség töméntelen gráná
tot és bombát hányt a rohanókra, a mi valóságos tűz
esőnek látszott. E látvány hadaim előtt újság volt; nem 
igen törték magokat fölfelé, minélfogva az egész nagy 
zajjal, de kevés sikerrel ment végbe. Ezen sikertelen 
roham időt engedett az ellenségnek a rés elsánczolá- 
sára. E rés igen könnyen nyaktörő vállalattá válhatott 
volna ránk nézve, mert a hegy meredeksége miatt nem 
árthattunk a sánczolatnak, golyóink csak alig érték a 
mellvédet. Azt ajánlám tehát a hadmérnöknek, s de la 
Mothe-nak, a ki a tüzérség parancsnoka volt, hogy az 
említett nagy üreget vagy barlangot használjuk akna
ásásra. Jól láttam ugyan a nehézségeket, a mellyekkel 
a természet által formált üregeknek aknává alakítása 
jár, minthogy az ily akna nagyon ki van téve a lég- *)

*) A várfél] ugyanis, melyet törettek, fennt a hegy tetején; a hegy Iá» 
báig lenyúló falazat aljától hat ölnyire lévő ágvuteíep ellenben lennt a völgy
ben állott; innét a nagy távolság.
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járatnak; de a várparancsnok Kuckl'ánder ezredes, azok 
állítása szerint, a kik ismerték, együgyii öreg volt, a 
ki rangját pénzen vette, a nélkül hogy valaha sokat 
bajlódott volna a hadtudománynyal. Az aknászok ké
nyük kedvük szerint dolgozhattak. Előszűr egy hasa- 
dékra vagy érre akadtak, a mely előre vezetett, ez ki- 
tágítatván, egy más keskeny üregre bukkanának, amely 
azonban nem látszott érnek lenni, s jobbra kanyaro
dott. Ezen üreg igen kemény vörös-márványban mé- 
lyedt, a mellyen nem igen fogott a véső. A munka 
napról napra lassabban haladt, s a siker mind kéteseb
bé lön.

Rabutin kijött seregével Erdélyből, s elszántan a 
Tisza felé nyomult. Károlyi, a ki folytonosan előtte 
szállongott, mindent felégettetett tábora körül, a nélkül 
hogy a lakosságot erre erőtette volna, mert a nép maga 
gyújtá fel kunyhóit, Bercsényi tábornok hadteste a Vág
nál majdnem fölöslegessé lett, Stahremberg Guido ve
zérlé az ellenséges hadsereget, a mely mindössze is hat 
ezernyi lovasságból és gyalogságból állott, s Komárom 
ágyúinak védelme alatt, táborozik vala. ') Előttem, Stah- 
rembergnek szemmeltartására három ezred állott Bottyán 
tábornok alatt, a kihez a komárom-városi lakosok rend
kívül ragaszkodtak. Bottyán előőrseit a, Duna mellett, 
a komáromi várral szemközt állttá fel. * 2) Bercsényi tá
bornok azt ajánlá, s én beleegyezém, hogy ő lovassá
gával Károlyihoz csatlakozik. Menete közben megte- 
kinté az (esztergomi) ostromot. Elhatároztam, hogy utána

]) Itt csupán csak a Stahremberg közvetlen vezérlete alatt álló cs. had
test értetik, a Rabutinnal Tiszántúl, Pálffyval és Heister Haníbállal Dunán
túl, és Glöckelsperggel Erdélyben lévő hadakon kívül.

2) Seregének zömével a neszmélyi hegyekre támaszkodott, míg Eszter- 
házy Antal Tatánál örködék. ( T h a l y :  ,,Bottyán élete.“)
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menendek, lia Rabutin Tokajnál átkelne a Tiszán. Mind
ezeknél fogva sürgettem az aknászokat, de nem volt 
több lőporom, mint a mennyi az akna megtöltésére kel
lett volna. Az ágyuk gyájtólyukai már igen megrom
lottak; ez okért tehát mozsarakat hozattam, és daczára 
a távolságnak, azt tapasztalám, hogy az ezekből lőtt 
bombák a földerődítvények ellen igen hatásosak. Végre 
az aknák megtöltéséhez fogtunk, mert már elegendő lő
porunk volt. ') A várparancsnokot fölszólitatám: adja 
meg a várat; ő azonban nem felelt, hanem éjjel kitör
vén, elfoglald aknánkat, és az aknászokat kardra há- 
nyatá; lőporunk egy részét elvivé magával, az üregben 
pedig őrséget hagyott. Ezen esemény igen kellemetlen 
volt ugyan, mindazonáltal nem akarván eltérni kitűzött 
czélomtól: legválogatottabb csapataimat előrendelém, 
hogy az ellenséget az üregből kiostromolják. E vállalat 
sok nehézséggel járt. mert az üreghez csak egyetlen 
egy igen keskeny ösvény vezetett, s csak félpuskalö- 
vésnyi távolságban a vártól kellett a hegy oldalában 
fölmenni. De rohanó csapataimnak vitéz és büszke ma
gatartása annyira megrettenté a barlangban lévő néme
teket, hogy közeledtükre elhagyók helyüket, és felmász
tak a hegyre, a mint tudtak. Ezalatt egy szökevény 
érkezett hozzánk, a ki hírül hozá, miszerint több tiszt 
ajánló a parancsnoknak, hogy c a p i t u 1 á Í jon,  mint
hogy Stahrembcrg, a ki már többször felelt Komárom 
ágyúival a lövésekkel adott jelre, nincs azon helyzetben, 
hogy segélyükre jöhessen. A parancsnok azt válaszolta 
nekik, hogy helytelen időben lett általunk fölszólítva a 
föladásra, s ha ágy beszélünk vele a mint illik, tudja 
mit kelljen felelnie. Igaz ugyan, hogy egy szökevény

’) Λ. lőszerek tíz ostromhoz az érsek újvári vár raktáraiból érkeztek,
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beszédére nem sokat lehet adni; mindazáltal hogy meg
tudjam: mennyi igaz előadásából? vizsgálatot rendeltein: 
hogy a felhívás valósággal szokatlan időben tétetett-e? 
S csakugyan kiderült, hogy parancsom későn érkezett 
a Dunántúlra, és hogy azon tiszt, a ki a városban pa
rancsnokolt, csak napnyugta után doboltatá a föladási 
jelt ( chamade) .  Az ostromot kész valék félbensza- 
kasztani; mert Stahremberg hidon kezdett dolgoztatni, 
arra az oldalra, a mellyen én állottam, 4) s a mellyen 
azon három ezreden kívül, mely Komáromot tartotta 
szemmel, * 2 3 4) csak két ezred lovasság volt táboromban, 
a többi a túlsó parton lévén. A mi több: még ágyúi
mat is féltenem kellett, mert, ha az ellenség átkelt volna 
(a Vág-Dunán): Érsekújvártól könnyen elvághatott volna. 
Megparancsolám tehát, hogy az aknák fodessenek be, 
(masquiroztassanak) a lőporral töltött fellobbantó kanócz 
fonadékok az aknákhoz illesztessenek, és az ágyuk az 
éjjel a telepekből kivonassanak Másnap kora reggel 
azon ajánlattal szólítatám föl a várparancsnokot, hogy 
küldjön ki egy tisztet, a ki meggyőződhetik, hogy az 
aknák, a mellyeknek szerkezetét ismeri, készenállanak 
a fellobbantásra. A parancsnok megijedt, túszokat külde, 
s a c a p i t u l a t i o  kevés idő múlva megköttetett. Az 
őrség a résen vonúlt ki a várból, mi pedig hajókat 
adánk alája, s két nap múlva s) T e  D e u m o t  énekel- 
teténk a kápolnában, a mellyet szent István király épí- 
tetett. Mind a három erősségben l) egyszerre tétettek 
az üdvlövések.

*) Rákóczy a Duna baloldalán, Párkánynál áll vala, és Stahremberg1 a 
Vág-Dunára készitteté a hidat.

2) Nem a Bottyán ezredei, mert ezek a jobbparton állának, ha csak idő
közben át nem rendeltettek.

3 J  Sept. 14-kén.
4) Újvárit, Esztergomban és Nyitrán.



Lej ebb száll itat van hidamat, igen sietek, mert Ra- 
butin átjött Tokajnál a Tiszán, s megtudám, hogy Stah- 
remberg Komáromban ostromra készül. Esztergomban 
két zászlóaljat hagyék palotásaimból, a kiktől legtöbbet 
vártam és B o n a f o u x  ezredét, a kit parancsnokká tet
tem. 1) Annyi élelmet hordattam a várba, a mennyit 
csak öszveszedhettünk; a mi a lőport illeti: azt a vár
ban eleget találtunk. Azonban távollétem alatt e várat 
leginkább egy igen alaposan kidolgozott haditervnek 
végrehajtása által hittem megmenthetni. R i v i e r e ,  a 
ki hadmérnök és tüzérségi alezredes volt, s mint hadi 
fogoly Pozsony várában tartaték vala, (a hol csak igen 
gyönge helyőrség volt, azon száz hajdún kívül, a kik 
a közönségesen itt tartott korona rendes őrei; de jelen
leg a korona nem volt itt, Bécsbe vitetvén már a há
ború kezdetekor); tehát Riviere, a ki pozsonyi rabsá
gából a közbenjáró követek befolyása alatt két évvel 
azelőtt létrejött egyesség értelmében csere utján kisza
badult, jelenté hogy a várnak a Dunafelől egy kis ka
puja van, a mely igen rosszul őriztetik, s egészen el 
van hanyagolva; és hogy semmisem lenne könnyebb, 
mint a Duna s a város között csapatokat vezetni oda, 
ezen meglepetés megkísérlése végett; s még ha ez nem 
sikerülne is, könnyen föllehetne gyújtani a raktárokat, 
a mellyekből Stahremberg serege nyeri az élelmet, mert 
ezek minden védelem nélkül állanak a Dunapartján. E 
terv nekem nagyon megtetszett, és Riviere maga ajánl
kozott vezetésére. Végrehajtására a tervnek Forgács tá
bornokot rendelém, az egész idegen hadakkal, körül
ményes, határozott, és sajátkezüleg aláirt rendeletet ad

*) Helyettes várparancsnok Horváth Tamás gyalogezredes volt* — 
Bonafoux német ezredén, s a két század vörös-palotáson kívül még Csajághy 
János hajdúiból is voltak a várban. (L. „Bottyán élete“ 505-ik 1.)
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ván ki számára. Először mintegy Morvaország felé kel
lett neki tartani, de a Pozsonyhoz közel fekvő' Baziri- 
városánál rögtön megállapodni, s megkísérteni az emlí
tett vállalatot. Eszterházyt két ezred lovassággal Eszter
gomhoz átellenben hagytam táborban, hogy folytassa a 
várnak élelemmel ellátását, és sietesse a lőtt rések hely
reállítását. Bezerédy dandárnok parancsot kapott, hogy 
Soprony vidékét elhagyván, Stahremberg hadseregének 
közelébe húzódjék azt nyugtalanítandó, s azon esetre, 
ha ez Esztergomot ostromolná, vágja el őt élelemtárai
tól. Ezeket igy elrendelvén, elindultam karabélyos ezre- 
demmel, hogy Bercsényivel csatlakozzam, a ki kétállo- 
másnyira táborozott Kassától, a mely alá ostromló szán
dékkal megérkezett volt Rabutin. Még csak két napi 
járóföldre voltam Esztergomtól, midőn Eszterházy je
lenté, hogy a karvai erődítéseknél, a mellyekben Chas- 
sant dandárnok parancsnokolt, Stahremberg megjelent, 
és hogy a német szökevények azonnal átadtak neki egy 
redoute-ot; ezután a nagy erődöt támadá meg, ellentál- 
Iás nélkül elfoglalta, s a 13 száz emberből álló őrséget 
kardra hányatá. Azon nehány ember, a ki úszás által 
menekülhetett, jelenté, hogy Chassant látván a németek 
árulását, tökéletesen elveszté fejét, s hadaival a mere
dekség szélén fekvő remetelakba (Hermitage) vonult, s 
hogy a németek mielőtt ide bementek volna, jó hosszú 
idő alatt megkerülték a lakot, nem tudván hogy mikép 
támadják meg, — a nélkül, hogy valaki reájok lőtt 
volna. Ezen hírre rögtön hátra hagyva minden hadi 
málhámat, kevesed magammal a hely színére siettem, 
hogy megsegítsem tábornokomat, <) a kinek természe
tét jól ismerém.

!) Eszterházy Antalt érti.
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Stahremberg éppen akkor indult az ostrom meg
kezdésére, a midőn megérkezém. Látám vonulását s tá- 
borbaszállását, s úgy ítéltem, hogy nem lehet 3000 gya
log s 2000 lovasnál többre becsülni seregét. Éjjel Bot
tyán ezredét s egy másikat, a mely szintén e vidékbe
liekből állott, a kik tehát a környéket jól ismerék, át 
akartam küldeni a hídon, hogy a városból kirohanjanak. 
Azonban tiszteik annyira megdöbbenve látszottak lenni 
s annyi nehézséget és akadályt számláltak elő: hogy át 
kelle látnom, miszerint ha tekintélyemet vetem is a lat
ba, nem sokra menendek <) Megírtam tehát a várpa
rancsnoknak, mihez tartsa magát, s egyszersmind tud
tára adtam: mily jelekkel közlekedhetünk, Eszterházy- 
tábornokkal hasonlókép megismertetvén ezeket. Ennél 
többet nem tehetvén, sietve visszatértem. Stahremberg 
éppen átellenben azon helyhez, a honnan én, kezdte 
támadását, t. i. a Szent-Tamás hegyéről, a mely épp 
oly magas, mint a várhegy. O e helyről könnyebben 
lőhetett rést, mint mi: de nehezebben intézhetett roha
mot, akadályozván ezt a czölöpzet és az árok, a mely- 
lyek a hegyet fele-magasságáig körülvették. Kezdetben 
mindgyárt két kitörést tett az őrség, oly sikerrel, hogy 
ez felbátorítá; azonban daczára e szép kezdetnek, nyolcz 
vagy kilencz napra a víárkok megnyitása után megadá 
magát; oka pedig ennek az vala, hogy Bonafoux sokat 
tanácskozván a tisztekkel, bizalmatlanság * 2) támadt a 
magyarok és a németek között. Végre a haditanács el- 
határozá, hogy capitulálni kell. Bezerédy -parancsaim 
ellenére nem mozdult Soprony mellől, vagy azért mi-

*) Bottyán ekkor betegen feküdt, ezredét mások vezényelték. A másik 
ezred alkalmasint a szintén Esztergomba való Zsámboki Nagy Istváné volt.

T. K.
2) Sőt zendülés is.
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vel a mint később hallám, nem akará elhagyni testvére 
feleségét, a ki kedvese volt: vagy mivel már ekkor meg 
volt vesztegetve Pálffy által; annyi bizonyos, hogy a 
béke-alkudozások megszakadta éta nem volt a régi. <) 
Árulása, a mint azt a maga helyén előadandom, csak 
két évvel ezután jött világosságra. Bonafoux-t elfogatám, 
s ha magyar lett volna, fejét vétetem: mert nem vi
selte magát elég szilárdúl a tudatlan tisztek ellenében 
a kik nem láttak soha ostromát, azonban akár tekin- 
télylyel, akár utasításadással könnyen kötelességük tel
jesítésére szoríttathattak volna.

Mielőtt még Bercsényi tábornok táborába értem, 
megtudám, hogy Rabutin elkezdé Kassa ostromát, meg
nyitván a víárkokat, ágyú- s mozsártelepeit pedig a 
város fölött uralkodó magaslatra állítván. Azt hittem, 
megvallom, hogy megérkeztem előtt elesik e város, mert 
azon német tisztek, a kik egykor Kassát feladták volt 
nekem, Rabutin táborában valának; s őnekiök kellett 
ismerni a hely gyengéit; és noha Rabutinnak nem volt 
több két huszonnégyfontos és húsz tábori-ágyújánál: 
elégségesek valának ezek halomra dönteni a város ter- 
rasse-írozás nélküli rósz falazatát, a melyhez egy köz- 
fal (courtine) volt toldva, hogy összekösse egy földbás
tyával. Az ellenség e bástyát löveté. Az említett fal vas
tagsága nem volt több három lábnyinál, hoszsza ellen
ben ötven lábra terjedt. De szerencsénkre az ügyes lo
vassági tábornok inkább szerété golyóival a földbástyát 
szántatni, mint a falat töretni, s a nélkül, hogy a mellvédeket 
leromboltatta volna, rohamot parancsolt, a mely visszave
retett. Megérkezvén hadseregemhez, a mely Tornánál, 
az ostromlott várostól öt mértföldnyire táborozott, szá- *)

*) E gyanúsítás, mint a történetek tanúsítják, ekkor még korai volt> 
J3ezerédy árulása csak 170^-ban kezdődött. T. K.
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mot kértem Bercsényitől s Károlyitól: miképp működ
tek az ellenség ellen ? Állításaik szerint portyáik éjjel
nappal körülrajongják az ellenség táborát; de hogy 
mégis ha megtudják hogy az ellenség élelemszerzés vé
gett csapatokat küld k i: ez élelemszedö hadak előbb 
visszatérnek táborukba, hogysem a mieink őket elér
hetnék. Az ellenséges tábornok hadmozdulataiból észre
vettem, hogy az enyéimnél ő sem ügyesebb. Elkezdé 
az ostromot, a nélkül, hogy a várossal való közlekedés 
elzárásáról gondoskodott volna. Kassa városa széles 
völgyben fekszik, a mellyet egyik felől lánczolatot ké
pező magas halmok; másik felől pedig elég nagy sző
lődombok zárnak be; ezek mögött mintegy koronáúl 
magas hegylánczolat emelkedik, a mely kapcsolatban 
van a Beszkéd-hegységgel, s a hires tokaji hegyben vég
ződik, a mely mintegy elő fok gyanánt nyúlik be a 
síkságra. A Hernád folyó, a mely a Királyhegyből ered, 
átszegi azon völgyet, a melyben Kassa fekszik, s kissé 
eltávozik ugyan a várostól, de egy gát segedelmével 
egy ága visszafoly, s egy nagy malmot hajt, a mely 
egyszersmind egyike a város bástyáinak; a városnak 
ugyanis majdnem fele téglából épült erős bástyákkal 
és bevakolt közfalakkal van körülvéve, azonban minden 
árok és czölöpzet nélkül. Az egyik bástya, a mellyet 
Rabutin megtámadott volt, földből épült, spanyol tövi
sekkel vala körülvéve, s meglehetős roszszul gyepezve; 
ezentúl csak egyszerű falak s régi tornyok képezék a 
védmüveket; alattok folyt a Hernádnak félrevezetett ága, 
öntözvén a gyönyörű réteket, a mellyek közte és a 
várostól egy mértföldnyire eső folyó közt terülnek.

Megkérdém tábornokaimtól: miért nem táboroztat- 
tak e réteken egy derekas lovas hadtestet? Azon idő 
alatt, míg Károlyit elküldhettem volna eme terület el-
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foglalására: hiriil hozák, hogy Rabutin visszaindult azon 
az utón, a mellyen jött. Elég okom volt e hadseregtől 
tartani, a mely behatolt az ország szivébe, *) s még 
akkor is, ha be sem veszi Kassát, de ha a Szepességen 
vonul át, hogy hátával a sziléziai határokra dőlve fog
laljon téliszállásokat: engem igen megzavarhatott volna. 
Azonban kevéssel a hadseregemhez való megérkeztem 
előtt portyázóim a pesti oldalon a császárnak Rabutin- 
hoz titkos jegyekkel írott levelét fogták el, a melyet 
magam fejtettem meg, s kiderült belőle, hogy Rabutin- 
nak fejedelme már másodszor parancsolja, hogy siessen 
Stahremberg tábornokkal egyesülni, hogy segélyére me
hessenek Esztergomnak. Kassa alól való viszszavonu- 
lásából tehát azt következtetém, miszerint Rabutin ke
rüli az említett egyesülést: hogy a vezényletet magának 
továbbra is megtarthassa. Távozása más irányban nagy 
örömömre szolgált. Táborában betegségek uralkodtak. 
Lovassága is sokat szenvedett az ostrom alatt: mert ta
karmányért táborától 4—5 mértfóldnyire kelle kijárnia. 
Ezekből látható, hogy könnyű lett volna őt tökéletesen 
megsemmisíteni , ha tábornokaimnak eszökbe jutott 
volna a hadak egy részét Kassa falai alatt, a Hernád 
két ága között táboroztatni, a mi által köztük s az el
lenség között lévén a város, a helyőrséget is felbáto
ríthatták volna, és elvághatták volna az ellenség takar- 
mányszállitásait. Kassa megtartását Radios dandárnok- 
nak köszönhetém, a ki parancsnoka volt. Ezen szilárd 
s határozott jellemű öreg egykoron dicsőemlékezetü 
anyám, a fejedelemnő, alatt vezényleti Munkácson. Be
mentem a városba, hogy kifejezzem neki köszönetemet,

J) Rabutin még Kassa megpróbálása előtt a fölégetett Szolnokot elfog
lalta, majd Eger alá szállott, s felszólítá a megadásra: de Vas Sándor a pa
rancsnok ágyukkal felelvén, odább ment, hogy Kassát kísértse meg.
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s egyszersmind megelégedésemet nyilvánítsam a hely
őrség és a lakosság iránt, a kik mindnyájan igen jól 
viselték magokat. De egyúttal szemére vetettem a tü
zérparancsnoknak vastag hibáját, hogy t. i. mért nem 
lövette porrá mindgyárt az első napon Rabutin nyo- 
morú ágyutelepeit, a mit könnyen megtehetett volna, ha 
a megtámadott hely homlokzatán 30—40 nagy ágyút 
állított volna egy sorba, a helyett, hogy a város véd- 
falain köröskörül helyezé el őket.

Mindez octóberben történt. Békével engedtem szü
retelni a tokaji szőlőkben az ellenséget, mert az uj bor, 
az édes szőlő, a hideg éjjelek és a Tisza vize jobban 
megviselték hadait, mint az én portyáim. Tokajban való 
hoszszas időzés után végre átkelt a Tiszán, s Debreczen 
pusztán hagyott házaiban szállásolta el hadát. Könnyen 
rá lehetett volna gyújtani a várost, ha ezt Károlyi nem 
kíméli, mert lakosai igen ragaszkodtak hozzá. Midőn 
legkevésbé sem vártam, Rabutin egyszerre gyorsított 
menetekkel a Tiszánál termett, s Szólnoknál átkele, 
Pestre vezérelve azon 4 — 5 ezer embert, a mely a Her- 
beville által Erdélybe vezényleti egész hadseregből még 
megmaradt. <) Lőrincziben voltam Hatvan mellett, midőn 
hírül hozák átjöttét, de őszintén megvallva, igen el va- 
lék csüggedve, s azon csapatok, a mellyeket utána kül
döttem, hogy útját Pest felé elvágják, szokás szerint 
semmitsem tettek. El valék csüggedve, mondám, mivel 
legszebb terveim füstbe mentek, annyira uralkodnak 
vala az elméken a hadviselés hibás elveiről elterjedt 
szerencsétlen előítéletek.

Forgács a helyett, hogy végrehajtotta volna paran
csaimat, a midőn őt Esztergomból elküldém: Bazinba *)

*) Rabutin csupán Kassa ostrománál elvesztett 1500—2000 embert. 
Kivált a véresen visszavert roham sokba került neki. 

ítákóezy Perencz fej. em lékiratai II. 13
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érkeztekor Pozsony városának küldöttségét fogadá, a 
kik tőle engedélyt kértek a szabadon szüretelhetésre. 
Megsarczolá Bazint, Modort és Szent-Györgyöt is. Ezek 
után Ausztriába csapott, a hol egy kis fallal kerített 
várost vett be, és abban a Bareitli dragonyos-ezredet 
tönkre tette. Nehány elfoglalt zászlót küldött hozzám: 
de Esztergom elveszett, pedig könnyen meg lehetett 
volna menteni azáltal, ha Forgács legalább azon raktá
rokat, a mellyekböl Stahremberg élelmezé seregét, fölé
geti. Elfogadám a nyert zászlókat, s megjutalmazám 
azon tisztet, a ki általküldötte volt; magának Forgács
nak azonban megparancsolám, hogy jöjjön hozzám Rozs
nyó városába, Gömörvármegyében, a hol az esztendő 
végén a senatussal gyűlést valék tartandó.

Miután felosztottam hadseregemet, a melynek egyik 
részét Bercsényi a Vághoz vezérlé: Forgács egy falu
ban csatlakozott hozzám, a hol őt karabélyosaim ezre
dese által elfogatám, és saját hintáim egyikén a Rozs
nyóhoz egy mértfoldnyire eső krasznahorkai várba vi- 
tetém, a melyben az Andrásy tábornok testvérek meg
egyezéséből, a kik a várnak urai valának, udvari ha
daimból egy századnyit őrségül tartottam. Elfogatását 
Bercsényi grófnak tulajdonították, a ki pedig ebbeli 
szándokomat csak foganatba menetele után tudta meg, 
miután azt vele levél által tudattam. Ha csupán harag
ból bántam volna így Forgácscsal: bizonyosan több
ször megérdemlette volna az ily bánásmódot. Ámde 
igen veszélyes leend vala ily szellem ellenében félrend
szabályokkal élni, s hasonlómódon járni el irányában, 
csekélyebb okokért. Annyi bizonyos, hogy már akkor, 
a midőn írásban adám ki neki parancsomat: föltevém 
magamban, miszerint példásan meg fogom őt büntetni, 
ha a rendeletet nem teljesítendő Mihelyt összegyűlt az
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országtanács, elébe terjesztém Forgács letartóztatásának 
okait: kinyilatkoztatván, hogy nem fogom megindítani 
ellene a törvényes eljárást, mert a hadi tanács bizonyosan 
elitélné őt, s az ítélet bemocskolná családja nevét. Igaz 
ugyan, hogy perének halasztásáért a közvélemény kár
hoztathat engem, s lesznek a kik azt állítandják, hogy 
boszuból, vagy Bercsényi gróf kedvekereséséből foga
tául el, vagy száz egyéb okból: de elhatározóm inkább 
teljesen megvetni a szemtelen rágalmakat, mint hogy őt 
elítéltessem. A senatus okaimat helyeselvén: a szepesi 
várba vitetém Forgácsot, a hol Csáky gróf kivánatára, 
a ki ura volt a várnak, szintén tartottam őrséget. For
gács letartóztatása alatt folytonosan ármánykodott titok
ban Lubomirskyval, a ki hübérben bírta volt a Zsig- 
mond császár által csekély összegért a lengyel köztár
saságnak elzálogosított tizenhárom szepesi várost. Ezek 
a hasonnevű vár szomszédságában feküsznek. Ezen főur, 
(Lubomirsky) testvére a krakkói várnagynőnek, (la Ca
stellane), a ki Lengyelországban létemkor oly nagylel
kűen pártomat fogta, folytonosan fondorkodott ellenem 
a bécsi udvarnál; Forgácsnak is megigéré pártfogását. 
Ez alkalmat lelt magát egy kötélen a várfaláról leeresz
teni, a kötél azonban elszakadt; Forgácsnak egyik lába 
kificzamodott, a melyre aztán egész életén át sántít vala. 
Az őrök észrevéve megszökését, a várfalak aljában ke
resték, a hol megtalálván, elfogták, s visszavivék. Nem 
sokára nagyobb biztosság okáért munkácsi váramba vi
tetém, a hol aztán egész a háború végéig tisztessé
ges fogságban maradt.

Legfontosabb oka a senatus öszvehivásának a fran- 
czia király válasza volt, azon szövetségkötési ajánlatra, 
a mellyet Desalleurs marquisnak Egerben tettem. A 

rendeletet küldött neki, hogy engem Erdély fe-
13*
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jedelmének ismerjen el, s nyilatkoztassa ki nekem, mi
szerint királya semmi akadályt nem lát arra nézve, hogy 
velem ezen minőségben diplomatiai viszonyba lépjen, 
— azon utasítás értelmében, a mely neki adatott; de 
hogy máskép áll a dolog a szövetséges rendeket illető
leg, a kik szövetkezésükkor nem jelentvén ki magokat 
függetlenekül az ausztriai ház uralmától: látszatra leg
alább még elismerik azt uroknak; az pedig ellenkeznék 
a franczia király méltóságával, hogy viszonyba eresz
kedjék egy más uralkodó alattvalóival. A nagy-szom
bati alkudozás alkalmából az egész nemzet nyilván 
megismerte, hogy törvényeinkkel s szabadságunkkal 
megegyező békére nem lehet számítanunk, továbbá hogy 
a közbenjáró hatalmak ámbár elismerék ügyünk jogos
ságát, nem fognak kedvünkért a császárral összeveszni 
mindaddig, míg fegyvereinek Francziaország fölött any- 
nyi győzelem által kivívott felsőbbsége megtörve nincs. 
E szerint senkisem találkozott a senatusban, a ki azon 
a véleményen ne lett volna, miszerint mondjuk ki a 
függetlenséget, hogy így azon előnyben részesüljünk, 
hogy a franczia királylyal szerződést köthessünk; a mi 
által módot nyújtunk a királynak, minket mint szö
vetségeseit tekinthetni, ha majd az általános béke 
tárgyaltatik Azonban ha jól emlékezem, figyelmezte- 
tém őket arra is, hogy előre tekintetbe kell vennünk 
azon bajokat is, a mellyeket a nemzetre hozhatnánk 
függetlenségi nyilatkozatunkkal. Mert ha szerencsétlen
ségünkre a császár fegyverrel legyőzné a nemzetet: a 
hódítási jogra támaszkodva eltörölhetné minden törvé
nyünket, mint I. Ferdinánd tévé a csehekkel, a prágai 
ütközet után. Ezen nehézségnek, a mellyet azért is hoz
hattam elő, hogy igy némely embereimnek érzelmét job
ban megismerhessem, semmi hatása nem volt. S való
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jában, könnyei) beláthatta akárki, hogy ha valamiképen 
az imént említett szerencsétlenség érhetne bennünket, 
kíméletes eljárásunk semmitsem használna: míg ellen
ben igen sokat veszthetnénk, ha elmulasztanánk szövet
ségbe lépni a franczia királylyal. Ezen határozat volt 
oka, hogy a rendek a következő tavaszra Ónodra ösz- 
szehivattak gyűlésre, minthogy e nagyjelentőségű ügyre 
nézve az ő beleegyezésük kívántatik vala. E pontot 
illetőleg titoktartásra köteleztem a senatust, a mit az 
pontosan meg is tartott.

Ezen tanácsülésben Bercsényi tábornok kitűnő terv
vel lépett föl, a melynek részletei igen tüzetesen ki vol
tak dolgozva. Minthogy a rézpénz, majdnem egészen 
elveszté értékét: a háború ügye nagy mértékben kez
dett lankadni; a tisztek s az idegen módra szervezett 
hadtest legénysége ruházat hiányában kezdettek szen
vedni ; a fölszerelésre szükséges anyagokat ugyanis Tö
rök- és Lengyelországból avvagy Sziléziából kelle szál- 
lítatnunk, s a kereskedők már nem akartak többet réz
pénzen adni, nekünk pedig más pénzünk nem volt; 
mert bárki mit mondjon is, én többszöri figyelmes vizs
gálataim után azt tapasztalára, hogy a bányák jövedel
me nem födözi a reájok fordított költségeket. Bercsé
nyi felszámítá mindazt, a mit a hazában találhatunk a 
hadsereg ruházatára, számba véteté az egyenruhák ké
szítéséhez használható mesterembereket; továbbá, hogy 
minden egyes vármegye mennyit szolgáltathatna a köz 
számára termeléséből, levonván a saját használatára 
szükségeseket; s hogy e szerint tehát az adók gyanánt 
beszolgáltatandó barmokat becserélhetnők a morva s 
sziléziai határokon azon árukért, a mellyekre szükségünk 
van. A bécsi udvar ezen kereskedést megengedé. Hel- 
lembach báró, a bányák igazgatója, igen értelmes, és
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Sziléziában, Morvában nagyhitelü s kereskedési} ember, 
ajánltatott e kereskedés vezetésére; de az efféle intézke
dések sohasem sikerülnek szabad országokban, mihelyt 
adóról van szó. Mindazonáltal Felső-Magyarországra 
két millió forintnyi adót vetettünk, s az egyes várme
gyék a reájok eső illetékeket oly tárgyakban tartoztak 
beszolgáltatni, a mellyekben leginkább bővölködnek 
vala. Minden főkapitánysági területre kerületi biztosok 
neveztettek ki, a kik kötelezve valának a vármegyék 
tisztviselői által adó fejében beszedett tárgyakat elfogadni, 
forgalomba hozni, s az érettök szerzett egyenruhákat a 
hadakhoz szállítatni. E rendszabályok a hadseregben 
nagy változásokat vontak magok után, a mellye- 
ket a főkapitányságok (Généralats) fölállítása által 
óhajtánk elérhetni. Előadtam volt: minő vala a népnek 
első fölhevülése, a mely vele fegyvert fogatott; elmon- 
dám azt is, mily nagy volt a hadak hajlama a szétosz
tásra, s mily nehezen lehetett őket öszveszedni: mert 
majd minden ezred külön-külön, több, egymástól távol 
fekvő vármegyék lakosaiból állott: e körülmény nagy 
késedelmeskedésre nyújt vala nekik alkalmat, a tisztek
nek pedig gyakori távollétükre ürügyöt. Az öt főkapi
tányság — a melyről szólottám — az ország törvé
nyein alapúit; úgymint Alsó-Magyarországban a győri 
és a kanizsai, e kettőt én egyesítettem, s gróf Eszter- 
házy Antalnak adományoztam. Az érsekújvárit a főve- 
zéri méltósággal kötöttem öszve, s gróf Bercsényire ru
háztam. A kassait, a melyhez a felső-magyarországi ti
zenhárom vármegye tartozott, gróf Forgácsnak adám. 
*) A szólnokit (idősb) Barkóczy (Ferencz) grófra bíztam, 
a ki vitézséggel teljes katona volt, s már öreg-apám *)

*) Forgács elfogatván, helyetteséül Berthóthy Ferencz neveztetett ki e 
tisztben.
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háborúiban szolgála, de vezényleni nem tudott. Káro
lyi grófnak végre a szakmárit adományozám, a mely ma
gában foglalja a tiszántúli földet. Mindezen tábornagyi 
rangú főkapitányok alatt egy altábornagy! rangú helyettes
kapitány, s egy tartományinak nevezett biztos volt, a ki az 
élelmiszerek öszvegyüjtésére köteleztetett, alatta álltaka 
pénztárnok s egy másik biztos, a kinek a hadak egyenru- 
háztatásáról kelle gondoskodnia Ezenkívül e táborna
gyok mindegyike mellett volt egy hadbíró, a kinek az 
elzárt vagy fogoly katonák és tisztek ügyeit kelle elin
tézni. Ezen rendelkezés azért okozott nagy változást a 
hadseregben, mert a katonákat s a tiszteket, egyik ez
redből a másikba kellett áttenni, hogy ugyanazon vár
megyebeliek legyenek együtt Mindezek a senatusban 
határoztattak el. A főkapitányságok Miskolcztól kezdve 
mindgyárt rendbe is hozattak, a hátra lévő rész azon
ban csak az ónodi gyűlés után.

Majdnem ugyanezen időben azon kellemes újság
ról értesültem, hogy Bezerédy és Kisfaludy dandárno- 
kok egy német katonaságból, ráczokból, horvátokból és 
dalmatákból álló, s Heister tábornok, a tábornagynak 
testvére -- által vezérlett hadtestet megtámadtak és 
tönkre vertek. Több elnyert lovas és gyalog zászlót s 
az említett tábornokot küldék hozzám, a kit egy Zsibrik 
nevű fiatal nemes fogott el, a ki e hadjáratban szolgált 
először, mint önkénytes. *)

Miután elvégeztük a szövetséges rendek dolgait: *)

*) Rákóczy itt alkalmasint Zsibrik Miklóst, későbbi udvarmesterét érti, 
azonban gr. Heister Hannibál cs. tábornokot Kolinovics szerint nem Zsibrik, 
hanem maga Bezerédy Imre fogta el. Általában a fejedelem e nagyjelentőségű 
győzelemre igen zavartan emlékezik vissza. — A harcz az egervári szorosok
ban 1706 nov. első napjaiban vivatott, a midőn is a beütött Heistert nemcsak 
Bezerédy Imre és Kisfaludy László, hanem — a kit a fejedelem elfeledett



tudtára adtam a senatusnak azon szándékomat, misze
rint a tavaszszal szorosabban birtokomba akarom venni 
erdélyi fejedelemségemet Levelet kaptam a közbenjáró 
követektől és egy másikat a fejedelemnötől Karlsbadból, 
a mellyekből megtudtam ez utóbbinak letartóztatását. 
Azonnal egy nemes urat indíték útnak, a kinek ré
szére Bécsbe útlevelet kaptam, hogy tegyen lépéseket 
ezen ügyben a közbenjáró követeknél; ez okért jókora 
öszszeg pénzt is adtam vele. Bécsbe érkeztekor azon
ban meghalld, hogy a fejedelemnö Szászországba me
nekült, a hol akkor a svéd király tartózkodik vala, a 
mint másutt bőven megirandom.

Bercsényi visszament a Vághoz, a hol lord Sun- 
derlanddal volt még nehány találkozása, a kit az angol 
királynő különösen azért küldött volt el újra, hogy 
vizsgálja meg az alkudozások megszakadásának okát. 
Az ellenség Csallóköz szigetében feküdt, Stahremberg 
Guido vezérlete alatt. Csapataim néhány beütést tettek 
Ausztriába és Morvaországba, de a katonaság tüze már 
igen kezdett lankadni, mert az ezen tartományokbeli 
parasztok magokat oly helyekre vonták, a mellyeket az 
ily portyázók megtámadni nem mervén, zsákmányra 
sem tehettek szert.

Rozsnyóról Munkácsra mentem, hogy erdélyi utamra 
megtegyem a készületeket. A karácsonyi ünnepekre Kas
sára rándulék, hogy az ottani erődítési müvek tervét, a 
mellyeken rendeletem szerint le Maire hadmérnök dől-
említeni, pedig a diadal egyik főtényezője volt — béri Balogh Adam dan 
dárnok is rendkívüli hévvel megtámadván, s Bottyán által aliarczközben meg- 
segíttetvén, úgy megverék, hogy serege teljesen tönkre tétetett; maga Heister 
sokad magával elfogatott,' összes táborszerei, ágyúi, fegyverei, zsákmányai, 
huszonhét zászlója elnyeretett, és háromezer embere elesett. — Rákóczynak e 
győzelemről már nov« 13-kán, Füleken tudomása volt. (L. T h a l y :  „Bottyán 
élete“.)
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gozott, megállapítsam. A kővetkező évben már körül 
volt véve a város széles árokkal, fedett úttal, és elő- 
árokkal; mind a két árok vízzel volt telve.

Munkácsra érkeztemkor azon nemes, a kit a feje
delemnő segítségére küldöttem volt, visszaérkezett, s 
nem sokára megjött orvosom is, a ki a fejedelemnőt 
Karlsbadba kisérte. Körülményesen elmondá, mi történt 
vele Ersek-Uj várból lett elutazta óta. A fejedelemnő 
ugyanis Morvaországon keresztül egy század lovasság 
által kísértetett, mivel a nép nagyon ingerültnek látszott 
lenni ellene. Még nem érkezett Prágába, midőn meg- 
hallá a fegyverszünet félbeszakadásának hírét. A mint 
e városba megérkezett, több rendbeli kérdéseket intéz
tek hozzá azon hordócskák tartalma felől, a melyeket 
magával vitt. Válaszával meg nem elégedvén, megvizs- 
gálák a hordócskákat, a melyekről azt hitték, hogy 
aranyokkal telvék: azonban csak tokaji bort találtak 
bennök, a miképen ő mondotta nekik. Már akkor kezd
ték terjeszteni azon hirt,, hogy nagy összegeket visz 
magával, hogy a cseh népet fellázítsa. Folytonosan kel
lemetlen bánásmód között végre megérkezett Karlsbad
ba, s elkezdhette valahára a fürdő használatát. De mi
előtt még elvégezhette volna fürdőszakát, kijelenték neki 
a császár nevében, hogy fogoly. Polgárőrség foglalá el 
kapóit. Irt a közbenjáróknak s Wratislaw grófnak, a 
ki legjobb barátai közé tartozott. Míg leveleire késett 
a valász: az égeri helyőrségből egy hadnagy jőve egy 
hadcsapattal, a polgári őrség felváltására. Es ezen ka
tonák, daczára a fejedelemnő betegségének, a mely nem 
engedé, hogy ágyát elhagyhassa, olymódon őrizték őt, 
hogy mindig szemök előtt legyen. Újólag kutatásokat 
tettek nála, mert ki nem verhették fejükből, hogy az 
említett czélra el ne láttam volna őt roppant kincsek'.
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kel. Számtalan zaklatást tapasztalván a városi tanács 
részéről is, és nem remélhetvén, hogy tisztességesebb 
bánásmódban részesülend: sikerült rábírnia a hadna
gyot, a kit Radzieousky-nak hittak, hogy megszökésébe 
beleegyezzék. A hadnagy magára vállalta a paripákról 
való gondoskodást, a fejedelemnő pedig lábbadozni kezd
vén, naponként sétákat tett a városon kívül, kísértetve 
a hadnagy s néhány őrizetéhez tartozó katona által. Egy 
napon e tiszt csak egyedül kísérvén ki a fejedelemnőt: 
ez két szolgájával együtt lóra ült, s a szász határokig 
le sem szállva nyargalt, a hol a svéd király részéről 
kedvező fogadást reményi vala, de ez engedelmet kért, 
hogy őt nem fogadhatja el. Azonban a svéd táborno
kok közül nehányan gyakran meglátogaták; ezek azt 
tanácsiák neki, menne Poroszországba, a mit meg is 
tőn. Onnan azután Lengyelországba költözött, a hol a 
háború végéig tartózkodók. Megjósoltam neki e kelle
metlenségeket, a mellyek a bécsi udvarnak bizonyára 
nem nagy becsületére válnak. ')

!) Az erdélyi eseményekről a fejedelem ezen évben majdnem teljesség
gel hallgat. Némi pótlékul rövideden idejegyezzük tehát, hogy a zsibói nap 
után Számos-Újvár, Bethlen és Görgény csakhamar a császáriak kezébe ke
rült. De Dévát Csáky Endre oly hösileg védelmezte Rabutin ellen, hogy a 
vívás 1705 novembertől egész 1706 február végéig tartott. Végre az őrségnek 
elesége és vize végkép elfogyván: kétségbeesésében éj idején kirontott, és ke
resztülvágta magát. Különben Károlyi, Orosz Pál és Pekry portyázói az egész 
1706-iki tél és tavasz folytán folytonosan kalandoztak Erdélyben, és pedig 
szerencsével. így  Károlyi martius végén már Abrudbányán, Zalathnán áll, april 
6-kán Benedeken felveri a Herbeville-vel bejött dánokat, 28-kán Gyula-Fejér- 
várt megkísérli, májusban Halmágyot elfoglalja, s lerontatja, működik Arad 
felé is, és a Vaskaput megszállja. Rabutin a fegyverszünet után Erdélyből 
kiindul, és a Karikán Gencsy Zsigmond ezredes hadát — maga a parancsnok 
is elhullván — megveri: de távoztával Glöckelsperg nem bírja fékezni a ku- 
ruczoknak Erdélyben ismét mind jobban növekedő hatalmát. Itt Pekry Lörincz 
mellé mind többen gyűlnek táborra; az egész ország nehány ostromzárolva 
tartott erősség kivételével — újra Rákóczynak hódol. Pekry Gyula-Fej érvárt 
s 1707 elején Beszterczét, Bethlent és Görgónyt visszaveszi, visszanyeri Ko
lozsvárt is, és bár a császáriak januárban b. Tige-vel segítséget kaptak: Pek
ry őt febr. elején éjtszaka Kocsárdnál megtámadja, 1500 németjét levágatja, 
magának 440 kurucza esvén el. Tige visszavonul Szebenbe. — így álltak a 
dolgok 1707. elejéig Erdélyben.

-HH-
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ix  lengyelországi főtábornoknő (Grande-Generale de 
Pologne) *) a munkácsi herczegségemmel határos skó- 
lyai jószágáról látogatásomra, jött Munkácsra. Eltávozta 
után, mártius havában, útra keltem Erdélybe. A néme
tek újólag be voltak kerítve azon három városban, * 2) 
a melyről már tettem említést. Velem csak udvari ha
daim valának.

A szövetkezett magyarországi rendek azon köve
tei, a kik a szécsényi gyűlésen választattak meg, a végre, 
hogy felhíjják az erdélyi rendeket a velők való szövet
ségre, s akkor a zsibói szerencsétlen nap következtében 
nem járhattak el ez ügyben: szintén velem voltak. A 
karikai szoros utón mentem át. Az erdélyi rendek az 
ország közepén fekvő Marosvásárhelyre valának egybe- 
híva. Folytattam utamat, s a megnyitási határidő előtt 
tíz nappal érkeztem a hely színére. Maros-Vásárhely tői 
egy mértfőldnyire 3) nehány napig időztem, hogy az
alatt előre megállapítsuk azon hitlevél pontjait, a melyre 
a fejedelmek beiktatásuk alkalmával esküt tartoznak le
tenni. Pekryvel vala dolgom, a kiben ugyan senkisem 
bízott, de a ki ravasz és hatalmas szónok lévén, sok

!) Sziniavsky herczegné.
2) Szeben, Brassó és Fogaras, csakhogy ezekhez most még a számos- 

újvári és dévai vár is járult. Egyebütt az egész országban Pekry tábornok 
volt az úr.

3) Bándon.
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zavart tudott okozni. Mikes gróf, a ki buzgó katholikus 
vala, és a székelyeknél, a kiknek kapitányok volt, nagy 
tekintélyben állott, könnyű és hiszékeny elmével bira; 
Pekry úgy forgatta öt, a mint neki tetszett. A két öreg 
Barcsay testvér, <) a kik Apaffy gyarló kormánya alatt 
vénültek vala meg: csak régi dolgokat emlegettek az 
elmúlt időkből, s a jelent nem bírták felfogni, valamint 
Toroczkay (István) sem.

Ezek voltak a főbbek, a kikre leginkább hallga
tott a nemesség, s a kiknek előítéleteivel egészen eltel- 
lett. E fejedelemségben nem sok öröm, de annál több 
fáradság várt reám. Minthogy őseim ellen hajdanában 
azon gyanú keletkezett, hogy örökössé kívánják vala 
házunk számára tenni a fejedelemséget: az erdélyiek 
elővigyázók akartak lenni azon föltételeket illetőleg, a 
mellyeket elém voltak terjesztendők. El valék határozva, 
hogy inkább visszafordulok, s a városba be sem me
gyek, mint sem hogy Apaffy hitlevelét elfogadjam, mint 
a melynek több pontja ellenkezik a fejedelmi méltóság
gal. Végre megegyezőnek abban, hogy az őseim által 
kiadott hitlevelet fogják elém terjeszteni, s egykét nap 
alatt mindent szépen elegyengettünk, kivévén, hogy 
semmikép sem bírhattam reá a rendeket, hogy katho
likus püspökséget is engedjenek felállítani az ország
ban. Minden más vallásbelieknek volt pedig püspökük, 
mert a törvény szerint a gyakorlatot illetőleg minden 
vallás tökéletesen egyenlő vala; az erről szóló törvény 
uniónak neveztetik, s megszegői ellen elég súlyos bün
tetéseket foglal magában. A katholikus püspök befoga
dása ellen számtalan okot hoztak föl, a mellyeket meg- 
czáfoltam, annyira, hogy még Pekry is elhallgatott, a

') Mihály és Abrahápi, erdélyi tanácsurak.
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kit kiválólag használtam ezen ügyben. Végre azonban 
mégis tökéletesen föl kelle hagynom e tervvel. Eszerint 
tehát nem maradt egyéb teendőnk, mint bevonulásom s 
fogadtatásom rendtartásait szabályozni. A legöregebbek 
sem sokat tudtak a régi szokásokról, s meglehet, hogy 
a Báthoryak uralkodásának ideje óta semmi meghatáro
zások sem történtek e tárgyban. E korszakot azért hozom 
fel, mert azóta a főurak megszűntek utazásokat tenni, 
mivelhogy az ausztriai ház napról napra elhatalmazván 
Magyarországon, s Erdély után való sóvárgásait mindin- 
kább-inkább kitüntetvén: e tartomány fejedelmei kény
telenek lőnek a törökökkel kímélve bánni. Bocskay, déd- 
ősöm Zsigmond (Rákóczy Zsigmond), Báthory Gábor, a 
ki csak rövid ideig uralkodott, Bethlen Gábor s a két 
(Rákóczy)György ősöm a törökkel való viszonyaikban visz- 
szatartóbbak voltak, de az ő elhúnytok után Barcsay, Ke
mény János és Rédey viszszavonásaik alatt, akik mind
nyájan egy időben vágynak vala a fejedelemségre, pár
tokra szakadván a rendek: Apaffy oly lealázó föltételek 
mellett veté magát a török uralom alá, a miilyeneket, ha 
önkényt nem ajánltatnak, a török talán soha nem csikart 
volna ki. Meglehet az is, hogy a fejedelmek beiktatásakor 
szokásban lévő szertartások a protestáns vallás uralomra 
kerülésekor töröltettek el. Minthogy azonban ezek felől 
az erdélyieknek ekkor már semmi tudomásuk sem volt: 
elhatározóm, hogy azon szokásokhoz alkalmazandom ma
gamat, a mellyek szerint a magyar királyok koronázása 
történik.

A város előtt terülő nyílt mezőben néhány lépcső- 
nyi magasságú emelvényt állítottak, a mellyre udvari 
főpapom keresztes oltárt emele. A rendek lóháton jötté
nek előmbe, s le akarónak szállani lovaikról: én azon
ban figyelmeztetém őket, hogy ez trónfoglalásom előtt
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nem illendő, hacsak magam is le nem szállók. Ezért az 
okért állítanak Magyarországon sátorokat azon a helyen, 
a hol a választott királyt fogadják a rendek, a hol ő az
tán leszáll lováról, s a beszédek a sátorban intézteinek 
hozzá. Megmagyaráztam nekiök, hogy ez is egyike a 
rendek kiváltságainak, hogy t. i. a fejedelmet nem isme
rik el addig urokúl, míg a törvények és a rendek által 
eléje terjesztett föltételek megtartására meg nem eskü
dött. Több hasonló alkalmam nyílt őket ilyesekről föl
világosíthatni. A „haza  a t y j a "  (Pater Patriae) czím- 
mel ruháztanak föl: s mondhatom, hogy irántok táplált 
belső érzelmeimet tekintve, megilletett e név. *) Az emel
vényhez érve, leszálltam paripámról; a főurak vezettek. 
Minden vallás felekezetbeli püspökök és papok sort álla
nak vala, kivévén a katholikus püspököt, a kit udvari

0  A „ F e l s é g e s “ czímefc is ekkor szavazták meg a rendek Rákóczy- 
nak. A fejedelmi beiktatás rendet eddig nem ismeri részlet gazdagsággal irja 
le A s z a l a y  F e r e n c z  — a szövetkezett rendek tanács titkára — Maros- 
Vásárhelytt 1707. april 6-kán kelt levelében, a melyet azért érdekesnek láttuk 
itt közleni:

„Tegnapi napon délután egy óra tájban szép, emlékezetes pompává 
ment végben Kegyelmes Urunk inauguratiója, itt a maros-vásárhelyi mezön . . .  
Jó magossan, hat grádicsos, a végre épített theátrumon, hogy mindenektül 
megláttassék, kinek grádicsai zöld posztóval, az teteje pedig — melynek kÖ- 
zepin egy kerekded asztal és mellette magános fejedelmi-szék, vereskarmazsín 
színű bársonynyal, és aranypaszománynyal ékesíttetett, — persiai szép szőnye
gekkel vala bevonva. Hova midőn Kegyelmes Urunk felment volna: elsőben 
Méltóságos Generális Groff Pekry Lörincz uram ő Nagysága által köszöntetett 
az Ország nevével; kire maga (Rákóczy) gyönyörűséges peroratió formán de- 
clarálta elsőben is az régi időkbeli Fejedelmek mi okra nézve practikálták az 
ég alatt, kívül, mindenektül látható theátrumon magok fel emeltetését; hogy tud
niillik az égnek kiterjesztetett erőssége alá, az földnek színénél feljebb hivat- 
tatván az Fejedelmek: nem felfuvalkodásbúl, hanem e világot igazgató Isten 
hivásábúl merészeljenek fellépni, és ottan is gondolják meg: az népeken való 
birodalom ámbár szintén felemelkedett legyen is, de az isteni őrállás és kor- 
mányozás által erősíttetik meg; és annakutánna térvén gyermekségétül fogva 
körülötte tapasztalt istenigondviselésre: ártatlanul megfogattatását, rágalmazta-
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főpapom képviselt. Egy itélőmester, egy éráig tárté be
szédet intézett hozzám. Elmondá, hogy Isten adja a jó 
és rósz fejedelmeket, hogy általuk megáldja vagy bün
tesse az alájuk vetett népeket; folytalólag jellemezte az
tán az egyiket és a másikat, s személyemre nézve ked
vező következtetésekkel végezé beszédét. Válaszomat Sa
lamon szavaival kezdém, bölcsességet kérvén az Istentől; 
végül pedig biztosítám őket atyai szeretetemről azon nép 
ii’ánt, a mellyet az Isten a rendek által hatalmam alá he
lyezett. Ezek után az oltárhoz közeledvén, udvari papom 
elém tartá az evángeliomot, törvénykönyv által megálla
pított esküformulával együtt, a mellyet főnnszóval el- 
mondék. Eljent kiáltottak. Udvari hadaim pedig, amely- 
lyek egy jó ágyulövésnyi távolságra voltak csatarendben 
fölállítva: sortüzet adának. Erre megindultunk, s én a

tását, és egyedül az Ur-Isten keze által lőtt megszabadulását, — azután kö
vetkezett bujdosásával, és megrontatott szabadságunk kézre vételére idegen or
szágbúi angyali vezérlés által való bejövetelével együtt elölszámlálta, s azok- 
búl szép concatenatiókkal descendált a Fejedelmi Méltóságnak felvételére, és 
mint kívánja Országát igazgatni, szegényeket, özvegyeket, árvákat oltalmazni, 
azt is hathatóssan illette, — és végre az Ország minden rendéinek sok jókat 
kívánván: beszédit bérekesztette és elvégezte. Mellyekre ugyan Méltóságos 
Groff Pekry Lörincz Generális uram ö Nagysága rövid visszaköszöntést tévén, 
az Ország nagy szeretetibül már azelőtt elvégeztetett F e l s é g e s  titulust a 
Statusok nevével offerálta; mellyet noha nehezen, mindazonáltal sok rendbeli 
kérésre felvött O Felsége. (L. erre vonatkozólag Rákóczy sajátkezű levelét 
Pekryhez, T h a l y :  „Történelmi Kalászok“ 232 lap.) Es annakutánna itélő
mester Bartha András uram a condítiókat elolvasván, úgy tette le az hitet az 
Felséges Fejedelem. Itílőmester uram pedig szép facundiával perorálván, azt 
mikor elvégezte volna, adhortálta a környülálló rendet: „ „V i v a t ,  v i v a t ,  
v i v a t ! ““ kiáltásra, mellyet az egész nép nagy kiáltással elkövetett. És ezek 
után úgy ment O Felsége a theatrumrúl a városban levő jesuiták-templomá- 
ban, az Te Deum laudamus celebrálására; honnan kijővén, közel levő szállására 
gyalog ment, és ottan audientiát adott minden rendeknek, s az papoknak is. 
Ilyetén pompával menvén végben az inauguratió: kívántam annak valóságárúi 
való tudósításommal alázatossan udvarolnom Nagyságodnak,“ s^ .  (A gr. Ká
rolyi-levéltárban lévő eredetiről.) T. K.
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városban a katholikusok kis kápolnája előtt szállottam 
le, a hol a plébános rákezdé a Te Deum-ot. Udvari ha
daimat másnap mindgyárt egészen el küldém a Szebent 
ostromzároló csapatok szaporítására, nehogy bárki is azt 
mondhassa, miszerint jelenlétük által nyomást akarok 
gyakorolni a tartandó országgyűlésre. Ennek megnyitá
sakor tanácsosokat neveztem ki, a kik képviseljék a ren
deket, midőn ezek nincsenek együtt, s a kiknek tanácsá
val tartozzék élni a fejedelem az erdélyi ügyekben. Mind 
a tizenkettőt azonban ezúttal nem nevezém ki: nehogy 
azon néhány főur, a kik Szebenben a németekkel együtt 
be voltak rekesztve, ezáltal tökéletesen kizárassék. Sze- 
mélynököt is neveztem ki, a ki szintén az említett feje
delmi tanácsosok egyike vala, s elnöke azon általam ha
sonlóképen kinevezett tanácsosoknak, a kik a rendek 
kamarájában egy hosszú asztal körül ülnek, és „tábla 
fiainak“ hivatnak. Ezek szedik ősz ve a követek szavaza
tait, magok is szavaznak, s elnökük a két itélőmester ál
tal írásba foglaltatja a határozatokat. 0  nevezi ki ezután 
azon követeket is, a kik a végzéseket a fejedelem elé 
terjesztik; ez tanácsosai jelenlétében fogadja őket, hatá
roz, és jóváhagyása ád törvényerőt ama végzéseknek, a 
mellyeket azután a fejedelem saját neve alatt, megerő
sítés alakjában tesz közzé. Az országgyűlés kezdetén a 
fejedelem tanácsosaiból választott küldöttség által küldi 
előterjesztéseit a rendekhez; a küldöttség által adja azokat 
a személynöknek; és viszont a rendek a magok közlen
dőit szintén a személy nők által közlik a fejedelemmel.

Semmi különös czéljaim nem voltak e gyűlésen, 
egyedül a háborúra vonatkozó rendelkezéseket terjesz
tőm elő, és segédeszközöket kértem annak további foly
tatására. A fejedelemség kincstára egy tanácsos őrizetére 
van bízva, a ki kincstartónak neveztetik. A fejedelem
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kamarajavai és jövedelmei külöu igazgató által kezel
tetnek, e kincsek a közöstől egészen el lévén választva. 
Minden adó az öszves országgyűlés által vettetik ki, és 
foly be. Es én, hogy jóakaratomat s a nép sorsát eny
híteni kívánó vágyamat megmutassam: idecsatolám azon 
javakat is, a mellyek azoktól foglaltattak le, a kik hű
ségemre nem tértenek. Minden erőlködéseim daczára 
sem akadályozhattam azonban meg bizonyos törvény ho
zatalát, a mely erdélyi hadaimat egészen tönkre tette, 
hogy t. i. minden földesúr viszszakövetelheti az ő meg
egyezése nélkül katonává lett jobbágyát. Bármily kép
telen legyen is ezen törvény: oly természetű háborúban 
a milyet mi viseltünk, mégis tökéletesen fellázasztotta 
volna a kedélyeket, ha visszavetem; mert meg lesznek 
vala győződve, hogy tagadó válaszom csak azon szán
dékból ered, miszerint saját jobbágyaik fegyverei által 
akarom magamat korlátlan urokká tenni. E képzelt po
litikusok rebesgeték ugyan, hogy távol legyen tőlök 
felőlem ilyesmit föltenni: de ha egyszer a földesurak 
raegfosztatnak a jobbágyaik fölötti korlátlan hatalom
tól, ez példa gyanánt fogna szolgálhatni egy más, rosz- 
szándéku fejedelemnek. Azon csudálkoztam, hogy még 
a legjózanabbak sem látták be, miszerint jelenleg oly 
háborúról van szó, a mely által szabadságunkat akar
juk vissza víni, szabadságunkat, a mellyet ők már is 
élvezni óhajtanak. Igen nehezen esett szivemnek, hogy 
mindazok után is, a miket szabadságuk szerelméért tet
tem : gyanakodóknak látszanak lenni irányomban; mert 
valójában egyedül tőlem függ vala, hogy a nép első 
lelkesedését felhasználva, birtokoljam Erdélyt, a nélkül, 
hogy akár a rendek öszvehivása, akár a fejedelemvá
lasztás felől csak egy szót is tegyek. De ez a válasz
tottfejedelmek sorsa, hogy mindig gyanakodnak rájok,

14Rákóczy Ferencz fej. em lékiratai II.
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s ha tulajdon lelkiismeretük meg nem nyugtatná őket, 
mindig szerencsétlenek volnának. Pedig nincs ábránd- 
szerübb valami, mint azt hinni, hogy eskük és törvé
nyek által megköthetni őket, ha tulajdon lelkiismeretük 
meg nem köti. — Beleegyezém végre ama törvénybe, 
miután azt hivém, hogy Erdély birodalma Magyaror
szág felszabadulásától függ, s ha ez sikerül, amazt is 
megnyerendem; ellenben ha a császár fegyverei meg
hódítják Magyarországot: önerőmmel Erdélyben sem 
soká tarthatom magamat, mert hogyha már a város be
vétetett : a föllegvár nem daczolhat soká.

Nehéz volt kielégítenem az erdélyieket, még ha 
megtartottam is törvényeiket. A székelyekből kellett 
volna a nemzet főerejének kikerülni, a kiknek mind
nyájoknak nemesi jogokat kell vala élvezniük. És ők 
valójában természetöknél fogva ügyesek, őszinték, bát
rak és engedelmesek lévén, igen alkalmatosok a hábo
rúra. Azonban ők tulajdon tiszteik által vettettek szol
gaságra, a kik minden törvény ellen, hallatlan visszaélés
sel kivonják vala őket a hadi szolgálatok alól, hogy 
földjeiket míveljék. Azoknak, a kik lovon szolgálnak 
közölök: kópját kell hordaniok. — En azonban azt ta
pasztalául, hogy ezen, őseim korában annyira virágzó 
és harczias nemzet nagyon elszegényedett, nemcsak a 
németek zsarolásai, hanem önnön tiszteinek gazságai miatt 
is, elannyira, hogy semmikép sem volt elegendő az or
szág védelmére. Es ha ezen okból magyarországi hada
kat küldöttem Erdélybe: ezeket az erdélyiek idegene
kül tekintették, s panaszkodtak, mondván, hogy szol
gaságra akarom hajtani őket. Az említett törvény után a 
földesurak oly módon bántanak katonáskodó jobbágyaik
kal, hogy valójában megesett a szívem. Nem is nagy- 
számuak voltak ezután erdélyi hadaim.
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A mennyire lehetett sürgettem az ügyeket, hogy 
bevégezhessem az országgyűlést, mert a szövetséges ren
deket Ónodra hivám össze májusra.

Az erdélyi országgyűlés folyama alatt nyilvános 
kihallgatáson fogadám Desalleurs marquis-t, a mely ki
hallgatáson ő átnyújtá urának szerencsekivánó levelét, er- 
délyországi trénfoglalásom alkalmából. A szövetséges 
rendek követei hasonlókép nyilvános kihallgatáson fo
gadtattak, s az erdélyi rendek beleegyezének előterjesz
téseikbe. Ok hasonlókép neveztek ki tanácsosokat, a ki
ket Ónodra valának küldendők, követségképen. Végre 
végeszakadt az országgyűlésnek, s a rendek testületileg 
járulván trónom elé, előterjeszték tanácskozásaik ered
ményét, a mellyet én jóváhagytam, — s azután szétosz
lottak. Nehány nap múlva Radnótra rándultam, mely 
kiesen fekvő vár a Maros mellett, s családom ősi bir
toka Útközben szemlét tartók 3000-nyi székely gyalog
ságon, a melynek nagy része csak botokkal volt fegy
verezve. Hogy főibuzdítsam némileg e nemzet lelküle- 
tét, parancsot adék egy Cserey (Farkas) nevű fiatal ne
mesnek, hogy egy ezred kópjást toborzzon közűlök, a 
kiket aztán udvari hadaimhoz csatoltam. O tökéletesen 
megfelelt várakozásomnak, s ezredével együtt kitűnő 
szolgálatokat tőn. Innen Kolosvárra mentem, a mely 
város fallal van kerítve; itt száz nemesből egy száza
dot állítottam s avattam föl „Nemes i  T á r s a s á g “ 
név alatt, s magam lettem ezredese. Azoknak, a kik e 
testületbe beléptek: vármegyéiktől hiteles bizonyítvá
nyokat kellett hozniok, hogy régi nemes családból va
lók. Karabélylyal, karddal és pisztolyokkal voltak föl- 
fegyverkezve, s kettő közölök folytonosan teremajtóm 
előtt áll vala őrt. Egyenlően gyakoroltattak lovon és 
gyalog. Tervem volt idővel „ I s t e n i  G o n d v i s e l é s “

14*
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czím alatt egy vitézi rendet alapítani, a melynek alap
jául kellendett e századnak szolgálni. Alezredesük Ke
mény Simon — unokája Kemény János fejedelemnek 
— előttük lovagolván, szállásom elé vezeté őket, a hol 
leszállítván az egész századot, bévezeté az elfogadási 
terembe; itt felolvastatván alapszabályaik, megesküvé- 
nek, hogy háborúban egymást soha el nem hagyják, 
és nemességökhöz illetlen cselekedetet egyátaljában nem 
követnek el. Ezután mindegyikét megöleltem, mint tár
sat. Ezen intézmény nemes versenyre ösztönözte az egész 
magyar- és erdélyországi nemességet, és egykoron bi
zonyosan megfelelt volna várakozásaimnak: ha Isten
nek, kinek neve minden tetteiben dicsértessék, nem tet
szett volna máskép intézkedni.

Az erdélyi vidékeket szintoly figyelemmel vizsgá- 
lám távoztomkor, mint jöttömkor. Az egész fejedelem
ség hegyekkel van körülvéve, a mellyeknek legnagyobb 
része az Alpokhoz hasonlítható. Belől pedig azon rész, 
a mit közönségesen az erdélyi mezőségnek neveznek, 
fennsíkokból áll, a mellyeknek völgyeit tavak töltései 
szegdelik át. A hegyoldalok bokrokkal és cserékkel van
nak borítva. A föld egyenlően termékeny mindenféle 
gabonát és füvet illetőleg; könnyen meglágyúl, és az 
utak nem kevésbé roszak a hegyek oldalain és a fenn
síkokon, mint a tavak töltései által átszegett völgyek
ben, mert a talaj áltáljában kövér agyagból áll A Ma
ros völgye, a mely kettéhasítja az egész fejedelemséget, 
sokkal kiesebb, mint a Szamosé, a melyről már beszél
tem. A Marosba, melynek vize igen tiszta, ömlik bele 
az Aranyos folyó; ez a Kalota-havasaiból ered, s azért 
neveztetik így, mért arany fövényét hord magával, a 
melynek mosására (gyűjtésére) bizonyos kóborló csa
patnak, a kiket közönségesen czigányoknak neveznek,
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szabadalma van. Ezek az aranyat a fejedelem kincstá
rába hordják. E két folyó igen széles völgyeken foly 
át, sokat kanyarogván a parti rétségeken; partjaikat 
fűzfasorok szegélyezik, a mellyeknek gályáiból a lako
sok tüzelőül rőzsekévéket készítenek, miután az erdők 
e völgyektől távol esnek. A faluk sűrűén következnek 
egymásután, s igen népesek. Végre minden oly mo
solygó, oly kellemes, hogy e tájak képeit gyönyör szem
lélni. Általában Erdélynek semmire sincs szüksége, csak 
egy jó fejedelemre, a ki a népnek atyja lenne De hogy 
teljes virágzásra lehessen emelni e fejedelemséget: szük
ség volna, hogy két egyenlő lelkületű s egy terv sze
rint működő fejedelem következzék egymásután, mert 
egy emberélet nem elégséges átalakítani szokásait, és 
megváltoztatni szellemét azon három különböző nemzet
nek, a melyekből a fejedelemség áll. Mindegyiknek nagy 
hasznát vehetné azonban az, a ki tudná, mint kell al
kalmazni őket. A mi a hadakozást illeti: e fejedelem
séget majdnem megközelíthetlenné lehetne tenni; ha 
pedig a háborút az országon belül kellene viselni: an
nak egyes vidékeit ágy lehet tekinteni, mint megannyi 
elkülönzött erődítési műveket. Azon kevésből a mit e 
sűrű bokrokkal födött meredek oldalakkal bíró fennsí
kokról, c lapályokról, tavakról, völgyekről, e kígyózó 
folyamokról, és végre azon nagy hegyekről mondottam, 
a mellyek kanyarulataikkal megközelíthetlen, s sziliek
kel köröskörnyűlvett táborhelyeket képeznek: úgy hi
szem eléggé kitűnik, hogy mily hadi előnyökkel bir ezen 
ország. — Erdélyitől való kijövetelemkor elmentem Zsibó 
mellett, s átláttam, hogy mennyit tehetett volna Káro
lyi, és mennyit mulasztott el a fentit megirt szerencsét
len zsibói napon. Kiérvén Erdélyből, egyenest Ónodra 
tartottam, a hová kevés nappal a gyűlés megnyitása 
előtt megérkezém.
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Ha nem csalódom, említém, miszerint nagy lelke
sedéssel kezdett háborúnk a békealkudozások megsza
kadta óta lankadni láttatik vala. Még maguk azon mó
dok is, a mellyekkel orvosolni akartuk, elősegiték lan- 
kadását. Elejével, a mint elmondám, a lelkesedés oko
zott rendetlenségeket: a rend pedig, a rendetlenség sziik- 
ségképeni és egyetlen orvossága, lohasztani kezdé a 
lelkesedést, s előidézé természetesen a lankadtságot. Az 
első buta, részeges és durva, ámde hadaik közt mégis 
befolyással biró tisztek helyét olyak foglalók el, a kik 
miveltebbek valónak, s képesebbek a fegyelem behoza
talára, tekintélyüknek a hadak között való fenntartá
sára a századok és ezredek számadásainak vezetésére: 
de a mi a hadviselést illeti, ezek sem voltak amazok
nál kevésbé tudatlanok, a katonák pedig korántsem sze
rették és becsülték őket annyira. Mindegyikük azon igye
kezett, hogy mentül több lovat, kocsit, podgyászt stb. 
szerezzen magának. Ámbár mindez a középszerűn alóli 
volt, mégis folyton-folyvást szaporodott. A nemesség 
napról napra mindjobban visszanyeri vala hatalmát 
jobbágyai fölött, s igyekezett őket elidegeníteni a há
borútól, hogy saját hasznára dolgoztasson velők. Azok, 
a kik zsákmányt szereztek volt: inkább akarók azt él
vezni, mint oly kimért fegyelem alá vetni magokat, a 
mely büntetések terhe alatt megtartandó szabályokból 
állott; minden kedvező alkalomkor hazamentek tehát, s 
kényszerítő eszközökhöz kelle nyúlni, hogy visszatérésre 
bírhassuk őket. Elejével a katonáskodó nép szét lévén 
szórva a várak és erődített városok ostrom zárolására: 
nem igen távozott messzire tűzhelyeitől, s a németek
kel elzárkózott nemesek marháit elhajtogathatá minden 
szerencséltetés és veszély nélkül. Ezen ostromlott he
lyek azonban feladatván: jó messzire kelle lakhelyeik-
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tői távozniok a hadsereghez, és a hadseregben semmit- 
sem szerezhettek. A szegénylegénynek lova, valamint 
fegyverzete is tulajdona volt: és így nem igen szereié 
fárasztani paripáját a hadmenetekben, előőrsökön, éle
lemszerzés után való járáskeléseken, és portyázásokon. 
Imé, ily csekélye» okok riasztották vissza a katonát a 
háborútól; és e bajok a körülményekből úgyszólván 
szükségképen következtek reánk. Ez vala eredménye a 
földmivelő parasztok között azon rendnek, amelynek be
hozatalán annyit fáradoztam. Mióta az erősségek elfog
laltattak: a hadsereg hadtestekre lön osztva, az élelme
zés végett megállapíttattak a hadmeneti állomások, s 
egy-egy napi járásnyira egymástól éléstárak állítattak; 
a vármegyék köteleztelek a. gabonát a határaik közt 
fekvő éléstárakig szállítani, a hol mindig állanak vala 
készen bizonyos számú szekerek, a gabonát vagy a had
sereghez, vagy a szomszéd erősségekbe, avvagy egyik 
éléstárból a másikba fuvarképen szállítandók. Mindez 
azonban nagy alkalmatlanságokkal járt: mert minden 
raktárnál egy-egy élelmezési-biztost kelle tartani, ezek 
egy része pedig csaló volt, s a másik része járatlan és 
gondatlan, mivelhogy mindnyájan újonczok voltának e 
téren. Azonkívül hogy a gabonának egy része sokszor 
megromlott, elfecséreltetett vagy ellopatott: gyakran az 
ellenség jöttének ál vagy való hírére ott hagyattak az 
éléstárak, zsákmányéi azoknak, a kik legelébb érték. 
Újonnan való megtöltésük sokba került a népnek, mert 
ámbár termékeny az ország, de nem mindenütt egyfor
mán az, és így gyakorta messze földről kell vala szál
lítani az élelmet. A tábornokok fizetése, a kik mindig 

.nagy kísérettel jártak, még nem volt pontosan megha
tározva; ez csak az ónodi gyűlés után közzé tett rend
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szabályok által történt. ') E szerint mindegyike a ha
zát szolgálván, a hazából is élt. A vármegyék követe
léseikre minden asztal tartásukhoz szükségesekkel ellát
ták őket. Ez töméntelen pazarlásra adott alkalmat, s ter
hét a nép viselte Mindez eleintén nem volt annyira 
érezhető, mivelhogy különböző, egymástól távoleső vi
dékeken történt; midőn azonban nagyobb hadtestek vo
nattak öszve, s a tábornokok egyre jöttek-mentek ugyan
azon az utón: igen terhessé vált; s miket nem tudnék 
beszélni azon hadmenetek alkalmából, midőn az útnak 
indított hadtestek kijelölt találkozó helyeikre nyomál- 
tanak! Mert noha ilyesmik előfordulnak minden hábo
rúban, de ha a jól rendezett s fegyelmezett hadseregek
ben is történnek hasonló alkalmakkor kihágások: mit 
nem képzelhet el az ember az olyan háborúról, a mi
lyent mi viseltünk! A nemesség közül az öregek, a 
kényelemszeretők, és a politikusok egész a nagy-szom
bati alkudozásokig kedvezőleg okoskodtak, mert látták, 
hogy a vesztett ütközetek daczára, a közbenjárok és a 
császár küldöttei járnak-kelnek; és ők azon reményben 
ringatták magokat, hogy a béke legalább valamennyire 
megkönyítendi terheiket. Megszűnvén azonban az alku
dozások és értekezletek: semmi könnyebbülést sem lát
tak többé.

A császári követek egy része Pozsonban maradt, 
mint az Érsek * 2) és Szirmay. Okolicsányi és "Viza 3) 
pedig· némü-nemü neutralitásban kívántak maradni; az 
utolsónak megadtam, mert megvetett és hitel nélküli 
ember volt A másikat sokkal jobb hazafinak tartám,

*) Az ekkor külön, nyomtatván vk épen megjelent u. n. „H adi R e g u 
lam  e n tu m w-ot érti. T. K.

2) Széchenyi Pál, kalocsai érsek.
:í) Viza Jánosj kalocsai prépost.
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minthogy föltettem volna róla, hogy a közügynek ár
tani akarna; de meg nem gondolám eléggé, miszerint 
oly jellemű ember, mint a mind Okolicsányi volt, két
ségbeesvén a háború szerencsés kimenetele fölött: olyas 
terveket forralhat: a mellyek által arra kényszeríthetne, 
hogy oly egyességet kössek, a minő' a körülményekhez 
képest lehetséges. Megengedtem azért neki, hogy Turócz 
vármegyei jószágán tartózkodhassék. E vármegye leg
kisebb az országban, s nemességének majdnem egy har
mada az Okolicsányi nevet viseli, a többi pedig rokon
ságban vagy sógorságban áll ez igen szétágazott csa
láddal, a mely még a szomszéd Liptóban is el van ter
jedve. Turócz vármegyének e maroknyi nemessége azt 
határozta, hogy körleveleket bocsát több vármegyékhez, 
a mellyekben a lutheránusok többségben vannak. Ezen 
levelekben előszámlál ván mindazon bajokat, a mellyek 
a háborúból erednek vala: túlozva emlegették föl a tá
bornokok és a hadak kicsapongásait; s felszólíták ama 
vármegyéket, hogy velők egyesülvén, közakarattal igye
kezzenek orvos-szert találni eme bajok ellen, a mellyek- 
nek forrása nagyobbára némely egyes emberek érde
keiből látszik fakadni. Mindazon vármegyék, a mellyek 
ily leveleket kaptak, hozzámkiildék azokat, részint fel- 
bontatlanúl, részint felbontva, azon biztosítással, hogy 
ők nem képzelhetik a bajok orvoslását más úton esz- 
közölhetőnek, mint a szövetséges rendek gyűlésében. 
Mindezen leveleket az ónodi gyűlés megnyitása előtt 
néhány nappal kaptam meg. Föltettem magamban, hogy 
magyarázatot kérendek a dolog felől Turóczvármegyé- 
től, mivelhogy az összes szövetkezett nemesség meg volt 
jelenendő e gyűlésen, a maga zászlai alatt. De bátran 
mondhatom, azon Ör ö k  I g a z s á g  előtt, a kinek e 
munkámat ajánlám, hogy sem én, sem senki más nem
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gondolt arra, a mi történt, s a mit egyedül szónokla
tom hevessége s izgatottsága okozhatott.

Miután elérkezett megnyitási napja az összes szö
vetséges nemesség gyűlésének, a melyben a Rozsnyón 
eldöntött titkos kérdések valának tárgyalandók: üdvö
zölvén őket, s a rendek boldogulását illető óhajtásaimat 
kifejezvén, minthogy Turóczvármegyének ama szeren
csétlen körlevelében elég világosan állítatik, hogy azon 
bajoknak, a mellyekről a körlevél panaszkodik, legna
gyobb része egyesek érdekeit mozdítja elő, a tényállás 
magyarázatával kezdém beszédemet, s azon vármegyé
ket, a mellyek e hozzájok czímezett leveleket hozzám 
küldék, megdicsértem azon szilárdságért, a mellyet a 
szövetkezési eskü által rájok rótt kötelezettségük meg
tartása iránt tanúsítottak. Ezekután Turóczvármegyéhez 
intézém szavaimat, s felszólítám: adja elő szabadon sé
relmeit, s világosítson fel, mi czélból írattak az említett 
levelek ? Rakovszky az alispán és Okolicsányi a jegyző, 
a ki a bécsi udvar követének fia vala, “) fülkéiének, s 
beszélni kezdtek, de a távolság s az ily számos gyüle
kezet tompa moraja miatt nem érthettem meg tökéle
tesen beszédjüket, azért közelembe hivatám őket. Élőm
be állottak. Először is a hadvonulások által okozott 
alkalmatlanságokat, a katonák és tisztek kicsapongásait, 
az élelemszállítást és az adókat kezdék emlegetni, s 
végre a rézpénz által okozott zavart. De mindez rész
letesen és túlzottan lévén előadva: Bercsényi, a ki igen 
indulatos természetű volt, többször félbe akarta őket 
szakítani. A mennyire lehetett, visszatartottam őt. El
végezvén beszédöket, hidegvérrel felelém nekik, hogy 
annak, a mit előadtak, nagy része természetes követ

*) Rakovszky Menyhárt és Okolicsányi Kristóf; az öreg* OkoKcsányit 
emennek apját, a ki föntebb volt emlegetve — Pálnak hitták.
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kezménye a háborúnak, a melynek folytatására a bécsi 
udvar nyakassága, s azon határozatunk, hogy szabad
ságunk visszaszerzéséig vi.selendjük azt, kényszerít ben
nünket; egyébiránt meg nem foghatom, mi joggal pa- 
naszkodhatik épen Turócz vármegye ezen közös bajok 
miatt, a mellyek más vármegyékre sokkal inkább ne
hezednek, mert Turócz a háború kezdete óta nem lá
tott egyéb ellenséget, mint a futó Schlik tábornokot, 
sem pedig nevezetesb hadtestet a mi seregeinkből, miután 
félreeső fekvésénél fogva nem esik a hadaknak utjok- 
ban. Azonban panaszaikból elég világosan kitűnik, mi
szerint azt hiszik, hogy a panaszlott bajok egyeseknek 
válnak hasznára. Ez pedig egyenesen személyemet illeti; 
mert bizonyára nagyon érdemetlen lettem volna azon 
bizalomra, a mellyel a rendek megtiszteltek, midőn fe- 
jökűl választottak: ha elnéztem volna az efféle rendet
lenségeket, föltéve, ha, a vármegye fölterjesztvénye ál
tal értesítve lettem volna felőlük. De kérdem: mikor 
intéztettek hozzám e tárgyban panaszok, s név szerint 
kik ellen ? Ha nekem nem panaszkodtak, miért panasz
kodtak a vármegyéknek ? Ezen eljárásból nyilván ki
tűnik, hogy Turóczvármegye azért nem akart hozzám 
folyamodni, mivel engem is részesnek vagy részrehaj
lónak tart. De kérdém tőlök, szedtek-e be valaha vár- 
megyéjökből az én rendeletemre a rendes és minden 
vármegye által elfogadott és kiszabott közadónál töb
bet? — Az alispán s a jegyző, a kik folytonosan mel
lettem állanak vala, igen megzavarodtak feleletükben, 
mert mindegyre ugyanazt ismételgeték. Fölemelvén erre 
szavamat, el kezdém mondani, hogy az ily merénylet 
igen veszedelmes, és ellenkezik szövetségünkkel; hogy 
ezáltal Turócz vármegye eléggé kimutatta, miszerint ké
telkedik személyemben; mert a nélkül, hogy elém, a
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szövetség fejedelme elé, terjesztette volna panaszait, oly 
útakat keresett, a mellyek tökéletesen ellenkeznek a 
közegyetértéssel; s hogy oly sérelmek orvoslását ke
reste, a mellyeket elő sem tud adni ; mivel azok, a mi
ket ok fölemlegettek, nem tekinthetők sérelmekül, te
kintvén, hogy mindnyájunkkal közösek és hogy köte
leztük magunkat folytatni a háborút, míg csak szabad
ságunkat törvényeink értelmében helyre nem állítjuk. 
Azért tehát igazságot s elégtételt kívánok az összegyü
lekezett rendektől e méltatlan és becsületsértő eljárá
sért, a mellyet Turóczvármegye vagy tisztei ellenem, 
fejedelmök ellen, elkövettek. Megvallom, abban a jóhi- 
szemben voltam, hogy a gyűlés törvényes vizsgálatot 
fog ellenök elrendelni; azonban beszédemet elvégezvén, 
az egész gyülekezet hallgatott. Magam is jé darabig 
hallgatók, de a midőn láttam, hogy senkinek sincs kedve 
szólani: ismét beszélni kezdettem, mondván: Keserve
sen esik látnom, hogy haboznak teljesíteni kérésemet, 
holott a szövetség legutolsó tagjától sem lehet megta
gadni az igazságszolgáltatást. De a csend mindezeknek 
daczára nem szakítatott meg; a miért végre arra a gon
dolatra jöttem, hogy hallgatásuk által helyeslik azt, a 
mit a turóczi alispán és jegyző mondottak. Erre any- 
nyira elkeseredtem s oly haragra lobbanók, hogy nem 
birám szivembe visszafojtani indulatomat. Most már nem 
tudnám leírni bizonyosan a miket mondottam a fölött, 
hogy megtagadtatok tőlem az igazság, miután a rendek 
hallgatásukkal helyeselni látszanak a turóczvármegyei 
tisztek előadását; látom, hogy azt hiszik, miszerint a 
háború kezdete óta csak azért tűrtem annyi fáradalmat, 
virrasztást, szenvedést, hogy kincseket gyűjtsék hazám 
kárára; s hogy e szerint nem marad egyéb teendőm, 
mint kezeikbe letenni azon méltóságot, a mellyel a szé-
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csényi gyűlésen ruháztak fel a rendek, s visszavonulni 
erdélyi fejedelemségembe. *) Ezek valának utolsó szavaim, 
a mellyek után valóban föl is kelék, hogy elmenjek, 
midőn Bercsényi könytelt szemekkel fölemelkedvén, mert 
hosszú és heves beszédem többeket könnyekre fakasz
tott, így kiálta fel: „Hogyan, szövetséges rendek? a 
hálátlanságnak ily bűnébe eshetnétek tehát a ti szaba
dító tok iránt, hogy inkább távozni engeditek őt körö
tökből, mintsem igazságot szolgáltatnátok neki a rágal
mazói ellen ?! Nem! — nem! hogysem ez történjék, 
haljanak meg inkább e gazok!“ Ezeket mondván, ki- 
rántá kardját, és Rakovsky alispánnak vállára ütött a 
lapjával. Károlyi, a ki Bercsényihez közel állt, úgy fe
jen vágta az alispánt, hogy rögtön halva rogyott össze. 
A jegyző szintén több sebet kapott. Mondhatom, hogy 
indulatom lecsendesült e látványra, s nem gondolék 
egyébre, mint hogy megakadályozzam a rendetlenséget. 
Első gondom volt a hátam mögött álló tiszteket kikül
deni : akadályozzák meg, hogy udvari hadaim föl ne 
zúduljanak, s meg ne rohanják a turóczvármegyei ne
mességet. E nemesség közül egy ügyvéd, igen hiú és 
vakmerő ember, lábaimhoz veté magát, s én védelmez
tem meg. Ezzel a zavarnak vége lett. De Bercsényi, a 
ki sokkal jobban fel vala indulva, mint én, szónokolni 
kezdett: „hogy ő nem hiszi, hogy ezzel eleget tettünk

*) Az ónodi gyűlésnek a, nemzeti múzeumban lévő egykorú diariuma 
szerint Rákóczynak e méltó kitörése így hangzott: „Ezt érdemlettem tőled óh 
haza, bujdosásim után? Életemet, véremet, mindenemet éretted felszentöltem; 
feleségemet, gyermekimet, szerencsémet megvetettem; sőt az ki több az édes 
eleim is hozzád való szerelmekért s virágzó előbbi szabadságodnak helyreho
zásáért mindeneket koczkára vetvén, véreket, hiteket föláldozták. Nem tűröm, 
nem szenvedem, magammal koporsómban viszem: mert te tudod Istenem, hogy 
igazszívü vagyok, és privátumot nem kívánok. Ne szenvedd édes hazám raj
tam ezt a gyalázatot!“ T. K.
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volna; hogy a rendek tekintélye megkívánja, miszerint tör
vényes eljárás és rendes ítélethozatal által boszulják meg 
a Vezérlő-Fejedelmök ellen elkövetett sértést; ő úgy van 
meggyőződve, hogy igen helyén volna őrizet alatt tar
tatni holnapig a jegyzőt, a ki csak megsebesült, és a 
törvény útján járni el ellene.“ Indítványa közfelkiáltás
sal elfogadtatott.

Nagyon megilletődtem e közbejött esemény s a tá
bornokok helytelen viselete fölött, tekintve azon czélt 
a melyért a rendek összehivattak. A senatust is meg- 
kérdezém azért: folytassuk-e a függetlenségi nyilatko
zat ügyének tárgyalását, vagy ne? nehogy azt mond
hassák, hogy e vérengzés azt megelőzőleg csak azért 
követtetett el, hogy általa megfélemlítsük a rendeket, és 
így könnyebben kicsikarhassuk tőlük az uralkodó ház 
iránti engedelmesség felmondását. Azonban a senatus 
akkép határozott, hogy Turóczvármegye ármánykodásai 
s merénylete miatt inkább siettetni kell a dolgot, mint 
halasztani.

Másnap az ülés a jegyző elleni per megindításával 
kezdődött; a ki is kihallgattatván és elítéltetvén, feje 
vétetett; mind a két bűnös teste meghurczoltatván, a 
dögnyúzó helyen ásatott el. Minthogy ama körlevél Tu
róczvármegye közgyűlésén íratott volt: elhatároztatott, 
hogy e vármegye zászlója szétszaggattassék s pecsétje 
összetöressék. Bizonyos, hogy mindezek a turócziak el
len való nagy boszonkodással történtek; s okom vala 
meggyőződnöm arról, a mit általánosan mondottak, mi
szerint a rendek tegnapi hallgatása onnan eredt, hogy 
a nemesség arra várt: mit szól a senatus ? Én azonban 
tudtam, hogy az ily közgyűlésen nem illeti a senatust 
a szólási jog, mivel nem illendő, hogy a senatus szól
jon először. — így elismerem, hogy én is hibáztam, 
midőn oly tűzzel beszélék.
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Már nem emlékezem bizonyosan: én indítványoz
tam-e, vagy Bercsényi, hogy megszűntéknek nyilvání
tsuk mindazon jogokat, a mellyeket az ausztriai ház kö
vetel a nemzet fölött. Az indítvány lelkesedéssel fogad
tatott el, *) aláíratott, és később kinyomatott. Már el- 
mondám fölebb valódi okát ezen eljárásunknak. Desal- 
leurs marquis tudósítá udvarát; minthogy azonban a 
kötendő szerződés egyik főpontja az volt, hogy a leg- 
keresztyénebb király nem lépend békére a császárral a 
mi törvényes szabadságunk helyreállítása, és Erdélynek 
az ausztriai ház uralma alól való elszakasztása nélkül: 
azt hiszem, ez vala oka, hogy a választ halogatták, a 
mint lejebb majd előadandom.

Erdélyből visszatértemkor egy ezen országban lakó 
göröggel találkozóm, a kit Corbé-nak 2) hittak. Ez a 
czár tanácsosává lett, és titkos audientiát kérvén tőlem, 
megbízó levelet mutatott elő e fejedelemtől. En, a meny
nyire emlékszem, Ráday Pált, erdélyi kanczellariám igaz
gatóját bizám meg, hogy előterjesztéseit meghallgassa, 
és nekem jelentést tegyen. Azok röviden ennyiből ál
lottak: hogy Augustus király nem teljesítvén szövet
ségi kötelességeit, és lemondván a lengyel koronáról: 
a czár a köztársaság megegyezésével elhatározó, hogy 
engem emel e trónra. — Azáltal igyekezém elhárítani 
ezen ajánlatot, hogy kétértelmű feleleteket adtam; azon
ban a követ kinyilatkoztató, hogyha a koronát énvisz- 
szautasítom: a választás könnyen Eugen savoyai her- 
czegre eshetik, és hogy eszerint parancsa van engem 
figyelmeztetni, hogy vonakodásom nagy kárára lehet a

*) A gyűlés így kiáltott fel: „„Eb ura fakó! mai napságtul (június 
14.) fogyást József nem királyunk, abrenunciálván mindenekben ellene; in
kább egy óra alatt elveszünk, semmint örökös jobbágyságban éljünk !uw T. K«

a) Hihetöen sajtóhibából U r b ic k  helyett, mint Szalay L. véli.
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magyar ügynek; 4) míg ellenben, ha elfogadom az aján
latot: urával a czárral szövetséget köthetek, a ki sem
mit sem óhajt inkább, mint a franczia királylyal frigyre 
lépni, és békét kötni a svéddel; és ha én ezen szán
dékában a czárt elősegíthetem: méginkább lekötelezem 
őt érdekeim előmozdítására. Nagy okom vala, hogy 
ezen előterjesztés után máskép válaszoljak mint elő
ször; azért azon felelettel küldém a követet vissza, 
hogy köszönöm ő czári felségének, miszerint méltózta- 
tott személyemről megemlékezni; minthogy azonban 
Lengyelország szabad ország, s tudom, hogy a czár 
semmikép sem akarja megcsorbítani e nemzet szabad
ságát, és akadályozni királyválasztását: nagy hátrányára 
szolgálna tervének, ha a lengyelek megtudnák, misze
rint a czár nekem ajánlá fel a trónt, és én elfogadtam 
azt tőle. Ha tehát urának valóban az a szándéka, a mit 
ő nekem előterjesztett: megbizám, hogy kérje meg a 
czárt nevemben: méltóztassék az ő küldetésének czél- 
ját és az én határozatomat titokban tartani, és mint 
meg nem történtet tekinteni mindaddig, míg Lengyel- 
ország prímása és nagytanácsa (Grand-Conseil) meg 
nem teendik nekem ezen ajánlatot.

E közbejött eseménynek szerencsés, de kellemetlen 
következményei is lehetnek vala; mert a diadalmas 
svéd király, a kinek a franczia király is kérésé barát
ságát, ekkor Szászországban volt, és én nem kerülhe
tem ki azt, hogy őt meg ne bántsam, ha szövetségre 
lépek a czárral. Azonban ez utóbbi fejedelem hadai ha
tárainkon állának, és azzal fenyegetett, hogy segítséget 
adand a császárnak, a ki őt erre már régen kéri, ellenem. 
E veszedelem még fenyegetőbbnek látszék. Igazán mond- l

l) Savoyai Eugen ugyanis magyargyülölő ember, s József császár ha
dainak fővezére volt.
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hatom, hogy a lengyel koronára legkevésbé sem vágy
tam, sőt azon igyekezém, hogy kikerüljem megválasz- 
tatásomat. El is küldtem Rádayt, erdélyi kanczellariám 
igazgatóját, Szászországba: hogy őszintén terjeszsze a 
svéd király elé a czár ajánlatát, és arra adott felelete
met. Kóretém: tudassa velem, minő segélyt reményl- 
hetnék az ő részéről, ha a czár a császár érdekében 
ellenem nyilatkozik, s reám küldi hadait. Tudatám egy
szersmind Szaniszló királylyal, hogy a lengyel főtábor
nok, a ki benső barátom volt, kész valamennyi sena- 
torral egyetemben, a kikből a nagytanács áll, őt kirá- 
lyúl elismerni, és megerősíteni választatását: ha testü
letileg el akarja őket fogadni. A svéd király Rádaynak 
igen határozott feleletet adott; t. i. hogy csak tartsam 
erősen magamat a czár ellen, mert ő nem sokára Len
gyelországra megy, és meg fogja őt verni. Szaniszló 
király pedig azt a választ adá, hogy ő Isten kegyel
méből lévén Lengyelország királya: nincs szüksége a 
nagytanács kegyelmére; ha a senatorok, a kik állító
lag ezen testületet képezik, látogatására akarnak jönni 
mint magánemberek: mindnyáját elfogadandja, de más
kép nem. — E két felelet határozottan arra bírt, hogy 
kímélve bánjak a czárral, s igyekezzem kikerülni ki- 
rálylyá választatásomat Lengyelországban, azon czélból, 
hogy békét eszközölhessek a czár és a svéd király kö
zött, a franczia király és a bajor választó-fejedelem köz
benjárása által, oly föltétel mellett: hogy a választó-fe
jedelem emeltessék és jusson a magyar trónra, én meg
tartsam Erdélyt és Szaniszló legyen lengyel király. íme 
minden cselekedetimnek s a czárral folytatott alkudo
zásaimnak kulcsa, a miről azonban gróf Bercsényit ki
véve, senkinek sem volt tudomása. Kívüle senkisem
vala képes ezen ügy vezetésére, azért már ekkor elha-

1 öR ákóczy Ferencz fej. em lékiratai II. A α
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tározám, hogy öt küldöm Lengyelországba, és pedig 
oly fénynyel, hogy hazánk méltóságához illő benyo
mást tehessen a muszkákra és lengyelekre. De mielőtt 
őt útnak indítottam volna: el akarám fogadni a czár 
megkeresése folytán Lublinban összeült lengyelországi 
nagytanács követeit. Mert Corbé visszatértekor elmond
ván fejedelmének válaszomat, ez helyesnek találá azt, 
és kinyilatkoztatta a prímásnak, hogy mindenáron siet
tetni akarja a királyválasztást. Összeülvén a tanács, azon 
tanácskozók: kit kellene a trónra emelni ? Mindnyájan 
a főtábornok mellett voltak: azonban ez határozottan 
kijelenté, hogy a köztársaság érdekeivel nem lenne ösz- 
szeegyeztethető, ha őt emelnék a trónra, s hogy véle
ménye szerint okosabbat nem tehetnének, mint ha en
gem kínálnának meg a koronával. Nyilatkozata lelke
sedéssel fogadtatott, a czár is helyeselte, s követkép
pen egy nemest kőidének hozzám: hogy a tanács ha
tározatáról tudósítson. E követet Munkácson akartam 
elfogadni.

Az ónodi gyűlés ideje alatt Stahremberg fölhasz
nálta az alkalmat. Rögtön kitört a Csallóközből, gyors 
hadmenettel a Vág mellé nyomakodék, s Vágújhelyen 
— Trencsény és Leopoldvára között — erős sánczot 
hányatott. Ezen újság majd oly kellemetlenül hatott 
reám, mint valami csatavesztés. Emlékszem, miszerint 
megmondám Bercsényinek, hogy ha az ellenség meg
valósítja azon szándékot, a mellyet Stahremberg tábor
nok tervezni látszott: háborúnk három hadjárat alatt 
bevégeződik, és hogyha diplomatiai működéseink nem 
sikerülendnek: ideje a végső erőfeszítésről gondolkod
nunk. Elhatározván, a mint említém, hogy Bercsényi 
tábornokot küldöm Lengyelországba: még mielőtt a 
gyűlés eloszlott volna, előterjesztóm a rendeknek, mi
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szerint megtörténhetik, hogy különböző' események hosz- 
szasb ideig távol tarthatnak Magyarországtól; szüksé
gesnek vélem tehát, hogy vezérlő-fejedelmi helytartóm 
legyen, a kit távollétemben oly hatalommal ruházhat
nék fel, a milyent czélszerünek Ítélnék a közügy elő
mozdítására. E tisztségre Bercsényi tábornokot emelék. 
Be végződ vén a gyűlés, a Vág melletti parancsnokságot 
Eszterházy Antal tábornokra bíztam, magam pedig föl
tevém, miszerint a lengyel határok közelében tartózko
dom, hogy el ne szalaszszam a pillanatot, midőn a kö
rülmények kedvezőleg alakulandanak arra, hogy elő
nyösen végezhessük a háborút, ha t. i. szerencsés len
nék a svéd királyt a franczia király és a bajor választó- 
fejedelem közbenjárása által kibékíthetni a czárral.

Ezekután Munkácsra mentem, a hová a lengyel 
nagytanács követe nem sokára hozzám érkezett. A len
gyelek minden eljárása csak vontatva ment, követük 
előterjesztésében sem találtam semmi őszinteséget: mert 
Schembec a prímás, úgy testvére a kanczellár és Den- 
hof a sendomiri confederate marechalja szivükben még 
mindig Augustus királyhoz vonzódnak vala. Minthogy 
azonban ezeknek érzelmei nem igen árthattak czélom- 
nak, azt felelém a követnek: hogy azonnal küldendek 
követeket, a kik megköszönjék a czárnak és a nagy
tanácsnak személyem iránt tanúsított jó akaratát. Mi
után tekintvén a (lengyel) köztársaság, hazám és a feje
delemség akkori állapotát: szükséges volt előrelátónak 
lennem, és a czár barátságát szerződés által előre biz
tosítanom, Elbocsátván eszerint e követet, siettem útnak 
indítani Bercsényit is, mint barátomat, és mint olyat, a 
ki egyedül bírja titkomat. Részemről, ha szabad így 
kifejeznem magamat, egy a czárnak szóló b i z a l m a s  
levelet adtam neki, a mellyet sajátkezüleg írtam. A többi

15*
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meghatalmazottak ezek voltak: a kamara és a pénzügyi 
tanács 4) elnöke báró Klobusiczky (Ferencz), a 13 vár
megye vice-generálisa Berthóthy Ferencz, ugyanezen ke
rület tartományi biztosa Keczer Sándor, és az erdélyi 
kanczellária igazgatója Ráday Pál. Mielőtt e követséget 
útnak indítottam volna, a Maramarosvármegyében fekvő 
Huszt városába összegyülekeztetvén erdélyi tanácsosai
mat: hozzájok küldém udvari főkapitányomat (VayÁdá- 
mot), hogy tanácskozzék velük a fölött: elfogadjam-e a 
lengyel koronát vagy ne? Es hogy véleményüket te
tesse velük írásba, és sajátkeziileg írassa alá. Mindnyá
jan azt tanácsiák, hogy fogadjam el; én azonban ben
sőmben jól érezém, hogy ezt lelkiismeretesen nem te
hetem, a nélkül, hogy meg ne sértsem vagy azon es
kümet, a mellyet mint erdélyi fejedelem, s mint a szö
vetkezett rendek vezérlő-fejedelme letettem volt, vagy 
azt, a mellyet a lengyelek fognának követelni tőlem: 
minthogy e két királyság érdekei egymással ellenkez
nek. Mert végre is mint lengyel királynak jó egyetér
tésben kellene élnem a császárral, másik minőségemben 
pedig háborút kellene ellene viselnem, a melybe min
den ok nélkül nem keverhetném bele a lengyeleket. 
Jól tudám ugyan, hogy e zilált helyzetem csak addig 
tarthat, míg a svéd király kimozdul Szászországból.· de 
éppen ezen okból sietteté a czár is a királyválasztást, 
reménylvén, hogy ezáltal inkább pártjára hódíthatja a 
lengyeleket.

Eszterházynak a Vágnál elegendő ereje vala Stah- 
remberg ellen, ki csak azon volt, hogy sánczait hábo- 
rítlanul elkészíthesse. E tábornok noha ügyes vezér vala, 
két alkalmat adott Eszterházynak, s ha ez feltudta volna

J) „Conseil des Finances“ ; vagyis az úgynevezett „Oeconomicum Con
silium“.
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azokat használni: tönkre tehette volna hadseregét. Az 
első alkalom még Stahrembergnek Csallóközben tar
tózkodása alatt kínálkozott; a mikor Stahremberg hátra
hagyván a szigeten minden podgyászát, legjobb hadai
val a Duna túlsó partjára csapott át. <) Eszterházy ezt 
elég jókor megtudá, s mégsem tett semmit. Még vas
tagabb hibát követett el, midőn az ellenség vele szem
közt táborozott Leopoldvára alatt. Beláthatott az ellen
ség táborába, és jól tudta, hogy Stahremberg 4000 gya
loggal s némi csekély lovassággal éjjel eltávozott az 
onnan jó négy mértfoldnyi távolságban, egy hegyen 
fekvő Csejtevárát ostromolni. Eszterházy el volt hatá
rozva, hogy a slirii köd födözetc alatt megtámadandja 
őt. Elindult. Hadainak eleje már átment volt az ellen
ségtől őt elválasztó folyam gázlóján, midőn valaki azt 
mondá neki, hogy a slirii köd könnyen zavart okozhat 
a hadak között. Elhitte, s megállítván a sereget, visz- 
szaköltözteté előhadát, s csöndesen megtért táborába. 
Stahremberg elfoglald a várat, a mely igen jó szolgá
latot tőn neki, a Fehérhegyek lakóinak fékentartására. 
*) Ebből azt lehetne következtetni, hogy Eszterházynak 
nem volt bátorsága; azonban igazságtalanok volnánk 
iránta: mert ő a császár szolgálatában kitűnő szemé
lyes vitézi tetteket vitt vala végbe, sebeket kapott, s

!) Július végén, a Dunántúl Bottyán és Bezerédy által keményen szo
rongatott Rabutin és Pálffy segítségére; de mind a hárman sem mehettek ott 
semmire.

-) így foglalá el Stahremberg ekkor nemcsak Csejtét, hanem a Fehér
hegyek alatti városokon kívül Detrekő, Éleskö, Sasvár és Szomolyán várakat 
is; és nem csupán Vág-Újhelynél vettetett sánczot: de a Vágvonalt több he
lyütt is, u. m. Beczkónál, Galánthánál, Szerednél, Séllyénél, Sempténél, meg
erősítő, úgy a csallóközi Dunát Gútánál és a nagy-magyari révnél. De más 
részről azt is meg kell említenünk, hogy Ocskay László Eszterházy paran
csára aug. elején becsapván Morvába: ott Steinville tábornoknak régi hires 
regimentjét tönkre tette, számos zászlót és foglyot nyervén.
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csak akkor bírák a törökök elfogni, midőn már harcz- 
képtelen lett; fogságából a karloviczi békekötés folytán 
szabadult ki.

Stahremberget egyébiránt erődített hadvonalai da
czára is azon szerencsétlenség éré, hogy testvérét Miksát 
ezek mögött látá elfogatni. E tábornok ugyanis postán 
jött Pozsonyból a hadsereghez, bízván a bátyja által 
védett sánczvonalokban. Egy portyám azonban elfogá 
és hozzám hozá őt. ') Becsületszavát adván, szabadon 
engedtem élni Eperjesen, a honnan később megszökött. 
Tudom, hogy testvére, valamint a többi császári tábor
nokok sem helyeslék e tettét; de azért mégsem küldék 
vissza.

Az erdélyi országgyűlés után igen sürgetének ta
nácsosaim, hogy küldjék követeket a portára, tudatván 
ünnepélyes trónfoglalásomat. Eléggé ismertem a török 
ministerek hangulatát, hogy ne várjak semmi előnyt 
ezen eljárásból: de nem akarván egész tanácsom véle
ményével daczolni, — a tanácsosok közül követül gróf 
Teleky Mihályt nevezém ki, továbbá Henter Mihályt, 
a kiről azt beszélték, hogy jártas a portai ügyekben. 
Az első Nándor-Fejérvárnál nem ment tovább, a másik 
elment Konstanczinápolyig, hogy elfogadtatásukat szor
galmazza : azonban a nándor-fejérvári basa végre minda- 
kettőt visszaküldé, különböző ürügyök alatt, azon Ígé
rettel, hogy hozzám engedi jőni azon albániai hadtes
tet, a melynek kiállítására azon nemzetbeli több tisztek 
szerződésileg kötelezték nekem magokat. De föltételül l

l )  Ez esemény nem 1707-ben, hanem 170S feb. 16-kán történt, a mi
kor már nem Eszterházy Antal, hanem B o t t y á n  J á n o s  parancsnokolt az 
újvári generálissá^ területén. Stahremberg Miksa tábornok elfogását az ö por
tyája hajtá végre, s ö hozzá vivé a foglyot Nyitrára. (L. a rendkívül merész 
kaland tüzetes leírását „ B o t t y á n  é l e t e u 193 —205-ik lapjain.)
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azt követelte a basa, hogy a németektől foglaljak el 
néhány határvárat, hogy ezáltal ama hadak annál biz
tosabban csatlakozhassanak hozzám Talán csak egye
dül magam voltam, a ki e felelet nevetséges voltát meg- 
ismerém: mert Erdélytől a Dunáig csupán Arad és Sze
ged volt a németek hatalmában, e várak pedig semmi
kép sem akadályozhatták az említett hadak átvonulását. 
Ehhez több hasonló ajánlat, a miket a végbeli basák 
tevének, azon gyanúra vezetett: hogy ha én e végvá
rak valamellyikét hatalmamba ejteném: a törökök visz- 
szakövetelnék azokat, s összevesznének velem, azon 
ürügy alatt, hogy ők ama véghelyeket a békekötés ál
tal nem nekem, hanem a németeknek engedték át. Azon
ban mind e mondottak daczára is a magyarországi se
natus és erdélyi tanácsosaim nem szűntek meg e vál
lalatra sarkallani. A temesvári basa felbiztatta Károlyit 
Arad megtámadására, s az ezen erősségből kiszököttek 
azon kellemes ábrándba ringatták őt, hogy néhány 
bomba- s ágyulövés elég lesz arra, hogy a parancsnok 
rászánja magát a feladásra. E várnak alaprajzát bírván, 
könnyen előreláthattam, mily sikere lesz ostromoltatá- 
sának; a török földével való közlekedését ugyanis, a 
melytől csak a Maros által választatik el, *) nem lehet
vén elvágni: a szükségesekben soha hiányt nem szen
vedett, miután ezen az úton folytonosan fenntartotta 
Bécscsel való összeköttetését. Legföljebb csak borubáz- 
tathatám, azonban a hely térés lévén: minő sikert le
hetett reménylenem? Károlyi mindazonáltal folytonosan 
sarkalt reá, mert a temesvári basa megígérte neki, hogy 
támadás esetére a közlekedést teljesen elzárja a várral, 
melynek raktárai állítása szerint üresek; a parancsnok

‘) A temesi bánságot akkor még, mint tudjuk, a török bírta.
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ugyanis gabonát csak a törökföldről szerezhetvén, a vá
sárra számít, a melyre török alattvalók szoktak megje
lenni ; továbbá, hogy azon védmtívet, a mely a Maros 
szigetén elkülönözve épült, könnyű lenne meglepni, ha 
az ember ezen erőd és a vár közé hadakat csempészne; 
ő a basa kalauzokat fogna e czélra adni.

Mindezen szép Ígéretek, a mellyekről tudtam, hogy 
hiábavalók, nem bírtak volna reá az ostrom megkisérté- 
sére, ha újólag sürgetően nem kérnek vala erre az erdé
lyiek, a kik igen sokat adtak azon biztatásokra, a mely- 
lyeket Teleky a nándor-fejérvári basa érzületéhez csa
tolt. Az idegen módra szervezett hadakból egy elegendő 
számú lovasságból és gyalogságból álló hadtestet indí
tottam el azért e czélra, ágyúkkal és mozsarakkal A vál
lalatot Károlyira bíztam, miután azt hivém, hogy e tá
bornok sohasem látván még rendes ostromot, hallgatand 
a hadmérnökök és idegen tisztek szavára, a mit különö
sen ajánlottam is neki. A ráczváros és a németváros, a 
mellyek a várhoz vannak kapcsolva, de gyöngén erősítvék, 
hamar bevétettek; azonban alig kezdé meg Károlyi a vár 
bombázását, midőn azon hirt hallá, hogy 3000 német Sze
gedre érkezett, a végből, hogy a Maros mentében előnyo
mulván Erdélybe próbáljon behatolni. *) E hir arra bírta Ká
rolyit, hogy abbahagyja az ostromot. Az említett német 
hadtest a vaskapui szoroson át akart Erdélybe bejutni. 
E szorulat nem olyan, mint a minőnek képzeltük Desal- 
leurs marquis jelentése után, a ki hozzám érkeztekor ezen 
jött volt keresztül. Minthogy idejében meghallottam az 
ellenség szándékát: három zászlóaljból álló palotás ez- 
redemet válogatott gyalogsággal Pekry tábornok vezér

*) A fejedelem itt az erdélyi német megsegítésére indult Rabutint érti, 
csakhogy ennek hadteste nem 3000, hanem 7000 válogatott emberből álla, s 
Károlyié is csak épen 7000 volt.
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lete alá, e szoros át őrzésére indítottam Pekry tábornok 
a gyalogság vezetéséhez mitsem értett, azt ajánlám tehát 
neki: ügyeljen a palotások ezredesének <) tanácsára, a ki 
legalább olvasás által szerzett magának némi hadismere
teket. Azt hivém, hogy ez meg egy értelemben lesz al
ezredesével Limprecht-tel, a ki értette szakmáját: de min
den a legnagyobb határozatlansággal történt. Alig vá
lasztottak egy-egy állást, midőn azonnal ismét elhagyák, 
s így egyiket a másik után. E menetek és ellenmenetek 
közben pedig az ellenség folyvást előbbrehatolván, végre 
minden ellentállás nélkül átjutott. Azon vizsgálatokból, 
a mellyeket tétettem, kiderült, hogy mindnyájan tudat
lansággal és határozatlansággal, — mely utóbbi az első
nek következménye — vádolhatók. Pekryt magamhoz 
hivatám, azonban személyét illetőleg nagy zavarban va- 
lék, fondorkodó, kétszínű, és meggondolatlan jelleme miatt.

Bezerédy, Balogh és Kisfaludy dandárnokok An- 
drásy István tábornok alatt elég jól tárták magokat Alsó- 
Magyarországon. Be-becsaptak Ausztriába és Styriába: 
de hadmttködésök nem volt lényeges befolyással a há
ború eredményére. * 2) A gyalogságnak Koronczónál F or-

!) Szent-Iványi Jánost érti.
2) Nem hiába, hogy a fejedelem folyvást igen távol volt Tál a Duná

tól az 1707-ik évben: ugyan röviden is, és mégis hibásan emlékezik vissza 
az ott történt dolgokra. Bezerédy Imre, Balogh Adám s Kisfaludy László és 
György dandárnokok, úgy a többi dunántúli hadak ugyanis, az egész 1707. 
év folytán B o t t y á n  J á n o s  tábornok, és nem A n d r á s s y  I s t v á n ,  főpa
rancsnoksága alatt harczolának. Andrássy ezen esztendőben nem is volt Du
nántúl, hanem igenis az 1706-ik év őszén, a mikor is rövid ideig oly gyár 
lóan kormányozá ott a hadakat, hogy Stahremberg a kuruczokat egész a Rá
báig leszorítá, s Kapuvárt és Kőszeget tőlük visszafoglalá. Azonban a dunán
túli nép kértére Rákóczy már 1706. november közepe táján sürgeté Bottyánt 
az ottani vezénylet átvételére, a ki is deczember közepén által kelvén: rög
tön áttörő a Rába-vonalt, két hét alatt visszaverte a császáriakat a határokra, 
s Kőszeget újra elfoglalta. Pálffy ráczaiból két ízben 600-at levágatott, szá
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gács vezénylete alatt történt tönkre veretése éta a gya
log had nem kaphatott lábra azon a földön. A három (ud
vari) ezred, a mellyel bírtam, sokkal szükségesebb volt, 
minthogy ily kevéssé jelentékeny vállalatokra fordíthat
tam volna. Arra a gyalogságomra a mi Felső-Magyaror- 
szágban volt, nagy szükségem vala, mert igen sok kelle 
a helyőrségekre. Szemlátomást kezdett minden hanyat- 
lani, mert a rézpénz, a mely alapja volt a háborúnak, 
napról napra vesztett értékéből. Azért a Bercsényi tá
bornokra bízott diplomatiai feladatokat segédeszközül kez- 
dém tekinteni.

Ez országnagy Varsóba érkezvén, igen illedelmesen 
fogadtatott a czár által, a kivel fölötte barátságosan al
kudozván, szerződést kötött, a melynek értelmében len

mos németet is, 1707 januárban pedig ezek dulásait megboszulandó Sty- 
riába ütött, s Hartbergtől le Burgauig mindent elpusztíta. Majd a Pest-Budá
ról feltörekvő Rabutin ellen sietett, s azt — bár Stahremberg Guido is segé
lyére indult Győrből — mindenütt keményen oldalazta, fegyverrel és éhség
gel rontá. Rabutin megkisérlé Simontornya várát: de véres fejjel visszavere
tett. A Balaton mellett is nagyobb csapást ejte rajta Bottyán, és ismét Cso- 
báncznál, mely hegyi vár alól csúfosan űzetett el Rabutin, ott veszvén ostromló 
tábornoka Kreuz, 50 tisztje, 300 közlegénye. Pápát elérve Bottyán öt újra 
megtámadta, s kivált gyalogságát igen megveré. Szóval annyira juttatá Ra
butin harczedzett hadát: hogy az soha többé önerejéből el nem érheti Ausztriát, 
ha friss sereggel eleibe nem jő vala Stahremberg Miksa, a Rábáig. Budától 
e folyóig legalább másfélezeret vágata le Rabutin hadseregéből Bottyán, s a 
többit is annyira elnyomorítá, főként az örökös nyugtalanítások s éhség által, 
hogy hónapokra vala szükség, míg e had a szolgálatra ismét képessé lett. 
Bottyán nyomon üzé a császáriakat, fel Sopronyig, s onnét Ausztriára küldé 
derekasan tüzelő portyáit, különösen Bezerédyt: míg seregének másik részével 
Balogh Adám a ráczokat zabolázá Pótervárad táján. — Bezerédy aprilisben 
a Wolfskehl-vasasezredet veri meg, majd Mosonynál Pálffy horvátjait; s bár 
a három császári tábornagy: Stahremberg Guido, Rabutin és Pálffy erősen 
megrakják a Rábavonalt: Bottyán május elején áttör rajta, s Ovár alatt Se
cula regimentjét tönkre teszi. Ura a földnek folyvást egész a Lajtáig, sőt 
május végén Bécs táját is feljárja, s szép nyereséggel tér meg; ezt teszi jú
niusban is több ízben; e hó 23-kán éjjel pedig megrohanja és beveszi Győr-
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gyei királylyá választatásom három hónapra elhalaszta- 
tott. Ezen idő alatt föl kelle kérnem közbenjárókúl <) a 
franczia királyt és a bajor választó-fejedelmet; de kiköt
tetett, hogy azon esetre, ha ezek a közbenjárást magukra 
nem vállalnák, azonnal hozzá kell fogni a királyválasz
táshoz, és én, ha a választás szabadon és a lengyel köz
társaság törvényei szerint menend végbe, kötelezve le
szek a koronát elfogadni, a czár pedig fenn fog tartani 
a trónon, és minden kitelhető segélyt megadand erdélyi 
fejedelemségem békés birtoklásának biztosítására. A szer
ződés többi pontjai a bekövetkezhető szerencsétlen ese
ményekre vonatkoztak. Alig köttetett ez meg: midőn a 
svédek mozogni kezdtek Szászországban. Közönségesen 
el volt terjedve azon vélemény, hogy Piper kanczellár

Szigetet: de innét Tollet tábornok által kiszoríttatik. Ismét a Lajta mellé megy, 
s hadakat küld Ausztriára. Július 20-ka körül Brucknál esék szép nyeresége, 
úgy Parndorfnál. — Majd az Erdély felé készülő Rabutin ellen indult, de 
Stahremberg Guido a Csallóközből újra általjővén, s Pálffy is Horvátországból 
friss néppel: rajta voltak, hogy Bottyánt megszorítsák. De a régi, tapasztalt 
hadvezér ügyesen siklott ki közülök, s bár Pápánál aug. közepén Rabutintól 
némi csorbát vesz vala: már e hó 20-kán ismét Ausztria határain látjuk őt, 
fenyegetve Bécset; s mivel Rabutin Pápát, Tatát stb. fölégeté: ő is nagy mér
tékben dula Ausztriában. Aug. 26-kán — csak ez egy napon — 18 osztrák 
falut és várost hamvasztott el. Bezerédy szintígy Styriában. — Miután Ra
butin elvonúla, és Stahremberg Nyitra vívásához fogott: Pálffy képtelenné lön 
Dunántúl a kuruczoknak ellentállani, s oly veszedelembe jut vala, hogy Stah
remberg kénytelen volt Nyitra ostromát rögtön félbe hagyva, Bottyán ellen, 
Pálffy és a fenyegetett bécsi külvárosok segítségére, sietni. Ezeket ugyan meg
mentette: de azt nem gátolhatá meg, hogy Bottyán oct. 2-kán Soprony alá 
csapva, meg ne verje hadaikat, 339 horvátot, 60 németet levágatván, és so
kat elfogván; Bottyán Csepregh táján oct. közepén ismét 300-nál több néme
tet levágat, százat foglyúl ejt; seregének balszárnya pedig — Bezerédy, Ba
logh Adám s Kisfaludy László hadaiból álló — betör Styriába, Friedberg és 
Hartberg erődített városokat rohammal beveszi, őrségét kardra hányja. No
vemberben ismét Német-Újhelynél, majd Nagy-Mártonnál győznek a kuruczok, 
a kiknek ügye, imé, 1707-bcn Dunántúl folyvást diadalmasan álla.

!) Péter czár és X ll-ik Károly svéd király között.
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az angolok és hollandok pénze által megvesztegettetve, 
bírta rá a svéd királyt, hogy visszatérjen Lengyelor
szágba A czár 12 évi fegyverszünetet ajánl vala e feje
delemnek, hogy ne akadályozza öt a császár ellen forralt 
tervei kivitelében; s ha e fegyverszünet létrejöhetett volna: 
a czár saját személyében, összes haderejével akart föl
lépni a császár ellen, kényszerítendő öt, hogy a magyar 
koronát engedje át a bajor választófejedelemnek Fölté
tele az vala, hogy azon esetre, ha a franczia király áta- 
lános békét kötend, öt a czárt is belefoglalandja. Mi
helyt megtudám a svéd király mozdulását: futárt futár 
után küldék Bercsényi grófhoz, visszatérését sürgetve. A 
mennyire emlékezem, octóberben érkezett vissza. — El
mondtam mindent Desalleurs marquisnak, a ki azonban 
rendkívül elfogult lévén Bercsényi ellen, azt hívé, hogy 
ez engem csak ámítgat; s van okom hinni, hogy nem 
igen kedvező jelentést tett udvarához szerződésemről. És 
ez teljesen meggyöngité azon előterjesztések hatását, a 
mellyeket a franczia udvarnál követem tőn. Azonkívül a 
svéd királynak Lengyelországba beütése s a czárnak 
ugyanonnani visszavonulása óta negotiatióm rendszere 
tökéletesen meghiúsultnak látszik vala.

Kevés idő múlva Bercsényi visszatérte után Kassára 
mentem, a hol a telet akarám tölteni, s senatus-Ulést is 
tartani, a melyre a vármegyék követei is hivatalosak vol
tak : hogy megállapítsák a rájok eső adót, a mely részint 
élelmiszerekben, részint rézpénzben vala fizetendő. E vá
rosban végezém be az esztendőt, s kezdtem meg az 
1708-dikit.



1 7 0 8.
Elhatározám, hogy a következő hadjáratban minden 
erőmet megfeszítem. Tervem volt a nyár folytán min
den nagyobb ütközetet elkerülni, hogy a hadjárat vége 
felé Sziléziába mehessek téli szállásokra. E tartomány 
nemessége a svéd király Szászországban tartózkodása 
alatt igen neki bátorodék, s megunván az ausztriai ház 
uralmát, kész volt ellene hadaim közeledtére fegyvert 
fogni. Gyalogságom a hadjárat kezdetére ki vala egé
szítve, s föl vala szerelve. E hadtest még soha ily szép, 
és ily jól fegyelmezett nem volt. Miután Stahremberg 
tábornok Olaszországba távozék: az öreg Heister tá
bornagy neveztetett ki a császári hadsereg parancsno
kává; e hadsereg ekkor igen gyönge volt, s a Csalló
közben húzta meg magát. Azon hir szárnyala, hogy 
Heister jelentékeny dán hadtest segítségül érkeztét várja. 
Ez birt azon határozatra, hogy ne nyomuljak a Vág- 
hoz, s visszatartsam magamat mindaddig, míg az ellen
ség ereje valóságosan ki nem tűnik. Készületeim igen 
nagy zajt ütöttek Bécsben s az ellenséges hadseregben, 
— Eszterházy Antal tábornokot Alsó-Magyarországba 
küldém vissza, hogy vigye ott a vezényletet. *) Ocskay

!) Eszterházy 1708 folytán túl a Dunán sokkal ügyesebben működött, 
mint 1707-ben a Vág mellyékén, a hová most Bottyán tábornok ment helyette 
parancsnokul. — Eszterházy 1708 elején Körmend várát bevette éslerontatá; 
febr. végén seregének egy része Horvátországba, a másikkal ö maga a stájer 
határokra, a harmadikkal Bezerédy Ausztriába csapott, mind szép nyereséggel.
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dandárnok 4000-nyi lovas hadtestei a Morva folyónál 
állott a végre, hogy beütéseket tegyen Morvaországba, 
és födözze Trencsény várának ostromzárlatát; e vár és 
város a Sziléziába vezető utón fekszik. Tökéletesen meg
egyeztem Bercsényivel a fönntemlített terven, azonban 
a tervek kivitelében tanúsított csekély szilárdsága, s 
előszeretete az apró és nem döntő vállalatok iránt, a 
mellyek ugyan a leghíresebb tiszteknek ínyök szerint 
voltak, de gyakran szándékommal tökéletesen ellenkező 
lépésekre vezethettek. — Hadaimat elég későn gyüle- 
keztetém össze Eger alatt; azonban alig szállítám őket
Bezerédy mart. közepén ismétlé beütését 3000-ed magával. A másik félen pe
dig Bottyán mindgyárt január elején a Nagy-Tapolcsányig átcsapott Stahrem- 
berg Miksát megtámadván, visszaverte, egész a Vágig vágta népét, s ágyúit 
elnyeré; azután Beczkó városát, majd Galanthát, rohammal bevette, Séllye 
alatt is nyert: február 16-kán pedig Pozsony és Nagy-Szombat között magát 
Stahremberget szerencsésen elfogatta. Ugyan Bottyán alvezérét Ocskayt Mor
vába küldvén : az számos elfogott zászlóval és tiszttel tért meg, s Vág-Uj- 
hely városát is — daczára a császáriak közeli sánczának — bevette és föl- 
prédálta. De Viard tábornoknak sikerült Kévay Imre hajdúit meglepni és föl
verni; ezt Bottyán azzal boszulá meg, hogy mart. végén maga is átment a 
Vágón, Ocskayt újra Morvába küldé, Ebeczky Istvánt pedig a Fehérhegyeken 
túl, a ki is Stomfánál két század németet levágott, — másokat elfogott. April 
havában is folyvást Pozsony és a határok körül jártak a kuruczok. — Hei
ster május elején átcsapott túl a Dunára: megkisérlé, Kőszeg ostromát, de 
Bezerédy által véresen visszaveretvén, Sopronyig űzetett. Erre Bottyán — mi
vel a Kőszegi külső várost Heister földulatá — megint beütött Morvába, egy
szerre három felől. O maga 8000 emberrel Morvában Setín-várát rohammal 
megvívá, s 500 főnyi őrségét kardra hányatá, s 200 foglyot ejtett; más rész
ről Ocskay 2700-ad magával tör be, Stampsent főiégeti, chevaux-legerseket 
fog el; míg a sereg másik szárnya Stuelnig, Vesternig száguldoz, e két vá
rost elfoglalja, s ellent álló lakosságát felkonczolja. Mind a három hadoszlop 
zsákmánynyal bőven megrakodva tér meg. Bottyán visszatértében Nagy-Szom
batot elfoglalja. Ugyanő a csenkei erődöket mind jobban megépítteti, hogy 
Komárom és Esztergom között ura legyen a Dunának. Június elején szintén 
e tábornok Sóknál hidat rakatván a Vágra, Szent-Györgyöt, Modort, Bazint 
megveszi, s Pozsonyig és Szakolczáig az egész vidéket meghódítja, s Ausztriába, 
Morvába újonnan becsapat. Június végén is folyvást túl a Vágón táborozik, 
így  állának a dolgok Rákóczynak Eger alól kimozdulásáig.
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szép zászlós seregekben táborra: új egyenruházatuk el- 
ragadá a nézőket, s számuk még inkább szaporodni 
kezde. Hadseregem hire annálinkább felbátorítá a nem
zet szívét, minthogy az ellenség épen nem mozdult. 
Midőn azonban láták, hogy a helyett, hogy megindul
nék, csak a hadak gyakorlásával s vadászattal töltöm 
az időt: azon tisztek, a kik a Bercsényi ‘) parancsnok
sága alatt a Vágnál levő hadtestben valának, rebesgetni 
kezdék, hogy árulóknak kell lenni tanácsosaim között: 
mert csak akkor ütközöm, mikor erős az ellenség, és 
viszont akkor, mikor oly gyenge, hogy nem mer ki
jönni a Csallóközből, vadászattal mulatom magamat. 
Bercsényi tudtomra adá a szárnyaló hirt, de a helyett, 
hogy elhallgattatta volna azt, folytonosan terveket ko
holt: mikép mehetnénk át a Csallóközbe? a mi nem 
leendett ugyan nehéz, de semmi eredményre nem veze
tett volna, mert az ellenség, tartván a meglepetéstől, 
távolabbra csak csekély számú katonaságból álló őrsö
ket helyeze; különben is ezredenként lévén elszállásolva, 
a legelső jelre összegyűlhet s a komáromi vár ágyúi 
alá menekülhet vala. Megirám e nézetemet Bercsényi
nek; ő azonban mégis azt mondá hőseinek, hogy én 
gátolom a cselekvésben. Azért tehát, hogy ezeket elhall
gattassam, elhatározám megindulni, de föltettem magam
ban, hogy csak lassan haladok. Midőn a feleutat már 
megtevém: azon szín alatt mintha a Körmöcz mellett 
fekvő vihnyei fürdők használatára volna szükségem: 
oda rándulék, s ezáltal majdnem két hetet nyertem. 
Onnan visszatértemkor hallottam, hogy Heister, a lotha- 
ringiai születésű és igen jó lovasvezér Viard táborno
kot rendelé ki (Morvaországból) a végett, hogy Ocskayt

') Tulajdonképon Bottyán, mert Bercsényi csak olykép vezénylett ott, 
mint egyebütt, t. i. mint főfőgenerális; maga személyesennem is volt a Vágnál.
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nyomja ki a Morva vize felső mellyékén foglalt állá
sából. Ocskay azonban, a ki a főfő-dicsekvők közé tar
tozott, meghallván az ellenség e mozdulatát: a Vág 
mellé hátrált Bánkára, Leopoldvára és a vágújhelyi sáncz 
közé, a mellyet Stahremberg hányatott volt, s az ellen
ség még mindig megszállva tartotta. Ocskay arra szá
mítván, hogy engemet könnyedén rá fog beszélhetni 
arra, hogy Viardot egész haderőmmel támadjam meg 
Szakolczra városában: önfejétől hidat veretett a Vágón. 
Bercsényihez pedig levelet levél után küldözött, segéd
hadak küldését szorgalmazva, — mert attól félt, hogy 
ezen vállalata következtében Viard reá fog törni. Azon
ban, hogy eltakarja kérelmének ezen okát: megígérő, 
hogy ha segélyt nyerend, kicsalja Viardot Szakolcza 
falai közűi, s lesre viszi. Bercsényi nem késett segéd
hadat küldeni neki, de egyszersmind engemet is sürge- 
tőleg kére, hogy nyomuljak közelebb. Már annyira előre 
voltam, hogy tovább úgyszólván már nem haladhaték 
a nélkül, hogy fölfedezzem haderőmet az ellenségnek, 
a mely el vala telve hadseregem roppantsága hírével; 
elég okom volt tehát meg nem fosztani őt csalódásától. 
Ocskay segélyt nyervén, megkísértette Viardot, és ez 
ki is jött a városból a cselből megfutók űzésére: de a 
lesbe állított legénység rosszul helyeztetvén el, idő előtt 
fölfedeztetett A mi engem illet, én úgy vélekedtem, 
hogy ezen tiszt (Ocskay) noha személyére nézve elég 
vitéz, nem képes egy lovas hadtest vezérletére. 0  
igen óhajtotta volna, hogy egész hadseregemmel köze
ledjem hídjához. Ezalatt Bottyánnak, a ki a Vág-Du- 
nánál állott, Heistert kellett figyelemmel tartania. Bot
tyán ezer meg ezer tervet csinált: miként lehetne saj
kákon átkelvén, elfogdosni az ellenség Örseit; különben 
ő is szerette volna, ha arra felé közedelem. Én azonban
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folytonosan igyekeztem ürügyöt találni, hogy a hadaim
mal hátramavadhassak. Ezért menék személyesen meg
szemlélni Bercsényi hadtestét is, mely a Garam folyó 
mellett táborozott. Tanácskozmányt tarték e tábornok
kal és másokkal. Ocskay is meghivatott. Megismertetém 
vele nagy tervemet; ő azonban folytonosan a mellett 
maradt, hogy sem Viard megtámadása, vagy legalább 
az, ha seregemmel az ő hidjához közeledem, nem ellen
kezik fő-tervemmel. Hiába mondám neki, hogy egy had
sereget nem lehet úgy vezérelni, mint egy portyát, és 
hogy Viard mihelyt megtudandja közeledtemet: Morva
országba liuzódik vissza. O mégis azt hitte, hogy amazt 
meg lehetne lepni és körülfogni. Hagytam tehát, csak 
hadd beszéljen. — Megszemlélém az érsekújvári és nyit- 
rai erősségeket, végre azonban még sem bírtam ellent- 
állani a sok csahosnak, a kik azt állíták, hogy a fran- 
cziák által engedem magamat félrevezettetni; ezek ugyanis 
nem akarják, hogy a háború bevégződjék, pedig bizo
nyosan bevégződnék, ha a gyönge és megosztott ellen
ségre mennénk. Mert a Vág csak két állomásnyira lé
vén Viardtól: ha egész hadseregemmel nem akarnék is 
ellene indulni, elég volna ha egy jókora portyát kül- 
denék, hogy szállja meg rá a várost Minthogy' az ily 
balhiedelemnek igen káros következményei lehetnek vala, 
ha megvetvén azt, mintegy megerősíteni látszottam volna: 
szükségesnek itélém végre előnyomulni ama szerencsét
len hídig; s minthogy túlról kényelmesebb táborhely 
volt, át is kelle rajta mennünk. Ilyenek valának azon 
körülmények, a mellyek akaratom ellenére magokkal 
ragadtak. — A háború kezdete óta még nem volt ily 
szép hadseregem mint ekkor, azonban nem tudtam hogy 
mit hová fordítsam a hadjárat végéig, mert a télen fö
lötte alkalmasan megfészkelhettem volna magamat Szi-

R ákóczy Ferenoz fej. em lékiratai II. 16
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lézíában, s ekkor igen nehezen működhetett volna az 
ellenség ellenem, még ha a dán hadakkal erősbödik 
vala is. A tél volt ugyanis — a mint már említém — 
a legkedvezőbb időszak lovasságomnak zászlói alatti 
együtt-tarthatására. Tehát a telet vártam; addig pedig 
valami vár megszálláshoz sem kezdheték, mivel az ostrom- 
készületeket rézpénzen — pedig egyebünk nem volt — 
már nem lehetett megszerezni. Velem néhány üteg tá
bori-ágyú volt csak, s egynéhány mozsár. Ezekkel el- 
küldém de la Mothe ezredest, hogy vegye vissza Csejte 
várát, a mellyet a múlt évben Stahremberg foglalt el, 
a mint említém. La Mothe 24 óra alatt visszavevé. Az
után kémszemléletet tartattam a vágujhelyi sánczok fe
lett, a mellyek jobbszárnyamtól csak 1 órajárásnyira fe
küdtek; azonban a hadmérnökök azon véleménynyel 
tértek vissza, hogy e sánczok igen jól védett állapotban 
vannak.

Nagyon sürgettek a Viard ellen való működésre, 
de arra még sem bírtak rávenni, hogy gyalogságot küld
jék ellene, mert azt nem akarám hasztalanúl fárasztani, 
és meg valék győződve, hogy Viard sokkal ügyesebb 
tábornok, minthogy be engedje magát kerítetni egy oly 
városban, melynek árok és terrasseok nélküli falai na
gyon vékonyak és gyengék, s lakossága sem igen jó 
hangulatú a németek iránt. Elküldék tehát egy válo
gatott lovas hadtestet, biztosítván Ocskayt, hogy ha si- 
kerülend békerítenie Viardot a városba: én a gyalog
sággal, s ágyukkal és mozsarakkal utánamegyek. Pekry 
még nem igen volt kegyemben. *) Bercsényi — a ki 
barátja vala — kért, hogy bízzam reá e kiküldött had
osztály vezényletét, hogy alkalma legyen magát kitün-

*) A múlt öszszel Kabutin ellen tanúsított ügyetlen manoeuvreirozása miatt.
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tethetiiie. Megtettem kívánságát, de erősen meghagyám 
Pekrynek, hogy ütközetbe ne bocsátkozzék. Ocskay 
alatta vezényleti. Nem emlékszem már jól, mekkora volt 
e hadosztály: 1) azt azonban tudom, hogy velem a tá
borban csak a roszúl fegyverzett és roszál egyenruhá- 
zott lovasság maradt, a melynek száma különben min
dig legnagyobb volt a hadseregben. Pekry három vagy 
négy napig volt oda, s végre visszajött, hogy úgy szól
jak, azért, hogy megmondja, miszerint igazam volt. 
Kénytelen vala elhagyni utócsapatát, hogy ütköznie ne 
kellessék; de elég gyorsan hátrálván, vesztesége nem 
volt jelentékeny, kivévén, hogy lovasságom legjobb ré
sze lehangoltatott. Igen nehéz volt a különféle jelenté
sekből kitalálni a valót. Pekry egyszerűen csak ennyit 
mondott: parancsa lévén tőlem meg nem ütközni, midőn 
látá, hogy közeledik az ellenség, nehogy ütközetbe ke
veredjék, visszavonult, s ezért nem is támogató utócsa
patát. A mit Ocskay jelente, jobban felvilágosított, hogy 
t. i. midőn a hadtest a város közelébe nyomóit: Viard 
kijött eleibe lovasságával, s a város falai alatt csata
rendbe állott Pekry hasonlót tőn, a nélkül, hogy tekin
tetbe vette volna azon mély patakárkot, a mely hadá
nak két vonala között tátongott. Ezen állásban nézte 
egymást a két hadsereg, reggeltől egész délutánig. Ocs
kay, a ki a második hadvonalt, vezénylé, észrevévén az 
említett árkot, íigyelmezteté a tábornokot, mily alkal
matlanságot okozhat az, akár mi támadunk, akár az el
lenség. Pekry helyeslé nézetét, s minden elővigyázat 
nélkül elkezdett az első hadvonallal az országút felé hú
zódni, hogy azt az árkon áthozza. E mozdulatára az 
ellenség rögtön megindult, és megtámadó. De Pekry *)

*) Ötezer emberből állott.
16*
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csak a hátrálásra gondolt; annálkevésbé jutott eszébe 
bárkinek is az említett terv kivitele, a mely előttem 
mindig kivihetlennek tetszett.

Bizonyos közbejött esemény alkalmid szolgált arra, 
hogy más vállalatot tervezzek. Tábori előőrseim egy 
hadirnokot hoztak hozzám, a ki Leopoldvárból szökött 
ki. Ez titkára lévén a várparancsnoknak, annak titkos 
jegyű leveleit irá, s átadá nekem azt a levelet, a mely- 
lyet jelenleg általa küldött volna Heister tábornokhoz a vár- 
parancsnok ; s megismertetvén a jelek kulcsát: ezáltal 
körülményesen megtudám az erősség szorult állapotát 
s helyőrségének csekély voltát. Nem vala ugyanis több 
a várban 200  gyalognál; s ezeknek kellett mindenütt 
őrt állani, mintegy 100  hadi fogolyra vigyázni, és mióta 
hadseregem oly közel táborozik vala a várhoz, éjjel
nappal készen, fegyverben lenni. Ezen előterjesztés va
lósága fölött nem kételkedhettem, s ezért Bercsényivel 
tanácskozván, azt mondám neki, hogy szeretném ismét 
megcsináltatni azon sánczokat, a mellyeket akkor há
nyattam volt, mikor Herbeville-t akartuk megakadályozni, 
hogy élelmet ne szállíthasson a várba, és hogy e sán- 
czokba vetném egész gyalogságomat, a Vágón három 
hidat veretvén; Érsekújvárról azonban mozsarakat ho
zatnék, Leopoldvár bombáztatására; ha e vállalatunk 
sikerülni találna — pedig a várbeli őrség mondott álla
potában könnyen sikerülhet — bizonyosan nagyobb be
csülettel végeznők a hadjáratot, mint hogyha semmit 
nem téve vesztegelünk. — Szerencsétlenségre úgy akará 
a sors, hogy udvarmesterem Ottlik, és többen, a kik le
velezésben állottak a trencsényiekkel, ugyanekkor azon 
hirt kapják, miszerint a trencsényi vár élelemhiány miatt 
már a legvégsőre juta, s hogy Viard parancsot kapott 
élelmet vinni a várba; de ha mi ezt megakadályozhat
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juk : a parancsnok kénytelen leend capitnlálni. Mondom, 
a balszerencse akará ezt így; mert ezen hir annyira 
megzavard mindnyájok elméjét, hogy a leopoldvári pró
báról többé hallani sem akart senki. Azt állíták, hogy 
csak egyetlen híd vagy gázló van (a Vágón), a melyen 
Viard Trencsénybe átmehet, és minthogy a hídfő nincs 
megerősítve, könnyen fölégethetni a hidat, a gázlót pe
dig el lehet sánczolni; ekkép csak meg kell indulnunk, 
hogy birtokunkba ejtsük a várat, a melynek birtoka 
Sziléziába való beütésünket is minden tekintetben köny- 
nyítendi. Az okok elég tetszetó'sek valának: de kedvem 
e vállalathoz még sem volt, mivel Leopoldvár vidékét 
tökéletesen ismerém, Trencsényét pedig nem. Semmisem 
lett volna könnyebb az ellenségnek, mint engemet akár
minő diversio által ezen ostrom abban hagyására bírni; 
elég lett volna Leopoldvára felé húzódnia. Nyitrát és 
éléstáraimat fenyegetnie: hogy felhagyjak e vállalattal. 
— Azonban józan okaimra senkisem hallgatott. Ber
csényi a trencsényvármegyei tisztekkel azt hívé, hogy 
már benn van a várban; ellenben mondák ők: Leo
poldvára reánk nézve igen szerencsétlen hely, már két 
csatát vesztettünk miatta, s bizonyos, hogy a lovasság 
mihelyt megtudja e szándokomat, azonnal szétoszlik, 
mert nem akar oly hoszszas ideig tétlenül heverni; esze
rint tehát azok, a kik Leopoldvára megtámadását ta
nácsiák: az ellenség által meg vannak vesztegetve.

Úgy látszék, mintha valami végzetszerü átok szállta 
volna meg az elméket. A hadi tanácsban egyedül ud
vari marechalom báró Vay osztozott véleményemben; 
ekkép végre magam is beleegyezvén tervükbe, Bottyánt 
hagytam hadtestével és az Ocskay-brigádával a Vágnál. 
Szerencsére azok tanácsára, a kik ismerék a vidéket, a 
podgyászszal kerülőt tétettem, hogy csak akkor érhes-
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sen a hegyen át, midőn a vár általunk már meg lesz 
szállva — Egyébiránt, kijővén a tanácsból, azonnal el- 
küldém de la Mothe ezredest egy gyalogdandárral, hogy 
sánczolja el az említett gázlót, gyújtsa fel a hidat s vá- 
laszszon táborhelyet. Gyalogságom még este általment 
a hídon, <) lovasságomnak pedig másnap reggel kelle 
őt követni a gázlón át. — La Mothe jelenté, hogy azon 
magaslatok miatt, a mellyek a gázló fölött az ellensé
ges part felől uralkodnak (Viard ezeket már megszál- 
latta) nem lehetett a gázlót elsánczolni, s hogy nem 
küldhette el a gyalogságot sem a hid felgyújtására, mi
vel megtudá, hogy Viard útban van és könnyen elvág
hatná; a mi pedig a táborhelyet illeti, megérkeztemkor 
választhatok kettő közül, a mellyeket megvizsgált. Az 
nap, mikor a vár alá kell vala érkeznünk: tábornokaim
mal előrenyargalék. Azon reményem, hogy Viardot meg
akadályozhatom a várnak eleséggel ellátásában: füstbe 
ment; még a legnyakasabbak sem reménylheték azt 
többé, mivel Viard az éjjel azon az utón vala Tren- 
csénybe érkezendő, a mely a városon felül, a vár ágyúi
nak védelme alatt van. Abban is megegyezének mind
nyájan, hogy a várnak élelemmel ellátása után haszon
talan lenne a bombázás. Nem maradt tehát egyéb teen
dőnk, mint táborhelyet választani, s figyelemmel kísérni 
az ellenség további mozdulatait.

A trencsényi vár, magas hegyek előfokára van építve, 
úgy, hogy e hegyek, daczára magas tornyainak, ural
kodnak fölötte. A vár alatt, éppen a Vág pai’tján, fek
szik a jókora város, kétfelől fallal kerítve. A folyam 
szélessége köriilbelől egy puskalövésnyi. Túl a Fehér
hegyek kezdődnek. A vár hegye kapcsolatban áll a *)

*) Vissza, a Vág baloldalára, a xnellyen Trencsény fekszik.
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Kárpátokkal, s folytonossan emelkedvén, a sziléziai ha
tárok felé húzódik; kelet felől azonban, a honnan mi 
jövénk, lejtős dombokká lapul, a mellyek többnyire 
mívelve vannak; ezen dombok egy köriilbelől két mért- 
földnyi átmérőjű medenczét képeznek; ezt egyik felől 
a Vágra dűlő Yöröshegy zárja be, a melyen meglehe
tős szoros út vezet át. A leirt medencze feneke igen kelle- 
metes, és szépen mívelt sikság, a mellyet középen egy igen 
mély és meredek árkú hegyi patak vág keresztül. La 
Mothe azt ajánlá, hogy e patak hosszában szálljak tá
borba: én azonban nagyobb biztosság okáért, és hogy 
könnyebben közlekedhessem podgyászommal, a másik 
táborhelyet választottam, a Vág folyammal párhuzamo
san húzódó magaslaton, — a honnét mind a Sziléziába 
teendő beütés, mind a podgyászunkkal való csatlakozás 
könnyebben volt eszközölhető. La Mothe figyelmeztetett, 
hogy ezen terület alkalmatlan, mivel árkok és vízmo
sások által rendkívül meg van szaggatva; de azt hivém: 
ezen könnyen lehet segíteni, az árkok behúzása és hi
dak vetése által. Már egészen besötétedett, midőn a gya
logság megérkezett a táborba, és én megtudám, hogy 
Heister is megérkezett lovasságával az ide egy nagy 
állomásnyira eső Vágújhelyre. Lehetetlen volt hinnem, 
hogy e tábornok 2000 lovassal s a Pálffy vezénylete 
alatt levő néhány század ráczczal meg merjen támadni. 
1) Azonban mégis megtette, s mint később magától 
Pálffy tábornoktól haliám, a következő okok bírták e 
határozatra.

Már említém, mennyire elágazának a vélemények 
abban: váljon Leopoldvárát vagy Trencsényt ostromol- *)

*) A fejedelem nem jól emlékezett többé vissza Heister haderejére, mert 
ki van mutatva, hogy ennek és Pálffynak 9— 10.000 s a Viardéval együtt 
14— 15.000 embere volt ekkor. Rákóczy hadait 22.000-nek írják,
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juk-e? Köztudomású volt táboromban, bogy többször 
tanácskozom a tisztekkel, mint azelőtt szoktam; úgy 
azt is tudták, hogy nem vagyok egyértelemben Bercsé
nyivel. Az e tárgy fölött folytatott szóváltások két na
pig tartottak. Végre rögtön elhatározván magamat, még 
azon este fölszedetém a tábort, s a gyalogság újra ál- 
taljött a hídon, a lovasság pedig egy menettel odább 
a gázlón Erre a kémek azt vitték hírül Heisternek, 
hogy én összeveszvén Bercsényivel, elváltam tőle a gya
logsággal, s hogy e tábornok csupán a lovassággal szállá 
Trencsény alá; ez ellen tehát minden fontolgatás nél
kül megindula Heister.

Én a táborhelyre előbb érkezén), mint a hadak; 
azonban az idő már későre járván, a területet nem 
vizsgálhatám meg. Bercsényi megérkezvén a hadsereg
gel, jelenté, hogy a Vörösbegy átjáratán egy derék vi
téz tiszt alatt őrcsapatot hagyott, hogy azon esetre, ha 
az ellenség felénk avvagy Trencsény felé nyomúlna: 
tüzeltessen reá, s kisérje oldalvást. Ezen elő vigyázat nem 
volt haszontalan, mert másnap (aug. 3.) hajnalhasadta- 
kor tudtomra adatván, hogy a Vöröshegy felöl fegy
verropogás hallatszik: általános riadót verettem; azon
ban lóra vetvén magamat, oly rendetlen s szétszórt 
helyzetben találám táboromat, hogy csak nagy bajjal 
bírtam csatarendbe állítani a hadsereget. Bercsényinek 
megparancsolám, hogy a lovasság jobbszárnyát állítsa 
fel. En a balszárny megvizsgálására mentem, mert ezt 
nehezebb volt kiterjeszteni. Azon magaslatnak aljában, a 
mellyen balszárnyam állott, egy falu volt; a magaslat
ról az oldalát boritó bokrok födözete alatt könnyen le 
lehetett ereszkedni Fennt azonban ugyan e magaslat 
tetején, a hová csatavonalamat állítám, árok vonult vé
gig, a melynek egyik partja magas lévén, jól födözi



249

vala gyalogságomat; mögötte kis rétség terült, és e l e 
g e n d ő  t é r s é g  a r r a ,  h o g y  r a j t a  gyalogságom tá
mogatására felállíthatám idegen lovasságomat. Az elég 
széles országút, éppen harczvonalam közepén húzódott 
keresztül, a hová legjobb lovasezredeimet állítám. Az 
országút területét' kivéve az egész környék meg volt 
szaggatva árkoktól és vízmosásoktól; e szerint nem gon
dolhattam czélszerübbet, mint hogy karabélyosaimból 
hat századot tartalékól egy mögöttünk emelkedő ma
gaslatra rendeljek. — Az ellenség még lőtávolon kívül 
volt, s jobbszárnyával azon falu felé huzódék, a mely 
alant, balszárnyom előtt terült el. Azt hivém: oldalt akar 
megtámadni, egy nagy-erdőséggel borított völgyön át. 
Hogy biztosítsam magamat: három gyalogzászlóaljat in
dítottam a fenyegetett helyre; nem sokára azonban lá- 
tám, hogy az ellenség ellenmozdulattal balrakanyarod- 
ván, az országúira tért. Heister ezen mozdulata igen 
nyomorúságos volt, és én szerencsétlenségemre azt hi
vém, hogy jobbszárnyom lovassága, a mely őt egészen 
túlszárnyalta, egy negyedkanyarulatot téve, rá fog ro
hanni oldalára; míg ezalatt én három zászlóalja hajdút 
küldöttem le a faluba, hogy elrejtőzködvén a sövények 
közé, támogassák a lovasságot, a mint csak bírják. Pek- 
rynek, ki a jobbszárnyat vezényelé, parancsot küldék 
e terv kivitelére. Ezen tábornok azonnal megindítá lo
vasságát, s egyenként léptetvén őket, általvivé egy tó 
megszakadt töltésén. Midőn aztán a túlsó oldalon csa
tarendbe állítja vala népét: Ebeczky dandárnok jőve 
hozzá, figyelmeztetvén őt, hogy e hátuk mögött lévő 
megszakadt gát igen veszedelmes, és hogy én hihetőleg 
nem ismerém ezen területet, a parancsolat kiadásakor. 
Erre Pekry visszavivé a lovasságot, s egy tisztet kül
dött hozzám, jelenteni: mily nehézségekbe tjtközött pa



250

rancsom végrehajtása. — Míg ezek történtek, hogy job
ban megismerjem azon utat, a mellyen hadvonalaim 
közlekedhetnek tartalékommal: azon magaslatra me- 
nék, a hová karabélyosaimat állítám; itt találtam Ber
csényit, a ki efféle alkalmakkor rendesen zavarban szo
kott lenni személye végett. Elmondám neki, minő ren
delkezéseket tettem; de azt legkevésbé sem hihettem 
még, hogy megtámadtassam. Es valóban, Heister tábor
nok csak arra gondolt, hogy Trencsénybe vonulhasson 
vissza, midőn meglátván, hogy egész hadseregem egye
sülve van, megtudá, hogy kémei hazug hirt vittek volt.

Pekrynek szánandó mozdulata szolgált alkalmid Pál- 
ffynak, hogy figyelmeztesse Heistert, miszerint ama lovas
ság magatartása nem látszik a legelszántabbnak, s hogy 
nem sokat koczkáztatnának, ha kísérletül a ráczokkal 
megtámadtatnák, támogatván ezeket egykét (német) lo
vasszázaddal. Heister beléegyezett, s Bercsényi, éppen 
midőn vele beszélék, figyelmeztetett e mozdulatra. Rög
tön az országút felé, harczvonalam derekához vágtattam, 
a hol ágyúim valának, s a tüzelést már elkezdették. Az 
országúton felállított lovas ezredek tüstént visszaverték 
a ráczokat: azonban a jobbszárny egyszerre minden ok 
nélkül megfutamodott. *) Mindenki az árkokon igyeke
zett áthatolni, úgy, hogy az ezek mögötti tér egy pil
lanat alatt mind el volt lepve szétszórt szaladókkal. 
Azt hittem, hogy tartalékban álló karabélyosaimmal még 
segíthetek a dolgon. Lóhalálában rohantam tehát az ár
kokon át ezek felé; s közeledtemben észrevevém, hogy 
már ezen ezrednek eleje is visszavonúlni készül. Szá-

*) Kolinovics szerint Pálffy ezeket konnyülovassággal megtámadván, 
s z i n l e t t  m e g f u t a m o d á s a a l  csalá ki hadállásukból; lenn a téren aztán 
hirtelen megfordult, s az ott készen álló vasasezredekkel arczúl veté magát 
reájok: e váratlan roham zavart idézett elő a megbomlott sorok közt, s az 
űzök egyszerre üzöttekké váltak.
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guldva vágtattam, Hogy megállíthassam, mitsem törőd
vén a földterület minőségével, s egyedül lovamba bíz
ván ; ez már két árkot ugrott á t: azonban a harmadik
ban, hihetőleg nagyon közelesvén a másodikhoz, meg
botlott, és egész bukfenczet vetve, összerogyott, s azon
nal kiadá páráját Szerencsémre oldalvást bírtam maga
mat vetni, mindazonáltal balszemem fölött nagy zúzást 
kaptam, a minek következtében elvesztém eszméletemet. 
Lóra ültettek, és élvezetének a csatatérről a közeli er
dőbe, a hol megtudván, hogy minden el van veszve 5 
a podgyászhoz menék, a mellyel három mértföldnyire 
haladtam. Másnap reggel Kis-Tapolcsányban valék, a 
hová a gyalogsági ezredesek hozzámjövén, jelenték, hogy 
hadaik az erdőkben és hegyekben szétoszlának. ') Gya
lázatosabb, nyomorultabb, s következményeiben gyászo
sabb csatavesztés ennél sohasem volt. — Két lovassági 
dandárom maradt még, a mellyeket Bottyán vezérlete 
alatt Érsekújvár táján hagytam, körülbelül 4000 ember
ből állottak; ezek rögtön mellém jövének, s én az el
lenség figyelemmel tartására küldtem őket. 1 2) Harmad

1 )  A csatatéren legtovább a báró Perényi Miklós és Czelder Orbán gya
log ezerei, továbbá a trencsényvármegyei lovasság Luzsénszky Sándor ezere 
— tartották magokat; ezek még akkor is helyt állva küzdének, midőn már 
a fejedelem lebukását látó, és őt megholtnak hivő egész hadvonal — e miatt 
fejét vesztve — futásnak eredett. — A kuruezok 14 ágyút, 35 — 40 zászlót, 
és 400 embert vesztének foglyokban; halottakban szenvedett veszteségüket a 
császáriak túlzott jelentései 6000-re teszik; a kuruezok részéről hivatalos je
lentésre nem találunk: miután a katonaság — s kivált a gyalogság — a harcz 
után haza széledvén: nem számlálhatták m eg: hány emberök veszett ott ? s a 
hareztórnek sem voltak urai; — mindazáltal hirképen 1500 2000 halottat
emlegettek. Középütt jár, s tán legvalószínűbb, a pozsonyi egykorú névtelen 
labancz napló adata, a mely egy a csatateret s elesetteket személyesen meg
tekintett trencsényi plébános állítása után a kuruezok halottait 3000-re teszi. 
A császáriak 800 embert vesztettek, halottakban s nehéz-sebesekben.

2) Bottyán a trencsényi harcz ideje alatt a gútai földvárat vítta meg 
és rontatta le, azután ügyekezett a fejedelemmel egyesülni; mikor az első fu-
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napra megérkezvén Bercsényi is, megtudtuk, hogy Ocs- 
kay titkosan kicsinálván dolgát Pálffyval, ezzel egyet
értve hozzája vezeté ezredét, a mely semmitsem gya
nított vala, — s körülvétetvén az ellenség által, kény
szerré, hogy a császár szolgálatába álljon. *) Ocskay 
azonban nem soká élvezé árulásának jutalmát, mellyet 
a császár részéről kapott; ugyanis egy érsekújvári por- 

. tyázó csapat által még e télen elfogatván, mint haza- 
árulónak feje vétetett. * 2)

A szerencsétlen trencsényi nap után többé semmi
sem sikerült. Bercsényit csekély hadakkal a Graram 
partjainál hagyám, magam pedig Egerbe mentem. Itt 
fogadtam körülbelől egy hónap múlva a czár követét 
Ukrainczowot, a ki azért jött volt, hogy biztosítson ura 
jóakaratáról, és tudassa velem: mennyire óhajtaná a 
czár a varsói szerződés végrehajtását, továbbá, hogy el
határozta magában, közbenjárását felajánlani a bécsi ud
varnál, a magyar ügyekre nézve. E tekintetben Urbi- 
chot bizta meg, a ki a bécsi udvarnál teljhatalmazottja 
volt. A czár követe nem soká időzött nálam: mérték
telen borivás következtében kapott hideglelése sírba vitte.

A hirdetett dán segédhadtest — gyalogság — végre 
megérkezvén, Heister megszálló Nyitra várát, a mellyet

tokkal találkozók: már Nyitrán fölül járt, — annáljóbban sietett tehát Rákó- 
czy megmentésére, s még a csata éjjelén Kis-Tapolcsányra érkezett. K o l i n o -  
y i c s szerint a harcznak az ő megérkezte előtt nem kellett volna megtörténni, 
s Bottyán e miatt keserűen panaszkodott is Rákóczynak. — Egyébiránt mind
ezeket, úgy e hadjáratok részletes leírását lásd Tha l yn ál :  „ B o t t y á n  tá
b o r n o k  é l e t e “.

2) Ocskay csak később, augustus végén, Nyitra feladása után áruiá el 
ezredét.

2) Ocskayt a császár jutalmul tábornokká nevezte ki, s aranylánczczal 
ajándékozá meg. Arra azonban hibásan emlékezik a fejedelem, mintha őt 
még e télen (1708) fogták volna el az újváriak. Ocskay elfogatása 1709 ka
rácsony másodnapján, s lefejeztetése 1710 január elején történt.
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parancsnoka báró Révay (Gáspár) ágyulövés nélkül fel
adott. <) E vár fekvése igen kies. A Nyitra folyócská
nak — a melytől nevét vette — völgyét mintegy át
szeli. E völgy széles, két oldalát szőlőhegyek szegélye
zik, közben-közben szántóföldekkel; a völgy feneke csupa 
rétség, körülbelől három mértföldnyi hosszúságban. A 
vár tulajdonképpen nem áll egyébből, mint a püspöki 
székesegyházból, a püspöki palotából, és a kanonokok 
lakásaiból, a mellyek tornyokkal és két erős bástyával, 
falazatta] vannak körülvéve. Az egész egy a többi ma
gaslatoktól külön álló hegyen fekszik, a mely minden 
oldalról meredek, kivévén a város felől, a hol lejtős 
fennsíkot képez, mellyet a Nyitra folyócska övez körül. 
Midőn Érsekújvárt a török bírta: Nyitra végvár volt.

Heister, e szerencsés siker által nekibátorodván, 
Ersekújvárat szállá meg. 2) Mihelyt Egerben tudtomra *)

*) Nyitrát nem Heister, hanem P á l f f y  vette be, és pedig nem álgyu- 
lövés nélkül, hanem a kerített alsóvárost véres rohammal, a felvárat pedig 
180 bombának belévetése után, megadás által. Az alparancsnok 100 hajdúval 
— a kik Révay ellen fölzendültek volt — labanczczá lön, Révay a többi 
300-zal Rákóczyhoz bocsáttatott. — Pálffy ezután, nemcsak a Csallóközben 
táborozó 6000 dánnal, hanem a sopronyi táborra hozott 4000-nyi új német és 
horvát haddal is erÖsbülvén a császáriak: Bajmócz és Nagy-Tapolcsány várait 
is elfoglalta; sőt később — míg Heister Túl a Dunán futkos, majd Újvártt 
vívja vala — Litava, Lednicze és Budetin váracskákat s velők Trencsényvár- 
megyét is hatalmába keríté, — részint erővel, részint Ocskay mesterkedései 
és az újabb áruló Thuróczy Gáspár kurucz gyalogezredes által segíttetve. Ez 
utóbbi szintén megnyeretvén Pálffy által: ezredét Ocskayként elárulta, de 
1710-ben ő is élvévé jutalmát, — az újváriak agyonlőtték.

Meg kell még említeni az 1708. nyarán Felső-Magyarországon folyt 
harczokról, hogy a bécsi kormány zsoldjára Lubomirszky herczeg mindenféle 
gyülevész népet összeszedvén Galícziában: nehány ezernyi fegyveres hadat 
alakíta belőlök; ezek aztán aug. végén beütnek Sárosvármegyébe, s több hely
séget porrá tesznek. De Berthóthy Ferencz kassai vicegenerális rájok robban, 
s aug. utolsó napjaiban Palocsavára alatt teljesen széjjelveri őket. Tizenegy 
elnyert zászlót küldött győzelme jeléül Rákóczynak. T. K.

2) Előbb azonban még más, nevezetes próbája hiúsult meg, Túl a Du-
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esett, hogy Újvárt megszállották, azonnal átkelék a Ti
szán , s egész Szakmáiig mentem, azon ürügy alatt, 
mintha Károlyi hadtestével Erdélybe akarnék nyomúlni;

nán. Eszterházy Antal ugyanis aug. 1-ső napjaiban némelyek szerint 10, má
sok szerint 14 ezer emberrel beütött Ausztriába, s roppant zsákmányt ejte; e 
beütést aug. 16-kán ismételé, egyszerre háromfélék Egészen Bécs alá hatolt, 
magát József császárt is csaknem elfogá, a ki futva menekült meg előle La- 
xenburgból. A kuruczok nagy darab földet feljártak és felraboltak Becs körül, 
az ellentálló népet levágták, 1000 foglyot és egyéb szertelen zsákmányon kí
vül 11 ezer darab marhát nyertek, visszatértökben pedig Kusztot és Nezsidert 
megvevék, s Bezerédy Soprony alatt közel 500 ellenséget részint levágott, ré
szint rabul hozott. Ez események fölriaszták a trencsényi diadal örömmámo
rába merült bécsieket, s annyira folingerlék Józsefet a dunántúliak ellen, hogy 
azonnal megparancsolá Heisternek: menjen által rögtön megboszulásokra. Ez 
azért előbb, Bezerédyt mint Pálffy Ocskayt, megnyeré titokban, nagy ígére
tekkel, s a ráczoknak úgy a horvátoknak parancsot külde: támadjanak egy
szerre az országra, — s azután aug. 20-ka után maga is általment 3000 válogatott 
lovassal. Ezek közül 1800-at Bezerédy keze alá Kőszegre küld vala: hogy az 
áruló velők legelőször saját ezredét vagdaltassá össze. De Bezerédy árulása a 
valósulás előtti éjen fölfedeztetvén, ő társaival együtt elfogatott, s a Dunán 
által Egerbe küldetett. Az 1800 lovas pedig már későn érkezvén, visszatére 
Heisterhez; ez most többi lovasait is, és a komáromi s győri várból gyalog
ságot s ágyúkat vévén maga mellé: Simontornya várát kezdé ostromolni, ott 
várandó be egyszersmind amaz 5000 ráczot, a kik a Drávát már átlépték, s 
700 péterváradi és eszéki német lovassal erősbülve közelegtek. De a vitéz 
Béri Balogh Adám nem engedé őket Heisterral egyesülni: sőt Kölesdnél 3000 
lovassal, 1000 gyaloggal s némi szalai fölkelt néppel megtámadván, úgy tönkre 
véré, hogy az az egész hadtest megsemmisült; több mint 3000 rácz, 3 — 400 
német holtteste borítá a csatatért; a németek ezredese Fluck, a ráczok egyik 
főkapitányával együtt elfogatott, 3 ágyú, 24 zászló, s 500-nál több megrakott 
táboriszekér stb. a győző kuruczok zsákmányává Ion. Heister e csapásra rög
tön félbenhagyá Simontornya vívását, sietett legalább a Draskovich vezérlete 
alatt a Murához kijött 3000 horváttal egyesülni. Utjaközben megrohanta Csesz
nek sziklavárát: de rátái visszaveretett. Pápánál pedig hírét vévé, hogy már 
a horvát tábor sem létezik. Ennek sánczát ugyanis azalatt maga Eszterházy 
Antal megtámadván, rohammal bevette, benne 500-nál több . horvátot, Jela- 
chich Gábor alezredessel együtt levágatott, a többit neki hajtá a Murának, 
Drávának; a kik a vizekbe nem vészének: az üldözők kardjai ölék meg, 
mert Eszterházy utánok-vágtatván, a Muraközön által üldözi őket, Kottori vá
rát megvívja, Légrádot bekeríti, sőt egyes csapatai Horvátország belsejébe is 
benyomulnak, s onnét tömérdek ménest, gulyát hajtanak el. — Heister ékké-
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i) valódi oka azonban az volt hátrálásomnak, hogy nem 
reménylheték annyi hadat összegyttjthetni, hogy két 
hadtestet kiállíthassak, előrelátván, miszerint Érsekújvár 
eleste után a Bercsényi alatt lévő hadtest fel fog osz- 
lani; következőleg ha az ellenség előrenyomúl: hátrál
nom keilend; czélszerttbbnek Ítéltem tehát előre eltá
vozni, hogy az említett Károlyiféle hadtestet rendbe 
szedhessem. Mindig hittem, hogy Heister tüzérség és 
ostromkészülelek hiányában nem ejtheti hatalmába amaz 
erősséget, miután Bercsényi a Garam mellett táboroz; 
de ő noha egész a Nyitra vizéig előre tolá hadait, nem * l
pen a Dunántúl megveretvén: Pápától maga is sietve vonult vissza, először 
Győr, majd Komárom ágyúi alá. — Mig ő oda járt: Újvár táján Bottyán 
sem pihene; e tábornok ugyanis maroknyi 4— 5 ezer hadával sept. elején által- 
kelvén a Vágón: Modort, Bazint elfoglalta; átmenvén a Fehérhegyeken is , a 
császáriak egy hadát a Morva síkján Szakolcza előtt verte meg, s 400-at 
levágata belőlök. Ugyan ö a németeknek egy Újvár felé csapó 600 lovasból 
álló portyáját megsemmisíté.

Heister azonban Komáromban felkészülvén Érsek-Újvár ostromára: ezen 
erősséget sept. 20-kán körültáborlá, s egész oct. 12-kéig éjjelnappal roppant 
dühvei törette, vítta; 40 mozsárból 3000-nél több bombát vettetett bele, s 16 
nagy réstörö ágyúval rontatta falait. De az őrség, s különösen a jeles Rothen- 
stein a tüzérségi főtiszt, kitűnő ügyességgel s bátorsággal adott vissza min
dent — háromszorosan. A külön álló malomerődöt a németek tüzaknákkal is 
próbálák, az sem sikerült, azután rést lövetvén falain: négy ízben rohanták 
meg, — azonban a bennt lévő vitéz hajdúk mindannyiszor nagy veszteségek
kel visszaverték Őket, sőt kirontván, petárdáikat is elnyerék. — Heister végre 
átlátva, hogy minden eröködései mellett semmire sem mehet az újváriakkal: 
tetemes kárral elvonúlt a vár alól, Nyitrára. T. K.

l )  Károlyi hadainak egy részét még a tavaszszal beljebb küldé Er
délybe, s bár az ostromlott görgényi várat — mely valóban hősi védelem 
után elesett — nem mentheté is m eg: de a Kalotaszeg vidékét be Kolozsvárig 
Tordáig, úgy Láposvidékét meghódítá. Majd júliusban maga is bemenvén: 
Abrudbányát s a havasokat, úgy a vinczi várat elfoglalta, és míg a sarkadi 
hajdúk Arad alatt a ráczok leghíresebb ezredesét Rácz-Tökölyit szerencsésen 
rabúl ejték: addig ő aug. elején Gyula-Fej ér várott táborozott, s Szászvárost 
feladás utján, Szászsebest rohammal megvevé, s ez utóbbit prédára bocsátá. 
De katonái itt is, portyázásaikban is, annyira megtöltözének zsákmánynyal: 
hogy ezt hazaviendők, lassanként kiszivárogtak mellőle, a Tiszántúlra. Ekkép
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igen háborgatta Heister ostromló hadseregét. *) Az idd 
azonban már késő őszre fordúlt, s az is bizonyos, hogy 
a nem rég érkezett dánok igen elbetegesedtek, s azon
kívül Eszterházy Antal tábornok vezénylete alatt lévő 
alsó-magyarországi hadaim folytonos beütéseket tőnek 
Ausztriába, Styriába. Ezek szerint ügyünk állása még 
nem volt orvosolhatlan: ha az egész nemzetet bizonyos 
kábultság nem szállta volna meg. Sem főui-ak, sem ne
mesek, sem tisztek, sem katonák nem gondoltak többé 
a háborúval; mindenki csak azon igyekezett, hogy meg
menthesse vagyonát s családját. A pozsony-, nyitra- és 
barsvármegyei menekvők élelmet és lakást követeltek 
tőlem, a confoederatio által biztosított kötelezettség ér
telmében. Hogy ekkora rendetlenségen segíthessek, ösz- 
szehivám a senatust és a vármegyék követeit Patak 
városába. Előreláttuk Bercsényivel amaz intézkedés kö
vetkezményeit, annyi haszontalan fogyasztót kellvén an
nak folytán táplálnunk, a hadsereg rovására. De sem
mikép sem utasíthattuk vissza követeléseiket. — E gyű
lés tartása alatt történt, hogy Bezerédy dandárnok és 
alezredese Szegedy * 2) fogva hozattak hozzám. Eszter-
őszre kelve ö is kivonult, összegyüjtésökre. Csak Al-Vinczen, Abrudbányán, Se
besvárában, Kővárban és a Kalota- s Láposvidékén marada benn kurucz se
reg; és egyes csapatok még némely székely vidékeken, az erdőkben, guerilla- 
módra harczolva. T. K.

*) Egykorú adatok ellenkezőleg azt bizonyítják, hogy mind Bercsényi, 
mind különösen vezénylő-tábornoka Bottyán, derekasan háborgatták az ostrom
lók táborát.

2) Szegedy nem alezredese, hanem csak főstrázsamestere (őrnagya) vala 
Bezerédy Imrének, s brigadérosával együtt Patakon nem is Ő, hanem Beze
rédy sógora és bűntársa Széplaki Bottka Adám alezredes fejeztetett le. E Me
ző-Szegedi Szegedy Ignácz is egyike volt egyébiránt az árulóknak: azonban 
Ő Újkéry Jánossal és Pőstyényi Jánossal egyetemben nem halálra, csak ke
mény várfogságra ítéltetett. A fejedelem Bottkával téveszti őt össze, s tán fő
leg a miatt, hogy később Szegedy is — valamint Újkéry — csakugyan fejé
vel lakolt; Bercsényi ugyanis Hajnácskő várában fejőket vétette (1709), mert 
a börtönből megszöktek volt. T. K.



257

h á z y  Antal tábornok fogatá el őket, és árulásukat eléggé 
bebizonyító okleveleket s tanukat is küldött velők. Be
bizonyulván árulásuk, haditörvényszék által halálra ítél
tettek, s mások rettentő példájául fejők vétetett. Szét
oszolván a gyűlés, Munkácsra mentem, s itt kezdém el 
az 1709-ki esztendőt. J)

!) Heister Újvár ostromának meghiúsulta után a bányavárosokra vetette 
magát, és ezeket Bercsényitől — a kinek nem volt elegendő gyalogsága, pe
dig ama hegyes vidékek és falak védelmére a lovasság nem sokat ér vala —  
részint harczczal részint pusztán találva, Csábrág várát pedig csel által el
foglalta. Bercsényi a bányák gépeit — hogy a császáriak hasznát ne vehes
sék — elromboltatta, az aknákat teli eresztette vízzel, s a városok legtöbbjét 
felégettette. Azután elment a pataki gyűlésre, a vezényletet a Garam és Ipoly 
vidékén is, a Vág mellett működő Bottyánra bízva. — Pálffy ezenben Bokros 
Pál gyalog hadát Nagy-Tapolcsányon fölveré: Réthey György kuruezai viszont 
Csejte és Vág-Újhely között a trencsényi és újhelyi németekből vagdostak le. 
— Míg Heister a bányavárosokat foglalgatta: Bottyán átment újból a Vágón, 
át a Fehérhegyeken, s a németektől bírt részekből mind betakaríttatta az élést 
Érsek-Újvárba, a melynek az ostrom alatt szenvedett csorbáit újra megépít
tette. Elfoglalá Nagy-Szombatot is, Pozsonyt körülzárolá, sőt táborát ettől éj
szakra Récsére tévén át: Szakolcza felé Morvába is beportyáztatott, s a főla- 
banezok: herczeg Eszterházy Pál, a Pálffyak, Czoborok, Illyésházyak stb. uro- 
dalmaiból 800 szekér lisztet, gabonát hordata és sok száz marhát hajtata be 
Újvárba. Majd, meghallván, hogy a bányavidékeket kegyetlenül dulató, éget- 
tető, prédáló Heister nyert zsákmányát Cusani tábornok födözete alatt Pozsony 
és Soprony fölfrissítésére útnak indította: lecsapott Cusanira, s vele Galánthá- 
nál megütközvén — a pattogó gránátok a várost is fölgyújták — szerencsésen 
elnyeré tőle a gazdag prédát, s azt is bevivé Újvárba. Miután Bottyán Újvárt 
ekkép fölszerelte: téliszállásokra a bányavárosok alatt a Garam és Ipoly men
tében helyezé el hadát, olymódon, hogy főhadiszállása Szécsényben lévén, on
nét mind a bányavárosokon és ezeknek Heister által több helyütt elsánczolt 
hegyszorosaiban tanyázó németekre vigyázhasson, és őket — a mint többször 
megtevé — rohamok és becsapások által fenyegethesse, mind pedig Újvár
ral a Garam csatai hidján át közlekedhessék. E hadállását Bottyán meg is 
tartá egész 1709 őszéig. — Heister pedig Mocsonokon sánezot vettetvén: on
nét, vágmellyéki erődjeiből, továbbá Nyitráról, és Komáromból igyekezett kö
rülzárva tartani Érsek-Újvárt. — így állának rövideden a dolgok 1708 végén.

Rákóczy Ferencz fej. emlékiratai II. 17
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Ámbár rendkívül kemény tél volt nemcsak nálunk, ha
nem egész Európában: az ellenség mégis hatalmába ej
tette a bányavárosokat, s onnan Árva-és Liptóvárme- 
gyékre terjeszkedvén, Árvavárát, a melytől ama vár
megye nevét veszi, ostromolta, s a tavasz elején (ápri
lisban) el is foglalá, Könnyű lett volna az ezen felső 
vidékbeli hegyszorosokat megvédeni: de sehogysem le
hetett többé gyalog hadtesteket összeszedni, még a hely
őrségekre is alig volt elegendő gyalogságunk. A lovas
ság állapota is hasonlóul szánandó vala. Tisztek s ka
tonák egyaránt csak a hírek után kapkodának, s az el
lenség legkisebb mozdulatára megdöbbentek, noha ennek 
jelenlegi ereje nem volt hasonlítható azon hadsereghez, 
a mellyel Herbeville és Rabutin ellenünk törtek vala. 
Senkisem gondolt többé ellenállásra, csak arra, hogy 
mikép mentheti meg, a mije legkedvesebb! — E szo
morú helyzetben csak a zavart növelhettem volna, ha 
ily kevéssé megbízható hadakkal megkezdem a hadjá
ratot. Ez okból maradtam egész husvétig Munkácson. 
Bercsényi még előttem állott egy meglehetős látszató 
hadsereggel: mi alatt raégegyszer senatus-ülést tartottam 
Patakon. *) Júliusban Szerencsre menék, a hol a czár l

l) Károlyi mind gyárt az év elején feljővén 6000 lovassal a Tiszántúl
ról, egyesíti erejét Bottyánéval, s a bányákon és Nyitra vármegy ében a néme
teket a két tábornok meglehetősen megzavarva: két ízben — febr. elején és
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levelét vettem, a, melyben jelenté pultavai gyözödelmét, 
melylyel tökéletesen tönkre tette a svéd királyt.

Heister e hadjárat alatt Alsó-Magyarországon mű
ködött, a hol gróf Eszterházy Antallal csatázván: végre 
emezt átkelni kényszeríti a Dunán, csekély kísérettel. 
*) Hogy teljes legyen balszerencsénk: a pestis a török 
végeken a tavaszszal mutatkozni kezdvén: a nép hite 
szerint egy csongrádi leány által, a ki egy csomag ken
dert hozott onnan, Csongrád városába hurczoltatott, és

april végén — tetemes élést és friss hadat szállítanak Érsek-Újvárba, a mely
nek vitéz őrsége az egész nyár folytán szerencsés kiszáguldozásokat tesz, föl 
Pozsonyig és a morva határokig. Bottyán május elején folytatja Újvár élel
mezését s a bányavárosok szorongatását: míg Károlyi visszamegy a Tiszán
túlra, a hol távolléte alatt a derék katona Bagossy Pál gyalogdandárnok és a 
nagyváradi ostromzároló hadtest parancsnoka pestisben meghalván, Kirchpaum 
erdélyi cs. tábornoknak sikerül Váradot megsegíteni, és Sebesvárt megvenni. 
Károlyi ettől fogva folyvást Kirchpaummal csatázott, változó szerencsével, az 
erdélyi széleken, mígnem őszrekelve a császáriak Al-Vinczről, majd Abrudbá- 
nyáról is kiszorítják a kuruczokat, Hunyadban Draguly hadát megverik, s 
Bagossy Lászlót a Karika szorosán át kinyomják. Csak Láposvidékén maradt 
még kurucz had, s itt-ott a hegyekben némi guerilla-csapatok. T. K.

*) A kuruczok Dunántúl 1709 elején szerencsésen harczolának. Eszter
házy a Komárom elején lévő sánczokat, továbbá a fertővidéki ballai sánczot 
rohammal, s későbben Kapuvárát töretés után feladás által megveszi és leron
tana; az elfoglalt Csíkvárt is visszavíjja. Béri Balogh Adám pedig győzelme
sen üt be Ausztriába, felnyargalja Bécs alját, megüzi József császárt — test
őreiből is fog el — s gazdag zsákmánynyal tér meg. De júniusban, Heister 
Dunántúlra fordítván minden erejét: miután a Körmendnél Prayner cs. tábor
nok ellen győzelmesen harczoló Balogh Adám három ezredét szétrebbenti, ál- 
talnyomúl a Rábán, s Eszterházyval folyvást csatázik. És bár Balogh a Rá- 
bavonalt mégegyszer áttöri, és Sopronyt a kuruczok még folyvást szorongat
ják: Heister Sümegvárát július 30-kán, a parancsnokot megvesztegetvén, el
foglalja. Yeszprémvárát is megrohanja, de visszaveretik; Eszterházy Antallal 
Palotánál megütközik, megveri őt, és ekkép eljuthat a Dunához, hogy Bottyán 
tábornoknak — a ki 5000 emberrel a dunántúliak segélyére általjönni töre- 
kedék — átkelhetését Földvárnál meggátolja. Bottyán erre, hogy Heistert Túl 
a Dunáról a bányavárosok fenyegetése által elvonja: rögtön a bányavárosok 
felé fordúl, s maga mellé vévén a Szécsény körül lévő hadakat is, a Sel- 
mecz védelmére Windschachtnál épült úgynevezett verszáli sánczokat megtá-

17*
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igy elterjedett. Terjedése rohamos vala, és a járvány 
Szerencshez már hatalmasan közeledett, midőn e helyet 
elhagy ám. *)

Heister teljesen meghódítván Alsó-M;igyarországot, 
újra általjött a Dunán, és novemberben két hadtestben 
nyomúlt előre: az egyikkel az Ipoly völgyébe, a mely 
Nógrádvármegyét hasítja ketté, s Verebélybe, a Nyitni 
folyócska mellé hadakat vetett, hogy az érsekájvári hely
őrség kicsapásait tartóztassák. 2) A másik hadtesttel 
Vadkertre és Szécsénybe nyomúla, a honnan egy őrsé
get Rozsnyó közelében helyezett el, és általa összeköt
tetésbe tette magát a Szepességbe hatolt császári ha- * 1

madja. Heves harcz keletkezik; Viard, Tollet, és Steinville tábornokok a sáncz- 
védők segélyére érkeznek, s kitörnek Bottyánra: de ez visszaveri őket, s Tol
letet arczúl keresztüllővén, elfogja. Ezzel a véres ütközetnek, mely Bottyánnak 
2000 emberébe, s a császáriaknak még többe került, vége lön. Bercsényi már 
előbb Liptóvármegyét rohantatta meg és foglalta vissza: de Bottyánt a hat
vani árulás — mellyet szerencsésen elfojtott — és a bácskasági ráczok fölkelése 
a Tisza-Duna közé szólítja. Míg hadai a ráczokkal csatáznak: a rettenthetlen 
tábornok lőrincz-kátai táborában sept. 25-ke körül, a magyar ügy nagy ká
rára — meghal. Eszterházy Dániel ezalatt új hadakkal s élelemmel látja el 
Újvárt. Túl a Dunán azonban Heister Simontornya és Veszprém várait véres 
ostrom s vitézi védelem után megveszi. Eszterházy Antal és Balogh Adám még 
sokáig küzdenek leolvadt hadaikkal, mígnem késő őszszel általjövén: Dunán
túl csak holmi apró, erdőkön lappangó kurucz csapatok maradnak. T. K.

1)  A pestisnek a török végeken már 1707-ben van nyoma; 1708-ban
Aradon már javában dühöng; 1709 tavaszán terjed el a kuruczok földére, s 
az alföldi városokat — különösen Kecskemétet — fölötte igen kipusztítja. 
Majd a felvidékre is elhatol, irtózatosan dúl még 1710 folytán is: úgy hogy 
a háború egyik fő megbuktatójának e járványt kell tartani. Kassáról, Eper
jesről stb. a várőrség úgyszólván egészen kihalt, a táborokból — a hol a vész 
kiütött — szétfutott a katonaság; nem lehetett többé miatta nagyobb hadat 
együtt-tartani. Valóságos Isten csapása volt. Csak a tábornokok közül hárman: 
Berthóthy Ferencz, Buday István, és Orosz Pál, továbbá két dandártábornok: 
Bagossy Pál és Radics Endre hullottak el benne. — 1709 mart. 6-kán Pekry 
Lőrincz is meghalt, de nem pestisben. T. K.

2) Verebélyen már 1709 elején is volt helyőrségük a németeknek, most 
Heister csak megszaporította azt új hadakkal.
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dakkal. <) E helyeken mindegyikében volt úgy lovas
sága mint gyalogsága. A mint megszállá e pontokat: 
azonnal czölöpzettel véteté körül; és ez elégséges volt 
arra, hogy azt higyjék, miszerint e sánczolatok, beve- 
hetetlenek; s reám nézve valóban bevehetetlenek való
nak : mert nem volt gyalogságom, a mellyel azokat meg
támadhattam volna. 1 2) Lőcsén erős helyőrségem volt; 
e város régi, tornyos védfalakkal vala körülvéve; az 
ellenség nem volt oly helyzetben hogy öreg-ágyukat 
vihessen alája Andrássy István tábornok önkényt ajánl
kozott megvédésére, Czelder Orbán ezredessel, a ki ezen 
környékbeli születésű vala s egyike legügyesebb tisz
teimnek. Leffelholtz tábornok, a ki Szepesvármegyét 
megszállotta volt: módot talált a lőportárnok megvesz
tegetésére, úgy hogy ez egy tornyot éppen akkor vet
tetett föl, a mikor a németek rohamot próbálva köze
ledtek; de rohamuk kitűnő vitézséggel veretett vissza. 
Azonban Leffelholtz e kudarcz után sem vonóit el Lőcse 
alól. Neje magyar asszony volt, hajdan felesége Abso- 
lonnak, Tökölyi kanczellárának. Ennek sikerült csel- 
szövényei által megnyerni Andrássy tábornok kedvesét, 
hogy beszélje rá a tábornokot: egyeznék meg titokban 
Leffelholtzczal. E nő hízelgései által valóban czélt is 
ért. De Andrássy nyilvánosan nem meré végrehajtani 
szándékát, mivel fél vala Orbán ezredestől és a polgár
ságtól, a mely nagyon ragaszkodott hozzám. Azonban 
módot talált titkosan bejuttatni az ellenséget, azon föl

1) Eszterliázy Dánielt a németek Fülekről majd Szécsényből már előbb 
kinyomák: így veszett el a főhadiszállás és vele a többi hadállomások, a melye
ket Bottyán 1708 végétől holtáig megvédett volt. Heister aztán Losonczot és 
Gácsvárát is elfoglalá, Hajnácskővel együtt.

2) így rontatta le pl. Bottyán már 1709 tavaszán Léva erődítményeit:
mivel nem volt gyalogsága melyet belehelyezzen; s ha üresen hagyja vala: a 
német beleszáll. T. K.
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tétel alatt mégis, hogy a helyőrségből azok, a kik a 
császár szolgálatába állani nem akarnak: szabadon ki
vonulhassanak, és hogy a császár sértetlenül hagyja a 
város kiváltságait. Sohasem tudtam meg igazán: mi mó
don történt a németek bejuttatása? Annyi bizonyos, 
hogy a helyőrség és polgárság meg volt lepetve midőn 
a városban benn látta őket. Fegyverhez akartak kapni: 
azonban a fönntirt föltételek kihirdettetvén, mindenki 
megadá magá.

Szerfölött terhemre valának azok, a kik a németek 
elől menekülvén, szállást, tartást, és kocsikat követeltek 
tőlem. Egyik felől a németek szorítottak, másik felől a 
pestis. Alig volt már valami táborozó hadam, mivel azon 
tisztek és katonák, a kik miután biztos szállásra vitték 
családjaikat, visszajöttenek: alig valának annyian, hogy 
az ellenség kikémlelése végett portyára küldhettem őket. 
Udvari hadaimmal bolyongtam tehát, hol az egyik hol 
a másik faluban — a mely még nem volt pestises — 
tanyázván: hogy elrejtsem valódi állapotunkat az ellen
ség elől.

Említém már, miszerint a czár rendeletet küldött 
a bécsi udvarnál lévő követének, hogy ajánlja közben
járását Magyarország pacificatiójára; azonban szeren
csétlenségeink okozák, miszerint a bécsi udvar a nél
kül, hogy a közbenjárást formaszerüleg elfogadta volna: 
igen kemény föltételeket adott át az orosz követnek, a 
ki azokkal hozzám jőve Nagy-Mihályba. Fényesen fo- 
gadám: de az előterjesztett föltételek nem szolgálhattak 
alkudozásra alapul. <) Nem sokára az ő visszautazta

]) Fegyvernyugvási alkudozások a két hadakozó fél között már 1708 
őszén is folytak, egész 1709 tavaszáig: de nem vezettek semmi eredményre. 
Ez alkudozásokban báró Tolvay Gábor — előbb Rákóczy rabja — volt a 
közvetítő, majd Eszterházy Antal és Cusani tábornokok bízattak meg: de ők 
sem egyezhettek össze.
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után néhány a svéd király pártján lévő lengyel főur 
érkezett hozzám, s oláh és tatár segédhadakat és né
hány század draganyost ajánlottak; a pultavai ütközet 
után ugyanis a svéd király hadai Lengyelországban is 
pórul járván: ők körülbelől szintolyan helyzetben vol
tak, mint én. Mielőtt azonban pénzt költenék e válla
latra: meg akarván győződni a felajánlott hadak léte
zéséről, biztosokat kiildék Lengyelországba; de ezek 
nem találtak reájok. — Az ősz vége felé a véletlen 
mégis mintegy kétezer valósággal létező emberből álló 
segélyt hozott, a kiovi palatínus Potoczky alatt. Ezen 
főur Szaniszló király által fővezérül neveztetvén, s a 
muszkák által megveretvén: a magyar határokra kény- 
teleníttetett húzódni; s folytonosan üldöztetve, engedel- 
met kért tőlem bejöhetni, a köztünk levő barátságra 
hivatkozván, a mellyet valóban tanúsított is, midőn a 
háború kezdetekor némi hadakkal megsegíte. A mi az 
ő saját személyét illeti, válaszolám neki, mindenkor örül
tem és örülni fogok, ha irányában minden tőlem ki
telhető barátságot tanúsíthatok: de a vezérlete alatt lévő 
hadakat, minthogy szövetségese vagyok a czárnak, be 
nem fogadhatom mindaddig, míg azok a czár ellensé
geinek : a svéd királynak vagy Szaniszló királynak szol
gálatában állanak; más utjok tehát a menekülésre nincs, 
mint ha szolgálatomba lépvén, nekem hűséget esküsz
nek ; ezáltal bizonyosan kedvezőbb helyzetbe fognak 
jutni, mint hogyha hadifoglyaivá lennének a muszká
nak, a ki különben is oly hathatósan üldözi őket, hogy 
semmi idejök nem marad a fontolgatásra. Elfogadák 
ajánlatomat. Munkács felé jövének be, a hová eléjök 
mentem; hűségemre esküdtek. Ezek után tudatám az 
őket nyomon űző orosz brigadérossal, hogy e hadak nem 
lévén többé a czár elleneinek, hanem szövetségesének
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szolgálatában: ha üldözésük végett átlépne a határokon, 
megsértené a szerződést, a mellyet fejedelmével kötöt
tem. Ezen hadak között találtam ama dragonyos ezred 
maradványaira, a mellyet a svéd király helybenhagyásával 
Bonac marquis állíttatott volt számomra Lengyelország
ban, Bielk svéd ezredes által; alezredesük a franczia 
Chariére vala; ezen ezredet azonban körülbelül két esz
tendeje Szaniszló király a maga számára visszatartóz
tatta. Jelenleg már csak kétszáz emberből állott. A svéd 
király szolgálatában volt Zilik ezred, a mely a hoch- 
sfádti ütközetben elfogott francziákból alakíttatott, szin
tén velők jőve, de ez is Csak vagy százötven emberből 
állt. Köztük valának még Szaniszló király testőrei, és 
a palatínusnak négy század dragonyosa, mindenik szá
zadban körülbelül negyven — negyven ember. A töb
biek lengyelek és lithvániai tatárok voltak, a kik lip- 
káknak neveztetnek.



1 7  1 0 .
Miután e hadak kinyugodták vala magokat, mintegy 
kétezer gyalogot szedtem össze, s kitűzvén a helyet Ká
rolyinak, a hol velem a parancsnoksága alatt lévő' had
testtel egyesüljön: Karácsony ünnepei után (1709) min
den podgyász nélkül elhagyám Homonnát. Az idegen 
hadak más utón haladának. Mindnyájan megérkezvén 
a kitűzött helyre, hogy mozdulatainkat elrejtsük az el
lenség elől, a Mátra hegylánczolata által födöztük ma
gunkat. Szándékom az ellenség vadkerti posítióját volt 
megtámadni, a hol Sickingen tábornok vezényleti, s 
szerencsés siker esetében onnan Szécsény és Rozsnyó 
ellen fordulni. A falvakba nem szállottunk be a pestis 
miatt Mitsem törö'dve a téllel, a fagyos földön kelle 
hálnunk, s megelégedtünk, ha a szél ellen födhettük 
magunkat. Ily keserves menetekkel értünk el végre az 
1710-ik évi január hó vége felé (22-kén) az itt sem nem 
magas, se nem meredek Mátra hegység szorulatában 
fekvő Romhány faluhoz. A Lókus nevű jó mély patak, 
melynek ágya két széles gázlót kivéve lábolhatlan, in
nen egy mértföldnyire a mint mondják egyetlen forrás
ból ered. Ez a halmok mentében foly, s egy ezekből 
kiszögellő fokba ütődvén, terjedelmes és igen iszapos 
mocsárrá terül. Éppen azzal foglalkoztam, hogy hadai
mat e patakon átszállítsam, táborba helyzendő : midőn 
azon kis portya, a mellyet az ellenség ide egy kis órá
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nyira eső vadkerti hadállásának kikémlelésére kiküldöt
tem volt, visszatérvén jelenté, hogy az ellenség lovas
sága az Érsekújvár felé vivő országúton menőben van. 
Eleinte azt hivém, hogy az ellenség megtudta Eszter- 
házy Antal tábornok nyomulását, a kit a végből küld
tem vala amaz erősségbe, hogy a helyőrségbeli tisztek 
között támadt czivakodásnak és viszálykodásnak véget- 
vessen. *) Közeledésemkor parancsot küldék utána, hogy 
lovasságom azon részével, a mely az ezen vár körül 
fekvő falvakban volt elhelyezve, jöjjön vissza s csatla
kozzék hozzám; de levelem az ellenség által felfogatott.

Kevés idő múlva jelenték, hogy az ellenség mint
egy 1500-nyi lovassággal felénk tart. * 2) Úgyis táborba 
akarván szállani, már csatarendben voltunk, hátunkkal 
a patakra támaszkodva, jobbszárnyunkkal pedig az em
lített mocsárra, a hová gyalogságomat helyezém. Az 
ellenség mihelyt megpillantá harczvonalamat: szintén 
csatarendbe állott, hátával a mocsárra dűlvén, és ekké- 
pen balszárnyával fedezett oldallal kezde előnyomulni: 
a miből azt következtetém, hogy a harczvonalam végét 
képező gyalogságot akarja megtámadni, hogy így ol
dalba vehessen. Erre én egy negyed-kanyarulatot tetet
tem, hogy őt bekeríthessem; minthogy azonban az én 
hadvonalom sokkal hosszabb volt az ellenségénél, s a 
balszárny végén álló lengyelek azon törekedtek, hogy

>) Eszterházy Újvárba érkezvén: hadaival Balogh Adám ezen várból 
éppen a romhányi ütközet napján rohamos kitörést tett, Pozsonyon túlhatolva; 
bevette a császáriak récsei erődített táborát és Szent-György városát ostrom
mal, s folprédáltatá. Ugyanekkor a dunántúli bujdosó kuruczok is összeverőd
vén, szerencsés becsapást tettek Ausztriába. T. K.

2) Ez csak előhada, vagy egyik hadoszlopa lehetett Sickingennek, a ki 
tekintélyes erővel — saját, Viard, Rauchoff és mások német regimentjeivel, 
Ocskay egykori elárult ezredével, s rácz hadakkal stb. vett részt az ütközetben.

T. K.
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összecsaphassanak a némettel: e fordulatuk által any- 
nyira jobbra nyomták hadvonalamat, hogy a gyalogság 
majdnem a mocsárba szoríttatott. Ez utóbbit Bagossy 
ezredes vezényelte, a ki Olasz- és Francziaországban is 
szolgált volt, de nem igen tanulta meg a hadi mesterséget. 
*) Nagyon távolról tüzeltetett az ellenségre, s a gya
logság hátramaradt. Mig a svédek és rendes lovasságom 
karddal kezökben keresztülvágták az előttük álló ellenséges 
lovasszázadokat: *) azalatt a lengyelek az ellenség jobbol
dalát törték által, s nehány társzekeret és Sickingen hintáját 
kizsákmányolták. Ezen tábornok azt hivé, hogy Káro
lyi hadteste ellen indul, a melyről azt jelentették neki, 
hogy az ő (vadkerti) hadállásától két állomásnyira eső 
falukban fekszik. Meg is volt rendkívül lepetve, s mint 
elfogott levelekből megtudám, a bécsi hadi-tanács hadi- 
törvényszék elé akará őt állítani: mért hagyá el posí- 
tióját, holott parancsa az vala, hogy védelmi állapotban 
tartsa magát. E pillanatban megnyertnek hittem a har- 
czot; azonban a svédek nem látván már semmit magok 
előtt: vagy nem akartak vagy nem tudtak az ellenség 
jobbszárnyára fordúlni, a melytől egy magaslat választá 
el őket; helyükön maradtak tehát. Az ellenség oldalá- * 2

j) Bagossy László értetik, az 1709 tavaszán elhunyt Pálnak öcscse, a 
ki ugyanezen év elején szökött haza Törökországon át Olaszországból, a hol 
mint a császár gyalogezredese szolgált. T. K.

2) Ezen rendkívül heves rohamban — a mellyel a magyarok a néme
teket, magát Sickingen tábornokot is, az említett nyakigérö mocsárba szorítot
ták — esett el B a b o c s a y  F o r e n  ez  kuruez lovas brigadéros, a kit aztán 
Bercsényi nagy hadi pompával temettetett el. Ugyanekkor hull vala el a Ga- 
lánthai Balogh István lovas dandámok alezredese A n d r e á n s z k y  Z s i g -  
m o n d ,  a ki a császáriakat a mocsárban is üldözvén, ott lövetett keresztül. 
A németek közül azonban e roham alkalmával sok főtiszt és 1000-nél több 
clievaux-legers vagdaltatott össze, mások megrettenvén századonként rakták le 
a fegyvert, s esdettek kegyelemért. Hasonló szerencsével folyt a harcz a bal
szárnyon is: csakhogy ott a németek hadvonalainak áttörése után lengyelek, 
magyarok Sickingen társzekereinek fosztogatásához láttak» T. K,
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nak két lovasszázada pedig észrevévén azon nagy hé
zagot, mely a gyalogság hátramaradása által támadt: 
egy negyed-kanyarulattal karabélyosaim oldalára rohant; 
és ennek következtében nem verhettük meg t ö k é l e 
t e s e n  az ellenséget, a mellyet mindenhol magára hagy
tunk. Magára hagytuk, mondom, mert a patakon át- 
menvén a hídon és a gázlókon *) megállánk, s az el
lenség meg lévén rémülve és zavarodva, nem mert he
lyéből mozdulni. Ha csak kissé tapasztaltabb tiszteim 
lettek volna: azon a helyen, a patakkal szállottam volna 
táborba; de ez nem oly tiszteknek való feladat volt 
mint az enyéim. Hátrálót verettem tehát, s lassú mene
tekkel két mértföldnyire vonultunk a helyszínéről. 2) 

Midőn az ellenséget megtámadtuk, Károlyi hadteste még 
nem kelt volt át a patakon; ő tehát látván hogy az 
ellenségnek jobbszárnya és dereka (centruma) megdön
tetett, és hogy a németekkel lévő rácz hadak Vadkert 
felé menekülnek: elvágta visszavonulási utjokat, s vezé
rüket elfogá. Gyalogságom sokat szenvedhetett volna,

*) E mozdulatra a fejedelem által említett körülményen kívül még egy 
sajátságos véletlen is adott okot. Egyik közeli faluban egy Migli nevű, Viard 
ezredebeli részeges százados szállásolt, csak 12 katonával. Ez meghallván az 
ágyúzást és fegyverropogást: Romhány felé indul, s közeledtekor — szeren
csétlenségre éppen akkor midőn a kurucz balszárny diadalmas hadai a csata
rendből szétoszolva a zsákmányláshoz fogtak — elkezd részeg fővel rettene
tesen doboltatni, trombítáltatni. A kuruczok azt gondolván: hogy a németek
nek újabb segítségök érkezett Vadkertrol: zavarba jönek, s átmennek a pa
takon, ott állanak csatarendbe, hogy ennek védelme alatt várják be a törté- 
nendőket. Ekkor bújt elő Sickingen is a nádasból, s verte rendbe összevissza 
kuszáit hadait. — Migli ezen stratagémájáért — mely által a császáriak egész 
hadseregét a végső veszedelemtől ily véletlenül megmentette — ezredességre 
emeltetett. T. K.

2) Sickingen is ugyanezt tette; rendbe vert hadait megszemlélvén: „ha- 
marsággal visszahúzódott Vadkertrew. A svéd és lengyel tisztek egyébiránt az 
ellenség üldözését tanácsolták Rákóczynak, a ki azonban pár napi pihenést 
vélt szükségesnek. T. K.
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ha nem födözi a nádas mocsár, a mellyen gyalog át 
lehetett volna ugyan menni, de lovon nem. Hadaim ez 
alkalommal nem oszlottak szét; s a lengyeleket néhány 
napi pihenés után Érsekújvárra küldém néhány magyar 
ezreddel, hogy az újvári lovasság számát növeljék, s a 
körül lévő vármegyék helységeiben találtató minden ga
bonát hordassanak be a várba. *)

Károlyi még ezideig egy hadjáratban sem volt foly
tonosan alattam; csak most ismerém meg voltaképen 
tehetségét, s ő is csak most nyert igazán bizalmat irán
tam. Ekkor már a Tököliféle tisztek, a kiknek rósz ta
nácsait szokta vala követni, részint elhaltak, részint el
veszének. Bagossy (Pál) a ki a császár szolgálatában 
főtiszt (ezredes) volt, ezelőtt körülbelől egy évvel jött 
vissza a hazába, Ivréa piemonti vár védelme után; de 
a pestis elragadta őt, itthoni hadműködésének kezdetén. 
E tiszt becsülte a gyalogságot, és értett vezetéséhez, lá
tott rendszeres ostromokat és ütközeteket, — s mint
hogy Károlyinak rokona és régi barátja volt: lassan
ként felvilágosította őt a hadviselésről. 1 2) Oly elmének 
mint Károlyi nem sok oktatás kellett; a természet meg
adott neki minden kelléket arra, hogy jó tábornok vál
jék belőle; gyors felfogású, szilárd, tevékeny, fáradhat-

1 )  A kuruczok közül ez ütközetben — melyet nemcsak ök hirdettek
diadalnak, de a másik párt felé hajló egykorú történetíró Kolinovics is „Rá- 
kóczy kitűnő gyŐzödelmének“ nevez —- egy brigadéros (Babocsay), három al
ezredes, és 350 közkatona esett e l : míg a németek közül a nagyszámú sebe
seken kívül több elhullott m á s f é l  e z e r n é l ;  Rákóczyék sok chevaux-legers- 
lovat nyertek zsákmányúl. Kassán Bercsényi ünnepélyes „Te-Deumu-ot tartatott 
e győződéi emért, a mely az Érsek-Újvárral való összeköttetést ismét helyreál
lította. T. K.

2) Semmi kétség, hogy a fejedelem itt Bagossy P á l t  —* egykor szintén
császári gyalogezredest — érti, csakhogy őt már 1707 septemberben itthonn 
találjuk; hazatérésének idejét Rákóczy az 1709 elején hazaszökött testvéröcs- 
cséével Bagossy Lászlóéval zavarja Össze. T· K.
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lan, a módok és segédeszközök kitalálásában gazdag, 
szorgalmas, mindig vidám és nyájas volt ő; alattvalóit 
jól meg tudta válogatni, és helyesen alkalmazni; 
gyülölé a lakmározásokat és a pulyaságot. Ezért több 
pénzt halmozott össze a háború folyama alatt, mint a 
többi tábornokok valamennyien, — a nélkül, hogy a 
népet vagy a vármegyéket zsarolta volna. Azon terve, 
hogy az érsekújvári éléstárokat meg kellene tölteni, igen 
tetszett nekem, s kivitelét Eszterházy Antal tábornokra 
bíztam; azonban ennek tanácsadói nem találván azt ked- 
vök szerint valónak: azt ajánlák neki, hogy a néme
teknek a vártól két jó állomásnyira fekvő (tavarnoki) 
éléstárát foglalja el. A helyőrségből gyalogságot vitt 
magával ezen erődített élelemtár megostrornlására: de 
visszamenetelére nem sokat gondolt. A mi a támadást 
s az élelemtárelfoglalást illeti, az sikerült neki; de a 
nyert zsákmánynak csak egy részét rakathatta föl, mert 
nem gondoskodott előre elégséges számú szekerekről. 
A Csallóközben, Nagy-Szombat és Verebély körül el
helyezett németeknek elég idejük lévén ezalatt össze
gyülekezni : Nyitrán alól foglaltak állást, úgy hogy Esz
terházy harcz nélkül nem juthatott vissza a várba. Szől- 
lősnél akadt az ellenségre, s csatarendbe állván, a gya
logsággal akart támadni. Riviére hadmérnök azonban 
szerencsére ellentállott e szándékának, s a gyalogságot 
a szekerekkel gyorsan előreküldötte és megmentette, 
míg a lovasság harczban állott a némettel. Ezen ütkö
zet alkalmával a lengyelek igen rosszul viselték magu
kat, a mi által aztán hiúságok, mely a romhányi ütkö
zetben tanúsított vitézségük óta mindinkább növekedik 
vala, nagyon lelohadt. Egyébiránt hadaim e szőlősi har- 
czon sem meg nem zavarodtak, sem nagy veszteséget 
nem szenvedtek, Visszarendelém őket Érsekújvárról, 
honnan elég panasz érkezett hozzám Eszterházy tábor
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nők ellen, a kinek folytonos mulatósai és dinom-dánom- 
jai a várba édesgették a lovassági tiszteket, s a tábor
nok ezeket is az éléstári készletekből élelmezteté, elany- 
nyira, hogy ismét idejében lesz vala az erősség ellátá
sáról gondolkodni. Elmondhatom azonban, hogy Káro
lyi úgyszólván időt sem engedett arra, hogy komolyan 
gondolkozhassam e felől; mert ismervén a vidéket ') s 
a falvak gazdasági erejét: csakhamar kivetette és be
szedetni javaslá a gabonában fizetendő adót, a mellyet 
mindenki a jászberényi templomba tartozott szállítani, 
azon ürügy alatt, mintha a hadsereg élelmezésére fogna 
fordíttatni. Alig hagyám helyben e tervet: és örömömre 
már végre is hajtatott az minden zaj és nehézség nélkül.

Ekkép töltöttem február és márczius hónapokat; 
végre tüzelő-fa és tábori gunyhók hiánya miatt kény- 
teleníttettünk a pestis által részben vagy egészen ki
pusztított falvak közelében szállani táborba, hogy le
bontván az elhagyott házakat, tüzelőt nyerhessünk. 
Márczius vége felé az élelmiszerek készen lévén az el
szállításra, Károlyit elküldém, hogy hadaival erőtetett 
menettel nyomúljon előre, s helyezze őket el Pest kö
rül; a hol három vagy négy napig pihentetvén a ha
dakat, két erős menettel elérheti Érsekújvárt A kitű
zött napon megrakattam gabonával az egész velem lévő 
hadakat, egész udvarom népét, és mindenkit a ki csak 
lóra ülhetett. Még magam is megrakodtam, s azzal vit
tük Károlyi után, a ki mihelyt megrakodott, elindult. 
Daczára a Garam és Nyitra áradásának, e tábornok ha
jók segedelmével, s az ellenség vigyázatának kijátszá
sával az egész szállítmányt szerencsésen bevitte Újvárba. 
Eszterházy azonnal visszajött onnan, Károlyi pedig *)

*) A Jászságot s Heves és Pest vármegyéket érti, a hol ekkor a ku- 
rucz hadak legnagyobb része táborozik vala. T. K.
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április végéig ott maradt, a helyőrség rendezésével fog
lalatoskodván.

A lengyelek mióta Érsek-Újvárról visszatértek, foly
tonosan új meg új bosszúságot okozának; szakadatlanúl 
téli-szállást, jutalmakat, sőt kártalanítást követeltek. Za
jos és hánykolódó magokviselete a lázadás színét kezdi 
vala magára ölteni. Hogy kielégítsem őket: Kecskemét, 
Kőrös és Czegléd terjedelmes városokba küldöttem el: 
lelkökre kötvén, hogy jól vigyázzanak a ráczokra. Ok 
azonban nem teljesítvén figyelmeztetésemet; a Szegedből 
kitörő négy vagy ötszáz rácz által meglepettek, s furcsa 
rendetlenségben érkezének táboromba, panaszolkodván, 
hogy a történendőkről nem tudósíttattak. Élükön egy 
Gruzsinszky nevű vitéz és igen értelmes tiszt állott, a 
kit tábornokká tettem volt; ő viseletűket igen kárhoz- 
tatá. Ezért aztán le akarák őt tenni, egy Soltik nevű 
másik tiszt unszolásaira. Hogy lecsillapítsam őket, írtam 
a kióvi palatínusnak, a ki ekkor Kassán tartózkodott: 
egyenlítse ki őket egymással tekintélye által. El is jőve 
e főur Egerbe, a hol találkozám vele. Táborom köze
lében kívánt elszállásoltatni, hogy a lengyelek kezénél 
legyenek, s így könnyebben rendbeszedhesse őket. Ezt 
megadván neki, ő körűié helyezém el azokat is kényel
mes szállásokban, míg én folyvást gunyhókban (barra- 
ques) táborozó hadaimmal fedeztem őket. A palatínus
sal jött rendes katonaságot azonban magam mellett tár
tára. Egyszer kora reggel vadászatra indulván, ezek kö
zül az egyik dragonyos-század dobosa hintómhoz köze- 
delék s beszélni kívánt velem; engedélyt adván neki 
erre, fölfedezé, hogy az éjjel a palatínus dragonyosai- 
ból két század elhagyá a tábort, s keresztülmenvén az 
előőrsökön, azt mondák, hogy harczra vannak kiküldve; 
továbbá, hogy a Szaniszló király testőrei és a svéd ki-
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rály ezrede egész éjjel fölnyergei ve tartották lovaikat, 
azon szándékkal, hogy a palatínushoz csatlakozzanak: 
egyesülten megkisértendők az országon át Moldovába 
és onnan Benderbe a svéd királyhoz juthatni. E terv 
énnekem hihetetlennek tetszett; de a két század eltávo
zása bebizonyúlván, a palatínus szállása felé küldék, 
megtudandó: miben áll a dolog? Harmadnap estvére 
levelet kaptam azon biztostól, a kit a palatínushoz kül
döttem volt; jelenté, hogy ő maga is mintegy két napi 
járásnyira hurczoltatván, csak most tudósíthat, hogy a 
palatinus összes hadaival a legnagyobb gyorsasággal 
halad Máramaros felé. Mivelhogy ez a dolog nehezte
lését vonhatta volna reám a czárnak, a kit a kióvi pa
latínus Írásban adott becsületszavára támaszkodva biz
tosítottam, miszerint ez utóbbi és hadai semmit sem 
fognak tenni az ő érdekei ellen: a Moldovával határos 
vármegyékbe azonnal futárokat indítottam, oly paran
csolattal, hogy a palatínust és hadait által ne ereszszék. 
Minthogy azonban a lengyelek már három állomásnyira 
megelőzték vala ezeket: oly gyorsan haladának, hogy 
a határokon ellentállás nélkül átmehettek. A palatínus 
ezen tette elővigyázóvá tett a (lengyel-svéd) rendes ka
tonaság irányában. Meghagyám Eszterházy tábornok
nak : juttassa eszökbe, hogy mily jót tettem velők, midőn 
megszabadítám őket a muszkáktól; hogy miket ígértek, 
és mégis mit tett a palatínus; végre, mit kell várnom 
tőlök hogy megmutathassam a czárnak, miszerint ellen
ségeivel sem össze nem játszom, sem egyet nem értek. 
Különben nem akarom őket arra kényszeríteni, hogy 
valóban szolgálatomban álljanak, sőt ígérem, hogy azok
nak, a kik nem akarnak többé maradni, útleveleket 
adandók Sziléziába; lovaikat és fegyvereiket azonban, 
mint a mellyek nem az övéik, itt hagyják. Szaniszló

Kákóczy Perenez fej. em lékiratai II. 1  ^
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király testőrei és némely menekült franczia tisztek ez 
utóbbi módot választók: de a katonák s a jobb tisztek 
örömmel maradónak szolgálatomban.

Mig e fáradalmas téli hadjáratot viselém: Bercsé
nyi tábornok nejével a pestistől minden képzeletet 
fölülmúlókig félvén, Zemplénvármegyéberi tartózkodott. 
Nagy kísérettel járni igen tartván, egyik várból és 
egyik földesúri lakból a másikba költözött; rendkí
vüli elővigyázattal élt a ragály ellen. S mégis úgy 
látszott, mintha a járvány őt mindenüvé nyomon kö
vetné, mert a környezetebeliek többnyire beleestek: míg 
ellenben táboromban nem akadt pestises beteg. A kül
ügyi levelezéseket Bercsényire bíztam. 0  nem sokára 
a romhányi harcz után figyelmeztetett, hogy küldjem 
el Francziaországba Le Maire hadmérnökkari dandár- 
nokot, azon előterjesztvényekkel, a melyeket nekem a 
czár a pultavai ütközet után tétetett, hogy t. i. ha a 
franczia király hozzája követet küldene: ő kész lenne 
a királylyal szövetséget kötni, és egész győzödelmes 
hadseregével segélyemre jővén, arra kényszeríteni a 
császárt, hogy kösse meg a békét Francziaországgal; 
— föltéve, hogy a legkeresztyénebb király megígéri 
neki, miszerint a császárral és szövetségeseivel (Anglia, 
Hollandia) nem kötend az ő (t. i. a czár) kirekesztésé
vel békességet. — Varsói szerződésünkben meg volt 
állapítva, hogy útleveleim érvényesek legyenek a musz
kák előtt, valamint a czáréi is Magyarországon. Azt 
hivém tehát, hogy Le Maire minden akadály nélkül 
utazhat; de Jánus (orosz) tábornok, a ki később a czár- 
tól a császár szolgálatába állott át, megvizsgálván sür
gönyeit, visszaadó ugyan azokat és őt magát is elbo- 
csátá: azonban titkon az egészet megjelenté a bécsi ud
varnak. Nem sokára ezután számtalan koholt másolata
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terjede el Lengyelországban leveleimnek, a melyekről 
azt állíták, hogy elfogattak. Teljesek valának pedig e 
másolatok ezernyi ezer hamisságokkal: hogy elhitethes
sék a czárral, miszerint én és a franczia király egye
sülten arra biztatjuk a török szultánt, hogy a czárt a 
svéd király érdekében támadja meg. Kevéssel Le Maire 
elutazta után Desalleurs marquis, a kinek kora nem 
engedi vala, hogy elviselhesse a hadjárat fáradalmait, 
és igy veszteg marada Munkácson: urától a királytól 
visszahivó-levelet kapott, és egyszersmind rendeletet: 
menjen rögtön konstantinápolyi követségre. Minthogy 
Munkácstól igen távol valék, megbizám őt: adja át 
visszahivó-le veiét Bercsényi tábornoknak; Máramaros- 
vármegye tiszteinek pedig rendeletet küldöttem, hogy a 
legnagyobb biztosságban költöztessék őt által Moldovába.

Téli hadjáratomnak Érsekújvár élelemmel ellátásán 
kívül nem nagy eredménye volt. Még egy diversiót akar
tam megkísérteni Alsó-Magyarországon, (Túl a Dunán) 
hogy az ottani népet újra felbátorítsam. Ugyanis Ba
logh dandárnok, >) a ki bátor és igen jó vezérlő tiszt 
vala, és több más azon földről valók, a kik Eszterházy 
tábornokkal a Dunán átjöttek volt, nagy reményekkel 
kecsegtettek. Azonban nem voltak hajóim, s nem volt 
biztosított átkelési pontom a Duna mellett: udvari két 
gyalog ezredemnél több gyalogságot nem bírtam táborra 
vinni. A pestis igen megfogyasztotta a kassai helyőr
séget, s a jámbor öreg Radicsot is, a ki Rabutin ellen 
megvédte a várost, elvivé. Ki kelle tehát egészítenem 
a kassai helyőrséget, valamint az eperjesit is. Közöltem 
tervemet Károlyival, s elhatározám hogy végrehajtom, 
miután a lovakat előbb a fűre veretem, Nyugidőt en- *)

*) Béri Balogh Adámot, a serény, hív, és fáradhatlan dunántúli vi
tézt érti.

18*
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gedtem tehát a fűvellés végett e hadaknak, s Jászbe
rényhez közel a Tisza partján egy félreeső helyet <) 
szemeltem ki táborhelyül. Táborom mögött hidat veret
tem tutajokból, a végre, hogy könnyebben visszavonul
hassunk azon esetre, ha az ellenség, megtudván hadaim 
csekély számát: a szécsényi és vadkerti lovassággal, a 
melylyel még a rozsnyóit is egyesíthetné, némi táma
dási kísérletet akarna tenni. A németek amaz első két 
hadállása csak két jó menetnyire — és ez is síkság — 
esett tőlem. Hogy efféle történhető kudarcz alól kivon
jam magamat: sürgős teendők ürügye alatt Munkácsra 
mentem Károlyival, két század udvari lovas-karabélyo- 
som és udvarom egy része által kisértetve. Siettettem a 
(munkácsi) várhegy körül terülő város erődítését; a 
minthogy csakhamar védhető állapotba is tétetett. * 2) Az 
erdélyi tanácsosokat és nemességet Máramarosba Husztra 
gyülekeztettem össze, a hová magam is elmenék, és ott 
velők az erdélyiek felbátorítását illető, mindazáltal meg
lehetős sikertelen és határozatlan intézkedéseket állapí
tottam meg. Június elején pedig átkeltem a Tiszán, hogy 
Károlyihoz Apátiba menjek. Ennek hadteste az erdélyi 
határokon volt összpontosítva Hogy szándokomat el ne 
áruljam az ellenségnek, a Máramaros és a Tisza közti 
síkságon vonultam keresztül, a Tiszán vert hídon által 
(puszta-szeghi) táboromba jutandó. Eszterliázy tábornok, 
a kire távollétem alatt a vezényletet’ bíztam, volt, nem 
tudván semmit tervemről: engedélyt kért, hogy Egerbe 
mehessen, a mit örömest megengedtem neki, sőt meg

*) A szeghi pusztát, alias Puszta-Szeghet. T. K.
2) Azon hétszögü alsó bástyázatot érti, melynek tervét Demoiseau a 

zsibói harcz után készítette volt, a mint az 1705 év végén a fejedelem meg
említi. E bástyázatnak, mely Munkács erősségét megkettözteté, ma már nyoma 
sincs; a szathmárí béke után a németek lerontatták, — A lovasság főleg ezen 
alsó várban tanyázott. T· K·
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bízásokkal is elláttam őt oda, félvén nehogy át kíván
jon menni a Dunán: mivel ezen expedítiót okos és el
szánt emberekre kell vala bíznom. Károlyinak sikerült 
iparkodása és a nép lelkes közreműködése által hajó
kat szerezni. Ezeket szekerekre raktuk, s a homok-si
vatagokon a legégetőbb nyári hőségben négy öt jó me
nettel áthaladtunk. A Duna partját Szent-Márton-Kátá- 
nál f) értük el. Két napba telt, míg báró Palocsay bri- 
gadérost, * 2) a kit ekkor tábornokká neveztem ki, to
vábbá Balogh dandárnokot és Borbély ezredest 3) — 
azonban meglehetős csekély haddal — át bírtuk szállí
tani. Mert azonfölül, hogy hadaimra az innenső félen 
is szükségem vala: még a budai taraczkos sajkák is le- 
ereszkedének s czirkálni kezdettek, úgy hogy a mi kis 
hajóink nem járhattak többé által. 4 5) Palocsay expedi- 
tiójának nem nagy sikere lett. Az elbátortalanodott nép 
ugyanis látván, hogy nem valami jelentékeny hadtest 
jött által: nem mert a németek ellen újra fegyvert fogni. 
5) Körülbelől három hónap múlva Palocsay megbete-

1) Tollhiba S z a l k - S z e n t - M á r t o n  helyett; Palocsayék át költözése
ugyanis Szalk és Rácz-Almás között történt. T. K.

2) Báró Palocsay György Károlyi rokona, és később Bottyán özvegyé
nek gr. Forgách Júliánnának férje: azelőtt a császár szolgálatában mint hu
szár főtiszt hadakozott a francziák ellen. 1705-ben már idehaza Rákóczy hű
ségében találjuk, a ki alatt mint lovasezredes és dandárnok szolgált, Károlyi 
hadtestében. T. K.

3) Béri Balogh Adám brigadérost a kuruczvilág egyik legelszántabb
és legjellemesebb hősét, a ki ezen expedítiónak is a lelke volt, Borbély Gás
párt, és még egy másik ezredest Sándor Ferenczet — azelőtt Balogh Adám 
alezredesét, — a kit a fejedelem itt elfelejte megemlíteni. — Az átköltözés 
július közepén történt. T. K.

*) Ezen ágyús, és rácz lövészekkel megrakott sajkák akadályozák meg 
főleg 1709 nyarán is a kurucz segélyhadak átkelését Duna-FöMvárnál, Bot
tyán alatt. T. K.

5) A másfélezernyi had, a mellyel Palocsay és Balogh átköltöztek, s a 
melyhez később még Bottyán tábornok egykori ezredének maradványai is já-



278

gedett, s nem bírván tovább a hadi fáradalmakat, pa
rasztnak öltözködve szekéren a Danáig viteté magát, a 
mellyen aztán ismerős parasztok általszállították. Balogh 
brigadéros pedig elfogatott, s daczára a foglyok kölcsö
nös kicserélésére kötött szerződésnek, a mellyet a csá
száriak már egy év óta nem tartottak meg, lefejeztetett. <) 

Különféle terveket csináltam, hogy tovább húzhas
sam a háborút, s fönntarthassam magamat Károlyi lo
vasságával a síkságon. E végre megerősítetém Szólno- 
kot, hogy a Tiszán biztosított hidam és átjárásom le
gyen. E vár és Eger erről az oldalról sakkban tarthat
ják vala az ellenséget, mig válaszom meg fogott ér
kezni a franczia királytól azon előterjesztésekre, a mely- 
lyekkel február végén Le Maire elutazott volt. Csekély 
hadaimmal tehát semmibe sem bocsátkoztam, nem akar
ván azokat kitenni kedvező változást nem eredményez
hető apró csatározásoknak. Károlyit Vácz körül hagyám, 
hogy fenntartsa a közlekedést Érsekújvárral, a mellyet 
ostromolni készültek a németek, s September elejével 
már alája is szálltak. * 1 2) Károlyitól lett elválásom után

rulának: mégis felszaporodott a bakonyi és somogysági erdőkben, úgy a vasi 
Cserén bujdosó apróbb kurucz csapatokkal 3000-re ; bogy a Heister mult évi 
kegyetlenkedései által elrémített nép nagyobb mérvben fegyvert nem fogott, 
(még akkor sem, midőn Palocsayék Simontornyát újra elfoglalták, s Balogh 
Adám miután gr. Eszterházy Ferencz cs. ezredest más számos főtisztekkel 
együtt elfogta, Kőszegig és Sopronyig nyomúlt előre, daczára az ellene küz- 
ködö három — négy cs. tábornok, minden erőködésének) a fegyvert nemfo
gásnak, mondjuk, még az is vala oka, hogy Heister 1709-ben Túl a Dunán 
halálos büntetés alatt minden fegyvert beszedetett a lakosságtól; nem is volt 
tehát mihez nyúlni. T. K.

1) Balogh Adámot Szegszárd alatt nov. első napjaiban vívott heves
csatában fogták el, lova összedülvén. Ezután seregei szétszóródtak, s a Ba- 
konyból capitulálának, zászlóaljanként, századonként. Öt magát pedig Pálffy 
Budára vitetvén: mivelhogy Rákóczytól elállani semmikép sem akara, 1711· 
febr. 6-kán daczára Rákóczy minden tiltakozásának lefejeztette. T. K.

2) Nem September elején: de már július elején ostromolni kezdék e vá- 
ratj s ostromolták folyvást September végéig.
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csak udvari hadaim maradának körülem; ezekkel a Sajó 
mellé vonultam, és Ongánál szállítám őket táborba, a 
hol a Hemádnak Bársonyos nevezetű igen mocsáros 
ága szakad e folyóba. Minthogy palotásaimmal és grá
nátosaimmal kirándulást szándékoztam tenni a hegyekbe 
Viard tábornok ellen: a táboromhoz két mértföldnyire 
eső Szerencsre mentem át. Eszterházy neheztelvén, hogy 
Palocsayt küldöttem által a Dunán, mégpedig az ő rész
vétele nélkül: panaszkodott, hogy ő benne nem bízom, 
s hogy őt seramiresem akarom használni. Azt gondolám 
tehát, hogy a becsület ösztönözni fogja őt, ha az em
lített hadosztály vezényletét reá bízom. Viard gyalog
ság nélkül, Rozsnyótól egy mértföldnyire állott, Veszve- 
résen; ezen egészen nyílt falu a Rozsnyó városa előtt 
terülő síkságot vagyis inkább hegykatlant környező he
gyek és erdők lábánál fekszik. A krasznahorkai vár, a 
mi tót nyelven annyit jelent, mint szép hegy, a város 
és e falu között emelkedik. E várat saját ura Andrásy 
György védelmezte, ügy látszott, hogy Eszterházy öröm
mel fogadá el a megbízatást, mindazáltal a helyett, hogy 
Viard lovasságát meglependő, a falut körülvevő hegyek 
és erdők közt vezető utakon alattomban nyomóit volna: 
zajt ütött, hogy a madár kirepüljön fészkéből; t. i. a 
síkon küldött által lovasságot, hogy kémlelje ki Viard 
állását; a ki is észrevévén szándékát: a krasznahorkai 
vár alá vonta hadait. Eszterházy visszatért, és arról pa- 
naszkodék, hogy az ellenségnek elárulták közeledtét. 
Ezalatt Heister Érsekújvár alatt táborozott, mert e vár 
sohasem volt jól bekerítve. Szerencsre a helyőrség ál
tal küldetve három tiszt jőve hozzám, magokkal hoz
ván fogva a parancsnokot, 1) a kire gyanujok volt, hogy *)

*) Ordódy György brigadérost, a kit a vakmerő Beleznay János — a 
későbbi hires poroszverő tábornok — fogott el és hozott ki, az ostromló el-
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áruló, és hogy az ellenséggel levelez. Károlyi Nagy- 
szeghy dandárnokot tévé be parancsnoknak, a ki ca- 
pitulálván 24-ik septemberben feladá a várat. Az ellen
ség megnyitotta volt a viárkokat: de azért oly tüzérség 
ellen a milyen Heisternek volt, még sokáig lehetett 
volna tartani az erősséget. *)

Mig Szerencsen tartózkodám, a franczia király hoz
zám küldé megbízó levelekkel Kökényesdyt más néven 
Vetést, * 2) a ki a franczia udvarnál mint rendes köve
tem tartózkodott. Vetésy a Le Maire által elküldött elő- 
terjesztéseimre azt hozá válaszúi, hogy a legkeresztyé- 
nebb király elhatározá haladéktalanúl követet küldeni a 
czárhoz, és e fejedelem előterjesztései nyomán vele szer
ződésre lépni. Kökényesdyt azonnal a czárhoz küldém. 
Nagy reményeket helyeztem a franczia király nyilat
kozatába.

Azalatt, mig Károlyi Vácz körül áll vala, Érsek
újvárral a közlekedést fenntartandó: az Erdélyben levő 
ellenséges lovasság megtudván hadaim távollétét, egész 
Szakmáiig kiszáguldott. s innen Nagy-Várad felé csa
pott. Erre, hogy a népet megnyugtassam, kénytelen va-

lenség táborán keresztül. Különben Beleznay ugyanezen nyaktörö utón jutott 
be is a várba, 60 elszánt huszárral.

J) A várat, noha már tetemes rés volt rajta lőve, igenis még lehetett 
volna egykét hétig oltalmazni: ha eleség lett volna, de ez fogyott el, s meg
segítésre nem volt többé semmi kilátás: miután a fejedelem azon tábora a 
melylyel Űjvártt fel akarta szabadítani, kiütvén közte a pestis, mind szétfutott. 
Az újvári őrség úgy a derék Nagyszeghy Gábor hűsége, kitartása, és vitéz
sége csak dicséretet érdemelhet. A capitulatió is, a mellyet utoljára kötöttek: 
tisztességes, és vitézi hirnevökhöz méltó. T. K.

2) Kökényesdi Vetésy László, Károlyiakkal egy törzsből eredő család
ból; előbb tiszt Bagossy Pál gyalog ezredében, azután átszökvén a francziák- 
hoz, huszárezredésévé lett a bajor választó-fejedelemnek, majd Rákóczy ál
landó követévé a versaillesi udvarnál. Képzett diplomata. XIV. Lajos bárói 
rangra emelte. T. K.
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lék visszahívni Károlyit. Minthogy előttem többé semmi 
had sem állott: Patakra vonultam gondolván, hogy az 
ellenség Érsek-Újvár bevétele után előrenyomuland. Szól- 
nok és Eger azonban jól el voltak látva, s a közelgő 
tél biztosítá e helyeket az ostromoltatás ellen. Mihelyt 
Érsek-Újvár elestének s az ellenség előnyomultának hire 
elterjedt: hadaim majd mind elszéledtek, családjaikat 
biztos helyekre szállítandók. Napról napra mélyebben 
szorultunk azon szögeletbe, a mellyet a Tisza és a 
Beszkéd-hegyek képeznek, s a melynek alapja Munkács. 
Bercsényit még Szerencsről elkitldém, hogy tegye meg 
előkészületeit lengyelországi útjára, a hová őt azon ürügy 
alatt akarám küldeni, hogy a czár teljhatalmazottjával 
Dolgoruky herczeggel értekezzék- Küldetésének valódi 
oka azonban az vala, hogy oly hadjáratról gondolkod
tam, a melyben Bercsényi, tétovázó szelleme, gyakori 
betegeskedése, és más egyéb alkalmatlanságai miatt, na
gyon terhemre lett volna; különben is ő már nem igen 
volt képes nagy fáradalmak elviselésére. Átmentem te
hát Patakról csekély kísérettel az ő ungvári várába, vele 
értekezendő. Helyettem azalatt Eszterházyt hagytam (Pa
takon) udvari lovasságommal, erősen meghagyván neki: 
jól vigyázzon, nehogy meglepessék. Mert előreláttam, hogy 
a németek használni akarandják túlnyomóságukat, mint
hogy senkisem mer vala már velők szembeszállni. Soha 
életemben oly nagy szánakozásra nem gerjedtem, mint 
ezen utamban Pataktól Ungvárig, a mely csak másfél 
napi föld. Novemberben voltunk immár, s a földet hó 
borítá. Hosszú szekérsorokkal találkozám, a mellyeken 
az alsó-magyarországi (túl a dunai) és vágvidéki neme
sek s tisztek nejei menekülnek vala az ellenség elől; 
könytelt szemekkel emlegették előttem férjeik hűségét 
s hozzám való ragaszkodását, s szállásért és élelemért
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könyörögtek; hidegtől dermedt csecsemőik sírása hal
latszott mindenfelől, a félig-fagyott keverékben, sár
ban összetört és megsüllyedt szekerekről. Állapotuk igen 
meghatá szivemet: megtettem mindent, a mit érettök 
tehettem; de mindez nem volt elégséges jelen sorsuk 
enyhítésére sem, — annál kevésbé jövőjük biztosítására. 
Nem soká időztem Ungvárit, átmenék Munkácsra, a 
hová rendelém szerencsére udvarom többi részét, s hin
táimat, málhámat is Patakról. Szerencsére, mondom, 
mert nehány nap múlva Patakról való elindulásuk után 
Eszterházyt Yiard meglepte, s fölverte. Charriére-nak 
a kiovi palatínus által hozott rendes hadakból és né
met szökevényekből álló ezrede, mely ekkor még 800 
embernyi erős volt, szép rendben húzódott a németek 
előtt; míg Eszterházy azalatt a mint tudott úgy futott 
által a Bodrognak a vár alatt lévő hidján, a mellyet 
maga után fólszedete. Az ellenségnek a Szepességen 
lévő hada ugyanekkor szintén előnyomult, s Szebennél 
foglalt állást (Sárosban); ez egy fallal kerített városka, 
egy mértfoldnyire Eperjestől. <) Megállapított tervem 
szerint át kellett volna mennem a Tiszán, s az egész 
lovasságot egy hadtestbe összpontosítva, vele Szólnokra 
nyomúlnom, s ott újra általkelnem a Tiszán, hogy az 
ellenséget minden eleségtől elszorítsam; ugyanis a né
metek csak a falvakban található naponkénti élelemre 
számolhattak előre: míg ellenben mi az említett vá
rak éléstáraiból élhettünk volna. De a fölötte nagy hó *)

*) E várost Virmond hosszasan és dühösen ostromolta: de Bagossy László 
vitézül ellentállott. A már régóta körültáborlott Krasznahorka, Szepesvár és 
Szarvaskő hegyi erődöknek, úgy a gyenge erősségű Bártfának és hertneki 
várkastélynak azonban novemberben végre kaput kelle tárni ok. Ugyané hóban 
Tokaj is császári kézre került: de Murány sziklavára alól az ostromló néme
tek véresen visszaverettek. A krasznahorkai hajdúk fegyveresen, zászlósán s 
ágyúikkal vpnúlhattak el Kassára, a szerződés szerint. T. K.
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miatt, a mely már ekkor, a tél kezdetén, két lábnyi 
magasan borítá a földet: semmikép sem hajthattam végre 
ezen szándokomat. Minthogy ily hó rendkívüli volt: 
azzal kecsegtettem magamat, hogy olvadás fog bekö
vetkezni, — s azért továbbra is ragaszkodtam tervem
hez. Azonban idö't kelle nyernem, s leráznom nyakam
ról feleséges tábornokaimat, a kik csak magokról s csa
ládjaikról gondoskodtak. Tizenhatodik novemberben gróf 
Forgácsot, a ki eddig Munkács várában volt letartóz
tatva, szabadon bocsáttatám, s megengedém neki, hogy 
Lengyelországba vonúlhasson, gróf Eszterházy Antalnak 
szintén. Ekképen csak Károlyi marada körülöttem, a 
ki segélyemre volt. Bercsényi 26-án ment át a határo
kon, és Jaraszlónak vette útját, Dolgoruky herczeggel 
értekezendő. E miniszter értesítetvén Vetésy megbízatá
sáról: Bercsényit azzal kecsegteté, hogy ura a czár se
gítséget adand. Úgy hogy Bercsényi tábornok remé
nyekkel eltelve azt Ilivé, hogy ő maga már erős muszka 
hadtest élén fog visszajöhetni; e felől irt is leveleket,
— s ezeknek következtében méginkább ohajték időt 
nyerni.

Megtudám, hogy Pálffy, leánya kedvéért — a ki 
József császárnak szeretője volt — elnyervén a császári 
hadsereg főparancsnokságát, Budánál átkelt a Dunán, 
és a Sajó mellé Ónodra érkezett: azt ajánlám tehát Ká
rolyinak, a ki e tábornokot közelebbről ismeré, hogy 
figyelmeztesse őt, miszerint dicsőségére válnék, ha a 
magyar háborút örvendetesebb és gyorsabb eszközök
kel fejezné be, mint az fegyver által volna remélhető; s 
hogy ha sikerülne fegyverszünetet kötnünk — a mire 
a tél szigora által különben is kényszerítve vagyunk
— remélhető, hogy a békealkudozások szerencsésebben 
végződhetnének, mint ennekelőtte. Károlyi megirá le-
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veiét, s nekem megmutatván, titkon elküldé Pálffynak. 
<) Míg a felelet megérkezendett, igen csekély kísérettel 
kirándulást tettem Szkólyára, a lengyelországi főtábor- 
noknéhoz, a ki tulajdon fogatán Drohobiczba vitt, a hol 
Dolgoroky herczeggel találkozandó valék. Érdekemben 
állott, hogy saját magam győződjem meg arról: váljon 
mennyire támaszkodhatunk azon reményekre, a mely- 
lyekkel Bercsényi kecsegtetett? E miniszter (Dolgoroky) 
meg is vallá nekem őszintén, hogy ura ugyan — a 
mint ő hiszi — szives hajlandósággal viseltetik irántam, 
s kész a franczia királylyal szerződésre lépni: azonban 
hire terjedez, hogy Desalleurs marquis, mióta a portára 
érkezett, folytonosan sürgeti a szultánt, hogy a svéd 
király érdekében üzenjen hadat a czárnak; a minthogy 
a török valósággal hadi készületeket is tesz, hogy a 
háborút a tavaszszal megkezdje; ha pedig ez bekövet- 
kezendik: úgy ő biztosíthat, hogy a czár semmitsem fog 
a császár ellen tenni. Minthogy azonban e fejedelem 
jelenleg útban van Lengyelország felé: személyesen bő
vebb felvilágosítást nyerhetendek tőle. Drohobiczi utam 
kevés napba került Szkólyába visszatértemkor Károlyi 
jőve hozzám Pálffy válaszával. PálfFy beleegyezett a 
fegyverszünetbe, de csak rövid időre, mindazáltal meg- 
hosszabításával biztatott oly föltétel alatt: hogyha velem 
személyesen találkozhatnék, mivel azzal hízeleg magá
nak, hogy énvelem egy óra alatt többet végez, mint 
napokig tartó conferentiákon végezhetne; ugyanis a csá
szár, a ki igen jó indulattal viseltetik irántam és a nem
zet iránt, a békére nézve őt teljhatalommal ruházta föl. 
E válasz eléggé megfelelt számításaimnak: miután ezé- *)

*) E levél Kis-Várdán 1710. decz. 9-kén költ; de a negotiatio megin
dítója tulajdonképen Pálffy vala, mert ö  már Pestről 1710. nov. 17-kéröl irt 
Volt Károlyinak^ a mire ez utóbbinak említett levele válasz gyanánt szolgált.

T« K .
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lom csak az vala, hogy nyugton tölthessem a telet, s 
a tavaszszal hozzáfoghassak tervem kiviteléhez. Még 
azon este elindultam tehát Szkólyából, noha az éj na
gyon sötét volt, s a hideg szél szemünkbe hordta a ha
vat. Ily időben veszedelmes vala e hegyek között utazni: 
de nem akarám, hogy Pálffy visszatértem előtt megtudja 
lengyelországi utamat. Harmadnapra meg is érkeztem 
Munkácsra, a honnan azonnal írattam Károlyival Pál
ffy nak, hogy örvendeni fogok ha vele Vaján találkoz- 
hatom; e kastély udvari főkapitányomé (Vay Ádámé) 
volt, a ki nevét is tőle vette. Egyszersmind a találko
zás napját és föltételeit is kitűztem, hogy t. i. kísére
tünk száma egyenlő legyen, s hogy valamint az én csa
patom, úgy az övé is egyenlő távolságra állapodjék meg 
a nevezett helytől. Nehány napig Munkácson pihenék, 
a honnan 5-ik decemberben elindulván, harmadnapra 
azon kellemetlen újságot hallottam, hogy lovassági né
met hadtest szállván Eger alá, feladásra szólítá a vá
rat, s hogy az alparancsnok (Réthey Ferencz) s a vár
ban levő azon vidékbeli tisztek megvesztegettetvén az 
odamenekült kanonokok által, kényszeríték báró Prínyi 
dandárnokot, hogy capituláljon. Ez a capitulario után 
100 emberrel hozzám jött. <) 1

1) Eger alá nemcsak lovassági, hanem rendes ostromkészletekkel ellá
tott lovas, gyalog, és tüzérhadtest szállott, s kemény vívást kezdvén, Budáról 
hozott nagy réstörő ágyukkal, tüzes golyókkal, bombákkal, éjjelnappal lövette, 
törette a várat. Maga Pálffy is Egerhez mene, s aknákat is kezdett ásatni, 
s a viárkokat megnyittatá. Ezekre a vitéz őrség győzedelmesen csapott ki, va
lamint többször is tőn sikeres kitöréseket, s több hétig nagy bátran álla el
lent, a kemény ostromnak. Hogy a derék parancsnok báró Prínyi Miklós gya
log brigadéros végre aztán deczember elején tisztességes szerződés mellett meg- 
adá a várat: nem lehet csodálni, — mert a segély a mellyel bíztatták, mind 
késett: az őrséget pedig a várba szorult s a pápa átkától rettegő papok egyre 
bujtogatták. A hosszas rendes ostrom és vitézi védelem tényét mindazáltal nem 
lehet megtagadni. — Ugyan deczemberben adatott fel a felföldön szintén de-
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XI-ik Kelemen pápa bibékul vén József császárral, 
intő levelet adott ki az összes magyarországi papság
hoz, hogy ismerje el törvényes magyar királyul József 
császárt, s hagyja oda a confoederatiót, különben egy
házi átok alá vettetik. Hasonló bullát intézett a (len
gyel) bíbornokprimáshoz is, Augusztus király ügye mel
lett. Azonban a lengyelországi clerus jobban tudta: mire 
kell az efféle bullákat becsülni, mint a magyarországi. 
A katholikus tisztek és nemesek pedig, habár nemigen 
voltak is vallásosak: mindannyian a papság példáját 
kezdik vala követni. E cselszövényeknek köszönhetém, 
hogy elvesztettem ama két erősséget, a melyekre nagy 
mértékben számítottam. Cusani marquis köriilbelől két 
lovas ezreddel szállt Szólnok alá. A parancsnok oly 
büszkén felelt az első felszólításra, hogy a tábornok nem 
lévén oly készülettel, hogy rendes ostromhoz foghasson, már 
visszakészüle: midőn a föladási jelt megütötték a várban. ·)
rekas védelem után Jászó és Sztropkóvára, úgy Eperjes városa is, a melyben 
Bagossy László az ismételt kirohanások és visszavert ostromok után végre 
kényszerült eapitulálni: mert a Kassa felöl az ostrom fölmentésére törekvő ku- 
ruczokat Virmondnak sikerült távol tartania. De Bagossy oly fényes capitula- 
tiót kötött: hogy az őrséggel hadi zene hangjai mellett, kibontott zászlókkal, 
fegyveresen szabadon vonúlhata Kassára, sőt még az ágyukat is elvihette. 
Bagossy különben maroknyi őrségével oly keményen álla ellent: hogy még 
ezen capitulatiora is csak a városi 1200 fegyveres polgár kényszerítése bír
hatta Őt, minthogy ezek az ostromban már is sokat szenvedvén házaik elham
vasztása által, — a város egész elpusztulásától tartottak, s azért a további 
ellentállást megtagadták. Virmond városi szabadalmaik megtartását s vagyonuk 
bántatlanúl hagyását szerződésileg kikötötte. Ugyan Eperjes feladása táján há
rom vakmerő kurucz lovas ezredes: Beleznay János, Kókay Márton és Vajda 
András egész Trencsényvármegyébe fölhatoltak, keresztül a császáriak hadvo
nalain, s Puchó városát megvették és Zsolnánál németeket vagdaltak le. Da
czára üldözőiknek szerencsésen visszatérhetének. T. K.

*) A kis szolnoki várat C s a j á g h y  J á n o s  gyalogdandárnok védte;az 
ostromló Cusaninak lovasezredein kívül gyalogság is állott rendelkezésére. A 
feladás a miatt következett be, hogy a vár előtti terjedelmes huszárvárban 
fekvő három ezer szabad szájú, demoralizált tiszántúli lovas, a mint Cusanit
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E két erősség elvesztése véget vetett oly régen ápolt 
tervemnek.

megpillantó: nagy lármával összezajdulván lóra kapott, és a Tisza hidján ál- 
taltakarodék. Hiába igyekeztek Őket tiszteik visszatartóztatni: a keménynyaku 
szabolcsvármegyei huszárezredes N y ú z ó  M i h á l y  még karddal is közéjök 
vágott, — mind hasztalan, a fékét vesztett had tova robogott. Az ellenség ek- 
kép a huszárvárat elfoglalta, a belső várban levő 300 hajdú pedig a lovas
ságtól így cserben hagyatva, szívét veszté, s parancsnokát capitulálásra nó
gatta. — Szólnok feladása még novemberben történt, s a német aztán átment 
a Tiszán, hogy az Erdélyből kijöttél egyesüljön. T. K.



1 7  1 1 .
Mielőtt még Szkólyába mentem volna: rendeletet ad
tam ki, hogy egész megmaradott lovasságom általános 
hadiszemle végett Kisvárdánál összpontosíttassék. A bé
ke-reményeknek és a fegyverszünet nyugalmának köszön
hettük, hogy e helyre tizenkét ezer ember gyűlt össze. 
Elmentem megszemlélni e hadtestet, s kijelentém előt- 
tök, hogy engemet a haza szeretete s nyugodalmának 
őszinte óhajtása Vajára vezetnek, hogy értekezzem ott 
Pálffy tábornokkal, a ki József császár részéről a nem
zet minden szabadságainak helyreállítását ígéri; elmon- 
dám, hogy átlátom mindazon veszélyt, a mely e lépé
sem folytán eredhet; hogy ez világos bizonyítéka annak, 
miszerint én minden tőlem kitelhetőt megteszek a nem
zet nyugodalmának visszaszerzésére; de ha czélt nem 
érhetnék: itt az idő, hogy dicső halállal haljunk meg 
inkább, mintsem a német járom alá vessük magunkat. 
Ugyanekkor elrendelém, hogy Vajáról leendő vissza
tértemkor az egész hadakbeli főtisztek Apátira, Káro
lyi tábornok kastélyába, gyűljenek, a hová a hadiszemle 
után is mentem és a honnan Vajára indultam.

Estefelé érkezém e helyre. Pálffy tábornok és én 
ugyanazon házban voltunk szállásolandók. Ő korábban 
érkezett mint én, és künn fogadott, midőn lovamról le
szálltam. Azonnal a számomra kijelölt lakosztályba vo
nulók, a hová Pálffy vezet vala be, s három tábornok
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kai nálam vacsorála. Társalgásunk a legnagyobb fesz
telenséggel s minden kényszeredettség nélkül folyt; 
végre egyedül maradván Pálffyval, miután a császárnak 
irántam való szives hajlamáról biztosított, sürgetőleg 
kért: írnék ezen fejedelemnek egy felsőbbségét elismerő 
levelet, a mit ha megteszek, biztosíthat, hogy a császár 
megadandja ágy a nemzetnek valamint az erdélyieknek 
mindazon szabadságait, a mellyek a törvényeken ala
pulnak, s egyszersmind általános amnestiát mindazok
nak, a kik még fegyverben vágynak; a mi pedig saját 
személyemet illeti: nincsen oly becsület, méltóság, ked
vezés, vagyon, a mit — kivévén az erdélyi fejedelem
séget — ne reménylhetnék. Vegyem azért — esedezék 
— komolyan tekintetbe ügyeim állapotát; mert ha el
hanyagolom e háborúnak oly szerződéssel való befeje
zését, mely a nemzet törvényeit és szabadságait bizto
sítja, minthogy fegyverrel való legyőzetésünk kétségte
len : a császár tanácsa könnyen ürügyül fogja felhasz
nálhatni e körülményt összes törvényeink eltörlésére, 
mint Csehországban történt a prágai ütközet után. Mind
ezen látszólagos ígéretekre nem feleltem egyebet, mint
hogy nem vonakodom a császárhoz illendő levelet írni, 
s hogy három nap alatt el is küldendem azt, noha tu
dom hogy semmi választ sem kapok reá; továbbá hogy 
a megindítandó egyezkedéskor csak egyedül olyanokat 
követelendek, a mik a nemzetet illetik: mindazáltal ad
dig míg a senatussal és a szövetséges rendekkel előle- 
gesen nem tanácskozom, semmi előterjesztést sem tehe
tek. Ezek összehívására pedig idő kell; azonban bizto
sítom, hogy a mondottakat mind a rendek elé terjesz- 
tendem, és hogy mint Vezérlő-Fejedelmökelfogadandom 
és megerősítendem mindazt, a mit ők érdekeikkel meg
egyezőnek találandnak. De a mi az én személyemet

1 <)Bákóczy Ferencz fej. em lékiratai II. A u
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illeti: én mindazon ígéretekben semmi részt sem aka
rok venni, mert jól tudom, hogy a császár miniszterei 
nem engedendik, hogy a nemzet e szerződés gyümöl
cseit élvezhesse, és mert eljöhet az idő, mikor hazaáru
lónak tarthatnának, hogy enjavamat többre becsültem 
a nemzeténél. — Késő éjszakáig beszélgettünk Pál- 
ffyval az elmúlt hadi eseményekről. Ekkor hallám 
tőle azon részleteket, a mellyekről a Leopoldvárnál és 
Trencsénynél történtek leírásakor emlékeztem. Másnap 
kora reggel egyszerre távoztunk mindaketten. Azon had
test tisztei, a mely fölött hadiszemlét tartottam volt Kis- 
Várdánál, Apátin várakoztak reám. Számot adtam nekik 
mindazokról, a miket Pálffy mondott, s a mit én felel
tem neki. Folytatólag figyelmükbe ajánlám, hogy véle
ményem szerint e tábornok úgy beszélt ugyan, a mint 
bennsőképen meg van győződve: de a bécsi udvar egé
szen máskép gondolkodik; hogy azon levél, a mellyet 
a császárhoz vagyok Írandó, tökéletesen eredménytelen 
fog lenni; azonban nem akarom, hogy egykor a nem
zet vagy bármely magános személy is szememre vet
hesse, hogy elszalasztottam az alkalmat, hazám békéjé
nek helyreállítására. Figyelmeztettem őket továbbá arra 
is, hogy azon esetre, ha a jelen alkudozások sikertele
nek lennének, minthogy az ország határain állunk s 
visszavonulnunk nincs hova: szükséges lesz hogy csa
ládjaik és hozzátartozóik megmentéséről közös erőmeg
feszítés által gondoskodjanak. Annyi bizonyos, hogy 
azon határozatom, miszerint Pálffyval értekezésbe bo
csátkozom: megerősíté a nemzetnek irántam táplált bi
zalmát. — Mihelyt visszaérkeztem Munkácsra: a csá
szárhoz irt levelemet azonnal elküldém Pálffyhoz, egy 
ezredes által. Még csak a tél kezdetén valánk, s mégis 
folyvást^ növekedett a hó. A fegyverszünet még tart
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vala: azonban személyem miatt kezdtem zavarba jönni; 
Munkácson ugyanis tovább maradni nem akartam, ne- 
hogy a vár készleteit fogyaszszam; s nem akartam a 
menekültekkel rakva lévő falukon is bolyongani: mert 
ezáltal a szegény bujdosókat kellett volna kizavarnom 
helyeikből.

Ehhezképest az 1711 január vége felé Munkács- 
várától három mértföldnyire fekvő Salánkra hivám ösz- 
sze mindazon senatorokat, a kiket csak lehetett, s va
lamennyi erdélyi tanácsosaimat. Magam is odamentem, 
velők tanácskozandó. Előszámlálám előttök az okokat, 
a mellyek arra birtanak, hogy Pálffyval való össze
jövetelemet, mindazon nehézségek daczára, a mellyek e 
lépést ellenzik vala, elhatározzam; hogy a főok azon 
vágy volt, miszerint legkevésbé se vádolhassam maga
mat, hogy Pálffy iránt igazságtalanúl jártam el, és hogy 
megmutathassam a nemzetnek, hogy semmi sincs a vi
lágon, a mit érette megtenni vonakodnám. Azért hív
tam tehát össze a senatust, hogy azon esetre, ha a csá
szár levelem által megindíttatva, valósággal alkudozásra 
akarna velünk lépni: az ekkoron teendők felől vélemé
nyét kikérjem; midőn azonban ezen előterjesztéseket 
teszem: nem tévesztem el szemem elől eskümet, a mely- 
lyet mint a szövetséges rendek Vezérlő Fejedelme tet
tem, mert hisz éppen ezen esküm kötelez arra, hogy a se- 
natussal, melynek egy része immár Lengyelországba 
vonult, egyetértőleg alkudozzam a béke fölött. Es mint
hogy majdnem a végső veszedelemre jutottunk: fonto
lóra kell vennünk, váljon engedhetünk-e el valamit azon 
békeföltételekből, a mellyeket, az Érsek-Ujvártt (1706) 
egybegyült teljesszámú senatus megállapított? Mertösz- 
szeszövetkezve és lekötve lévén mindnyájan arra, hogy 
addig le nem teszszük a fegy vert, míg szabadságainkat
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vissza nem szereztük: szükséges megvizsgálnunk, hogy 
elvégre mely pontokra nézve lehetnénk engedékenyeb
bek, a nélkül, hogy megszegnek eskünket ? Félelem nem 
lehetett hatással reájok, mivel azonkívül hogy hadak 
sem valának velem, átláthatták, miszerint őszintén cse
lekszem. Mégsem találkozott közöttük csak egy is, a 
ki ne arra szavazott volna: hogy lelkiismeretesen cse
lekedvén, a Nagy-Szombatban előterjesztett békepontok 
egyikétől sem állhatunk el, továbbá hogy ha alkudozunk: 
össze kell hívni az egész senatust, s a szövetkezett ren
deket, hogy véleményüket nyilváníthassák.

Másodszor eléjök terjesztém: minő segélyt reményi
hetünk a czártól; s minthogy e fejedelem jelenleg Len
gyelországba váratik, szeretném tudni: mi üdvösebb vé
leményük szerint a haza érdekére nézve, az-e, ha a fegy
vernyugvás megszűntekor Munkácsvárába zárkózom, vagy 
az, ha Lengyelországba megyek, a czárral értekezendő ? 
Mindnyájan úgy vélekedtek, hogy hasonlíthatatlanúl jobb 
lesz Lengyelországba mennem, mint az említett erős
ségbe zárkóznom. Ekképpen megvitatván a két ügyet, 
összegyülekeztetém erdélyi tanácsosaimat. Kijelentém ne
kik, miszerint Pálffy biztosított, hogy a császár hajlandó 
Erdély minden kívánságának eleget tenni, megválasz- 
tatásom elismerésén kívül; kijelentém, hogy én nem 
akarok szerencsétlenségeik oka lenni, sem akadályul 
szolgálni ügyeik kiegyenlítésében: sőt el vagyok hatá
rozva arra is, hogy ha czélszerünek tartandják, vissza
adom megválasztatási oklevelemet, s feloldom őket hü- 
ségi esküjök alól: viszont azonban ők is oldjanak föl 
engemet azon esküm alól, a mellyet beiktatásomkor tet
tem, t. i. hogy a rendek beleegyezése nélkül le nem 
mondok soha a fejedelemségről. Megköszönék nagylel
kűségemet, s hozzájuk való valódi atyai ragaszkodáso-
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mat: azonban kinyilatkoztaták, hogy megválasztatásom 
a rendek által történvén, ők mint tanácsosok sem fel- 
jogosítottaknak sem hajlandóknak nem érzik magokat 
arra, hogy engemet a rendek előtt letett említett esküm 
alól fölmentsenek. A mi őket illeti: távol legyen tőlök 
minden efféle gondolat, sőt esedezve könyörögnek, hagyjak 
föl örökre minden lemondási szándokommal; ők készek 
engem törhetetlen hűséggel és ragaszkodással idegen 
földekre, tengerekre is követni, csak arról biztosítsam 
őket, hogy az idegen országokon végső Ínségre nem 
engedem jutni, — a hol semmi segélyforrást nem re
mélhetnek. A mi lengyelországi utamat illeti: úgy nyi- 
latkozának, mint a magyarországi senatorok.

Erre elbúcsúzván mindnyájoktól, rögtön, még a 
fegyverszünet lejárta előtt, elindulék Lengyelországba, 
az 1711 -ik évben február 2-án. () A határokról írtam 
Károlyinak, a ki ekkor innen távol volt. A parancsnok
ságot reá ruháztam a hadak fölött: 2) de a munkácsi 
várparancsnoknak nem hagytam meg, hogy neki enge
delmeskedjék. E vár parancsnoka udvari főkapitányom 
(Vay Ádám) volt, a ki el is szánta magát védelmezé- 
sére; azonban ő egykor velem együtt fogva lévén, csak 
igen nehéz föltételek alatt nyerte vissza szabadságát, és 
én sokkal több tekintettel voltam iránta, mintsem hogy 
ki akartam volna őt tenni azon veszélynek, hogy a né
metek kezébe essék; reá bírtam tehát hogy engedje át 
a parancsnokságot Sennyey bárónak, a ki a senatus 
korlátnoka vala, s a kiről már többször tettem emlí- *)

*) A salánki tanácsülés febr. 12-kén tartatott, s Rákóczy 18-kán indult 
el. Téved tehát a dátumban, vagy sajtóhiba.

2) E pátenseknek — mellyek Alsó-Vereczkén 1711. febr. 20-kán kel
tek — nyolcz eredeti példánya most is megvan a gr. Károlyi-levéltárban. A 
szerencsétlen fejedelem másnap febr. 21-kén hagyta oda örökre hazáját. T. K,
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tést. Az alsó-városban a palotások ezredese Szentiványi 
parancsnokolt. Az erősség jól el volt látva őrséggel, 
ágyukkal és élelemmel. Pénzverdét is állítottam benne, 
s mindent, a mi csak pénzzé verhető vala, ott hagy
tam. Károlyi Lengyelországba akará küldeni nejét min
den becsesb ingóságaival, még akkor, a midőn először 
mentem Szkólyába: de azt tanácsiám neki, hogy hagyja 
visszatértemig Munkácson, mert azon esetre, ha a czár 
nem lenne hajlandó segítséget adni, a háborúnak vé
gére kell számítanunk.

Ily őszinteséggel viseltettem e tábornok iránt, a ki
nek cselekedetei ekkor még egyeneseknek és hűsége
seknek látszottak előttem. Eperjes városa már feladta 
volt magát; Kassa azonban Eszterházy Dániel tábor
nok parancsnoksága alatt még ellent állott. *) Az ellen
ség a Dorgó-begység aljában állítván fel hadvonalait: 
háta mögé ejté e várost, a nélkül azonban, hogy árt
hatott volna neki, a nagy távolság miatt. Nem akarván 
Szkólyában bevárni a fegyverszünet végét, Strybe men
tem: a hová Károlyi kevés idő múlva meghozá a bé
keföltételeket, a mellyeket Pálffy, a ki azóta új és tel
jes meghatalmazást kapott a császártól, hozzám küldött. 
Károlyi megérkeztekor Bercsényi, Forgács, és Eszter
házy is jelen voltak. Az előterjesztések némely pontjaira 
nézve felvilágosításokat kívántunk Pálffytól; én pedig l)

l) Eperjes, mint már említők, 1710. deczemberben adatott föl. 1711 
január és februárban pedig Torna, Vinna és Kállóvára, úgy a palóczi és gyön
gyösi (Zemplén v. m.) várkastélyok jutnak kisebb nagyobb ellentállás után 
német kézre. A sarkadi vitéz hajdúk is feladják végre mocsárkörnyezte sán- 
czukat; a sólyomköiek pedig sziklavárukat pusztán hagyva, Munkácsra vonul
nak: sÖt a hire's e c s e d i  erősséget is kiüríti s odahagyja a kurucz őrség, 
ostrom nélkül, a békealkudozások folyamában, a két fél megegyezése folytán: 
a béke Őszinte kívánásának jeléül. Erre akará rá bírni Pálffy a kassai őrsé
get is: de gr. Eszterházy Dániel az ostromló hadseregre való kemény ágyuz- 
tatás és kirohanásokkal felelt, mint Unghvártfc Ebeczky István. T. K.
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elhatározám, hogy a szövetkezett rendeknek határidőt 
tüzendek ki, a melyre Máramarosban Husztra gyülekez
zenek össze. Megígérem, hogy személyesen meg fogok 
jelenni közöttük, s végrehajtandom mindazt, a mit köz- 
megegyezéssel határozni fognak. Az említett táborno
kok, Károlyinak titkos ellenei, tanácsolák, hogy fogas
sam el őt: de azonkívül, hogy erre semmi józan okot 
sem találtam, a háború folytathatására nézve sem láttam 
e lépésből semmi hasznot. Mielőtt még az általam Husztra 
hirdetett gyűlés határideje elérkezett volna: Károlyi ön
hatalmúlag Károlyba tette azt által, <) a honnan az egész 
gyűlés nevében követeket küldének hozzám azon ké
réssel, hogy menjek közéjük, aláírandó a békeszerző
dést, a melynek éredetijét elküldék, mivel a szövetke
zett rendek érdekére nézve hasznosnak ítélték azt elfo
gadni. Ok ugyanis a szövetkezett rendek minőségét ru
házták magokra: ámbár az egy Károlyin kívül egyet
lenegy senator sem volt köztük, sem pedig oly várme
gyei követ, a ki a szerződés aláírására föl lett volna 
hatalmazva. József császár akkor már meg volt halva, 
midőn neki hűséget esküdtek, azonban ezen eseményt 
annál könnyebben el lehetett titkolni, minthogy az ausztriai 
határok az innenső félen nagyban elterjedt pestis miatt 
szorosan el valának zárva. A Károlyival meghódolt ha
dak száma bizonyosan jóval fölülhaladta a németekét, 
*j azonban megjegyzendő, hogy ez utolsó körülmények *)

*) A fejedelem e helynévre már nem jól emlékezett; Károlyi a gyűlést 
ugyanis nem Nagy-Károlyba, hanem az ettől különben nem távol eső Szath- 
márra tette által. Innét a „ s z a t h m á r i  b é k e “ elnevezés. T. K.

2) Nagy kérdés: váljon csakugyan fölülhaladta-e? Azon kurucz hadtest 
ugyanis, a mely 1711. május 1-jén Károlyi alatt a nagy-majtényi mezőn — 
közel Szathmárhoz — átadá zászlóit és létévé a hűségesküt, nem ment egé
szen 12.000-re; ez csupa lovasság vala: a gyalogság az erősségekben lévén. 
E 12.000 emberen kívül volt még Rákóczynak Kassán 5000 embere, Műn-
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között sohasem lettem volna képes ekkora számot ösz- 
szegyüjteni — hadakozásra. Bizonyára csodálkoznak a 
kik Emlékirataimat olvassák, hogy hányszor oszlottak 
széjjel hadaim családjaik megmentésére. Ebből azt le
hetne következtetni, mintha a katonák mind feleségesek 
lettek volna: de ez nem úgy volt. Való ugyan, hogy 
Magyarországon korán szokás házasodni, s a tisztek 
nagy része csakugyan feleséges is vala. Ezen esetekben 
azért gyakran ők magok oszlatták fel századaikat, hogy 
rokonaiknak s barátjaiknak kíséretül szolgáljanak, és 
segítsék őket a menekülésre. Az ellenségnek Érsek-Új
vár megvétele titán tett utolsó mozdulata óta a mene
kültek mind a lengyel határokra szorúltak. A falvak 
tele valának idegen családokkal, a kik folytonosan úgy
szólván röpülőfélben lévén, saját védelmükre annyi ka
tonaságot tartanak vala vissza, a mennyit lehetett. Ez orvo
solhatatlan baj volt, s az ellenség oly gyors előhaladá- 
sának valódi oka. Midőn Károlyi békealkudozásba eresz
kedett : ezek mind megjelenének a gyűlésen, de azt hi
szem, hogy egy harmada sem azért ment, hogy har- 
czoljon. Ezen Károlyi-féle gyűlés küldötteit egy menny- 
dörgős manifestummal küldöttem vissza e tábornok 
ellen, a ki visszaélvén hatalmával, kevéssel ezután fel
adatta Kassát. ') Leginkább szemére lobbantottam Ká-
kácson 4500, Lengyelországba kibujdosott vele körülbelül 3000, Moldovában 
gr. Mikes Mihálylyal volt mintegy 2000, Murány, Unghvár, Huszt, Somlyó és 
Kővár várakban lehetett összevéve 2500 — 3000; egy pár ezer még az ország
ban is bolyongott szanaszét, apró csapatokban, erdőkön, berkeken: tehát a 
szathmári béke idején az összes kuruez hadi erő 30 32.000 emberre ment;
holott Rákóczy ügyének virágában a fölkelő nemességen kívül 80.000 fizetett 
harczosból, és több mint 600 ágyúból áll vala, a várakbeli 1 övegeket is be
leértve. T. K.

]) Kassa april 27-kén, midőn már a béke bizonyos volt, adatott föl, 
miután Károlyi és Pálífy küldöttei elvégre reá beszélhették az Öreg Eszterházyt, 
hogy az erősségnek a béke ünnepélyes kihirdetése előtt három nappal történő
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rolyíriak azon vakmerőségét, hogy Károlyba (Szath- 
márra) merte áthelyezni az általam Husztra összehívott 
gyűlést; ez az oka, hogy én azon meg nem jelentem, 
Károly (Szathmár) csak két mértfoldnyire lévén az ellen
séges hadseregtől. E manifestumom élénken volt irva, s 
arra irányozva, hogy lázadást keltsen Károlyi ellen: de 
Istennek máskép tetszett határozni. *)

így végződött a magyar háború, e békekötéssel, a 
melynek eredetijét kezeimbe tevék le. Sohasem tulajdo- 
nítám ez eseményt a nemzet könnyelműségének, hűtelen- 
ségének, avvagy végre személyemtől való elfordulásá
nak : mert hiszen hogy hozzám ragaszkodott, annak foly
vást a legmegindítóbb jeleit adta. A főbb tábornokok, a 
senatorok, s minden jelentékenyebb ember Lengyelor
szágba követett. Erdélyi tanácsosaim, hasonlót teendők, 
mindnyájan a határokon valának, s csak a fenntartásukra 
szükségeseket kérték. Azonban teljes szeretettel és őszin
teséggel kijelentvén nekik, hogy olyast, a miről magam 
sem vagyok biztosítva, ő nekik sem ígérhetek: oly fáj

feladását is nagy előzékenység jeléül tekintendi a békíilő kormány. Azonban 
a többi várak, s kiváltképen Huszt, Murány és Unghvár parancsnokaival még 
a szatlimári békenap után is sok baj volt; csak későbben, sok alkudozás után 
tártak kaput. A munkácsi parancsnok b. Sennyey István pedig hivatkozva 
Rákóczytól kapott külön utasítására: a feladásról éppen hallani sem akart, s 
a vár alá szálló német hadat ágyúkkal fogadá. Ekkép állott e vár egyedül, 
még két hónapig, Leffelholz, majd maga Pálffy által keményen töretve és bom- 
báztatva; mígnem végre a Péter czártól nyerendő segítségnek a török háború 
miatt utolsó reménye is meghiúsulván, ez okból, és korántsem végszükségből, 
Munkácsvára is capitulált, s 1711. június 23-kán b. Sennyey István és b. Pa- 
locsay György tábornokok, Szent-Iványi János brigadéros és ezredes, Bagossy 
László ezredes, Zay Endre ezredes, Horváth György ezredes, Turcsányi János 
alezredes, Bay László erődparancsnok stb. átadák Rákóczy utolsó várát és utolsó 
zászlai. T. K.

!) Lásd e gyönyörű magyarsággal s valódi honfiúi és szónoki ihlett- 
séggel irt manifestumot egész terjedelmében a „ M a g y a r  T ö r t é n e l m i  E m 
l é k e k “ V. k. 367 lapján. T. K,
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dalmasan váltanak el tőlem, hogy soha el nem feled
hetem.

Több okból tartózkodtam előadni ezen Emlékirataim
ban azon negotiatiókat, a mellyeket a háború folyama 
alatt a külfölddel folytattam. Az európai s a magyar ügyek 
állása akadályozá meg sikerültöket. A leghatályosabb, 
legkönnyebben kivihető, és mind két fél érdekeinek leg
inkább megfelelő segélyt a francziák adhatták volna, az 
ádriai tenger felől. Azon esztendőben (1708) a midőn a 
legkeresztyénebb király hadserege Yendome herczeg ve
zérlete alatt e tengerpartok közelében (Olaszországban) 
táborozik vala: egy Vojnovics nevű horvátországi szüle
tésű embert küldöttem e tartományba, hogy rokonai s 
barátai segítségével ejtsen hatalmába némely kisebb he
lyet, hogy ezáltal a kiszállás könnyíttessék. Vojnovics 
végre is hajtá a rábizottakat, s elment Vendorae herczeg 
táborába: azonban ott azt a választ kapta, hogy a ve- 
lenczéseknek megígérték, miszerint nem fognak hadiha
jókkal bémenni kikötőjükbe. — A háború vége felé vi
szont semmisem lett volna könnyebb, mint a czár győ
zedelmes hadseregének segélyével egészen Bécs kapui alá 
verni a németeket Ostromolni lehetett volna e székvá
rost, s a császárt oly békére kényszeríteni, a miilyent a 
franczia király és a czár akarnak vala. — Láttuk föl
jebb, hogy a franczia király végre beleegyezett előter
jesztéseimbe, de az ígéretek végrehajtásával késtek. Be- 
zenval bárónak, a legkeresztyénebb király lengyelországi 
követének, kellett volna, mint a czárral való alkudozá
sokkal megbízottnak, a szerződés foganatosításában el
járnia: azonban e határozat tudtomon kívül megváltoz
tattatott; mert Desalleurs marquis, a ki a portánál lett 
követ, elhitette udvarával, hogy a törökök háborút kez
denek a czár ellen, a svéd király érdekében. Ehhezké-
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pest Bezenval báró csak Baluze nevű alkövetétküldé a czár- 
hoz; Baluze elérkezett Javaróba, a hol e fejedelem akkor 
tartózkodik vala. En egy kis órányira voltam a várostól. 
Ez ember azonban a helyett, hogy szövetséget ajánlott 
volna a czámak: csak a legkeresztyénebb király közben
járását ajánlotta a törökökkel kötendő békében. Ezen 
előtérjesztvény, mely nagyon különbözött attól, a mely- 
lyet én Vetésy által tétettem: különös fogalmat adott fe
lőlem a czárnak. E fejedelem magához kéretett, és taná
csában fogadott el. Előmbeadák, hogy Baluze kihallgat- 
tatása alkalmával semmitsem terjesztett elő abból, a mit 
én ajánlottam volt. Igen meg valék lepetve. Másnap ma
gam elé hivatám e félkövetet, a ki végre megvallá nekem, 
hogy báró Bezenváltói ellenparancsot kapott, és hogy 
nem volt egyébbel megbízva, mint a mit előterjesztett. 
A czár átlátta, hogy áll a dolog. Beleegyezett azon aján
latomba, hogy bizalmas emberemet indítsam el Konstan- 
czinápolyba, a ki nagy összeg pénzek osztogatásával igye
kezzék a háború kitörését megakadályozni; e költségek 
fedezésére a czár adott váltó-leveleket. Minthogy a mol
dovai fejedelem — a kinek tartományán kelle követem
nek átmenni — már a czár védelme alá vetette volt ma
gát: a czár nem adhatott küldöttemnek útlevelet, a 
nélkül, hogy e fejedelem gyanúját föl ne költse, az útle
velet tehát én adtam neki. Es mivelhogy ismerős volt <) 
szívesen is fogadtatott Moldovában, — de orosz passust 
kívántak tőle; ilyent pedig nem mutathatván fel: a mol
dovai fejedelem elküldött Scheremetof tábornokhoz, a ki 
a czárnak a Neszter vize mellett táborozó hadait vezénylé, 
megtudakolandó: mitévő legyen? Követem látván a 
fejedelem zavarát, azt hívé, czélszerü lesz neki bizodal-

-1) E követ P á p a y  J á n o s  vala, azelőtt Rákóczynak huzamos ideig 
portai residense. T. K,
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másán megvallania, hogy a czár is be van avatva külde
tése czéljába. A moldovainak sem kellett ennél több, hogy 
öt letartóztassa, attól félvén, miszerint követünk az ö ki
zárásával találna a portával békealkudozásokba eresz
kedni. Nem sokára ezután odaérkezett maga a czár is, 
és meghazudtolván a követ nyilatkozatát, visszaküldé öt 
hozzám, azon mentséggel, miszerint kénytelen vala ekkép 
cselekedni, hogy a moldvai fejedelem gyanúját elaltassa. 
Ezen esemény szétdúlá minden reményemet Különben 
is a Prátli melletti ütközet s az orosz hadsereg teljes rom
lása annyira megzavará a czár terveit, hogy többé nem 
is gondolt a franczia szövetségre. Nem fogom ez Em
lékirataimban kutatni: mi bírhatta arra a dicső emléke
zetű XIV-ik Lajost, ezen annyira tisztán látó királyt, 
hogy éppen a gertruidenbergi negotiatiók idejében any- 
nyira elhanyagolja a czár ajánlatait; de valamint ebben, 
úgy életem egyéb viszontagságaiban is meggyőződtem 
ama nagy igazság felől, a mely bár az egész világ száján 
forog, de kevesen hiszik erősen, hogy t. i. homo propo
nit, Deus disponit. Dicsértessék az ő szent neve mindörökké!

(Rákóczy Fejedelem Emlékiratainak

V é g e ) .
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II-dik RÁKÓCZY FERENCZ,
I. FERENCZ ÉS ZRÍNYI ILONA FIA

1676. Borsi-i kastélyban (Sátoralja-Ujhelynél) született 
sept. 4-én.

1688. Munkács vára jan. 14-én feladatván, innét 
anyjával Zrínyi Ilonával és Júlia nővérével Bécsbe vi
tetett.

1697. Sárospatak apr. 21. *)

1701. Sárospatakján. 10, 2) Sároson apr. 18-ánel
fogatott, és máj. 29-én Németujhelybe vitetett, 3) innét 
nov. 7—8 közötti éjjel elszökött, 4) s Mosonymegye 
felső részének tartva, a nagy Dunán valami Ferencz 
nevű révész átvitte. Somorján és Félen keresztül, hol 
a csallóközi Dunán átjött, Sárfőnek, s innét Lengyel- 
országnak tartott. Az

1702-dik évben Varsóban, a minski ésbreznai vár
ban tartózkodott. 5)

1703 .

Π. Rákóczy Ferencz a breznai várból június havában ha
zánk felé törekedvén, e hó derekán bejött, s Munkács városába

1 J  Lehoczky Tivadar gyűjteményében Munkácson. 2) Hiteles mássa 
Radvánszky Béla gyűjteményében. 8) Katona: Hist, erit. R. Hung. ord.XXXYI. 
168. 169. 1. 4) I. Lipót király levele Győrvármegyéhez. Bécs, 1701. nov. 10., 
eredetie a vm. levéltárában. 5) Katona uo. 179 s a többi lap. s itt a 9 lapon.
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szállott, azonban innét kinyomatván, július elején ismét előtör, 
s oly szerencsés volt, hogy még ez évben Szathmárt és Tokajt 
körültáborolhatván, ezen helyeken kívül Magyarország éjszak- 
nyugoti része meghódolt neki.

Breznai várban május 12, ‘) honnét Lengyelor
szág határára jött, Holesicz, Drosdovicze, 2) Drohobicza, 
Skolya jun. 15 és Klineezre június 16-án, 3) majd be
jövén hazánkba, Munkács városába szállott, innét ki
nyomatván a szomszéd Oroszvégre,4) vonult; Zavadka jú
nius 29. 5)

Bereg-szász, «) Vári, 7) Verébsár, 8) Polyánkai tá
borából jul. 8, 9) Námóny jul. 18. 10)

Debreczennél aug. 2, 1 <) Székelyhídi táborából aug. 
9, l2J Nagy Károly, Vetési mezön (Szathmártól nyu- 
gotra) aug. 29, <3) Pálfalva.

Domahidi (Szathmár vármegyében) táborában sept. 
7. 14) 12. 15) 13, 16) Szathmár előtti táborában sept.
20. i?) 26. i«) 29. i»)

Lúcz oct. 15, 20) Tokajnál levő táborában oct. 16. 
21) 23. 22) 25. 23) * 0

*) Szalay: M. O. története VI. 75 és Hevenesi XLVIII. 2 1., LXXI. 
359. 2) Katona XXXVI. 274. 279. 3) Szalay uo. 80, és itt 17 lap. 4) Katona 
uo. 313. 314. 5) Szalay 88. 6) Katona uo. 316. 7) 325. 8) 330. 9) Szalay 90.
l0) 91. n ) 93. 12) 95. ,3) 98. H) Eredetie Ugocsa vármegye levéltárában, 
mely adatokat Lehoczky Tivadar volt szives velem közleni. !5) Azonkori má
solat Görgey István pesti ügyvéd birtokában. ,6) Hornyik János: Kecskemét 
város története. III. 300. 17) Eredet. Ugocsa várm. levéltárában. 18) Szalay 
99. l9) Thaly Kálmán gyűjteményéből. (Eredetie a gróf Károlyi család pesti 
levéltárában. Itt Rákóczynak igen sok levele van, mellyeknek keltjeit szer
kesztőtársam s barátom T. K. szives volt velem közleni; ugyanazért többé nem 
is idézem e forrást rövidség kedvéért, így ezután a hol idézet nincs: ott 
m i n d e n ü t t  a Thaly K. által a nmlgú grófi ház levéltárából kivont adat ér
tendő. 20) Szalay 101. 21) Ország tükre 1863. 295. 22) Palugyay Imre: Ma
gyarország leírása III. 272. és Tooth János: Kis Kun Halas története, 1081., 
kiadta Szilágyi Sándor. 23) II. Rákóczy Ferencz és nevezetesebb kortársainak 
némely kiadatlan leveleik 8 1.
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Tokajnál levő táborában nov. 1. 2. i) 4. 5. 6.
2) 13. 3)

Tokajnál levő táborában dec. 3. 4) 5. 5) 26. «)

1704 .

II. Rákóczy Ferencz Tokajt január derekán átvévén, Mis- 
kolczra sietett, honnét martius elején Eger várát ostromló tábo
rába szállott meg; Eger megvétele után a Dunához vonult má
jus elején, majd Bácsvármegyét tisztítá meg a ráczoktól, ezután 
julius végén és augustus első felében Szeged várát vítta. Azután 
a békeértekezletekre Gyöngyösre húzódott, majd octóber első fe
lét a vihnyei fürdőben tölté, későbben táborba szállott Érsek
újvárnál, Galgócznál, karácson napján harczot vívott Nagy- 
Szombat alatt.

Tokajnál levő táborában jan. 1. Miskolcz jan. 18. 
7) 21. 8) 27. 9)

Miskolcz febr. 5. 10) 22. u) 24. f2) 27. *3) 29. 14)
Miskolcz mart. 1, 15) Eger várát ostromló táborá

ban mart. 9. 16) 11. <7) 12. *8) 18, Gyöngyös mart.
20. 19) 22. 20) 28, Eger várát ostromló táborában 
mart. 30. 2‘) 31. 22)

Eger várát ostromló táborában apr. 1. 2. 23) 3, 
24) Eger városából apr. 4, Hatvani tábor apr. 7, Egri
tábor apr. 9. 10, Kátánál levő táborában apr. 22, 25)

l) Eredetie Radvánszky Béla gyűjteményében Pesten. 2—6) Eredetie 
Ugocsa vm. ltban. 7) Szalay: MO. tört. VI. 142. és Kukuljevics: Jura Regni 
Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, I. 371. 8) 9) Eredetie Ugocsa vármegye le
véltárában. 10) Miller: Epistolae A. Episcoporum..........Széchényi I. 77. u )
Π, Rákóczy Ferencz és név. kortársainak némely kiad. levél. 10. 12) 13) Ered. 
Ugocsa vmegye ltárában. l4) Miller: Epist. A. Episcop. I. 123. 15) Szalay· 
MO. tört. VI. 156. és ered. Ugocsa vm. ltban, 16) ugyan itt. 17) Tooth János: 
Kiskun-Halas története, kiadta Szilágyi Sándor 111. 18) uo* 109. 19) 20) Ered. 
levelei Ugocsa ltban. 21) Ered. Ugocsa ltban és Horváth: MO. tört. IV. 311.
22) Miller: Ep. A. Episc. 131. 23) Szalay VI. 163. 24) Ered. Ugocsa lt. 25)
Homyik: Kecskemét v. története III. 490.

Bákóczy Ferencz fej. emlékiratai II. 9 0
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Eger apr 27, ►) Dab apr. 28, Eger alatt apr. 30. — Du
nánál máj. 2. 2) 4, 3) Duna-Ordasnál levő táborában 
máj 15. 4) 18, 5) Dömsödön máj. 20. 6)

Földvár jun. 6, 7) Zsolti táborában jun. 12. 8) 15. 
9) 17. i«) 20. ii)

Szegedi táborában jul. 20. i2) 22. <3) 24. 14)
Szegedi táborában aug. 6. 15) 7. 8. 9. í6) 12. ,7) 

13, Gyöngyös ang. 15, ‘«) Egri táborában aug. 16, 
i®) Gyöngyös aug. 23. 20) 25.

Gyöngyösnél levő táborában sept. 3. 21) 8. 22) 10. 
23) 11. 24) 23 -  26 . 25)

Vihnye helységében oct. 1. 26) 13. 27) 15, 28)
Ipoly-Ság oct. 31. 29)

Ersekujvári táborában nov. 11. 30) 13. 3Í) 17, 32) 
Sempte nov. 24. 33)

Galgóczi várban dec. 10. 34) 13. 35) 20, 3e) Nagy- 
Szombati csatában dec. 25.

1705 .

II. Rákóczy Ferencz a télen seregei között maradt s ré
szint Lévánál, részint Ny itranιegyében levő táboraiban tartózko
dott martius végéig, a mikor Egerhez szállt, a hol junius dere
káig táborozott; innét lassan előnyomulva, hadait gyakorolva,

l )  Miller: Ep. A. Episc. 206* 2) 3) Ered» Ugocsa lt. 4) Palugyai Imre:
Magyarország leírása III. 272. 5) Miller uo. 262. 6) Katona ord. XXXVI. 451.
7) 8) Ered. Ugocsa vm. lt. 9 * *) Szalay 165. ,0) Ugocsa lt. J1) Hevenesi KI.
gyűjt. XLVIII. 211. *2 *) Horváth: MO. tört. IV. 323» «) Ugocsa lt. H) Mil
ler II. 62. 15) Ugocsa l t .16) Szalay VI. 189. 17) Vasárnapi újság 1863. 392.
l8) Ugocsa lt. 19) Tudományos gyűjt. 1826. XI. 38. 20) Ugocsa It. 21) II.
Rákóczy Fér. és név. kort. kiadatlan lev. 13. 22) 23) Ugocsa lt. 2í) Vasárnapi
ujs. 1862. 339. Hornyik: Kecskemét v. tört. III. 491. 25) Ugocsa lt. 26) Ka
tona XXXVI. 59 0 .27) Vasára. ujs. 1863. 302. 28) Katona uo. 5 6 9 . 29) Ugocsa
lt. 30) II. Rákóczy Fér. kiad. lev» 23. 31) Ugocsa lt. 32) Hevenesi XVI. 64.
33) Ugocsa lt. 34) Palugyai: MO. leírása II. 471. 35) 36) Ugocsa lt.
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azok közé jött Nyitravármegyébe, s vítta aug. 11-kén a pud- 
mericzi vagy vereskői csatát, a honnét visszavonulván Nyitra- 
vármegyébe, September elején a Szécsényi országgyűlésre ment, 
hol octobernek majdnem közepéig tartózkodott; azután erdélyi 
útjához készült, de november 11-én Zsibónál csatát vesztvén, ki- 
vonúlt Magyarországba, s nagyobbára Szatmárvármegyében, 
dec. végén pedig Beregvármegyében tartózkodott.

Lévánál levő táborában ján. 1. ‘) 2. 5. i) 2) 6 3) 9 .4) 
Verebély febr. 7, 5) Kis-Tapolcsányi kastélyban 

12, 6) Verebély városánál levő táborában 17. 7) 18, 
8) Egerbe érkezett febr. 28. 9)

Eger mart. 9. 10 *) 19. H) 28. 12)
Eger apr. 3. 11. 13) 15. 24. ‘4) 25. **) 26. 27.
Eger máj. 2. 6. 8. 16) 9. 13, 17) 14, Egri tábo

ron 16. 17. 20. i») 22. 23. 27. «) 28. 30. 2»)
Egri táboron jun. 2, Ocsai táboron 3, Egri tábo

ron 6. 2>) 7. 8. 10. 14. 15. 22) 17. 23) 18. 19, 24)
Árok-szállási tábor jun. 20. 21, Hatvani táboron 23, 
Sági táborából 25, Ócsai táboron 28 . 25) 29. 26)

Ocsai tábor jul. 1. 27) 3, 28) ugyan ez nap Gryö- 
mörőn 29) és Csömöri táborában, 30) Csaba alatt levő 
táborában 5, 31) Veresegyház 8, 32) Vácz 9, 33) Kis- 
gyarmati (Hont v.) tábor 14. 15, Kéméndi (Esztergom 
V.) tábor 16. 17, 34) Kürti (Komárom v.) tábor 18, 
Vecsei tábor 22., Mocsonoki tábor 22. 23. 27.

i) Horváth: MO. tört. IV. 338. 2) II. Rákóczy Ferencz és név. kort.
kiad. lev. 25 1. 3) uo. 26, 4) Horváth: MO. tört. IV. 338. 5) Ered. Ugocsa
vm. ltban. 6) Katona 648. 7) Ugocsa It. 8) II. Rákóczy f. kiad. lev. 28. 9)
Horváth: MO. tört. IV. 338. ,0) Vasárnapi ujs. 1863. 302. ll) Ugocsa lt. l2)
Tudományos gyűjt» 1826. XI. 39. l3) Ugocsa It. 14) II. Rákóczy f. kiad. lev.
31. és Hevenesi XLVIII. 145. 15— 18) Ugocsa lt. 19) Hornyik: Kecskemét v.
tört. III. 492. 20) Thaly: Tört. kalászok. 212. 2I) Ugocsa lt. 22) Kisfaludyak
O. Asszonyfai ltban. 23) 24) Ugocsa lt. 25) 26) Thaly: Bottyán J. 56 . 27) Pray
KI. gyűjt. XXI. köt., meg Katona 91, úgy II. Rákóczy f. kiad. lev. 41. 28)
Katona 91. 29) Szalay: MO. tört. VI. 246. 250 3°) Kaprinai KI. gyűjt. X.
A. 375. 31—34) Ugocsa ltára.

20*



308

Mocsonoki tábor aug. 1, () Patai táboron 3. 4. 
8, 2) Semptei tábor 9, Vecsei (mind Nyitra v.) tábor 
10, Nagy-Szombat felé indul a császáriak után, s 11- 
kén ezekkel Pudmericznél másként Vereskőnél megüt
közik, 3) s visszavonúl Vág-Vecsére, Sopornyára 13. 
15, Sopornyai (Nyitra v ) tábor 17, Vágnál lévő tábor
ból 17, 4) Nyitrai várban 19. 5) 20. 28. 29. 6) 30. 31.

Nyitra sept. 1, Olcsa (Komárom v.) 1, 7) Érsek
újvár 2. 8) 3, Léva, 9) Balassa-gyarmati tábor és a 
városban 5, ,0) Szécsényi várba száll 7—10, 1') 11-én 
a város mellett levő országgyűlési táborba telepedik, 
hol

(Szécsénynél levő táborban) oct. 2-áig országgyű
lést, 3-án „Téged Isten dicsérünk“et tartott, 12) 6, 13) 
Eger 10. 14) 12, 15) Szerencs 14. <6) 15, Tokaj 16, 
Bátor 19, 17) Zilah 26, 18) Magyar-Egregyi táborában 
28. i«) 31. 2<>)

Magyar-Egregyi táborában nov. 1. 2. 3. 4. 5. 
6. 9, ez nap innét elindul, s még az nap a Karika 
szoroshoz száll, Zsíbói szorosban 11, honnét Szurdokra 
ment Csáky Lászlóhoz ebédre, 21) délután víjja a Zsí
bói ütközetet, melynek elveszése után a Szamos-Ujvári 
várba megy hálásra, 12-én korán reggel elindult s a 
Betleni kastélyba szállott, 22) 13 14, Vicze 15, 23) 
Szőcsi tábor 17, Borkút mellől táborát 18-án Lápos 
mellé teszi át, Kovácsi-i tábor 22. 23. 24, Kővár, 24) 
Erdő-Szada (Szathmár v.) 27, Madarász 29. * VI.

*) Ugocsa lt. 2) no. és Cornides Dipl. XII. 214. 3) Szalay: MO. tört.
VI. 256 1. 4) Epistolae Ar. Episcoporum II* 189., és Hevenesi XLVIII. 112* 
164. 5) Katona 42. és Ugocsa lt. 6) Tudománytár 1842. 12 köt. 129. 7) 8) 
Ugocsa lt. 9) Szalay: MO. tört. VI. 268. 10— 12) Rákóczytár I. 421— 448., 
Epist. A. Episcop. II. 210., Hevenesi VIII. 97. XLVIII. 199. 13) u. i. 189. 
és Sárospataki füzetek 1862. 348. 14) Ugocsa lt. 15) Szalay: MO. tört. VI. 
298. 19) Ugocsa lt. Π— 19) Ugocsa lt. 20) Szalay: MO. tört. VI. 299. 2i_24) 
uo. 303,
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Majtény dec. 1, Szaniszlai tábor 5. 8. 10. 11. 12, 
‘) ez nap az Ecsedi várba száll 12. 2) 13. 15.17, 3) 
Vásáros-Námény (Bereg v.) 18, Beregszász 20. 21, 4) 
Munkács 29. 30. 5)

1706 .

II. Rákóczy Ferencz fejedelem Munkácsról január vége 
felé Miskolczra ment, majd február közepén Egerbe, a hol egész 
ápril derekáig tartózkodott. Május elején régóta nem látott nejét 
fogadja Nyitrán, ki tovább két hónapnál mulatott nála Kis-Ta- 
polcsánytt és Érsek-Újvárott, mely utóbb említett helyen Rákó- 
czy igen sokáig táborozott e nyáron; innét aug. elején Eszter
gom alá száll, s itt táborozott sept. végéig, a mikor Kassa felé 
vonult s innét octóber derekán ismét délnek tartva, a gyöngyösi 
utón előtör Pásztóig; decemberben Rozsnyón alkudozásokat 
folytatott, majd végén Munkács várába vonult.

Munkácsról jan. 1-én 6) Kászonyba, 2-án Tisza- 
Szalkára (Bereg v.) utazott. Munkácsról 5-én 7) Pácsára 
indult, hol 5. 7. és 8-án tartózkodott. Halász (Szabolcs 
v.) 12, Tokaj városában 14. 8) 15, Szerencsi várában 
16. 17. 9) 18, Miskolcz 23. 24. 25-én, i°) Eszlárra ") 
rándul.

Miskolcz febr. 5. í2) 8, l3) Eger 9, Ernőd 17.
18, Eger 18. ») 22. 23. 24. 25. “ )

Eger mart. 15. 16) 26. 17) 27. 18) 29, 19) Mező-
Kövesd 29. 20)

Eger ápr. 2. 5. 6. 10. 12. 13. 14. 17. 18, Sze
rencsi vár 24 25, Kis-Tapolcsányi kastélyban 28. 2<) 
29. 22) l

l )  2) Ugocsa lt. 3) Tudom, gyűjteni. 1830. VII. 114. 4) Ered. Görgei 
István pesti ügyvéd csalltban. 5) Szalay: MO. tört. VI. 323. 6) Szalay: MO. 
tört. VI. 318. 7—9) Ugocsa lt. ,0) Horváth: MO. tört. IV. 374. u ) Ugocsa 
lt. 12) uo. és II. Rákóczy Fér. kiad. lev. 45. 13— l5) Ugocsa lt. 1G) Vasárnapi
Ujs. 1863. 330. 17j II. Rákóczy F. kiad. lev. 46. l8) Katona 307. 19)  Ugocsa
lt. 20) Vasárnapi Ujs. 1863. 302. 21) Ugocsa It.22) II. Rákóczy Fér. kiad. lev. 49*
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Nyitrán nejét ünnepélyesen fogadja máj. 3. *) 6. 2) 
8, 3) ugyanez nap még a Kis-Tapolcsányi kastélyban, 
12. 13. 4) 15. 5) 16. 25, 6) Ersek-Ujvár 25. 7) 30. 8) 

Érsek-Újvár jun. 2. 3. 6. ») 19. 29. «·) 
Ersek-Ujvár jul. 1. H) 3, 7-én neje visszaindult 

s ő Modorfalváig (Nagy-Szombat alatt) elkísérte, 12) 
Semptei várban 10, í3) 12-én visszament Ersek-Űj-
várba. 14) 18, i5) és a Semptei várban 18, Érsek-Új
vár alatti táborában 22. 23. 16) 24, 26-án Karvához 
(Esztergom v ) rándul, 17) Érsek-Újvár alatti táborában, 
28. «) 29. i») 30. 2o)

Érsek-Újvári mezön levő táborában aug. 1, Ér
sek-Újvár 2, Esztergom alatt levő táborában 5. 10, 
Párkány 14. 18. 2<) 20. 23. 26. 29. 22)

Esztergomnál levő táborában sept. 1. 2. 8. 23) 
12, 24) Párkány 19.

Csalomjai (Hont v.) tábor oct. 2, 2S) Szécsény 4, 
Torna-aljai (Grömör v.) táborában 9, 26) Torna 12, Bo- 
doló 13. 15, Nagy-Ida 17, Kassa,27) Mérai tábor 19.20. 
22. 23, 28) Halmajnál (mind Abauj v.) levő táborában 
25, Sajé-Körömnél (Zemplén v.) levő táborában 29, Da- 
róczi tábor 31. * III.

*) Magyar Sión Hl* 900. 2 )  Epist* A. Episc. II. 231. 3) Horváth: MO. 
tört. IV. 378. 4) II. Rákóczy F. kiad. lev* 50* 5) 6) Ugocsa It. 7) II. Rákóczy 
Fér. kiad* lev. 51* 8) Epist. A. Episc* Π. 265, és Ugocsa It* 9) Pray: KI. 
gyűjt. XXI. k. 10) Ugocsa It. n ) II. Rákóczy F. kiad. lev. 56. 12) M. Sión
III. 901. ,3) II. Rákóczy F. kiad. lev. 59* és Ugocsa It. u )  M. Sion III. 901. 
15) Ugocsa lt* 16) uo. és II. Rákóczy F. kiad. lev. 61. n ) Thaly: Bottyán Já
nos 118. 18) uo. és Szalay: MO. tört. VI. 352. 19) II. Rákóczy F. kiad. lev. 
62. 20) uo. 67., s Nedeczky Sándornál Győrött, gyűjteményemben, és Ugocsa 
lt. 21) Ugocsa ltban van egy másik levele, mely Esztergomnál levő táborában 
kelt. 22) Hont v. ltban szintén van egy levele, mely Esztergomnál levő táb. 
kelt* 1. II. Rákóczy Fér* kiad. lev. 69 . 23) Ugocsa lt. és II. R. F. kiad. 
lev. 70. 24) uo. 7 2 . 25) Ugocsa lt. 26) Thaly: Tört. Kalászok, 237.27) Emlék
iratai. 28) Hevenesi XLYIII. 370.
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Szíhalom (Borsod v.) nov. 1, Tótfalu helységnél 
felütött táborában 6. *) 7, Gyöngyösi táborában 8, 2) 
Ecséd helységnél (mind Heves v.) levő táborában 11,
3) Lőrinczi-i (Nógrád v.) tábor 12. 13. 19, Pásztó vá
rosánál (Heves v.) levő táborában 20, Fülek 23, Rima- 
Szombat 25, Rozsnyó 27. 30.

Rozsnyó dec. 4. 10. 14. 16. 18. 4) 20. ») 21.«) 22, 
Kassa 26, 7) Darócz (Ung v.) 28, Munkács várában 30.

1707.

II. Rákóczy Fcrencz fejedelem Munkács várából jan. de
rekán Rozsnyóra ment, hol fcbr. közepéig tartózkodva, megint 
visszatért; ezután Erdélybe ment Maros-Vásárhelyre, hol apr. 
δ-én fejedelemmé beiktatták, innét Kolozsvárra ment, s ugyan
azon hó végén Munkácsra jött. Május elején Debreczenben ta
láljuk, 24-én pedig Szerencsi várából a Sajó-Körömi mezőre 
száll, a mely mivel Ónod mellett van, az itt tartott országgyűlés 
is Ónodinak neveztetett. Ezután az év többi részét birtokai meg
tekintésével s hadserege szervezésével és betanításával tölté.

Munkácsi várban jan. 1. 5. 7. 8. 8) 10, Torna 16, 
Rozsnyó jan. 22. 9) 23. 26. 10) 31. 1 *)

Rozsnyó febr. 1. 12) 2. 13) 3. 14) 5, Munkácsi vár 22.
Munkácsi várban mart. 9. 10, 15) Ungvári várban 

14, Szatmár 19, Erdőszada mart. 21, Udvarhely mart. 
23, Maros-Vásárhely mart. 26. f6)

Maros-Vásárhelyen apr. 5-én *7) a piaczi templom
ban erdélyi fejedelemmé beiktattatik, 6. 18) 8. 11, Rad- * II.

■) II. Kákóczy V.kiad. lev. 73. *) Horváth: MO. tört. IV. 394. 3) Kis- 
faludyak Ostffy-Asszonyfai ltban. 4) Horváth: MO. tört. IV. 395. 5) 6) Ugocsa 
lt. 7) Katona 32 í. 8) Ered. Ugocsa ltban. 9) Katona 341. ,0) Balajthy: Mun
kács leírása 149. H) Ugocsa lt. ,2) uo. és II. Rákóczy Fér. kiad. lev. 77. 
,3) Ugocsa It. ,4) II. RákóczyF. kiad. 1. 78. 15) Pesti Napló 1863. jun. 6. 
szám. 16) Hazánk II. 225. 17) Szigeti Album I860. 192. l8) Katona 343. és
II. Rákóczy F. kiad. lev. 80, Ugocsa lt·
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nót 12. 13. 17, Kolozsvárra jön apr. 23. 24. 25. 26, 
Kolozsvár, de még ez nap megindul Gyalura, s innét 
27-kén tovább Magyarország felé, *) Szent-Marja 29, 
és Munkács ugyanazon napon.

Debreczen máj. 5, Böszörmény 8, Szerencs 13. 15. 
16. 24-én 2) a Sajó-Körömi mezőre vonult, 3) a honnét 
jun. 23-án Szerencsre utazott Visnoveczky palatina fo
gadására, de az nap visszatért. Ugyan innét jul. 1-én 
Kassára ment, de 2-án visszaérkezett, szintén jul. 4-én 
Szerencsre ment, honnét 6-án Sáros-Patakra, 7-én Le- 
leszre, 8-án Putka-Helmeczre, 9-én Munkácsra; innét
15-én Putka-Helmeczre, 16-án Ungvárra, 18-án Sze- 
rednyére, 19-én Munkácsi kastélyába, 23-án Putka-Hel
meczre, 24-én Ungvárra, 27-én Szerednyére, 28-án 
Munkácsra,

Munkácsról aug. 6-án Szerednyére ment hálni. 7-én 
Ungvárra érkezett. 8. 9-én Szobráncz és Nagy-Mihályra, 
10-én Homonnára, innét 22-én Terebesre ment.

Terebes sept. 1—4, e nap Szász-Kereszturra ment, 
6-án Terebesre, 18-án Garanyhoz, 19-én Jesztrebhez, 
20-án Sátor-Alja-Ujhely alatt elhaladva, Sáros-Pataki 
várába szállt meg, innét oct. 5-én Leleszre és Ungvárra 
ment, honnét 11-én Palóczra és Leleszre, 12-én Sáros- 
Patakra visszautazott. 19-én Szerencsre, nov. 4-én S.- 
Patakra utazott. 18-án Király-Helmeczre, 19-én Do-

!) Vízaknai Bereczk naplója, kiadta Szabó K. és Szilágyi S. 106. 2) 
Ered. Nedeczky-Sándornál Győrött, a levéltár 16 sz. a* 3) Beniczky Gáspár 
naplója, kiadta Thaly Kálmán a „Rákóczy Tárw I. kötetében, a honnét ez évre 
5 — 82 1. találhatni az adatokat, s a honnét mi is május 24-kétÖl fogva kö
vetkező adatainkat merítettük; megemlítendök még ez évre Társalkodó 1842. 
139., gr. Festetits Taszilo keszthelyi gyűjt., Pray KI. gyűjt. XXI kötet., Paúr Iván 
gyűjt., Palugyai: MO. leir. ΠΙ. 117., Thaly: Tört. Kalászok. 254., Nagy: MO. 
családai IX. 471., Görgei István pesti ügyvéd levéltára, és Nedeczky Sándor 
győri lakos levéltára 17. 18. 19 sz. a.? végre Thaly K .: Bottyán^János. 163.
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bronyba, 20-án Munkács városában telepedett meg. 23-án 
Kászony, 24-én Ocsva, 25-én Ecsed, 26-án Kis-Várdára 
érkezett, honnét nov. 30-án Tárkánynál a Tisza-hidon 
átmenvén Bacska nevű faluban szállott meg.

Bácskáról dec. 3-án Szőlőskén, Borsin — hol ebé
delt — keresztül Lasztóczra ment. 4-én Szalánczra, 
5-én Kassára bevonult, s itt majd két hónapig időzött.

1708 .

II. Rákóczy Ferencz fejedelem ez év első negyedében so
kat utazgatván, vadászgatván, Egernél táborba szállt apr. 15-én, 
s itt maradt j un. 14-éig; ezután előnyomul, de aug. 3-án az úgy
nevezett trencsényi ütközetet elvesztvén, Egerbe vonult, sept. 
elején pedig az ország éjszaknyugoti részébe ment, az orosz 
czárral diplomatikai alkudozásait folytatandó.

Kassán tartózkodott jan. 1—19-éig, mely napon 
Enyiczkére ment s 20. s 21-én kinn az erdőkben va
dászott, és 21-én délután Kassára visszament; innét 
25-én elindulván Gönczre, 26-án Mádra érkezett, hon
nét 28-án Tokajba szállott. Itt 30-án hajóra ült s Ara
ny as nevű helynél kiszállván, Rakamazon keresztül Kál
ióba kocsizott 31-én Nyír-Bátorba szállott meg.

Nyir-Bátorból febr. 1-én a Nagy-Károlyi várba ér
kezett, honnét febr. 8-án Szaniszlóra ment vadászni, e 
közben 10-én Irínyig hatolt, hol ebédelt, s estére Sza
niszlóra, 11-én Nagy-Károlyba visszament; innét 15-én 
Genes felé kerülve, egyet vadászva Majtényba jutott, 
a mely körül levő erdőkben vadászgatván, a következő 
napokon, 18-án Nagy-Károlyba érkezett. 23-án innét 
megindulván, Körtvélyesre, 24-én Balkányba, 25-én Nyír
egyházára, 26-án Balsára, 27-én Tokajba, 29-én Mádra 
telepedett.
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Mádról mart. 1-én Gönczre, 2-án Kassára érkezett. 
Innét mart. 14-én Szalánczra, 15-én Gál-Szécsre Zem
plén vármegye gyűlésére indult, honnét 25-én Kassára 
visszament. 27-én Enyiczkére, 29-én Kassára visszatért, 
hol (Kassán) egész ápr. 17-ig székelt, ez napPerénybe,
18-án Szemerére, 19-én Sz.-Andrásra, 20-án Szerencsre 
érkezett, hol május 2-ig maradt, mely nap Hernád-Né- 
meti és Berzékre, 3-án Hernád-Németire s vissza Sze
rencsre jött. Innét táborba indult, 10-ón Berzékre, 12-én 
Körömnél átköltözött a Sajón s Ónod városába, 13-án 
daróczi táborába szállott, 15-én Egerbe érkezett, s hol 
itt, hol a táborban tartózkodott egész jun. 14-éig, mely 
nap délutánján megindult s Kály nevű hely mellett tá
borba szállott. 15-én Atár nevű falunál tábort veretett 
s másnap is itt nyugodott. 17-én Ecséd nevű falu mellett, 
18-án Lőrinczinél szállott táborba, hol 19-én nyugnapot 
tartott. 20-án Szirák és Gengeleg közt, 21-én Kövesd 
mellé, 22-én Vadkerthez szállott, honnét csak 25-én in
dult Drégely-Palánkhoz, 26-án Tompához telepedett. In
nét 28-án Prencsfalnn, Selmeczen keresztül Vihnyére uta
zott udvarával, hol fürdés kedvéért jul. 7-éig mulatott, 
mi közben 3-án a selmeczi bányákat megtekintette. 7-én 
Zsarnóczán ebédelvén s az új-bányai bányákat megtekint
vén, estére Szent-Benedekre szállott. 8-án Taszári, 10-én V e- 
rebélyi táborában hált, 11-én pedig a kéri tábort meg
szemlélvén, Érsek-Újvárt látogatta meg, honnét 13-án 
Verebélyi táborába érkezett. 14-én Nyitrát látogatta meg, 
de estére visszajött taszárdi táborába. Innét 18-án Gímes 
vára alatt, 19-én Kovarczd és Appony között, 20-án 
Nyitra-Szerdahelynél, 22-én Morvánkánál, 23-án Tre- 
bete és Trakova közötti táborába érkezett. Innét. 28-án 
a tegnap megvívott Csejte vár megszemlélésére rán- 
dultki, 30-án a Brezova alatt megtelepedett hadak meg
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tekintése után a csejtei réten letelepedett és meghált. 
31-én a Vágón átmenvén, Lukánál táborba szállott.

Lukátél aug. 1-én Beczkó vára megtekintésére in
dult, 2-án Lukáról a turnai mezőre szállott. 3-án az 
úgynevezett trencsényi csatát elvesztvén, Nyitra-Szerda- 
helyre vonult. 4-én Kis-Tapolcsányra, 5-én Báthon ke
resztül Szemerére, 6-án Balassa-Gyarmaton keresztül 
Szécsénybe, innét 10-én Hornok-Terenyéré, 11-én Bocs- 
kén át Egerbe érkezett, hol azután az egész hónapban 
tartózkodott.

Egerből sept. 3-án Makiárra rándult, de még aznap 
visszajővén, 26-áig maradt itt, mely nap Keresztesre 
ment hálásra, másnap Ónodhoz szállott, 28-án pedig a 
szerencsi várba.

Szerencsi várából oct. 3-án megindulván Tokajnál 
a Tiszán átment s az Aranyosi mezőn (Rakomaz) meg
szállott, innét 6-án Nyíregyházához, 7-én Petrihez, 8-án 
Vádi pusztára, 9-én Nagy-Károlyba ment, itt hidegle
lésbe esett, a melyből való fólgyógyulása és dolgai el
végzése után 19-én kiindulván, vadászott s éjszakára 
Majtényba ment, innét 20-án vadászva Szatmárba ér
kezett, hol újabban betegeskedett.

Szatmárból nov. 12-én vadászva Egerbe, másnap 
szintén úgy Madarász nevű faluba érkezett. 14-én Nagy- 
Károlyba ért későn estve, egész nap vadászva. 15-én 
itt megnyugodván, 16-án Kis-Lökre. 17-én Kis-Litérről 
Balsára, 18-án Sáros-Patakra érkezett, hol országgyű
lést tartott.

Sáros-Patakról dec. 21-én Bácskára, (Lelesz mellett), 
22-én Nagy-Dobronyba, (Bereg v.) 23-án Munkács vá
rosába érkezett. ‘) l

l )  Forrás az egész évre: Thaly: Rákóczy Tár I. 83 — 1791. melly adatok 
a kővetkező idézetekkel megegyeznek, mint például: Pray KI. gyűjt. XXI.,
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II. Rákóczy Ferencz fejedelem nagyobbára Munkács vá
rosában tartózkodott, ki-ki-rándulván Ungvárra, Sáros-Patakra és 
Szerencsre, s nagyban folytatta diplomatiai alkudozásait a Len
gyelekkel, Oroszokkal, Francziákkal, s megnyervén a segédha
dakat, december elején elő kezdett nyomulni.

Munkácsról jan. 28-án a bereg-ujfalui erdőbe ment 
vadászni, s éjszakára a faluban maradt. 29-én a Bere- 
gen túl lévő Uj-Kőbányát megtekintvén, vadászva jött 
vissza Munkácsra, honnét 31-én Szent-Miklósra rándult.

Szent-Miklósról febr. 3-án visszament Munkácsra. 
6-án Szinyovsky palatina fogadására Szent-Miklósra 
ment, honnét 7-én Munkácsra szánkáztak s itt farsan
goltak 13-dikáig, a mely nap Ungvárra mentek, s innét
16-án Munkácsra visszajöttek.

Munkácsról mart. 6-án SzinyovskynétSzent-Miklósra, 
s másnap délután még egy mértföldnyire elkísérvén, 
estére Munkácsra visszajött, honnét 21-én délután va
dászni kiment Sz.-Miklósra s ott 24-éig vadászattal tölt- 
vén idejét, s 25-én korán reggel megindulván, még ebéd 
előtt Munkácsra, 26-án Lehóczra, 27-én Ungvárra ér
kezett; honnét

Ungvárról apr. 3-án Daróczra, (Ung. v) 4-én va
dászva Ruszkóczra, (Bereg v.) 5-én ugyan vadászva

1709.

Pray: Ep. Procer. R. Η. III. 524. 581., Katona: Hist. cr. R. H. 507. 509., 
Horváth: MO. tört. IV. 435., II. Rákóczy Ferencz fej. kiadatl* lev. 101.104. 
106. 107. 110. 112. 113. 124., Pesti Napló 1863. 114.136. sz., Tooth János: 
Kis*Kun-Halas tört. 113., Dipl. R. Hung, ivrét, a gr. Festetits család Keszt
helyi könyvtárában, Ugocsa v. ltára, továbbá Görgei István pesti, és Nedeczky 
Sándor (hol titkos jegyekkel irt okmányok is vannak) győri ügyvédek családi 
levéltáraik, Véghely Dezső és Ráth Károly gyűjteményeik, végre Thaly: Bot
tyán János czimü munkája 213. 224. 225. 233. 242. 244. 245. 259. 281, 
282 lapjai.
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Munkácsra ment. Innét 14-én Komlésra vonult, hol más
nap egész nap, 16-án pedig a beregi erdőkben vadá
szott, s estére Beregszászba érkezett, itt 18-án virradtakor 
a beregi erdőkbe ment vadászni, s Bereg-Ujfaluig hatolt, 
másnap pedig vadászva Munkácsra visszatért.

Munkácsról máj. 2-án Závadkára ment Szinyovsky- 
néhoz, honnét 4-én Ungvárra érkezett, innét 10-én Paz- 
dicson, 11-én Gerczelen (mind a kettő Zemplén v.) 12-én 
Sátor-Alja-Ujhelyen keresztül Sáros-Patakra jutott. 13-án 
Tállyára, 14-én a Szerencsi kastély épületinek megte
kintése után ismét vissza Tállyára érkezett. 16-án Sze
rencsre rándult, de estvefelé visszajött. 25-én Sáros-Pa
takra utazott, hol 26-án testőrsége zászlóját fölszentel
tette. 28-án Szerencsre vonult, innét 31-én Berzékre 
ment hálásra.

Berzékről jun. 1-én ebédre Szerencsre érkezett, hon
nét 10-én Gönczön keresztül Enyiczkére utazott. 11-én 
a Kassai erődítést megtekintvén, éjszakára Enyiczkére 
visszajött. 13-án innét Fónyon keresztül és Regécz vá
rának megnézése után estére Szerencsre érkezett, hon
nét 17-én délután Sáros-Patakra utazott.

Sáros-Patakról jnl. 7-én Szerencsre ment, honnét 
10-én S.-Patakra visszautazott. Vadászás kedvéért kirán
dulásokat tett Abauj vármegyébe, Mikóháza s a füzéri 
vár felé és kinn is hált az erdőben; 24-én Szerencsre 
rándult, innét 27-én korán Hernád-Németi felé ment, 
hol három udvari lovas ezred fölött szemlét tartott, s 
vadászva visszament Szerencsre, s másnap 28-án S.-Pa
takra utazott.

Sáros-Patakról aug. 1-én kiindulva, a Regéczi he
gyekben (Abauj v.) vadászott, s kinn hálván, csak más
nap estve tért vissza. 16-án Bácskára, (Zemplén v.) s 17- 
én estére Munkácsra érkezett. 31-én a Sz.-Miklósi he
gyekbe ment vadászni, a faluban meghált, és
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(Szent-Miklósról) sept. 1-én jött vissza Munkácsra.
12- én Bereg- Újfalu felé ment vadászni, hol meghált és 
másnap folytatta a mulatságot, estére Munkácsra visz- 
szatérvén.

Munkácsról oct. 7-én vadászva Ungvárra ment, hon- 
nét 11-én Munkácsra visszajött. 12-én Závadkára rán- 
dult Szinyovszkyné elé, honnét 18-án Husztra jött, itt 
az Erdélyiekkel tanácskozmányt tartván, 26-án Nagy- 
Szőllősre (Ugocsa v.) 27-én Dragabartfalvára, 28-án 
Munkácsra utazott.

Munkácsról nov. 12-én Minajra, (Ungvár mellett),
13- án Nagy-Mihályra, (Zemplén v.) s 14-én VarannÓra ér
kezett. 18-án Polyánkára, 19-én Gál-Szécsre (mind Zemp
lén v.) ment. Innét 21-én Szalánczra, 22-én Széplakra 
(Abauj v.) 23-án Kassára vonult be. 25-én vissza Gál- 
Szécsre, 27-én Hrabóczra, (Zemplén v.) honnét 30-án 
Ungvárra jött.

Ungvárról dec. 1-én Munkácsra utazott, 6-án innét 
Fekésházára, (Ung v.) 7-én Hrabóczra jött, e faluban
19-ikéig maradván; ez nap Homonnára ment, honnét 
Pazdicsra 23-án, de az nap visszatért; 27. 28 és 29-én 
Körtvélyesre rándult naponta Yarannóról, (mind Zemplén 
v.) hol udvarát tartá, 30-án innét Peklínbe (Sáros v.) 
31-én pedig Bődre (Abauj v.) érkezett. ‘)

1710.

Január 22-éig folyvást előnyomulván, ez nap Romhánynál 
(Nógrád v.) megütközik, hadainak egy részét a Vág felé küldi,

J) KákóczyTár I. 180—226. (Forrás az egész 1709. évre); azonkívül II. 
Rákóczy Ferencz kiad. lev. 134* 135., T haly: Bottyán János 323. 324. 332. 
346. 412. 414. 425. 448. 465. 468 1., Horváth: MO. tört. IV. 459., Ugocsa 
vm. és a gr. Festetits család keszthelyi ltban Diplom. Regum Hung, czimü 
gyűjtemény, és Nedeczky Sándor ltárban 22 sz. alatt. Hibás adatok vannak 
Horváth: MO* tört. IV. 452. — Szirmay: Not* Com. Ugoch. 161* — és Ar- 
neth: Prinz Eugen von Savoyen II. 480 lapjain.
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a többit őjmaga Pest vármegye felső részeibe helyezi el. Innét 
Munkácsra megy május havában, s egy lovas dandárt szervezve, 
azzal a Dunáig nyomul és július közepén átköltözteti. Augustus 
elején visszamegy Szerencsre, s miután ügyei főként a hadaiban 
nagy mértékben dúló pestis stb. miatt hanyatlásnak indulnak: nem 
is nyomult többé előre, hanem itt, Ungvárit, és Munkácson tar
tózkodott.

Bődről jan. 1-én Korlátra ment, lionnét. 4-én Hal- 
majra (Abanj v.) szállott, 7-én Emődi, 9-én Daróczi tá
borába (Borsod v.) érkezett, lionnét 15-én Tótfaluhoz,
17-én Gyöngyös-Halászihoz, 18-án Ecsédhez (Heves v.)
20-án Káliéhoz, 21-én Berczelhez nyomult, 22-én a rom- 
hányi ütközetet víván, estére Gútához (mind Nógrád 
V .) 23-án pedig Hévviz nevű faluba telepedett.

Hévvizről febr. 2-án Szent-Márton-Kátára ment, hon- 
nét 19-én Czeglédhez (Pest v.) szállott hadaival, innét 
23-án Jász-Berénybe vonult, hol még 28-án is tartóz
kodott. *)

Jász-Berény mart. 14. 2)
Eger apr. 5, Heves 10, Jász-Kis-Eri táboron 16. 

18, Szegi tábor (mind Heves v.) 26.
Munkács máj. 18. 20. 22. 24. 25. 26. 29. 30. 3)
Munkács jun, 2. 3.
Kápolnásnál levő táborában jul. 1, szegi puszta 

(Heves v ) 3, Szalk-Szent-Márton mellett, a szalki pusz
tánál, a Dunát eléri táborával 13-án este, 14-én virra
dóra báró Palocsay Györgyöt és Béri Balogh Ádámot 
a Dunán haddal költözteti át, Szalk és Rácz-Almás kö
zött, 15-én reggel a szalk-szent-mártoni mezőben (Pest. v.) 
levő táborából ir, Szólnok melletti táborában 25. 26, 
Sül 27, Poroszló (Heves v.) mellett fekvő táborából 30.

Szerencs aug. 5. 8, Nemes- vagy Puszta-Bükknél
*) Rákóczy Tár I. 2 2 7 - 232. 2) Szalay László: II. Rákóczy Ferencz búj - 

dosása I* 3. 3) uo. 4.
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(Heves v.) levő táborában 10, <) Csécs (Zemplén v.) 
15, Mohi-i (Borsod v.) táboron 21, Szerencs 23. 26. 2) 
29, Sajó-Körömi tábor (Zemplén v.) 29, Szerencs 31. 

Szerencs sept. 20. 3) 24. 26.
Szerencs oct. 1. 2. 3. 4, Ungvár 16, Fekete-Patak 

17. Ungvár 20. 22. 24.
Munkács nov. 2, Ungvár 3. 5, Munkács 9. 16.18. 

20. 22. 23. 29. 30.
Munkács dec. 1. 3. 4, Tótfalu 15, Munkács 23. 26. 

28. 31.

1711.

Π. Rákóczy Ferencz hazája ügyét végvonaglásban látván, 
január dereka felé, hogy herczeg Dolgoruky orosz miniszterrel 
az orosz segélyhad végett tanácskozhassék, Lengyelországba 
ment; innét visszajővén, január utolsó napján gr. Pálffy János 
császári tábornagygyal Vaján találkozott; február vége felé ki
ment Lengyelországba, Károlyi Sándort bízván meg az alkudo
zásokkal, a ki az úgynevezett Szatmári békét megkötötte, a 
melyet mindazonáltal Rákóczy el nem fogadván, beljebb húzó
dott Lengyelországba. Aug. 21-én Kukisow mellett Péter orosz 
czárral ismét találkozott, 29-én pedig Jaroslawnál evvel s udva
raikkal Varsón át a Visztulán hajón Thornig utazott, a honnét 
Danczkába és Elbingába ment.

Munkács jan. 1*. 4. 6. 7. 8. 9-én elindul s 12-én 
késő este Gácsországba Szkólyára érkezik. 14. 16.17. 
ott; Drohobiczról 25-én visszaindul, Munkács 29,4) Kis- 
Várda, Apáti, a Vajai kastélyban (Szabolcs v.) Pálffyval 
találkozik 31, 5) Ocsva, Apáti (Szatmár v.)

Munkácsi táborban febr. 3, 6) Salánk (Ugocsa v.)

!) Hiteles másolatban levő levele Nedeczky Sándornál Győrött, a levél
tárban 31 szám alatt. 2) Pray: Epist. Proc. R. Hung. ΠΙ, 530. 3) Horváth: 
MO. tört. IV. 476* 4) Pray: Epist. Proc. R. Hung. Hl. 538. 5) Szalay: II. 
Rákóczy Fér. bujdosása I. 26. 6) uo. és Pray e. m. 542.
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11. 12. 15. 18-án megindul, s Szent-Miklósig halad, 
19-én folytatja útját, 20-án Alsó-Vereczkéröl bocsátja 
ki utolsó nyílt levelét az országhoz s másnap 21-én 
délután örökre átlépi a vereczkei szorosnál a magyar 
határt. *)

Sztariszello mart. 6, Sztry 26. 2) 27. 3)
Sztry várában apr. 4, 4) Kubiczova 18. 5) 
Jaworow máj. 12, Zalusa faluban (Jaworow mellett) 

18,itt,az az Jaworowon találkozott Péter orosz czárral, innét 
Yisoczkóra ment jun. 4. 5-én Jaroslawba indult a 

czár és lengyel király látogatására, honnét még az nap 
visszatért Yisoczkói jószágára. 6-án Jaroslawba megy s 
ott marad 12-éig, mely nap Visoczkóra ment, itt 19-én 
a czárt megvendéglé, 25-én Jawarow, 27-én Lemberg 
külvárosába szállott. 30.

Lemberg jul. 1, Janován hál 2, Jawarowban tar
tózkodik 6 —24-ig, ez nap Szúróván, 25-én Jaworowban 
hál, innét 31-én este elindul, másnap

Szurovára ér aug. 1. 2-án Jaroslawba, de innét 
5-én Szinyavá-ra sietett, 6-án reggelre pedig Ulejsziczre, 
7-én Magierowoskába, 8-án Kukizowba szállott, itt 21-én 
az orosz czárt borral megvendégelte, 22. 23-án megin
dult s 25-én Vielkie Oczyba ment, innét az nap Szuro
vára, minden nap meglátogatván Jaroslawban a czárt, 
kivel 29-én itt hajóra ül s

Varsóban sept. 2-án este kikötnek, s 6-án tovább 
indulnak és 9-én Thorn-nál kikötnek, innét 27-én 10 
órakor franczia köntöst húzván fel tizenharmad magá
val elindult.

]) Thaly K. gyűjteményéből, (eredetije a gr. Károlyi-levéltárban); az
1710 és 1711. év név szerint nem idézett adatai e d d ig  vannak ezen gyűj
teményből véve. — 2) 3) Szalay: II. Rák. F. bújd. 49. *) Pray e. m. 555.
5) Π. Rák. F. bújd. 55, és Hazánk II. 256.

Rákóczy Ferenoz fed. emlékiratai II. 21
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Danczig oct. 31. ‘)
Elbingen nov. 6. 11-én jött ide a czár, 14. 16. 17,

18-án a czár elment, 19-én lóháton Danczigba 2) megy, hol

1712.

(Danczigban) időzött, szállása a külvárosban lévén, 
egész november hó 9-éig, mely nap Ilosvay János, Kis
faludy, Mikes és Király Ádámmal hajóra szállt, holott 
is egy helyben a szeleknek ellenkező volta miatt vesz
tegelniük kellett nov. 16-áig, e napon hajnal előtt 2 
órával megindulnak, 21-én Koppenhága mellett eveztek 
el, este Helsingforsnál horgonyt vetettek, innét nov. 
23-án éjfélkor, mikor a hold feljött, elvitorláztak s egy 
nagy szélvész után dec. 6-án pillanták meg Anglia part
jait. Dec. 26-án angol hajóra szállott s a

1713.

Tengeren ján. 12-én meglátták Calais tornyait s 
végre sok bajok s vesztegzár után 13-án Dieppenél szá
razra lép Franczia országban, s itt mégis hált. 16-án 
Rouenbe ér, 28-án elindul Párisba. Párisból Versaillesbe 
megy febr. 12-én s 13-án a franczia királyai találkozik 
s estére visszatér Párisba. Challiot nevű faluba telepe
dik 18-án, innét Passy helységébe mart. 9-én, hol 
egész az *)

*) Π. Bäk. F . bújd. 148. 2) Szatmári Király Adám napló-könyve. Rá- 
kóczy Tár I. 236—256.
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1714.

Év jánuár haváig tartotta rendes lakását, 5-én azon
ban már Clagni-ban Versailles mellett ütötte fel tanyá
ját. Kedvelt vendége volt a királynak s az udvarnak, 
valamint a ministereknek is, részt vett mind ezek va
dászatain, ebédjein s mulatságaiban. Azonban sorsa for
dulását nem reményivé, az

1715.

Évben békés nyughelyről kezdett gondolkozni, a e 
végre a Grobois nevű erdőben levő Camaldul barátok 
zárdája mellett egy házat vett máj. 31-én s itt tölté 
először is a pünkösdi ünnepeket jun. 9 és 10-én. Midőn 
pedig aug. 30-án barátja a toulousi gróf értesítette, hogy 
XIV. Lajos franczia király halálán van, másnap tüstint 
áttétette lakását a kolostor mellett levő mezei házába; 
különben régi barátjait nem szűnt meg látogatni, a min
dennemű vadászatokat pedig éppen nem hanyagolta el az

1716.

Évben sem, ekkor azonban azon különbséggel, hogy 
nem oly gyakran hagyta oda magányát. <)

1717.

Groboisi magányában e nyáron egy kapucsi basa 
és Pápay János a fejedelemnek egykoron Konstentiná-

J) R&kóczy Tár I. 2 57—382.
21*
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polyban működött követe, keresték fel s hívták meg 
Törökországba. *) Sept. 15-én el is indult s Madridnak 
vette útját, de csakhamar hajóra szállván a földközi ten
geren, oct. 10-én Grallipoliba érkezett. 1 2) Innét 22-én 
elindul s 28-án Drinápolyba ér, 3) hol dec. 12-én Chalil 
nagyvezér nagy kitüntetéssel fogadta. 4)

1718.

Drinápolyban ján. 4-én III. Ahmed szultán maga 
elé bocsátja s vele hosszasabban értekezett. Megkészül
vén azonban a passarovitzi béke, aug. 16-án az 50 fő
ből álló emigratió elindul s aug. 24-én a Bujukdere 
melletti mezőn megtelepedik, innét sept. 22-én Jenikő 
városába szállnak meg.

1719.

Jenikőben lakik aug. 11-éig, a mikor átellenbe 
Ásziába hajóz át, s a Bekos városa melletti réten sáto- 
roz, 5) de oct. 9-én áthajóz Jenikőbe.

1720 .

Jenikőben lakott apr. 16-dikáig, mely nap egy szul
táni gályára ül a menekültekkel s 18-ánaheracleairév-

1) Horváth: MO. tört. V. 48.
*) Mikes Kelemen: Törökországi levelei I. 3.
8) uo. 8.
«) 17.
5) 19— 56.
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ben kikötnek, apr. 24-ig — vesztegelve, —■ ez nap dél1 
előtt 11 órakor Rodostónál kikötnek, s a városban lévő 
főtisztek pompával kisérék a fejedelmet szállásáig. *) 
Itt időzött csekély kirándulásokat téve s minden héten 
két napot vadászattal töltve az

1722.

Év junius 22-dikéig, mely nap a nagy pestis miatt 
Bujuk-álli nevű falu mellett való rétre vonul, s sátorok 
alatt tanyázott oct. 10-dikéig, mely nap Rodostó váro
sába tette át szállását. * 2) Itt kereste őt fel Bécsből Fran- 
cziaországba szökött kiesebbik fia, a 26 éves György, 
az 1727-dik év jun. 15-én, 3) ki azonban 1728-dik mart. 
23-án egy franczia hajón visszament Francziaországba.4 5)

1735.

Apr. 8-án reggeli 3 óra után meghalt Rodostóban 
5) e nagy fejedelem, s jul 6-án Konstantinápolyban a 
jezsuita kolostorban anyja Zrínyi Ilona sírjába temette- 
tett. 6) A magyar emigratió főnöke ezután első fia Jó
zsef lett, ki 1736. dec. 5-én érkezett Rodostóba.7) Részt 
kelle vennie az 1738-dik évi hadjáratban s Kladováig

’) M ikes: Törökországi levelei I. 70.
96. 101.

3) 206.
4) 222.
5) II. 62.
6) 66 .

7) 79.
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hatolt jul. 11-én, de Orsóvá megvétele után vége lévén 
a háborúnak, Yiddin, Rusztsuk és Csernavodára kellett 
vonulni, hol nov. 10-én meghalt, <) a bujdosók pedig 
ismét Rodostóba vonultak s ott haltak el. *)

*) Mikes: Törökországi levelei II. 111.

^ λαΑΛΑΑλαα.
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II. RÁKÓCZY FERENCZ FEJEDELEM
VÉGRENDELETE.

I.

„A teljes Szent-Háromságnak: Atyának, Fiúnak és 
Szent-Léleknek nevében.

En F e r e n c z ,  a Te kegyelmességedből óh Iste
nem! Erdély országának Keresztyén Fejedelme, Rákóczy- 
Fejedelem, s a Római Szent-Birodalom Fejedelme, Ma
gyarország Részeinek Ura, Székelyek Grófja, Munkácsi 
és Makoviczai Herczeg, Sárosvármegye Örökös Főis
pánja, Sáros-Pataknak, Tokajnak, Regécznek, Szerencs
nek, Ledniczének, (Somlyónak, Ecsednek) és Ónodnak 
Örökös-Ura stb.

Ezek azon minőségek és czímek, óh Uram! a mely- 
lyeket Te énnekem részint egy szabad nemzet válasz
tása részint születésem által adál, hogy azokat a Te 
dicsőségedre használjam, és hogy azok segítsenek eljut
hatnom a Te Örök Országodba, a melyre engem mél- 
tóztattál. Távol legyen tőlem, hogy e hiú minőségekkel 
és czímekkel dicsekedjem; megvallom az én szívemnek 
alázatosságában, hogy én csak a haragnak gyermeke, 
s természetemnél fogva por és hamu vagyok Teelőt- 
ted, annyival inkább, minthogy visszaéltem fönntemlí- 
tett kegyelmességiddel, és annyi más testi és lelki ja
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vaiddal, a melyeket bőségesen árasztál reám. Mert eze
ket Te-ellened fordítván — magam ellen fordítottam, el- 
annyira, hogy szemeid előtt a háládatlanság utálatos 
szörnyetegéül kell vala látszanom, és nem is reményi
hetem vala, hogy hozzád eljuthassak: ha a Te véghe- 
tetlen könyörületességed által meg nem térítettél volna 
Temagadhoz, őszinte vágyat adván szivembe: életemnek 
hátra lévő részét lelkem üdvösségének munkálkodására 
fordítanom. Ezért Uram! köszönöm Tenéked, hogy el- 
vevéd tőlem a Fejedelemséget, s mindazt, a mit a vi
lág javaknak nevez, — és hogy meglátogattál engemet 
mindennemű szomorúságokkal, ellenkezésekkel, üldözte
tésekkel, gyaláztatásokkal, rágalmaztatásokkal, melyeket 
a világ nagyjaitól szenvedtem. Mindenekfölött pedig há
lákat adok neked, hogy oly erős ragaszkodást öntöttél 
belém állapotom kötelességeihez, miszerént elhagyván 
a csendes és nyúgodalmas élet édességeit, lelkemmel és 
természetes büszkeségemmel ennyire ellenkező országba 
eljöjjek; mert itt adál nekem alkalmat arra, hogy e 
büszkeséget megtörjem, hogy lemondjak az emberi elme 
hiú számításairól, a véges ész tanácsairól, és a földi ha
talmakban való bizodalomról, és ne vessem másban re
ményemet, mint Gondviselésed könyörületes vezérelésé
ben; egy szóval: hogy csak azt akarjam a mit Te akarsz.

Egy más munkámban, Uram, elmondám már a Te 
irgalmasságodnak cselekedetit irántam, a nélkül hogy 
eltitkoltam volna irántad való háládatlanságimat. Itt 
csak azért említem azokat, hogy azon szándéknak, a 
melyhez hozzáfogni akarok, t. i. végrendeletem megírá
sának megfelelő lelki állapotba iparkodjam helyezni ma
gamat, — a midőn még sem az évek rám nem súlyo- 
sodtak, sem pedig úgy testi mint lelki erőmben elgyen- 
gűlve nem vagyok. Mindazáltal a Te könyörülő kegyel-
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mességed folytán jól ismérem állapotom romlandóságát, 
a ragadós nyavalyák veszedelmeit, *) és végre köteles
ségeimet, a melyeknek elmulasztásától leginkább rettegek.

Megmutattad nekem óh én Istenem számos érzé
keny példák által mindazon elővigyázatok hiábavalósá
gát, a melyekkel a legönkényesebb és leghatalmasabb 
Fejedelmek, a legbölcsebb és legokosabb emberek él
nek vala, végső-akaratjok végrehajtatásának biztosítá
sára. Minden nemzetek törvényei megállapítottak bizo
nyos a végrendeletek hitelességére és érvényességére meg- 
kivántató rendtartásokat. En azonban oly országban és 
oly helyzetben vagyok, hogy ezeknek egyikét sem hasz
nálhatom. Reményihetem, hogy azon rendelkezések a 
melyeket deák nyelven tettem, azokról a javakról a me
lyeket ez országban bírok: hűségesen végre fognak haj
tatni, azok által, a kiket ezzel megbíztam, mert ők en
gem szeretni látszanak, és mindig hívek voltának hoz
zám. E helyütt azonban azokról akarok rendelkezni, a 
mikkel Francziaországban a dicső emlékezetű XIV. La
jos szerződései, kiváltságai, és kegylevelei (Brevet) sze
rint bírnom kellene, s a mikre nézve ha tőlem az igaz
ság megtagadtatik: mindazok a kiket benned óh Uram 
úgy szeretek mint saját gyermekimet, el lesznek hagyat
va a hitetlenek között, azon gyermekek pedig, a kiket 
nekem Te a természet rendi szerint adál, oly tengődő 
életet élendnek, a melyet semmimódon sem leszek képes 
enyhíthetni. Szívemnek ömledezésével szólok hozzád óh én 
Istenem, miután már annyi évekig szólottám az embe
rekhez, a kik meg nem hallgattak engemet; de hinni 
akarom, miszerint egyedül politikai okok tartóztatták

*) A Rodostó vidékén mint egyátaljában az egész keleten igen gyakori 
pestist érti, mely mellöle több hívei között gróf Eszterházy Antalt is elra
gadta. T. K.
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vissza őket, hogy nem támogatták kérelmeimet a barát
ságnak mindazon gerjedelmei szerént, a melyeket irá
nyomban mindenha tanusítának. Nem panaszkodom 
reájok Uram! és ne vedd olybá, mintha gonoszát akar
nék azoknak is, a kik azt óhajtják vala, hogy a ke
resztyén Fejedelmek birodalmaiba való belépés el legyen 
zárva énelőttem, — mivel a Te ítéleteid voltak azok 
fölöttem, s az emberek csak végrehajtóik valának. Es 
látod is én Istenem, hogy én mindnyájokat szeretem 
a Te szerelmedben Kérlek, bocsáss meg azoknak a kik 
engem leginkább üldöztek és rágalmaztak! Mert bizo
nyára azt hitték, hogy igazságosan cselekesznek; és ha 
az ő tudatlanságuk nem menthető előtted: bocsáss meg 
nekik, könyörgök, mert bátran mondhatom, hogy nem 
tudták mit cselekvének.

Ezeket írván, szemeim előtt lebeg e világból kiköl
tözésem, a melyből semmitsem viendek magammal tá- 
voztomkor, valamint születésemmel nem hoztam semmit. 
Minek is fárasztanám magamat ez intézkedések tételé
vel, a melyeknek érvényességére semmi törvényes mód
dal nem élhetek: hacsak a gyermekeim iránt és azok 
iránt, a kiknek gondját reám bíztad, bölcsen rendelt 
szeretetem nem késztetne megtennem mindazt, a mit 
tennem kell és tehetek: reád bízván Uram gondját annyi 
árváknak, a kiket csak fájdalommal hagynék el ily ál
lapotukban, hogyha azon erős hittel és bizodalommal 
melyet Te adál lelkembe, nem reményleném, hogy gond
jukat viselended, és hogy én H o z z á d  menendek, a ki 
mindnyájunknak közös atyja vagy. — Rendelkezni fo
gok tehát mindarról a mit Francziaországban igazságo
san követelhetni hiszek, úgy mint tényleges és valóságos 
vagyonról.

Néhai XIV. Lajos király megvette volt nekem Má
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riától Lengyelország királynéjától a jaraszlói *) uroda- 
lom felét: de azon ország viszontagságai nem engedték, 
hogy a szerződés nevem alatt köttessék meg, így azért 
ott minden Siniawska Erzsébetnek Lengyelország főtá- 
bornoknéjának nevében történt. Bonac marquis, akkor 
a legkeresztyénebb királynak a svéd királynál (XII. 
Károly) lévő követe, szerződött volt Bilinski gróffal a 
korona fő-marechal-jával, mint a ki a királyné megbí
zottja vala. Hogy a főtábornokné csupán nevét kölcsö
nözte oda: a danczkai *) Gródban hitelesen föl vagyon 
jegyezve. En e jószágot az említett úrnő neve alatt bír
tam, egészen a háború végével Lengyelországba lett 
visszavonulásomig. (1711.) Tekintetbe vévén, hogy már 
jó ideig nem kaptam vala Francziaországtól semmi sub- 
sídiumot: kényszerülve valék még ezüstmíveimet is a 
háborúra fordítani; és mivelhogy semmi segélyforrásból 
sem meríthettem, el kellett zálogosítanom jaraszlói jó
szágomat a fönntnevezett főtábornoknénak. Ő nekem egy 
maga és férje által aláirt nyilatkozatot adott: hogy ezen 
jószág tulajdonjoga az enyém, és hogy a legkeresztyé
nebb király az én számomra vette azt a királynétól. E 
birtokhoz való jogomat fiamnak Eákóczy György ma- 
koviczai herczegnek stb. stb. hagyom, és nagy aláza
tosan kérem a legkeresztyénebb királyt, hogy ha fiam 
ezen jószág kiváltása alkalmával jogi cselfogások által 
akadályoztatnék: lengyelországi követe utján segítené 
őt meg.

Miután már csaknem két évig viseltem Magyaror
szágon a háborút: néhai XIV. Lajos király Desalleurs 
marquis-t küldé hozzám, s általa a háború folytatására 
havonként ötvenezer livre-nyi segélypénzt ígér vala * 2

*) Jaraszló =  Jaroslaw, Galicziában.
2) Danczka =  Danzig·. T. K,
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nekem. Bonae marquisnak Lengyelországból lettvissza- 
hivatása alkalmával, egy biztost küldöttem e követhez, 
a számadások tisztába hozatala végett. Kitűnt, hogy a 
király nekem hatszázezer livrevel tartozik. Párisba ér- 
keztemkor a király ezen összeget a párisi városházára 
helyezte. Követem Brenner Domokos abbé *) rábeszélt, 
hogy mivel az ilyes szerződéseket mások neve alatt szo
kás kötni, és mivel a kamatok fizetése is ábc. rend 
szerint történik: könnyebb s előnyösebb leend reám 
nézve, hogyha D o m o k o s  névre, mint a magam F e- 
r e n c z nevére iratom a szerződést. Beleegyeztem, noha 
már nyolezvankétezer livre-t „Sárosi gróf“ név alatt je
gyeztettem föl, mert e czímet használtam Francziaor- 
szágban.

Midőn az 1717-ik évben Törökországba jövék: e 
kötvényeket Toulouse gróf úr 2) kincstartójára bíztam, 
a ki nekem úti költségeimre két évi kamatot előlege
zett. Ezen az abbé (Brenner) nevére szóló kötvények 
azért az említett kincstárnok kezeibe tétettek le. Ön
kényt megvallom, nem valék ez alkalommal elővigyázó; 
mert akkor még csak arról sem gondoskodtam volt, 
hogy a két esztendő leteltével a kötvények kinek adas
sanak ki. Brenner hatalmába kerítette azokat, mielőtt 
még rendeleteim megérkeztek volna, s nem akarván 
bankáromnak Helissan Keresztelő-Jánosnak átadni: meg
kértem a Regens-t, * 2 3) zárassa őt a Bastille-ba, — a hol 
aztán e boldogtalan kétségbeesésében elvágta a torkát.4)

*) Brenner Domokos szepesi prépost, Rákóczynak állandó residense a 
franczia udvarnál, Vetésy visszahivatása óta.

2) XIV-ik Lajosnak törvénytelen ágyból született de adoptált fia, Rá
kóczynak Francziaországban legbizalmasabb barátja.

8) Orleans herczeg, a ki XIV. Lajos halála után, XV. Lajos nagyko
rúságáig uralkodik vala.

4) Ekkép múlt ki a nagymüveltségü de búskomorságra hajló férfiú, a 
ki lázas rohamaiban már azelőtt is több ízben tön öngyilkossági kísérletet. T. K.
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Brenner, hogy parancsaimat kijátszhassa, és arra 
való kilátással, hogy tőkepénzeimmel rendelkezhessék: 
abban az időben midőn a bankjegyek oly nagy forga
lomban valának Francziaországban, számos tervet aján
lott nekem. Valamennyit visszavetettem, de ez a sze
rencsétlen a király azon rendeletéit használd ürügyül, a 
melyek egyátaljában mindenkinek meghagyják, hogy a 
szerződéseket el kell adni részvényekért Eladta tehát, 
s halála után mind e papírok megtaláltattak. A Regens 
biztosai a kik ezek megvizsgálására a Bastille-ba bekttl- 
dettek, általadák azokat néhai d’O marquis-nak, a kit 
átvételükre felhatalmaztam. Ez idő óta egész Fleury bí
bornak miniszterségéig mindennemű megkeresések meg
tétettek a végett, hogy e részvények, a néhai XIV. 
Lajos király kiváltságlevele által megállapított pénzösz- 
szegben visszahelyeztessenek a városházára, — azonban 
semmi biztosat nem nyerhetve, sőt annyi tagadó válasz 
által visszautasíttatva: hogy mégis legyenek ezen or
szágban némi rendelkezés alatti tőkepénzeim, megkér
tem Toulouse gróf urat: adassa el e papírokat a hogy 
tudja; a mit ő meg is tett. Azt hihetné az ember, rosz- 
szúl intézkedtem, mert hogyha a részvényeket megtar
tom: idővel sikerre juthatok vala a királynál; — de 
hiszen a Sárosi gróf név alatt költ kötvények, a mely- 
lyek nem adattak el részvényekért, éppen úgy visszauta- 
síttattak; ezek azért hogy nem adattak el akkor a mi
kor a király az eladást parancsolta, amazok pedig az
ért, hogy eladattak, részvényekért. Ekképen hogy mind 
el ne veszítsem, kénytelen valék elfogadni az egész 
nyolczvankétezer livre lefizetése fejében egy hatezer livre- 
nyi óletjáradékot (pension viagére); a melyet fiam Rá- 
kóczy György makoviczai herczeg személyére ruház
tam át.
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A néhai királynak (XIV. Lajos) egy kegylevele 
évenként százezer livre-t biztosított számomra, subsidium 
(segédpénz) czím alatt. Ez okért a nyugdíjak reductiója 
alkalmával sem az Orleansi herezeg, sem a herczeg 
(Bourbon?) nem csorbították azt meg, azt mondván, 
hogy subsídiumok csak külföldi fejedelmeknek adatnak, 
és ha egyszer elrendeltettek: nincsenek többé a király 
rendelkezése alatt, mindaddig, míg azon czélok a mely- 
lyekre rendeltettek, léteznek, E tekintet, mely a nyil
vános szerződések természetén alapszik, Fleury bíbor- 
nok úr minisztersége alatt megszűnt. Segédpénzeim hát- 
rálékait egy rosszúl szabott köntössel <) fizették ki, s 
a kincstár által nekem évenként fizetett százezer livre- 
ből negyvenezeret levontak.

Egy másik kegylevél pedig, a mely nekem éven
ként negyvenezer livre-t biztosított azon magyar főurak, 
nemesek és tisztek számára a kik hozzám hívek mara- 
dának: * 2) új rendeletek által, melyek most is kezeim 
közt vannak, egészen eltöröltetett.

Ezen eljárás, a melyet Ó Legkeresztyénebb Fölsége 
színe elé terjesztek, megfosztott attól, hogy bármi tény
leges vagyon felől rendelkezhessem; minthogy azonban 
reményiem, hogy O Fölsége, tekintettel a néhai dicső 
emlékezetű király adományozásaira, igazságot fog ne
kem szolgáltatni: intézkedendem annak egy részéről; 
mindazt pedig a mit Ő Felsége ezen foljill megadni ke
gyes lészen: fiamnak Rákéczy György makoviczai her- 
czegnek hagyományozom.

*) „Une cotte mai taillée“ ; nyilván czélzást rejt magában, tán valami 
rend jelvényére. T. K.

2) Ez Összegből Bercsényinek, Forgácsnak, Csákynak nyolcz — nyolcz- 
ezer, Vay Adámnak ötezer, Gerhardt Györgynek kétezer, Pápay Jánosnak és 
Krucsay Istvánnak 1500 -1 5 0 0  livre járt, és így tovább. Eszterházy Antalt 
különös engedelem folytán testvére látta el hazulról. T. K.
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Azt mondám: „a k i r á l y  a d o m á n y o z á s a i r a “, 
noha eléggé ismeretes, hogy ezen adományozások nem 
egyedül azon jóakaraton és szereteten alapúltak, a rnely- 
lyet ama nagy király irányomban kiválóan tanúsított, 
— hanem hogy azok az általam Magyarországon viselt 
háború idejében szerződésileg megállapított kötelezett
ségekből keletkezett adósságok természetével bírtanak; 
és ő (a király) is elismerte, hogy e háború őneki nagy 
előnyére vált. Te óh én Istenem sokkaljobban ismered 
mint az emberek azon igaz okokat, melyek engem* an
nak indítására késztetének; indokok, melyeket egy más 
munkámban ') följegyeztem. Elég itt annyit mondanom, 
hogy az említett szerződésnek arra semmi befolyása nem 
volt; ellenben az bizonyos, hogy a józan okossággal el
lenkező lett volna a háborút az ezen Uralkodónak le
velei és követei által tett Ígéretein alapuló erkölcsi biz
tosság nélkül folytatni. — Intézkedem tehát, az ural
kodó király (XV. Lajos) jóságába s igazságosságába ve
tett teljes bizodalommal, és hagyományozok

A jezsuita atyáknak az archipelagusi szigeteken 
vagy a szárazföldön lévő missióira, a melyeket „Mis
sions volantes“- (vándorló missiók)-nak neveznek

1000 livre-t.
A groisbois-i Camaldul-atyáknak 2) 5000 „
Szeretett udvarmesteremnek S z a r- 

v a s k e n d i  Z s i b r i k  Mi k l ó s  úrnak 10.000 „
Szeretett főkamarásomnak Zágo-  

n y i  Mikes K e l e m e n  úrnak . . 10.000 „
Szeretett főalamizsnásomnak (pré- 

mier Aumőnier) R ád  a lo  v i c sabbé-nak 5000 „

1) Emlékiratait értheti.
2) Groisbois Francziaországban; e magános kolostor mellett fekvő me-

zei-házában töltött a bujdosó fejedelem sok szomorú órát, szent áhítatba me
rültem T. K.

22Bákóczy Ferenez fej. emlékiratai Π.
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Káplánomnak D a m o f i l i  abbé-nak 2000 livre-t. 
Annak útiköltségre, a ki aranygyap-

jas-rendi nyaklánczomat (a rend jelvé
nyét) visszaviendi Spanyolországba . 6000 „

Nemes testorségem főkapitányának 
Mo l i t a r d  L a j o s  úrnak . . . 3000 „

Testőrségem minden kegylevéllel bíró 
nemes tagjának, egyenként . . 2000 „

K a j d a c s y  Ferenczkeresztfiam nak3000 „
Be c h o n  L a j o s  udvari osztálytit

káromnak . . . . . .  3000 „
C h a r r i é r e s  ellenőrömnek, leánya 

kiházasítására — a ki nekem keresztleá
nyom, — úgy hogy a hagyomány en
nek halála esetében atyjára szálljon . 2000 „

Komornyikjaim mindegyikének . 1000 „
Apródjaim mindegyikének . . 500 „
K o v á c s  G e r g e l y  pohárnokomnak 1000 „

Ajtónallómnak L á z á r n a k  . . 1000 „

Pitvarnokomnak (Huissier de l’Anti- 
chambre) P a r a j d y nak . . . 500 „

F egy vertöltőmnek <) K ő s z e g h y nek 1000 „

Konyhamestereimnek, egyenként 1000 „
Szolgáim tisztjének (Officier d’Office) 1000 „
Libériás inasaimnak egy évi bérüket, libériájuk árát, 

és egy évi tartáspénzt.
A többi inasoknak, legényeknek, szobatisztogatók

nak, és bárminémü alkalmazásban lévő szolgáimnak 
egy évi bér fizetendő udvarmesterem és főkamarásom 
bizonyítványa szerint, betudva a fizetések állagába (état). 
Testőrségem főkapitánya az istállóosztályt illetőleg ki- *)

*) „Porte-arquebuse“ =  Büchsenspanner, azaz a fejedelmeknek vadá
szataik alkalmával fegyvereiket töltögető egyén. T. K,
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mutatandja: váljon az elsőlovászmesteri (ecuyer) állás 
üresedésben van-e? (így).

Ha 0  Legkeresztyénebb Fölsége kegyes lesz kifi
zetni a magyarországi főurak és tisztek nyugdíjaira ren
delt összegeknek egy részét: fizettessék

Gróf C s á k y M i h á l y  altábornagynak (Lieutenant-
G é n é r a l ) ............................... 15.000 livre.

Báró Zaynak (Endre? Lőrincz?) 8000 „
K r u c s a y  I s t v á n  urnák hajdana 

Confoederált Statusok titkárának . 8000 „
Má r i á s s y  Ádá m ezredesnek . 8000 „
P á p a y  G á s p á r  alezredesnek . 3000 „
A mit a király e megnevezett összegeken fölül még 

megadatni kegyes leend: azt fiamnak R á k ó c z y G y ö r g y  
makoviczai herczegnek hagyom, oly kötelezettséggel, 
hogy tartozni fog belőle kifizetni törvényes adósságai
mat, ámbár nem hiszem hogy bárkinek is adósa vol
nék. Több hitelező támaszthatna ugyan igényt a ma
gyarországi háború idejéből, több tisztek követelhetnék 
netalántán hátramaradt zsoldjaikat: de lelkiismeretem 
szerint én csak azon tiszteket tartozom kielégíteni, a 
kik a néhai király által részemre fizetni kötelezett se
gédpénzekre voltak utalva. Azon portékáknak továbbá, 
a melyek a hadi szükségletekre szállítmányoztattak: az 
ország pénztárából kellett volna kifizettetniük, ennek tő
kéi azonban többé nem léteznek. Az elfogatásom előtt 
csinált adósságokra nézve pedig, minthogy a császár 
akkor mindgyárt elfoglalta javaimat, s engem annak- 
utána a hatalmasabb erő álladalmaim (Etats) elhagyá
sára kényszerített: ezen adósságokat azok tartoznak ki
fizetni, a kik javaimat bírják.

Mindazon családok a melyekből leszármazom, ki
22*
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lévén halva: ^ nincsen egy közel rokonom se Magyar- 
országon, annálkevésbé Francziaországon, a kiktől némi 
támogatást remélhetnék a legkeresztyénebb királynál, a 
ki (XV. Lajos) alig emlékezhetik vissza, hogy engem 
valaha, gyenge gyermekkorában látott. Reményiem azon
ban, hogy a véréből való királyi herczegek és herczeg- 
nők, a kik engem barátságukkal megtiszteltek s becstt- 
lésökkel megktilömböztettek vala: nem fogják rósz né
ven venni, ha mindazon érzelmekről, a melyeket irán
tam kiválóan, érdemeim fölött kitüntettek, teljes hálával, 
sőt mondhatnám tiszteletteljes gyengédséggel megemlé
kezvén, — utolsó lehelletemig nem szűnik meg szivem
ben a bizodalom, a melyet velők született nagylelkűsé
gük iránt táplálok, hogy 0  Legkeresztyénebb Fölségé- 
nél mindent el fognak kegyesen követni fiamnak és 
mindazoknak javára, a kiket jelen intézkedésem illet. 
Merem állítani, hogy a mostani uralkodó, a ki méltó 
utóda a nagy (XIV.) Lajosnak, nem fordíthatná jobbra 
az ezen királytól öröklött érzelmeit, mint ha e jelen so
raim által hozzá intézett utolsó és legalázatosabb kéré- 
simet meghallgatná. Igaz ugyan, hogy midőn e kéré
seim füleihez jutandanak, én már csak por és hamú le
szek: de hisz éppen azáltal adandja legnagyobb jelét 
szeretetének, kegyességének és kegyelmességének, ha 
e g y  e l h ú n y t  szavát hallgatja meg, — miután így 
cselekedvén: szándokai annál mentebbek lesznek mind- 
azaktók, & miket világi tekintetek és az állam érdekei 
sugallanak a fejedelmeknek. Ezért nem is hozom emlé
kezetbe azon indokokat, melyek emlékemet érdekessé 
tehetnék. Nem leszek többé azon Fejedelem, a ki böl
csőjétől fogva játékszere volt a szerencse legkegyetle- *)

*) A Rákóczyak, Báthoryak, Zrínyiek, Frangepánok, Lorántffyak, Ge- 
fendyek. T. K.
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nebb forgandóságinak, ki vala téve a leggyiilöletesebb 
üldöztetéseknek s a legiszonyúbb rágalmaknak, kizára
tott a keresztyén fejedelmek birodalmaiból, és annyi év 
óta a törökök kenyerére szőrűit. De azon két gyermek
nek a kiket hátrahagyok, és azoknak a kiknek javáért 
a király kegyelmességét sőt mondhatnám igazságossá
gát esdem: állapotuk (halálommal) csak rosszabbra fog 
változhatni. Ha valami indokokat akartam volna fel
hozni a végre, hogy 0  Felségét utolsó szózatom iránt 
megindítsam: fölemlítettem volna azon szives érzelme
ket, melyekkel irányomban nagyatyja (XIV. Lajos) vi
seltetett, s erre nézve tanúkul hívhattam volna fel: az 
összes vérebeli kir. herczegeket és herczegnőket, egész 
udvarát, sőt mondhatnám majdnem minden alattvalóit. 
Sohasem hitettem el magammal, hogy (a boldogult ki
rály) e jóindulatát a koronája érdekeivel összeköttetés
ben álló vállalatok által kiérdemeltem volna: mindazon
által becsülésének oly érezhető jeleit adta irányomban, 
hogy elhihettem, miszerint inkább a bennem személye 
iránt táplált s általa fölismert ragaszkodást akarja vi
szonozni; azon ragaszkodást, a melyben szivemnek bi
zonyára több része volt mint kötelességemnek, vagy 
akár helyzetemnek. Valójában, világi szerencsém e nagy 
uralkodó életével együtt le is alkonyodéit; de ugyan
azon időben szerencsémre megismerém, hogy csupán a 
Teremtő az, a ki tőlem ily természetű ragaszkodást ér
demel. Azóta az ő irgalmas kegyelmessége megerősített 
e gondolatban, s elvezérelt engem a magányba, és mi
nekutána megkedveltette volna vélem a világtól való 
elszakadásnak édességét: e helyre kalaúzola engemet, 
hogy alkalmatosságot nyújtson annak gyakorlására, a 
mire a bujdosásban megtanított. Ekkép, megválva mind
attól a mit a világ gyönyörnek nevez, és lemondva ja-
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vainak hiú kívánásáról, midőn magamat az élet elha
gyására előkészíteném: nem érzek egyebet mint a sze
retet érzelmeit azok iránt, a kiket szánakozásra méltó 
helyzetben hagyandok itt, hacsak 0  Legkeresztyénebb 
Fölsége tekintettel nem lesz utolsó kérésemre, melyet 
az ő érdekükben megújítok, kényszerítvén őt a Jézus- 
Krisztus kiontott véréért az ő szent irgalmára: vegye 
szivére állapotokat; s legyen meggyőződve, hogy ha 
az Ur-Isten megadja nekem az örök boldogságot, a 
mellyet hitem szerint erős bizodalommal reményiek: 
nem szünendek meg boldog uralkodásáért könyörögni.

Azt hiszem, hogy vétenék azon barátság és biza
lom ellen, a melylyel a herczeg úr (Bourbon hg.), Cha- 
rolois gróf úr, Du Maine herczeg úr ') és Toulouse gróf 
úr iránt mindig viseltettem: ha e kir. herczegekhez kü
lönösen nem fordúlnék, megkérvén őket jelen végren
deletem végrehajtására. A helyzet a melyben ez idő 
szerint vagyok, mentsen ki, ha ezáltal átlépni láttatnám 
az illedelem és tisztelet azon korlátáit, a melyek közt 
engemet állapotom megalázottságának netalántán tarta
nia kellene. De a helyett, hogy magamat visszatartóz
tatnám: érezem; hogy az ő nagylelkű barátságuk em
léke még arra is felbátorítja szivemet, hogy különösen 
ajánljam kegyeikbe Molitard urat, franczia nemest, a kit 
én neveltem, továbbá franczia komornyikjaimat, és e 
nemzetbeli szolgáim közül mindazokat, a kik szolgála
tukra képesek lennének; miután én nem vagyok oly 
helyzetben, hogy kenyeröket hátralévő napjaikra bizto
síthatnám, és elégségesen megjutalmazhatnám hűségüket.

Teljesítvén ekkép idő szerint való kötelességemet, 
megtévén a mit tehettem e végrendeleti intézkedés ál- *)

*) Ez is XIV. Lajos fia volt. T. K.
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tál, megírván és aláírván azt saját kezemmel, s ellát
ván minden külső kellékkel és teljes érvényességgel: a 
te kezeidbe ajánlom lelkemet óh Isten, én Teremtőm! 
Vedd vissza tőlem, és fogadd bé örök hajlékidba, — 
a mikor tenéked tetszeni fog. Az apostoli és római ka- 
tholika. anyaszentegyház szent hitében — a melyben a 
te vóghetetlen irgalmasságodból születtem — akarok 
meghalni. Hiszem mindazt a mit ez tanít, s gyűlölöm 
mindazt a mit kárhoztat; és könyörgök Tenéked, ru
házz fel engem azon kegyelemmel, hogy az egyház 
szentségeit méltóan, és érzékeim teljes tudatában vehes
sen! magamhoz; és adj nekem állhatatosság adományát 
haldoklásomban, hogy a Te kegyelmességedben múl
hassak ki, s utolsó lehelletemmel is a Te szerelmednek 
jelét tanúsítsam.

Költ Rodostóban, 1732. octóber 27-kén.
Aláírva:

Ferencz, fejedelem stb.“ 
(Meghalt Rodostón, 1735. april 8-kán, Nagy-Pénteken.)

II.
I I .  R á k ó c z y  F e r e n c z  F e je d e le m  a  F é n y e s

P o r ta  F ö v e zé r jé h e z  A l i  P a sá h o z .

„Ezen dicsőséges birodalom első méltóságában tün
döklő, nagy bölcsességgel felékesíttetett Fővezér, kedves 
szívbeli barátom, kit Isten minden kívánható jókkal 
megáldjon!

Kétségkívül csudálkozni fog a Vezér, az én ked
ves barátom, a midőn halálom hírével ezen levelemet 
fogja venni. De mivel az emberi természetnek halandó
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sága a halált elkerülhetetlennek lenni mutatja: az Isten
hez való szeretet hívott, hogy hozzá készüljek, és a 
győzhetetlen császárhoz való háláadóságom ösztönözött, 
hogy bucsúvétlen e világból ki ne menjek. Melyre nézve 
még egészséges voltomban mindenekről rendelést tévén 
az udvarom főtisztjeinek megparancsoltam, hogy halá
lom történvén, a midőn arról a Vezért tudósítani fog
ják, kedves barátomnak ezen levelemet megküldjék. Has
sanak azért szivére igaz barátjának utolsó szavai, és mu
tassa bé a császárnak, kegyelmes uramnak, igaz hálá- 
adósággal teljes szivemnek utolsó beszédét.

Mindenkor az Isten megfoghatatlan bölcsessége ren
delésének tulajdonítottam ezen fényes birodalomban való 
jövetelemet, — de kiváltképen azon indúlatomat, a 
melytől viseltetvén oly időben jöttem, a midőn a ha
dakozás szerencsétlen sorsa által legnagyobb változások 
közt forgottak a birodalom dolgai. Meggyőzte vala el
mémet az Istenben vetett bizodalom és a fényes Por
tában helyheztetett reménségem, hogy engemet el nem 
hágy; és íme életemnek utolsó órájában is mondhatom, 
hogy meg nem csalattam, mert személy emet minden be
csületben tartván, a velem lévő kevésszámú híveimmel 
táplált, és az ellenségim gonosz szándékitól megoltal
mazott. En is mindezeket szemem előtt viselvén éle
temben, orczám pirulása nélkül múlok ki ezen halandó 
világból; mert nem vádol lelkemüsmérete, hogy e bi
rodalomban valakit akár csak a legkissebben is megbán
tottam volna, és hogy a fényes Porta valóságos jovát 
minden tőllein lehető módok szerént nem kerestem volna. 
Vigasztalásomra volt életemben sokszor, hogy ezen egye
nes szándékomat a fényes Porta miniszteri megüsmér- 
vén: hozzám jó és baráti szívvel voltának. És így csen
des nyugodalomban élvén, életemnek ezen utolsó órá
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jához készültein, a melytől egyedül várhattam minden 
nyomorúságimtól való felszabadúlásomot. Mivel pedig 
törvényem azt parancsolja, hogy az Istent mindenek 
felett, és felebarátimot őérette mint önnönmagamot sze
ressem: mondhatom, hogy mindazokot, a kiket Isten 
ezen a világon gondviselésem alá bízott, ámbár szolgá
latomra rendeltettek, fiaim gyanánt tartván szerettem, 
és ezen indulattól viseltetvén, írásban tett rendelésiin 
szerént, a mim rendelkezésem alatt volt, közikben oszfot- 
tam. De nem szégyenlem megvallani oly megszűkült 
állapotomot, hogy a hatalmas császár mellém rendelt 
és engemet jó szívvel, szorgalmatos hívséggel szolgáló 
tiszteinek illendő megjutalmaztatásokrasemmitsem hagy
hattam. Melyre nézve, ha a győzhetetlen császár előtt 
valamely érdemet tulajdoníthattam volna magamnak: 
azon kértem volna, hogy mindazokhoz, a kik az ő csá
szári parancsolatja által szolgálatomra mellém rendeltet
tek vala, énérettem mutassa kegyelmességét De mint
hogy magam is annyi esztendőktől fogvást inkább ter
hére voltam a fényes Portának mintsem hasznára: egye
dül csak a hatalmas császár kegyelmességében ajánlom 
egyenként őket, de kiváltképen Ibrahim Effendit, hív 
tolmácsomot. — A mindenható Isten jutalmazza meg 
legdrágább áldásival velem tett jótéteményit! És azon 
Isten nevében kérem, engedje meg azt is, hogy kevés
számú híveim, mintegy pásztor nélkül hagyatott juhok, 
— írásban tett rendelésemet véghezvivén, és holt teste
met néhai édesanyám hamvai mellé minden világi pompa 
nélkül nyugosztatván ‘) — minden háborgatás nélkül

*) Ez meg is történt* Mikes Kelemen Rodostóból egynehányad magá
val július 4-kén a fejedelem holttestével megindulván, 6-kán Konstancziná- 
polyba érkezett, és a testet az ottani galatai akkor jezsuiták templomában Zrí
nyi Ilona sírjába letétette. T. K,
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bátorságosan követhessék más országokra útjokat, vagy 
a kinek tetszeni fog, e birodalomban bátran megma
radhassanak. — Mindezekután pedig az Istentől min
den testi és lelki áldást kívánván a fővezérnek és az 
egész birodalomnak, végzi szavait holtig hűséges ba
rátja, a már porrá és hamuvá leendő

Rákóczy Ferencz, fejedelem “

III.
I I .  R á k ó c z y  F e re n c z  F e je d e le m  b ú csú zó -leve le  F r a n c z ia -  

o rs zá g  konstanczinápolyi köve téh ez.

„Ne lepje meg önt Uram, hogy tulajdon levelem 
tudatja Excellentiáddal halálomat; mivel még teljes egész
ségben Írván meg azt, megparancsolám, hogy udvarom 
főbbjei küldjék által önnek, részükről teendő jelentés 
kíséretében. Minden vagyonomról két különböző vég
rendelet által intézkedtem; az a mely itteni javaimat 
illeti, latinul van Írva, a másik pedig a mely azokról 
a javakról szól, a miket Francziaországban hiszem hogy 
bírok, francziául. Azoknak, a kik jelenleg udvarom fő 
tisztségeivel fel vannak ruházva, irányomban minden
koron tanúsított hűsége biztosít arról, hogy ők ponto
san elkövetendik számukra kiadott rendeletéi met. De 
hogy menten maradhassanak minden gyanúsítástól és 
rágalomtól: kérem önt, mihelyest jelen levelemet veendi, 
küldje ide a hely színére kanczellárját, Nagy Dáviddal 
s még egy más hasonló becsületességü kereskedővel; 
és pedig kanczéllárját azért, hogy a leltárak hitelesíté
sét bizonyítsa, az említett kereskedőket pedig azért, hogy 
ingóságaimat megbecsüljék. — Miután az Isten minden
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szolgám iránt valódi atyai szeretetet lehelt belém: egyedül 
az ő sorsuk az a mi nyugtalanítana, ha kevesebb bizo- 
dalommal bírnék az Ő Szent Felsége Gondviselésében; 
ennélfogva azonban remélem, hogy a Porta miniszterei
nek jóakaratát e Gondviselés feléjök fordítandja, hogy 
követhessék mindnyájan azon útakat, a melyeket külön
leges szándékaikra alkalmasoknak itélendnek. Mert ud
varom annyi különböző nemzetből álló lévén: valóságos 
pásztor nélkül hagyatott nyáj leend. Ha mindazáltal csa
lódni találnék e tekintetben: igen kérem Excellentiádat, 
szíveskedjék közbelépni a király tekintélyével — a kinek 
pártfogása alá helyezem mindnyájokat — teljes biztos
ságot és abbeli szabadságot szerzendő nekik, hogy kö
vethessék azon intézkedéseimet, a melyek az ön kanczel- 
lárjával közöltetni fognak. — Kérem továbbá Bourbon 
herczeg, Charolois gróf, Du Maine herczeg és Toulouse 
gróf urakat: hajtassak végre francziául írott végrendele
temet, mert e fejedelmek mindenkoron annyi barátsággal 
viseltettek hozzám, miszerint azt hiszem, hogy azon bi
zalom ellen mely nagylelkűségük iránt él bennem, véte
nék, ha máskép cselekedtem volna. — Igaz ugyan, hogy 
helyzetem, — a melyet ön Uram, ismer — nem engedé, 
hogy végrendeleteimnek egyéb külső kellékeket is meg
adjak, mint hogy azokat teljes lelki és testi egészségben, 
saját kezemmel írjam meg: de sem Magyarországon sem 
másutt nem lévén közeli rokonaim hogy azoknak ellent- 
mondanának, — szegény gyermekeim Isten előtt bol- 
dogtalanúl fognának cselekedni, ha azokat összezavarni 
vagy vitásokká tenni akarnák. — Végezetre, tőlem tel- 
hetőleg mindeneket a legjobban elrendelvén, úgy hogy 
e tekintetben semmitsem vethetek magamnak szememre: 
rettegés nélkül nézek az Isteni irgalmasság utolsó percze
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elé. — Legyen ön arról bizonyos Uram, hogy csak ezen 
utolsó perez vetend véget azon becsülésnek és tisztelet
nek, a melylyel Excellentiád iránt viseltetem, stb.“

IV .
A  b u jd o só k n a k  1 1 3 6 . jú n i u s  2 6 - k á n  a  v é g re n d e le t v é g re 

h a j tá s á v a l  m e g b ízo tt  n é g y  fö h e rc ze g h e z  fü g g ő -p e c s é t  

a la t t  í r o t t  levele.

„Fenséges Urak!
Bízunk Fenségtek jóságában, hogy nem veendikrosz 

néven, ha szabadságot veszünk magunknak üdvözült 
Fenséges Urunk az Erdély országi Fejedelem végrende
letét minden illendő tisztelettel ezennel megküldeni. A 
midőn ezt teszszük: csak az ő szándékaihoz és érzelmei
hez alkalmaztatjuk magunkat, a melyeket ő Fenségtek- 
hez való bizalmának ezen utolsó letéteményében is tanú
sított; kérvén Fenségteket: kegyeskednének végrendele
tének végrehajtása iránt érdeklődni, és ezáltal megadni 
irányában azon barátságnak és becslilésnek utolsó jelét, 
a melylyel O Fenségét életében megtisztelték Fenségei
tek. Ez az egyedüli hiteles okirat, Kegyelmes Urak, a 
melyet néhai Fenséges Urunk halála után találtunk, nem 
lévén ideje betegsége alatt átdolgozni végrendeleti intéz
kedését, mert éppen midőn ezt tenni készül vala: lepte 
meg őt az ép oly váratlan, mint reánk nézve szomorú 
halál. Méltán hiszszük azonban ezen szerencsétlenségünk
ben, hogy vigasztalásunkat és reményünket egyedül Fen
ségtek nagylelkűségébe vethetjük, remélvén, hogy szi- 
vökre véve az elhúnyt Fejedelem bizalmának ez utolsó 
és oly megható jelét, — s megindulva a mi árva és ide
gen földön fejétől megfosztott családunk siralmas álla
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potán: élni fognak kegyesen Fenségeitek tekintélyök tel
jes mértékével, s közülakarattal egyesítendik jó szolgála
taikat 0  Legkeresztyénebb Fölsége körül, hogy őt reá 
bírják, miszerint kedvezőleg hallgassa meg azon legalá- 
zatosb kérést, a melyet hozzá egy oly Fejedelem intéz 
végrendeletében, a ki az ő koronája érdekeihez mindig 
ragaszkodott, s a kit dicső emlékezetű nagy atyja a bol- 
dogúlt király szives hajlandóságával tisztelt vala meg. 
Ezáltal tüntethetik ki Fenségeitek leginkább ama nagy
lelkűséget és nemesszivüséget, a mely annyira természe
tében gyökerezik azon jeles vérnek melyből Fenségtek 
származik. — A mi pedig minket illet: nem remélhet
vén, hogy Fenségeitek iránt való igaz és tiszteletteljes 
hálánkat óhajtásunk szerint eléggé kitüntethessük, ese
dezni fogunk az Úrnak, fizessen meg helyettünk, legdrá
gább áldásáit árasztván Fenségeitekre. Ezen a legmé
lyebb tisztelettel és határtalan hódolattal párosúlt érzel
mekkel van szerencsénk maradni stb.ft

V.
A  b u jd o só k  le v e le  T o u lo u se  g r ó f  ö  fe n sé g é h e z .

„Fenséges Ur!
Minekutána a boldogult Erdélyi Fejedelem O Fen

sége végrendeletéhez csatolt levelünk által eleget tettünk 
volna úgy az általános, mintáz illedelmi kötelességek
nek : úgy hiszszük, hogy Fenséged iránt még különös kö
telességünk teljesítését sem szabad elmulasztanunk. Régóta 
ismervén ugyanis Fenséged jóságát és kiváló nagylelkű
ségét, valamint azon becsülést melylyel Fenséged Isten
ben boldogúlt Fejedelmünket megtisztelte, s azon szív
béli bizodalmasságot, melyet iránta barátsága által tanú
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sított: nem cselekedhetünk méltóbban az ő érzelmeihez, 
mint ha kijelentjük Fenségednek, hogy mi legfőbb re
ményünket Fenségedbe helyezzük, — nem kételkedvén, 
miszerint Fenséged az üdvözült Fenséges Fejedelem iránt 
táplált barátságának utolsó jeleit annak fejedelmi gyer
mekeihez és udvara népéhez — a kiket a boldogúlt oly 
szivrebatólag ajánl vala Fenségednek — azáltal kegyel
mesen kimutatandja, hogy végrendeletének végrehajtását 
hathatósan eszközölni fogja Ő Legkeresztyénebb Fölsé- 
génél mindazon módokkal élvén, a melyeket Fenséged 
magas bölcsessége illőknek találand. — Mi azonban, 
Fenséges Úr, egyesülten óhajtjuk, hogy az Isten Fensé
gedet és felséges családját sokáig éltesse és virágoztassa.

Mély tisztelettel s teljes hódolattal van szerencsénk 
maradni stb.“
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BUJDOSÓ MAGYAROK SÍRFELIRATAI

TÖRÖKORSZÁGBAN.

I.

T hököly! Im re  fejedelem  s ír i r a ta  a  nicom e- 
diai ( ism ith i)  ö rm ény  tem etőben , Á zsiában .

( Czímer.)
HIC REQUIESCIT AB HEROICIS LABORIBUS 

CELSISSIMUS DOMINUS EMERICUS THÖKÖLY 
DE KÉSMÁRK,

HUNGÁRIÁÉ ET TRANSSYLVANIAE PRINCEPS,
VIR A REBUS PRO ASSERENDA PATRIAE 

LIBERTATE FORTITER GESTIS 
TOTA EUROPA CELEBRIS.

POST VARIOS FORTUNAE CASUS 
TANDEM EXTORRIS 

INTER IPSAM RENASCENTIS 
HUNGÁRIÁÉ LIBERTATIS SPEM 

EXILH SIMUL ET VITAE FINEM FECIT 
IN ASIA

AD NICOMEDENSEM BITHYNIAE SINUM 
IN SUO FLORUM CAMPO.

OBIIT ANNO SALUTIS 1705.
AETATIS 47. DIE 13. SEPTEMBRIS.

Rákóczy Ferenoz fej. emlékiratai Π. 23



354

Z rínyi I lo n a  fejedelem aeszony s í r i r a ta  a  kon· 
e tan cz in áp o ly i g a la ta i  r . k a th . tem plom ban .

HIC REQUIESCIT AB HEROICIS LABORIBUS 
VIRILIS ANIMI MULIER, SEXUS SUI AC SAECULI

GLORIA,
CELSISSIMA DOMINA HELENA ZERÍNIA, 

ZERÍNIAE ATQUE FRANGEPÁNIAE GENTIS DECUS
ULTIMUM,

TÖKÖLYI PRINCIPIS UXOR, OLIM RÁKÓCZTI, 
UTROQUE DIGNA CONJUGE,

MAGNIS APUD CHROATAS, TRANSSYLV., HUNG., 
SICULOS INCLYTA TITULIS 

FACTIS INGENTIBUS TOTO IN ORBE CLARIOR. 
VARIOS AEQUA MENTE FORTUNAE CASUS EXPERTA, 

PAR PROSPERIS, MAJOR ADVERSIS 
CUMULATIS CHRISTIANA PIETATE BELLICIS 

LABORIBUS
FORTEM DOMINO REDDIDIT ANIMAM 

MORTEM ELUCTATA IN SUO FLORUM CAMPO 
AD NICOMEDENSEM BITHYNIAE SINUM 

ANNO SALUTIS MDCCIII. AETATIS LX. DIE XVIII 
FEBRUARn.

II.

III.

11. R ák ó czy  F e ren cz  fejedelem  e ír i r a ta  a  kon· 
s tan cz in áp o ly i g a la ta i  r . k a th . tem plom ban .

( Czímer.)
HIC REQUIESCIT FRANCISCUS 

H. RÁKÓCZY, DEI GRATIA ELECTUS 
TRANSSYLVANIAE PRINCEPS, 
PARTIUM REGNI HUNGÁRIÁÉ
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DOMINUS ET SICULORUM COMES, 
AETATIS SUAE ΧΠ. A MATRE 

AVULSUS, MIRO DIVINAE PROVIDENTIAE 
ORDINE PER CARCERES, PER EXILIA,

ET PER VARIA VITAE DISCRIMINA ADUCTUS, 
HIC REQUIESCENTI MATRI 

PER MORTEM REDDITUS; QUIETEM 
QUAM VIVUS IGNORAVIT, IN DOMINO 
REPERIT. ANNO SALUTIS MDCCXXXV. 
OCTAVA APRILIS, AETATIS SUAE LIX.

IV.

G róf B ercsén y i M iklós fő táb o rn o k  s ír i r a ta  
a  ro d o s tó i g ö rö g  tem p lom ban .

D. T. (Czímer) 0 . M.
STA VIATOR

ET MIRARE SUB HOC PAED ALI LAPIDE 
MAGNI CORDIS HEROEM IN SAGO, 

ALTISSIMI CONSILII SENATOREM IN TOGA, 
ZELANTE PATRIAE CIVEM IN REGNO,

IN ECCLESIA DEI RELIGIÖS. ROM. CATHOLICUM,
IN EXILIO FIDISS. SUI PRINC. ACHATEM 

ILLUSTRISSIMUM ET EXCELLENTISSIMUM COMITEM 
NICOLAUM BERCSÉNI,
QUI OLIM IN HUNGÁRIA 

SERENISSIMI PRINCIPIS TRANSSYLVANIAE 
FRANCISCI II. RÁKÓCZI 

CONFOEDERAT. REGNI HUNG. STATUUM DUCIS 
LOCUMTENEN., EXERCITUUM SUPREMO-GENERALIS, 
PRIMUS SENATOR, ET COMITAT. DE UNGH SUPR. COMES 

TOT TITULIS CLAR, TOT MERITIS GLORIOS, 
NUNC ALIENO SOLO PUGILLO TERRAE TECT. ET 

MORT. EXULAT.
HINC DISCE VIATOR

23*
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VICISSITUDINIS HUMANAE C0NDÍTI0 ESSE 
NIL FIXUM NIL PERENNE IN EXILIO SUO HABERE. 

MORTUS EST MUNDO. OMNIB. MUNIT. ECCLESIAE SACR. 
RODOSTI DIE VI. NOV. ANNO MDCCXXV. AET. SUAE LXL 

SED QUOD VIVAT COELO 
EIUS EXEMPLARIS PIETAS IN VITA 

GENEROSA AEQUANIMITAS IN EXILIO 
LONGA PATIENTIA IN MORBO 

BREVIS SED FORTIS CUM PIETATE. LUCTA IN MORTE 
LUCULENT. TESTIMONIUM RELINQV. POSTERIS. 

ABI VIATOR
NON IMMEMOR PIE DEFUNCTI AC MEDITARE 

HIS ARMIS NONNISI EXPUGNARI COELUM.

V.

G róf E sz te rh á z y  A n ta l tá b o rn o k  e ír ira ta  
a  ro d o s tó i g ö rö g  tem plom ban.

(Czímer.)
HIC IACET

COMES ANTONIVS ESZTERHÁZI DE GALANTHA ETC.
PRINCIPVM

PAVLI ESZTERHÁZI HVNGARIAE PROREGIS ET 
EMERICI TÖKÖLI

NON DEGENER NEPOS. QVI PRIMVM DVCE IMPERII
AQVILA

OTHOMANICAM LVNAM IMPETENS CASV FATALI 
CAPTVS IN

TVRRIM BYZANTINAM CARCERE CELEBREM DVCTVS
FVIT, INDE

VBI OBSCVRABATVR VT SPLENDIDIOR ASSVRGERET
ELVCTATVS

FRANCISCO II. RAKOTZI TRANSSYLVANIAE PRINCIPE 
ADVERSVS LEOPOLD. I. IMP. ADHAESIT PRO LIBER

TATE HVNG.
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VINDICANDA INVICTO ANIMO SORTE TAMEN HIC
QVOQVE

SIBI MINVS AEQVA DIMICAVIT QVEM VIS POTESTATIS
EXTOR

REM PATRIAE EXVLEM THRACIAE ACCOLAM FECIT
FVGIEN-

TEM FORTVNAM SECVTVS IN PROPONTIDIS 
L1TTORE STI

TIT GRADVM, VBI ALTERNANTIBVS FVGITIVI 
MVNDI BO

NIS AC MALIS ERVDITVS VERACITER AGNOVIT MILI
TIAM ES

SE VITAM HOMINIS SVPER TERRAM. EXPLETO BELLI
DVCIS

MVNERE AD PROMERITA DVRAE MILITIAE PRAEMIA
RECIPIEN

DA AD DOMINO EXERCITVVM ET PRINCIPE REG VM
TERRAE

EVOCATVS OBIIT RODOSTI, ANNO AETAT. XLVI. SALVT. 
MDCCXXIL X. AVGVSTI.

HOC PERENNE FILIALIS OBSERVANTIAE 
MONVMENTVM POSVIT 

COMES VALENTINVS ESZTERHÁZI.

VI.

S za rv ask en d i Z sib rik  M ik lósnak  R ák ó czy  u d 
v a rm este rén ek  s í r i r a ta  a  ro d o s tó i g ö rö g  

tem plom ban .
(Csímer.)

HIC IN TERRA EXTRANEA POST 
VARIOS FORTUNAE CASUS 

REQUIESCIT DOMINUS NICOLAUS 
SIBRIK DE SZARVASKEND NOBILIS
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HUNGARUS, SERENISSIMI FRANCISCO 
II. RÁKÓCZI TRANSSYLVANIAE PRINCIPIS 

AULAE PRAEFECTUS, IN ADVERSIS SICUT IN 
PROSPERIS CONSTANTER INCONSTANTEM 

EIUS SORTEM SECUTUS 
EXUL CUM EXULE DNO SUO VI-ΤΟ AB 
ILLIUS OBITU MENSE POST GRAVEM

V. ANNORUM INFIRMITATEM 
LXH CIRCITER ANNOS NATUS SUC

CUBUIT RODOSTI AD PROPONTI
DEM. DIE VII. 8-BRIS MDCCXXXV.

VII.

L an g e n th a li d r . L á n g n a k  R ákóczy  u d v ari o r 
v o sá n a k  s ír fe l ira ta  a  k o n stan cz in áp o ly i 

m a g y a r  tem etőben .
( Czimer.)

HIC JACET
EXCELLENTISSIMUS AC ERUDITISSIMUS VIR 

PHYSICES ET MEDICINAE DOCTOR 
JACOBUS AMBROSIUS LANG DE LANGENTHAL,

NORIMBERGAE IN GERMANIA NATUS, 
IBIDEMQUE LAUREA DOCTORALI ORNATUS; 

SERENISSIMI FRANCISCI II-M RÁKÓCZY 
SACRI ROM. IMPERII ET TRANSSYLVANIAE PRINCIPIS 

MEDICUS ET CONSÍLIARIUS AULICUS,
VÍR PRAESTANTISSIMUS, ARTIS CHIMIAE ET 

SECRETORUM NATURAE SCRUTATOR 
ACCURATISSIMUS,

RELIG. EVANG. ZELANTISS1MUS,
ERGA QUOSVIS HUMANISSIMUS,

PRINCIPI SUO ET OMNIBUS GRATISSIMUS, 
PLURIMAS TRANSIENS REGIONES MULTIS 

LABORIBUS FESSUS,
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DUM PATRIAM AD QUIETEM TENDIT, 
HIC REQUIEVIT.

OMNIUM MORBORUM GNARUS: 
IGNOTO SIBIMET MORBO DECESSIT 

CONSTANTINOPOLI, ANNO 1725.
DIE 14. JANUARII, AETATIS SUAE 61.

^AA/lTJlfWvv'

(A Thököly- és Rákóczy-emigratió többi tagjainak 
sírfeliratait vandal kezek megsemmisíték.)

T. K.

V É G E .



UTÓLAGOS JEGYZETEK.
A 76-ik laphoz. A ráczokkal való végleges meghasonlást 

az emlékíró által itt elbeszélt eseményen kívül még azon körül
mény is okozá, hogy a legtevékenyebb dunántúli kurucz ezre
desek egyike Sándor László, miután Pápát, Veszprémet, Szé
kes-Fehérvárt, Simontornyát és Siklóst megvette Rákóczy ré
szére: 3000 emberrel Pécs alá szállott, s azt is fölkéreté. E vá
rost akkor leginkább ráczok és németek lakták. Hogy a Sán
dor László által követelt sarcz és feladás fölött békén alkudoz
hassanak: két órai fegyvernyugvást kötöttek. Azonban e nyug
idé alatt a városbeli ráczok megszegvén hitöket, egyszerre csak 
kilőnek a kuruczokra; erre Sándor László felboszankodván, ro
hamot veret, s a falakat ellenállhatlan dühvei és gyorsasággal 
megmászva, a várost zsákmányra veti, s rácz és német lako
saiból 800-at kardra hányat. Ez esemény is egy időben esett 
Kreuz tábornok megveretésével, és Sándor Lászlónak hasonlókép 
nem volt tudomása a Károlyi által a ráczokkal kötött egyes- 
ségről, miként Deák Ferencznek s Ilosvay Imrének nem.

A 259-ik laphoz. Az előbbeni lapról áthozott jegyzet 
utolsó pontja így bővítendő ki: „Csak Láposvidékén maradt 
még — Kővár, Somlyó és Hadad várakon kívül — Erdélyben 
kurucz had, s itt-ott a hegyekben némi guerilla-csapatok. 1710. 
január elejével gróf Csáky István Hadadot is német kézre játszá.u

T. K.

-αλλαΓιΠαλλ~
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Dobrony 312. 313. 315.
Dorgó hegység 294.
Dolgoroky herczeg 281. 283. 284. 320. 
Dolha 16. 19.
Domahid 304.
DÖmsöd 306.
Dragabartfalva 318.
Draguly 259.

24*
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Draskovich gróf, országbíró 102.
„ cs. tábornok 254.

Dráva f. 254.
Drégely-Palánk 314.
Drinápoly 324.
Drohobicza 16. 284. 304. 320. 
Drosdovicze 14. 304.
Drugeth Krisztina 102.
Dudvág f. 104. 108. 126. 127. 130 

— 132.
Dnló Adám 112.
Duna 2. 45. 46. 73 — 75. 80 — 83. 85. 

86. 88. 91. 104. 106. 115. 122. 
123. 126. 140. 143. 186. 187. 
229* 230. 254. 259. 275. 277—
279. 281. 283. 303. 305. 306. 
319.

Ebeczky 106. 110. 134.238.249.294. 
Eckstein János 33.
Ecsed 164—166. 168. 294. 309.313. 

329.
Ecséd 311. 314. 319.
Eger 2. 47. 52. 71. 77. 79—81. 115. 

118. 1 2 2 -1 2 4 . 142. 147. 170. 
173. 174. 192. 195. 238. 252 — 
254. 272. 278. 281. 285. 305— 
309. 313—315. 319.

Egervár 199.
Éger 201.
Egregy (Magyar) 154. 308.
Elbingen 320. 322.
Eleskö 229.
Emberfő hegyek 154. 162.
Emöd 319.
Enyiezke 313. 314. 317.
Eperjes 2. 69. 71. 97. 230. 260.. 275

282. 286. 294.
Erdély 34. 43. 44. 5 6 -6 0 . 72. 88. 

92. 93. 95. 100. 102. 113. 114. 
117. 118. 132. 141. 143. 144. 
146. 150-152 . 154. 160. 161.

163. 164. 167. 168. 173. 174. 
178. 184. 193. 195. 200. 202— 
205. 209—213. 220. 223. 225.
228. 230—232. 235. 254. 255.
259. 260. 276. 280. 287. 289. 
291. 293. 297. 307. 308. 311. 
312. 318. 329. 348. 349. 353. 
354. 360.

Erdődy bán gróf 102.
Erdő-Szada 308.
Érsek-Újvár 83. 102. 103. 175. 178. 

179 185. 186. 198. 201. 230.
241. 244. 251—255. 257. 259.
260. 266. 269—272. 275. 278—
280. 281. 291. 296. 305. 306.
308—310. 314.

Eszék 254.
Esze Tamás 18. 31.
Eszlár 309.
Eszterházy Antal 82. 83. 85. 86. 106. 

109. 110. 113. 115. 131. 132.
134. 143. 152. 159. 182. 1*84.
188.189.198. 227—229. 237. 254.
256. 259. 260. 262. 266. 270* 
271f 273. 275. 276. 279. 281 —
283. 331. 336. 356.

Eszterházy Bálint 357.
„ Dániel 115. 122—124.260.
261. 294. 296.

Eszterházy Ferencz gr. 278.
„ Pál nádor 63. 257. 356. 

Esztergom 126. 168. 173, 178. 181. 
184. 186—188. 192 — 194. 238.
307. 309. 310.

Eugen savoyai herczeg 73. 95. 223.
224.

Farkasfalva 106. 130.
Fehérhegyek 84. 104. 106. 115. 134.

229. 238. 246. 255. 257. 
Fekésháza 318.
Fekete-Patak 320.
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Fél 303.
Ferdinánd I. király 53. 56. 196. 
Feriol 120.
Fertő 181.
Fierville 77. 119.
Fleury bibornok 335. 336.
Fluck cs. alezredes 86. 254#
Fogaras 132. 203.
Fóny 317.
Forgács Juliánná grófnő 277.

„ Simon gróf, tábornok 47. 49. 
79. 81—86. 95. 97. 104. 113— 
115. 117. 118. 143. 150. 154. 
157. 158. 161. 168. 173. 177— 
180. 187. 193 -195 . 198. 233. 
283. 294. 336.

Földközi tenger 324.
Földvár (Duna) 75. 80. 85. 168. 259.

277. 306.
Fraknó vár 182.
Franczia király 96. 274. 275. 278. 

280. 284. 298. 300. 316. 322. 
323. 331 -3 3 7 . 340—342. 

Francziaország 8—10. 119. 120. 177. 
267. 274. 297. 322. 325. 331 — 
335. 340. 346.

Frangepánok 340. 354.
Friedberg 235.
Fülek 200. 261. 311.
Füzér vár 317.

Gács 261.
Gács-ország 320.
Galánta 229. 238. 257. 356.
Galata 345. 354.
Galgócz 73. 104. 305. 306.
Galliczia 253.
Gallipoli 324.
Gál-Szécs 314. 318.
Garam f. 181. 241. 252. 255. 257. 

271.
Garany 312.

Góczi Gábor 128.
„ Zsigmond 128.

Genes 313.
Gencsy Zsigmond 202.
Gengeleg 314.
Gerendyek 340.
Gerhárd György 336.
Gertruidenberg 300.
Gímes 314.
Glöckelsperg cs. tábornok 34—36. 114.

123—125. 155. 158. 184. 202. 
Gömör 124. 125. 310.
Göncz 313. 314. 317.
Görgény 202. 255.
Groisbois 323. 337.
Gruzsinsky tábornok 272.
Guta (Nográd v.) 319.
Guta (Pozsony v.) 229. 251.
Gyalu 311.
Gyarmat (Kis, Hont v.) 307.
Gyömörö (Pest v.) 307.
Gyöngyös (Heves v.) 77. 78. 95—97.

100. 142. 305. 306. 309. 311. 
Gyöngyös Halászi 319.

„ (Zemplén v.) 294.
Győr 2. 47. 83. 95. 168. 198. 234.

235. 254. 255.
Gyula-Fehérvár 92. 202. 255.
Gyürki Pál tábornok 181.

H adad 360.
Hajdú-városok 20. 33. 34. 41. 57. 

58. 60.
Hajnács-kő 256. 261.
Halász 309.
Halmágy 202.
Halmaj 310. 319.
Hamel Bruininx 73.
Harangod 15. 41. 125.
Hartberg 234. 235.
Hatvan 125. 193. 260. 305. 307. 
Havaselve 164,
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Heisterek cs. tábornokok 33. 80. 8 l. 
83 - 86. 95. 96. 106. 112. 115. 
168. 184. 199. 200. 236. 238— 
240. 244. 247—250. 252—255.
257. 259—261. 278—280. 

Hellenbach báró 197.
Helissan Kér. János 334.
Helsingfors 322.
Henter Mihály 230.
Heraklea 324.
Herbeville cs. tábornok 124. 126. 130. 

132. 140. 141. 150. 151. 155. 
156. 161. 162. 174. 193. 202. 
244. 258.

Hernád f. 45. 191. 192. 279.
„ -Németi 314. 317.

Heron (du) marquis 8. 10.
Hertneki várkastély 282.
Heves vm. 271. 311. 319. 320. 
Hévviz 319.
Hochstädti csata 95.
Holesicz 13. 304.
Hollandia 274.
Homok-Terenye 315.
Homonna 265. 312. 318.
Hont V. 124. 307. 310.
Horváth 18.

„ György 297.
„ Tamás 187.

Horvátok és Horvát-ország 79. 83. 88. 
181. 199. 235. 237. 253. 254. 
297. 354.

Hrabócz 318.
Hunyad 259.
Huszt 32. 34. 228. 276. 2 9 5 -2 9 7 . 

318.

Ibrahim effendi 345.
Illésházy cs. 257.
Ilosvay cs. 31. 33. 34. 43. 75. 322. 

360.
Imsós (Imsód) 82.

Ipoly f. 257. 260.
Iríny 313.
Ismíth 353.

Jabloncza 84.
Janova 321.
Janus (orosz) tábornok 274.
Jaraszló (Jaroslaw) 283.320.321.333. 
Jász-Berény 271. 276. 319.

„ -Kis-ér 319.
Jászé 286.
Jászok 20. 21. 45. 125. 271.
Javaró 299.
Jaworow 321.
Jelachich Gábor 254.
Jenikö 324.
Jeszlreb 312.
József I. király 79. 175. 177. 223. 

254. 259. 283. 286. 288. 292. 
295.

Xajdacsy Ferencz 338.
Kálié 33. 34. 294.

„ (Nográd V.) 319.
Kálnásy István 16.
Kalocsa 76. 85. 92. 142. 216.
Kalota havasai 212.
Kalota-szeg 255.
Kály 314.
Kamenszky Petronius 17.
Kanizsa 198.
Kápolnás 319.
Kapuvár 168. 233. 259.
Karaffa cs. tábornok 59.
Karika-szoros 151. 154—156. 202.

203. 259. 308.
Karlovicz 59. 75. 87. 230.
Karlsbad 9. 177. 200. 201.
Károly (Nagy) 36. 37. 39. 295. 297. 

304. 313. 315.
Károly XII. svéd király 200. 202.
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225. 235. 236. 259, 263. 264. 
273. 295. 297, 304. 313. 333. 

Károlyi Sándor tábornok 15. 16. 19. 
37. 45. 48. 49. 73—77. 79. 80. 
8 4 -8 6 . 112. 113. 115. 143. 151. 
155—157. 160. 161. 163. 167.
173. 184. 191. 193. 199. 202.
213. 221. 231. 232. 254. 255,
257. 259. 265. 267—269. 271.
275—278. 280. 281. 283—285.
288. 2 9 3 -2 9 7 . 320. 360.

Kárpát hegy 124, 163. 247.
Karva 115. 178. 188. 310.
Kassa 15. 41. 45. 49. 71. 88. 97. 

100. 103. 105. 168. 188. 190— 
193. 198. 200. 236. 253. 260. 
269. 272. 275. 282. 286. 294— 
296. 309. 3 1 1 -3 1 4 . 317. 318. 

Kászony 309. 313.
Káta 305. 319.
Kecskemét 45. 48. 151. 260. 272. 
Keczer Sándor 228.
Kelemen XI. pápa 286.
Kéménd 307.
Kemény János 205, 212.

„ Simon 212.
Kér 314.
Keresztes 315.
Késmárk 49. 353.
Kiba 46.
Kiüti 86.
Kiovi palatinus 13. 273. 282.
Király Adám 322.
Király-hegy 191.

„ -Helmecz 312.
Kirchpaum cs. tábornok 259.
Kis Albert 18.

„ Balázs 35.
„ -Ér 319.

Kisfaludy György 233.
. „ László 199. 233. 235.
tüs-Marton 79. 80,

Kladova 325.
Klinecz 17. 304.
Klobusiczky Ferencz (báró) 228. 
Kocsárd 202.
Kókay Márton 286.
Kolozsvár 162. 202. 211. 255. 311. 

312.
Komárom 81. 83. 124.184—187. 238. 

239. 254. 255. 257. 259. 307,
308.

Komlós 317.
Konstanczinápoly 230. 275. 299. 323 

—325. 345. 346. 354. 358. 359. 
Konszky palatínus 14.
Koppenhága 322.
Korlát 319.
Koronczó 83. 84. 95. 233.
Kosztka 10.
Kottori 254.
Kovács Gergely 338.
Kovácsi 308.
Kovarczd 314.
Kökényesdy 1. Vetés 280.
Kölesd 254.
Körmend 237. 259.
Körmöcz 49. 239.
Köröm (Sajó) 310—312. 314. 320. 
Körös (Nagy) 151. 272.
Körtvélyes 313. 318.
Kőszeg 168. 233. 238. 254. 278. 
Kőszegi 338.
Kővár 73. 162. 163. 256. 296. 308.
. 360.

Kövesd 314.
Krakkó 195.
Kraszna 36. 37. 164. 165. 
Krasznahorka 194. 279. 282.
Kreuz cs. tábornok 75. 234. 360. 
Krucsai István 336. 339.
Kukiczova 321.
Kukisow 320. 321.
Kukländer cs. ezredes 184.
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Kunok 20. 21. 45.
Kürt 307.

L ajta f. 2, 79. 234. 235.
La Maire 118. 126. 130. 182. 200.

274. 275. 278. 280.
La Mothe (de) 106. 111. 119. 130.

131. 138. 151. 242. 246. 247. 
Lang dr. (Langenthali) 358. 
Láposvidék 255. 256. 259. 308. 360. 
László I. király 54.
Lasztócz 313.
Latorcza f. 23. 26. 169.
Laxemburg- 254.
Lázár 338.
Lébény-Szent-Miklós 2. 76.
Lednicze 253. 329.
Leffelholcz cs. tábornok 261. 297. 
Légrád 254.
Lehman 2.
Lehócz 316.
Lelesz 312. 315.
Lemberg 14. 321.
Lengyelország 2. 8. 28. 48. 116. 120. 

148. 165. 197. 202. 224—226.
236. 263. 264. 275. 281. 283.
284. 286. 291—294. 296—298.
303. 304. 316. 320. 321. 333.
334.

Leopoldvár 103. 104. 107. 115. 124. 
126. 133. 141. 180. 226. 229.
240. 244. 245. 247. 290.

Léva 47. 261. 3 0 6 -3 0 8 .
Liget erdő 165.
Limprecht 121. 233.
Lincz 11. 47.
Lipót I. király 59. 62. 73. 79. 92.

103. 176. 356.
Liptó 217. 257. 260.
Litava 253.
Liter (Kis) 315.
Lokus patak 265,

Longueval 2.
Lorántffyak 340. .
Losoncz 261*
Lőcse 49. 261.
Lök (Kis) 315.
Lörinczi 193. 311. 314.
Lőrincz-Káta 260.
Lőwenburg cs. tábornok 114. 
Lubomirsky herczeg 48. 195. 253. 
Lucz 304.
Luka 315.
Luzsénszky Sándor 251.

Mád 313. 314.
Madarász 308. 315.
Madrid 324.
Magierowoska 321.
Magyari (Nagy) rév 229.
Magyar Óvár 2. 234.
Maine (du) hg 342. 317.
Majos János 14. 15. 18. 24.
Majtény (Nagy) 295. 309. 313. 315. 
Makiár 315.
Makovicza 329. 333. 335. 336. 339. 
Máramaros 14. 16. 32. 33. 40. 154. 

165. 169. 228. 273. 275. 276. 
295.

Marcus Aurelius 178.
Mária lengyel királyné 333.
Máriássy Ádám 339.
Maros (Nagy) falu 124.

„ folyó 211. 212. 231. 232.
„ Vásárhely 203. 206. 311.

Mátra h. 124. 125. 265.
Mecsinszky 9.
Medgyes 118.
Méra 310.
Meszes hegyek 37. 154.162. 164. 165. 
Mezö-Kövesd 309.
Migli cs. százados 268.
Mikes Mihály- gróf és tábornok 72. 

93. 100, 101. 143.204.296.322.
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Mikes (Zágonyi) Kelemen 337. 345 
Mikóháza 317.
Minaj 318.
Minski vár 9. 303.
Miskolcz 71. 72. 75. 77. 112. 171.

173. 199. 305. 309.
Mocsonok 257. 307. 308.
Modor 115. 194. 238. 255. 
Modorfalva 310.
Mohi 320.
Moldva 164. 165. 273. 27 5 .2 9 6 .2 9 9 . 

300.
Molitard Lajos 338.
Montecuccoli ezred 12. 20—22. 25.

27. 29. 36. 41. 49. 71.
Móricz IS.
Morva folyó 106. 238. 240. 255. 
Morvánka 314.
Morvaország 81. 88. 96. 104. 141. 

142. 188. 197. 198. 200. 201. 
238. 239. 257.

Mosony 76. 234. 303.
Munkács 1. 12. 17 — 20. 25. 36. 4L  

102 121. 168— 170. 192. 195. 
200. 201. 203. 226. 227. 257.
258. 263. 275. 276. 281 — 283.
285. 290—295. 297. 303. 304.
309. 311 — 313. 315 — 320. 329. 

Mura f. 83.- 254.
Muraköz 254.
Murány vár 121. 282. 296. 297.

Nagy-Bánya 37. 42.
Nagy Dávid 346.
Nagy-Ida 310.
Nagy (Zsámboki) István 189. 
Nagy-Marton 235.
Nagy-Mihály 262. 312. 318. 
Nagyszeghy Gábor 280. 
Nagy-Szombat 97. 104. 106—

112. 130. 133. 168. 178. :

. 181. 238. 257. 270. 292. 305.
306. 308. 310.

Námény 304. 309.
Nándorfehérvár 230. 232. 
Német-Ujhely 2. 175. 235. 303. 
Neszmély 184.
Neszter f. 299.
Nezsider 254.
Neuhaus 1.
Nicomedia 75. 353. 354.
Nigrelli marquis cs. tábornok 15. 41. 

71.
Nógrád 124. 260. 311. 318.
Norval 110.
Nürnberg 358.
Nyír-Bátor 313.

,, -Egyháza 313. 315.
Nyitra 46. 111. 141. 142. 174. 186. 

230. 235. 241. 245. 253. 255— 
258. 270. 271. 310. 314. 

Nyitra-Szerdahely 314. 315. 
Nyerges-Újfalu 178.
Nyúzó Mihály 287.

d’O marquis 335.
Ócsa 307.
Ocskay László 46. 47. 84. 106. 134. 

175. 229. 237—243. 2 4 5 .2 5 2 — 
254. 266*

Óesva 313. 320.
Okolicsányiak 48. 78. 98. 99. 143. 

216 — 218.
Olcsa 308.
Oláhország 118.
Olaszi (Várad) 32. 34. 35. 62. 
Olaszország l. 7. 9. 11. 12.237.267. 

298.
Onga 279.
Ónod 197. 199. 211. 213. 217. 221.

226. 283. 311. 314. 315. 329. 
Oppeln 56.
Opos (Bátor) 166.

Rákóczy Ferencz fej. emlékiratai II. 25
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Ordas (Duna) 306.
Ordódy György 279.
Orleans herczeg 334. 336.
Orosz Pál tábornok 143. 162. 202. 

260.
Oroszvég 304.
Orsóvá 326.
Ottlik György 97. 99. 134. 244.
Óvár (Magyar) 2. 234.

Pácsa 309.
Paks 85. 167.
Pálfalva 38. 39. 42. 304.
Pálffy János gróf, cs. tábornagy! 30.160. 

168. 181. 182. 184. 190. 229.
233. 235. 247. 250. 252—254.
257. 278. 283. 284* 285. 288.
289—292. 294. 296. 297. 320.

Palocsa vár 253.
Palocsay György (báró) tábornok 277 

— 279. 297. 319.
Palócz 294. 312.
Palota 168. 259.
Pápa 83. 168. 234. 235. 254. 255.

360.
Pápay János 299. 323. 336.

„ Gáspár 339.
Pap Mihály 13. 14. 18.
Parajdy 338.
Páris 322. 334.
Párkány 59. 182. 310.
Parndorf 235.
Passau 11. 47.
Pásztó 309. 311.
Passy 322*
Passarovicz 324.
Pata 307.
Patak (Fekete) 320.
Patak (Sáros) 256. 281. 282.
Pazdics 317. 318. '
Pécs 168. 360.
Peklin 318,

'Pekry Lörincz gróf és tábornok 72.
73. 93. 94. 100. 101. 114. 143. 
144. 202— 204. 206. 207. 232— 
234. 242. 243. 249. 250. 260. 

Perény 314.
Perényi (Prínyi) Miklós (báró) 251.285. 
Pest 52. 114. 192. 193. 234. 271. 

284. 319.
Péter czár 225. 235. 236. 252. 258. 

262. 273—275* 280. 283. 284. 
292. 294. 297—300. 313. 316. 
320—322.

Pétervárad 152. 234. 254.
Petri 315.
Petróczy István báró, tábornok 72. 100. 
Pinnye f. 26.
Pintye 37.
Piper 235.
Podoliai palatinus 14.
Polyánka 304. 318.
Poroszló 319.
Poroszország 202.
Potoczky palatinus 13. 16. 263. 
Pottendorf 2.
Pozsony 47. 73. 76. 132. 175. 178. 

187. 188. 194. 216. 230. 238. 
256. 257. 259. 266.

Pöstyéni fürdő 180.
,, János 256*

Prága 1. 201. 289.
Prayner cs. tábornok 259.
Prencsfalu 314.
Pruth f. 300.
Puchó 286.
Pudmericz 133. 137. 141. 307. 308* 
Pultava 274.
Putka-Helmecz 312.

Rába 83. 233. 234. 259.
Rabatta cs. tábornok 86.
Rabutin (de Bussy) gróf, cs. tábornagy
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34. 43.72. 114.118. 173 .174.184. 
185. 187. 188. 190. 192. 193·
202. 229. 232. 234. 235. 242.
258. 275.

Rácz-Almás 319.
Ráczok 45. 46. 75, 77. 82. 86. 88. 

91. 92. 112. 123. 124. 152. 158. 
168. 181. 199. 233. 234. 254.
255. 260. 266. 268. 272. 277.
305. 360.

Rácz-Almás 277.
Ráday Pál 48. 223. 225. 228. 
Radalovies abbé 337.
Radics Endre 492. 260. 275.
Radnót 211. 311.
Radzieousky 202.
Radziewsky bibornok 48.
Radvánszky János 94. 144. 145* 
Rakomaz 313. 315.
Rakovszky Menyhért 218. 221.
Ratibor 56.
Rauchoff 266.
Rechteren (de) 181.
Récse 257. 266.
Rédey 205.
Regécz vár 317. 329.
Rétay 137.
Réthey György 257.

„ Ferencz 285.
Révay Gáspár báró 253.

„ Imre báró 238.
Richan cs. tábornok 84. 93. 
Rima-Szombat 311.
Riviére (de) 119. 187. 270.
Rodostó 325. 326. 331. 343. 345. 

355—358.
Római sáncz 85. 125. 178.
Romhány 2 6 5 .2 6 8 .2 7 0 .2 7 4 .3 1 8 .3 1 9 . 
Roth ezredes 120.
Rothensteín 255.
Rozsnyó 194. 200. 218. 260. 265. 

276. 279. 309. 311.

Rouen 322.
Rudolf király 56.
Ruszcsuk 326.
Ruszkócz 316.
Ruszt 76. 77. 168. 254.

Ság (Ipoly) 100. 101. 306. 307.
Sajó f. 45. 125* 279. 283. 314. 
Salánk 291. 293. 320.
Sándor Ferencz 277.

„ László 360.
Sárfö 303.
Sarkad 255* 294.
Sáros 2. 253. 282. 303. 318. 329. 
Sárosi gróf 334. 335.
Sáros-Patak 256—258. 303. 312. 315 

—317. 329.
Sasvár 84. 229.
Sátor-Alja-Ujhely 1. 303. 312. 317. 
Schembec 227.
Schlick cs. tábornagy 47. 4 9 .7 3 .2 1 9 . 
Sebesvár 256. 259.
Sóllye 112. 229. 238.
Selmecz 101. 102. 259. 314.
Sempte 229. 306. 308. 310.
Sennyei István (báró és tábornok) 40.42.

45. 156. 159.160. 1 7 3 .2 9 3 .2 9 7 . 
Scheremetof orosz tábornok 299.
Setin vár 238.
Siklós 168. 360.
Simontornya 168* 234. 254. 260 .278 .

360.
Sók 238*
Solt 82. 86. 93. 306.
Sólyomköi vár 154— 156. 294.
Somlyó 168. 296. 329. 360. 
Somogyság 278.
Somorja 73. 85. 303.
Sopornya 253. 308.
Soprony 167. 168. 182. 188. 189.

234. 235. 238. 253. 254. 257.
259. 278.

25*
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Spanyolország 9. 338.
Stahremberg gróf, cs. tábornokok 184 — 

189 .192.194. 20 0 .2 2 6 .2 2 8 — 230. 
233—235. 237. 238. 240. 242. 

Stampsen 238.
Steinville cs. ezred 229.

„ cs. tábornok 260.
Stepney lord 174. 181.
Styria 88. 96. 233. 2 >6.
Stomfa 238.
Stueln 238.
Styrum cs. tábornok 73.
Sulz cs. tábornok 96.
Sül 319.
Sümeg 168. 259.
Svéd 263. 264. 268. 27 3.
Szabolcs 32. 40. 164. 287. 309. 320. 
Szada (Erdő) 308. 311.
Szakolcza 104. 238. 240. 255. 257. 
Szala 254.
Szaláncz 313. 314. 318.
Szalk 277. 319.
Szalk-Szent-Márton 277. 319.
Szamos f. 27. 29. 36. 37. 39. 42. 45. 

159. 164. 212.
Számos-Újvár 159. 161. 162. 202. 

203. 308.
Szaniszló 309. 313.
Szaniszló lengyel kir. 225. 263. 264. 

272. 273.
Szapolyai János király 56. 60. 
Szarvaskő 282.
Szász-Keresztur 312.
Szászország 200. 202. 224. 225. 228.

237.
Szász-Sebes 95. 255.
Szászváros 255.
Szatmár 14. 15*. 27. 30. 34 36. 37.

4 1 - 4 5 .  1 14. 123. 1 9 9 .254 .276 .
280. 295—298. 304. 307. 308. 
311. 315. 320.

Száva Mihály báró, 72. 93.

Szeben (Kis' 282.
Szeben (Nagy) 42. 72. 95. 118. 132.

151. 162. 202. 203. 208. 
Szécsény 141. 142. 152— 154. 168. 

180. 203. 257. 259— 261. 265. 
276. 307. 308. 310. 315. 

Széchenyi Pál érsek 76. 78. 216. 
Secula ezred 234.
Szegi puszta 276. 319.
Szeged 86. 9 0 .’ 95. 103. 151, 153.

231. 232. 272. 305. 306. 
Szegedy Ignácz 256.
Székelyek 210. 211. 329. 354. 355. 
Székelyhídi vár 164. 304. 
Székes-Fehérvár 360.
Szekszárd 278.
Szemere 314. 315.
Sendomir 227.
Székesfehérvár 83. 168.
Szendrő 71.
Szent-András 314.
Szent-Benedek 124. 125. 314. 
Szent-Endre 125.
Szent-Gothárd 86 87. 168. 
Szent-György 115. 194. 238. 266. 
Szent-Kereszt 124.
Szent-Iványi János 233. 294. 297. 
Saint-Just 119.
Szent-Marja 312.
Szent-Márton-Káta 319.
Szent-Miklós (Libény) 2. 76. 
Szent-Miklósi vár 23. 25. 316—318. 

321.

Szepes 50. 192. 195. 260. 261. 282. 
334.

Széplak 318.

Szered 104. 127— 129. 229.

Szerednye 22. 312.

Szerencs 58. 258. 2 6 0 .2 7 9 .2 8 0 .2 8 1 .  
307. 309. 312. 314 — 317. 319. 
320. 329.
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Sickingen cs. tábornok 114. 2 6 5 .266
— 2G8.

Szigetvár 168.
Szíhalom 311.
Szilágy-Somlyó 34— 36.
Silézia 88. 116. 197. 198. 237. 238.

241. 242. 245. 246. 273. 
Sziniavsky család 10. 203. 316. 317.

318. 333.
Szinyava 321.
Szirák 314.
Szirmay István báró 78. 132. 143. 

170. 173. 216.
Szkólya 174 203. 284. 285. 288 .294 .

304. 320.
Szobráncz 312.
Szolnok 46. 125. 192. 193. 198 .278 .

281. 286. 319.
Soltik 272.
Szombathely 168.
Szomolyán 84. 229.
Szöcs 308.
Szöcs János 35.
Szöllős (Nagy) 318.
Szöllös 270. 313.
Stry 294. 320.
Sztariszello 321.
Sztropkóvár 286.
Szurova 321.
Sunderland lord 200.
Szurdok 157. 308.

Tállya 317.
Tapolcsány (Kis) 112. 175. 251. 252.

307. 309. 310. 315.
Tapolcsány (Nagy) 238. 253. 257. 
Tárkányi vár 40. 313.
Tárná f. 125.
Tarpa 18.
Taszár 314.
Tata 168. 184. 235.
Tavarnok 270.

Telekessy István püspök 47. 62. , 
Teleky Mihály gróf és tábornok 73.

93. 114. 143. 163. 230. 232. 
Temesvár 92. 231.
Terebes 312.
Terenye (Homok) 315.
Thorn 320. 321.
Tige báró cs. tábornok 202.
Tisza 26. 27. 29. 32. 4 4 .5 0 .8 2 .1 2 5 . 

165. 169. 173. 187. 193. 276.
278. 281. 282. 287. 313. 315.

Tisza-Becs 27. 31.
„ -Szalka 309.

Titel 90.
Tollet cs. tábornok 235. 260.
Tolvay Gábor (báró) 262.
Tokaj 41. 44—46. 49. 51. 71. 72.

74. 77. 185. 187. 191. 193.201.
282. 304. 305. 308. 309. 313.
315. 329.

Tokay Ferencz 15.
Tompa 125. 314.
Torda 255.
Torna 190. 294. 310. 311.

„ -Alja 310.
Toroczkay István gróf és tábornok 

143. 204.
Tóth András 118.
Tótfalu 311. 319. 320.
Toulousi gróf 323. 334. 335, 342. 

347. 349.
Tökölyi fejedelem 11. 18. 43. 58. 72.

75. 94. 101. 135. 2 6 1 .3 5 3 .3 5 4 .  
356. 359.

Tökölyi (Rácz) 255.
Törökország 118. 197. 267. 299 .324 .

334. 343. 353.
Trakova 314.
Trebete 314.
Trencsény 226, 238. 244—248. 250 

— 254. 257. 286. 290. 313— 315. 
Trencsényi Mátyás 49. 50.
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Turcsányi János 297.
Túri 21.
Túrna 315.
Turócz vármegye 217—222.
Turóczy Gáspár 253.

Udvarhely 311.
Ugocsa 14, 31. 318, 320.
Uj-bánya 314.
Ujkéri János 256.
Uj-Kőbánya 316.
Újvár (1. Érsek-).
Ulejszicz 301.
Ukrainczow 252.
Ungvár 22. 27. 281. 282. 294. 296.

297. 311. 312. 316—320. 355. 
Urbick (Corbe) 223. 252.

Vácz 125. 278. 280. 307.
Vádi puszta 315.
Vadkert 260. 265— 268. 276. 314. 
Vág 46. 73. 76. 81. 84. 97 .104. 108. 

111. 112. 115. 1 2 4 -1 2 7 . 132. 
141. 152. 184. 194. 200. 226. 
227. 228. 229. 237. 238. 239. 
240. 141. 244. 245. 246. 247. 
257. 281. 308. 315. 318. 

Vág-Ujhely 226. 229. 238. 240. 242. 
247. 257.

Vay Ádám 98. 99. 111. 181. 228.
245. 285. 293.

Vaja 285. 288. 320. 336.
Vajda András 286.
Várad (Nagy) 32. 34. 35. 62. 259.

280.

Varannó 318.
Várda (Kis) 32. 40. 284. 288. 289.

313. 320.
Vári 29. 304.
Varsó 8. 9. 13. 26. 234. 252. 274.

303. 320. 321.
Vasi Cser 278.

Vaskapu 202. 232.
Vas Sándor 192.
Vasvár 87.
Vázsonykö 168.
Vecse (Vág) 111. 128. 140. 307.308. 
Velenczések 298.
Vendome herczeg 298,
Verebély (Nyitra) 115. 260. 270.307. 

314,
Verébsár 32. 304. *
Vereczke (Alsó) 293. 321. 
Veresegyház 307.
VereskÖ 133.
Versailles 280. 322. 323.
Verszáli sánczok 259.
Veszprém 33. 259. 260. 360.
Vestern 238.
Veszverés 279.
Veterani gróf cs. tábornok 100.
Vetés 37. 40. 304.
Vetésy (Kökényesdi) László 280. 283. 

299. 334.
Viard cs. tábornok 83. 84. 95. 238. 

239. 240, 241. 242. 244. 245. 
246. 247. 260. 266. 268. 279. 
282 .

Vicze 308.
Viddin 326.
Vielkie Oczy 321.
Vihnyei fürdő 97. 1 0 0 -1 0 2 . 239. 305.

306. 314.
Vincz 255.
Vinna 294.
Virmond cs. tábornok 158. 282. 286, 
Visegrád 124.
Visnioveczky 13. 16. 26. 312.
Visoczkó 321.
Visztula f. 320.
Viza János 216.
Vobezer cs. ezred 113.
Vojnovics 297.
Vöröshegy 247. 248,
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Vöröskö 307. 308.
Vöröstorony 118*

W indschacht 259.
Wolfskehl cs. vasas-ezred 234. 
Wratislaw gróf 175— 177. 181. 201.

Zagyva f. 125.
Zay Endre báró ezredes 297.
Zay Zsigmond báró 339*
Zalatna 202.
Zalusa 321.
Zavadka 26. 304. 317. 318.

Zemplén v. 274. 294. 310. 314. 317.
318. 320.

Zilah 308.
Zilik ezred 264.
Zindendorf gróf 77.
Zólyom 49.
Zrínyi Ilona 303. 325. 340. 345. 354. 
Zsarnócza 314.
Zsibó 43. 151. 154 -  156. 163. 168.

202. 203. 213. 276. 307. 308. 
Zsibrik (Szarvaskendi) Miklós 199.

337. 357.
Zsolna 286.

Lényegesebb sajtóhibák.
1 lap 4 sor fölülről e lő tt i helyett olvasd e lő tt
3 n 4 tt alulról o ly  „ )* s  o ly

14 tt 6 tt fölülről p ala tin  „ r, p a la tin a
14 tt 14 tt tt sorban az eg y  szócska kihagyandó.
15 V 1 1) alulról fe lső o r sz á g i helyett olvasd fe lső m a g y a r o rsz á g i
24 tt 3 Y) Y> ö v é im et „ tt en y éim et
25 tt 13 tt tt m eg á llo d á n k  „ tt m egá llap od án k
27 tt 11 rt tt István  „ Yt Istvánn ak
32 tt 16. 20 sor fölülről B on é „ tt B on é
33 tt 15 sor fölülről b evern i » tt b ev á g n i
33 Yt 18 tt Yt ég ő  » tt tü zes
36 tt 3 rt tt sz ig etre  „ tt fé lsz ig e tr e
47 Yt 2 yt alulról a r a n y b á n y á k a t„ tt a ra n yb án yá ik a t
47 Yt 10 tt tt e lő tte  „ tt öt
48 ti 7 n fölülről in teregnam  „ tt in terregnum
56 tt 8 it a abban  » tt azok b an
65 tt 14 Y) a m e ly ly e k r ő l „ t t m ik rő l
71 a 14 t t alulról c se k é ly sé g én ek  n . a c se k é ly sé g é t
71 Y) 15 t t t t p estisn ek  n t t p estist
78 a 15 t t fölülről törvényszéki elnököt után (ité lŐ m ester) teendő.
79 »> 2 t t alulról H ungáriáé helyett olvasd H ungarae
81 a 2 t t a megkísérteni után: nem  m enék  olvasandó.
84 a 3 t t a S ásvárb a  helyett olvasd S as várba
95 t t 1 t t a szá z  „ a szá sz
95 a 17 t t t t járh assak  n t t já rh assak  e l

100 a 1 t t t t n agyb átyán ak  „ a n a g y b á ty já n a k
100 a 4 t t a sem m in él n t t sem m ivel
101 a 4 t t fölülről m egtagadás „ t t m egtagadása
102 a 14 t t alulról azt után olvasd hitték
108 a 18 t t vélem én y ek n ek  helyett olvasd v é lem én y ek re
109 a 15 a t i fedve, után olvasd k ü lön b en
114 t i 2. 3 t t  1fölülről az E r d é ly ig  helyett olvasd az e r d é ly i h atárok ig
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121  ̂lap 5, sor alulról

124 n 14
125 17 6
125 17 14
126 11 13
135 17 7
137 71 17
139 11 6
144 11 3
146 11 7

155 11. 1
156 11 1

158 J? 6
159 11 2
163 11 11

165 11 4
166 11 18
167 11 3
168 11 11

169 11 3

173 11 1

178 11 10
180 11 3
205 11 13

206 11 15
207 11 11
221 11 9
241 11 2
251 11 5
253 11 16
261 11 1
261 11 3
268 11 10
280 11 5
280 11 9
282 ,, 9
286 11 9
291 11 7
297 11 4
335 11 13
338 11 2
339 11 8

„ alulról 
„ fölülről
n n 
„ alulról
n n
„ fölülről
11 11

„ alulról
77 77

„ fölülről 
„ alulról

„ fölülről
77 7 7

,, alulról

fölülről
alulról

fölülről

alulról
fölülről

77

alulról

fölülről
alulról

fölülről
alulról

m int p ártjáh oz liiven  ra g a szk o d ó  helyett olvasd 
j ó  p o rty á zó  (bon partisan) 

dűl· helyett olvasd dűl,
töb b  után olvasd a M átrából eredő  
veressek -a  helyett olvasd veressek  e 
sz ig etéb en  után olvasd fek üd t  
en ged ik  helyett olvasd h a gyják  
fö ld v e  „ „ födve
v eze tte  után olvasd a dandárt
v é lem én y b en  „ „ s
er d é ly i és  fejed elm i helyett olvasd erd é ly i feje

delm i
k eg y eg te tn i helyett olvasd k ecseg tetn i 
szo ru la to n  á tk ü ld je  helyett olvasd szoru la ton

át k ü ld je
h a llo tta k  helyett olvasd h a llo ttu k
v issza jö v ék  „ „ v issza jö v én ek
h o g y  a főb b je i „ „ h o g y  az ország

fő b b je i
k ét, után olvasd a v á ro stó l e lv á la sz tv a  lé v ő  
csa torn ája  után olvasd m é ly ly e d t  
k incstáru kb an  helyett olvasd kincstárunkban  
B o ro szty á n v á rá t ,, „ B orostyánvárát,

S zo m b a th e ly t B u sto t, 
hét sz ö g -b á sty á za tta l helyett olvasd h étszög-

b ástyáza tta l
birtokai helyett olvasd birtokait s alulról 6 sor

ban monoeure h. manoeuvre 
tábori erődöt után olvasd (fort de Campagne) 
tett helyett olvasd megtett
e név B áth ory  Gábor kihagyandó s a következő 

sorba u ra lk od ott, után teendő. 
JÓ* helyett olvasd jó
eván g elio m o t, „ „ ev a n g elio m o t, a
neki után az a kihagyandó, 
m it kihagyandó.
eg y
S o p ro n y i helyett olvasd S o p o rn y a i 
h ely ek en  „ „ h e ly ek n ek
íg y  » 77 E zért
h e ly en , után olvasandó szem ben  
K á ro ly ia k k a l helyett olvasd a K á ro ly ia k k a l

„ ü jv á r tt  
„ szá m o lh a tta k  „
n k ik ö tö tte  „

fölülről M unkácsvárátó l „ 
alulról zá sz la i „

fölülről b íbornak  „
„ ú tik ö ltség re

Ú jvárt 
szá m o lv a  h aladtak  
b izto síto tta  
a M unkács várátó l 
zá sz la it  
bíbornok  
ú tik ö ltség ére

(E n dre ? L örin cz ?) helyett olvasd Z sigm ond






