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I.

„Az i s t en i  g on d v i s e l é s  e l k ü l d ö t t  a pu sz t a  
h a z á b a ,  h o g y  f egyve r r e ·  és s zab ad sá g r a  k i á l tó  
s z ó z a t  l egyek .  És  m e g h a l l á  e s z ó z a t o t  az 
o r s z ág  m i n d e n  n é p e . “

így szól emlékirataiban ama fejedelem, kiről a láng- 
lelkű Kölcsey oly ihletve zengé:

„Fejedelmünk hajh! vezérünk hajh!
Magyartok gyászban tíl! . . . “

Valójában, akkor is gyászban ült a magyar, a mely 
korról Rákóczinak idézett sorai szólanak; de a fejedelem 
eljőve a szomorú hazába, hogy fegyvernek és szabad
ságnak riadása légyen, és a mint írja, és a mint történt: 
meghallá e riadást az ország minden népe.

Es elkezdődött a „ k u r u c z v i l á g , “ más néven 
II. Rákóczi Ferencz háborúja, mely nagy vérengzéssel 
folyton foly vala nyolcz hosszú éven át, 1703. májusától 
1711. junius 23-káig, a mikoron utolsót dördült az ágyú 
a munkácsi várfokon.

Minden korszak megtermi a maga embereit; s rend
kívüli idők rendkívüli embereket szülnek.

A kuruczvilág folyamában egész sorát látjuk ki
emelkedni a hősöknek, a kik közül néhányról általában, 
s többről egy vagy más tekintetben önelégülten mond
hatjuk el: Ez e k  is a m i é i n k  v o l t á n a k !

Ilyenek magok a főintézők: Rákóczi, Bercsényi; 
ilyen Forgács Simon, Eszterliázy Antal, Károlyi Sándor, 
Vay Adám, Petróczy István, Bottyán János; ilyenek a
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hű dandártábornokok: Béri Balogh Ádám, Ebeczky Ist
ván, s a ritka vitéz Bezerédy Imre és Ocskay László — 
bár e két utóbbinak gyászos végére csak elszomorodva 
gondolhatunk.

Történelmi kutatásaim tárgyát e férfiak hadi pá
lyája képezi. Jelen müvem hősét is az ő soraikból vá
lasztóm. Hősöm a kuruczvilág leghatározottabb katonai 
tehetsége, a magyar népnek akkor egyik legkedvesb em
bere, a nemes jellemű férfiú, a sok tekintetben kiváló, 
eredeti alak: „ G e n e r á l i s  B o t y t y á n  J á n o s . “

II. Rákóczi Ferencz fejedelemnek a hosszú háború 
alatt a brigadérosokon kívül összesen vagy 30 tábor
noka vala. De ezek közül sok csak czímlegesen volt 
tábornok, mások pedig kisebb mérvű, másodrendű sze
repeket vivének. A főszereplő ez a hat: gróf B e r c s é 
n y i  Miklós, gróf F o r g á c s  Simon, gróf E s z t e r h á z y  
Antal, báró K á r o l y i  Sándor, gróf P e k r y  Lőrincz és 
B o t t y á n  János

B e r c s é n y i ,  a fő-főtábornok, a fejedelem hely
tartója, a háború éltető lelke: az akkori Magyarország
nak legelső capacitása volt. Fényes lelki tulajdonsá
gokkal pazurul megáldó az ég. Rendkivül éles eszű, 
terjedelmes elméjű, bő tanácsú, ékesen szóló, szervező 
talentoma kitűnő, e mellett szilárd, hajthatatlan jellem, 
nagy tanulmánynyal, széles ismeretekkel bíró fő; erélyes, 
tevékeny, áldozatkész, és hazaszeretetében rendíthetetlen. 
Lángelméjét az ellenfél is elismeré, sőt bámuló. így pél
dául maga gróf Haister Hannibál, ki három évig volt a 
kuruczok foglya, s mint ilyen, Kassán Bercsényinek gya
kori vendége, — kiszabadultával nem győzé magasztalni 
Rákóczi főtábornagyát. A pozsonyi Labancz Napló *) írja 
1709. aug. 5-kéről: „ H a n n i b á l  H a i s t e r  f e l ő l  a z t

*) Nemz. muz. kézir. hung, quart. 64.
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m o n d j á k ,  h o g y  c s a k n e m  m eg fd l  be lé  az m i n t  
d i c s é r i  B e r c s é n y i t ,  és nem t u d o m  m i c s o d a  
n a g y  r é s z é t  v e t i  az v i l á g n a k  h o z zá ,  h o g y  
n i n c s  hozzá  ha son l í tha tó  ér te lmes  ember  benne. “

íme ez a császár egyik hadvezérének meggyőződése 
volt, oly emberé, ki a kuruczoknak ellensége, s kinek 
alkalma volt Bercsényit igen közelről megismernie. De 
Bercsényi mind e ragyogó tulajdonokhoz hasonló mérvű 
hibákkal ellátott vala; mert módfölött szenvedélyes, nya
kas, önnönlelkületét bálványozó; az egy Rákóczit kivéve 
— a ki iránt példátlan hűséggel, szeretettel, ragaszko
dással, sőt ez a másnak hajthatatlan fő önmegadás sa l  
is viselteték — minden mások iránt büszke, csípős, sértő; 
fesztelenségében vérig gúnyolódó; komoly dolgokban 
gyakran könnyelmű; kétes pillanatokban ingadozó. Ha 
feddenie kellett: keményen és megvetőleg tette1).

A mi hadvezéri ügyességét illeti, ennek kivált az 
első években sikerdús próbáit adá; azonban ő inkább a 
t e rvezés  mint a kivi tel  embere volt. Azért igen he
lyesen cselekvé, hogy a Confoederatio megalakulta után 
jobban csak szervezett és tervezett, s a hadseregeket a 
távolból: hol Nagy-Szombatból, hol Bajmóczról, Ungh- 
várról honnat kormányozó, a vezénylő tábornokoknak 
küldött utasítások által, mint fő-főgenerális. Es ily mi
nőségben Bercsényi helyén volt. Ha tervezett csatáinak 
kivitelét másokra bízta: rendesen jobban sikerültek, mintha 
maga volt a végrehajtó. A háború utolsó éveiben igen 
elbetegesedett, s a táborozásokban, hadi fáradalmak vi
selésében e sajnos körülmény nem kis mértékben gátoló.

Fo r g á c s  Simon tamilt, reguláris katona; jó lovas 
vezér; hadait rendben tartotta: de emberismerete és bá
násmódja épenséggel hiányzott; nagy barátja vala bor- *)

*) Rákóczi emlékiratai.
1*
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italnak, dorbélozásnak; azonfelül önfejű, makacs, és 
különben is csodálatos különczségekkel bíró ember, — 
meglehetős adag büszkeséggel.

Esz te rházy  Antal: maga a megtestesült jó akarat; 
derék, áldozatkész hazafi; a felkarolt ügy mellett híven, 
bár nem egyszer ügyetlenül buzgólkodó; személyére elég 
vitéz: de mint hadvezér gyakran túl-óvatos; a nép zsaro
lását nem engedte, ellenben gazdag urodalmaiban fő
tisztjeit folyton vendégeié; valódi nagy úr, katonái iránt 
bőkezű — de volt is miből; a lakmározást, tánczot, di- 
nom-dánomot Forgácsként ő is szerette. — Hadi taná
csot tartván: rendesen annak adott igazat, a ki utoljára 
szólott1). Tábornokul: sok jó igyekezet — kevés tehet
ség. Szerencséje, hogy vagy Ebeczky és Ocskay, vagy 
Bezerédy és Balogh Ádám majd mindig oldalánál voltak, 
és igy ha némi sikert vívott k i: e kitűnő dandárnokoknak 
tulajdonítható. Rákóczi ezt írja róla: „Eszterházy Antalt 
a családér t  a melyből  való volt, tábornokká ne- 
vezém“2).

Károly i  Sándor a kuruczvilág előtt harczokban 
soha nem forogván, a hadviselésben teljesen járatlan 
vala. Ezért eleintén gyakran megverték, kivált Túl a 
Dunán. De a háború folyamában csakhamar belé okúit, 
úgy hogy végül jeles tábornokká nőtte ki magát; mert 
ő mindenre fogékony, tanulékony fő volt; a hadvezéri 
tulajdonságok meg valának benne, csak ki kelle fejteni; 
gyors felfogással, a helyzetet hamar átlátó éles észszel 
bira. Továbbá ritka eszélyes, megfontoló, józan itéletü, 
és vidám kedélyű. Azonban két nagy hibája volt: elő
ször felettébb ambitiosus, és e miatt magát mindgyárt 
sértve érző; másodszor, hogy hadseregét nem tudta *)

*) Rákóczi emlékiratai. 
J) Ugyanott.
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fegyelemben tartani. Az ő hadteste, mint a fejedelem 
maga is többször említi, a merre já r t : a legnagyobb 
zsarolásokat, dúlásokat követte el; igaz, hogy szilaj túl a 
tiszai népből álla, és csak erélyes szigorral, kemény 
példaadásokkal lehetett volna rendre szoktatni. De ő 
ezt, hihető, népszerűségét féltvén, nem tette, vagy nem 
bírta tenni.

P e k r y  Lőrincz minden — csak katona nem. A 
polgári életre szép tanulmányokkal ellátott, művelt, kép
zett elme; m itért mindez? hatábornokoskodván, egymás
után vitte végbe a legkárosabb ügyetlenségeket! Meg
nyert csatája alig van egy-kettő, elvesztett annál több. 
A legjobb posítiókat harcz nélkül szokta átengedni. Mi
kor Rákóczi támadása kitört: ő Erdélyben nagytekin
télyű főur, Fehérvármegye főispánja és Udvarhelyszék 
főkapitányja vala. Rákóczi hadseregéhez csatlakozván: 
a fejedelem e rangjaiért nem nevezhette őt ki kisebb 
méltóságra a tábornokságnál.

Általában félszegsége azon kornak, hogy az előkelő 
családok ivadékait, akár értettek a hadviseléshez, akár 
nem: egyszerre megtették vezérekké. Rákóczinak, ki ez 
intézkedést azért használd, hogy a főurirendet állandóul 
megnyerje az ügynek, 30 tábornoka közűi több mint 20 
g róf  vagy  báró volt; igaz, hogy ezek némelyike, ve- 
zérségre alkalmatlan voltának tudatában, a cselekvés te
rére majd sohasem, vagy más irányban lépett, s meg- 
elégedék a puszta czímmel. — A főbb szerepet vivő tá
bornokok között is, mint láttuk, csupán egye t l enegy  
vala, ki nem mágnás: Bo t t yán  János.  Annál nagyobb 
a többinél: mivel ő minden melléktekintet és pártfogás 
nélkül, egyedül saját érdemei, tehetsége által vívta ki e 
magas polczot.

Rákóczi egyebek közt ezt írja róla emlékirataiban 
„Bottyán egykor deák s egy jézsuita klastrom portása
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volt. Azonban katonává lévén, oly vakmerő vitézséget 
tüntetett ki a törökök ellen, hogy ezredességre emeltetett 
a császár (Leopold) szolgálatában. “ — Később Rákóczihoz 
állván, ez, mint látandjuk, tábornokká tette, s már mint 
ilyent, igy jellemzi őt tovább: „Józan, éber figyelmű, és 
fáradhatatlan volt; szerette a népet, s ettől viszont rend
kívül (extrémement) szerettetett, mert hadait szoros fegye
lemben tartá, de igazságot szolgáltatott nekik minden
ben, ha igazuk volt. A ráczok különösen féltek tőle.“ 
Lejebb ismét: „Túl a Dunára Bottyánt küldém: mive l  
a nép  őt  i g e n  s z e r e t t e . “

Imé igy emlékezett a fejedelem a már rég elhunyt
ról, évtizedek múltán, Rodosztóban. S egyéb "kútfőket 
átbúvárolván, azon meggyőződésre jutunk, hogy mind 
e szép dicséret teljesen való, sőt még hosszú sora járul 
hozzá a tényekkel igazolt méltatásoknak, elismeréseknek.

Hadvezéri jelességére igen jellemző azon tény, hogy 
még az ellenfél egyik legelfogúltabb történetírója W a g 
n e r  is, ki I. József császár életét megírta, nyilván vallja 
róla: „ B o t h y a n u s ,  q u e m  c a e c u m  v o c a b a n t ,  bell i  
a ce r  et  e x p e r t u s  D u x “ 1). Oly dicséret, a minővel 
ez udvari historicus a kuruczoknak egy tábornokát sem 
illeti Bottyánon kívül.

K o l i n o v i c s  pedig, a ki a kuruczvilág eseményeire 
nézve igen hiteles iró, miután maga is azon korban élt, 
s a hely színén, élő szemtanúk, legtöbbnyire kétségbe- 
vonhatlan adatok után irt, Bottyánt „ h a s o n l í t h a t a t l a n  
h ő s n e k “ („heros incomparabilis“) nevezi, s h a d i  e r e j é 
ről,  v i t é z s é g é r ő l ,  és s z e r e n c s é j é r ő l  i g en  hi res -  
n e v e z e t e s  f é r f i ú n a k  mondja. („Vir, militari robore 
fortunaque nominatissimus“) *). Pedig Kolinovics azon

*) Wagner: „Historia Josepbi L Caesaris.“ Böes, 1745.
2) K o l i n o v i c s :  ^Epitome Historiae Belli Rakocziani.“ Közirat 

a nemzeti múzeumban. Továbbá: „Gabrielis Kolinovics Senkvicziensis
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párt embere, és azon párt érdekében ír vala, mely a Rá
kóczi híveit lázadóknak, rebelliseknek tekinté. Tehát 
mind az ő, mind Wagner szavaiban az e l l e n f é l  dicsé
rete nyilvánul. Annál érvényesebb.

Bottyán jelleme határozott katonai jellem, s mint 
ilyen: teljes és kerekded. Semmi születési, anyagi előnyt 
nem élvezve, sőt ifjúságában balsors által sújtatva : arra 
vala kárhoztatva, hogy egy kolostor szűk falai között, 
mint szolgálattevő alacsonyrendíí ember veszszen el; de 
lélekszilárdsága, akaratereje feltartóztatta a balsors sújtó 
karját, s nagy rátörő szelleme szétzúzván a nyomor bi
lincseit, hatalmasul ragadá ki őt a mindennapiság po
rából a dicsőség mezejére.

Katonává lévén, a törökök ellen a XVII-ik század 
utolsó negyedében vitt győzelmes hadjáratok alatt annyi 
jelét adta feltűnő vitézségének, oly sok ízben tűntette ki 
fényesen magát, hogy a bécsi kormány, bár a magyarok 
iránt a Tököli pártja miatt akkoriban nagy bizalmatlan
sággal viselteték, úgy hogy főhaditisztségekre közűlök 
igen keveseket, s majdnem kizárólag c s a k  próbált hű
ségű főrangú családok ivadékait emelt: mindazáltal őt, 
az egyszerű, csupán saját szerzett hire által támogatott 
bajnokot ezredessé, még pedig huszárezredessé nevezé ki.

De azon erő, kifogástalan pálya, bokros érdemek, 
melyekkel magát e magas állásra annyi akadály daczára 
felküzdötte: nem valának képesek őt megóvni a bécsi 
minisztérium folytonos gyanakodásától, a melylyel ez 
minden kittínőbb magyarra tekinte, mint titkos lázadóra.

És Bottyán nemcsak hogy hírneves m agyar: de tes
testől lelkestől magyar, nemzetét mindenekfölött szerető, 
s az idegen hadak zsarolásai ellen pártoló magyar volt.

Commentariorum de Rebus Ungaricis Libri XIII. “ Kézirat ugyanott. (Lat. 
föl. 388. 389. stb.)
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E tulajdonságai, továbbá egy alattomos ellenség árulko- 
dása elégségesek valának arra, hogy a két ízben — épen 
midőn a dynastia érdekében, mint politikával keveset tö
rődő katona, vérét áldozva küzdene — méltatlanul, puszta 
gyanúra börtönbe vettessék.

Ilymódon, úgy szólván, ú g y  ü l d ö z t e t e t t  á t  a 
kuruczok táborába.

Első elfogatását, bár zokon, még csak eltűré: ámde mi
dőn ugyanez másodszor is ismétlődnék rajta: elkeseredett, 
s régi vakmerőségét elővéve, csodálatosképen kiszabadítá 
magát börtönéből, hogy Rákóczi oldalán, mint a szabad
ság egyik főzászlóvivője szerepeljen. E zászlókat a nem
zet ép oly sérelmek miatt emelé vala föl: melyek egy  
f o r r á s b ó l  eredének hősünk személyes sérelmeivel. S 
Bottyán általlátván, hogy a hazában úgy a köz- mint a 
magán-bajoknak eg y  gonosz a szülője : saját sérelme 
összeforrott szeretett honáéval, — s kirántá hatalmas kard
ját am a  gonosz  el len,  a nemzet véren szerzett jogai
nak, régi szép szabadságának oltalmára. És igy emel
kedett ő, ki eddig pusztán hős,  pusztán hadi hírnévért 
küzdő hős vala: az eszme, a s z ab a d sá g  hősévé!

A tapasztalt hálátlanság, méltatlan bánás, melylyel 
régi pártja fizetett neki: csak mélyebben gyökerezteté 
szivébe azon ritka, önfeláldozó hűséget, melylyel lovagias 
fejedelme, Rákóczi iránt utolsó lehelletéig buzgólkodék. 
Rákóczi vezénylő tábornokká tette őt, a ki pár rövid hó 
alatt a kuruczok egyik legkedveltebb emberévé lön, da
czára, hogy azelőtt — mint hivatali állása parancsolá — 
ellenök küzdött volt.

Hogy rendkívüli jelenség vala, ki a tömegekre ká- 
bítólag tud hatni: új pártjának ezen rohamos meghódí
tása, népszerűségének ezen gyors megalapítása tanúsítja. 
Igaz, hogy magyarságában azelőtt sem kételkedett senki; 
igaz, hogy vitézségét az ország ismeré; igaz, hogy a nép
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mint régi pártfogóját soha meg nem szűnt szeretni: 
mégis, egy az ellenpártról más pártra térő embernek 
annyira és oly hamar megnyerni új felei vonzalmát, 
ehhez nem mindennapi tehetség kelle.

A kurucz tábornokok között egy sem volt oly ki
váló, oly ha t á rozo t t an  ka tona i  tehetség, mint Bottyán. 
Eszterházy Antal, Forgács, s főleg Károlyi sokat kap
kodtak a politikához, Pekry pedig épen mindig fondor- 
kodott, — ám Bottyán soha le nem tért a maga teréről, 
politikába nem avatkozék; vérzett szíve a hon sérelmein, 
át meg át volt hatva a szabadság érzetétől: de jól ismeré 
Rákóczi magasztos lelkét, tudta, hogy ez egyedül a haza 
boldogításán csügg: föltétien bizalommal viseltetett tehát 
iránta, belenyugovék intézkedéseibe, s mint szívvel lé
lekkel ka tona  : teljesíté a harczmezején saját  feladatát. 
Való, hogy itt aztán szeretett önfeje u t án  járni, mert 
érezte hivatottságát. Kemény ember, harczi zaj közt meg
őszült bajnok lévén: szerette a szigorú rendet — úgy 
mint senki; szerette a katonaságot — úgy mint senki; 
de ha a szükség úgy hozá magával: meg is zaklatta, 
ki is fárasztotta — úgy mint senki. Ha valami hadi vál
lalatot erősen föltett magában: kivívására a vért nem 
igen kimélé. Az ezredesek jól ismerték határozottságát, 
s rendeletéinek vakon engedelmeskedtek, nem mervén el
lenszegülni; — legfölebb azt emlegeté olykor egyik-másik 
siránkozóan, „hogy majd számot  ád Generá l i s  Uram 
O Mél tósága ordereivel·, ha az regiment  e l rom
l i k “ J). Bottyán ilyesekkel sem törődött; jól tudta: mit 
cselekszik, s számadásra mindig készen álla fejedelme 
előt t .

Rákóczi rendeletéit sohasem hágta át, — ám a mél
tányos fejedelem is tág tért engedett szabad működésének; *)

*) Géczy Gábor ezredes levele Gyöngyösről, 1709. mart. 29-kéröl. 
(Gr. Károlyi levéltár.)
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azonban Bercsényinek sok baja volt vele, miután ennek 
20—30 mértfoldnyiről küldözgetett hadi utasításait ha 
jónak látta, követte, — ha nem: egyszerűen mellőzvén, 
intézkedett saját belátása szerént. „Bot tyánnal  való 
ga l ibám h o l t á i g  meg nem szűnik ,“ fakad ki Ber
csényi, 1709. febr. 22-kén Unghvárról Károlyihoz írott 
levelében1), „miért? ösmeri  kegye lmed. “ De azért 
csak elnézte neki, mert ismerte nagy népszerűségét, vezéri 
talentomát, és mert önkényűleg követett tervei többnyire 
oly kedvezö'leg sikerültek, hogy nem volt komoly ok ó't 
kérdö're vonni.

Szintén 1709. telén fizetetlenek lévén a hadak: 
Bottyán saját elhatározásából beszedette a vármegyék 
adóját, s kiosztotta brigádáinak. Bercsényi fellobbana, 
hogy híre nélkül, nem tudta: ki rendeléséből i l y e s m i  
történik: s vasba veretni parancsold az illető hadi bizto
sokat. És íme Bottyán előáll: hogy az adószedést ő ren- 
delé el; — s most Bercsényi? . . . .  szépen j óv á 
hagyta .  „Az pénzszedésért vasban parancsoltam veretni; 
Bottyán írja: ő engedte volt meg; s hát már? Már im- 
putatiójárúl tettem rendelést, s . acceptálni kell, s az bri- 
gádák cassájában tollálni az confusiót,“ — Írja Unghvár
ról Károlyinak2). Sőt megtörtént az is, és ugyan 1709- 
ben, hogy midőn Bottyán, ki a Dunáninnét egyedül álla 
a hadak élén: ezeket nem Bercsényi hanem saját tervei 
szerént kormányozd, s Bercsényi leveleire mitsem haj
tana : Károlyi főhadsegédét küldé fel hozzája: beszéljen 
élőszóval a vezénylő tábornokkal, s ha másként nem le
het, intézkedjék külön, Bercsényinek mint főtábornagy
nak rendeletéire támaszkodván. De Bottyán annyira meg
tudd őrizni önállóságát az uralkodni, sőt — mondjuk ki

') Károlyi-levéltár. 
a) U. o.
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— zsarnokoskodni szerető Bercsényi ellenében, hogy a 
maga nézeteit — ha csak téves voltukról meggyőzni nem 
bírták — az utóbbinak kedvéért egy könnyen meg nem 
változtató. Ezúttal sem mehetett a megbízott hadsegéd 
semmire. Bercsényi gondoló előre, s megjósolta Ká
rolyinak :

„Most veszem Károlybúl 14. költ levelét kegyel
mednek..........Az adjutant felmenetele, adja Isten, vihes
sen szerencséssen sokat véghez; elhiszem, az Bottyánnal 
nem gondol, de az t is elhiszem, hogy  Bot tyán  még 
kevesebbet  véle ,  s csak  várom már  lamentá-  
t i ó j á t “ *).

És Bercsényi nem csalódott, mert a küldött nem- 
csakhogy nem bírhatta más nézetekre Bottyánt, sőt ez 
nyerte meg őt a maga kivihetőbb, gyakorlatiabb tervei
nek, úgy hogy a hadsegéd pár nap múlva már Bot tyán  
pá r t j á r a  kelve irt megbízójának* 2).

Bottyán egyébiránt saját terveit rendszerént Rákó
czitól mint legfelsőbb intézőtől vett egyenes útasításaiba 
gyökerezteté, és ezekre hivatkozva hajtotta végre, olykor
— mint láttuk — még a hatalmas Bercsényi ellenére is. 
Es Rákóczinak ő nagy kegyében álla. — Komolyabb 
viszálykodás különben mindezekből sohasem keletkezett, 
miután a nézetek a lényegesekben nem voltak eltérők.

De lássuk tábornokunk egyéb viszonyait.
Bottyánt saját katonái igen szerették, mivel — mint 

Rákóczi is iija — igazságot szolgáltatott nekik minden
ben, ha igazuk volt. Ellenben a bűnösöket kérlelhetlen 
szigorral büntette. Ezenfölül teljes életét táborozások
ban töltvén: úgy ismeré a magyar katonaságot, mint 
önmagát, és ezért könnyen és kedvök szerént tudott velők

*) Ungbvárról 1709, mart. 18-ikáról. (Károlyi-levéltár.)
2) L. Nagy Gábor leveleit a Károlyi-levéltárban.
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bánni. Egy-két rövid szóval új lelket bírt önteni be
lőj ök; ha kifáradva csüggeteggé lőnek: ő az öreg gene
rális, ki közöttük a legelső vala, önpéldájával megmutatta, 
hogy több szenvedést, fáradalmat eltör, mint a legutolsó 
közember, s mégis fáradhatatlan, csiiggedetlen. Hozzá 
szokott már ifjúkorától. Oda vegyült közéjök, kikérdezte 
bajaikat, bíztatta és segítette őket. Hogy hópénzöket, 
ruházatjokat, élelmöket rendesen kikapják: arról atyai- 
lag gondoskodók, sőt ha az ország pénztára kiürült: sa
játjából fizette hadtestét, mint pl. 1708-ban a trencsényi 
harcz után. Kedves ezredeit: a legvitézebbeket, hacsak 
lehetett, a legjobb hadállomásokra osztatta be, kivált te- 
letszakára.

Ha az ellenség az országban dúlt avvagy égetett: 
Bottyán, boszút állandó, rendesen Szlavóniára, Styriára, 
Ausztriára, avvagy Dunáninnét Morvára vitte seregeit; 
és ekkor megengedő, hogy vitézei a harczi fáradal
mak némi jutalmáúl zsákmánynyal jól megtöltözze- 
nek, — ám ide haza a legkisebb fosztogatásért halállal 
lakolt katonája. A fegyelem a kurucz hadak között az 
ő parancsnoksága alatt álló seregekben volt a legszi
gorúbb.

A vitézi s úgy a más renden lévők szeretetének meg
nyerésére nagyban elősegíté őt vidám modora. Az öreg 
tábornok tréfálkozó, derült kedélyű volt; még reánk ma
radt leveleiben is sok helyütt ott mosolyg egy-egy tré- 
fás ötlet, s szikrázik gyakorta erőteljes elméssége, föl
tetszik humora, mely őt egészen eredeti egyéniséggé teszi, 
s a mely nyilatkozik — illő alkalmakkor — tetteiben is.

E nyájas modoráért, mely a harczok zordon fiánál 
épen váratlanul meglepő, tiszttársai igen kedvellették; 
Károlyi Sándor apjává fogadta, leveleikben „Kedves 
Apám Uram!“ s „Kedves Fiam Uram!“-nak szólítgatják 
egymást, s így írják még a levélborítékokra is. A többi
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is, sőt az egész katonaság „öreg após“-nak liílta volt. 
Például Bezerédi Imre, egyik leghíresebb dandárnoka, 
írja Dunántúlról 1707. január 27-kéről Károlyi Sándor
nak: „Az öreg após vagyon nálunk“ 1). Nevet nem is 
említ; természetesen, az „öreg a p ó s “ ki lehetne más, 
mint — B o t t y á n  J á n o s !

S ha szerette őt a katonaság: tán még jobban sze
rette a — nép. Bottyán neve a történelem lapjain 
l ege lő s zö r  is úgy fordul elő, mint a szegények, az 
igazságtalanul nyomorítottak gyámoláé* 2). És e nemes 
jellemvonás egész életén fénysúgárként húzódik keresztül. 
A szegénységnek a katonaság általi zaklattatását, túl- 
terheltetését sohasem engedte; ha valakin húzást-vonást 
követtek e l : oly bizonyosra fordult hozzá elégtételért, 
mint édes atyjához. Ha a vármegyék, községek a köz
terheket fedezni nem bírták : mint több példa bizonyítja, 
maga adott nekik kölcsön sajátjából tetemes összegekets). 
Másokért ezer ékig jót állt.

A hadi rend és fegyelem — köztudomásúlag — ko
rántsem vala azon időben annyira kifejlődve, mint ko
runkban; magok a főtisztek nem egyszer erőszakoskod
tak, a közvitézlő rend természetesen annálinkább. A 
merre táborok vonulának keresztül, vagy épen huzamosb 
ideig tanyáztak: jaj volt azon földnek! Kiélték, kidúl
ták. Nem így Bottyán tábora, mely mindenütt példás 
rendben, kártétel nélkül nyomúla; nem volt nyomában 
pusztulás, kivévén, ha egy vagy más labanczos város, 
vidék lakói részéről ellentállásra talált, avvagy ellenség 
földén, mert ott aztán megengedé, hogy a katona legyen 
az úr. Itthonn saját tűzhelyénél éljen bizton a nép; azért

*) Gr, Károlyi-levéltár.
2) L. H o r n y ik: „Kecskemét város története.“ III. k. 123. 1. 

Például Esztergom- és Hon tmegy éknek.
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van a had, hogy megvédje, nem hogy pusztítsa az or
szágot.

Es ezekért szerette a nép Bottyánt oly rendkívül, 
és nyújtott segédkezet hadi vállalataihoz. S bizony, ki
vált 1707-iki nehéz hadjáratait a nép eme nagy szeretete 
nélkül soha végre nem hajthatta volna oly diadalmasan. 
Minden falusi lakos kémje volt; egyetlen parancsszavára 
egész vidékek lakói költözének ki helységeikből az er
dőkre — tél idején is — az ellenség elől, mely csak 
puszta házakat talált; a gabona titkos vermekbe elrejtve, 
a vonó- s vágó-marhák a rengetegek sűrűjébe hajtva, a 
takarmány elhordva, elégetve, — úgy, hogy az ellen
séges hadaknak az éhség miatt emberei, lovai hulla- 
doztak *).

Ha a városoknak, falvaknak a fejedelemhez kérel
mük volt: gyakran Bottyán Jánost hívták fel pártfogóul, 
közbenjáróul* 2), a kit is a néphez folyvást tanúsított igaz 
szeretetéért a dunántúliak „ J ó l t é v ő  J á n o s “-nak hít- 
tanak3).

Másfélszáz év zúgott le azóta; nemzedékek szálltak 
sírba, halmaikat idők legyalúlták; sok minden feledségbe 
ment: de a nép  h á l á j a  máig megőrizé, fenntartá a 
szeretett tábornok emlékét, apákról fiakra szálló hagyo
mányok által.

Tolnában, Kömlőd határában még állanak a szőlő- 
koszorúzta hegyek tetején a sánczok, a melyeket egykor 
ő hányatott, s az utolsó szőlőkapás is tudja róluk, hogy 
az a „Vak -Bot tyán  generál i s  v á r a “4). így Nyerges-

*) Ritterféle sopronyi krónika. (Kézirat a magy. tud. akadémia 
könyvtárában.)

2) L. pl. Nagy-Körös városa levéltárában a körösieknek 1705-ben 
oct. 18-kán a fejedelemhez intézett folyamodványát.

8) Gr. Károlyi-levéltár. Bottyán saját levele Károlyihoz 1705-böl.
4) E „B ottyán  v á r a “ Lipeky és Schedius térképein is látható.
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Újfalu határában a hidfőerőd-maradványait is soká Boty- 
tyán-sánczának nevezék1) s nevezik talán ma is. Eszter
gom főterén ott .áll a szép városháza, földszinti tömör 
oszlopsorával, melyen az emelet nyugszik, s magas man- 
sard-tetőzetével, 40 öles homlokzatával a fó'piaczra: ma 
is büszkén mutatnak a díszes ódon épületre az ott lakók: 
„Ez vol t  Bo t t yán  t ábo rnok  ka s t é ly a ! “ Ugyancsak 
Esztergom határában egy tavat, egy dűlő földet, és egy 
parlagot az ő emlékére nevez az ivadék „Bot tyán- ta-  
vának,  Bo t tyán-dü lő jének ,  Bo t t y án -p a r l ag án ak . “ 
Egyszerű emlékek, de szebbek sok hizelkedés-alkotta 
érczszobomál, mert a nép há lá ja  által emeltettek.

Bottyán rendkívüli vitézségéről a nép között már 
saját korában mesésnél mesésebb hírek keringtenek. 
Szentül hitték, s e hiedelem, mint Rákóczi emlékiratai 
bizonyítják, országszerte el vala terjedve, hogy Bottyán 
testét sem golyó nem járja, sem fegyver nem .fogja. In
nét, midőn 1705. nyarán Duna-Földváron alól Glöckels- 
berg tábornokkal megütközvén, maga is arczára, hom
lokára vágást, és czombjába súlyos lövéseket kapott: 
mint az apákról fiakra szállott dunántúli hagyomány 
fenntartó,, katonái s a nép e sebek miatt elcsüggedtek s 
kétségbeesve mondogatták: Már mindennek vége; az 
öreg apó sem sérthetetlen! imé a fegyver őt is fogja! 
Bottyán azonban, hogy e csüggedést eloszlassa, s ama 
hiedelmet saját előnyére továbbra is fenntartsa: midőn 
a levertség e hire elhatott sátorába, igen ügyesen, meg- 
parancsolá tisztjeinek: hireszteljék el a táborban, s a nép 
között, hogy őt nem a németek lőtték meg, hisz’ testé
nek, tudják, nem árt a fegyver; hanem midőn Bottyán- 
vára alatt a Dunahidat csináltatván, az ácsok között 
járkált volna, a bárd alól kipattanó forgács rúgta meg *)

*) Pray kézirati gyűjt. XXI. (Egyetemi könyvtár.)
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arczát, sújtotta meg lábát; azárt se baj; ó' nem sokára 
felgyógyul.

A tábor ezek hallattára újra felvidámult, és Bottyánt 
szívós természete hamar-idó'n meg’ helyre állítván: ember 
lett légyen aztán, a ki ama babonás hitet megingassa!1).

De Bottyánnak nemcsak saját katonasága és a köz
nép: hanem az ellenség is rendkívüli, mintegy ember
fölötti erőt tulajdonított. Még hajdan, a törökök ellen: 
mint Séllye-végvárbeli vitéz, annyira elhiresedett roppant 
vakmerőségéről s hadi erejéről, hogy gyakorta csak hí
rének hallása, nevének kiáltása megfutamtatja vala a 
törököt. És mikoron meglátták őt reájok rontani: sokan 
közölök ijedtökben szemeiket hányták bé a rettegett 
bajnok előtt.

„Bottyanius, Confiniis Turcicis contra Ujvárienses 
Tureos adeo inclaruit, ut vel fama sui nominis eos quan
doque fugaret, ac alii hostium in terrorem oculum al
terum ineuntem pugno, clauderunt, “ — irja Kolinovics* 2).

Midőn pedig Memhet újvári kajmakám idejében, 
bajtársaival versengvén, azon hallatlan merészségre ve
temednék, hogy álruhában, egyes-egyedűl bémenne Új
várba a sok ezer török közzé, és ott a piaczon álló me
cset-toronyból a mozlem papot, mikor az órát kiáltaná: 
a kövezetre aládobá, s az összecsődült törökség között 
magát szerencsésén keresztül törvén, a kapunál útját álló 
jancsárt mellbe lővén, sértetlenül kimenekülne: e nyak
törő tette után nem találkozik vala többé török vitéz, a 
ki szálkardra, kópiára, ökleletre mert volna véle szállani. 
Babonás tisztelettel félték őt, mint dzsínekkel szövet
kezetted

!) Dunántúl most is élő hagyomány.
2) Comment. (Lat. föl. 389. stb.)
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És e rettegés későbbi, kurucz tábornokkor! ellensé
geire is átment. "Nevezetesen a császári hadseregnek zö
mét képezett ráczok, kik a babonára, kivált még akko
riban különösen hajlandók valának — mindenféle csodá
latos mondákat beszéltek róla; esküdöztek, hogy saját 
szemeikkel látták, mint pattogott le testéről a csatában 
sűrűn reá lőtt golyóbis. — Egyik szemét Bottyán még 
hajdanában, a törökök, tatárok ellen vitt harczokban 
elvesztette volt, és fölötte fekete selyemkendőt viselt. 
Már maga e körülmény szokatlanná, rémessé tette őt, a 
kinek másik megmaradt nagy villogó szeme parancso- 
lólag és rettegtetve szórá villámait; a ráczok reszketve 
beszélték tábortüzeiknél, hogy e csodaember, ezzel a 
félszemével vívásközben megbűvöli a vele szemben állót, 
és aztán levágja; s hogy szeme nézését senki ki nem 
állhatja, miről Kolinovics is-emlékezik. —- A tőle való 
félelem annyira ment, hogy a Szerénységben az anyák 
síró magzatjaikat az ő nevével ijesztgették. Azonban 
igaz az is, hogy Bottyán a ráczokkal, a magyar la
kosságon elkövetett kegyetlenkedéseiket s dúlásaikat 
megboszulandó, több ízben igen kurtán és keményen 
bánt. Rettegésüknek tehát volt való alapja.

Bottyánt a lábánczok is félve félték, s teste sérthet- 
lenségében hittek. Maga Kolinovics „golyójárhatlan“- 
nak mondja őt1). Sőt a német köznép, babonás félel
mében, sátánoktól íajzottnak tartotta. Sopronyban, melyet 
mint ellentállót összebombáztatott, egyberontatott volt, 
az ottani Bittér-krónika fenntartá a róla akkor szerzett 
német dalt:

„V ak -B o ttyán , du T eu ffe ls -B ru t.“
Talán azért nevezték ö rd ö g -sa rján ak : mivel Sopronyra 
valójában pokoli tüzet  ontott vala. * 2

' ) „Epitome Hist. Bell. Rakocz.
2
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E babonás félelem csak k i s é r é már kivívott nagy
ságát, és főleg mint s z emé lyes  h ő s t  illette; azonban 
ő mint h a d v e z é r  is majdnem hasonló tekintélyben, je
les hírben álla; úgy hogy pártfejei a legkeményebb fel
adatokat rendszerént ő reá bizák. A kuruczok három
szor vesztettek nagyobb ütközetet: Nagy-Szombatnál, — 
noha ezt, a holtak számát tekintve, ők nyerték meg, csak 
a beállott visszavonulás miatt mondható elvesztettnek — 
továbbá Zsibónál, és Trencsénynél. Sajátságos, és egy
szersmind igen jellemző, hogy m in d  e há rom csata 
után, midőn a többi tábornokok a zavarban úgy szól
ván fejőket vesztették, B o t t y á n  küldetett a diadalmas 
ellenség elé, — üsse nyélbe újra a dolgokat! Nagy- 
Szombat után ő nyomúlt át újból a Vágón 24 zászlóalja 
huszárral, előre a morva végekig; Zsibó után ő hódította 
meg Túl a Dunát, s villámként csapott Bécs vidékére, 
hogy a német tábort Erdélyből visszahíjja; Trencsény 
után ő álla szembe maroknyi 4000 hadával a győzelem
ittas ellenséggel, mely az elébb 22,000 ezer embert vert 
meg és szóra szét.

Az ily válságos alkalmakkor tűnt ki leginkább 
Bottyán hatalmas vezéri tehetsége, mely mindig helyén 
volt, s ott is kitett magáért, a hol mások már csügge- 
dezének. Ilyenkor ő páratlan tevékenységet, buzgalmat, 
fáradozást, önfeláldozást tanúsíta.

Azért 1709. őszén váratlanul bekövetkezett halála nagy 
csapás vala a kuruczok ügyére, mely annakutána hovato
vább elhanyatlott, — a mint végül bővebben kifejtendjük.

Ez általános bemutatás után lássuk: honnan került 
elő e nagyjelentőségű hős? s lássuk kalandos életfolya
mát, merész hadjáratait.

Mielőtt ezek leírásához kezdenék, megjegyzem, mi
szerint a jelen kötet mintegy előfutárja azon terjedelmes
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történeti munkának, melynek már évek óta szentelem 
csekély erőmet, s a mely magában foglalandja 1. Bottyán 
tábornok életét, hadi tetteit, fennmaradott eredeti nyilt- 
és magánleveleit, hadiparancsait, s egyéb kiadványait, 
szám szerént száznál többet; mert ennyit sikerült immár 
az ország minden részeiből egybegyűjtenem. 2. Kor- és 
fegyvertársainak reá vonatkozó levelezését, mint adatokat 
életéhez. 3. II. Rákóczi Ferencz hadseregének, és hadi
viszonyainak részletes ismertetését, a tábornokok, briga- 
dérosok és ezredesek teljes névsorával, s a nevezetésbek- 
nek jellemzésével. 4. Bezerédy Imre bukásának s halá
lának történetét a börtönből irt leveleivel. 5. Bén Balogh 
Adám 1710-iki dunántúli hadjáratát, s lefejeztetését. 6. 
Sándor László és Sándor Ferencz kurucz ezredesek éle
tét. 7. Érsek-Újvár ostromát, bevételét, és a kuruczvi- 
lág végét.

Mind e művek legtöbbnyire oly adatokból lesznek — 
s részben már vannak egybeállítva, a melyek eddigelé 
kiadatlanok, sőt teljesen ismeretlenek valának. Legfőbb 
forrásaim e tekintetben a gróf Károlyi-nemzetség Rákó- 
czi-emlékekben szerfölött dús levéltára, továbbá a nemzeti 
múzeum kézirattára, és a báró Palocsayak archívuma ‘). 
Érdekes adatokat meríték még a magy. tud. akadémia s 
a magy. kir. egyetem kézirattáraiból; a kecskeméti, körösi, 
jászberényi, esztergom városi és vármegyei, a pestme
gyei, a dömsödi, a györ-, baranya-, és nógrádmegyei le
véltárakból, a nyitrai káptalan és szent-benedeki convent, 
Kőszeg város, a Bezerédy, a sághfalvi Sándor, a Kisfa
ludy, s több dunántúli stb. család levéltáraiból. Végre, 
— a mit különös hálával és köszönettel kell fölemlítenem:

*) Bottyán Özvegyét gróf Forgách Juliánát, később, a szathmári 
béke után báró Palocsay György vette nőül: így kerültek a tábornokot 
illető irományok oda.

2*
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számos eredeti adatot juttatott rendelkezésemre hazánk 
pályakoszorúzott történetirója: az én nemeslelkü meste
rem, irányadóm t. Szalay László ur.

Ennyit röviden szerény munkám ismertetéséül, s némi 
tájékozásul a jelen miihez.

Π.
Bottyán János 1640. táján született Esztergom alsó 

városában, szegény nemes szüléktől. Családja, mely Gö- 
rö s -Kál i  és B o t t y á n i  Bot tyán-nak  irá vala magát, 
a név rokonhangzásánál fogva össze nem tévesztendő a 
Batthyányiakkal, kikkel semminému vérségi összeköttetés
ben nem állt.

A Görös-Káli és Bottyáni Bottyánok Somogy vár
megyének a Balaton partján Marczali közelében fekvő 
Bottyán pusztájáról — mely hajdan falu volt — vették 
eredetöket, s talán nevöket is. Miután Szigetvár és Ka
nizsa török kézre ju to tt: azon vidék mindinkább ki lön 
téve az örökös csatározások pusztításainak; így törölte
tett el Bottyán helység is, és a Bottyánok Esztergomba, 
s Bars vármegyébe költöztenek. — Az öreg Bottyán 
András Léván szerzett holmi zálogos jószágokat és azok
ból éle. Három fia közül János Esztergomban lakott. 
Ennek fia vala a hasonnevű későbbi hires tábornok, ki 
mindvégig megtartá szülővárosa iránti kegyeletétl).

*) Mindezeket hiteles, családi és káptalanbéli irományokból s a 
Bottyán-utódok örökösödési peréből merítém. Egyúttal megczáfolandónak 
vélem S z i r m a y  Antalt, ki „Notitia Historica Comitatus Zempliniensis® 
czímü munkájában azt állítja, hogy Rákóczi főtisztjei közül Bottyán János
(tábornok), Csajághy János (brigadéros), és Czelder Orbán (ezredes) nem 
nemes szülőktől származának. Szirmay állításai általában igen gyanús hi- 
telűek; innét Nagy Iván is („Magyarország családai“) már némi kételyét 
fejezé ki („Ha S z i r m a y  j ó l  é r t e s ü l t .  . . . *) **) a jelen adat iránt. És 
valóban Szirmay roszúl  volt értesülve. Czelderre nézve nem vizsgáltam, 
de Bottyánról és Csajághyról kétségbevonliatlan okiratokból győződtem meg,



21

Bottyán János a latin iskolák elvégzése végett atyja 
által Séllyére adatott, hol a jézsuiták akkor időtt colle- 
giummal birtanak. Úgy látszik azonban, hogy a fiú na
gyon eleven, szilaj lehetett, mert atyja valami siheder- 
kori csínjáért minden atyai örökségből kizárá őt, a

hogy nemesek valának, annyira, hogy Csajághynak családja a XIV-ik szá
zadból bir felmutatni adományleveleket, mint már akkor nemes. Bottyán 
neve pedig az esztergommegyei levéltárban már a XVII-ik században foly
vást ott áll a megyei nemesek névsorában, s már atyja mint nemes tesz 
bevallásokat a szent-benedeki convent előtt. A Bottyánok esztergomi házu
kat, mint szabad nemesi kúriát bírták. (Esztergom város levéltára). Bottyán 
még mint főhadnagy „Nemzetes és Vitézlő “-nek—  tehát nemesnek—  czímez- 
tetik a kecskeméti tőzsérek 1685. november 9-én Tatában költ levelében is. 
(L. Hornyik: „Kecskemét város története.“ III. k. 340. 1.). Végre, hogy 
Bottyán nemes, és pedig a nevezett Bottyánok családjából való volt, —  ha
tározottan bizonyítja czímere. Nagy Iván szerint (Magyarorsz. cealádai) a 
Baremegyében lakott Bottyánok czímere : vörös mezőben zöld tér felett egy 
süveges, félczombig érő dolmányú, sárgacsizmás, kardos vitéz, s a sisak fe
lett ugyanez, török fejet tartván kardján. Kecskemét városa levéltárában 
van Bottyán Jánosunknak egy 1694. sept. 1-jén Kőrösön költ eredeti le
vele, — melynek hiteles másolatát t. Hornyik János úr akad. 1. tag szí
vességéből bírom — hasonló p ecsé tc z ím er re l .  Későbbi pecsétjein is 
ez a czímer látható, csakhogy a vitéz már lóra van ültetve. Bottyán, a szen
vedélyes lovas vezér, alkalmasint tréfás ötletből tette ez önkényes változta
tást, nem akarván huszár ezredes, s később lovas tábornok létére hajdút 
viselni czímerében. Ily féle tréfát ő nem egyet követett el. —  Az sem áll, a 
mit Szirmay ugyanott mond, hogy Bottyán kancsalnak hivatott volna. 0  
sohasem kan csal ,  hanem elvesztett félszeméről — mint száz meg száz 
adattal bebizonyítható—  V a k - B o t t y á n n a k  neveztetett. így emlegeti a 
nép ma is. Rákóczi világosan iija emlékirataiban: „Bottian le borgne“; B. 
Palocsay György (eredeti levele) „Botthyanus m o n o c u l u s ; “ Bercsényi is 
előhozza Károlyihoz írt 1709-iki egyik levelében Bottyán félszeműségét. 
Kolinovics mindenütt nyilván és következetesen „Bottyanius c o c l e s “-nek 
nevezi. A sopronyi krónikák, Bacskay Abrahám, Spangár s Kovács János 
krónikái, a múzeum kézirattárában lévő egykorú névtelen Labancz Napló —  
mind Vak -Bottyán-nak; Wágner hasonlókép „ c a e c u s “-nak, sőt még a 
frankfurti „Theatrum Europaeum“ is „Vak-Bottyán“-nak és „der e i n 
ä u g ig e  Botthiani“-nak írja.
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szent-benedeki convent előtt tett ígéreteit visszavonván. 
(„Joannes Bottyán omnia promissa filio suo Joanni revo
cat“). E kemény szülei intés nagyon elbúsíthatta a tüzesvértí 
ifjút, a ki is, az atyai kegy megvonatván tőle, hogy is
koláit tovább folytathassa, önfenntartásáért kénytelen vala 
a jézsuiták zárdájának portásságát elvállalni; ezen szol
gálatáért tanították és tartották aztán a jézsuiták tovább 
a szegény deákot, kivel e szerzetesek főnöke Kolino- 
vics szerint') még lovászi kötelességet is teljesíttetett volt. 
így edződött az ifjú a mostoha sors sújtásai alatt nagy 
emberré, s találá meg tulaj dónképeni pályáját, melyre 
hívatva volt; mert nagyratörő lelke megunván a kolos
tori rideg életet, s a hozzá méltatlan szolgálattételeket: 
— katonává lön.

Érsek-Újvárt, Esztergomot akkor a török bírta, s a 
séllyei, semptei, galgóczi, nyitrai, komáromi s más vég·· 
házakbeli vitézek folytonos portyázásokban állottak a po
gánynyal. Harczaikból nyert zászlókkal, paripákkal s 
más győzelmi jelekkel térvén vissza: sóvár szemekkel 
nézhette őket az élénk képzelmíí ifjú, a ki — hihető — 
olykor közéjök is vegyült, s mohó lelki szomjúhozással 
hallgatta harczi kalandjaik, bajnoki tetteik elbeszélését; 
és feltámadt szívében a vágy: közdeni az elroncsolt haza 
helyreállításáért, harczolni a hitetlen, az országdúló török 
ellen. Felcsapott tehát végbéli lovas vitéznek, s mint 
ilyen először Séllye, majd Esztergom végváx-ában kato- 
náskodék.

A végek valának azon időben a legjobb harczi is
kola. Az örökös csatározásokban, melyeket a végbeliek 
folytattak, Bottyán is a legügyesebb bajnokká fejlődött. 
A folytonos lovon-ülés, éjjeli nappali nyughatatlanság, 
lesbenállás, űzés, riadás, a tábori élet: megedzették, *)

*) Commentarii Nemz. múz. föl. 389.
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fáradhatatlanná tették, és az örökös tevékenységet vérébe 
oltották. Ezen időkből gyökerezett meg benne azon se 
rénység és éberség is, a melyek őt tábornoki pályáján a 
tevékenységgel párosulva oly kittínőleg jellemzik. — 
Teste, mely már természet szerént rendkívül erős alko
tással bír vala: s a táborozások, fel és alá nyargalások, 
tél és idő sanyarai, a harczpróbák között és által még 
szívósabbá lön, úgy szólván vassá edződött. Ha sebet 
kapott: föl sem vette.

Már születésétől mód fölött bátor lélekkel megáldva : 
e bátorsága szerencsés harczai után vakmerőséggé nőtte 
ki magát, a mit még abbeli öntudata is fokozott, miszerént 
oly jeles személyes bajvívó vált belőle, hogy nemsokára 
e tekintetben társait mind felülmúlja vala, nagy ügyes
sége, ereje, szóval v i t é z s é g e  által. Kópiára, szálkardra, 
már majd senkisem mere ökleletre szállania vele.

E mellett a katonai fegyelmet éveken át megszok
ván: üdvös voltát átlátta, szerette, — szigorúan gyakorlá 
is mind holtaiglan. Kalandok utáni vágya azért nem ha- 
gyá el. A rendes táborjárásokon, portyázásokon kívül 
ő még mindig törte valami rendkívüliben fejét, s számos 
hősi tettet vín végbe önmagától. És ezek oly szépen 
sikerültek, hogy általok Bottyán tisztté és hires kato
nává lön.

A többek közül egy hallatlan vakmerő bravourját 
említjük fel, melyet Kolinovicsnál *) és egy komárom- 
megyei múlt századi, följegyzésen 2) olvasunk. E följegy
zés részletesebb, mint Kolinovics, azonban mindkettő tel
jesen összevág, s igy egymás hitelességét kölcsönösen tá
mogatják.

') Comment, lat. föl. 389,
®) Gyűjteményemben. Hanem csalódom, Mi ndsze& ty  Sá mu el  rév· 

komáromi prédikátornak, a Ladvocat tudós átdolgozójának kézirata.
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Tehát Újvárt — mint mondók — a török bírta. 
Történik vala a kajmakám Memhet aga újvári főparancs
nokságának idejében, Bottyánék portára ménének Újvár 
alá. Ott egy közeli erdőben lesben állván, várakozá- 
n ak : ha kijőne a török. De abból semmi sem lön. Mi
kor a hosszú várakozás unalmában egymás között hadi 
tetteikről beszélgetnének: Bottyán nem elégelvén meg 
addig végbevitt hősiségeit, társai előtt oda nyilatkozék, 
hogy ő bemegy Újvárba egyesegyedú'l, a főtéren álló 
nagy mecsettoronyból a dervist, midőn órát kiáltván, 
imádkozásra hívja fel a muzulmánokat, aládobja, és mégis 
épen tér vissza. A törökök, kivált az akkorbeliek val
lásbeli buzgóságát, s papjaik iránti határtalan kegyeletét 
ismervén: e különben is felette vakmerő vállalkozás fé- 
lelmességét át fogjuk látni.

Bottyán parasztruhába öltözött, szűre alá pisztolyokat 
és handzsárt dugván, nagy süvegét jól szemére húzta, s 
azzal megindult Újvár felé, mint egykor a nagy Mátyás 
király szintén pórgunyában Bécsbe.

Mielőtt elindult volna, néhány leghívebb bajtársát 
fölkérte volt: szép lassan, észrevétlenül lopózkodjanak a 
Nyitra vize mellett a várhoz legközelebb lévő füzfaber- 
kekig, tartsák ott kéznél az ő jó paripáját és kardját 
is. Egyszersmind ha pisztolylövést, vagy a jelszó kiál
tását hallják: rohanjanak elő a berekből a vezetéklóval 
együtt.

Ezek után neki indult a vakmerő levente egyes- 
egyedül, Magyarországnak azon idők szerént legerősebb 
várának, a sok ezer török közé. Újvárban épen vásár 
volt; az árus nép járt ki s be. A kapuőrző jancsár figye
lemre sem méltatá a pórnak vélt Bottyánt, a ki szép 
csendesen beballagott. Kinek is jutott volna eszébe, 
hogy valami katona-ember fényes délben bémerészked- 
jék a nagy, ellenséges várba?!
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Bémenvén azért, a piaczon lévő vásáros nép közé 
elegyedett, s mikor a dervis a minaret erkélyére kijőve, 
hogy imáját elkiáltsa: Bottyán észrevétlenül besuhant a 
torony ajtaján, s a szerencsétlen dervist, midőn az erkély 
másik részén ismételné kiáltását: derékon kapá és ha- 
nyathomlok hajítá alá a kövezetre. Annak nem volt 
annyi ereje, vagy bátorsága, hogy ellenfelét a mélységbe 
magával rántsa, mint Dugovics Titusz az ostromló törö
köt -Lándor-F ejérvárott.

A merész vitéz dolgát ekkép elvégezvén, nagy se
besen rohant alá, s mig az összefutott törökség — ter
mészetesen — az első pillanatban a kövezeten szétzúzott 
dervis holtteste körül csoportosúlt: Bottyán sietett a vá
sárosok között a kapu felé. Az őrök azonban megüték 
a lármadobot, s a kapuban strázsát álló jancsár lándzsát 
szögezett hősünk mellének, talán mert a torony erké
lyén megpillantván, felismerte, vagy mivel általában sen- 
kitsem akart kiereszteni, míg a riadásnak vége nem lész.

De Bottyán is készen volt; nagyhamar előrántá el
rejtett pisztolyát, s úgy mellbe lövé az útját álló jan- 
csárt, hogy csak elbukott lándzsájával együtt. Ezzel ke
resztül a dobogón, futott ki a várból. A bástyákról „ öt
hat lövés dördült utána, de szerencséjére egy sem 
találá.

Az első lövés hallattára pedig előrobbanának a be
rekből bajtársai s a menekülő elé ugrattanak. Ez fel
kapott lovára, s mire a törökök paripákra vethették ma
gokat s utánok kinyargalának: ők már jó tova haladtak. 
Nem elégedvén meg menekülésökkel, azon igyekeznek vala, 
hogy a törököt megtréfálják. Azért meg-megállának, s 
távúiról ingerkedvén velők, mind tovább-tovább csalogat
ják. A törökök, kik Bottyán tette által vallásukat hivék 
meggy alázottnak: a rajongás dühével, átkokat szórva a 
parasztruhás vitéz fejére, vakon üldözék őket.
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Egyszerre — midőn Bottyánék már övéik leshe
lyéig csalták az üldözőket — a magyar végbeli lovas
ság nagy riadással tört elő az erdőből, s megüté a tö
rököt. Bottyán is ottan megfordula arczczal a pogányra, 
s nagy sarabolást, kaszabolást vivének végben. A török 
sem állhatá végre a harczot, s hátat ada a magyarnak, 
— üldözőből üldözötté lön. Bottyánék pedig egész az 
újvári kapukig vágták a futamókat, mígnem a vár
ágyukat kezdék reájok kisütögetni, ekkor vonultak odább.

A törökök veresége csúfos és tetemes vala, mert a 
támadás a leshelynél formaszerü csatává fejlett', s mind 
ott, mind az íízésben számos tar elhulla.

A minden remény fölött sikerült diadal után más
nap Bottyán nehány száz huszárral Újvár alá lovagolt, 
most már hadi jelmezében, s jelt fuvatván, nagy felszó
val átkiálta a törökhez; — elmondá hogy ő Bottyán 
János, a ki tegnap bennt vala a várban és a dervist alá 
dobá. Most pedig kész párviadalra kelni velők; ha azért 
vitéznek tartják magokat: a ki bátor, álljon elő!

A törökök ottbennt csak hallgatának. Az agák, 
bégek egymást biztatták; a kajmakám sok erszény pénzt, 
jutalmakat Ígért a vitézeknek: de mind csak hiába; nagy 
Újvár vára 5—6000-nyi őrségében nem találkozott csak 
egy is, ki a vakmerő magyarral meg mert volna víni.

Bottyán azért sokáig hasztalanúl várakozván „ a vár
bélieket megcsúfolá,“ s azzal büszkén távozék.

Föntebbi merényét széliére beszélék, magasztalák, 
s tiszti rangját emelték érette. A törökök pedig ezen 
és sok más vitézi tetteiért immár annyira rettegének 
tőle, h o g y  még  csak nevének  híre h a l l á s a  is 
e légséges vala  megfut amtan i  őket,  — mint Koli- 
novics (u. o.) hja.
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I I I .

Bottyán 1669-ben, mikor már hires katona volt, 
megházasodott; és ő, az atyai, különben is csekély Örök
ségből kizárt szegénylegény, a kinek nehány paripáján 
s fegyverein kívül egyebe alig volt: vérével szerzett jó 
nevének köszönheté, hogy gazdag nőt vehetett: Jósa 
Pálnak fiatalon özvegyül hagyott nejét: Lakatos Judit 
asszonyt, kinek tetemes birtokai, ménesei, gulyái vol
tának1).

Mihelyt a török 1683-ban Bécs alatt megveretvén, 
csillaga hanyatlani kezdett, úgy hogy ugyanazon év 
October 21-kén Esztergomot is elveszté: Bottyán szülő
városa iránti kegyeletből, azonnal ide költözött család
jával együtt, s az esztergomi vár lovasságának leve fő
h a d n a g y a ,  e szót régies, nagyobb jelentésű értelmében 
véve, annyi mint főtisztje, vezére. Mint esztergomi főhad
nagy álla jót 1685-ben a gróf Csáky László tatai várkapi
tány által igazságtalan erőszakoskodással letartóztatott kecs
keméti kereskedőkéit 1200 írt. erejéig* 2). Akkoriban tekin
télyes összeg. Imé már ekkor védnöke vala a nyomorgatott 
népnek. Ezen szegény kereskedőemberek Tatából hozzá 
utaztak le Esztergomba mint a megnyomorítottak ismert 
gyámolyához, s könyörögtek neki: segítene rajtok. S 
Bottyán nem restelé a fáradságot, fölment ügyökben 
Tatába, és saját pénzbeli kezessége mellett kiegyenlíté 
dolgukat Csákyval3) , pusztán jólelküségből.

Ugyan 1685-ben augustus elején Ibrahim budai 
basa megszállá és keményen törette Esztergomot. Boty- 
tyán a védelemben teljes hősiességét fejté ki; a vár meg

*) Kolinovics; továbbá a b. Palocsay-levéltárban és a nemzeti mú
zeumban lévő eredeti iratokból.

a) Hornyik: „Kecskemét város története.4* III. k.
3) Bottyán eredeti levele, a kecskeméti levéltárban.
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mentetett, sőt az Esztergom segélyére siető Lotharingi 
Károly Ibrahimot, — ki eleibe száll és harczot ajánl 
vala — augustus 16-kán Nyerges-Újfalunál hatalmasul 
meg is véré. Ibrahim hadai rendetlen futásnak eredtek a 
harczhelyről, Batthyányi Ádám és Czobor huszárai s Mo- 
naszterli ráczai által űzetvén; mikor a vár alá érének: 
Bottyán csapott le rájok az esztergomi lovassággal, s 
együtt űzték vágták a törököt Buda felé.

Elnyerék táborát, társzekereiket, és 30 ágyúját, me
lyekkel a várat lőtette volt. Három nappal később 
Érsek-Újvár is elfoglaltatott, úgy a következő évben 
Buda. A háború színterévé most már a Duna-Tisza 
köze, s általában az alvidék lön.

Bottyán részt vett e győzelmes táborozásokban. 
Küzdött Károly herczeg, Badeni Lajos és Savoyai Eugen 
vezérlete alatt a déli vidékeken vitt diadalmas ütköze
tekben, s új babérok és új sebhelyek koszorúzták hom
lokát. Vitézségét annyira kitünteté, hogy Leopold csá
szár ezredessé és egy magyar huszárezred tulajdonosává 
nevezé ki a hőst.

Ritka kitüntetés azon korban, midőn m ag y a r t  a 
császáriak ily magas katonai rangra — mint érintők — 
nem igen alkalmazának, hacsak a legelőkelőbb családok 
valamelyikéből nem született. Köznemes csak rendkívüli 
hadi érdemek s kiváló vitézség által juthatott ennyire.

Már 1692-ben mint ezredessel találkozunk vele1); 
1694. September 1-jén mint ilyen Kőrös mellett táboro
zott*); s ezen években, egész 1697—98-ig Kecskemét-, 
Kőrös-, Czeglédnek és vidékének vala hadi kormányzója. 
Itt újra széles alkalma nyilt a szegény elgyötrött magyar 
néppel jót tennie, az idegen katonaság zsarolásai ellen

*) Esztergom megye levéltára. 
Kecskeméti levéltár.
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pártját fogván, a mi népszerűségét, jó hírét ismét csak 
öregbité. Vagyonilag is mind gyarapodott, mivel az 
akkori nagy győzödelmeken s kiostromolt várakban 
nyert zsákmányból neki is mint elsőrendű vitéznek és 
főtisztnek mindannyiszor tetemes osztályrész juta. Azért 
ekkor tájban egyik jószágot a másik után vévé, s Esz
tergomban a főpiacz egyik felét homlokzatával egészen 
betöltő nagy kastélyát építteti vala.

Ám a harczok borostyánál és vagyon mellé számos 
sebet is kapott e hadjáratokban. De roppant hadi sze
rencséje és erős testalkata folytán egyik sem volt ha
lálos. Félszemét azonban — mint mondók — végkép 
elvesztette *).

1699. január 26-kán megkötteték a karlóczi béke 
a hosszú győzelmes háború után, mely a hazát régi el
lenségétől a töröktől megszabadította. Hősünk haza- 
vonúlt Esztergomba, kipihenendő valahára a tábori élet 
viszontagságait. Magányában megemlékezvén a nagy 
veszedelmekről, a melyekben forgott vala: miként saját 
szavaival mondja: „hogy magamat az Fölséges Ur Isten 
eránt liáládatosnak bizonyítanám, a ki is engemet az 
elmúlt háborús időkben s harczok viszontagságai köze
peit, a török és tatár ellenség kegyetlenségétül ámbátor  
az h a rc zo k b a n  n y e r t  igen sok sebekkel  borít- 
ta tva ,  életemben kegyelmessen megőrizett:“ a kegyes- 
rendüek nyitrai iskolája számára 3000 frtnyi alapítványt 
tőn „a gyenge  i f júságnak  a kegyességben  és 
t isztességes tu d o m á n y o k b an  való  o k ta tá s á ra “* 2).

*) A jámbor s igen katholikus Kolinovica erről egy, alkalmasint, a 
séllyei jezsuitáktól hallott mesét beszél, a mely szerént Bottyánt az Isten 
azért büntette volna szeme elvesztésével: mivel egy Ízben Séllyén, Loyola 
Sz. Ignácz képének egyik szemét dévajságból kiszurá.

2) Nyitrai káptalan levéltára.
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Imé ismét egy szép vonás jelleméből. Három ezer 
forint akkor időben oly összeg vala, melyen három négy 
falut lehete venni; oly jelentékeny adomány, hogy 
érette a nyitrai kegyesrendüek B o t ty án  le lk i  üdvéér t  
e mái napiglan minden isten-áldotta napon misét szol
gáltatnak. És mégis azon férfiúról, a ki ily nagyszerű 
áldozatot hozott volt a nevelés és tudomány oltárára, az 
ifjúság képeztetésére: némely kuruczgytílölő író nem 
átallá azt imi, hogy barbár valax). Iskoláit félbeszakí
tani kényteleníttetvén, s életét táborban, fegyverzörej 
közt töltvén: lehet hogy modorában katonás, tán né
mely udvari emberek szemében nyers is volt, de hogy 
a tudományokat szerette — legjobban tanúsítja a fön- 
tebbi szép áldozat.

Bottyán nem soká élvezé nyugalomidejét. Kitört a 
spanyol örökösödési háború, és az 1701-ik év elején ez
redével ő is a Rajna mellé rendeltetett. Kár, hogy a 
francziák ellen viselt hadi tettei részleteikben eddigelé 
nem ismeretesek, annyit azonban mind Kolinovics 2), mind 
némely más történetírók följegyzének, hogy vitézségét, 
vezéri ügyességét ott is kitüntette. A török által már 
rettegve ismert hírét, nevét, most a nyűgöt távol orszá
gaiban, a francziák előtt is ismeretessé tévé.

Míg Bottyán sok ezer magyarral együtt a hazától 
távol harczola: itthonn nagy dolgoknak magvái indúltak 
erjedésnek. A török nyomás alól valahára felszabadúlt 
nemzetre még súlyosabb iga neheztíle. A sok alkot
mánysértés egymást éré, különféle törvénytelen új adó
nemekkel, katonaállítással stb. terheltetett a nép, s mind
ezt az idegen katonaság zsarolásai épen tűrhetetlenné 
tevék. Az ország forrongani kezdett; kivált a magokat *)

*) Wagner: Hist. Jos. I.
8) Commentarii, föl. lat. 389.
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nyomva érző protestánsok, Tököli egykori pártja. Az 
erdőket a katonafogdosás elö'l bujdosók csoportjai népe- 
síték meg. A mozgalom élére a fejedelmi utód az ifjú 
II. R á k ó c z i  F e r e n c z  állott, hív barátjával gróf Ber
c s é n y i  M ik ló ssa l .  Tervök azonban, mint tudjuk, az 
áruló Longueval által — a ki leveleiket XIV. Lajoshoz 
hordá vala — fölfedeztetett. Rákóczi Sárosvárában 1701. 
april 18-kán elfogaték; Bercsényi Lengyelországba me- 
neküle.

Rákóczival báró Szirmay István, a három báró Vay- 
testvér (Ádám, László, Mihály), Okolicsányi Pál, Szluha 
Ferencz, Sárosy István, Orbán Pál is börtönbe kerültek, 
s számos mások gyanú alá vétetének.

Esztergom várában ekkor báró Kuckländer nevű 
német vala a parancsnok; fondorkodó, kegyetlen, ma- 
gyargyulölő ember. Róla az esztergomi nép ma is ré
mes dolgokat beszél, s átok között emlegeti nevét, azon 
hagyományt kötvén hozzá, hogy büntetésül sok gonosz
ságáért lelkét az ördögök tüzes szekéren hurczolják végig 
viharos éjeken Esztergom utczáin, és süllyesztik el azon 
tóba, mely Bottyán-tavának neveztetik. Most is él egy 
öreg babonás ember Esztergomban, a ki egyszer éjfélkor 
haza mentében e jelenetet látni vélte.

Kuckländer igen áhítozott Bottyánnak esztergomi 
szép kastélyára, ottani szó'leire, földeire. Ekkor, az or
szágos bonyodalmak közepette, eljöttnek hívé az időt, 
melyben vágyát elérhetné: azért ármányt koholt Bottyán 
ellen, s meg akará őt ejteni. Nagy titokban jelentést 
tőn a bécsi udvarnak, épen midőn az említett elfogatá- 
sok javában folynának, hogy mint bizonyosan megtudá: 
Bottyán is levelezésben állott Rákóczival; ő is a lázadók 
között van.

A gyanúra könnyen hajló s a magyarok iránt egyéb
ként is bizalmatlan bécsi minisztérium azonnal kiadá a
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parancsot Bottyán elfogatására. Es Bottyán csakugyan, 
minden előleges kihallgatás nélkül őrizet alá tétetett ’). 
Mily nehezen eshetett e méltatlan bánásmód a hon ha
táraitól távol, épen a dynastia érdekeiért vérét ontó had
finak — elgondolható. Mikor a hadi törvényszék elé 
állíták, s a vád előtte felolvastatott, nem tudta: bosszan- 
kodjék-e vagy kaczagjon? O a messze idegen tartomá
nyokban jóformán még hírét sem hallá akkoráig a hazai 
forrongásnak, s Rákóczi elfogatásának * 2).

Szerencséjére világosan el tudott hárítani minden 
kétséget, és teljesen igazolá magát, annyira, hogy kény
telenek valának őt fölmenteni. Ekkor feladójának meg
nevezését követelte, hogy számolhasson véle. Kérése 
megtagadtaték; elégedjék meg, hogy ártatlannak nyilvá
níttatott.

De Bottyán nem az az ember volt, a kit könnyű 
szerrel el lehetett volna hallgattatni. Tiszti rangjának, 
katonai becsületének meggyalázását emlegeté, s ismételve 
követelte az alattomos árulkodó nevét.

Mindhiába; Kuckländer nagy kegyben volt; nevét 
mély titokban tárták.

Erre Bottyán úgy megharagudott, hogy ezredét ott 
hagyta a Rajnánál, s az Impériumnak hátat fordítván — 
visszatért honába. 1701. június 16-ikán már köbölkúti 
jószágán — Esztergom közelében — találjuk3).

IV.

Miként menekült ki II. Rákóczi Ferencz német-új
helyi tömlöczéből, miként eredett Lengyelországba: tudva 
lévő dolog.

*) Kolinovics.
2) Ugyanott.
a) Nyitrai káptalan levéltára.
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S a hazai nép, mely a mind nagyobbodó elnyo
matás miatt kivált Felső - Magyarországon hovatovább 
lázongani kezde: a távolból is a nagynevű, minden szép és 
jeles tulajdonokkal megáldott bujdosó fejedelemre veté sze
meit; tőle várá felszabadítását, őt óhajtá vezéréül. Köve
teket küldöttének ki hozzá, esedezvén: állana a támadás 
élére, küldene be lobogókat, melyek alá gyülekezzenek; 
itthon már készen várják.

És Rákóczi, XIV. Lajos által unszoltatva, s pénzzel 
is segíttetve: elkezdett hadat fogadni, a hazába pedig 
beküldé zászlóit. A nép örömriadva bontogatta ki és 
emelte föl ezeket, és sietett alájok összecsoportosúlni. 
Rákóczi, Bercsényi május 12-ikén nyílt leveleikben 
harczra szóliták az egész nemzetet; június 16-ikán maga 
a fejedelem is átlépé az ország határát, és ezzel a sza
badságháború, mint az avarba kapott láng, rohamosan 
haladt előre.

Az országban fekvő több mint 30,000 főnyi német 
katonaság *), melyet a nemzet féken tartása végett tar
tottak itt az Impériumban harczoló 14 magyar ezred 
helyett, elégtelen lön a fölkelés elnyomására. Mert a 
nép mindenütt a legnagyobb lelkesedéssel karolá fel a 
szabadság ügyét. A kormány tehát mindenfelé rende
leteket küldött a nemesség felülésére, s a nemzeti kato
naság szervezésére.

Pozsony, Nyitra, Trencsény vármegyék felültetésé
vel gr. Forgács Simon; Nógrád, Hont, Bars, Esztergomé
val B o t t y á n  J á n o s * 2); az alsó vármegyékével gr. Ko- 
háry István; a felsőkével Gombos Imre; a túl a dunai
akéval gr. Eszterházy Antal fő hadi tisztek bízattak meg, 
királyi rendelet által.

*) L. Szalay László: Magy. tört. VI. k.
2) Esztergom vármegye levéltára.

3
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A hadszervezés lassan ment. A nemesség halogatta 
a dolgot, a nép ingerült vala, s a kuruczokhoz szí
to tt Rákócziék ellenben gyorsan haladának: Szathmár 
városát, Lőcsét, Késmárkot, Szepesvárát, Káliót, Husz- 
tot, Szólnokot stb. kiostromolták; Tokajt, Munkácsot 
Kassát körültáborlották; Várad-Olaszinál, Kecskemétnél 
megverték a ráczokat; Kassánál két ízben, továbbá 
Szamos - Újvárnál, Bonczidánál a németeket. Hadsere- 
gök óriási arányban növekedett; a nép, Tököli volt 
katonái, s lassanként a nemesség is mind hozzájok csat- 
lakozának.

így mindjobban előnyomulván: azo"n területen is, 
melyen Bottyánnak kellett volna szerveznie a királyi ha
dakat , nagyobbára ó'k lettek az urak. Nógrád, Hont 
már egészen az övék volt; Lévát pedig, Bars főhelyét, 
az Impériumból csak imént haza szökött Ocskay László 
— ki jól fegyverzett, s elszánt martalócz lovas csapatá
val még a lengyel széleken Zavadkánál csatlakozott volt 
Rákóczihoz — September 17-ikén megvette. Az elégület- 
len Korponát is megnyeré a fölkelés ügyének. Gács és 
Krasznahorka várak hasonlókép fejet liajtának.

Koháry az alsó megyékben fölszedett magyar hada
kat, nehogy a kuruczokhoz adják magokat, fölvezette a 
Vághoz; ott Forgács pozsony-, nyitra-, trencsénymegyei 
néppel, továbbá a gr. Schlick Leopold tábornok vezér
lete alatt Ausztriából kijött császári seregekkel egyesüle. 
Ekkép — Schlickkel is két lovas ezred és néhány század 
gyalog jővén — meglehetős sereggel levének. Octóber 
27-én egyesülten átkeltek a Vágón Szerednél, 29-én hoz
zájok csatlakozék Bottyán a maga népével. Miután ily- 
módon megerősödének, elhatározák, hogy támadólag lép
nek föl. Oct. 30-kán Szent-Benedeknél, 31-kén Új-Bars- 
nál táborozának, hol átkelvén a Garamon, Ocskayt meg
verték, Lévát visszafoglalták.
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Rákóczi Ocskay veszedelmének hírére Bercsényi Mik
lóst jelentékeny hadakkal, és Károlyi Sándort saját és 
Deák Ferencz, Váradi János Deák, Szőcs János és Bor
bély Balázs ezereivel azonnal a liuségöket már felajánlott 
bányavárosok oltalmára indítá. Bercsényi Ocskay László, 
Ebeczky Imre és Réthey Ferencz csapatait is magához 
vonta, s november 12-ikén Losoncznál egyesült Károlyival.

A királyiak nov. 6-ikán Báthnál, nov. 11-ikén Zó
lyomnál táborozának, gyarapodván Eszterházy Antal ez
redessel. Ekkép ekkoron Forgács, Eszterházy, és Bottyán: 
k é s ő b b e n  m in d  a h á r m a n  k u r u c z  t á b o r n o k o k  
együtt harczoltanak Rákócziék ellen. Mint királyi főtisz
tek ugyanis, parancsolatjok ellen nem cselekedhettek, ha
bár talán kedvetlenül teljesíték is eze n  katonai köteles
ségüket.

Schlick a német lovassággal nov. 15-ikén átment 
Beszterczebányára. Bercsényi pedig Károlyival még az 
nap este váratlanul Zólyom előtt termett a furészi szo
roson és Detván át, s túlnyomó erejével megüté az épen 
indulófélben lévő királyiakat. Ezek a harczot elfogadták, 
de csakhamar visszanyomatának. Bottyán, bár ekkor 
már a 60 éven túljárt, az ütközet folyamában felette neki 
hevüle; talán ifjúkori kalandos tettei merültek föl emlé
kezetében, s csillapodni nem tudó vére újabb merényre 
ösztönzé; ezért, s hogy a megriadt népbe új lelket öntsön: 
a harcz tüzében párharczra hítta — Ocskayt.

„Memorabilem fecit hanc pugnam certamen singulare 
(másutt „monomachia“) incom parab i l ium  heroum: 
e regiis B o t t h y a n u s ,  e Rakoczianis Ocskaius, ambo 
globis impenetrabiles“ mondja Kolinovics, a kinél e via
dal („Epitome Historiae Belli Rakocziani“ s más mun
káiban is) részletesen le van írva.

Ocskay László, a kuruczok leghíresebb személyes 
bajvívója, a kit a morvái és ausztriai népek úgy hittak

3*
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hogy „Rákóczi  v i l l á m a “1): ekkor volt élte virágá
ban, férfikora teljes erejében; Bottyán már hanyatló kor
ban, de nem hanyatló erőben, megkoszorúzva régi se
bekkel és régi dicsőséggel.

Ocskay eléállott, s intéseikre a seregek széjjelbonták 
szárnyaikat, tágas tért nyitván középütt a két vívó ve
zérnek.

Mindketten jó kezes paripákon ülvén, először is kop- 
jákat történek. Egyik sem birá a másikat nyergéből ki
vetni. Többször rohantak egymásra, — mindig haszta
lan, mert a támadott elég gyors és ügyes vala a döfést 
elhárítani. Azért fegyverhordozóiknak adták át a lobo- 
gós kopjákat, s szálkardra kelének. Régi, jeles vívók 
mind a ketten; sokáig küzdtenek : egyik sem tudta ellen
társát megsebzeni. Végre kifáradva kardjaikat is hü
velybe dugták, s pisztolyt rántottak. Lovát mind a kettő 
folyvást jobbra-balra toporzékoltatta, hogy a czélozás el
lenfelének annál nehezebb legyen. Először Bottyán lőtt, 
s biztos keze nem hibázott: Ocskay a dördülés után na
gyot hajlott nyergében, — a golyó melle közepét éré, s 
bár a vért miatt be nem hatolhatott, a behorpadt pánczél 
vak ütése úgy megcsapd mellcsontját, hogy orrán száján 
egyszerre kibuggyana a vér, sőt Kolinovics szerént a via
dal után is három napig hányton hányá vérét.

A lövés után azonban meg hamar helyreigazodván 
nyergében, visszatüzele Bottyánra. Ez, a mint paripáját 
szokása szerént serényen ugratná, Ocskaynak épen oldalt 
fordul vala, s a golyó oldalát üté meg, s szerencsét
lenségére épen ott, hol a pánczél szegélye végződik; 
nagy erővel befurván azért magát, gerinczcsontjában álla 
meg * 2).

') Kolinovics.
2) Ugyanott.
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Mindkét vívót úgy kellett lováról leemelni, s míg 
Bottyánt sebe bekötése végett Zólyom várába vivék: oda 
künn a liarcz megújult. Bercsényi a királyiakat a falak 
közé visszaszorítván, a külső városokat fölégeté.

Schlick a mint ezekről értesült: lovasságával az éj 
födözete alatt kardcsapás nélkül Körmöczre, s onnat to
vább vonúlt a morva végek felé. Forgács és Koháry pe
diglen, látván hogy a rendes katonaság által cserben ha
gyattak : kapák magokat, ők meg cserben hagyák Bottyánt.

Néhány napi várakozás után ugyanis — mivel Schlick 
segítsége csak nem érkezék, és nem Ricsán tábornoké, 
ki Trencsény körül táboroz vala, de Winkler kuruczai 
által megveretett — éjtszakának idején kirontottak Zó
lyomból, és a Garaufon át Szent-Keresztnek vették útjo- 
kat. A súlyos sebében betegen fekvő Vak-Bottyánt csak 
230 főnyi őrséggel ott hagyák az óságos várban.

A kimenekvőkre az osztrolukai szorosokban felállí
tott kurucz hajdúság tüzet adott, Bercsényi lovasai is 
kapdosának bennök Szent - Keresztig, de azontúl nem 
űzetve nyargalhattak Privigyéig, hol a Bajmóczról oda 
hátrált Schlickkel egyesültek.

Ocskay újra visszavette Lévát; el-széjjel beszágul- 
dozák a vidéket; Nyitra, Bars, Zólyom — minden béhó- 
dola Rákóczinak. V.

V.

Bercsényi Miklós a kuruczok főerejével, személye
sen, körültáborlotta Zólyomot. Miután megtudta, hogy 
Forgácsék kitörése után oly parányi őrség hagyatott 
benn: kétszerezett erővel látott a vitatáshoz, rövid időn 
eredményt remélve. November 23-ikán sikerült is az 
egyszerű fallal kerített várost — nem még a várat
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ostrommal megvenniex). Erre a vár lövetéséhez fogott, 
de elébb felszólító Bottyánt a békés átadásra. Ez „ex
pertus Dux“ létére tudta ugyan, hogy maga fekvő bete
gen, s társaitól segéd nélkül hagyatva, sőt segítséget a 
dolgok állásában nem is remélhetve — mert a kuruczok 
már egész a Morva vizéig nyomulának elő — sokáig 
nem tarthatja a régies várat azzal a maroknyi ijedt nép
pel, mindazáltal tagadólag válaszolt. Meg akart a katonai 
becsületnek felelni.

Rákóczi főtábornoka tehát elkezdé töretni a porlatag 
falakat. Két napi kölcsönös lövöldözés múltán Bottyán 
jelt fuvatott, mire az ágyúk elhallgattak, és ő hírnököt 
küldött ki Bercsényihez. Talán most már oda ígérte a 
várat? Korántsem! Megüzené Bercsényinek, hogy ő, 
Bottyán, kapott sebében betegen fekszik, s hogy erejének 
visszanyerésére valami jóféle erősítő tokaji borocskát kel
lene az orvos tanácsa szerént innia; ebben a hitvány odú
ban pedig holmi lőrénél egyéb nem találkozik, — nagy 
szívesen venné tehát ő excellentiájától, ha vagy egy akó 
jó bort beküldene számára; körülötte bizonyára akad 
efféle. Aztán megint folytathatják a lövetést.

Bercsényi mosolyoghatott a kedélyes üzenetre; és 
mert Bottyánt úgy szólván gyermeksége óta jól ismeré, 
mivel atyja az öreg Bercsényi Miklós (dunáninneni ré
szek és az Újvár elleni végek kapitánya) alatt vitézke
dett volt hajdanában, s udvarában gyakran megfordula: 
örömmel teljesíté öreg barátja kérését. Beküldött neki a 
kért egy akó helyett egy h o r d ó v a l ,  „úgy hogy az 
köznémet is igyék belőle“ 2). Es ezeket nem sokat kelle 
biztatni, — bizony megcselekvék. * *)

*) Lásd ugyan e napról írt eredeti levelét Károlyi Sándorhoz, a 
gr. Károlyiak levéltárában.

*) Bercsényi levele Károlyihoz 1703. nov. 25-ike éjjeléről Zólyom 
alól. (Gr. Károlyi-levéltár.)
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Ily kedélyesen foly vala az ostrom.
Azonban a töretés újból megkezdetett. Bercsényi 

nem gyó'zé bevárni az eredményt, nov. 29-kén a Vág 
felé indult, s az ostromot a környékbeli fölkelt nemes
ségre bízta1). Ezek híven folytatták azt, míglen Bottyán 
deczember elején, midőn már a várat épen nem tart- 
hatá, megalkuvék velők illyetén pontokban: Ő és. a 
többi tisztek fegyvereiket megtartván, Esztergomba köl
tözhessenek , úgy a közlegénység is ; ha azonban valaki 
közűlök a fejedelem szolgálatába akarna állani: ebben 
ne gátoltassék. Bottyánnak s holmijének Esztergomba 
szállíttatására nehány szekér rendeltessék, melléje illendő 
convoi adatván. E föltételekbe mindkét részről bele- 
nyugovának. Bottyán átadá a várat, és katonaságának 
egy részével — mert a más rész, a franczia, tán a Ber
csényi borát megszeretvén, kuruczczá lön — Esztergomba 
költözött.

Eljött az 1704-ik év; szerencsés esztendő a kurucz 
fegyverekre nézve, mert a Dunántúlt is elfoglalák, el az 
egész országot, Buda, Pozsony, Soprony, Komárom, Esz
tergom, Pétervárad, Szeged, Arad, Nagy-Várad, Szeben, 
Brassó, s még nehány apróbb várat kivéve, a melyek
nek falain kívül föl egész Bécs aljáig mindenütt a kurucz 
volt már az úr.

Bottyán sebéből kiépülvén, Esztergomban csendes 
családi életet élt. De alattomos ellensége Kuckländer, 
a várparancsnok, a ki minden áron szeretett volna szép 
kastélyába beülni, újból megzavaró nyúgodalmát. Múlt
kori nem sikerült ármánya után m o s t  hivé, hogy jobb 
alkalom mutatkozik föltett czélját elérhetni, miután a kedé
lyek Bécsben a kuruczok folytonos hódításai miatt még in
gerültebbekké lőnek. Uj hálót szőtt tehát Bottyán számára.

!) Szalay L. VI. k. 110. 1.
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Beárulá, feladá ó't a főhaditanácsnál: hogy Zólyom- 
várát — a bányavárosok kulcsát — czimboraságból adá 
fel a kuruczoknak, holott még védhette volna (?) A bá
nyavárosok dús aknái látják el pénzzel a kumczokat, 
táplálják a forradalmat; ezek Zólyom miatt buktak, el
vesztőkért tehát — úgymint Zólyomért — Bottyán fele
lős. Azt ligy látszik, elhallgatá: mily csekély erő álla 
Bottyánnak Zólyomban rendelkezésére.

Kucklánder addig folytatá vádaskodásait, míg 1704. 
septemberben csakugyan útnak indíttatott Bécsből a ren
delet, hogy Bottyánt fogassa el s kisértesse Bécsbe, hol 
hadi törvényszék elé fog állíttatni, tetteiről számot adandó.

Kuckländernek sem kellett több. Mihelyt megkapta 
e rendeletet, a mi October 6-kán vagy 7-kén történhe
tett, a mitsem gyanító Bottyán kastélyát katonasággal 
körülvéteté s az ezredest elfogatta. A rendelethez képest 
Komáromon s Pozsonyon át Bécsbe akará kísértetni1). 
Másnap délután el is indítá, őreit szoros vigyázatra uta
sítván.

Ezek az nap Nyerges-Újfaluig haladtak, s mivel
hogy béestvéledék, megszállának egy parasztházban, hi
hető a község házában. A féltett foglyot nagy óvatos
sággal a belső szobába helyezék, míg ők az őrök magok 
a pitvarban s a tornáczon telepedének le.

A falusi pórok azonban, szánakodván a szeretett 
férfiú rabsorsán, mint a ki velők oly sok ízben jót tőn, 
s Kucklánder gonosz önkénye ellen mindenha védelmezé, 
pártfogold szegény községüket: közűlök nehány an titkon 
béosontak Esztergomba, s fölkeresték az ezredes nejét. 
Elmondák neki, hogy ők elhatározták Bottyánt kiszaba
dítani; ezt pedig úgy gondolnák, hogy ők még az éjjel 
szép csendesen megásnák a vályogház falát; a pitvarban, *

J) Z w e ig  selymeczi bányatiszt naplója. (Tud. Gyűjt.) és Kolinovics.
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tornáczon lévő örök azt észre nem vennék. A hű nő, 
képzelhető, ezer örömmel érté a jó, háládatos emberek 
szándékát, s fegyvert küldvén tőlük ura számára, biz
tatva, kérve, megajándékozva bocsátotta őket vissza. Más 
részről molnárokat fogadott, a kik férjének nehány leg
sebesebb iramú paripáját két hű csatlóssal és lovászszal 
együtt átszállítsák a Dunán, hogy ezek Nyerges-Újfalu
val átellenben a parton készen várakozhassanak; magok 
a molnárok pedig evezzenek azután Újfalu alá, Bottyánt 
majd a túlpartra a paripákhoz általviendők. Mindezt a 
visszasiető pórokkal is tudatá. így készíté elő férje sza
badulását.

A pórok éjfélutánra haza érkeztenek, s hozzá fog
tak a munkához. A ház falát hátulról szép lassan 
megásván, benyújtották Bottyánnak neje által küldött 
csatakardját; a fogoly ezredes a gyanú tálán őrökre gyor
san kirohana, s hirtelen összevagdalá, kaszabold őket1). 
Azzal — nehogy a fegyvercsattogásra, haldoklók hörgé- 
sére ideje korán több német jöjjön elő — nagy sebesen 
a partnál váró csónakhoz sietett, a pórok által kalauzol- 
tatva. A molnárok nyilsebességgel eveztek át a meg
mentett hőssel a túlsó félre, a hol ő aztán paripájára 
szőkék, s szolgáival tova vágtata.

Ekkép szabadítá ki Bottyánt a fogságból a nép há
lája s nejének hűsége. A fondorkodás örvényéből kira
gadta — a szere te t .  Börtönéből való kimenekülése, 
mint láttuk, nem kevésbé kalandos és merész, miként 
Rákóczié vala a német - újhelyi tömlöczből; csakhogy 
Bottyán szabadulását még saját hősiessége is emeli, mely- 
lyel magát őrein keresztül tőré, lesarabolván e zsol
dosokat. És mint Rákóczi menekülése megmentőjének

f) Kolinovics.
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Lehmannak: úgy Bottyán kiszabadulása is szabadítójá- 
nak: hű nejének — életébe kerül t .  . * . .

Bottyán a Duna partján léra pattanván, kísérőivel 
együtt neki váltott az éjszakának: sólyomást nyargalt, fel 
a bányavárosok felé. Gyorsan elhatározá ugyanis ma
gában, hogy örökre odahagyja a császári pártot, a mely
től hívséges szolgálataiért jutalmúl csak ismételt üldözte
tést, s most már másodízben méltatlan fogságot kapott.

Ezért egyenesen Selymecz felé tarta, hol akkor Ber
csényi időzék, s a fejedelem is a szomszéd vihnyei für
dőben tartá udvarát.

Bottyán éjjel-nappal lovon ülve octóber 10-ikén ér
kezett Selymeczre *), s ott Bercsényivel szemben lévén, fel- 
ajánlá kardját a szabadság ügyének. Bercsényi rögtön 
átkocsizott a régi hires bajnokkal Vihnyére, a hol Bottyán 
Rákóczi kezébe letette a hűségi esküt.

A fejedelem — ki gyakorlott tábornokokban nagy 
hiányt szenvedett — örömmel fogadá a jeles hadvezért, 
és azonnal vezénylő tábornokká, s egy reguláris lovas 
ezred tulajdonosává nevezé ki.

Ezalatt Kuckl'ánder, mihelyt Bottyán meneküléséről 
híre ment, hire tán arról is, hogy kiszabadításának egyik 
eszköze hitvese vala: elég lovagiatlan volt e nőt töm- 
löczre vettetni* 2). Ezzel meg nem elégedvén, Bottyánnak 
esztergomi kastélyát, szőleit, birtokait — sub titulo infi
delitatis — m agának foglalta, s nagy kevélyen bele ült 
a kurucz tábornok palotájába, a melyben ennek 3000 db. 
arany készpénzét, drága bútorait, ezüstös, aranyos, drá
gaköves sok szép fegyvereit, hadi szerszámait, aranyczaf- 
rangos párduczbőrös nyergeit, portai virágos szőnyegeit, 
nagyértékü sok úri arany-ezüst mívét, s az ólakból hadra

*) Zweig naplója.
2) Kolinovice.
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tanúit török paripáit stb. stb. prédára vetette, sajátjává 
tette *).

Rákóczi, hogy Bottyán iránt fejedelmi kegyelmessé- 
gét mutassa: kárpótlásul elvett kastélyáért mindjárt Új
vár bevétele után neki adományozá a gróf Serényiek ot
tani nagy jövedelmes, palotaszerű házát, s esztergom-vá- 
rosi szüleiért, birtokaiért Madar és Szent-Péter falukat 
Komárom vármegyében2); azonkívül fejedelmi paripák
kal, s olyan nagy hadi fóemberhez illő drága szép fegy
verekkel ajándékozá meg.

De Bottyánt mély bú gyötörte feleségéért; azért 
midőn Újvárt nem sokára megvévén, ott előkelő foglyok 
esnének kezére, — mindjárt béirt Esztergomba : bocsássák 
szabadon nejét, ő ezen rabjaival kicseréli3); vagy, ha kell 
váltságot fizet érette. Kivánata a gonosz Kuckländer ál
tal megtagadtatott. S a hő félj mindhasztalan törekedék: 
hitvesét csak a halál szabadítá ki börtönéből. A fogoly 
nőt a bánat megtörte, mindinkább elbetegesedett, a töm- 
löcz levegője, nyirkos falai siettették kimúlását, úgy hogy 
a derék hű hitestárs egykét hó múlva, az 1704-dik év 
végén a börtönből az égbe költözött4).

VI.
A régi vitézség hírével tündöklő Bottyánt a kurucz- 

ság örömmel üdvözölte hadainak élén. Az új tábornok 
legelőször saját ezredét szervezé esztergom- és komá- 
rom-megyeiekből. Azonközben Érsek-Újvár vívását in- 
tézé a fejedelemmel. November elején megkezdődött az 
erősség lövetése, a melynek falai a törököktől lett vissza- 
foglaltatásakor tetemesen megrongáltattak, s az akkor lőtt

*) Esztergom város levéltára.
a) B. Palocsay levéltár iratai.
3) Kolinovics. (Nemz. muz. lat. föl. 391.)
4) A szent-benedeki convent levéltára.
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hézagok csak czölöpzettel voltak még kitöltve *). Az 
Őrség egy része magyar; ez s a hely lakossága rokon- 
szenvvel viseltetett a kuruczok iránt. Azért e kedvező 
körülményeket felhasználván, nehány napi töretés után, 
november 16-ika éjjelén 1000 hajdú rohamra küldetett; 
a magyar őrség ezalatt a németekkel egybenvesze* 2), 
mások szerént a kuruczokkal érte egyet8) s bebocsátá 
őket, lerakta fegyvereit; a németeket aztán könnyű szer
rel elnyomták, elfogták, s a várat hatalmukba keríték. 
Az ostromot úgy látszik Bottyán vezénylé: miután a 
hadi foglyok az ő rabjaivá lőnek4). Bottyán a fejede
lem jóváhagyásával Hosvay Imre ezredest tette az erős
ség parancsnokává, egyelőre 500 gyaloggal és 300 
lovassal5 6).

Újvár bevétele roppant eredményt eszközlött a ku
ruczok részére; mert a labanczok e hírre fölötte elrémü- 
lének, és seregestől állottak át Rákóczi zászlai alá. Még 
a ráczok közül is lőnek ekkor kuruczokkáG).

Nagyfontosságu nyeremény vala továbbá azért, mert 
a Vág és Garam folyók mellyékének állandó birtokát 
biztosítá, és a kuruczoknak sok éven át, úgyszólván va
lamennyi felföldi hadjárataik stratégiai alappontjáúl szol
gála e nevezetes erősség.

Bottyán Újvár megvétele után a Tisza-Dunaköz ve
zénylő tábornokává neveztetvén ki, alá sietett, a fejede
lem által a nyár folytán személyesen megkezdett ottani 
hadjáratot folytatandó. Működését főleg az alvidéki rá
czok, s a Buda, Szeged, Pétervárad várakban lévő német

!) Szalay László: Magy, Tört. VI. k. 207. 1.
2) Kolinovics. Nemz. muz. lat. föl. 391.

" 3) „Theatrum Europaeum.“
4) Kolinovics, u. o.
5) Kolinovics, u. o.
6) ü . o. stb.
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Őrség ellen kelle irányoznia. Legelőször is leszáguldo
zott egész Titelig, s átűzé a ráczokat a Dunán, Tiszán. 
Miután a földet tőlük ekkép megtisztítá: Szegedtől, 
Péterváradtól elvágá az élelem szállítást, Földvárnál, 
Soltnál sánczot építtetett, hogy a dunai közlekedést ha
talmában tartsa, és a budaiak s péterváradiak közt az 
összeköttetést lehetetlenítse. Deczember 13-kán Kún-Szent- 
Miklósnál táborozék1). Azután Földvárhoz szállá, s de
czember 15-kén innét mégegyszer „utolszor“ hódolásra 
s békén maradásra inté a ráczokat nyilt levelében* 2). 
Ugyanekkor némi rácz hadak is lehettek alatta, — mert 
pátensét igy kezdi: „Én Bottyán János, Méltóságos Er
délyi Fejedelem Felső-Vadászi Rákóczi Ferencz Kegyel
mes Urunk 0  Nagyságának Isten által Magyar Haza - 
mellett fegyvert fogott Magyar és Rácz hadainak Ge
nerálisa és Tábori Generális Fő-Strázsamestere. “

A fejedelem ezalatt Leopoldvárát vitta, s Bercsényi 
a Morvánál állott. A császáriak főereje pedig Haister 
alatt közeledni kezde, Leopoldot fölmentendő. — Az ál
talános összecsapás elkerülhetlennek látszék. Rákóczi 
azért Bottyánt is sietséggel fölrendelé. Tábornokunk 
Duna-Tisza közét jó rendben hagyván, sietett lovasságá
val a fejedelem tábora felé. Deczember 21-kén a Rá
koson Csabán táborozott3) , s még az nap odább kele. 
Kettőztetett menetekben nyomakodott, nehogy elkéssék. 
És daczára a nagy távolságnak, még jókor egyesülhete 
a fejedelemmel.

Az ütközet deczember 25-kén történt Nagy-Szom
batnál. — A gr. Károlyiak levéltárában, Károlyi Sándor 
hadseregének mustrakönyveit forgatván, egyikben külön-

*) Kecskemét város levéltára.
a) Ugyanott.
3) DÖmsÖdi levéltár.
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álló íven egykorú rajzot leltünk: „Nagy-Szombati  
h a rcznak  de l ineá t ió ja“ czim alatt. Ott az egész üt
közet alaprajza, a legnagyobb részletességgel, s tökéletes 
megegyezőig a Rákóczi emlékirataiban foglalt leírással, 
annyira, hogy az ember bámul: miként emlékezhetett a 
fejedelem annyi év után is mindenre oly híven!

A rajzon elénk tárul mindkét csatavonal: Rákóczié 
és Haisteré, ott az egész környék; a hely, hol a fejede
lem álla; ott minden ezred külön-külön megnevezve, s 
a kurucz részen lévők mindegyikéhez oda írva: előre 
rohant, vagy helyt állt, vagy megfutott, avvagy átszö
kött, t. i. a Scharudié. Bottyán ezrede a Galánthai Ba
logh Istvánéval vala egy tömegbe állítva a balszámyon, 
melyről a fejedelem írja, hogy „csodákat  mível t ,“ hogy 
az ellenség had vonalait áttörvén, egész a táborszerekig 
liatola előre1). Bottyán ezredéhez is oda van írva Ká
rolyi térrajzában a „Raj ta!“ szó, mely az előre rohanást 
jelzi; ugyanis minden előre tört ezredhez ez van jegyezve.

A harczot a fejedelem személyesen vezette. A bő
vebb leírást e helyütt mellőzzük, csak a legrövidebben 
szólván. Haister nem akart harczot állani, azért seregét 
fedett vonalokban állítván, azon igyekezék, hpgy Leo- 
poldvár elé hatolhasson. A kuruczok jobb szárnyán 
legszélről Ebeczky István álla, mellette több lovas ezre
desek. Midőn Haister seregének eleje már egy vonalba 
érkezett a kuruczok jobb szárnyának végcsucsával: Rá
kóczi, nehogy Haister csata nélkül tovanyomúlhasson, 
parancsot küldött Bercsényinek: azonnal indítsa meg 
Ebeczkyt jobbra át, hadd vágjon eleibök a németeknek, 
ne engedje őket odább vonúlni; egyszersmind parancs 
adatott a támadás megkezdésére az egész vonalon. 
Ebeczky gyorsan és oly hatálylyal vágott előre, hogy

') Rákóczi emlékiratai.
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a német gyalogság rendjeit összezavard, s rajtok átgá
zolván a társzekerekig hatott, öldökölve, kaszabolva. 
Azonban hiba történt; mert midőn Ebeczky rohamra meg- 
fuvatta trombitáit: a mellette álló lovas ezredesek tudat
lanságból azt hivék, hogy nekik is vele együtt támadniok 
kell; megindúltak utána majd az egész jobbszárnynyal, 
és elég jól harczolának: de helyökbó'l messzire mozdul
ván jobbkéz felől előre, közöttük és a közép között 
hézag támadt. Ezt Haister rögtön észre vette, s két lo
vas ezredet indított oda, hogy a kurucz jobbszámyat 
a középtől elvágja. Mindjárt a kuruczok -közepének 
szélén álla egy német szökevényekből alakult gyalog 
zászlóalj, Scharudi nevű német ezredes vezérlete alatt. 
Ez, mikor meglátta az említett két német lovas ezred 
közeledését: csapatját megfordítá, — tüzet adatott a szom
széd magyar gyalog ezredekre, s azzal zászlóaljastól 
együtt átszökött a császáriakhoz.

Scharudi váratlan árulása zavarba hozta a kurucz 
gyalogságot.

A balszárnyon ezalatt a legnagyobb szerencsével 
harczolának Bottyán, Balogh István, Ocskay, Buday Ist
ván és a többi. Tüzes rohanással előre vágtató ezredeik 
egész zászlóaljakat kaszabolának össze, megbonták a harcz- 
sorokat, úgy hogy Spangár krónikája szerént: „nem 
messze vala a német sereg az utolsó veszedelemtől; maga 
már a főgenerál Sigefridus Haister életének nagy vesze
delmébe esett.“ Egy vakmerő kurucz hajdú ugyanis 
egészen Haister közelébe férkőzvén, folemelé kardját a 
tábornokra, midőn gr. Czobor Márk pisztolyától talál
tán lerogyott.

Mindezek daczára a jobbszárny mint mondók, ama 
két lovas ezred közbenyomulása, és Scharudi árulása által 
a középtől elvágatván: Rákóczi jobbnak vélte a vissza
vonulást; azért a patakon túl gyalogságának futóit — a



48

kikre Scharudi az elébb rátüzelt volt — karabélyosaival 
rendbe szedte, és hadseregét újabb csatarendbe állítá. 
Azután elkezdett lovasságával — mely csak csekély 
veszteséget szenvedett — lassan visszavonulni1).

Haister nem merte őket űzőbe venni, mert maga is 
irtóztató zavarban voltl 2 3) s összekúszált seregeit bajos 
lett volna oly hamar rendbe verni. Azonkívül sokat 
vesztett: legalább ezer — ezerkétszáz embert; maga a 
bécsi német újság' 370 halottat (közűlök tíz tiszt) és 
harmadfélszáz közlegény s hat tiszt sebesültet vall bes). 
A Vobezer - ezred majdnem egészen felkonczoltatott. 
A kuruczok közűi, kiknek holttesteit a jézsuiták egyen
ként kétszer is megolvasták, Spangár szerént összesen 
csak 180 esett el, köztük Dúló Ádám ezredes.

A harcz után Haister Nagy-Szombatra, Modorba, 
Szent-Györgyre szállítá hadait, Rákóczi a -Vág mellé.

Ide érkezvén, hogy megmutassa, miszerént bár visz- 
szavonúlt: de megveretve nem érzi magát, s megfélem
lítve épen nem, — Bottyánt új támadásra küldé Haister 
ellen. És Bottyán huszonnégy zászlóalja huszárral s 
némi fölkelt néppel átkele a Vágón, és föl egész a morva 
szélekig barangola4).

A kurücz hadak vissza se mentek többé a Vág vi
zén, s Nagy-Szombat is nem sokára ismét kezökben volt.

így folya le az ó év.

VII.
A Duna befagytával Bottyán Kuckländert akará 

megzavarni; azért Esztergom elejére szállá, s Eszterházy 
Antallal egyetemben kilenczezred magokkal megrohanák

l )  Rákóczi emlékiratai.
®) Ugyanott.
3) Szalay L. Magy. tört. VI. k. 216. 1.
4) Ugyanott. 218. 1.
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a vízi várost1). A falakon behatolván tetemes zsákmányt 
hoztak ki magokkal, mert a vár ágyúi ellenében a vá
rost állandóul meg nem szállhaták. Ez ostromon csak 
100 kurucz veszett el*). A labanczok veszteségét Írónk jó
nak látja elhallgatni.

A kikelet megnyíltával Bottyánt ismét a Tisza-Duna 
közt találjuk, hol Szegedet, Péterváradot, Földvárt szo- 
rongatá, továbbá a solti sánczot igazíttatta és Paks felett 
a régi római erőd helyére a saját nevéről nevezett Boty- 
ty á n v á r á t  építteté vala. -

Ugyanekkor Dunántúl Károlyival kergetődzött Hai- 
ster, s első ízben Kis-Martonnál megveré. Károlyi Boty- 
tyánt hítta által segítségre: azonban ez még most nem 
mehetett, mivel hídja még nem volt készen, s a földvá
riak lövöldözése által megrongált solti sánczot kelle elébb 
kijavíttatnia, hogy biztosságban hagyhassa.

Bercsényi írja Rákóczinak Szent-Péterről (Komárom 
mellett) 1705. mart. 31-kéről: „Haister ha megtér (Dunán
túlról) könnyít Károlyi uramon, kinek látom, Bottyánban 
minden reménsége..........csak Bottyán menne által! “s).

Ismét april 3-káról Búcsról, Rákóczinak: „ Bottyán
nak de 24. (martii) kelt levelét veszem; az mint írja: re- 
paráltatott azon lövöldözése a földváriaknak; de még ál
tal nem ment vala (Bottyán a Dunán); üzente ugyan szó
val, általmegy harmadnapra, — az jó volna. Ha Boty- 
tyán átmenne Paksnál: Károlyival megegyezhetne“* 2 3 4).

De mikor Bercsényinek ezen levele költ, már akkorra 
nem Bottyán, hanem Károlyi ment át a Dunán t. i. a 
balpartra, Kilitinél mart. 31-kén meglepett és szétugrasz- 
tott hadainak futó maradványaival.

') Szalay L. „Magy. tört.“ VI. k. 219. 1.
2) Kolinovice. *

3)  Károlyi-levéltár.
4) Ugyanott.
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Mindazáltal Bottyán rövid nap múlva csakugyan át
kelt a jobb partra egyedül is, Károlyi nélkül.

Apr. 2-ikán még a Duna balpartjáról Patajról adja 
ki a következő rendeletét, Károlyi lézeng») hadainak ösz- 
szegytíjtése s fogdosása érdekében:

„Az böcsületes kecskeméti, körösi és czeglédi bírák
nak 6' kegyelmeknek sietve adassék.

Ezen parancsolatomat vévén kecskeméti, körösi és 
czeglédi bírák! parancsolom fejetekre száz arany bírság 
alatt, hogy mivel mostan az Tiszántúl való hadak, mely- 
lyek M. G. Károlyi Sándor urammal az Dunántúl voltak, 
sokan általjöttek s szöktek az Dunán: azért valahol akár 
mezon, akár helységtekben tanáljátok, ha tőlem vagy Ká
rolyi uramtól passussa nem lészen, fogjátok és rabságban 
tegyétek, mindaddig tartsátok, míg híremmé nem adjátok 
és parancsolatomat irántok nem veszitek. Ködömben se 
cselekedjetek. Datum Pataj, die 2. Aprilis 1705.

Generá lis  B o t ty án  J á n o s  m. k.“ 1). 
Ugyan ezen napról ismét Soltról ily parancsot intéz 

alezredeséhez, a későbbi ezredes Szekeres Istvánhoz:
(Par Literarum Magnifici Domini Generalis Joannis 

Bottyán ad Generosum Dominum Stephanum* 2) Szekeres 
exaratarum).

„Isten áldja kegyelmedet Obers-Lajdinant Uram! Vé
vén ezen parancsolatomat, azonnal egy zászlóalja kato
nával mönjön el Kőrösre és Czeglédre, s hogyha azon 
helységek reájok vetett imposítiót liszt, abrak és vágók 
aránt nem praestálták, vagy halogatást tönnének, úgy az 
gyalogokat is ki nem állították: az birákot fogassa meg, 
azonnal kocsira rakatván hozassa el magával, s az alatt

*) Kecskemét városa jegyzőkönyvében létező egykorú másolat. (Hor- 
n yik  János úr szívességéből.)

2) Tolihibából a másoló által „Joanncm“ íratott.
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specificált élésnek fogyatkozás nélkül való praestálását éj
jelnappal sürgesse.

Nem kíilömben cselekedjék kecskeméti bíróval is, 
kegyelmednek serio parancsolom, mivel itten feles ha
dak lévén, élés dolgában szükségben vannak. Azonkívül 
az minémíí hatvan akó bor van Kecskeméten, azt is paran
csolja meg kegyelmed, hozassák kecskeméti bírák, ,úgy 
az mi abrakunkat is. Kíilömben sem cselekedvén, éjjel
nappal mindezekkel siessen. — Ezzel Isten kegyelmeddel.

Költ Solton 2. Aprilis Anno 1705.
Kegyelmednek jóakarója

G enerá l is  Bot tyán  J á n o s  m. k .“1).
Egykét nap múlva Bottyán táborostól általköltözék 

— miután a solti sánczot már biztosságban hagyta s Im- 
sós és Kömló'd között hajóhídját berakatá. E hídnak bal
parti védsáncza: az imsósi vagy imsódi sáncz immár szin
tén készen álla, s a tábornok most a túlsó erődöt, a hegy
tetőn a római castrum helyére emelt Bottyán-várát kezdé 
építtetni s fölszerelni. April 10-kéről ezen erősségből 
tudósítja Károlyit:

„Ajánlom mindenkori kész szolgálatomat 
N agy ságo dnak.

Isten ő szent Fölsége engedje ezen húsvéti szent na
pokat több következendőkkel együtt örvendetessebb hírek
kel2) érni el és mulatni, — kívánom Nagyságodnak. — 
Itten eléggé éjjelnappal szorgosgatom az erősségnek elké- 
szétését, a minthogy jó formában folynak az dolgok kö
rülötte. Vas héával vagyok, az igen szükséges, kérem 
Nagyságodat, ottan szereztessen két mázsára valót avvagy 
többet is, Nagyságod kérem adja meg az árát, és én azon
nal Nagyságodnak megtérétem. Azonban Szólnokban *)

*) Kecskemét városa jegyzőkönyvében létező egykorú másolat. 
a) Czélzás Károlyinak kilitii veszteségére.

4 *
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Barkóczi uramnak1) vagy Méltóság-os Fejedelemnek írjon 
Nagyságod: bárcsak öt ágyút küldjenek mentül hama
rább. Kecskeméti bírónak ne terheltessék Nagyságod 
megparancsolni: az ide küldött száz gyalog munkásnak 
küldjön kenyeret és élést. — Ezek után kívánom találja 
friss jó egészségben ezen levelem Nagyságodat. Költ göm- 
lői* 2 3) sánczban, die 10. Aprilis 1705.

Nagyságodnak
igaz jóakarója 

Bot tyán  J á n o s  m. k .“
„P. S. Ma küldöttem portát Földvár alá, és 70 haj

dút Pécs felé élés hajtására.“
Kívül: „Méltóságos Gr. Károlyi Sándor Generális 

uramnak Ő Nagyságának böcsülettel irám.
Kecskemét“8).

Miután a kömló'di sánczczal is legalább nagyjából ké
szen volt, az ágyuk megérkeztek, s gyalogját a fölszerelt 
erődben hagyhatta: Földvárt ostromzároltatá, s lovassá
gával hétezer emberrel megindula Tolnának és Somogy
nak. Szigetvárig nyomult elő. Ott a várat megriasztva, 
Pécs felé fordúla. Tulajdonképeni czélja az vala, hogy a 
minduntalan át-átcsapó ráczokat, kik a magyar helysé
gekben a legiszonyúbb kegyetlenségeket, dúlásokat vitték 
végbe, önnön fészkűkben törje meg. Azért átkele a Drá
ván, mutatkozott Eszék előtt, s azzal beszáguldozá az 
egész Szerémséget, Szlavóniát, le egész a Száváig4). Ki 
be nem hódola, levágatá, s hadainak e zsákmánylók kö
zött zsákmánylást engedvén, gazdag prédával téré vissza.

*) Idősb gr. Barkóczi Ferencznek, a ki akkor Heves és Szolnok 
környékén parancsnokolt.

*) Gömlő, ma Kömlöd, Tolnában, Pakson följül, akkor az öreg-, ma 
az imsósi-Duna partján.

3) Gr. Károlyi-levéltár.
4) Wagner. Kolinovics, stb.
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Sokan a kurta pórázra fogott ráczok közül Törökországba 
menekülének előle.

Május 13-ikán már ismét Paks körül Imsóson talál
juk, a hová a körül lévő hadakat összegyűlni parancsolja :

f f

„Kegyelmes Urunk, O Nagysága minden rendhéli 
hadi Tiszteinek és Yitézlő Rendéinek, valakik Kecskemét, 
Kőrös és Pest elein akárhol lésznek, mindenféle nemzet
ből állóknak ezen orderem által serio parancsoltatok: lát
ván, vévén, vagy hírét hallván ezen orderemnek, mind
gyárt, minden késedelem nélkül erre Pataj és Imsós 
felé éjjel s nappal siessenek jönni, úgy kívánván most igen 
szorossan Hazánk és Kegyelmes Urunk szolgálatja; mely- 
lyet siketségre ne véljenek, hogy Hazánknak kárát magok 
fogyatkozásába ne okozhassák. Sietve. Imsós, die 13. 
Mensis Maij. Anno 1705.

Generá l is  B o t ty á n  J á n o s  m. k .“1).
Május 15-kén átellenben, Bottyán-várán van, a hon- 

nét a kecskeméti, körösi és czeglédi városbiráknak levelet 
ir, 180 sánczásó embert rendelvén oda e három városból, 
egy hétre* 2).

Ezenközben Szegedet, Péterváradot és Földvárt mind 
körültáborolva tartotta, sőt május végén Buda alá indul
ván, ott június első napjaiban szerencsés ütközetet vívott 
Glöckelsberg és Pfeffershoven tábornokok ellen.

Hirtelen becsapott ugyanis Budavár tövéhez, s midőn 
ezek kirendelnék rácz és német hadaikat ellene: kemény 
ütközettel reájok rohana, és többet nyolczszáznál levága
tott és elfogott bennök; a többit visszaüzte. Azonfelül 
feles számú zsákmányra tett szert marhákban, juhokban.

*) Kecskemét város jegyzőkönyvében létező egykorú másolat.
2) Kecskemét város levéltára. („Datum Bottyán-vára, die 15. Maij. 

1705.«).
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Ezen a budaiaknak adott kemény csapás után nem 
keile egy darabig attól tartania, hogy ó't Földvár vívá
sában kitöréseik által háborgassák. Azért megint Föld
vár alá szállván, annak két alsó sánczát ostrommal meg- 
vevé. A belvárat is keményebben kezdé szorítani.

Brigadéros Berthótliy István írja Bottyán föntebbi 
harczára czélozván Károlyi Sándornak Szólnok várából 
1705. június 4-kéró'l: „Itten hirdetik, noha még nekem 
nem írták, hogy az tabáni ráczokban felest vagdaltak le ; 
ha mi bizonyos híreim étkeznek, azonnal tudósítom Nagy
ságodat“ *).

Ez volt a budai harcz első hire. Ugyan Berthóthy 
István június 13-káról már egész bizonyossággal irja szin
tén Szólnokról Forgács Simonnak: „Istennek hálá, jó for
mában vadnak dolgaink. Az elmúlt napokban Buda alá 
becsapván Bottyán uram, feles marhát, juhot hozott el, 
az ráczokban  és ném etekben  több eset t el nyolcz-  
száznál, az rabokkal együtt. Földvárát annyira megszo
rították (Bottyán hadai) hogy már hatvan napiul fogva 
egy csepp vizek nincsen; minden marhájával, lovával 
bennszorult (a német); az alsó két sánczot is elnyerték 
az mieink “2 3).

Úgy látszik szintén Bottyánnak ekkori Buda alatti 
győzödelméből valók voltak azon foglyok is, a kikről 
1705. június 30-ról Kecskemétről ezt irja Máriássy Miklós 
Károlyinak: „Tegnapelőtt hoztak az solthi sánczbul az 
ittvaló tömlöczben 28 rabokat, k ik  is azok közül 
va lók,  melyeket  Méltóságos Generális  B o t ty á n  
J á n o s  uram Buda alól hozott  vol t  az elmúlt  na 
pokban“ 8).

’) Károlyi-levéltár. 
a) U. o.
3) U. o.
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Bottyán június folytán bevégeztette Kömlőd mellett 
Bottyán-várát, mely a Duna kanyarulatánál magas hegyen 
épült s a hajóliidat védé. E hid védelmére a balparton 
is eró'döt emeltetett, az úgynevezett imsódi vagy imsósi 
sánczot.

Bottyán hidjáu Eszterliázy Dániel is átvivé túl a Du
nára seregét: tíz lovas ezredet és egy gyalog dandárt1) 
s elkezdették egyesült erővel Földvárt formaszerént lö
vetni, ostromolni* 2). E vár már a végső szükségre jut vala, 
s a végsőre Szeged, a melyet Bottyán annyira szoronga
tott, hogy parancsnoka báró Globitz már-már lemondott 
a hely megtartásának reményéről3). Pétervárad is majd
nem hasonló helyzetben vala: úgy elvágta Bottyán az 
összeköttetést mindenfelől, s a Dimát is teljesen hatalmá
ban tartá; eleséget, segédet sohonnan nem vihetének bé4).

Glöckelsberg Budán e végveszélyben levő három vár 
megsegítése végett minden összeszedhető hadat Budára 
gyűjtött, túl a Dunáról és egyebünnen. A budai hely
őrségből és ráczságból is maga mellé vön a mennyit csak 
lehetett: és ekként tekintélyes sereget alkota. Különö
sen erős vala tüzérsége, hatalmas réstörő ágyúi a budai 
várból. Volt vízi ereje is : taraczkos, fegyveres sajkák, 
naszádok, feles puskás ráczokkal megrakva. E hadakkal 
azért június 18-ka körül Budáról alá indula.

Indulásának hírére Eszterházy Dániel miért-miért 
nem? mind átvitte a Dunán a balpartra a lovas hadat, 
ott hagyván Bottyánt magára a gyalogsággal, és saját 
egyetlen lovas ezerével5). Földvár vívását Bottyán tehát 
abbanhagyván, védelemre készült, s helyzetéről tudósítá

*) Szalay L. Magy. tört. VI. k. 245. 1.
2) Rákóczi levele Károlyi Sándorhoz jun. 15-kéröl. (Károlyi-levéltár).
3) Szalay L. Ugyanott.
4) Wagner. Kolinovice.
5) Rákóczi levele Károlyihoz. (Károlyi-levéltár.)
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a fejedelmet. Ez azonnal megindult Eger alól; június 
21-kén Arokszállásánál, 23-kán Hatvannál, 25-kén Ság
nál, 28-kán Ócsánál volt, Brenner gyalog ezredét pedig 
sietve még elébb küldé Bottyán segédére. De a segély 
a német Brenner árulása miatt késön érkezett.

Glöckelsberget első ízben Bottyán, daczára csekély 
erejének, visszaveré; Rákóczi ezt írja Hatvanból június 
23-káról Károlyinak: „Mi ide érkezvén, marsunkat az im- 
sódi sáncz felé veszszük, a holott aggressiót tett vala el
lenségünk, de Bottyán ur által reprimáltattak szerencsés- 
sen, úgy a Dunán alá czélozó sajkák is confundáltattanak. “

Mindazáltal másodízben szerencsétlenség következett 
be. Ugyanis Bottyán gyalogságát sánczaiban elhelyez
vén, saját egyetlen lovas ezrede élén ugyan június 23-kán 
eleibe ment Glöckelsbergnek Földvár felé, kémszemlézés 
végett, hogy az ellenség erejéről személyesen győződjék 
meg. Miután igen közel értek egymáshoz, egybe kezdet
tek lövöldözni; s Bottyánt elragadta tüze; a helyett, hogy 
visszavonúlt volna: elfogadá a harczot Glöckelsberg egész 
táborával; támadást fuvatott, s karddal vágott be az el
lenségbe — egyetlen ezredével. Katonaságában kár nem 
esett, de maga legelői járván: vágást kapott arczára, s 
oly kemény lövéseket czombjába, hogy sokáig sántított 
miattok1). Ezrede erre visszavivé őt a sánczok közzé.

Glöckelsberg megszálotta reá Bottyán-várát.
Rákóczi írja Károlyinak Hatvan mellől 1705. június 

23-káról: „Gróf Eszterházy Dániel úr még ennekelőtte 
a lovas hadat általliozván: a mi sánczunkat az ellenség 
formaliter obsideálja és bombázza, de í’eméljük, Isten jó- 
voltábul megtarthatják, annyival is inkább, ha előre oda 
küldött Brenner regementje in tempore elérkezhetik “ *). 1 2

1) Rákóczi emlékiratai.
2) Károlyi-levéltár.
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Mint mondók, Brenner ezrede késön érkezett. Boty- 
tyánvárának erődítései ugyanis nem állhaták soká a nagy 
ágyuk tiizét; a mellvédeket Glöckelsberg rostává lövette, 
lehetetlen volt a gyalogságnak magát tovább tartania1). 
Bottyán azért június 23-kán este felé jelentéktelen kárral 
kivonult sánczából a balpartra, s a hidat maga után fel- 
gyújtatta* 2). Kivonulása előtt várát is felégette volt3), s 
így az ellenség csak romokat talála.

Rákóczi tudósítja Károlyit ugyan Hatvan mellől jú
nius 23-káról: „Dunántúl való sánczot a Dunán való híd
dal együtt elvesztettük, noha hadainkban alig esett va
lami csorbulás“ 4). Brenner árulásáért lefejeztetett.

Glöckelsberg elégeté a hídnak még megmaradt ha
jóit5), hasztalanul lövette a solti sánczot, s azzal Földvárt 
újból élelmezvén, visszament Budára.

Rákóczi írja Ócsáról június 29-kéről Károlyinak: „Az 
német felül egyéb új híreink nincsenek, hanem hogy az 
solti sánczot is a Duna szigetjéből kezdette lőni, bom
bázni, de azon operátióját félben szakasztván, recedált“6).

Az imsódi sánczot a melyben a sebesült Bottyán fe
küdt a gyalogsággal: nem meré megpróbálni.

A siker, melyet Glöckelsberg aratott: Eszterházy Dá
niel korai, indokolatlan átköltözésének tulajdonítandó, 
mivel túl az egyetlen lovas ezrednél több nem maradt, 
s úgy látszik gyalogság sem sok, miután Rákóczi 
épen gyalog ezredet (a Brenner német regimentjét) akart 
volt segítségül küldeni. S így bár a hibát Eszterházy 
követte el: megsebesülését Bottyán mégis saját túlbuzgó

*) Rákóczi emlékiratai.
2) Kolinovics. Wagner.
3) Rákóczi emlékiratai.
4) Károlyi-levéltár.
5) Rákóczi emlékiratai.
6) Károlyi-levéltár.
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ságának köszönheté. Mert ha már személyesen akart 
tábornok létére recognoscirozni — a mi, alkalmas lovas 
főtisztei nem lévén kéznél, csak dicséretére válik — hú
zódott volna idejében vissza, ne csapott volna össze 
Glöckelsberggel. De a vakmerő ember szégyennek tartá 
a harczo.t el nem fogadni. Bottyánnak általában az volt 
főhibája, hogy saját személyét túlságosan veszélyezteté, 
gyakran pusztán katonai bravourból. Ifjú korában hozzá 
szokott vala; s hibájának alapja nemes: a bátorságnak 
túlömlése.

A s z í v ó s  természetű tábornokot örökös cselekvés
vágya nem soká hagyá pihenni. Alig gyógyultak be sebei 
annyira, hogy ügygyei bajjal lóra ülhetett: már megint 
hadakozék. Július 22-kén Bátorkeszi környékén találjuk, 
egyebek közt saját és Zsámboky ezerével1). Majd a Duna 
partján Csenkevártt leljük lovas és gyalog hadakkal, s 
ágyuteleppel, melylyel a Dunát a császáriak közlekedése 
elől elzárá, valamint a szárazon való közlekedést seregei
vel. Három merész ezredese: Bezerédy Imre, Béri Balogh 
Ádám, és Hellepront ekkor is túl a Dunán kalandozott, 
s először Styriába Grécz tájára, majd Soprony környé
kére csapva, nagy károkat tettenek a németeknek; de a 
császáriak túlerővel fordulván a vakmerő portyázókra, 
visszanyomták őket a Balaton mellé. Ezek hirt adának 
Bottyánnak, a ki rögtön átkiüdé segélyökre Szekerest 
ezer lovassal, és saját ezredéből is három századot Széky 
György, Szalkay Dömötör és Szent-Páli nevű hadnagyai
val (aug. 4-kén); a németek mind jobban reá felesedvén 
a túlvaló kuruczokra: Bottyán a következő napokon többi 
lovasságát és hajdúságát is annyira általküldözé az ellen
ség ellen, mindenféle irányban, hogy aug. 7 -kére nem 
maradt több maga mellett 400 lovas és 300 gyalognál. *)

*) Rákóczi levelei Károlyi Sándorhoz. (Károlyi-levéltár.)
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Ezzel őrizé a révet, hogy csapatai túl ne rekedjenek. Ő 
maga aug. 6-kán Esztergom alá csapott, s nagy zsákmányra 
tőn szert, katonái „lovaknak sokát, ökröket, teheneket, ju
hokat stb. mind elhajtották egész az kapuig, valamit talál
tak.“ Ez alkalommal a németek közül a csatában „sokan 
meg is holtak, kik a lövöldözésben elestek,“ továbbá „min
denek azt referálják, hogy van közel száz sebes köztök.“ 
Szekeresék pedig Igmándnál ütvén meg a császáriakat, hetet 
levágtak, ötöt elfogtak közíílök, s azután is „mindenütt 
mellettek nyargal« >dzván, semmitsem félnek tűlök“ 1).

Bottyán, miután csapatai — Szekerest kivéve, a ki 
csak később, Pesten alól egyesült vele — Dunántúlról 
visszaérkezének: aug. 22-kén Csenkevártól megindulván, 
Érsek-Újvár, majd Esztergom körül vezényelte hadtestét, 
Herbeville marechal ellen1 2). S midőn ez őszre kelve 21 
regimenttel3) és egy dandár ráczczal megindult volna az 
egészen kurucz kézre jutott Erdély visszafoglalására, s Rá
kóczi és Forgács a fősereggel a Karika utján — Zsibó 
táján — várnák be őt harczra: Bottyán 6000 jó lovassal 
mindenütt éjjel-nappal háborgatta, csapdosta a tábornagy 
hadait. Élését, táborszekereit részben elfogdosta, katonái
ból is vágott le és ejte foglyokat, szorgalmasan portyáz- 
ván körülötte. Az elmaradozókat és betegeseket mind rab
ságra vivé. így kiséré le Herbevillét a Vág-Dunától Vácz 
és Pest felé egész Szegedig, e helyen túl fia-ura: Károlyi 
vévé át szerepét4).

1) Bottyán eredeti leveleiből, a gr. Károlyiak levéltárában.
2) Rákóczi levelei Károlyi Sándorhoz. U. o.
3) Szalay L. VI. k.
4) Szécsényen ekkor tájban tartván országgyűlését a rendek: sept. 

20-kán, épen azon napon, midőn Rákóczi mint a „Szabadságért Confoede- 
rált Magyarországi Státusok Vezérlő Fejedelme“ ünnepélyesen letette tiszti 
esküjét, s az ország sátorában Bercsényi és Eszterházy Antal által fól- 
emeltetvén, egetverő hármas éljen-riadással, s kürtök, sipok és trombiták
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Bottyán sebei a sok fáradalom, folytonos fel s alá 
nyargalások, eró'tetett menetek, éjjeli nappali nyughatat- * 7

VIII.

zendülésével fejedelemül üdvözöltetett: érkezék oda Bottyánnak, mint a 
hadak élén álló tábornoknak jelentése, hogy az ellenség főereje Herbeville- 
▼el Pest közelébe Gombához érkezett. „Qua ratione Generalis Antonius 
Eezterházy e Conventu citissime abiit, ad Regimen suum Bellicum, Ger
manis obstiturus, nec eos propius missurus.“ (C sécsy János, a Szécsényi 
gyűlésről irt naplójában.) Eezterházy Antal csakugyan a hadak közé jött 
s a gyalogság vezérletét átvévén, Hatvanhoz szállá Barkóczival sept. 22-kén; 
a lovasságot ellenben Bottyán vezérlé, közvetlenül az ellenség körül, s 
Herbeville elfogott németjeiből nehány nap múlva Szécsényre is külde a 
fejedelemhez egynéhányat: „ Comes Simeon Forgács Commando Transsyl- 
vaniensis ex voluntate Principis abiit ad armadam suam, Germanis ea in 
Transsylvaniam tendentibus obstiturus, qui etiam jam sunt moti e statione 
sua Kőrös, Kecskemét, cu jus etiam  et p o rta r iis  c a p tiv o s  a liq u o t  
Germ anos h u ic  ad ca s tr a  hoc d ie (29. 7-bris) a d d u xere H ungari 
m ilite s .“ (Csécsy, u. o.)

Bottyánt, Herbeville ellen folytatott csatározásai alkalmával saját 
levelei szerént a következő helyeken leljük táborban: Aug. 2. P árk ány;  
aug. 3. K ém énd; aug. 4. C sen kevár; aug. 6. E sztergom  a la tt;  aug.
7. K arva; aug. 22. C sen k e mellett, a honnét még az nap indult Ú jvár  
felé, a V ág-D u n áh oz; sept. 1. K ém énd; sept. 2. Kéméndről a D una  
m ellé  száll; sept. 7. újra K ém énd; 8-kán innét kora reggel indul a 
Duna mentén lefelé; 16-kán Pest elején a R ák oson , s innét tudósítja 
fejedelmét. „Az ellenségnek Pestnél általjöveteli felől, Bottyán ur által 
ez órában informáltattunk“; írja Rákóczi 1705. sept. 17-kéről szécsényi 
táborrul Károlyinak. (Gr. K á r o ly i- le v é ltá r ) . Sept. 22. hat regiment 
lovassal a bag hi m ezőn; ezután az ellenséggel valami szerencsés csatája 
volt, mert sept. 2 6-káról tör t e l i  táborából irt levelében tetemes nyere
ségről beszél, úgy hogy katonasága a zsákmányból a táboron kótyavetyét 
tartott; e nyereség Kőrös táján történt; német dragonyosokat vagdaltatott 
le, mivel ezeknek gazdátlan, fölszerelt lovai, és fegyverei táborában van
nak, több elfoglalt hadi társzekerekkel együtt, melyek közül négyet Károlyi
nak küld el ajándékúl; mikor épen e levelét iija —  tehát sept. 26-kán 
—  értesül, hogy egyik portája a Kőrösből kirontott három század néme
tet visszaverte és a városig űzte, s innét harmadfélszáz darab kipányvázott
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lanság következtében ismét roszabbiil lőnek; úgy hogy 
Kecskeméten, October közepén több napig feküdnie kelle*).

lovat nyert zsákmányúl; sept. 27. A bony; 28-kán ugyan onnét a Dunán
túlról már visszaérkezett Szekerest küldi el Kecskemétre a németek föl
vetésére, s az előbbi szerencsés támadásra czélozva mondja, hogy a német 
most már vigyázó, táborából csak feles számmal jő ki, mert „fél m iu lta  
le v a g d a ltu k “ ; oct. 2. A b on y , folytonosan csatározva, egyszerre három 
csapattal is Kecskemét alá; ezután a Tárná mellé száll Kékas-ra; majd 
oct. 6. K écsk e, a mikor egyik hadosztálya Kecskemétnél Herbeville tábo
rát megcsapván, 2— 300 darab vágó-marhát nyer el a németektől. Kécs- 
kérŐl írja : Az ellenségnek „portásaim és magam ezerem utánna vagyon, 
—  magam ezen  órában fogok  után na in d u ln i. Az éjjel is por
tásaim rája ütöttek, sokáig is puskáztak vele, —  úgy ma is. Valamelly 
felé fordul az ellenség: éjjelnappal utánna leszek, és rája csapok szün
telen.“ Másnap azaz oct. 7-kén A lp á r ig  üldözi, e alpári táborából ir: 
„Már egynihány rendbéli levelemben megírtam Nagyságodnak az németnek 
Szeged felé megmozdulását, és szüntelen való portásimnak rajtok levését, 
és csipdezéeit; mostan is két rendbéli portásom utánna vagyon, és szün
telen csapdossák és fogyasztják; az minthogy az más éjjel is (Szegedi) 
Kis Miska egy nihány ad magával az strázeájok között bélopván magát, egy- 
nihányat levágott közztílök.“ Oct. 9. A lp ár; maga a tábornok sebei 
miatt fekvő betegen, de huszárai egész a szegedi palánkig járának, a rácz-

/

czal s némettel csatározván —  midőn levelét iija is, csak egyik felekezet· 
ben 2000-en voltak oda, ellenség-üzni; oct 12. A lp á r , a honnét Károlyit 
feddi, hogy nem tart elég rendet, tekintélyt a maga hadai közt: „Nagy
ságod 11. praesentis (Mező-Túrról irt) levelét ma reggel vettem· Én nem 
csudálkozhatám eleget rajta, hogy már harmadnapja, hogy az német által- 
költözött az Tiszán —  mellyet tegnapi levelemben Nagyságodnak megír
tam —  s még Nagyságod portási meg nem vitték hitét Megbocsásson 
Nagyságod, de az tisztekkel erőssebben kellene bánni az illyen vigyázat
lanság és szófogadatlanságért, mert Nagyságod nehezen mehet előre dol
gában. Én megvallom, ha az én tisztem ezt elkövetné: másoknak példá- 
jokra tisztiből is kivettetném. Kérem is Nagyságodat, jól vigyáztasson, 
mert az mint értettem, Debreczenben és az hajdú-városokra igyekezik az 
német (Jól volt értesülve). —  M ostan S zen ta  ú gy  M artonyos fe lé  
azon rá czo k n a k  ú gy  b á csk a ik n a k  is d istra h á lá so k r a  magam  
ezerem et m ásokkal e g y ü tt  e lk ü ld ö ttem . Én csak az ágyat nyomom 
egészségtelenségem miatt. “
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De ö hirtelen fel akart, és fel tu d o tt  gyógyulni: 
mert nagy föladat várakozók reá. A fejedelem által a 
Dunántúli Kerület főparancsnokává neveztetett ki, s most 
ezen országrész visszahódításával bizaték meg.

A Dunántúli vármegyéket a kuruczok 1704-ben két 
ízben elfoglalák vala: de mind a két ízben meg’ kiszorít- 
tattak. Károlyi 1705. telén újra átment hadtestével, azon
ban e harmadszori kísérlete sem sikerült, mert mint epi- 
lítők, martius 31-kén Kilitinél Haister által meglepetvén, 
túl a tiszai seregével átszaladt a Dunán, s a többi kuru- 
czot elnyelte a Bakony, a Somogyság.

Túl a Duna ez ideig általában szerencsétlen föld vala 
a kurucz fegyverekre nézve. Károlyi Kis-Mártonnál, Fe- 
ketevárosnál s Kilitinél — tehát, három ízben veretett meg 
o tt: de ő legalább meg tudá magát boszúlni Rabattán 
Szent-Gotthárd alatt; nem úgy a Koronczónál lesújtott 
Forgács, a ki e szerencsétlen harcz után Dunántúl min
den népszerűségét elvesztette volt1). Valamint Károlyi és

Másnap, oct. 13-kán egyik ezredét a Tiszán is átküldi Csongrád- 
nál az ellenség után, melynek mozdulatairól szüntelen újabb tudósításokat 
vesz; ő maga ugyan oct. 13-kán beérkezik K ecsk em étre , s itt gyógyít- 
tatja sebeit a hó végéig, hadaival azonban, mint látni fogjuk, ezalatt is 
folyvást működött, beteg ágyából osztván parancsait Mellette egyideig 
csak száz főnyi lovas diszőrség volt, a többit mind szétküldözé a néme
tekre és ráczokra. Egyik portájáról így ir Rákóczinak, oct. 15-kéről: 
„Egy rendbéli portásimat Szeged felé küldöttem az Bácskára, kik is jól 
alá lévén az Bácskaságra: Péter váradj árul Szegedre jövő rácz kocsikat (tábori 
szekerek) felverték, az ráczokat levágták, rabul is egynéhányat hoztak; 
hármat azok közzül meghagyattam, az többit penig itt benn is levágattam. 
Hiszem Istent, hogy m ostani p ortásim  többet is hoznak." (Gr. Ká
ro ly i- le v é ltá r .)

*) Saját levelei. (Károlyi-levéltár). Én beteges állapottal lévén az 
lövések miatt, magam gyógyításom miatt 13. praesentis jöttem bé Kecs
kemétre." Továbbá: „Igen beteges állapottal lévén, az ágyat nyomom."

b Szalay L. VI. k.
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Forgács: hasonlókép megveretett Dunántúl. (Fehérvárnál 
stb.) a két Eszterliázy : Antal és Dániel. S e vereségek 
után egyikök sem érzett többé kedvet: beleharapni a ke
serű gyümölcsbe. Rákóczi és Bercsényi nem is biztanak 
immár Dunántúlra nézve hozzájok; nagy reménységök 
volt azonban Bottyánban. Bercsényi írja Károlyinak Nyi- 
tráról még 1705. april 8-kán, mindgyárt a kilitii vereség 
után: „Az Bakony és Somogyság nyelte el az kuruezot. 
Csak m enjen  á lta l B o ttyán  uram  h ad d a l: m eglátja  
kegyelm ed, m icsuda  fo rd ítá s t tesz sz íveken !“ ').

Ellenben Eszterházy Antal 1705. april 22-kén Kas
sán költ levelében ekkép vigasztalja a kilitii kudarczát 
restelő Károlyit:

„Méltóságos Generális, nekem jó Urambátyám!
Hevesről nékem Írott becsületes levelét együtt az oc- 

currentiákkal, vettem nagy kedvessen; melyből igen nagy 
szánakodással értettem az kegyelmed szerencsétlen és vé
letlen esetit. Mindenekben is, kívánom: Isten ő szent Fel- 
sége vigasztalja kegyelmedet, a mint is hogy nem két
lem, megvígasztalódik kegyelmed: mivel efféle esetek tör
ténése nem kegyelmeden kezdődött először, és nem is 
kegyelmeden végeződik; m ert ám báto r akárk i m en
jen  kegyelm ed  h e ly e tt in n é t a D u n án tú l á lta l:  
h ason ló  confusus szerencsétlenségben  fog evezni, 
m ert tudom , s m indenkor tap a sz ta lta m  magam is, 
hogy az D unán  túl lévő föld ehhez az földhöz kép
pest resp ec tiv e  fa ta lis  te rra  szoko tt le n n i“ stb.2).

Korántsem volt az „ fa talis te r r a “ : csak em ber 
kellett a dolgok élére! A fejedelem átlátta ezt, s azért 
bizá meg Túl a Duna visszafoglalásával — B ottyán t. *)

*) Károlyi-levéltár. 
a) Ugyanott
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És ez megmutatta, hogy azt a földet, melyet Forgács
— a szintén tapasztalt, régi hadvezér — huszonötezer 
emberrel nem bírt megtartani*): két hónál rövidebb idő 
alatt, nyolcz ezerrel, Eszéktől a Lajtáig visszafoglalá, sőt 
benne a kuruczságot -oly szilárd alapra szervezé, hogy 
csak 1710. végén bírák a császáriak újra meghódítani,
— a mikoron Rákóczi ügyei már általában hanyatlásnak 
indúlnak vala.

Károlyinak mart. 31-kén Kilitinél történt veszedelme 
óta Dunántúl jelentékeny kurucz hadtest nem fordúlt még, 
kivévén a Dunának Buda és Paks közti partvidékeit, 
továbbá azon pár megyén s nehány napig tartó átvonu
lást, midőn Bottyán a tavaszszal 7000 emberrel Szlavó
niába nyomakodott.

Az erősségek mind császári kézen valának, a megyék 
német részre adóztak, be lévén hódolva. A Károlyival 
april 1-jén, 2-kán átmenekült dunántúli főtiszteket alig 
követte összevéve pár ezer közvitéz; a többiek az első 
ijedelem, zavar korában szétoszlának — mint Bercsényi 
írja — a Bakonyba, Somogy, Zala erdőségeibe; részint 
övéiknél vonták meg magokat.

Volt tehát a rengetegekben lappangva bujdosó elég: 
de ellent álló zászlós sereg sehol.

Bottyán még a nyár és ősz folytán át-átküldé néha 
száguldóképen egy-egy ezreddel hol Bezerédy Imrét, Ba
logh Ádámot, hol Szekeres Istvánt, vagy Helleprontot, 
hogy lelket öntsenek a megbúsult népbe: de a szorgal
masan vigyázó gr. Pálffy János és gr. Haister Hannibál 
császári tábornokok ezeket is meg’ visszaszoríták. Leg
utóbbi általküldetésök alkalmakor is elébb Balogh és Hel- 
lepront, azután Szekeres, majd az újra átcsapott Balogh, 
s végre Bezerédy vala kénytelen megint csak visszaköl- *)

*) Szalay L. VI. k.
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tözni a Duna balpartjára. Tettek egy egy merész fordu
latot: de állandósítani az ügyet nem bírák.

Most azért a nagyhírű tábornok maga akart a do
loghoz látni. Serege e czélra összesen 8000 emberből 
álla, alkalmas tüzéri szerekkel, a mi a mezei sugár taracz- 
kokat illeti. Voltak nagyobb tábori ágyúi és seregbontói 
is, volt nehány bombavetó' mozsara, melyeket az egri és 
szólnoki várból s a solti sánczból hozatott vala ki, azon
ban résbontó öreg ágyuk nem voltának vele. Kézi gránát 
ellenben nagy bőségben. Tüzérségét a jeles franczia had
mérnöktiszt de la R iv iere  ezredes igazgatta, mellette 
még nehány tanult franczia mérnöktiszttel. Bottyán fő
parancsnoksága alatt e hadjáratban ez említetten kívül 
a következő főhaditisztek vőnek részt: gróf C sáky  Mi
hály tábornok, Bottyán helyettese1), E beezky  István, 
K isfa ludy  György, D om okos Ferencz brigadérosok, 
a három első lovas, Domokos gyalog ezredével; Beze- 
rédy  Imre, Béri B alogh Ádám, Telekessi T örök  István, 
K isfa ludy  László, Som ogyi Ádám, Sághfalvi Sándor 
László, Szekeres István, H e llep ro n t János, K iss Ger
gely és R é th ey  György lovas, továbbá F o d o r László, 
H orváth  Tamás, H orváth  Ferencz, H o rv á th  Mihály, 
báró C ziráky  László, B alogh Ferencz, L óczy  Endre, 
S é lly ey  Gergely és Benkő Ferencz gyalog ezeredes kapi
tányok. Végre B orbé ly  Gáspár és Szegedi K iss Mihály 
szabad lovas, úgy Gál Márton, Gál András, K erekes 
Mihály szabad hajdu-csapattulajdonosok.

Ezek Csákyt, Ebeczkyt, Rétheyt és Lóczyt kivéve 
mind túl a dunaiak voltának, s Károlyinak kilitii vesze
delmekor ezredeik szétoszolván, némelyikkel nehány száz, 
némelyikkel alig 50—60, némelyikkel épen semmi had 
sem maradt. Legtöbbet hoztak át Balogh Ádám, Szekeres

’) L. Bercsényi hadi utasításait, a nemz. múz. kézirattárában.
ö
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és Hellepront: egyenként 6—800 embert. B o tty á n  saját 
magyar dragonyos ezrede, mely az összes kurucz had
sereg egyik legjobb lovas regimentje volt') 50 ember híj- 
ján teljes számú vala: állván ekkor 893 közvitézböl és 
57 tisztből* 2). A hiányzó 50 ember úgy látszik az Herbe- 
ville elleni csatározásokban hullott el. Ezen ezred Esz
tergom és Komárom vármegyékből — tehát szintén túl 
a Dunáról való — volt. Bezerédy, a tábori szolgálatról 
ekkor tájban lemondott Hatvani Szabó Máté Hatvan vi
dékén toborzott ezredét kapta saját túl a dunai ezredének 
maradványaihoz3). A terv szerént, mihelyt a Dunántúl 
való kapitányok ott ezredeiket kiegészítendették: Csáky, 
Ebeczky, Réthey és Lóczy — a kik most segélyképen 
adattak melléjök — Dunán innét való ezredeikkel vissza- 
térendők valának.

A hadak fizetése Fodor Lászlónak tétetett köteles
ségévé, meglehetős bőven ellátott országos pénztár adat
ván kezére, hogy Bottyán rendelkezéseihez képest Dunán
túl zsoldosokat is fogadhasson, s a jelentkező bujdosó 
katonaság hópénzeit azonnal kiadhassa. A kincstári javak 
átvételével, országos jövedelmek kezelésével s az új ha
dak egyenruháztatásával Szent-Györgyi H o rv á th  Zsig- 
mond az Oeconomicum Consilium tanácsosa, és T örök 
István „Ország Senatora“ bízattak meg, s ez utóbbi czélra 
tetemes mennyiségű posztó küldetett utánok.

Minden ezredesnek kijelöltetett a maga hadfogadó 
területe, a honnét ezredét kiegészítheti, avvagy újra fel
állíthatja, az ezelőtt zászlai alatt szolgált katonaságot ösz- 
szeszedvén. így magának Bottyánnak Esztergom, Komá
rom; Balogh Adámnak, Helleprontnak Tolna és Baranya;

') L. Gr. Eszterházy Antal tábori könyvét.
2) Bottyán saját levele szerént. (Kecskemét város levéltára.)

, 3) L. Rákóczinak Kéménden 1705. jul. 17-kén költ levelét. (Károlyi
levéltár.)
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Sándor Lászlónak s Horváth Mihálynak, Somogy; So
mogyi Adámnak, Balogh Ferencznek Veszprém; Bezerédy- 
nek Soprony; Török Istvánnak Soprony, Gyó'r, Mosony; 
Kisfaludy Lászlónak, Domokos Ferencznek Zala; Szeke
resnek, Séllyeynek Fehér; Czirákynak, Benkőnek, Kis
faludy Györgynek, Kiss Gergelynek Vas; Horváth Fe
rencznek és Horváth Tamásnak a megyék által kiállí
tandó portális hajdúk — és így tovább.

Az élelmezési biztosokat minden megyére előre ki
nevezték; a hadi magtárak, prófontházak felállításáról in
tézkedés tétetett. Számos fizető-, mustra-, tábori szekér-, 
és szállásmesterek ménének velők, hogy a vitézlő rendnek 
semmiben se légyen rövidsége.

Szóval minden eleve rendbe hozva, kinek-kinek előre 
kiosztva a maga szerepe : hogy ha harczoló fegyvereiket 
a szerencse megáldaná, — az elfoglalandó föld, azon rend
ben a mint meghódítják, vidékenként rögtön szerveztet- 
hessék, s a hadsereg felszaporítása gyorsan és zavar nél
kül menjen végbe.

Ily intézkedések után adta ki a parancsot Bottyán 
Kecskeméten October végnapjaiban a hajdúságnak, hogy 
az ott, saját felügyelete alatt készíttetett seregszállító hajó
kat szekerekre rakatván, induljon a Dunához Földvár 
felé, és Solt alatt foglalja el a révet. Ideiglenes parancs
nokul e hajdúságnak Horváth Tamást tévé eleibe — ki
nek rendelkezésére ágyukat is adott, ü  maga nehány 
nap múlva volt a derék sereggel utánok indulandó. Jel
lemző, hogy Bottyán, Földvár bevételét már előre, October 
20-ka táján annyira bizonyosnak, bevégzett ténynek te- 
kinté, hogy arról is nyilvánosan rendelkezett: kik fognak 
őrségül belé helyeztetni. Hatvani Szabó Máté szólnoki 
várparancsnok írja Károlyinak Szólnokról 1705. October 
24-kéről: „Mostanában, Istennek hála légyen, semmi rósz 
híreink nincsenek; várnók valóban rosszunkat kívánó

ö *
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német nemzetnek elveszését. — Szintén ma Bottyán János 
uram 0  Nagysága parancsolatját hozzám küldette, hogy 
három sugár taraczkot, jó pattantyúst, puskaport, ásót és 
kapát és H o rv á th  T am ás k a p itán y  u ram ot m ásfél
száz h a jd ú v a l k iild jem  utánna, az kik az fö ldvári 
sán czb an  fognak  ren d e lte tn i, tú l a Dunán. Ehhez- 
képpest a praesidium valóban megerötlenedett, kik helyett 
szükségképpen mások kiváritatnának deputáltatni, mivel 
Újvárban is az ittvaló hajdúk közzül egynéhányon vad
nak distraliáltatva. Végháznak sánczoltatása körül éjjel s 
nappal serénykedvén, Isten által két hét alatt helyrecsi
náltatom minden fortificatióját“ r).

Horváth Tamás — Bottyánnak kedves embere — jól 
teljesíté megbízatását. A solti révet az ott talált ráczok 
elriasztása után elfoglalta, s a hajókat kissé alól az átel- 
lenben fekvő földvári váron, Dunára bocsátá, elsánczolt 
ágyúinak, s a partokon felállított hajdúságnak födözete 
alatt. És ez elővigyázat nem volt fölösleges. Mert Bottyán 
indulásának hírére Budáról fegyveres, taraczkos naszá
dokon feles rácz hadak kezdének Alá ereszkedni, hogy 
az átköltözést meggátolják. Ezekkel azért kemény har- 
czot tarta Horváth. A midőn golyójáratnyira érkeznének: 
taraczkokból, kézi fegyverekből erős tüzeket adata reájok. 
A hajdúság sűrűén puskázott. Mikor már kissé megnyom
ták vala őket: a földvári német ágyulövésekkel, messze- 
hordó szakállasokkal secundálni igyekvék a ráczot; de 
Horváthék a vár lővonalán kívül estek. A ráczok tehát 
hátrább evezének, s midőn kísérleteiket még egy-kétszer 
ismételték volna: kudarczot vallottak. Mert Riviere ágyu- 
telepének jól irányzott lövései tetemesen megrongálák saj
káikat, s egyet el is süllyesztettek. Mind a lövések mind *)

*) Gr. Károlyi-levéltár.
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a víz által felesen vészének. Megfordultak tehát s vissza
eveztek Budára1).

Horváth Tamás a Pestről s Budáról Péterváradjára, 
Eszékre aláinduló beteges német hadat is, mely Herbe- 
villetől maradt volt el, elfogá hajóstól, — a Tabánból, 
Ráczkevéről, Szent-Endréről stb. alá-felé költöző ráczok- 
kal egyetemben, a kik a kuruczok elől menekültek.

Bottyán ezenközben újból két ízben lekiildé lovas
ságát a mozgolódó bácskai ráczságra. Kecskemétről írja 
October 16-káról a fejedelemnek: „Ennekelőttenni leve
lemben megírtam vala alázatossan Fejedelemségednek, 
hogy az németnek az Tiszán által való menetele után 
mindgyárt magam regimentemet Martonos, Kanizsa és 
Szenta felé commendéroztam* 2), kik is immár szerencsés- 
sen járván, visszafordultak; sok ráczokat vagdaltak s ra
bul is hoztanak. Péterváradjárul is németek ott lévén, 
azokat is mind levagdalták. Ökröket, más szarvasmarhát 
is felest hajtottak. Az vitézlő rend közül — Istennek 
legyen hála! — egy ember kár sem esett, hanem sebben 
egynehányan estenek, de az sem halálos“3).

Ugyan e hadjáratról, hasonlókép Kecskemétről oct. 
16-káról Károlyinak ekképen ír: „Szintén ezen órában 
érkezett meg magam regementem Halasra, mellyet Mar
tonos, Kanizsa és Zenta felé portára küldöttem volt; igen 
szerencséssen jártak, sok ráczot vágtak, rabúl is hoztak; 
marhát is feleset hajtottak, és Péterváradgyárul némely 
németek jővén, azokat is levagdalták. Egy ember kár 
sem esett katonáim között, hanem egynehányot sebesítet- 
tek meg közűlök“4).

*) Bottyán levelei Rákóczihoz s Károlyihoz. (Károlyi-levéltár.)
*) L. föntebb közlött, oct. 15-kéröl kelt levelét, melyben a jelen 

portáról mint épen elküldöttről 8 odalévőről szól.
3) Gr. Károlyi-levéltár.
4) Ugyanott.
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Másodszor octóber végefelé küldött alá, s e hadjára
táról tudósítja Rákóczit Kecskemétről octóber 31-kéről: 
„Hogy penig addig az üdőig (a míg t. i. a hajókat és 
kompokat elkészítethette) az had Injában ne heverjen: 
másodszor is Ráczországra küldöttem az hadamat, ki is 
egész péterváradi sánczig bényargalván, feles ráczokat 
vágtak, s egy álgyujokat is elnyerték; szarvas-marhát, 
juhot sokat hajtottak : egy szóval egész péterváradi sán
czig az körül s belől levő helységeket s úgy minden- 
némü jószágokat porrá tették“1).

Ugyan erről Eszterházy Antalnak Kecskemétről szin
tén octóber 31-kéről, — miután elébb Horváth Tamásnak 
a gyalogsággal lett előre küldését megírja: „Magam is, 
Isten segítsége által, szándékozom megindulnom az lovas 
hadakkal, és ha Istentűi lészen engedve: Bécs táját meg 
akarom látogatnom rövid nap, és minden kigondolható 
és végben vihető dolgokat elkövetnem. — Már két ízben 
portássaim egész Bácskaságot annyira megrablották és 
égetéssel megpusztították, s marháikat mindenestül elhaj
tották, hogy azoknak semmiek nem maradott meg. Az 
búzájok is mind megégett. Magok közül az kik meg
maradtak, azok is kik Dunántúl Péter-Váradja tájára, kik 
az Tiszántúl az török földire szaladtak. Nemcsak azok, 
de még az Ráczkevi szigetségbül és Szent-Endre, Pomáz 
és Kálóz tájárul, úgy az Tabánbul is mind az víz hátán, 
s mind szárazon szaladnak Eszék felé alá“2).

Talán fölösleges is említenünk, hogy a ráczok föld
jének itt felhozott elpusztítása az általok elkövetett hasonló 
dúlások sőt kegyetlenkedések megtorlásául következett 
be. Oly végletekre jut vala ekkor a két nemzet közötti 
gyülölség, hogy Bottyán, mint oct. 15-kéről irt leveléből *)

*) Gr. Károlyi-levéltár. 
J) Ugyanott.
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láttuk, rácz foglyait Kecskeméten leölette, s túl a Dunára 
indulásakor parancsot adott hadainak: ha németet fog
nak, életének kegyelem, a ráczot le kell vágni. Es e 
rendszabály még 1706-ban is tartott1), sőt az események 
tanúságából azt következtetni, hogy Dunántúl egész az 
1707-ik év végéig érvényben vala. Miután az eleintén több 
ízben megkísértett édesgetés, szépséges bánásmód nem 
vezetett czélhoz: kénytelenek valának a magyarok is ily 
végsőkre fakadni.

Bottyán, hogy a dunántúli ellenség állapotáról, hol 
tartózkodásáról biztos és körülményes tudósítást kaphas
son : elöljáró portaképen legserényebb ezredesét, a hős 
Bezerédy Imrét octóber vége felé újra átköltözteté — Paks 
táján, ezredével. Bezerédy fordulást tévén oda túl, sze
rencsés harczot harczola, melynek hire magával együtt, 
vagy tán még előbb érkezett vissza Bottyán táborára. 
Rákóczi tudósítja 1705. nov. 2-káról magyar-egregyi tá
borából Károlyit:

„Bezerédy újobban szerencséssen viselte magát: Esz- 
terházy Gáspár gyalogjait és az lovassában is felest 
levágatott, maga (Eszterházy Gáspár) is csak alig szala- 
dott el“2).

Jó előjáték volt a megnyitandó nagy hadjárathoz.

IX.

November 4-kén hajnalban maga is megindúlt Boty- 
tyán Kecskemétről a lovas hadakkal Horváth Tamás 
után, és a Dunán még azon éjjel átszálíttatta egész sere
gét. Már a költözködéskor kiadá a hadi parancsot, hogy 
a gyalogság készen legyen az ostromra, a mely végre 
számos létrát, s a Dunaszigetekben sánczok behányására *)

*) L. a sopronyi Ritter-féle német krónikát.
*) Gr. Károlyi-levéltár.
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való nagy mennyiségű rőzseköteget készíttetett. A hajdú
ság költözött át először, s a tábornok még az éj folyama 
alatt fellállítá őket a földvári vár körül. Virradtakor pe
dig ostromjelűl hármat lövetett taraczkokból, megverette 
a rohamdobokat, mire az elhelyezett gyalog ezredek nagy 
ríadással rohantak az erősségre. A német őrség heves 
tüzet adott reájok öreg és apró lövő-szerszámokból: de 
a neki lelkesített hajdúságot ez föl nem tartóztathatá. 
Egy pillanat alatt a vár tövében, majd fenn a bástyákon 
valának, gyilkos harczot kezdvén. Odabennt két század 
németből álla az őrség: azt egy lábig halomba vágák.

Ekkép vette be Bottyán félóra alatt Földvárt, sze
rencsés roham által, holott a tavasz és nyár folytán ren
des megszállással hónapokig sem juthatott tovább a külső 
sári ez elfoglalásánál. Győzelméről azonnal tudósítá Rá
kóczit, a ki ez esemény fölött nem kevéssé örvendett1).

Földvárnak a kuruezokra nézve fekvésénél fogva 
különös becse vala. Elzárta e vár a Dunát, el Buda és 
Pétervárad összeköttetését, a kuruezoknak ellenben biz
tosított átjáró helyet szerzett. A dunántúli fölkelteknek 
fő közlekedési vonaluk lön ez a másik féllel, ezen át kap
ták lőszereiket stb. az egri és szólnoki várból; azért Boty- 
tyán ide később állóhidat is csináltata.

Mostan Földvárát hamarjában jól megerősíté2), őrsé
get vetett belé Horváth Tamás hajdúiból, leikökre köt
vén a vár és a szállító hajók megtartását az utolsó csepp 
vérig. Megnyomatása esetére ugyanis ez lett volna az 
egyetlen visszavonulási ut. S jó hadvezérnek erre mindig 
kell gondolnia. Egyszersmind rendelkezést tett, hogy 
Földváron át szakadatlanúl szállítsák tudósításait a feje
delemhez, s a fejedeleméit viszont ő utána, folytonos ősz- *)

*) L. Rákóczi saját levelét Károlyihoz.
2) Bottyán saját levele Károlyihoz. (Károlyi-levéltár.)
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szeköttetésben tartván magokat az általa Kecskeméten 
helyettes parancsnokul hagyott Z ana György ezeredes 
kapitánynyal').

Azzal fólszedette táborát.
Mielőtt útjában követnők: szükség egy pillantást vet

nünk az ellenfél állapotára és hadműködésére.
Túl a Dunán császári részről a jeles vezér gróf 

P á lffy  János tábornagy s horvát-tótországi bán, és gróf 
H e is te r  Hannibál tábornok parancsnokoltak. Uralmukat 
úgy hivék legbiztosabban fenntarthatni: ha a várakat 
mindenütt jó karba helyezik, s őrséggel, eleséggel kel
lően, megrakják. Jól tudták, hogy a kuruczok leginkább 
az ostromszerekben szenvednek fogyatkozást. A nagyobb 
erősségek: Buda, Esztergom, Győr, Soprony, Kőszeg, 
Pápa, Fehérvár, Simontornya, Szigetvár, Pécs mindennel 
bőven el valának látva. Pálffy ezeken kiviil Palotán, *)

*) Zana Györgynek ezen rendeletet adta volt k i:
„Nemzetes Vitézlő Zana György Fő-Kapitány uramnak 

ö kegyelmének.
Praesentibus parancsoltatik Nemzetes Vitézlő Zana György Fő-Kapi

tány uramnak ő kegyelmének, hogy itt maradván, czeglédi, körösi, és kecs
keméti katonákat öszveszedje, valamellyeket valahol talál, és contrahálja 
egy corpueban, úgy a szegedieket is kik itthonn maradtak. Bort senkinek 
se adasson (értendő : a vitézlő rend közül.) Valahol pedig ö kegyelme 
kaphat lézzengő, passus nélkül járókat: fogassa és tomlöczre rakassa.

Parancsoltatik penig minden Vitézlő és Városi Rendnek: O kegyel
mét Fő-Kapitánynak ismervén, úgy obtemperáljon mindenben, valamintha 
magam jelen volnék; mert valakik refractariusok lesznek: Kegyelmes 
Urunk kiadott £dictuma szerént kemény büntetésemet el nem kerülik. —  
Praesentibus perlectis exhibenti restitutis. Datum Kecskemét, 3. 9-bris 17()5.

Méltóságos Fejedelem 1
F. V. Rákóczi Ferencz
Kegyelmes Urunk
egyik Commendérozó Generálissá

B o tty á n  Ján os m. k .w
(Egykorú másolat Kecskemét városa jegyzőkönyvében.)
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Tatában, Kapuvárban, Sárvárban, Szombathelyen, Csesz- 
nekben, Csobánczban, Kapomakon, Sümegen, Siklósban, 
Bottyán-várában, a pannonhalmi zárdavárban, Magyar- 
Ovártt, Csikvártt, Ruszton, Nezsiderben, Borostyánkő és 
Fraknó várában, a vázsonykői és kismartoni kastélyok
ban, sőt több más apróbb váracskákban is tartott őrséget. 
És ez őrség többnyire jó német gyalog vala, ráczczal 
vegyest. Fegyverrel, ágyukkal és a szükségesekkel sza- 
bályszerüleg föl voltak szerelve. E helyekből aztán foly
vást féken tartották a kuruczokhoz szíttó megyéket és 
népet, s béerőszakolhatták az adót.

Maga Pálffy november elején a Dunánál táborozott, 
Győr és Komárom körül, 3000 horváttal és saját vasas 
német ezredével; Heister pedig 4—5000 ráczczal s a ki
hozott stájer haddal Vasmegyében. Tehát a várakba 
helyezett katonaságot nem is számítván: mezőben lévő e 
két rendbéli seregök többre ment Bottyán 8000 emberé
nél, vagy legalább bőven fölért vele számra.

Bottyán november 5-kén, Földvár bevétele után ösz- 
szes hadai felett szemlét tartott, s másnapra kiadá az ál
talános indulási parancsot. Seregét a következő három 
hadoszlopra osztá. F első  hadoszlop : Csáky, Ebeczky, 
Kisfaludy György, Bezerédy, Réthey és Török István. 
Alsó h a d o sz lo p : Balogh Ádám, Hellepront, Sándor 
László, Kisfaludy László, és Kiss Gergely. K özép: Saját 
lovas ezere, mellyből azonban később nehány századot 
Csáky mellé adott; Szekeres és Somogyi Ádám lovas 
ezereik, az egész gyalogság, a tüzérség zöme az ostromló 
szerek nagyobb részével, s a szabad csapatok közül Sze
gedié, melyet Szekeres mellé rendelt volt. Borbély Gás
párt Bezerédyvel bocsátá.

Az utasításokat így adta ki: Míg ő maga a derék 
hadakkal Simontornyát, Palotát, Tatát és Pápát beveszi, 
s Pálffyval Győr táján megmérkőzik: addig a  felső had
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oszlop a móri völgyön Komárom elejére felhaladván, 
bloquádát hagyjon Tata, figyelő csapatot Komárom előtt. 
Foglalja el Pannonhalmát, törjön keresztül a Pálffy által 
megrakott Rábavonalon, hódítsa be a Rábaközt, s Kőszeg 
alatt az alsó hadosztálylyal egyesülvén, e várat és várost 
ostromolja ki. Az alsó hadoszlop vegye meg Bottyánvárát, 
azután Tolnán Baranyán át aláinduljon, Pécset és Siklóst 
víjja k i ; Hellepront maradjon odalennt a Dráva mellett, 
Eszékkel szemközt, vigyázóul: nehogy a ráczok a Sze- 
rémből átcsapjanak. Szigetvárt bloquádában hagyják, 
Csobánczot és Sümeget vagy vegyék meg, vagy szin
tén ostromzárolják. E várak alól fölkerülvén, forduljanak 
Vasmegyének, egyesüljenek Kőszeg alatt a felső hadosz
tálylyal, s vegyék e helyet együtt ostrom alá. Az ellensé
gen tűzzel-vassal rajta legyenek1).

A szabad hajdúkat Esztergom háborgatására s Kar- 
ván át Érsek-Újvárral az összeköttetés helyreállítására 
a Vértesekbe rendelé. Buda szemmel tartására is küldött 
némi hajdúságot s Szekeres ezredéből két századot; ezek 
a budai hegyek között tanyáztak, róluk egy erdős zág 
ma is „K ruzen w in k e l“-nek (kuruczok zuga) neveztetik.

A felső hadoszlop vezérévé Bercsényi akaratához ké
pest generális gróf Csáky Mihályt tévé, azonban, mivel 
jól tudta róla, miszerént jóakaró igaz hazafia ugyan, de 
a hadvezetésben nem igen töndököl, s csak grófi czímé- 
ért nyert vala tábornokságot, meghagyó ő nagyságának: 
mindenekben Ebeczky István, Kisfaludy György briga- 
déros és Bezerédy kapitány uraimék tanácsára hallgas
son — Ezért rendelé e jeles főtiszteket Csáky Mihály 
mellé. Az alsó dandárnál a fáradhatlan vitéz Balogh 
Adám viselte a commendót, míg a derék sereget maga *

') Bottyán levelei. Bercsényi hadi utasításai. Továbbá e terv sze
rént végbe-ment rendi a dolgoknak.
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Bottyán személyesen vezéreli vala, a ki mint főparancs
nok az egész hadat vezényelé, szakadatlanul küldözvén 
utánok rendeletéit. — Minden kapitány szigorú fegyelem
ben tartsa ezredét, mert maga lészen felelős érette; a fosz
togatás, templomok fölverése halálos büntetés alatt tilal- 
maztatik ’).

Majd nyílt leveleit bocsátá szét az egész országrészre, 
hódolásra híván fel mindeneket. Pátensei így kezdődnek:

„En B o tty án  Ján o s , Méltóságos Erdély- és Ma
gyarországi Fejedelem Felső-Vadászi II. Rákóczi Ferencz 
Kegyelmes Urunk O Nagysága, és Szabadságért öszve- 
szövetkezett Magyarországi Státusok lovas és gyalog ren
den lévő Hadainak egyik Fő-Generálissa és Dunán innét 
való földnek Commendója“ stb.2).

A nemesség e nyílt levelekben régi szabadsága mel
letti személyes fölkelésre szólíttatik fel, a megyék, váro
sok behódolásra, s portális hajdúik kiállítására, mind
egyiknek tudtára adatván: melyik ezredes zászlai alá tar
tozik szolgáltatni a maga hadilletékét. — A kóborló ka
tonákat fogdossák el és adják kézhez. Igértetik: ha vala
mely hadi renden lévőt fosztogatáson, zsaroláson, pincze 
fölverésen stb. kapnak, jelentsék be: generálisi parolájára 
fogadja, bizony példásan meglakoltatja az ollyan Istentől 
elvetemedettet; sőt a főbenjáró gonoszságok elkövetőit, 
ha bírják: verjék agyon magok, — hatalmat ád reá. 
Mert ő, Bottyán János, a szegénységet nyomoríttani nem 
engedi, s példás disciplínában tartja az hadakat. Az ő 
commendója alatt nem lészen húzás-vonás. Ámde a me
gyék, városok viszont hódoljanak bé, s tegyék le a hitet 
a Nemes Ország Confoederátiójára. Az ellenkezők mint 
haza árulói irgalom nélkül eltöröltetnek. *)

*) Bottyán pátensei, e hadi instructiói. 
Eredetiről.
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Ekkép intézkedvén, november 6-kán megindulának 
három hadoszlopban. Zászlaikat győzelem kiséré, és mi
vel a merre nyomulának, az elfoglalt vidékeket azonnal 
szervezék: hadaik nőttön növekednek vala, úgy hogy az 
ezredesek a kik egy két száz katonával jöttének által: 
1000-re, 1600-ra gyarapíták föl ezredeiket. A nemesség 
is mindenütt fegyvert fogott, s táborba szállt velők.

így mennél tovább haladtak előre: erejök mint a 
hógörgetegé, annálinkább öregbedék.

Lássuk először a derék sereg működését. .

X.

Bottyán Simontornya alá szállott.
E vár a hadi építészet, de kiváltképen a természet 

által igen erős vala; minden oldalról hozzáférkőzhetlen 
mocsárok, vizes árkok környezték bástyáit. Körülötte lő- 
távolnyira semmi nagyobb emelkedettség. Ágyukkal, el
szánt őrséggel, élelmi szerekkel mint ollyan nevezetes 
erősség, bőven el volt látva. Bottyán faltörő öreg ágyuk
kal, mint tudjuk, nem bírt; valának ugyan nagyobb tá
bori ágyúi, de ezekkel a szilárd falaknak majd mitsem 
árthatott, rést épen nem lövetliete. Bombáival egyberon- 
tathatta, tüzes golyóival, gyújtó gránátjaival lángba borít
hatta a vár épületeit, a minthogy meg is tette: ámde 
a bombamentes várboltok alatt tanyázó őrség ezzel nem 
sokat törődött. Es Bottyán a várat — melyet a néme
tek 1707-ben és 1708-ban épen nem, s később 1709-ben 
is csak rendszeres ostrom után, nagy, nehéz ágyukkal 
réseket töretvén bírtak visszavenni — mégis megvítta, 
nehány nap alatt, — roham m al.

Miként történhetett ez meg? Talány előttünk; de a 
történelem tanúsítja, hogy megtörtént. A „tapasztalt tá
bornok“, hihető, sok rozsét, földdel tömött zsákot, fasí- 
nát szerezvén, helyenként ezzel töltette meg a mocsárt,
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a várárkokat, s azután kézi-gránátokat hajigálva a védők 
közzé, ostromlétrákon rohant fel hadával. Csakhogy ez, 
a vár ágyúival s az őrség kézi fegyvereivel szemben, — 
vakmerő feladat lehetett, mert a császáriak a várat elke- 
serülten védelmezték, egész a legvégsőig.

A nyaktörő vállalat mindazáltal sikerült; a nagy 
erős vár — melyben 3000-nyi őrség is volt olykor — 
november 11-kén virradatkor bevétetett. Bottyán meg- 
boszulandó a valószínűleg nem jelentéktelen veszteséget, 
melybe neki a vár került: a kemény ellentállás miatt fel
dühödött hadai által az őrséget kardra hányatá1).

O maga Károlyihoz küldött egyik levelében így em
líti ez ostromot: „Simontornyát v é rre l megvettem.“ 
Ugyan e fényes hadi tettről írja id. gr. Barkóczy Fe- 
rencz Eszlárról 1705. november 16-káról Károlyinak: 
„13. pi’aesentis datált levelét vészem Szabó Mátének, mely
ben írja, hogy a múlt szeredára virradólag (nov. 11.) 
Bottyán János Simontornyát ostrommal megvette; az 
többit levágván, az commendánsot 17-ed magával elfog
ták. Az Pálfi németjeit is elszélesztették és semmivé 
tették “* 2).

Rákóczi pedig szintén Károlyinak írja 1705. novem
ber 22-kéről, kovácsii táborából: „Bottyán írja, S im on
to rn y á t  ostrom m al vévén meg, a ném etet benne 
lev ág a tta . Más rendbéli hadaink is (a Csákyval lévők) 
az Dunántúl recenter százig való rabot fogtak s feles 
németet vágtak . . . .  Is te n  m ind jó ra  vezérli dol
gai nkat! “3).

E tételt vigasztalóul irta a fejedelem, mert főereje 
november 11-kén, tehát épen azon a napon, melyen Boty-

*) Wagner. Szalay. Fessler stb.
2) Gr, Károlyi-levéltár.
3) Ugyanott.
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tyán Simontornyát diadallal bevette: Zsibónál Herbeville 
által véres harczban keményen megveretett.

Simontornya megvétele után tábornokunk egykét 
napig pihenteté seregét, azonban ő maga azalatt sem pi- 
hene. Visszarándult Földvárrá, hogy az újon felhányt 
erődítéseket személyesen megszemlélje, s a munka bevé- 
gezését sürgesse. Nov. 13-kán Solton leljük őt1), 14-kén 
Földvárit1 2), de még ugyan ezen nap ismét hadaihoz téré. 
16-kán seregélyesi táborából hadfogadó-pátenst expediái 
Kisfaludy László után a zalaiak számára3), 18-kán pedig 
a következő nyílt levelet küldi szét a vármegyékre:

„Én B o tty án  Já n o s , Méltóságos Választott Er
délyi Fejedelem Felső-Vadászi Rákóczi Ferencz Kegyel
mes Urunk 0  Nagysága lovas és gyalog Hadainak egyik 
Fő-Generálissa, adom tudtára mindeneknek: Minthogy 
Isten jóvoltábul Nemzetünk által a labancz ellenség Du
nántúl megrontatott és megszégyeníttetett, m ostan pe
dig hadam m al S im o n -T o rn y a  v éghelye t is tű lök  
recu p erá ltam  nek ik  nem kevés veszedelm ekre, — 
azért is, még továbbvaló szegény Hazánknak segítségére 
minden hadaimmal Vas és Sopron vármegyékre indulok, 
— on n é t Isten  á lta l tovább . — Parancsoltatik min
den helybeli lakosoknak, városiaknak és falubelieknek, 
fő-, nemes- és paraszt-renden lévőknek, hogy senki házá- 
tul és jószágátul sohova ne távozzék, hanem kiki az há
zánál maradjon, egyébaránt az oily at- tevőknek nem kü- 
lömben mint ellenség jovai elprédáltatnak4). Azomban

1) Eredeti levelei a kecskeméti városi levéltárban.
2) Eredeti levele ugyanott.
3) Eredetije e hosszú pátensnek jelenleg Zádor György hétszemély- 

nök tir ő méltósága gyűjteményében létezik.
4) Azon időben a nép az e l le n s é g  e lü l oda szokta hagyni hely

ségeit, s az erdőkre menekülni; ezért tilalmaztatik az eltávozás, a lionn- 
maradottak jó barátokul, a tovamenektilők ellenségül tekintetvén.
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Vice-Ispán és (Szolga-) bíró uraiméknak jószágok vesz
tesége alatt intimáltatik, hogy ezen pátensemet látván és 
hallván, tízezer lovas és gyalog emberre való elegendő 
provisiót rendeljenek Csepregliez, és a hol hadaimmal 
való megszállásomat értik, azonnal oda administráltassák. 
Kiben is ha valami fogyatkozás lészen, és az Vármegyék
nek az iránt károk következik: nem egyébnek, hanem a 
(Vármegye-) tisztek gondviseletlenségének tulajdonítsák. 
— íme, akarám pátensemmel tudtára adnom a Nemes 
Vármegyéknek. — Actum in castris Gyarmat. Die 18. 
Novembris. Anno 1705.

G en erá lis  B o tty án  m. k .ul).
(P. H.)

Simontornyának réstörő ágyuk, rendes ostromlás nél
kül történt bevétele, a császáriakat Dunántúl nagyon el- 
rémíté, s Bottyán vitézi hírét előttök nem kis mértékben 
emelte. Bottyán általában a roham ok  nagym estere  
volt. Hadi pályáján síírüen találkozunk a legvakmerőbb 
rohamokkal, a melyek majdnem mindig sikerültek. Mert 
ő jól ismeré a magyar katonaságot, tudta, hogy ennek fő
ereje — a rohamokban áll; azért ezeket nagy gyakorta 
használá.

A hadak föllelkesítéséhez — a mi nélkül valamire
való roham alig képzelhető — ha valaki, ő legjobban 
értett, teljes életében köztük forgolódván. Fényes sikerű 
rohamaira kitiinő példák: a fertő-sopronyi erős sánc.zo- 
lat, a gútai redout, Simontornya, Pápa, Földvár, a fehér
vári ráczváros, Kőszeg, Tata, Kapuvár, Borostyánkő, a 
győri szigetváros stb. bevétele s számtalan harczdöntő 
lovas rohamai. Nem csoda aztán, ha ily ritka sikertől 
elcsábíttatva — kivált a hadi szerencse fényes napjaiban,

!) T. Szalay László úr szívességéből, ha emlékezetem nem csal: Kap- 
rinay gyűjteményéből.
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— olykor túlmerész kísérletekre ragadd heve: mint a 
visszavert sopronyi megrohanás (1706.); noha ezt is ered
mény koszorúzta volna, ha az egyik vezénylő ezredest
— épen azon pillanatban, midőn a zászlót a kivívott vár
fokra feltüzé — véletlenül le nem lövik, a mi a hősileg 
küzdő hajdúságot elcsüggesztette volt, — mint majd rész
letesen látni fogjuk a maga helyén.

E kis kitérést Bottyán bővebb katonai jellemzése vé
gett itélém szükségesnek. Most kisérjük táborát tovább.

Simontomyát őrséggel megrakván, Horváth Feren- 
czet hagyta benne parancsnokul, s azzal, mig egy csa
pattal Fejérvárt táboroltatá körül, Palota alá szállá többi 
hadaival. E vár — melyet egykor a kemény Thúry 
György oly hősileg megvédett a török ellen* — kettős 
árokkal, bástyákkal, és négy toronynyal vala erődítve1). 
Bottyán mielőtt ezen várat víná: a Veszprém-, somogy-, és 
tolnamegyei parasztságot kirendelteté, s Hidvégen és Fo
kon — a Siónak a Balatonból kiömlésénél — erős sán- 
czokat ásatott, franczia hadmérnökeinek igazgatása alatt. 
E czölöpzettel ellátott redoutokban aztán állandó őrséget 
tarta, hogy így egy részről az ekkép megerősített Sió
vonal által a Pétervárad és Eszék felől netalán feltörő rá- 
czoknak útját s a budai németekkel lehető megegyezését 
elvágja, más részről a Duna túl felén lévő kuruczokkal 
Fokon, Hidvégen, Simontornyán és Földváron át bizto
sított közlekedési vonala legyen, a Balatontól a Dunáig.

E jól tervezett védintézkedésnek 1706. elején — mint 
látni fogjuk — nagy hasznát vévé, s hasznát vette később 
Eszterházy Antal.

Palotával Simontornya példája szerént hamarjában 
végzett. Azért ebbe is őrséget vetvén, utána a kis csík
vári erődöt — Fejérvárnak mintegy elővárát — könnyü-

») Szalay L. VI. k. 464. 1.
6
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szerrel elfoglalá. Miután ezenközben hadai egyre sza
porodtak, maga is Fejérvár alá szállá. Itt, ugylátszik 
ostromkészületek tétele, vagy hadainak nyugosztalása végett, 
valamellyest késett a Vár alatt; azonban Bercsényi futárja 
érkezék hozzá, s megvivé a szomorú hirt, hogy a fejede
lem és Forgács által vezérlett sereget Zsibónál megver
ték; hogy Herbeville benyomult Erdélybe, hol a városo
kat, vidékeket egymásután foglalja el. Az erdélyi és 
tiszántúli kuruczság elképpedve, megbúdulva; ellenben 
Bécsben nagy az öröm: azért a fejedelem most egyedül 
a túl a dunaiaktól vár, s kivánata: hogy Bottyán minél 
gyorsabban nyomuljon Styria és Ausztria felé, a hová 
betörvén, rémítse el Bécset, villany ózza fel a csüggedd 
országot. Bercsényi még Ocskayt némi hadakkal-átkiil- 
dendi a Dunán, hogy e dolog annál hamarább mehes
sen végbe; sőt későbben maga is általjövend személye 
szerént1).

Bottyán e tudósítás vételével rögtön indulót veretett, 
sietségre intő hírnököket külde Csákyék és Balogh Adámék 
után: s azzal a csík vári erődben és Fej érvár szemmeltar- 
tására figyelő sereget hagyván, gyorsított menetekben 
megindult Tata felé.

Utjaközben — csellel vagy ostrommal — megvevé a 
Bakonyban, meredek sziklára épült Csesznek várát. Abba 
is vetett vagy száz gyalogot. Tatát már — mint tud
juk — előre ostromzároltatá Csákyék által. Most azért 
derék hadaival maga is alája szállván, a hires tábornok 
személyes megjelenése annyira meghódítá a várbeli ma- 
gyar-labancz-lovasságot, hogy kedvet kapott alatta szol
gálni. Kijőve tehát ellenkezés színe alatt a várból, és mind *)

*) Bercsényi hadi utasításai. (A nemz. múzeum kézirattárában.)



83

zászlóstól, seregestül kuruczczá lön. „Ki is igen jó  k a 
to n aság “ — jegyzi meg róla maga Bottyán dicséröleg1).

A várban magára hagyott német gyalog e hírre el
veszte bátorságát, s a különben derék erödöt, mindgyárt 
az első ostromkor kegyelemre megadá. November 22-kén 
már Mátyás király egykori várpalotájában szállá meg 
Bottyán.

Bercsényi írja Károlyinak Nagy-Szombatból 1705. 
november 19-kéről: „Pozsonyban már hire van, hogy 
Forgácsot fölverték, és 7000 német ment be (Erdélybe), 
az többi visszagyün, m ivel tú l az D unán  B o ttyán  
s az több i éb reszge tik  őköt, s feljül semmi segít
ségek“ * 2).

Ugyan Bercsényi Károlyinak november 22-kéről 
Nagy-Szombatból: „Erőltetem szörnyen (a császáriakat 
t. i. az ekkor folyó fegyverszüneti alkudozások alkalmá
val) az Dunántúl való operátiókkal, m ert m ár Simon- 
to rn y án  kezdve Pécs, Siklós, s a többi m ind mienk, 
k iv ág ták  az ném etjé t, s az m agyarja  m ienk még 
T atának , E sztergom nak  is3); m ár ma T a táb an  
a k a rt ebédeln i B o ttyán . Óvár kürül őrzi Pálfi az 
Dunát s Lajtát; most már háta mögé küldtem neki (Ocs- 
kayt), magam is holnap Újvárba megyek, Karvánál szál
lítok több hadat által (Sennyey és Színay gyalogjait); 
csak munitiót szállíthatnék által, jó volna; de ha előbb 
nem, a télen meglesz, s tavaszra hidam is..........Megve
szem Ausztrián az mit Erdélyen vonszon!“4).

Gr. Csáky István szintén ez idő tájban igy ir Nagy- 
Szombatból 1705. nov. 29-kéről Krucsay Mártonnak:

*) Bottyán levele Károlyihoz. (Károlyi-levéltár.)
®) Ugyanott.
®) Tehát nemcsak a tatai, hanem az esz terg o m i magyar-labancz 

katonaság is kuraczczá lön.
4) Károlyi-levéltár.

6 *
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„Dunántúl való operatlóinknak Isten jóvoltából szeren
csés progressusát látjuk; sopronyi, szombathelyi, és Sty
ria széliben lévő feleink, ugyan Bottyán János uram is 
Simontomyát, Pécset, és Siklóst reoccupálta“ ‘).

Bottyán Tatában csak addig késék, míg a várat jó 
rendben hagyhatta; azután Pápa alatt termett seregével.

Pápának akkor terjedelmes erőssége volt; egyik felől 
átgázolhatlan széles tó, másik felől kő- és íoldbástyák, s 
vizes árkok védték. A várkastélyt a külső erősség egé
szen magába zárta. Vitéz olasz ember volt benne a 
parancsnok: báró M iglio Tullius ezredes; az őrség 800 
német gyalog, és két század rácz könnyű lovas.

Bottyán két oldalról: a tüzes kapu  — a mai tüzes
malom s a várkastély között — és a b o rso s -g y ő ri
kapu felől kezdé a lövetést. De a mezei ágyukkal 
itt sem sokra menvén, rohamot parancsolt. Miglio készen 
várá; a seregbontókat felvonatta a bástyákra, és ágyúit 
kartácsra tölteté. A dobok, trombiták jelére a roham, s 
más részről a lövés megkezdődött, s Bottyán oly vesze
delembe juta, — csak hajszálon múlt, hogy életével nem 
adózott. Mert a mint táborkara s testőrszázada élén nagy 
párduczbőrösén, darutollason lovagolna, a rohamoszlopo
kat rendezvén és vezérelvén: ismét elragadd heve, a ro
hanókkal maga is a várnak vágtatott, s az egyszerre ki
lőtt pusztító kartácstűz közepébe került. „Három  he
ly ü t t  ese tt ra jtam  az lö v és“, irjamaga2); a szétvágó
dott kartácstöredékek vállát sérték meg, nyakát, fejét zsu- 
rolák; mellét hatalmas vértje menté meg a rá ütődött 
kartácsdaraboktól. Még így is három sebet kapott. S a 
vakmerő vitéz — mint alább látandjuk — ez ugyan ve- *)

*) Nemz. múz. kézir. hung. föl. 167. 
®) Károlyinak.
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szélyes esetéről csakúgy odavetve, sőt gúnyosan, és nya
kas halálmegvetéssel szól.

A rohamban Bottyán csak megsebesült: Miglio — 
elesett. Egy kurucz hajdú halálosan meglövé az elszánt 
olaszt. És a várbeli németség, parancsnokát lehullani lát
ván, s megrettenvén a roham erejétől: kitűzte a fehér 
zászlót, megadá az erősséget, föltétlenül. Közűlök vagy 
400-an kurucz szolgálatot vállalának. — A többi — a 
ki az ostrom áldozatjává nem lön — rabul esett.

Bottyán e négy százból, a tataiakból, a két szárnysereg 
által elfogottakból, s egyéb német szökevényekből külön 
reguláris gyalog ezredet alkotván, a jeles Fodor László
nak adá.

A többi elfoglalt várakban is, de különösen Pápán 
sok lőport és. annyi fegyvert talált, hogy egész regimen
teket szerelt föl vele.

Ezalatt a két szárny sereg is jól betol té feladatát. 
Névszerént Csákyék felhatolván Komárom elejére : Pan
nonhalmát, melynek parányi német őrsége előlük Győrbe 
menekült, egy lövés nélkül elfoglalák; Szőnyön — Ko
márom előtt — vigyázó sereget hagytak; s bár Pálffy a 
Rábavonalt szorgalmasan őrzé: Bezerédy tüzes rohammal 
megnyitá az átkelést, s bár Vöcsejnél nagy erőre buk
kanva, egyelőre megnyomatott, később azonban mind
annyian a harczba vegyülvén, feles németet levágtak, vagy 
száz rabot fogtak, és Pálffyt visszanyomták Magyar-Óvár- 
hoz1). Pálffy hadából sok elszéledt, a kurucz pedig min
denfelől elözönlé a Rábaközt. Mert kevéssel ezután Vas
megyében, Hidvég körül, a szintén eléhaladott alsó had
osztály is átjőve a Rábán. Balogh Ádámék ugyanis 
Földvár alól hogy megindúltanak, legelőször Bottyánvárát 
vítták vissza, melyet aztán Hellepront ellátott őrséggel; *)

*) L. Rákóczinak s Barkőczynak föntebb közlött levelét.
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majd beljebb nyomulván, ostrommal megvették Pécset, a 
németet belőle kivágva; — Szigetvár elé figyelő csapatot 
állítottak. A Somogyságból csakúgy özönlött hozzájok a 
sok lappangd kurucz. Sándor László ezrede újra hely- 
reália; Balogh Ádámé, Hellepronté teljesszámuvá nőtt még 
Tolnában. A jelentkező nagyszámú hajdúkat is azonnal 
szállítók illető ezredeseikhez. A három Horváth (Ferencz, 
Tamás, Mihály) ezerei felnövekedének.

így megszaporodván hadaik: míg Balogh, Kisfaludy 
László és Kiss Gergely Siklóst ostromolták: Sándor 
László és Hellepront, hogy még többet tegyenek mint 
utasításuk kiváná: Szlavóniába is átkalandozának. Azon
ban Siklós tornyain már lobogott Rákóczi zászlaja: 
Balogh Ádám tehát Helleprontot Eszék és Szigetvár felé 
vigyázóul hagyá, s többi hadaival tovább indúlt. Zala 
— miként az elébbi megyék — behódola, s Kisfaludy 
László alá nagy készséggel adá katonáit. A zalai vára
kat : Sümeget, Csobánczot, Kapornakot, hihetően Kisfa
ludy s a Bottyán által Pápától oda küldött Domokos 
nyerték meg, mert bizonyos, hogy ekkor mind e várak 
kurucz kézre jutottak a gyenge erősségű Vázsonykővel 
együtt, s hogy Kisfaludy László ez alkalommal nem ha
ladt tovább Zalánál, valószínűleg az említett várak vívá
sát intézvén Domokos Ferenczczel. Ellenben Balogh 
Ádám, Sándor László, és Kiss Gergely Vasba törtek be, 
s átkelének — Hidvégnél — a Rábán, Csákyékkal egye- 
sülendők. Az egyesülés megtörtént, és Pálffyval, Heister- 
rel folytatott apróbb csatározások között a terv szerént 
Kőszeg alá szállottak hadaik. Csatlakozott hozzájok a 
Bercsényi által Karvánál1) átküldött két hajduezer is: 
báró S ennyey  Pongráczé és Színay Jánosé; ezeknek *)

*) Kolinovics szerént Gonyünél, de ez nem valószínű, miután itt 
sem hidjok sem hajójok nem volt, s Bercsényi föntebbi levelében nyilván 
írja, hogy Karvánál küldi át a hadat.
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azonban egyike sem volt teljes, Dunántúl valának fölsza- 
porítandók. így toldozá ki teljes regimentté Bottyán győ
zelmi útja közben az oldala mellett küzdő Lóczy Endre 
hajducsapatát is, mely szintén hiányos vala általmene- 
telekor1).

Kisfaludy György, Bezerédy Imre, Balogh Adám, 
Sándor László, Kiss Gergely és Réthey György tehát 
Sennyey és Szína — ennek neve így is iratik — gyalog
jaival együtt deczember 8-kán Kőszeg alá szálltak* 2), s 
Kisfaludy György mint brigadéros vezérlete alatt meg- 
kezdék az ostromot. Csáky és Eheczky még Pálffy fog- 
lalkodtatása, s Török István a győri németekre s a rábai 
révre való vigyázás miatt nem valának jelen.

A kerített városból és várból álló Kőszeget német 
gyalog, és a város fölfegyverzett purgersége védelmezé. 
A kuruczok először követeket küldöttek a város alá: al
kura szólítandók a bennt lévőket. De a dühös Toppel- 
stein, a vár és őrség parancsnoka, nemcsakhogy főbelö- 
vetés alatt megtiltá a polgárságnak az alkuba bocsátko- 
zást, hanem a magyarok követeire, minden emberi és hadi 
jog ellenére, kilövetett3).

Ez embertelen eljárás szerfölött felboszantá az ostrom
lókat, a kik most már irgalom nélküli kardrabányással 
fenyegették a védőket, fölprédálással, porrá égetéssel a 
várost. Résbontó ágyuk hiányában csak úgy, minden lö- 
vetés nélkül ostromlétrákhoz folyamodtak, s hajdúik ren
delt seregekben, háromszoros „Uram Jé z u s !“ kiáltás
sal4) egyszerre minden oldalról rohamra ménének. A fő
ostrom az ó temető táján intéztetett, de a védelem oly 
makacs volt, hogy a kurucz gyalogságot két ízben visz-

*) Bercsényi hadi utasításai.
a) „Kőszeg krónikája“, közli G arádi. (Új magy. múzeum.)
3) Kőszeg krónikája.
4) Ugyanott.
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szavágták. Ekkor Kisfaludy a lovas ezredeket is leszál
lttá a nyeregből1), s a hajdúkkal együtt, karddal, kóp- 
jával új rohamra rendelé. Ma^ok az ezredesek állottak 
a támadó hadoszlopok élére. És ez elszánt, véres roham 
most, harmadízben meghozá a várt sikert. A kurucz- 
ság ostromlajtorjáin sebesen gomolygott föl a falakra, 
feltűzte zászlait, és berontván, bó'szülten konczolá a kato
naságot, s a fegyveres német polgárokat. A ki hirtele- 
nében a belső várba nem menekülhetett: életének nem 
volt irgalom. Ekközben a várost zsákmányra veték, a 
győztes had a házakat kutatta. Végre midőn már nem 
volt kit ölni, s mit dúlni: a várost minden oldalról lángba 
borították. — így keserülék meg a kőszegiek a követekre 
lövetést. Az elesett német katonákon kívül — kiknek 
számát nem jegyzé föl a történelem — csak városi pol
gár 300-ig való kaszaboltatott le1 2), s bár Bottyán maga 
személyében jelen sem vala: Wagner3) mégis őt okozva 
kiált fel, nagy szörnytíködvén, e teljesen indokolható 
tettnél: „Homo crudus, et vel suis pro b a rb a ro  ha
b itu s !“

Imé, ily alaposan vádol ez az udvari historicus!
Toppelstein a kuruczok vakmerő rohamát tapasztal

ván, elveszté reményét, hogy a hajdan, hős Jurisics által 
a török birodalom főereje ellen dicsőén megvédett erős
séget megtarthassa; annálinkább, minthogy egy részét im
már elvesztette. S az imént még oly gőgös ember, ki 
alkuról hallani sem akart, annyira meglágyula, hogy mi
dőn látná, miszerént a kuruczok már a belső vár köze
lébe hordják létráikat, s komoly készületeket tesznek en
nek is megostromlására: jónak vélte, végveszélyét elke-

1) Akkoriban szokásos hadi tény.
2) Ritter-krónika.
3) Hist. Josephi I.
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rülendö, kiüzenni, hogy kész a vár átadására. — A mi 
aztán decz. 10-kén meg is történt1).

Kőszeg bevétetvén: benne üté fel tanyáját a hires 
Bezerédy Imre, a ki mint a Rábán túl való kuruczság 
brigadérosa, innét üzé három éven át dúló harczait Ausz
triára, Styriára.

XI.

Wagner „vérengző em bere“: Bottyán, Pápán ér
tesült Kisfaludy gyorsfutárja által Kőszeg megvételéről. 
A tábornok ugyanis, kartácsokozta sebei és zúzásai kö
vetkeztében nehány napot pihenni volt kénytelen; lehet 
azonban, hogy egyébként is bevárta volna Pápán Kőszeg 
elfoglal tatásának hírét. Rövid nyugalomnapjait nem tölté 
haszontalanúl: az ezredek fölszerelésével s kiegészítésével 
foglalatoskodék. A Bakonyság és megyék minden részé
ből jöttön jött a győzelmek hírére a legénység zászlai 
alá; az ezredesek és hadi biztosok nem különben nagy 
buzgalmat fejtettek ki a hadfogadásban. Zsoldos katona, 
önkénytes, és portális hajdú feles számmal tódult. Bottyán 
saját, Cziráky László, Szekeres, Somogyi Ádám, Lóczy, 
Horváth Tamás, Séllyey, Horváth Mihály és Ferencz, 
Fodor László és Benkő ezredét teljes számúvá növelé, 
Rogoz Ferencznek pedig egészen új liajduezredet alakított. 
Győr vidékén Török István, Zalában Kisfaludy László 
és Domokos, másutt a többiek szerveződtek, s részint 
már készen is· voltak a hadfogadással. A fegyver az el
fogott és leölt ellenségtől szedetett el, s az elfoglalt várak 
raktáraiból kerüle ki.

Bottyán Pápáról deczember 9-kéről mégegyszer nyílt 
leveleket bocsáta ki egész Dunántúlra: újólag felszólítván 
a még be nem hódolt részeket a hüségeskü letételére. Az *)

*) Kőszeg krónikája.
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ellenkezőket Simontornya s a többiek példájára figyel- 
mezteté, ellenben a híveknek s megtérőknek oltalmat 
ígért. A stájer rendeknek tudtokra adá : az országot ne 
égettessék, hogy meg ne bánják; mert bizony megtapasz
talják, hogy ö egy faluért tizet perzseltet föl Styriában.
— Pátensein meglátszik az oroszlán körme, megérzik a 
a lőporszag: de nincsenek a büszkeség azon hangján 
írva, melyre őt folytonos diadalai följogosíthatták volna.
— Rajtok vagyon jelszava is: „Idem qui sem per“ 1).

E kibocsátványok, győzödelmek hírének szárnyán 
röpíttetve, nagy hatást szültek, s az országrész teljes szer
vezését tetemesen előmozdították, gyorsították.

Bottyán Pápán létében megkezdé az ottani vár erő
dítményeinek széthányatását. Kőszeg megvételének liirét 
vévén : harmad napra felülőt fuvatott, s megindula hadi 
rendben.

Csákyéknak a Rábán átmenetelekor Pálffy csatát 
vesztvén, előlök mint tudjuk Óvárhoz szállá odább, 
s a Dunát őrizé. De Bercsényi leveléből azt is tudjuk, 
hogy ez Pozsonynál átkiildé Ocskayt Pálffy háta mögé. 
Ocskay saját, továbbá Somody Ferencz és Köröskényi 
László lovas ezredéivel jött által. Pálffy erre Ovárt jó 
karban hagyva, Győrhöz vonúla.

Ocskay most Pozsony elejétől egész Győrig szágul
dozott, és Ovárt vette ostromzár alá* 2).

Alig érkezett Pálffy Győrhöz : már Bottyán is ott 
termett Pápáról. Táborát Győrrel szembe iité fel, s há
tát a Bakony legszélsőbb kinyulásának, a nyuli hegyek
nek vetvén, erős állást fogott3). Pannonhalma, Csákyék 
által elfoglalva, már ekkor kurucz kézen volt, benne kis
számú őrség, mely a győri németekre portyázgatott.

*) L. Soprony-város krónikájában.
2) Wagner; és Bercsényi levelei.
3) Bercsényi hadi utasításai. —  Szalay L. Magy. tört.
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Bottyán előnyős hadállásában harczot ajánla Pálffy- 
nak, de ez óvatos volt, nem meré az ütközetet elfogadni, 
meghúzódott az igen erős győri vár ágyúi alatt. Főkép 
arra ügyelt, hogy Bottyán a Rábán át ne kelhessen: azon
ban a révet Török István jól tartá, Bottyán pedig magá
val vitt tábori hajókból hidakat kezde veretni.

Átköltözésének láttára, Pálffy sebesen Sárvár felé vo
nult. Alighogy a bán tova indula: a győri várból Boty- 
tyánhoz, nehányad magával egy W olfa rt Ádám nevű 
vitéz labancz lovas főtiszt szökött k i1), a kit az öreg 
tábornok gyakorlott rendes katona voltáért annyira meg
kedvelte, hogy saját lovas ezredének alezredesévé teve, 
ezredesi ranggal. Wolfart (kuruczosan: Bolfort) később 
jó szolgálatokat tőn a kuruczoknak, mígnem 1709-ben 
elfogatván* 2), 1710. elején Heister Győrött fejét véteté3).

Pálfíynak Sárvár felé czafolását4) részben azon kö
rülmény is eszközlé: hogy Csáky, Ebeczky, Balogh Ádám 
és a többiek Bottyán parancsára sietve közelegtek Kőszeg 
felől, hogy a fősereggel a Rába mellett ismét egyesüljenek, 
és a bán két tűz közé szorúlni nem akart. Az egyesü
lés végbemene, s Bottyán nehány lovas ezredet küldvén 
Pálffy után, maga a többi hadakkal a Fertő felé nyomult, 
s Kapuvárt szállotta meg.

Ezen hajdanában nevezetes erősséget a Kis-Rába két 
ága folyta körül, s nagy árkai voltak5).

*) L. Bottyán saját levelét Károlyihoz.
a) Eszterházy Antal tábori könyve.
3) Kolinovice; a Ritterféle krónika; Fcsslcr.
4) C za fo ln i ma már csak g á z o ln i,  t ip o r n i (péld. vetést) jelen

tésében él, azonban hajdan azt is tette: r e t ir á ln i,  v issza h ú zó d n i.
t t  >

Őseink leginkább ily értelemben használák. (L. alább Rákóczi levelét 
1708-ból.)

5) Fényes: »Magyarország Geogr. Szótára,44
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Bottyán e vár ostromához a Rábamellyékén s a Han
ságon több száz szekér rozsét vágatott. Nem is sokat 
ló'teté a bástyákat, hanem a Rábát más mederbe vezettette, 
s azzal a sánczok betöltésére minden hajdúnak egy-egy 
kéve ró'zsét adatva, rohamot vezényelt, és az erősséget 
hatalmasul elfoglald. Az őrség megadta magát, s nagyobb 
részben kuruczczá lön1).

Tábornokunk Kapuvárt ellátta őrséggel, Ovár ostro
mát Ocskayékra, Győr körültáborlását Török Istvánra 
bízta: s megindult Pálffy és Heister fölkeresésére. Ez 
utóbbi még mindig Szent-Gotthárd táján állomásozék stá
jer és rácz hadaival, Styriának határait fedezve. Egyet
len hőstette az vala, hogy midőn Bezerédy, Pálffyval 
egyetértőleg 65 német foglyot kísértetne némi kurucz őr
séggel Sopronyba, magyar rabokért kicserélés végett: 
Heister, Pálffy adott szavának daczára rajta ütött a cse
kély fedezeten, s belőle nehányat levágatván s 9-et rabul 
ejtvén, a német foglyokat megszabadítá* 2).

Mihelyt Pálffy Bottyán jöveteléről értesüle: Sárvárt 
pusztán hagyá, s minden hadait Szombathely falai közé 
vonta össze. A kerített belső várost, bástyákat, házakat 
megrakta gyaloggal, míg vasas német lovas regimentjét 
készen tartá a kirohanásra. Helyzete igen erős volt, eltö- 
kélé hogy Bottyánt itt várja be harczra3). Gyalogsága 
több vala 3000-nél, s ennek a házakban, falakon, s utczai 
viadalra nagy hasznát veheté; ágyúja, lőszere bőven; 
azért a várost még akkor is sok vérbe került volna be
venni, ha Bottyán tüzes golyóbisokkal, gránátokkal fel- 
gyújtatja. De sajnáld a jó magyar várost, melynek népe,

*) Bottyán levele Károlyihoz.
3) Kolinovics. 389.
3) Kolinovics. Wagner.
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valamint egész Vasmegyéé, mindenkoron hű volt a kurucz 
ügyhez, s a legnagyobb áldozatokat hozá oltárára1).

Jól kigondolt hadi tervvel mégis Szombathély alá 
szállt, és színleg harczra készüle. Gyalogságát s egykét 
lovas ezredét felállttá, és elkezdett ló'sánczokat vettetni. 
Maga azonban, valószínűleg az éj vagy a téli nap köde, 
árnya alatt, hat legjobb lovas ezredével, s némi szeke
rekre ültetett hajdúsággal oldalkanyarulatot tőn, és Szom
bathelyt észrevétlenül mellőzve, háta mögé került, s ige- 
tést nyargalvást sietett — H eiste r ellen.

Szombathely előtt hagyott hadai azalatt folyvást 
ingerkedtek Pálffyval, a ki bennt mind várta a derék 
harczot.

Bottyán pedig miután Szent-Gotthárdhoz elérkezék: 
már megjelenésével váratlanul meglepte Heistert, minthogy 
ez, annak tudatában, hogy közte és Bottyán között Pálffy 
áll alkalmas sereggel s erős had-állásban : teljes biztos
ságban vélé magát; annálinkább, mivel Szombathely felől 
még harczot jelentő ágyúzást nem hallott, s Pálffytól tu
dósítást nem vett vala. Azt pedig nem is álmodhatá, hogy 
Pálffy csatája, illetőleg veszedelme nélkül ő hozzá azon 
oldalról jelentékeny kurucz erő férkőzhessen. Alig állít
hatta hirtelenében csatarendbe megzavarodott hadait. A 
tüzelés nem sokáig tartott. Bottyán döntő lovas roham
mal megbontá Heister sorait, s a stájerok és ráczok meg
veretve, teljes rendetlenségben, futásnak eredtek. A dia
dalmas kuruczok be Styriába üldözték és vágták őket, 
túl a határokon2). Az egész sereg nemcsakhogy megve
retett, hanem szanaszét szóratván, teljesen meg is semmi- 
síttetett.

így lön a szen t-g o tth á rd i mező a magyar fegy
vereknek már harmadszor győzelmi terévé. Először t. i. * *)

1) Eezterházy Antal tábori könyve.
*) L. Szalay L. stb.
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1664-ben a törököt verék meg ott keményen; 1704-ben 
Károlyi tette tönkre Rabattát, s most 1705-ben Bottyán 
verte meg és űzte ki Heistert.

Az országrész ekképen megszabadnia a labanczok 
egyik mezőben lévő seregétől. Hátra volt még Pálfly. 
De ez alig hallotta meg Heister veszedelmét: még Bottyán 
visszatérte előtt kivonult Szombathelyből, hogy menekü
lési útja el ne vágassék, s mivel horvátjainak harczi kedve 
Heister fölveretésének hírére lecsökkent.

Bottyán fölhasználandó a rémületet, melylyel Heister 
veszedelmének híre Horvátországot betölté: lovasságának 
egy részével fordulást tétete a Dráván túl; a horvátok a 
Dráva s Száva között, különösen a varasdmegyeiek, ne
hogy vagyonuk tüzbe bocsáttassék: fizették a hadi sar- 
czot, s — ámbátor csak színre — Rákóczihoz haj ólának. 
Tábornokunk ezután a styriai határokon vevén útját föl
felé, a meredek szirttetőre rakott Borostyánkővárát — 
közel a stájer és ausztriai végekhez — ostrommal meg- 
vivá. Innen Pálfly utolérésére igyekezett, s ennek vasa
saiból jól lecsapkodván, őt is kiszorítá az országból1). 
Ezzel meg nem elégedék; átüldözé a Lajtán, mígnem 
előle Bruck és Német-Ujhely falai közé menekül vala* 2 3). 
Visszaverte Bottyán a darmstadti vasas ezredet is, mely 
az ausztriai határok védelmére volt felállítva, s most a 
kuruczok ellen négy mértföldnyi vonalban körül sánczolt 
Bécs külvárosaiba helyeztetett be8). Mert Bottyán immár 
Laxenburgon, Schwechaton felül bocsátá Ausztriát fel
nyargaló csapatait, melyek egész Bécs külvárosaiig baran
goltak, úgy hogy a bástyákról láthatták őket.

*) Szalay L.
a) Ugyanott és Kolinovicsnál.
3) Kolinovics.
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Rémítő zavar, futás lön Ausztriában, ijedelem a szék
városban , hol a zsibéi öröm egyszerre mély gyászra 
változék.

Dunántúl, kivévén két három ostromzárolt várat, nem 
vala többé császári sereg; — minden Rákóczinak hódolt. 
Eszéktől fel a Lajtáig magyar zászlók lobogónak, s míg 
Erdélyben a városok egymásután hajoltak vissza az ural
kodóház hűségére: a császár otthonn, saját székhelyén — 
úgy szólván — nem vala többé biztos1). Bécs falai közül ki 
nem léphetett, menten elfogták volna a száguldozó ku- 
ruczok. És ez I. Józsefet különösen boszantá, mert szen
vedélyes vadász vala2).

Igyen mutató meg Bottyán, hogy a dunántúli kerü
let a kurucz fegyverekre nézve nem „fatalis terra“; a 
mint láttuk ugyanis hat hét alatt az egész országrészt 
elfoglalá, szervezé, győzedelmet győzelemre vitt, egyik 
várat a másik vitán vette meg, s ő, ki 8000 emberrel jött 
vala á t : most már nem kevesebb mint 30,000 harczos 
felett parancsnokola; nevezetesen 8000 emberéhez még 
12,000 katonát toborzott, s körülbelől ugyanennyi fölkelt 
nemességgel rendelkezék.

Diadalmainak híre felvillanyozó a nemzetet, a mely 
most már felocsvidva zsibbadtságából, s feledve a zsibói 
csapást: új erőt, új bátorságot érzett ereiben, s kétszere
zett erélylyel készüle a további háborúra. *)

*) Wagner : Hiet. Josephi I.
a) Szalay László VI. k., s minden nagyobb magyar történetkönyv. 

Továbbá gr. P ek ry  Lőrincz ugyan e dolgokról így ir 1705. decz. 9-kéröl 
Bakóról gr. Lázár Ferencznek: „Az közönséges dolgot penig az mi illeti, 
Istennek hála, az Dunántúl való fold egészen felült (értsd: lóra ült, hadra 
szállt) Urunk hőségére; Fraknót, Esztergomot (?), Simon tornyát megvették; 
B écsb ő l ki nem jö h e t  az n ém et, m ind járt le v á g já k .“ („A gróf 
Lázár család.“ Családja számára irta és kézirat gyanánt kiadta gr. Lázár 
Miklós. Kolozsvárit, 1858. 214. 1.)
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Bottyán vitézségéről, fényes hadi tetteiről az ország 
távolabb vidékein is szájról szájra szállt a hír; tekintélye, 
népszerűsége nagyban növekedék. A túl a dunaiak pedig 
atyjokként szerették, mivel a hadakat mindenütt szoros 
fegyelemben tartá1).

Ezen időből Bottyánról egy magasztaló kurucz ének 
maradt fenn, mely a jelen mű írója által kiadandó régi 
dalgyűjtemény számára Szombathelyről küldetett be, ho
lott egy ó énekes könyv táblájára irva találták.

Maga Rákóczi fejedelem Bottyán előadott hadjára
tára czélozván, vigasztaltan irta Munkácsról 1705. deczem- 
ber 30-káról — tehát nehány héttel a zsibói nap után — 
XIV-ik Lajosnak:

„Isten kegyelme csodálatos, a ki minket veszteni, de 
győzn i is engedett, s a ki nekem kárpótlásul Erdélynek 
egy darabjáért, az országnak terjedelmes dunántúli részét 
adományozá; hadaimat 12,000 harczossal öregbítette, s a 
fiatal Heister (Szent-Gotthárdnál) megveretése után még 
a Szerémség s a Dráva és Száva közötti föld lakosait is 
hozzám hajlította“* 2).

És mind ez az öreg Bottyán műve vala.

Miután hősünk Pálfiyt a parndorfi síkon kiszorította 
az országból, s a horvát bán menekvő csapatai nem fér
tek be mind Német-Ujhely és Bruck falai közé: a kinn- 
maradottakat a bátor Balogh Ádám és Szekeres István 
— Bottyán felportyázó ezredesei — újra megtámadták, 
s nagyobbára lekaszabolták3).

Tábornokunk most, míg egyes lovas csapatai Ausz
triát felnyargalnák: maga a hadakkal Ruszt alá szállá;

*) L. Rákóczi emlékiratait, és saját levelét Károlyihoz.
2) „Aktenstücke zur Geschichte Franz Rákóczi’s .“ II. 456. 1. — 

Szalay; VI. k. 309. 1.
3) Bottyán levele Károlyihoz.
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e várost, úgy Kis-Martont és Nezsidert, fölkéretvén — 
megadák neki. Ezen közben a kurncz generalissimus gr. 
Bercsényi Miklós is átjőve Nagy-Szombatból, magával 
hozván b. A ndrássy  Pál gyalogsági tábornokot. Boty- 
tyán Ruszton lön vele szemben; kezéhez adatá Babocsay 
Ferencz egykori kurucz ezredest, ki labanczczá, majd a 
bevett Pápában Bottyán hadi foglyává lön. Babocsay 
addig ígért, reménkedett: Bercsényi felszabadítá1), és ó' 
ettől fogva csakugyan állhatatos híve lett a szabad
ság ügyének, s mint brigadéros esett el Romhánynál, 
1710-ben* 2 3).

Ruszton Bercsényi, Bottyán, Csáky, Andrássy tábor
nokok, Ocskay, Ebeczky, Bezerédy, Kisfaludy s a többi 
brigadérosok és ezredesek hadi tanácsot tártának. Végez
ték : hogy a Lajta-vonalnak Andrássy és Ebeczky által 
eszközlendő szigorú védelme, sőt Ausztriába való gyakori 
beütések mellett, a főerővel a hódolást megtagadott Soprony 
vétessék ostrom alá, Bottyán személyes vezérlete alatt. 
Bottyán alatt legyenek Sopronynál: Ocskay, Bezerédy, 
Riviere, Cziráky, Fodor László, Horváth, stb. Óvár tar
tassák megszállva. Soprony ostroma után Ocskay Somo- 
dyval, Köröskényivel, sőt később a segéül jött többi 
ezred is, menjen vissza a Vág mellyékére, miután Dunán
túl többé reájok szükség nincsen. Csáky Mihály — mint
hogy hadi dolgokhoz nem sokat érte — a főcomissa- 
riatus ügyeinek rendezésével bízatott volt meg*). Kis
faludy György és Kiss Gergely a stájer és horvát hatá
rokat őrzék.

Azonban Pálffy vagy 600 válogatott vasassal, hihető, 
kémszemlézés végett, kijőve Bruckból; az éber és serény

*) Bottyán levele Károlyihoz.
2) Beniczky Gáspár naplója. Kolinovice.
3) L. Bercsényi hadi utasításait, stb.

7
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Ebeczky István észrevette, s Andrássy val együtt reá 
ütvén, úgy fölveré, hogy maga Pálffy is alig szalad
hatott el1).

Bottyán pedig hat gyalog és két lovas ezreddel ostrom 
alá fogta Sopronyt. E város akkor tetemesen meg volt 
erősítve, mint az egykorú Csányi János féle krónikában* 2), 
Kovachichnál3), Ritter sopronyi krónikájában4), és a frank
furti „Theatrum Europaeum“ köteteiben bőségesen leira- 
tik. Őrségül báró Weitersheim ezredes parancsnoksága 
alatt álló német és rácz gyalogság vala benne, a néhány 
ezernyi fölfegyverzett német polgárokkal, s legénységgel. 
Agyú, várpuska, kézi fegyver, mindenféle lőszer és eleség 
— a mennyi kivántaték.

Bottyán a várost decz. 24-kén körültáborolván — mint 
magok a sopronyi német krónikások vallják — gyalogsá
gát oly előnyösen helyezé el a szomszéd hegyek kővágási 
üregeiben, hogy a várbeli lövések mitsem árthattak neki. 
Tábornokunk a róla és hadairól ma is „K uruczhegy“-nek 
nevezett halmon — azon időben Lén á rt hegye — Riviere 
által ágyutelepeket állíttatott, rendes sánczolattal, s elkezdé 
bombákkal töretni a várost. Ö maga az ostrom alatt a 
városhoz igen közel eső úgynevezett „Nattliche“-malom 
házában („Nattliche Mühle“), — hol a főhadi szállás fede
zésére nehány száz lovas mindig nyeregben ült; — vala 
szállva, azonban gyakran fölment az ágyutelepliez, sze
mélyesen szemlélendő ágyúi hatását, s osztandó a paran
csolatokat : a város melyik részét töressék leginkább? 
így pl. decz. 25-kén délután is Túlórát töltött a „Kurucz-

*) Bottyán levele Károlyihoz.
*) „Magyar Történelmi tár.“ V. k.
3) „Sammlung kleiner noch ungedruckter Stücke.“ Buda, 1805. 

446. 1.
4) Soprony város levéltárában , és a raagy. tud. akadémia kézirat· 

tárában.
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hegyen“ az ágyutelepnél1). A jelenet nagyszerű volt. 
Egymásután gyulladtak fel oda bennt a tüzek, néha egy
szerre öt hat helyütt is. Az izzó golyók és bombák meg
tették hatásokat. Deez. 25-kén egész éjjel mind folyt a 
lövetés. A lakosság rémítő zavarban, félelemben vala; 
minden lecsapott bomba és tüzes-golyó után az asszony- 
és gyermeknép jajkiáltása, sírása hangzott fel; a fegy
veresek a falakon a kuruczok lövései és az égő házak 
íustje miatt alig bírtak megmaradni; a pócsi kapunál, a 
tűz oda hatolván, a lőport és gránátokat hirtelen a földbe 
kelle ásniok, különben fellobbantja őket; szóval rendkí
vüli volt a veszedelem és rettenés, — mint az említett 
egykorú krónikák beszélik. Maga Bottyán röviden ezt 
írja: „Sopronyt megszállván, mind külső s belső várossát 
tűzzel megemésztettem, bombával penig nagyobb részit 
az házaknak öszverontattam; holott is egész éjjel közöt- 
tek nagy sirások s kiáltások voltának “ *). Mind ezt a német 
krónikák is igazolják. A veszély Sopronyban nagy vala, 
még nagyobb a kár. Alig maradt egy-két, ház épen, fedett 
állapotban egy sem, mert a tetőket a le nem égettekről 
magok verték le; 185-öt pedig a tűz, a bombák romba 
döntének* 2 3). Csak a jézsuiták templomának boltozatát 
több mint 13 bomba vágta keresztül4). Emberélet mind- 
azáltal nem sok esett áldozatul, mivel a lakosság nagy

*) „ . . . . und seye diesen Nachmittag der V ak -B o tty á n  selbst bey 
einer halben Stunde auf der Batterie gewest, habe diese Stadt besehen.“ 
(Két német szökevény vallomása. L. „Theatrum Europaeum.“) A tábor 
különben az említett Kuruczhegycn és a kövágások üregein kívül a város 
körüli szőlőhegyeken, a mély útban (Tiefe Weg), s lenn a völgyben feküdt, 
egész az erdőkig. Az Őrhalmon (Hutbrigl) és a vesztőhely környékén is 
(beym Gericht) erős Őrség tanyáz vala.

2) Bottyán levele Károlyihoz.
3) Kolinovics.
4) Ritter-króuika.

7*
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része a pinczékbe költözött, de a gazdag város elham- 
vadása által okozott kár kimondhatlan vala. Eleség is 
nagy mennyiségben égé porrá, s így a bennszorultak egy 
része szükséget szenvede.

XII.

Soprony, daczára összeromboltatásának, nem hajolt 
meg, mert a védfalak, bástyák még sértetlenül álltak, — 
nem lévén Bottyánnak faltörő ágyúi. Rohamra készült 
tehát itt is, bár ez résbontás nélkül, a falak magassága 
s a védők sokasága miatt fölötte veszélyes feladat, tál- 
merész vállalkozás vala.

Azonban decz. 26-kán hajnalban a Lajta mellől hírt 
vészén, hogy Pálffy Horvátországból Styrián át érkezett 
új hadakkal, s Bécsből kihozott katonasággal erősbülvén: 
Soprony fölmentésére igyekszik, s már készülődik ki 
Bruckból. Visszatartására az Andrássyval, Ebeczkyvel lévő 
katonaság nem elégséges.

E hírre Bottyán még néhány bombának a városra 
dördítése után fölkerekedett, s szoros ostromzárlatot 
hagyván a város körül, lovas és gyalog hadakkal meg
indult Pamdorf felé. Pálffyt Ausztriában, Bruck elején 
ütött táborában találta, s harczczal mene rája. Mind ágyu- 
mind puskatüzzel sokáig dolgozván, végre Pálffy véres 
roham által tetemes veszteséggel visszaveretett Bruck falai 
közé. Kivált ráczai közül sok maradt a csatatéren. To
vábbá egész künntlévő táborát, Sopronyba szánt élelmi 
szereit, sátrait, társzekereit stb. elnyerték Bottyán kuru- 
czai, kiknek nagy zsákmány juta ott1). *)

*) Bottyán levele Károlyihoz, Táczról, 1706. febr. 3 káról: „Pruck- 
nál oda fel Pálfínak az ráczait fölverettem, holott is feles nyereségek vol
tának az katonákuak. “
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Pálffynak nem volt többé kedve Bruckból kijó'ni e 
kudarcz után, Bottyán pedig nyugodtan folytathatta So- 
prony ostromát, ez új diadal és nyereség által még job
ban neki lelkesedett hadaival.

Ezen brucki csatájára menetelekor, b. Károlyi Sán
dornak irt levelét íme itt közöljük:

„Mint kedves Fiam-Uramnak
ajánlom kész szolgálatomat Nagyságodnak.

Jóllehet már ennekelötte is megírtam vala Nagysá
godnak, hogy Isten O szent Felsége általhozván szeren- 
cséssen az Dunán: Földvárát jó passusnak kedvéért meg
építtettem, Simontornyát, Pápát, Kapuvárt, Kőszögöt etc. 
kikben német praesidium volt, úgy szintén Borostyán 
várát is szerencséssen megvettem. Pálfi penig Prukkban 
lévén, künnlévó' horvátjait Balogh Ádám, és Szekeres 
Kapitány Uraimék alkalmasint (értsd: alkalmasan, tete
mesen) lecsapdosták, magát penig bennszorították, — 
kinn is actu  lo v asság g a l és h a jdúságga l m egyek.

Sopron felól azt írhatom, hogy magát meg nem akar
ván adni, mind külső s belső városának nagyobb részit 
bombák által megégettem. Mostan penig ezzel a kárral 
még egy kis ideig gondolkodásra való üdőt adtam nékik; 
— rö v id n ap  meg más m ódjá t  keresem fel.

Itten, — hálá Istennek, szép csendességben vagyon 
ez az darab föld (túl a Duna), és mind Kegyelmes 
Urunk hűségére hajlott. A katonaság is jó disciplinában 
tartatik, semmi húzást s vonyást nem követ el, az mint  
is engemet  nem ká r tév ő  hanem jótévő J á n o s n a k  
hínak.

Tovább, kérem Nagyságodat, hogy az oda való 
(erdélyi) német armáda felől engemet is tudósítson Nagy
ságod, mert ha nem tudósít: magam is Nagyságodrul 
elfelejtkezem.
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Ezzel kívánom, ezen levelem találja jó egészségben 
Nagyságodat; maradván

Datum Harka, die 27. X-bris. Anno 1705.
Nagyságodnak

igaz jóakarója s apja 
B o t ty án  J á n o s  m. k .“

„P. S. En Pápán, bezzeg édes Fi^m, csak alighogy 
el nem rúgtam az patkót, mivel az vállamat, fejemet és 
orczámot csak alighogy el nem vitte az kartács. Az testa- 
mentom-tételen sem lehetett volna Nagyságod jelen.“

Imé, így kedélyeskedett az öreg hadvezér leveleiben, 
s tízött tréfát magából a halálból is. Jellemző', hogy pápai 
veszélyes esetét csak mint afféle kicsinységet, az utóirat
ban veti oda.

A. levél külezíme ez:
„Méltóságos Generális K á ro ly i  S án d o r  kedves 

Fiam-Uramnak 6' Nagyságának. Tiszántúl, ibi ubi. “
Másik oldalon, késó'bbi írás: „N. b. Ez vol t  az a 

híres V ak -B o t ty  á n “ *).
Térjünk át történetünk folyamára.
Bottyán deczember 31-kén ismét Soprony alá szállá; 

a Lénárthegyen ágyutelepeit, mitsem töró'dve a várbeliek 
folytonos erő's ágyúzásával, golyózápór között felálfította, 
s az ostromnak — mint irá — „rövidnap  meg más 
módjá t  kérésé  fel .“

A bombáztatást a Ritter-krónika szerént 1706. január 
2-kán, a frankfurti „Theatrum Europaeum“ szerént 3-kán 
hajnalban megint új eró'vel, még nagyobb mértékben el- 
kezdé, mindennap reggeli 4—5 órától fogva esti 9—10 
óráig szakadatlanúl lövetvén. A sok behullott bomba 
rémítően összetörő a házakat. Az utczák füstölgő' romok-

Gr. Károlyi-levéltár.
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kai voltak tele. Gyulladás is újra gyakran történt, s a 
tűz megemésztő a múltkor még megmaradt házakat. Ki- 
vévén a falakon a mellvédek födözete alatt örködé' fegy
veres népet: egy lélek sem mere a földszinén fölül meg
maradni, mindnyájan a pinczékbe költözve sanyarogtak 
a hideg télben éjjelnappal, a bombák és golyók elöl némi 
biztosságot csak ott lelhetve. A lövetést a tábornok hat 
bombavetö mozsárból és nyolcz nagyobb tábori ágyúból 
intézé, ez utóbbiakból többnyire izzó golyókkal. ’ Maga 
Bottyán ismét a közeli „Nattliche“-malomházban volt száll
va1), azonban gyakorta körüllovagolá a várost, s bejárta 
táborát, ágyutelepét, őrségeit. Merész lovasságát pedig a 
védők riogatására minduntalan a falak alá nyargaltatá; 
a kik is magyar bátorságuk mutogatásául, avvagy kíván
csiságból egészen a bástyák tövébe ugrattak, s karabé
lyaikat, pisztolyaikat a védők közé tüzelve, megint tova 
iramodának sebes lovaikon. Eleget lőttek utánuk, — de 
mindig sikertelenül. Legalább a különben túlzó német 
Ritter-krónika nem említi, hogy csak egyet is sikerült 
volna elejteniük e vakmerő ingerkedők közül. *)

*) „Der Vak-Bottyán hatte sich vor seine Person in die sogenannte 
Nattliche-Mühl ohnweit einlogieret, auch dahin alle Stücke, Mörser, und 
anderes einführen lassen. —  (jan. l-jen.) In der Nacht aber haben sich 
die Rebellen abermahlen auf den sogenannten Leonhardsberg gesetzt, sich 
daselbst die ganze Nacht hindurch verarbeitet, und folgenden Tags, als 
den 2. dito, damit, u n g ea ch te t unsere d ahin  u n a u sse tz lic h  be- 
sc h eh en en  stark en  C a n o n ieren s, u n au fh örlich  a n g e h a lte n , eine 
ziemlich weitläufige Batterie und Kessel verfertiget, folgendes in der Nacht 
die Stücke und Mörsers gepflanzet; hierauf den 3. dito, mit anbrechenden 
Tage, aus 8 Stücken und ß Mörsern den Anfang gemacht, und damit den 
ganzen Tag angehalten, dass hiedurch nicht nur die noch übrige Häuser 
in der Vorstadt bis auf etwas wenigen in Brand gerathen, sondern auch 
durch so häuffig eingeworfene Bomben fast alle Häuser der Stadt darin
nen, beschädiget; auch sehr grosser Sschaden an Mobilien veruhrsachet.“

(„Theatr. Europ.“)
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Míg a bombázás és ostrom nehány napon át ekké- 
pen foly vala: Bottyán aknákat és víárkokat nyittatott, 
s a mennyire csak lehetett, előre vivé a falak közelébe. 
Meg akará kisérleni a rohamot a bástyák ellen, résbon
tás nélkül is. Jó eleve több mint száz ostromlétrát szer
zett, s 1706. január 5-kén este kiosztatá a hadak között. 
Egyszersmind a rohamra menendő hajducsapatokat még 
ez nap este jól elrendelé a víárkokba, mély hegyi-utakba, 
és futó-sánczok mögé1), s hogy annál bátrabban küzd
jenek: száz forintot ígért mindenkinek a k i a falakra fel
hatol, és egész éjjel küldöztette számukra a boros, pálin
kás hordókat* 2 3). Hogy a vakmerő vállalat lehető legke
vesebb vérontással menjen végbe: úgy rendelé a dolgot, 
hogy a hajdúk az előretolt víárkokból oly gyorsan a fa
lak alá érhessenek, miszerént a védőknek ne legyen ide- 
jök közéjök kartácsolni. Továbbá, hogy ha már kell vér
nek hullani: legalább a m ag y a r  vér lehetőleg kiméltes- 
sék, a rohamoszlopok élére a szökevény németeket, Fodor 
László regimentjének századait rendelé. A minthogy job
bára is ezek vesztek8).

Január 6-kán azért, szokása szerént hajnal hasadta
kor, három ágyulövéssel és hármas trombitaszóval jelt 
adatván: a kuruczok három oldalról egyszerre, nagy riä- 
dással megrohanták a várost. Az egyik rohamoszlopot 
maga Bottyán, a másikat Ocskay, a harmadikat Horváth 
Mihály gyalog ezredes vezéreié4 * * *).

*) Ritter-krónika.
a) Ugyanott.
3) Ugyanott.
4) „ . . . .  es hat sich den 6. dito (január) Frühe nach 5 Uhr bald

geäussert, indem die Rebellen durch Beyhülfe der Nacht, an drey sehr
vortheilhaftige Orte, als in die sogenaunte Kramerische Mühl, in Tiefen
Weg, und nächst der Streichhauserischen Mühl auf die Spitel-Wiesen, in
Graben, mit 6000 Mann zu Fuss, und 2000 zu Pferd —  so abgestiegen
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A vakmerő nép oly hihetetlen gyorsasággal rohant 
a falak alá, hogy mire a németek őrhelyeikre futhattak 
volna: ők már a falakhoz támogatták lábtóikat, s felkusz- 
ván rajtok, a lőréseken belövöldöztek a védőkre; ilymódon 
többeket meglövének közülök1). Majd a létrákon és fal- 
párkányokon a puska-, kard-, fokos-, és kópja-harcz kez
dődött, miután elébb kézi gránátjaikat a védők közé be
dobálták. A támadás a mily dühös:. a védelem ép oly 
elkeserült vala. Mindazáltal a, kuruczoknak több helyütt 
sikerült a falakra felhatolni ok, úgy hogy itt amott már 
a bástyatetőkön harczolának. Sőt az úgynevezett „ Schar- 
fen-Eck“-nél már a magyarok zászlója is fennlobogott a 
falon. Mert Horváth Mihály ezredes, a ki ott az ostro
mot vezénylé, s a Ritter-krónika szerént a hajdúságot erő
vel is nekihajtotta: baljában zászlóval, jobbjában kivont 
karddal maga rohant legelői, s egyik létrán felhatol
ván, elszánt vitézséggel vágott be az ellenség közé fegy
verével; majd bévetette magát az őrség kópjár közé, a

— sich postirt, und bey anbrechendem Tag, nach von aussem bescheche- 
nen dreifachen Trompeten-Stoss und darauf zur Losung in die Stadt ge
worfenen dreyen Bomben, —  mit Anwerfung bey 100 zu dem End bey 
sich gehabten Sturm-Leitern, auf einmahl und zu gleicher Zeit an drey 
verschiedenen Orten : als nahe am Schlipper-Thor bey der einen am Ba- 
logischen Garten aufgeworfenen Schantz : welchen Angriff der Vak- 
B ottyán  se lb s te n ;  mehr (weiter) an den sogenannten Scharffen-Eck oder 
Rundei, am Fodorischen Haus, den ein unbekannter Rebellischer Obrister 
(Horváth Mihály, mint más forrásból bebizonyúl); und dann am Eck-Run - 
del nächst dem Wiener-Thor, so der Ocskay angefiihret; mit erschreck
lichem Geschrey und Einwerfung unzählicher Hand-Granaten zu stürmen 
angefangen, und zwar m it so lch em  G ew alt und E ifer, (s ezt az e llen -  
párton lév ő  krónikás iija) dass b e r e its  an ein  und an derem  O rte 
die M auern er stieg e n , auch am Scharfen-Eck w irk lich  ein  R eb e lli
scher Fahn au f der Mauer a u fg e s te c k e t  w ar“ stb. (A. frankfurti 
„Theatrum Europaeum.“)

*) Ritter-krónika.
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hajdúság utána, és Horváth önkezével kitüzé a kurucz 
zászlót a fokra. De a következő pillanatban halálra ta
láltán bukott alá a hős a sáncz árkába1).

Eleste az eddig oroszlán-módra küzdő kuruczok bá
torságát megingatta* 2); a pillanat első zavarában, miután 
az ott álló ágyutelep lövegeit beszögezték, ismét leszorít- 
tattak a bástyákról.

Bottyán látváta, hogy az ellentállás erősebb mint 
hitte, s nem akarván több vért veszteni: visszára hiva
tott, s a rohamoszlopok mind a három helyen egyszerre 
— azonmódon a mint jöttek volt — visszavomilának3). 
A roham félóra hosszait tartott, mely-idő alatt a kuruczok 
folyvást a legnagyobb bátorsággal állották a várbeliek 
szakadatlan tüzelését4); a visszavonulás is — daczára az 
őrség síírü lövöldözésének — a legnagyobb rendben ment 
végbe, és oly lassan, hogy nemcsak sebesültjeiket, de még 
halottjaikat is (5—6 kivételével, a kiket a sánczokban észre 
nem vettek) ráértek összeszedni s magokkal elvinni5).

A „Theatrum Europaeum“ a kuruczok veszteségét 
e rohamnál n ehány  százra  teszi holtakban és sebesül
tekben6); Kolinovics ellenben 760-ra; „nagyíto t t  szám, 
k é ts ég k ív ü l ,“ jegyzi meg reá Szalay László7): nagyí
tott szám bizonyára, mert más kútfők ily tetemes veszte
ségről nem emlékeznek. Egy egykorú magyar levél 300-at 
említ. Egyébiránt a mi veszett i s : jobbadán szökevény

*) Ritter-krónika.
2) Ugyanott.
3) Theatrum Europaeum.
4) Ugyanott.
5) Ritter-krónika.
6) „Nachdeme derselben in solchem Stunnb etliche 100 getödtet 

und verwundet worden.“
*) „Magyarorsz, Tört.“ VI. k.
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német veszett1), miután Bottyán — mint említők — a 
magyar vér kímélése tekintetéből, ezeket állítá vala a ro
hamoszlopok élére* 2).'

Soprony dolga a kemény töretés és ostrom alatt már 
annyira jutott volt, hogy Weitersheim, a parancsnok, 
nem bírván többé az ellenállást, éjjeli-nappali fáradalmat, 
nyugliatatlanságokat, és az elpusztított városban a téli 
hideg által okozott iszonyú nyomort: végkép elcsügge
dett, s feladásra határozá el magát. Már indulókészen ki
állttá katonaságát, maga is lóra ült; a kapu előtt a pol
gárokhoz búcsúszavakat intézvén, az ágyukat beszegezni, 
s a telepekből a sánczárkokba aláliajigálni parancsok!, 
azzal ki akara vonulni a városból. Azonban a Dobner 
Ferdinand polgármester által fanatizált német polgárok, kik 
vagyonuk elhamvadásán mód fölött elkeseredtek, s érez
vén, hogy immár nincs többé mit veszteniök, végső 
védelemre készülének: visszatartóztatták őt s kitartásra 
inték. Megszégyenlé magát, s visszafordula. De halljuk 
magát a Ritter-krónikát: „Der Commendant selbst Herz 
und Muth sinken liess, und so zu sagen ein Schwaben- 
Herz hatte; seine Soldaten alle schon mit ihren Raitzen 
bereit stunden bei dem Stadt-Thor, und nur gewartet 
auf die Ordre: wo sie hinmarschieren sollen? und die 
Bürger heraus zu verlassen. Er selbst der Commendant 
käme zu den Potschi-Thor geritten, allwo vor dem Thor 
3 oder 4 Stück Kanonen stunden, und befohlen dieselben 
zu vernageln und von der Batterie herunter zu werfen, 
die Munition weg zu tragen, oder zu vergraben; und 
gesagt: „Es ist nun mehr euer!“ Aber die Bürger 
haben ihm hernach ziemlich geantwortet, und gesagt: 
ob das einem Commendanten zu steht!? Er solle viel

') Ritter krónikája.
2) Ugyanott.
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mehr die Bürgerschaft anfrischen und zur Beständig
keit ermahnen und sich zu währen; so hielt er sie 
nicht allein ab , sondern will selbst auch von ihnen 
weichen. Allein er soll wissen: dass sie beständig seien, 
und sich so lang währen wollen, als ein Athem in ihnen 
ist; weil sie fasst ihr Hab und Gut so zu sagen, verlo
ren, also auch ihr Blut daran setzen wollen. Als aber 
der HeiT Bürgermeister Tit. Herr Ferdinand Dobner, so 
ebenfals zugegen gewesen, solches angehöret, sprach er: 
„Nun ihr lieben Bürger, ihr thut recht daran dass ihr bestän
dig bleibt, und euch noch ferner treu erzeugen wollet. 
Ich will bei euch bleiben, und mein Leben auch mit 
eurem daraussetzen, solang ein Blut-Tropfen in mir ist.“ 
— Und auf solcheweis hat der Commendant auch selbst 
wiederum müssen ein Herz fassen, und sich mit ihnen 
währen.“

A kuruczok a nem sikerült roham után korántsem 
hagytak föl Soprony ostromával, sőt annak további szo- 
rongatására készülének. E közben a várost még ugyan 
az nap, január 6-kán, Bercsényi nevében irt levéllel fol- 
kéreték. Az ostromlottak két-háromnapi meggondolási 
időt és ezalatt fegyvernyugvást kértek, a mi nem kis 
örömükre megadaték. 7-kén folyt az alkudozás; 8-kán a 
várbeliek Dobner biztatására elhatározák a további vé
delmet, mivel szökevény németek által értesülének, hogy 
a kuruczoknak már fogytán vannak lőszereik, s faltörő 
ágy aj ok mégsem érkezett; továbbá Bécsből is folyvást 
biztatták őket a megsegítéssel. Azért ezen napon délben 
a bástyákon — ekkorra már a Scharfen-Ecken is uj 
ágyutelepet állitának — kisüték az ágyukat, jelül, hogy 
az ellentállást választották. A kuruczok elértették a v á 
laszt : azonnal újra megdördíték ágyúikat a makacs 
város ellen, s bombákat is vettettek be. Azonban a löve- 
tést — poruk s egyéb lőszereik csakugyan megfogyat
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kozván — nem folytathatták oly sűrűén, mint annak- 
elötte. Egyenként, kettenként lődöztenek mozsaraikból, 
ágyúikból; majd még egy Ízben beírtak a városba, s 
fényegetó'dzének: ha meg nem adják magukat, a legvégső 
erőszakhoz nyúlnak, s akkor az anyaméhben lévő mag
zatnak sem fog adatni kegyelem! — Január 9-kén más 
kísérletet tevének. Bottyán újra riadót verete; a sikátor
kapun (Schlipper-Thor) kívül álló malmot, mely már 
elébb le volt töretve, felgyujtatta, s a bástyák kö
zelébe nyomulván, az említett kapunál mégegyszer rálö
vetett az őrségre; e mellett a hajdúságot rohamoszlo
pokra rendezé, mintha újra ostromnak akarna menni. 
De a fehér zászlót csak nem tüzék ki.

Résbontó ágyuk nem létében, pora, bombái fogy
tán mit tehetett? . . . .  Elliatározá, hogy az ostromot — 
legalább addig, míg újra kaphat alkalmas lőszereket — 
szoros ostromzárlattá változtatja át, s éhséggel és csel
vetésekkel szorítandja a várost. Visszaparancsolá tehát ka
tonaságát a táborba. A sopronyiak nem sokára örven
dezve vevék észre, hogy a kuruczok a Lénárthegy ormán 
ágyutelepök sánczán kívül kitűzött lobogóikat beszedik, 
s készülődnek az elszállásra. Január 10-kén reggel már 
látni lehetett, mint kezdenek megindulni az egyes zászló
aljak; mint vonják ki az ágyukat az üresen hagyott te
lepekből; mint vonóinak ki az ezredek hadi rendben a 
táborból és sánczokból, felgyújtván magok után táboru
kat. A vesztőhelynél állomásozott hajdúk is elindulának 
végre; az ő táboruk is füstöt vetett.

A kurucz hadsereg azonban csak a legközelebb 
fekvő falvakig vonult, ott helyezkedett el téli szállásokra, 
s szorosan körülzárolá a várost. Ezenkívül mindennap 
több ízben beszáguldozának a bástyák alá, föl-fölriasz- 
ták az őrséget, összepuskáztak velők, s azzal megint tova 
nyargaltanak. A kapukon senki sem léphetett ki, —
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azonnal levágták; sőt a védők a falakról ezután sem 
mertek csak egy órára is elmozdulni, több hetekig, foly
tonosan — de kivált éjtszakánként. — rettegvén a töme
ges roham ismétlődésétől.

Ekképen folyt Soprony ostromlása. — Január végén 
Bottyán — ki folyvást a szomszéd, Sopronytól csak egy 
kis órányira fekvő Harkán tartá főhadiszállását — sür
gős tudósítást kap alulról Hellepronttól, hogy a ráczok 
Szlavóniából újra át-átcsapkodnak a Dráván, gyújto
gatják a falukat, kegyetlenkednek alakosságon; ő, Helle- 
pront, csekély erejével nem képes többé elégségesen visz- 
szatartóztatni őket, annyival inkább, minthogy az eszéki 
s péterváradi német lovasság által is támogatatnak; — 
azért igen jó volna, ha Generális Uram 0  Nagysága ismét 
alá jőne, mert ugylátszik, ezek már elfeledték a tavalyi 
kemény leczkét.

Bottyán jelenté a dolgot Bercsényinek, aztán nehány 
ezreddel aláindult Ráczországra.

Soprony ostromlását egyelőre maga folytatta Bei·- 
csényi, majd visszaszólítván őt az ügyek a Duna más 
felére: Csákyra és Andrássyra bízta, utóbb pedig For
gács Simont kiildé át a Rábán túl való földre. Forgács 
bevette Ovárt, az ismét új hadakkal gyarapodott Pálffy- 
val és Heisterrel csatázott a széleken, s beütéseket tőn 
Ausztriába, Styriába.

De kövessük tábornokunkat. Bottyán a ráczokat álta
lában véréből, leikéből gyűlölte; most azonban újabb 
nyugtalankodásaik hírére, ugylátszik, különösen fólger- 
jede rájok. Mert meg sem várá, hogy alá érhessen, hogy 
saját fészkökben kezdje meg a visszatorlást: hanem utja- 
közben Székes-Fejérvár alatt megállapodván, ennek mo
csároktól — s talán e kemény téli időben befagyva lévő 
mocsároktól — környezett, kőbástyák és falak által vé
dett rá c z v á ro sá t  febr. 1-jén, éjtszakának idején megró-
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hanta, bevette, és prédára veté '). A védőket, a kik a 
belvárba idejekorán be nem menekülhetének, kardélre 
hányták. A várbeli német és rácz katonaság kitört az 
ostromlottak segélyére; most Bottyán az éj sötétében 
ezekkel öldöklő utczai liarczot kezdett, mígnem sűrű pus
karopogás és rohamok között visszaverte őket a belső 
várba, azonban közűlök hadai — mint maga írja — „fe
les  n é m e t e t  és r á c z o t  k i n n s z o r í t v á n ,  lecsap-  
d o s t a k “ 2 *). Itt szerencsésebb vala mint Sopronynál.

A következő napon ott pihenteté seregét a vár ágyúi 
alatt, a ráczok házaiban. A császáriak nem mertek többé 
kiütni rá, felgyújtani pedig sajnálák a várost, mely a 
ráczoké vala.

Bottyán megtudá, hogy Fejérvárba az általa a múlt 
novemberben alatta hagyott ügyelő sereg serénykedése 
folytán nem igen szállíthatván be eleséget: magában a 
főerősségben is igen megszűkült az élelem és abrak; 
formaszerü ostromzárlatot vont és hagyott tehát a vár kö
rül8). Azzal Fejér, Tolna és Baranya vármegyén át neki 
váltott a Drávának. Hellepront készen várta, s hozzája 
csatlakozók. Átmentek a Dráván. És lön Szlavóniában 
nagy zavar, nagy futás. Mert Vak-Bottyánt a ráczság 
különösen rettegé, és Vak-Bottyán, a rettenetes, ráczirtó 
Yak-Bottyán ott vala. Két hétig száguldozott a tábornoka 
Dráva és Száva között4), le a török végekig, és a merre járt: 
hódoltak, vagy pusztultak előtte. A fegyvertfogók közül 
nehány százat levágata; sokat török földre szorított, má
sokat Eszék várába. Tábora zsákmánynyal terhelten 
téré meg.

J) Saját levele Károlyihoz.
*) Ugyanott. 
s) Ugyanott.
4) Szalay L. VI. k.
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Földvárhoz készült, hogy most — a Dunáról a jég 
már eltakarodván — régi terve szerént az állandó hidat 
megépíttesse s berakassa.

Azonban a császárnak Szlavóniában commendérozó 
generálisa gróf H e r b e r s t e i n  eszéki várparancsnok, báró 
N e h m péterváradi tábornokkal, saját katonaságukat, az 
Eszékbe menekült ráczokat, s némi horvátságot egye
sítvén, úgy a szigetvári német lovasságot is magukhoz 
vonván — nem megvetendő hadsereget állítának össze. 
— Agyút, lőszert váraikból bőven vihettek magokkal; né
hány nagyobb ostromlöveget is hoztanak.

így felkészülve utána igyekeztek Bottyánnak, hogy 
a szlavóniai kemény csapásért boszút álljanak. Czéljok 
vala: megsemmisíteni a földvári hidat, megsegíteni a szo
rongatott Fejérv árt, s felhatolni egész Budáig, a rég meg- 
szakasztva levő összeköttetést lielyreállitandók.

Bottyán utócsapata Somogybán Igáinál tanyázott; 
hadainak tetemesb részét már előrekiildte volt Földvár
hoz, Simontomyához. Ő maga, csupán saját lovas ezeré
ből való testőrszázadával s Hellepronttal, Paks tájékán 
volt, hogy Bottyánvára czélszerűbb erődítése iránt in
tézkedjék.

Herbersteinék Szigetvár felől jöttökben Igáinál ösz- 
szeakadtak Bottyán utócsapatával, s szétugrasztották, ezt, 
bizonyos számú foglyokat — a Theatrum Europaeum sze
rént 1 hadnagyot és 50 közvitézt — nyervén. Eszterházy 
Antal tábori könyvében olvassuk 1706-ról:

„27. Augusti. Horváth Ferencz simontornyai Com- 
mendánsnak intimáltatott, hogy Tekintetes Nemzetes Vi
tézlő Bottyán János Commendója alatt lévő, I g á i n á l  
r a b b á  e s e t t  katona és hajdúság kiszabadításáért Simon- 
tornyán lévő német és rácz rabokat kibocsáttassa.“

Igáinál úgy látszik főkép a gyalogság szenvedett 
csorbát; legalább HerbersteinnakBaranyamegyéhez intézett
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s e kis győzelemmel szokás szerént túlságosan hival
kodó, dicsekedő leveléből ez következtethető. Baranya- 
megye 1706. február 19-kén Pécsett tartott gyűléséről 
olvassuk: „Ab Illustrissimo Dno. Comite ab Herberstain, 
qui victricibus militiae slavonicae armis, rebelles sub Duce 
Joann. Bottyán penes Igal profligavit, peditatu eorum 
totaliter deleto (??), omnemque eorum apparatum mili
tarem reportavit, defectu autem subsistentiae ab ulteriori 
operatione desistere coactus, mediante suo secretario In
clyti Cotti proposuit, quatenus necessitate et servitio cae- 
sareo ita exigente, militiae suo per duos dies usque ad 
ulteriores ordines ab Excell. Dno. Generali de Nehem 
expectandos, cum pabulo et foeno provideri porsit; — 
cum ergo idipsum . . . "  etc. ‘).

A császáriak ezek után gyorsan Paks mellett tei·- 
mettek, s elkezdék Bottyánvárát töretni. Ebben Bottyán 
említett századán kívül 300 hajdú vala, azonkívül asz- 
szony, gyermek — mindenféle futott nép2 3). Bottyán, hogy 
segélyt hozzon, csekély de jó lovasságával szerencsésen 
keresztülvágta magát®); minden bagázsiája ott maradt a 
sánczban4 5). O maga sietett csapataihoz, s utasitá Helle- 
prontot, hogy bár csak addig védje az erődöt, míg ő a 
hadakat összevonván, segítségére száguldhat.

Ámde a gyönge védmű nem sokáig daczolhatott a 
réstörő várágyuk erejével. Hellepront tehát némi vesz
teséggel kivonula belőle, Bottyánnal egyesülendő. Her
berstein ekkép birtokába juta a sáncznak: a futott népsé
get, tiz ágyút, négy mozsarat, s málhát találván benne6).

J) Baranya vármegye jegyőkönyvéböl.
3) Kolinovics.
3) Ugyanott.
4) Bottyán levele a kecskeméti levéltárban. Kelt Földvártt febr. 

19-kén, 1706.
5) Szalay L. Kolinovics. Theatrum Europaeum.

8
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A népet— mint a frankfurti „Theatrum Europaeum“ 
írja — még az á r t a t l a n  nőke t  és gyerm ekeke t  is 
legyilkolák, barbármódra, elvakult dühökben1). Herber
stein Gundacker gróf, e gyönyörű tette után készült to
vább Fejérvár és Buda felé.

Hellepront ellenállása Bottyánvárában, megnyert 
Bottyán számára annyi időt, hogy a lóhalálában Föld
várhoz nyargaló tábornok mindig készen tartott csapatait 
azonnal feliiltetheté, csatarendbe állíthatá. Miután az érkező 
Hellepronttól értesült, hogy a sánczot ennek oly hamar 
oda kelle hagyni: Bottyán az ellenség további előnyo
mulásának meggátolására hirtelenében igen erős posítiót 
foglalt el. Ugyanis míg balszárnyával a földvári erődre 
és így a Dunára támaszkodott: seregének zömét Simon- 
tornya ágyúinak oltalma alá hely ezé, jobbszámyát pedig 
a Sióvonal hosszában rendelte el* 2), úgy hogy nemcsak 
e folyó, hanem a tavaly hányatott hídvégi és siófoki sán- 
czok is védelmére voltak, s reájok dőlhetett. így vévé 
hasznát tavalyi eszélyes, előrelátó intézkedésének, mert 
ekkép a Duna és a Balaton közötti vonalt teljesen hatal
mában , megszállva tartván: elvágta Herberstein útját 
Fejérvár és Buda felé. Herberstein és Nehm Bottyán 
erős csatavonalát mind csak kerülgették, nézegették: de 
tanácsosnak vélék meg nem támadni. Azt hitték: Boty- 
tyánt készületlenül, meglepetve találják, s most teljes hadi 
rendben, igen erős posítióban látván őt magok előtt: an
nál nagyobb lehete bámulásuk. Ez alkalommal érdekes-

*) „ . . . . wurde mit Weib und Kind darniedergemacht. Derglei
chen und andere Scharmützeln gingen hin und wieder mehr vor, d a r b e y  
v ie l arm es und zum T h e il u n sc h u ld ig e s  M e n sch en -B lu t v e r g o s 
sen w urde.“ A „Theatr. Europ.“ egyébiránt —  e ténytől eltekintve —  
az Igáinál és Bottyánvártt történt két különböző eseményt, a helyi viszonyok 
nem ismerése miatt összezavarja.

2) Bottyán levele Kecskemét városához Földvárról febr. 19-kéröl.
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nek véljük megjegyezni, hogy Bottyán egész hadi pályá
ján egyetlenegy eset sem fordul éld, hogy váratlanúl 
meg bírták volna lepni. O mint Rákóczi írja, éber figyel
mű és józan, s mint Wagner említi, tapasztalt hadve
zér vala.

Herberstein és Nehm átlátták, hogy Bottyán kitűnő 
posítiójával szemben, hátrányban vannak; derék harczot 
tehát nem mervén állani, felhagytak tervükkel, s vissza
vonultak Szlavóniába1).

Az alvidéki császári hadak és a budaiak egyesülése, 
Fejérvár fölmentése ekként meg ló'n akadályozva, Föld
vár s a híd megmentve, Herberstein, Nehm kijátszva: egy 
ügyes tábornoki fogás, egy eló'gondoskodással biztosított 
hadállás által.

Az öreg kurucz generális nehány könnyű lovas ezre
det indított a visszavomilók háborgatására, a melyek az
tán Péterváradjáig, Eszékig kapdosának ez utóbbiakban.

Herberstein és Nehm, úgy látszik, eredménytelen 
hadjáratuk egyetlen vívmányát: Bottyán-várát is üresen 
hagyták, mert a történelemben többé semmi nyoma, hogy 
ezen erődben ettől fogva valaha őrség létezett volna. 
Lehet, hogy sánczait levonatták, s többé soha meg nem 
építette senki.

XIII.

Míg Bottyán a földvári hajóhidat elkészíttette s a 
túlsó félre is hidfő-sánczot emeltetett: a hadakozó felek 
között fegyvernyugvás jőve létre, mely april 15-kén kez
dődött és július 20-káig tart vala. Ennek pontjai szerént 
Dunántúl a császáriaknak csak Sopronyig és innét a Fertő 
jobbpartján Rüsztig, Nezsiderig, Nezsidertől a Nyúlá
son át, Gátáig, Gátától a Lajta mentén az Ebeczky kuru-

*) Bottyán levele Kecskemét városához Földvárról febr. 19-kéröl.
8*
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czai által üresen hagyott s császáriakkal újból megrakott 
Óvárig, s az óvári Duna partjáig volt szabad tanyáz- 
niok1). E néhány □  mérttőldnyi darab foldecskén kívül 
a többi a szövetkezett magyarok uralmában marada.

A fegyverszünet alatt Bottyán rég nem látott jószá
gait is meglátogathatá, s miután e javak egy része Hont- 
megyében feküdt: valószínűleg ekkor kezdődött ismeret
sége második nejével, a ki a szomszéd Nógrádban tartá 
lakását.

Hősünk a fegyverszünet felbomlása előtt már jóval, 
ismét Dunántúl volt. A császári hadak fővezérévé a 
törökök ellen sokszor vitézül harczolt gróf S tah rem b erg  
Guido, derék, lovagias katona, s emberséges ember ne
veztetett ki. József császár, ki a lefolyt őszön s télen át 
Bottyánnak Bécsig fel-felszáguldozó kuruczai miatt még 
Laxenburgba sem mehete k i, hogy magát kedvencz 
mulatságával a sólyomvadászattal múlassa, július 13-kán 
e szavakkal bocsátá alá a hadakhoz Stahremberget: „Kö
vessen el m in d en t ,  h o g y  vadásza ta im a t  el ne 
ron tsák  a z s iv á n y o k “1 2 3)! Guido gróf Köpcsényhez sie
tett, hol nyolcz rendes lovas és gyalog ezred vár vala 
reá. Erejének öregbítése végett Pálfíyt a bánt is magá
hoz rendelé. És ez kiindula több ezer féktelen, marczona 
horváttal és ráczczal, a kik az ország határát átlépve 
mindgyárt elkezdék a falukat gyújtogatni, rabolni, a lako
sokat ölni. Maga Pálffy írja róluk Stahrembergnek: „Em
bereim szép legények, de szintoly vadak is, mert gyúj
togatnak, fosztogatnak, gyilkolnak, s nincs a ki ellenez
hetné. Saját tisztjeikre emelik a puskát, s hogy serege- 
sen meg ne szökjenek: kénytelen vagyok szemet húnyni 
a rakonczátlankodásra“8).

1) Szalay L. VI. Kolinovics. Katona, etc.
*) Kinek : „Kaiser Josephs Leben.“ — Szalay.
3) Arneth :· „Das Leben des Grafen Guido Stahremberg.“ 415. 1.
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Stahremberggel, kinek Kapuvárt Cziráky László 
csakhamar feladta: egyelőre báró Andrássy István tábor
nok küzködött a Rábaközben; mert Bottyán Pálffy be
ütésének hírére saját, Kisfaludy György, Kisfaludy László, 
s Bolfort Ádám lovas ezereivel és szekereken sietve velők 
szállított 500 főnyi hajdúsággal1) ügetést nyargalvást 
ment a bán ellen, hogy a hol éri, megtámadja s ki
verje vad, marczona, égető, prédáló népét az országból. 
Július végén Zalamegye szélén, közel a határokhoz, Do- 
brokánál találjuk táborban2). Innét szorongatta Pálífyt. *)

*) Eszterházy Antal tábori könyve.
®) Ugyanott. Lássuk egyébiránt a Pálffy ezen beütésére és Bottyán 

expedítiójára vonatkozó levelezéseket. Eszterházy Antal tábori könyvében 
olvassuk:

„1706. 31. Julii. Generál-Fő-Strázsamester Bottyán János urnák 
Dobrokánál lévő hadainak vizbéli notabilis defectusán sajnálkodván, az 
ellenséggel való conjunctiót (t, i. Pálffy conjunctióját) ne engedvén, min
den kigondolható móddal üsse meg, valahol találandja.“

„Item . Fő-Colonellus és Brigadéros Kisfaludy György uram con- 
jungálván magát Bottyán János és Kisfaludy László uraimékkal : az el
lenséget conjungálni semmiképen ne engedjék; valahol érik : verekedjenek 
meg véle.“

„Item . Fő-Colonellus Kisfaludy László uram conjungálja magát 
Bottyán János urammal és Kisfaludy György Brigadéros urammal: üssék 
meg az ellenséget; arrul teendő genuina informatio éjjelnappal folyjon.“

„Eadem . Bezerédi Imre Brigadéros urnák, hogy peracta actione 
sibi comissa: Szekeres István uramat küldje Dobroka fe lé , Méltóságos 
Generális uram (Bottyán?) után.“

„1. A ugu sti. Generális Bottyán János urnák, hogy az ellenség
gel, ha módját látja, verekedjék meg, mindazonáltal az Ötszáz hajdúkkal, 
mellyek kocsikon expediáitattak, előbb megegyezzék. — Item hasonlót 
Kapitány Bolford Ádám urnák.“

„2. A u g u sti. Szekeres István lovas Kapitány urnák serio intimál
tatott, hogy' jövő szerdán 11 órakor véle lévő haddal rumi mezőben ok- 
vetetlenül compareáljon.“ Ugyanekkor meghagyatik Bezerédinek, hogy ő 
helytt maradjon (Soprony táján), s apró-módra portázzon, de Szekerest
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De ez nem meré fegyelmeiben, féktelen csapatait kitenni 
a harcz koczkájának, kivált Bottyánnal szemben, mint a 
kitől a ráczok különösen féltek. Azért gyorsan megvál- 
toztatá menetének irányát, s balra fordulván, Vasmegye 
sarkán át sebesen vonúlt ki Bottyán elől az országból. 
Augusztus 4-kén Szent-Gotthárdnál találjuk1), másnap

„véle lévő haddal együtt minden lehető uttal-móddal Csepreg felé expe- 
diálja.®

B e r c sé n y i írja Károlyinak Morvánkáról júl. 26-káról (1706.): »Ma, 
írja az Méltóságos Fejedelem, rándul (Újvárból) maga is Karvához, s ott 
fogja deliberálni az operátiókat, és hogy az Dunántúl rettenetes sok hír 
van : az főd sem bírja talám az ráczot; —  tudja ördög hogy bírja az 
Dráva kompja! Az német is nagy erővel indult, mind perspectíván nézni 
is elég volna. írom 0  Nagyságának (a fejedelemnek): nem újság az Du
nántúl ! . . . Már megtértek túl az Nyulasrul, Pozsontúl és Morvátúl por- 
tásim, nyelvet, rabot hoztak. Pozsonbúl is vannak bizonyos híreim. Isten 
szent neve dicsértessék: az fölfuvalkodott kevélségét az németnek nem 
szenvedi Isten!“ (Gr. Károlyi-levéltár.)

Szintén B e r c sé n y i Károlyinak Újvárból aug. 3-káról (1706.):
„Eszterházy Antal uram Bottyánnal az projectum szerént ment Ke- 

menyesaljára; azonban kimutatván magát 3000-ed magával Pálfi: Bottyán 
rajta indult 4000 lóval; vakon ment, —  vakon tér meg, elhiszem! (Tré
fás czélzat Bottyán félszemére.) Az soproni lineán kívül 8 compánia lovas 
német telepedett avangardiául: Bezerédi, Szekeres rajtok ment, —  tegnap 
kellett próbálniok . . . .  Az német darabolva fekszik Hamburgnak és Prukk 
s Parndorf között. Most megyek vissza Sentére, onnan praedicálni az én 
böceületes corpusomnak. Multa haberem ad scribere, de nincs most üdőm.“ 
(U. o.)

R ák óczi írja Károlyinak Újvárból júl. 28-káról (1706.): „Prukk 
táján magát lineákban vévén az ellenség, mondatik, hogy horvátot és rá
czot vár.“ (U. o.)

Szintén R ák óczi Károlyinak Újvárból aug. 2-káról 1706.): „Esz
tert) ázi Antalnak corpussa szép státusban vagyon; Pálfi három ezered ma
gával általjövén az Murán, Bottyánt négy ezered magával küldöttem 
eleibe.“ (U. o.)

*) Szalay. VI. k. Rákóczi is Írja Párkányról 1706. aug. 14-kérŐl Ká
rolyinak : „Szent-Gotthárdtúl Pálfi az styriai hegyek felé vévé ú tját“ 
(Károlyi-levéltár.)
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már Styriában. E tartományon és Ausztrián keresztül 
sietett aztán a fősereghez. Stahremberg annyira megbo- 
tránkozék Pálffy dúló ráczainak fegyelmetlenségén, hogy 
közölök 1500-at mint javíthatlan gonosztévőket, haladék 
nélkül visszaküldött hazájokba1), azon az úton a melyen 
jöttek; a többit beosztotta a német ezredekbe, ekkép re
mélvén hadi rendre szoktatni a zabolátlan csordát.

Miután Bottyán Pálffy kiszorítása által Zalát, Vast 
megmentette az elpusztítástól: sietett Soprony felé, hol 
nagy munka várt a kurucz hadakra.

A fegyverszünet tartama alatt ugyanis a császáriak 
Soprony és az ausztriai végek védelme okáért nagy erős 
sánczokat építének a Fertőtől az osztrák határokig. E 
sánczokat az alkalmasb pontokon mellvédekkel és czö- 
löpzetekkel ellátott redoutok is erősbíték. A vonal a Fértő 
alján Farkasdnál (Balf) kezdődött, és a sopronyi erődök
kel összefolyván, Bánfalva (Wandorf) felett egész Frak- 
nóvára bástyáiig, innét a határokig huzódék* 2 3). Erős, 
szabályosan épült védmű vala; hónapokig dolgoztattak 
rajta a katonasággal, herczeg Eszterházy-féle jobbágyság
gal, s az ausztriai határszéli pórokkal, kiket ide hajtának 
sánczot ásni, éjjelnappal*).

Mikor aztán készen állott a védvonal: redoutjait 
megrakták szakálas-ágyukkal, s összesen 5000 embert 
helyezőnek bele őrségül4). Ezek közül 3000 jó fegyveres 
nép magukban a sánczokban s redoutokban vala elhe
lyezve5), a többi, a lovasság, a sánczokon belül, Soprony-

') Szalay VI. k.
2) A Sopronyi német krónikák.

3) Ugyanott.
4) Kolinovics. Nemz. múz. lat. föl. 389.
5) „Sürő portáeim és kémjeim által megvizsgáltattam ezen sopronyi 

lineát, az kinek defensiójára rendeltetett 800 lovas és 400 gyalog rácz,
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tói nem messze táborban *). Az egésznek parancsnokául 
gróf Stabreinberg Miksa tábornok — a Guido tábornagy 
öcscse — neveztetett ki.

E sánczolat megostromlására készüle Bottyán, és 
készüle Eszterházy Antal. A fóredoutok a Fertő és 
Soprony közt valának, mély árkokkal magas töltések
kel s mellvédekkel erősítve, szakálosokkal, várpuskák
kal, kézi-gránátokkal, s német és rácz gyaloggal meg
rakva. Maga Stahremberg, mint mondók, a sánczokon 
belül táborozott: hogy akármely pont támadtassék is 
meg, szabadon segélyére siethessen. E czélra a sop
rony i lovasság is rendelkezésére álla, mert amaz 5000 
ember Soprony őrségén kívül értendő.

Bottyán még a fegyverszünet felbomlása előtt gon
dolkozott ez ostromról, mert már június végnapjaiban 
(1706.) előre elrendelé, hogy tetemes mennyiségű rőzsét 
és fasínákat (földdel töltött sánczkosár) készítsenek2). 
Ezeket azért most több száz szekérre rakatván, mint 
maga Bottyán írja Károlyihozs) : 3000-ed magával, vagy 
mint Eszterházy Antal Rákóczihoz Írott levelében, s 
utána Szalay László közli4): 4000 lovassal és 1000 gya
loggal megindult augusztus közepén. A sánczokat nehány 
napig merész közelségből kitanulá, olykor-olykor össze 
is puskázott az ellenséggel, majd aug. 18-kán reggel 4 
és 5 óra között5) általános ostromot parancsola, és a lo
vasság is gyalog szállván a hajdúkkal együtt tüzesen ro

s azonkívül 300 dragonyos, és egy bataglion német muskatéros.“ (1200  
ember.) E mellett a hat redoutban összesen mintegy 300 ember. (E sz te r 
házy  Antal levele Rákóczihoz.)

*) A Ritter krónika.
*) Eszterházy Antal tábori könyve.

"3) Gr. Károlyi-levéltár.
4) Magy. Tört. VI. k.
ö) Eszterházy levele.



121

hant az erődök golyózápora alá. Három-négy helyütt be- 
hányák ró'zsével, fasínákkal az árkokat, s azzal a lövé
sekkel mit sem törődvén, karddal, kópiával megvivák az 
erődöket. A ki meg nem adta magát: kardra hányatott. 
A ráczoknak azonban — említett kegyetlenkedéseik s 
égetéseik megboszulásául — általában nem adának pardont, 
kímélet nélkül lekaszabolák mindnyáját. Majd lóra kap
tak, s a pár helyütt hirtelenében levont részeken benyar
galva, megüték Stahremberg táborát. Ennek rendéit is 
megbontották, s a segítségére kijött sopronyi lovassággal 
együtt megfordítván, egész a város kapujáig, sőt beljebb 
is űzték, vágták.

De hadd beszéljen a labanczok e veszedelméről maga 
a sopronyi Ritterféle német krónika.

Midőn — úgymond — a redoutok *és a lineák a 
Fertőtől Fraknóig elkészültének: jól megrakattak császári 
katonasággal. „Die Krüzen (a kuruczok) aber  tha ten  
tägl ich  wacker  he re in-f lang ieren ,  und versuchten 
immer zu: wie sie sich der Linie bemächtigen könnten?

_ Thaten auch zu unterschiedlichen Posten (?) als einmahl 
wollten sie in die Kaiserliche Lager, herunter der Kam- 
pischen Mühle einbrechen über die Linie, und bey Wolffs 
(Balf, magyarul Farkasd; a hol az egyik redout állt és 
a védvonal kezdődött) auch etlichemahlen angesetzt: 
aber doch allezeit vergebens, — bis ihnen doch einmahl 
ihr listiger Ansschlag gelungen“, úgymint aug. 18. reg
gel 7 és 8 óra között nehány ezer emberrel jővén, a sán- 
czokra törtek, magokkal hozott fasínákkal három vagy 
négy helyütt betolták árkaikat, gyorsan átrohanának rajta, 
és „alles, was ihnen unterkam, wurde n ied e rg e 
hauen;  der légráder (a horvátok) ihre ganze Bagage, 
so auf etliche Tausend Gulden geschätzt, (nagy pénz 
azon időben) wurde erbeutet, und die meisten,  so 
nicht entfliehen konnten, n iedergem acht .  Die, in den
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4 Redouten wollten sich wohl währen: aber  war um
sonst; in den ers ten  w urden  alle n iede rgem ach t ;  
in der zweiten war ein Feldwäbel, die gaben sich zu ge
fangen, nahmen auch hernach Dienst bey ihnen. Auf der 
Potzman-Redouten waren 50—60 Razen (ráczok), denen 
gaben  sie ga r  ke inen  Pardon,  sondern  hau ten  
alle zusammen. In der vierten aber, so in der Mitte 
war, ist ein Hauptmann gewesen: dieser hat sich mit sei
ner Leuten ziemlich lange gewähret, und sich nicht er
geben wollen, bis ihm der Bezerédy selbst zugerufen: 
,„Er soll sich nur geben, und mit seiner Leute abziehen 
können; es ist alles umsonst sein Währen!‘“ Darauf hat 
er sich auch ergeben, weil auch keine Hoffnung war 
eines Succurses; und also zogen sie ohne Grew ähr ab, 
und hat sie der Bezerédy mit seinen Leuten bis ober 
die Nattliche Mühle herauf-convoiret. U nd haben die 
K rüzen  d ieserm ahl  schöne Gewähre  und Beute  
bekommen, auch die Doppe ls-H acken  (szakálas), 
die au f den Redouten  waren. Die Linien haben sie 
auch gleich auf etlichen Orten, wo ihr Weg war, ziehen 
lassen, wie auch die Redouten ganz zerschleifen, und die 
Pallisaten verbrennen lassen.“

Fölemlíti továbbá a krónikás, hogy a futó császária
kat üldözd kurucz lovasok ekkor nemcsak a város ka
pujáig, de köztílök némely vakmerők a futók nyomában 
a külvárosokba is behatoltak, s az utczákon több németet 
elfogának, igy például a „Neustifts-gasse“-ban egy Neu- 
herr nevű polgárt, a ki aztán 160 forinton váltá ki ma
gát rabságából.

Bottyán e diadalát igy írja le, másnap, aug. 19-kén 
Fertő-Szent-Miklóson Károlyihoz költ levelében:

„Én, Istennek kegyelméből, tegnapi napon rajta men- 
vén három ezred  magammal az armístítium alatt eri- 
gált lineán, — szerencséssen occupáltam. Mellyen is az
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Fertó'tül fogva Sopronyig hat erős sáncz (redout) volt, 
gyaloggal megrakva. E nnek  hárm át erős ostrom 
m al, v é rre l m egvévén, m ind halom ban rak a ttam  
az nép it, hármát penig hitre feladván, kettejébül rab
ságra hajtattam, az egyikébül penig fegyver né lkü l, az 
accorda és capitulatió szerént Sopronyban békésértettem. 
(Imé, mennyire egyezik a fontebbi német krónikával még 
a részletekben is.) Az lo v assá t pen ig  (a kik Stahrem- 
berggel, belül a sánczokon, táborban voltának) egész a 
so p ro n y i k ap u ig  vág tuk . E se tt  el az e llenségben  
több n ég y százn á l, rab u l pen ig  száznégyet hoz
tunk. Az mieinkbül alig esett négy vagy öt. Egy szó
val, az mieink oly vitézül viselték magokat, hogy min
den tartózkodás nélkül rajta mentek; az minthogy még 
illy e n  erős o strom ot nem em lékezem , hogy  lá t
tam  volna, mint ezek tettenek. (Nagy szó ez, az öreg, 
sokat próbált katona szájából.) Az sánczok erős pallizá- 
tákkal voltak környülvéve. — Hiszem Istent, nem sokára 
újabb hírekkel is kedveskedhetem; kérem szeretettel Nagy
ságodat, engemet is az oda való (tiszántúli) occurrentiák- 
rul tudósítani ne terheltessék. . . . .  Az feljül megüt lineát 
fasinggal béhányatván, nagy  erős o strom m al kellett 
megvennünk, mivel az német élőnkben állott volt — 
m elyben  is igen kevés m ent e l“1).

Eszterházy Antal részletesebben megírja a kuruczok- 
nak e fölötte szerencsés roham alkalmával szenvedett 
csakugyan rendkívül csekély veszteségét: „A mieinkből 
elesett egy hadnagy, három zászlótartó, tizenöt közka
tona; sebes: száz. — Az ellenségből négyszáznál több 
esett, — csak az k it én o lvastam  is te s te k e t.“ (Da
tum ex castris ad Sz. Miklós positis, die 18. Augusti, 
circa hora 10 nocturna. 1706.2). * *)

*) Károlyi-levéltár.
*) Ugyanott.
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Az ellenség veszteségét tehát ó' is többnek vallja négy
száznál, csupán halottakban; sebesült, természetesen, leg
alább három négy, annyi lehetett.

A németek részéről ez actuson három tábornok vala 
jelen: Stahremberg Max, Herberstein, és Ebergényi László, 
kik a vesztett harcz után Soprony falai között, ágyúi alatt 
leiének menedéket.

A győzelemnek a császáriak vereségén, megfélemlí
tésén, az ejtett gazdag zsákmányon (Stahrembergnek s 
Herbersteinnak egész tábora stb.), s az elfoglalt öreg- és 
apró lövőszerszámbeli feles nyereségen kívül az a mér
hetetlen haszna volt, hogy az ut Auszriára, Bécs fenye
getésére újra meg lön nyitva, a sánczok bevétele, a vonal 
keresztül-törése által.

Bottyán a sánczokat több helyütt levonatta, a re- 
doutokat széthányatá, czölöpzeteiket kivágatá, megéget- 
teté1) s azután, használandó a győzelmet, s visszaadandó 
a kölcsönt Pálffy ráczainak zalaszéli égetéseiért: egykét 
napi pihenés után néhány ezer lovassal betört Ausztriába, 
s egész Leobersdorfig vitte diadalmas fegyvereit, jövet 
menet pusztítván az ellenséges tartomány vidékeit* 2 3). De- 
rekas tüzelést mívelének, s dús prédával tértek vissza.

Ezt nyeré Ausztria a ráczok dúlásaiért.
Bottyán leirt diadala annál dicsteljesebb, mivel Stah

rembergnek erős sánczokban védve lévő 5000-nyi hadát8) 
és a sopronyi lovasságot, ő nyílt téren, födetlenül álló, 
és kisebb erejével: 3000 emberrel ostromolta ki, és verte 
meg. Eszterházy4) 5000-nek említi ugyan a kuruczokat:

*) Mint Rákóczinak Párkányon 1706. aug. 23-kán Károlyihoz irt 
leveléből kitűnik: 2000 ember dolgozott ezen erődök lerontásán. (Károlyi
levéltár.)

2)  Arneth 416. 1. Szalay VI. 353. 1.
3) Kolinovics.
4) Föntebb említett levelében. (Károlyi-levéltár.)



125

ám a császáriak még igy is nagy előnyben voltak, ke
mény sánczaikban; Bottyán azonban világosan 3000-et 
ír; lehet, hogy 6' szorosan, csak a harczban részt veiteket 
érti, s hogy volt még 2000 kurucz jelen, tartalékképen, 
de a kikre nem vala szükség.

így véljük összeegyeztethetni egymással a két tábor
nok levelét.

Eszterházy és Bottyán aug. 31-kén újra betörést in- 
tézének Ausztriába, egész Bécs alá. A vitéz Bezerédy Im
rét küldék be két ezred lovassal: saját és Eszterházy 
regimentjével, s Borbély Gáspár szabadcsapatával — elől- 
járöképen. Bezerédy igy referál 1706. sept. 1-jén Rai- 
dingban irt levelében, végben vitt dolgairól:

„Elmentem velem lévő lovassággal Ausztriában, de 
nem arra a passusra, mellyet a minapában elhányattam, 
Sopron felé: hanem Obrak (Rohrbach?) felé, az hova is 
praevie elküldöttem zászlóstul katonaságomat, hogy ott 
lévő erős, bévágott sánczot bontsák föl; kik is odaérkez
vén, mihelen azon pór nímetek kik strázsálták az sán
czot, meglátták volna: azonnal elszaladtak; ezek pedig 
mindgyárást néki fogván, utat nyitottak. S azomban 
magam is oda érkezvén, szerencséssen általmentünk, úgy, 
hogy ha híremmé lett volna az mártzi sánczban lévő lo
vas német: egészlen elfoghattam volna, — de észrevévén, 
Fraknóban recipiálták magokat. Lészen gondom reájok 
ennekutána, de félek, hogy ki nem jön többé; s vettem 
utamat Fraknó mellett el Német-Újhelnek, az hol is által 
menvén az Lajtán, fordultunk Űjhely előtt, onnénd Po- 
dennak (Baden) mentünk Bécs felé, úgy hogy  egy 
ó rá ig  való  föld  v o ltu n k  B écsiü l; de mivel pódenyi 
helsígbeliek igen puskázván az katonaságra: azért az is 
neki keseredvén, elígettík; más ígetíst nem tettek, mivel 
igen meg volt tiltva.
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Nyeresígünk lett ugyan mi kevés, mivel az Lajtán 
innénd semmi marhát sem engedtem elhajtani; úgy öre
gestül apróstul valami háromszáz darabig nyertünk. Egyéb 
kárt nem vallottunk, hanem az magam katonáim közül 
kettőt s Nagyságod (Eszterházy Antal) katonái közül 
egyet lűttek meg, de egyik sem halálos; s azonban Nagy
ságod ezeribül egy lovat. — Igen megfáradtak volt már 
az lovaink: mivel egy étetéssel huszo n n ég y  óra 
a la tt  já r tu n k  húsz m értfö lde t öszve. Már innénd 
szállók az hadakkal Pulákra, az hol is meg fogjuk egy 
kevéssé nyugosztalni lovainkat. — Más semmi ollyas 
híreit nem hallottam azon az földön az ellenségnek hogy 
valahonnénd várhatnánk: hanem hogy az parasztságot 
erővel hajtják s szedik öszve minden ötödik háztul az 
sáncznak strázsálására; de az sem akar semmi úttal is 
előállani: látván, hogy előbb regularis nép lévén mellette, 
meg nem tarthatta, — annálinkább az meg nem tarthatja. 
Rövidnap múlva lészen gondom, hogy több heleken is 
elhányattassam (a sánczot), csak az lovaink nyugodjanak 
egy kissé, — uagy hajtás lévén ez egyszerre“1).

XIV.

Az 1706-ik év Bottyán homlokára az elmondott dia
dalokénál még több babért is fűzött, különösen az eger
vári hatalmas győzödelem által.

Elébb kell azonban folytonosság kedvéért említenünk, 
hogy a tábornok a fertői sánczvonal bevétele után Sop- 
rony s az ausztriai végek további háborgatását Bezeré- 
dyre bízván, Eszterházyval együtt Komárommegyébe Ba- 
nára szállott2): hogy a Komáromban lévő gr. Stahremberg

') Gr. Károlyi-levéltár. 
a) Eszterházy Antal tábori könyve.
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Guido hadteste átkelését, és netalán Győrbe s a Rába
közbe hatolását elvágja.

Rákóczi fejedelem ezenközben ostrom alá vévé Esz
tergomot, s Párkány felől erősen löveté. Rohamoszlopai 
a dunántúli oldalon voltak felállítva1). Rákóczinak kémei 
megvitték a hirt, hogy Staliremberg Komáromból Eszter
gom felszabadítására készül. Karvánál — a Duna bal
partján — a fejedelemnek erős sánczai voltak, melyek
ben Chassant franczia brigadéros parancsnokolt. A való
színűség azt mutatta, hogy Stahremberg, ki a balparton 
Esztergomhoz e sánczok megostromlása nélkül nem kö
zeledhetett : a jobb parton, Szőny felől fog alájőni.

A fejedelem tehát elrendelé, hogy Bottyán Banáról 
a lovas hadakkal menjen alá a Duna mellett, Esztergom 
és Komárom közé. Bottyán ehhezképest előőrseit Komá
rommal szemközt helyezé el* 2) maga három lovas ezred
del3) Nyerges-Újfalunál fogott állást, hogy Stahremberg- 
nek Esztergomhoz közeledhetését elvágja4). Eszterházy 
Antal pedig Tatához rendeltetett, hogy harcz esetében, 
míg Bottyán Újfalunál ütközik Stahremberggel: ő az el

*) Rákóczi emlékiratai.
a) Ugyanott.
3) Ugyanott.
4) A tábori könyvben olvassuk:
„D ie 7. Sept. Bottyán János Generális urnák adatott értésére, 

hogy az Méltóságos Fejedelemmel hovahamarább conjungálja magát; a szer
dahelyi reportumrul, és az talált leveleknek continentiájárul, circumstan- 
tiáirul tudósítson."

„8. S ep t. Balogh Ádám urnák missilis: mivelhogy a lovas hadak 
elcommendéroztattanak Bottyán urammal Urunk 0  Nagysága conjunctió- 
jára : azért succursust ezen banai tábomil nem lehet küldeni."

„16. S ep t. Bottyán János urnák, hogy De Vent regimentibül lévő 
furírt szabadítsa meg Csoknai Farkasnén. Tudósítsa Méltóságos Urat a 
komáromi német iránt; rád vány i és mocsi embereket hajtsa ide a (karvai?) 
hídhoz, és jó vigyázáseal légyen."
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lenséget, utána nyomakodván, hátulról üsse meg1); így a 
németet a hegyek közé beszorítva tönkre tehetik. Mind 
Bottyán, mind Eszterházy híven végbe vitték a reájok 
hízottakat. Eszterházy Tatában megszállván, a Vértesek
nek Tata és a Duna közötti egyik magasb csúcsára állítá 
őreit, hogy Bottyán táboráig beláthassanak, s jókor érte
síthessék, ha mi történik, vezéröket. E hegyormot ma is 
Ő rhegynek, vagy Strázsahegynek nevezi a nép2).

Bottyán — ki az erődítésekben kedvét leié — ekkor 
a neszmélyi bérezek egyikére, a melyen hajdan valami 
törökvár volt, sánezot vettetett, s őrséggel megraká. Jó 
erős posítió ezen „B asavára ,“ mert meredek és magán
álló hegycsúcs, s az ágyúk róla a Duna partját dominál
ják. A hagyomány szerént volt is itt a komáromi kiütő 
császári hadakkal némi csatája Bottyánnak, azonban tör
ténelmi adatot eddigelé még nem találtunk erre nézve.

Míg Stahremberg a felett tanakodék: melyik parton 
lenne könnyebb megsegíteni Esztergomot? A fejedelem 
azalatt bevette azt, s September 14-kén Te Deumot éne
keltetett Szent-István várkápolnájában.

Bottyán ezután csakhamar megbetegedék; hihetően 
ó sebei újultak ki. Bátorkeszire kelle magát vitetnie, kas
télyába. A fejedelem, ki hű öreg tábornokát lelkiis
meretes tevékenységéért igen szerette: jeles udvari orvo
sát Langenthali Dr. Lángot küldé gyógyítására, a ki a 
szívós életereju férfiút egy hét alatt ismét lábra állítá.

Mikor még oly gyönge volt a lábbadozó beteg, hogy 
önerejéből alig bír vala járni: az esztergomi kuruez vár
őrség — Horváth Tamás magyar és Bonefoux német 
gyalog ezrede — egybeveszvén, elkezdett zavarogni. Boty- 
tyán féltette, hogy a rút viszály miatt a vár vész el, mert

') Eszterházy Antal tábori könyve.
®) S utána a tudományos irodalom is. L. Hunfalvy J . : „A magyar 

birodalom természeti viszonyainak leírása. “ II. k. 418. és 450. 1.
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Stahremberg a balparton előnyomúlván, Chassant-t a né
met szökevények árulása folytán kiostromolta1), s meg
kezdendő vala Esztergom vívását. Fölkelt tehát, Eszter
gomba ment hintáján, s a v á rhegyen  a gyöngeség  
m iatt ké t . ha jdú  v á llá ra  tám aszkodva v iteté  fel 
m agát, hogy a viszálkodók között rendet csináljon, s 
elszánt védelemre buzdítsa őket* 2).

Ekkép fáradozott ő még gyámoltalan beteg állapo
tában is a haza ügyéért; s vakmerő vitézségén kívül ily es 
rendkívüli buzgalmáért becsültetett Rákóczi által annyira.

Bottyánt erős természete rövid időn újra teljes ere
jéhez juttatá. Ez idő alatt a Duna és Ersek-Ujvár vidé
kén vezényleti, többnyire Karván székelvén, a hol a Chas- 
sant-tól elfoglalt redoutokat — melyeket Stahremberg le
vonatott — építteté újból, s a hidat készíttette. Ennek erős
ségeid a túlparton a Nyerges-Újfalu fölötti hegyen3) 
nagyobb mérvben megerődíté a hidfősánczokat, melyeket 
aztán a nép róla — Pray szerént4). — „B ottyán-sán- 
czai“-nak hívott. A Karva melletti erősséget Bottyán 
„C senkevár“-nak nevezé el5), mivel a csenkei puszta 
határában feküdt. Romja ma is látható mindkettőnek.

October közepe után a császáriak a Vágón túl fenye
gető mozdulatokat tévén: Bottyán egy lovas hadtesttel 
— az Ocskay és Balogh István-féle brigádákkal s b. Pe- 
rényi Farkas ezerével — felcsapott ellenök, s 20-ka táján 
Radostyán, Galgócz és Alsó-Atrak körül (Nyitra m.) tá- 
borozék, szorgalmas vigyázással, portázással. Majd alájött 
ismét Komárom elejére Szent-Péterhez, s míg egy felől

') Rákóczi emlékiratai.
2) Bottyán levele Karvárói 1706. decz. 1-jéről Rákóczihoz. (Szalay 

László úr szívességéből ered etirő l.)
3) L. Fényes : „Magyarország geogr. szótára.“
4) Kézir. XXI. k.
5) Bottyán levelei Rákóczihoz.

9
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Komárom várát ostromzárlattal szorongatná, másfelől por- 
tyázói a Vágón túl Szered, és Udvarnok tájára szágul- 
dozának.

A tábori könyv — az eseményeknél természetesen, 
a távolság aránya szerént néha egy-két, néha öt-hat nap
pal is hátrább járva — írja :

„29. O ctobris. Generális Bottyán János urnák Ra- 
dostyánban, hogy Galgöcznál corpussával ad ulteriorum 
dispositionem subsistálván, szorgalmatos vigyázással s 
portázással az ellenség motusira légyen.“

„30. O ctobris. Generális Bottyán János urnák or- 
derében intimáltatott, hogy vele lévő corpussal Alsó-Atrak- 
hoz sine temporis procrastinatione transferálja magát, első
ben kemény portáját Galgécz eleire praemittálja. “

„31. O ctobris . Bottyán János urnák, hogy még 
az étczaka Szent-Péter eleire szálljon; mihelyest az por
tázást hallja: üsse meg az ellenséget. “

„Eadem . Bottyán János urnák intimáltatik, hogy 
Szered és Udvarnok felé bizonyos számú hadakat com- 
mendérozzon, s szüntelenül portáztasson, vigyázván az 
ellenség motusira is.“

„Eadem. Bottyán János urnák értésére adatik a jé 
portázásnak és híreknek folyása iránt valé tudósítás.“

„1. N ovem bris. Generális Bottyán János urnák 
orderében intimáltatott, hogy Alsó-Atrakhoz corpusostul 
transferálja magát.“

„Eadem. Generális Bottyán János urnák adatik 
értésére, hogy ha az ellenség Szered felé nyomakodnék: 
kétszáz jó lovas katonával (kíséretül) menjen bé Érsek
újvárban Commendánsságra: ha penig Csallóköznek vagy 
Pozsonnak menne is (az ellenség): csak bemenjen Érsek
újvárban, a hajók reparátiójára és Dunántúlvaló commu
nicate megcsinálására; az Commendót resignálja Balogh 
István Colonellus urnák; hatalom is adatott 500 vagy
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600 hajdút kivinni az (újvári) praesídiumbul, az Dunán
túl való communicátiónak folytatására applicálhatja. “

Itt aztán megszűnnek a levelezések egész november 
11-kéig: mert Bottyán ez idd közben távol, — túl a 
Dunán tőn gyors de annál hathatósabb csapást.

Dunántúl ugyanis ezalatt a báró Andrássyak: István 
és Pál commendéroztanak. De a népnek és katonaság
nak több bizalma volt Bottyánhoz. Azért midőn gróf 
Heister Hannibál Styriából octóber végén rácz és német 
hadakkal beütött, és Vast, Zalát égetni -kezdette: Boty- 
tyánhoz folyamodtak segedelemért. Es ez nem nézheté 
a szegény nép veszedelmét összedugott kézzel, rögtön 
átmene karvai hidján, sietve sietett az ellenség elé. Azon
ban a távolság nagy vala, a baj pedig mielébbi orvos
lást kívánt, mert a futott nép mindegyre szaporodott, 
s a ráczok mind sürtíebben kezdék gyújtogatni a falva
kat; azért Bottyán előre küldött futárok által megparan- 
csolá az a táján lévő főtiszteknek: Bezerédy Imrének, 
Balogh Ádámnak és Kisfaludy Lászlónak, hogy se napot 
se órát nem várva a hol érik támadják meg Heistert, ne 
bánják, ha két annyi haddal volna is, csak addig tartsák 
a harczot míg ő oda érhet, bizony hathatósan megsegíti 
ő kegyelmeket.

Bottyánnak ez intézkedése egyébként is igen eszé- 
lyes volt, s tanúsítja, hogy jól ismeré embereit, s hogy 
szenvedélyeiket ügyesen fel tudá használni. Bezerédy Imre 
és Balogh Ádám ugyanis túl a Dunán a legjobb főtisz
tek, hires vitéz katonák voltának, de egymásnak nagy 
versenytársai. Ha egyikök valami hőstettet vín végbe: 
a másik nem nyugovék, míg ő is hasonlót nem mível- 
hete. Most tehát együtt harczolván: váltig versenyezni 
fognak egymással, melyik tehet túl vitézség dolgában a 
másikon, melyik nyerheti el a harcz koronáját. Az öreg 
Kisfaludy Lászlót pedig, ki régi, vén katona volt, s tisztes

9*
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koránál fogva magának szerette közöttük követelni az 
elsőbbséget1): nagyon bántotta az, hogy a nála sokkal 
ifjabb Bezerédy b r ig a d é ro s* 2 3), míg ő — ekkor még — 
csak ezredes vala; bizonyára csak a zé rt is megmuta- 
tandja tehát öreglegény létére, hogy mily kemény vitéz 
volt ő fiatal korában!

Megindula a három dicsvágyó ember nagy sebesen. 
Heistert Egervárnál találák. Mindegyik magának akar
ván azért kivívni a borostyánt: rettenetes tűzzel reá ro- 
hanának, s nagy kemény harczot tartanak vala.

Mikor Bottyán az első ágyuszó dörejét meghallotta: 
nyargalvást indítá hadait az ütközet felé. Es jókor oda 
érkezék, megsegíté őket8). Idejében, mert Heister serege 
amazokénál számosabb volt, és daczára a kuruczok vitézi 
harczának, derekasan védelmezé magát4). Azonban Boty- 
tyán megjelenése döntő vala : új erőt öntött a már 
lankadókba, s új hadakkal gyarapítá a támadókat. A 
híres tábornok rögtön átvevé az ütközet vezetését, és 
oly ellenállhatlan erővel veté magát Heister soraira, 
hogy ezek szanaszét bomladozva, rendetlen futásnak 
eredtek. De a kurucz lovasság beérte, és vágton-vágta 
őket. A hajdúk viszont a berkeket vadászták, az oda 
menekülő német gyalogot, ráczot puskázván. Nagy vala 
az öldöklés, és a győződéiem nagyszerű' és teljes, mert 
Heistemek egész hada semmivé tétetett5); 3000 ellen holt
teste borítá a csatatért6 *). Magok a németek 2500 halót-

*). L. Eszterházy Antal tábori könyve.
а) 1706. folytán neveztetett azzá.
3) Kolinovics. Nemz. múz. kézirattár, lat. föl. 389.
4) Ugyanott.
5) Szalay VI. k. 369. 1.
б) Rákóczi írja Fülekről 1706. nov. 13-káról Károlyinak: „Az Du

nántúl való nyereségből huszonhét rácz és német zászlót hoztanak, három
ezer ember veszedelmével az. ellenség részéiül.u (Károlyi-levéltár.)
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tat vallanak be. Meg nem menekülhete összesen több 
6—700 rácznál, a kik a vidéket ismerték, s elbujkáltak. 
Magát Heister tábornokot számos főtisztjével együtt élve 
elfogák. Heistert Kolinovics szerént, a mint menekülni 
akart volna, a hős Bezerédy Imre saját kezével fogta el, 
és rántá le lováról.

Ekkép lön Bezerédy, Heister H an n ib á l Scípiójává, 
— jegyzi meg elmésen Kolinovics. Az ellenségnek min
den ágyúja, táborszerei, huszonhét zászlója, rablott zsák
mánya, rézdobjai, kézi fegyverei s lőszerei, stb. mind a 
győzők kezeibe jutottak.

A diadal örömére a kuruczok váraiban, városaiban 
„Téged Is te n  d ic sé rü n k “-öt énekeltenek, s háromszo
rosan kisütögeték az ágyukat. Bottyánnak, Bezerédynek, 
Balogh Ádámnak, Kisfaludynak szerencse-kivánó levele
ket küldött a fejedelem, Bercsényi, és küldöttek a főbb 
tábornokok.

Bezerédy győzelem-ittasan öt, mértföldnyire nyomult 
be Styriába1), Bottyán pedig a fogoly Heistert rabtársai
val Újvárba, s a nyert zászlókat és rézdobokat diadal
jelekül a fejedelemhez indítván* 2), ismét Karvához sietett, 
hol Ebeczky István dandárnok parancsnokola távollété
ben3). Karvárói Bátorkeszire ment, hogy a győzödelem után 
lakodalmát ülje jegyesével. Mert a bár koros de erőteljes 
férfiú másodszor nősülé, mégpedig magához és neve híré
hez méltóan. Ifjú és szép menyasszonya, a ki e mellett, 
mint fennmaradott levelei bizonyítják, ritka műveltséggel, 
kedvességgel s oly költői lélekkel birt, hogy még szám
vételi papirosainak üresen maradott részeit is dalokkal

*) Kolinovics.
a) Eszterházy Antal tábori könyve.
3) Ugyanott.
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jegyezé be1): Magyarország egyik legfényesebb, ősi, gaz
dag családjából származott. Neve: Grhymesi gróf F o r 
gács Ju liá n  a, a gróf Forgács Farkas leánya*). Bottyán 
két falut és nehány pusztát kötött le neki hitbérlevelében8).

Szegény zaklatott tábornok, annyira igénybe vevék 
a haza dolgai, hogy még mézes heteit sem töltheté nyu
galomban. Dunántúl ugyanis az Andrássyak gyenge kor
mánya alatt Stahremberg és Ebergényi hadai mind lejebb 
nyomakodának, úgy hogy a Lajtától a Rábáig való föl
det már majdnem egészen ők bírák. Csak a hős Beze- 
rédy ktizködött velők, fel-felcsapdozván, de teljes vissza- 
tartóztatásukra, saját brigádájával elégtelen vala. Erélyes 
tábornokra volt szükség, a ki az egész hadaknak impo

*) Például 1711-ben, midőn első férje halála után báró Palocsay- 
val jegyben járt, úgy látszik némi neheztelés alkalmából, e gyönyörű köl
teményt irá egy ily papirosra, Eger várában :

„Élj kedvedre —  szerelmedre,
Immáron nem bánom;
Érted való tűrt kínomat 
Hidd el, szívből bánom.
Hogy mért kellett engemet utálnod,
Hívségemért ezzel szolgálnod!

Emlékezzél, ki szeretett,
És kit szerétéi,
Kinek számos hetek után 
Kínnal fizetél.
Emlékezzél, hogy Isten megvér —
Az mint nékem sokszor esküdtél! “ .

(A b. Palocsayak levéltárában levő eredetiről.)
a) Források : B. Palocsay-levéltár. —  Bercsényi levelei. —  Eszter - 

házy Antal tábori könyve stb. N agy  Iván „Magy. orsz. családai“ a For
gácsok származék-rendjét közölvén, Forgács Juliána férjének Bottyán János
nak nevét Batthyányi Jánosnak írja, vagy sajtóhibából, vagy tévedésből, 
mint sokan. Például Rákóczi emlékiratainak magyar kiadásában is (Pest, 
1861.) mindenütt Batthyányi-nak iratik Bottyán. Lényeges hiba.

3) Palocsay-levéltár.
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nálni tudjon. A túl a dunaiak minduntalan sürgeték a 
fejedelmet, hogy ők az ő „Jó ltévő  J á n o s u k a t“ Boty- 
tyánt óhajtanák kormányzójukul, méltóztatnék azért őt 
minélelébb átküldeni 0  Felsége. S a fejedelem el is ren- 
delé Bottyán azonnali átmeneteiét, a minthogy gr. Eszter- 
házy Antal tábori könyvében olvassuk már 1706. novem
ber 20-káról: „G eneráli? B o tty án  Já n o s  u rn á k  ér
tésére  a d a tik  m issilite r, hogy om nibus aliis sup 
positis az D unán tú l való fö ldnek  k o rm án y o zá
sá ra  U ru n k  p a ra n c so la tjá b u l á lta lm en jen , hagy
ván maga helyett portusnak (a karvai révnek és erődnek) 
őrzésére Generális Eszterházy Dániel uramot.“

De Bottyán, Dunántúl Heister megveretése után egye
lőre nagyobb veszélyt nem látván, nem olyan veszélyt, 
a melynek orvoslása némi időhalasztást ne tűrhetne: ez
úttal nem nagyon sietett, — a mi olyan új házasember
nek megbocsátható.

Két nap múlva már ismét sürgeti őt Eszterházy An
tal : „Generális Bottyán János urnák irattatott, hogy az 
Dunán általmenetelre resolválja magát; az dragonyos re
giment (Bottyán saját kedves ezrede) melléje adatik. Han
nibál Heisternek megtartóztatása igen jól esett; az zász
lóknak — a melyeket t. i. Bottyán Heister megverésekor 
nyert volt — Kegyelmes Urunkhoz küldetése appro- 
báltatik. “

„Eadem: Ebeczky Tamás nyitrai commendans urnák 
missiliter ordereztetik, hogy az ráczon esett triumphusért 
(az egervári győzelem) „1*e Deum laudamus“-t celebrál- 
tatván, az álgyukat háromszor lövesse ki.“

„Eadem: Török István urnák Sümegre: Hannibál 
Heisterrel minémő munítió volt, vitesse az várba; kinek 
is megveréséért „Te Deum laudamus“-t celebráltasson. 
— Balogh Ádám urnák is: örvendezés szerencsés trium-
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pliusán, heroicus actusán, mellyért recommendáltatni 
fog“ ‘).

Bottyánt deczember 7-kén újra sürgetik az átmene
teire1 2 3), melyet a mézes , hetek miatt még mind halogat 
vala. S decz. 13-kán: „Andrási Pál és István uraimék- 
nak order az általjövetelre, s hogy Bottyán János urnák 
resignálják a commendót, és az mostani állapotokrul tel
jes informatiójokat adják“8).

E napokban Bottyán végre csakugyan általköltözött 
volt, mert 16-kán már ez iratik Újvárból: „Bottyán János 
Generális urnák adatott értésére, az cassának érkezése, 
mely alá a tú lsó  félrő l hat vasas szekereket rendöl- 
tessen “4).

Bottyán alighogy átkelt, alighogy ismét erős kezeibe 
vévé azon kerület kormányát: mindgyárt kezdé a császária
kat szorítani fölfelé; seregeivel szerencsésen harczolva 
nyomúla előre. — Ugyan a tábori könyv tanúsága sze
rént megiratik valakinek Bajmóczról deczember 25-kéről 
„Bottyán János Generális ur által expediálása, s m ár is 
szerencsés p ro g ressu ssa .“ Mert Bottyán deczember 
közepén általköltözvén: azonnal összevond a hadakat, és 
saját személyében álla élökre. Áttört a Rábán, Stalirem- 
berg Guidot, Ebergényit visszaverte egész a határokig, s 
újra meghódíta mindent; hatalmas kezekkel visszafoglald 
Kőszeget is, melyet az Andrássyak idejében Stahremberg 
megvett volt; továbbá Pálflynak telelésre haza igyekvő 
ráczait két ízben megtámadta s megverte szép diadallal, 
mind a kétszer 600-at levágatván bennök.

1) Eszterházy Antal tábori könyve.
2) Ugyanott.
3) Ugyanott.

4) Ugyanott.
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Es mindezt alig két három rövid hét alatt, mert, 
Eszterházy Antal már ja n u á r  15-kéró'l (1707.) iija Ká
rolyinak Érsek-Újvárból: „ Generális Bottyán János uram 
Rábaközbül alkalmasint kigyomlálta az ellenséget; Kő- 
szögöt is recuperálta, az hazamenendő ráczokban két 
ízben hatszázig valót lecsapatván; dicséretessen viselik 
magokat, éppen semmit nem akarnak félni“ * *).

Imé ily fordítást tőn az ügyeken oda által a ke
mény tábornok.

Bezerédy Imre írja Károlyinak 1706. decz. 25-kéről 
Kőszegről:

„Az német ki akart rekeszteni Rábán innend való 
foldrül, de azon voltunk ugyan több itt lévő Méltóságos 
Generális Uraimékkal (Bottyán és a két Andrássy), hogy 
végben nem vihette; mert öszveszedtiink valami másfél
ezer hajdúságot az innend (Dunántúl; való lovas ezerek- 
kel egy corpusban, és Kőszög tájékára nyomakadtunk, 
az hol is Ebergényi lévén, úgy hétszáz német lovassal 
s négy száz gyaloggal erőssen sánczolt^tta magát: meg
értvén ottlétünket alattomban elment, s Nyékre s Keresz
tárra szállott, azt hasonlóképen sánczoltatja, — de remél
tem, onnénd is elmegyen alattomban, és Sopronon felül, 
az lineánál fogja magát kvártélyban venni; mellyet nem 
igen akarnánk: mert inkább magunk akarnánk azt is 
elfoglalni, csak hadakat küldjenek által, mellyek eránt 
mind az Méltóságos Fejedelemnek, Méltóságos Bercsényi, 
és Esterhas Antal uraiméknak is irtunk, hogy küldjenek 
bizonyos szánm hadat, kikkel azon földöt occupálhassuk, 
m ivel az lineán  innend  való  fö ldö t egészlen  el
p u sz títo tta  az sok íg e tésse l s p u sz títá s sa l (az el
lenség)“2).

*) Károlyi-levéltár.
*) Ugyanott.
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A császáriak boszúságokban, hogy az ország szélére, 
sánczaikba szoríttattak: az 1707-ik év január havában 
is ki-kijártak a kurucz részre hódolt helyeket égetni, 
dúlni, hallatlan kegyetlenségeket követvén el; természe
tes, hogy kurucz részről is kemény visszatorlásra faka
dónak. E kettős tényre nézve érdekes Bezerédynek Kő
szegről 1707. január 18-kán kelt következő levele:

„Itt lévő ellenség Széplak, Keresztár, Nyék, Kabold, 
és lakonpaki (Lackenbach) várakban vagyon, a holott is 
erőssen bésánczolta magát, és gyakorta kiütvén, az li- 
neán  innend , ré szü n k rő l való helységeket igen 
p u sz títja ; az minthogy csak mostanában is Ném et-Kö- 
vesd nevű fa lu t fö lég e tte  és m inden ibü l fö lrab- 
lo tta , az a sszo n y -em b erek e t m ezítelen  hagyván, 
m indenekbő l k ifo sz to tta ; az férfiakat, k ik e t kap 
h a to tt  k e g y e tle n ü l m egk inozta , az mi legnagyobb: 
ném ellyeknek  az szem érm es tes tit k im e tsze tte  — 
s meg kölletett halni. Ezen is ten te len ség ek e t a k a r
ván revancso lnunk , egyet értvén Méltóságos Andrássy 
Pál Generális urammal, conjungálván magamat az eze- 
rekkel, elmentem Soprony eleihez, a hol is kopházi falut 
—̂ ki is az reája vetett impositát hadaink számára nem 
akará praestálni — földulattam; némely háztul négy — 
öt puskát is hoztanak ki katonáim. Azon lárma alatt 
küld vén Szegedi Ignácz kapitán-lajdinantomat kétszáz ló
val az sopronyi redoutták között által, a ki is Klimpa 
(Klingenbach) nevű falut fölégette, és 16 szekeret, kik 
Sopronban provísiót akartanak vinni, elnyert, — onnan 
szép nyereséggel visszatért. Másfelől pediglen Szekeres 
uramat command, (commandérozták Generális Uraimék) 
által az lineán; ő kegyelnie is Nagy-Martont fólégette. 
Nem kicsin lármát csináltunk német uramnak; bárcsak 
2000 gyalogunk volna: hiszem Istent, azon elfoglalt bele
ket (Széplak, Keresztár, Nyék) rövid üdőn visszavennénk
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tülök. — Mindezeket Istennek hálá, két ember kárával 
végben vittük, azok sem holtak meg, hanem ki fognak
gyógyulni“1)·

Ekkép fizeték vissza az öreg tábornok és vezérei, 
a labancznak a gonosz égetést. De mindez még csak 
kezdete vala a boszúnak. Mert Bottyán és alatta Beze- 
rédy, január 20-ka után jó lovas seregekkel rárontván 
Styriára: Hartberg városától le Burgauig. a környéket 
mind elpusztíták, fölégeték, — s gazdag zsákmányt nyertek.

Eszterliázy Antal tábori könyvében iratik Köbölkút- 
ról, 1707. január 30-káról:

„B o ttyán  Generális Urnák értésére adatik az né
metnek (Rabutin) Budánál való állapotja, cum aggra tu - 
latione, hogy  revancsot. te tt  S ty riáb an ; recommen- 
dáltattak tovább is, kérettetvén. “

Károlyi Sándor pedig ugyan ez év február havában 
(hozzá a hír ekkorra hatott el) ezt jegyzé naptárába: 
„B ottyán  G enerális nagy  égetést tö tt S ty r iá b a n “2). 

Kolinovics ugyanez égetésről ír ja :
„A kuruczok  S ty riáb a  beütvén, H artb e rg  mel

le tt sok s tá je r t  leölnek, tiz en h a t h e ly ség e t ha
muvá tesznek , s gazdag  zsák m án y n y a l té rn ek  
v issza“3).

Kolinovics csak abban hibázik, hogy ez eseményt 
1707. m a rtiu s ra  teszi, holott, hogy már ja n u á rb a n  
megtörtént: a fönntebbi kétségtelen adatokon kívül Be- 
zerédy Imrének Károlyihoz Kőszegről 1707. jan. 27-kéről 
irt ezen eredeti levele is tanúsítja, mely a részletekre bő
vebb világot ve t: *)

*) Károlyi-levéltár.

2) Ugyanott.
3) Nemz. inuz. kézir. lat. föl. 389.
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„Az ellenség most is Széplak, Keresztár, Nyék, La- 
kompak és a kaboldi várokban vagyon; ellene éjjel-nap
pal, szüntelen portáinkat folytatjuk.

E lk ezd é  ug y an  az m inap az ége tés t, ra b lá s t , 
és az szegénségen  való  is ten te len  n ag y  crudeli- 
tá s t:  de én is azon rósz cselekedetiért Sopronyhoz tar
tozandó két helséget felégettettem, és az engedetlenség
ért fölraboltattam, — kit német uram nem kicsin despe- 
ctusnak is tartott. Sopronyi városiak — mondhatnám, az 
Generálisság consensussábul — mintegy könyörgőképpen- 
láttató levelet írtak ki hozzánk, (Bottyánhoz mint ve- - 
zénylő tábornokhoz), hogy az égetésiül supersedeáljunk; 
az minthogy az ellenség semmi excursiót azulta nem is tett; 
excusálván levelekben magokat azon, hogy nem az Ge
nerálisság parancsolatjábul lett azon égetés, hanem csak 
némely rósz soldat követte légyen el. Mindazonáltal én 
most újobban két ezered magammal bécsapván Styriában: 
H a rp e rg h tó 'l  (Hartberg) fo g v a  e g ész  P u r g h ó ig  
(Burgau) g réczi R egium  jó sz á g á t m ind fö légette t- 
tem és rab o lta ttam ; a hol is semmi egyéb ellenség az 
egy pórságon kívül nem találtatott, hanem Purgóhoz kö
zel lévén posterumban (postirung) Heister vörös regement- 
jebéli K engyel Ádám (bizonyosan valami német névből 
van elkuruezosítva, mint Wolfartból Bolfort) nevű ka- 
pitán egy compánia ráczczal; kire is katonáim reá ütvén, 
megüzték, h a rm in cz ig  va ló t le is vág tán ak , és h á r
m at ra b ú l h o z tan ak  portásim , K en g y e l Ádám  pe
d ig len  csak n eg y ed m ag áv a l a lig  v ihe tte  bé az 
zász ló já t H a rp e rg h  nevű váro sban . O nnand al
kalm as ny ereség g el szerencséssen  m egtértem ; egy 
részit az hadaknak hagytam vigyázóképpen Lápincs mel
lett (határválasztó patak), nagyobb részit pediglen az töb
bivel együtt szállítottam az ellenség eleibe, ki ellen is 
— csak nagyobb ereje ne legyen, vagy Nagyságtok
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(Károlyi) az erdélyi németet (Rabutin) ne bocsássa által, 
— megtartjuk ezen darab földet01).

Ekkép bocsáta Styriára veszedelmet Bottyán. „Vi
cem p r o  v ic e  r e d d i d i  t i b i  V i c in e ! “

XV.

Bottyán az egész 1707-ik év folytán Dunántúl ve
zényleti, mint főparancsnok, mégpedig e g y e d ü l ,  más 
tábornok segítsége nélkül, csak hű brigadérosaival és 
ezredeseivel*). Es ezen év reá nézve súlyos megpróbál
tatások éve vala, de egyszersmind annál dicsteljesebb, mert 
elvégre is győzelemmel megtartá a gondjaira bízott or
szágrészt ; egy talpalatnyi tért sem engede át belőle, 
pedig egymaga ellen három hires császári tábornagy: 
gr. Stahremberg Guido, gr. Rabutin du Bussy, és gr. 
Pálífy János — mindhárom korának kitűnő hadvezére, — 
továbbá nyolcz tábornok: gr. Stahremberg Miksa, Kreuz, 
Nádasdy Ferencz, Virmond, Draskovics, Prayner, Czigínyi 
és Ebergényi működött.

A császáriak ugyanis látván, hogy hadtesteikkel 
egyenként nem vívhatnak ki jelentősebb, állandó ered
ményt: elhatározták, hogy Stahremberg Guido, Rabutin, 
és Pálffy hadtesteik vállvetve próbáljanak, s először is túl _ 
a Dunát foglalják el, egyesült erővel. E végből a Deb- 
reczenben telelő Rabutin január közepe előtt elindula 
Pest felé.

És Dunántúlt ekkép háromfelől fenyegette a veszély: 
Stahremberg Guido öcscsével Miksával, Nádasdyval, Czi- 
gínyivel és Ebergényivel Bécs felől, Rabutin, vele Vir-

*) Gr. Károlyi-levéltár.
2) Hogy Eszterházy Antal is oda át lett volna vele: tévedés; mint 

a napról napra vezetett tábori könyv dátumaiból világos: Eszterházy foly
vást a Vág és Nyitra vidékén vala, s csak deczember közepén (1707.) 
ment át Dunántúlra.
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mond, Kreuz, Prayner Buda felől, Pálffy pedig Drasko- 
vicscsal a horvát szélekről valának — mind tetemes had
erőkkel — betörendők.

Bottyán e hármas veszedelem közeledtére minden 
óvó intézkedést megtett, hadait lehetőleg szaporító és 
készen tartotta; mindazáltal oka volt attól tartania, hogy 
a túlnyomó erő, — mégpedig kitűnő hadvezérek által ve
zetett túlnyomó erő — ellenében a dunántúli hadak nem 
lesznek elégségesek. Segítséget sürgető leveleket irt tehát 
Rákóczinak, Bercsényinek, Eszterházynak: három lovas 
és három gyalog ezred átküldését kérvén1). Akkor, úgy
mond, jót áll, hogy diadalmasan megmérkőzik a hármas 
ellenséggel.

A fejedelem azonban nem küldhetett ennyi hadat, de 
meg jól ismeré öreg hadvezérét, bízott vitézségében, s 
tudta hogy a nép őt rendkívül szereti, és a nép szere- 
tete  fölér egy hadsereggel .  Megirá azért Bottyánnak, 
Győri Nagy János, Réthey György lovas és b. Révay 
Gáspár gyalog ezereit Karvánál a Dunán idejében átin
dítván : „ imé által-ordereztem az kívánt hat regiment he
lyett — mivel többet mostan nem lehet — hármat;  
igaz, nem sok, de javábul valók, jól applicálhatja őköt 
kegyelmed. Azért ne csüggedezzen kegyelmed, és máso
kat is csüggedezni ne engedjen, — jó az Magyarok Istene, 
bizony jóra vezérel bennünköt! Mi azért erőssen bízunk 
kegyelmed szokott dexteritássában, és sokszor megtapasz
talt serény actívitássában, hogy az kezénél lévő néppel 
is ruinálni fogja az németet; az mellyet is adja Isten, nem- 
zetséges igyünk nagyobb boldogulására. — Ha mind
azonáltal nem ítélné az maga erejét elégségesnek kegyel
med : aperto Marte ne perielitálja az hadat, hanem éjjel
nappal körülötte portázván, kapdosván — ezen módon *)

*) Rákóczi levelei. —  Eezterházy tábori könyve.
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igyekezzen tenkre tenni az császár népét; élését is fo
gassa el“ 1). (Dat. 3. Febr. 1707.)

Ily utasítás és a három ezred megérkezte után Boty- 
tyán hozzá fogott a nagy munkához. — Győri Nagy 
Jánost és Rétheyt felküldötte Bezerédy mellé Kőszegre, ren
deletet indítván a dandámokhoz, hogy ha Stahremberg 
alá-induland: a maga és Nagy s Réthey ezerével szünte
lenül oldalazza, éjjel-nappal háborgassa, csipkedje az el
lenség hadoszlopait, s így kisélje le egész addig, míg az 
ő (Bottyán) személyes vezérlete alatt állé fősereggel nem 
egyesülhet brigadéros uram.

Kisfaludy László és Kiss Gergely — kik Styria és 
Horvátország széleit vigyázták — szintén ily utasítást 
kaptak a netalán betörendő Pálffyra nézve.

A többi ezredeket Bottyán összegyiilekezteté a Mező
földre magához, arra fordulandó, a honnét a veszedelem 
leginkább fenyegető. Ezen ezredek voltak: saját dragonyos 
ezrede, Balogh Adám, Kisfaludy György, Somogyi Ádám, 
Török István, Sándor László, Szekeres István, Hellepront 
és Goda István lovas ezredeik. Ezek közül Balogh Ádámot 
és Kisfaludy Györgyöt sietve teendő csapásra — úgy 
azonban hogy hamar visszatéijenek — Szlavóniába, Eszék
hez kiddé2), mert a ráczok is mozgolódtak. Győr, Ko
márom, Szigetvár, Buda, Eszék szemmeltartására is kellett 
hátrahagyni mind e várak előtt pár száz lovast a többi *)

*) Rákóczi levele. —  Eszterházy tábori könyve hasonlóképen, febr. 
6 -k á ró l: „Generális Bottyán János urnák az ellenség ellen való szüntelen 
portázás recommendáltatik, ellenben aperto Marte megütközés tilalmazta- 
tik. “ (Datum Köbölkút.) Azonban a körülmények javultával már így ir : 
„Generális Bottyán János urnák. Ha az vitézlö rendnek látná inclinátio- 
ját: aperto Marte is az ellenségnek gyöngébb erejével desperate confli- 
gáljon; holott nem tapasztalná kedveket: protestáljon.“ (Köbölkút, febr. 
26. 1707.)

2) Eszterházy Antal tábori könyve.
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ezredekből, valamint saját váraikban is, a szükséges ki- 
portázások végett. Gyalog ezredei voltak: Domokos Fe- 
renczé, Fodor Lászlóé, Révay Gáspáré, Cziráky Lászlóé, 
Benkő Ferenczé, Séllyey Gergelyé, Horváth Ferenczé, 
Móré János vagy Lászlóé, mely új vala és csak ekkor 
kezdték alakítani, fölszerelni; továbbá Balogh Ferenczé. 
Ezek közül — melyek, valamint a lovas ezredek is, nem 
mind valának teljesek — Domokosé, Horváthé, s rész
ben Séllyeyé és Balogh Ferenczé, Simontornya, Sümeg, 
Földvár, Tata, Csesznek, Csikvár, Csobáncz, Palota stb. 
várak és a siófoki s hídvégi sánczok őrségét képezé. 
Simontornyán Horváth, Sümegen Balogh Ferencz, a sió
menti sánczokban Séllyey volt a parancsnok, az öreg 
Domokos Ferencz eleintén Csikvártt, majd Csobánczban 
vezényelvén. A többi erődökben kisebb tisztek valának1). 
A nehány száz főnyi szabad hajdúk Esztergomot, Budát 
vigyázták, és háborgatták; a négy-öt század szabad lovas 
részint maga Bottyán, részint Bezerédy mellett volt.

A várakat Bottyán jókor elláttatta élelemmel bőven; 
némi őrhadat vetett a helyre igazított Somlóvárba is* 2), 
biztosított éléstárakat helyezvén mind e, mind a többi 
várba, külső hadai számára. A prófontházakat azonkívül 
mindenütt telisdedteli hordatta eleséggel, hogy seregével 
soha meg ne szűküljön.

Ily intézkedések közepette hirtelen Székes-Fej érvár 
alá szállá, és e várat bevette, feladás utján3). A Rábán
tál való kuruczok ugyan ez idő tájt Ovárt szorongatták, 
ostromolták4).

Midőn Bottyán Rabutinnak Pestről Budára költöz
ködését s másfelől Stahrembergnek is indulását megértette:

’) Eszterházy Antal tábori könyve.
2) Ugyanott.
3) Kolinovies nemz. muz. kézir. lat. föl. 391.
4) Ugyanott.
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kiáltványok által inté a vármegyéket s népet a hazához 
és a felkarolt ügyhez tartozó hűségre, állhatatosságra. 
A lakosoknak megparancsoló, hogy gabonájokat ássák 
el rejtett vermekbe, vagy hordják ki a takarmánynyal 
együtt az erdők sűrűjébe, hogy a császári had sohol élel
met ne találhasson. A mi szénát szalmát el nem hord
hatnak : inkább égessék el előre magok, — mert az el
lenség tábora úgyis fölemésztené. A mint a németek kö
zeledtét hallják: magok is családjaikkal együtt hagyják 
oda falvaikat, házaikat, s értékesb holmiikkel vonúljanak 
az erdők: a Bakony, a Vértes rengetegeibe.

És a szegény nép annyira szerette Bottyánt, oly hű 
volt az ügyhez : hogy mindezt megcselekvé. Daczára a 
téli kemény hidegnek, hetekig ott künn sanyarogtak az 
erdőkön, hevenyészett gunyhókban. Gabonájokat laposra 
vert vermekbe rejtették, marháikat erdőkbe, titkos helyekre 
hajták. Az akkori császári tábornokok levelei telve van
nak bámulattal „e nép makacs gonoszsága felett;“ falus
tul elfutnak, úgymond, előlünk, gabonájokat, barmaikat 
elrejtik, szénájokat, szalmájokat elégetik, s mi koplalha
tunk üresenhagyott hideg házaikban, ha a szünet nél
kül rajtunk portyázó kuruczok ezeket is fejünkre nem 
gyújtanák. Katonáink, lovaink— fegyver, éhség, hideg 
miatt hullanak.

Rabutin sokat szenvedett hadával, melyet főleg a 
rendkívüli hideg igen megsanyart, január 21-kén érkezett 
Pestre1). Serege állott saját vasas ezredéből, Salm, Tollet, 
Virmond, Pálffy, Neuburg, Althan, és Thirhaimb csá
szári ezredéiből, és 6000 számot tevő négy dán regiment- *)

*) Berthóthy István levelei Károlyihoz. Eszterházy tábori könyve, stb. 
—  A frankfurti „Theatrum Europaeumα s utána Kolinovics hibásan teszik 
Kabutin Pestre érkeztét február 21-köre. Az első alkalmasint sajtóhibá
ból cselekedte, s a második utána ment. A napok száma egyébiránt helyes 
nálok, csakhogy mindenütt az elŐttevaló hónap értendő.

10
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bői: Harboan, Osten, Malczan ésEndom 1). Átköltözésök 
a Duna zajlása miatt lassan haladt, úgy hogy csak február 
3-kára volt oda át az egész hadtest. Azonban Budáról 
eleség és szénaszerzés végett erős csapatot küldöttek ki 
Prayner vezérlete alatt; Bottyán annyira elhordatá a kör
nyékből az élelmet az erdőkbe: hogy e csapat eredmény
telenül érkezett vissza. A had tehát egészen kiélé a budai 
és pesti várőrség eleségét. Különösen takarmányban oly 
nagy vala szükségök, hogy e miatt több mint 1000 darab 
ágyú- és társzekér - vontató lovuk, igás barmuk veszett 
e l2). Tüzelőül pedig, hogy meg ne fagyjanak, mind le
verték s fölégették a pesti és budai házak, sőt még a 
nagy kincstári sóraktárak fedélzetét is3).

Stahremberg Rabutin Pestre érkezése idejében alá 
jőve Sopronyból Győrbe, és innét némi lovasságot vezér
lett február első napjaiban Rabutin elé, hogy őt tovább 
segítse Budától.

Bottyán nem látá czélszerünek Stahremberg és Ra
butin begyakorlott sorkatonaságával — ezeket a kuru- 
czokénál hasonlíthatlanúl nagyobb tüzéri erő is támogat
ván — döntő ütközetet kisérleni; könnyű lovasai, fürge 
hajdúi úgyis sokkal alkalmasabbak voltak a portyázásra.

Rendszere tehát ez volt, és ezt gyakorolta nemcsak 
e téli és tavaszi, de az egész 1707-ik évi hadjárataiban: 
a merre Rabutin, Stahremberg és Pálffy — ha ez t. i. 
velők vala, mert ennek ráczaival külön  könnyen elbánt 
— vonultak, ő, miután a lakosok, parancsára mindenütt 
elfutának s az eleséget eltakaríták elölök, negyed vagy 
félmértföldnyi távolból kiséré két oldalról hadaikat. Ha 
csatarendbe állottak: ő is azt tévé, de nem ütközött, leg- *)

*) Kolinovics. 389. ée 391. föl.
2) Ugyanott.
3) Ugyanott éa a „Theatrum Europaeum.“
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föl ebb nehány lovas ezreddel, melyeket rövid összecsa
pás után meg visszaparancsola, ha a németeket már meg- 
riasztá. Hogyha a császáriak élelemszerzés végett egy
két ezredet kiküldöttek: ezt minden oldalról megtámadá, 
vágatá, és visszaverte; maradozóikat, társzekereiket elí’og- 
dostatta. A föntebbi módok által minden eleséget elzárt 
elölök, úgy hogy katonáik, lovaik masírozás közben éh
ség miatt hulladozának. Ezenfelül nem volt nap, nem éjjel, 
hogy véletlenül meg ne támadtatta, föl ne riasztatta volna 
Őket apróbb csatározások, egy-két ezred, sőt néha csak 
egy-két század könnyű lovas által, melyek nagy lövöl
dözve, riadva csaptak reájok, mintha egész dandárok ro
hannának; hirtelen megütötték őket, 40—50-et levágtak, 
s mire amazok liarczrendbe állottak volna: gyors lovai
kon ők meg’ visszarepültenek. Éjjel reájok gyújtatta a há
zakat, a sátrakat; ágyuztatni kezdett, s vak-támadások
kal örökösen nyugtalanítá, fárasztá. A szoros és erdős, 
berkes helyeket megrakta hajdúsággal: és a mikor nem 
is álmodták volna, két oldalról beléjök puskáztatott. Két 
nagyobb harezban pedig: Pápánál és a Balatonnál kemé
nyen megveré vala őket, Csobáncznál is nagy csúfot valla 
Rabutin. Ha ezek folytán ez utóbbi s Pálffy égetni, pusz
títani kezdtek: Bottyán Ausztriába, Styriába s a rácz 
falukra küldött nehány ezredet, a kik tízszeresen vissza- 
adák a kárt. Ily czélokra leginkább a felköltött nemes
séget használá, a kik a jó prédáért örömest megtették.

Rabutin február 6-kán indult ki Budáról, s a Győr
ből alá-jövő Stahremberg segélyhadaival 8-kán Bicské
nél egyesüle1).

Azután Fejérvárhoz szállott, melynek várát Bottyán 
úgy látszik nem látá el őrséggel, tán mert kevés gya
logja vala. Innen Simontornya alá mene Rabutin; azt *)

*) Szalay L. VI. „Theatrum Europaeum.“ Kolmovics.

10*
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hihette, hogy e várat ő is eltudja rohammal foglalni, mint 
1705-ben Bottyán. Megkisérté tehát, de 70 embere vesz
teségével visszaveretett alóla. Ment a Balaton felé, a ku- 
ruczoktól mindenütt körülrajozva. Bottyán már Buda és 
Fejérvár közt is tetemesen lecsapdosott embereiből és ba- 
gázsiájából, a Balaton mellett azonban nagyobb erővel 
támadván re á : 400-ig való emberét levágatta. Szintén ily 
roszúl járt Csobáncz alatt.

E magas hegytetőn épült sziklavárba a vidék nemes
ségéből többen menekültek be értékesb holmiikkal, meg
lehetős kincset halmozván ott egybe. A hír ezt még 
nagyítá, és Rabutin rá éhezett. Alája szállá a kis szikla
fészeknek, melyben csak 30 jó hajdú volt, körülbelől 
ugyanennyi bemenekült nemessel, úgyhogy a benntlévő 
férfiak száma Kolinovics szerént1) a 60-at meg nem ha- 
ladá. De e benntlévő nemeseknek hőslelkü nejeik is 
voltának, a kik mint látni fogjuk, vetélkednek az egri 
hölgyekkel.

Rabutin a kurucz fogságból nem rég kiváltott Kreuz 
tábornokra bízá az ostrom vezetését. Ez hármas roham
oszlopban, ostromlétrákkal ellátva, fel is hatott a nagy 
meredek bérczen, a vár tövébe. Erősen lőttek ki reája, 
legördített szikladarabokkal is sodratták alá katonáit. 
Kreuz e fölött feldühödve, elkezdett a falak alatt kiabálni: 
hogy ha a várat elfoglalja, az őrséget és minden benne 
lévőket élve megsüttetendi! *) Egyszersmind lábtóit a fal
nak támogatatván, karddal is reá hajtá az ostromra ka
tonáit; más részről a várkapuját petárdával belövette, s 
hadai borohantak. De a vitéz kurucz hajdúk a kapu 
közében harczolva, visszavágták a németeket; a falakról 
pedig midőn Kreuz dühös kiabálását hallanák: többszö
rösen reá tüzelének; az egyik golyó homlokon találá s le- * 2

*) Nemz. múz. kézir. lat. föl. 389.
2) Ugyanott.
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teríté a generálist, a kire most kövek is hullottak alá. 
Rögtön meghala1). Odafenn pedig a férfi - bátorságu 
amazonok köveket folyton hajigáltak, s forróvizet öntöttek 
alá a vívókra, a kiket a hajdúk s a nemesek golyói is 
ugyancsak öldösének. Majd férfiak és nők közös erővel 
roppant gerendákat emeltek föl és dobtanak alá, a melyek 
a németeket lábtóikkal együtt összetörve lesodorák. Az 
ostromlók közül csak egyetlenegy juthatott fel a falte
tőre : az amazonok azt is alá hajíták a mélybe2).

Erre a nagy veszteséget szenvedett németek szaladni 
kezdettek le a bérczen; ekkor az őrség Kolinovics sze
rént kövekkel rakott szekereket, a most is élő zalai nép
hagyomány szerént pedig — mely ezen hősi védelmet 
máig fennen-emlegeti — hosszú gerendákkal mint tengely- 
lyel összekapcsolt malomkőpárokat gurítottak le utánok, 
s csakúgy söprették le, zúzatták össze őket. Kolinovics 
a kuruczvilág utáni években — 10 évvel müvének írása 
előtt — járt azon vidéken, és Gyula-Keszin személyesen 
beszélt ezen csobánczi amazonok egyikével, a ki elmondá 
neki a hősi védelem részleteit, s a ki még akkor is — 
ámbátor már öreg volt — gúnyosan emlékezék Rabutin 
e csúfos esetéről, visszavert hadairól, és büszkén Cso- 
bánczról*). Kolinovics csak abban téved, hogy e két
ségkívül 1707. mártius első napjaiban történt eseményt 
1706-ra teszi. 1706-ban Rabutin nem járt Dunántúl. 
Egyébiránt a becses adatokért e kis tévedés — melyet 
más források után biztosan helyreigazítunk — könnyen 
megbocsátható.

Kreuz tábornokon kívül elesett Rabutinnak Csobáncz 
alatt 50 tisztje s 300 közlegénye, mint Eszterházy Antal * 2 3

*) Kolinovics. 389. Továbbá M. B on b ard i: „Topographia Magni 
Regni Hungáriáé. u (Bécs, 1718. 78. 1.)

2) Nemz. múz. kézir. lat. föl. 389.
3) Ugyanott.
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írja. Kolinovics így fejezi be a jelen történetről irt so
rait : „ Ekkép Rabutin nagy veszteséget szepvedvén, szé
gyennel és gyalázattal terhelve czafolt el Csobáncz alól, 
a remélt kincsek helyett, a melyeket a kuruczok oda be
takarítanak, s a melyeknek szórajáért ők leginkább neki 
mentek az ostromnak. E szégyent még növelé az, hogy 
inkább nők ereje által veretett vala vissza1).

Rabutin Csobáncztól, — Sümeget csobánczi kudarcza 
után meg sem mervén próbálni, Pápa felé tartott. Boty- 
tyán mindenütt nyomában, éjjel-nappal csapdozva, űzve, 
fárasztva irtóztatóan elnyomorodott hadait, melyek közül 
kivált a dánok roppant sokat szenvedtenek. Bottyán fő
tisztjei között a császáriak egyik legserényebb és legvak
merőbb háborgatója a hires vitéz dandámok Bezerédy 
Imre vala. Rabutinnak Csobáncz alól elvonúlta után tör
tént, hogy seregéből egy óriás termetű és erejű rácz ka
pitány annyira felboszonkodék Bezerédyre, miszerént nyil
ván megesküdött, hogy Bezerédyvel megvív, és őt hacsak 
szerét teheti, élve elfogja. Mikor azért Sümeg és Pápa 
közt a két tábor igen közel állana egymáshoz: az óriás 
rácz előnyargal, és nagy felszóval párviadalra szólítja 
Bezerédyt, a seregek előtt. A kis termetű, de rendkívül 
ügyes és rettenthetlen Bezerédy előugrat, s miután pisz
tolyaikat egymásra eredménytelenül kilőtték volna: kard
dal vágtak össze. A kis Bezerédy igen ügyesen balol
dalára kerüle a rácznak, és keményen vitt vele, de az 
mesterileg felfogá kardja csapásait, sőt egyszer, ollyat 
sújtott Bezerédy kardjára, hogy ez kettétöíött. Az óriás 
rácz kapitány most balkarjával derékon ragadta a hozzá- 
képest törpe termeténél fogva is nagy hátrányban lévő 
s most már fegyvertelen embert, saját lovára emelé, s 
azzal jobb kezébe kapva a kantárszárt, villámgyorsan

') Nemz. múz. kézir. lat. föl. 389.
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kezdett nyargalni becses zsákmányával a császáriak tá
bora felé. Bezerédy azonban e különös helyzetében, a 
levegőben lóggva sem veszté el bátorságát: jobbjában 
maradt kardmarkolatával oly erővel sújtotta meg a rácz 
fejét, hogy ez, erejét vesztve megingott; Bezerédy ekkor 
kiragadá magát karjai közül, az óriást is magával rántva 
a földre. Itt hirtelen felugrék, kihuzá ellenfele pallosát, 
s levágta véle gazdájának fejét. így lovagolt vissza a 
kurucz táborba nagy győzelmesen, a megölt óriás lován 
ülvén, és annak saját kardjára tűzött nagy véres fejét 
hozván magával diadaljelűl.

Ezen Kolinovics által leirt vitézi tett emlékezete a Be- 
zerédy-utódok között is fennmaradt mint családi hagyo
mány, mindazáltal némi eltéréssel. E hagyomány szerént 
ugyanis á leirt párviadal Fertő-Szent-Miklós és Szerda
hely között történt volna, a mezőn, egy kis csermely 
partján, mely a szerdahelyi határt — Bezerédy-birtok — 
a szent-miklósitól elválasztja. E patak mezején, a szerda
helyi határban, körülkorlátolt téren rohant volna össze a 
hős Bezerédy az óriás ráczczal. Vivásközben Bezerédy 
kardja tőben eltörvén, a rácz dühösen csapott a védte
lenre, hogy őt levágja; de Bezerédy, ki rendkívül jeles 
lovas vala, kisíklott előle, s könnyű paripáját a korlát 
mentében folyvást oly ügyesen forgatá, hogy a rácz soha
sem bírt közelébe jutni. E forgolódásai közben Bezerédy 
egyszer a korlát azon részéhez talált' közeledni, a hol kí
vülről saját fegyverhordozója szorongó kebellel szemléié 
ura veszedelmét. A hű ember kapva a jó alkalmon, oda 
szóla Bezerédynek: „Vitézlő Uram! oda-akasz to t tam  
ám a fokost is a n y e r e g k á p á r a ! “ Erre Bezerédy, ki 
folytonos üldöztetése, forgolódásai mellett is elég ügyes 
volt a fokost leoldani, jobbjába kapá ez ősi fegyvert, s 
egyenest visszafordulván a ráczra, úgy vágá vele nyak
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szírt, hogy ennek óriás teste azonnal lélektelenül zuhant 
le lováról1).

Bezerédy Imrének egy ezüstből művészileg készült 
fokosa Ménfőn (Győrmegyébeu) őriztetik utódainál, — 
tán ugyanaz, melylyel a ráczot megölé.

Érdekes emléke a ritka vitéz, roppant hadi szeren- 
cséjü, s mégis oly szomorú végű brigadérosnak.

E szép hősi tett is nem kis mértékben hathatott csüg- 
gesztőleg Rabutin katonaságára, míg a kuruczokat még- 
jobban föllelkesíté.

XVI.

Rabutinnal Bottyán Pápánál mártius elején megüt
között, s kivált gyalogságát igen megveré. A győzelem 
az ő részéről sem volt vér nélküli, de szép nyereség 
jutalmazd vala.

Midőn e vereség hire elhatott Sopronyba: Stahrem- 
berg Miksa alaposan tartván attól, hogy Rabutin most 
már önerejéből át nem bír hatolni a Rábán, Ebergényi 
és Czigínyi tábornokokkal eleibe indul vala Sárvárhoz* 2 3). 
Rabutin e segítséggel csakugyan át is költözött, s míg a 
kuruczok elé — a Rábavonalt erősen megszállván — ama 
három tábornok pihent seregei állának: az ő megroncsolt 
hadai pihenőre felvonúltanak, s márt. 15-kén értek Soprony 
alá8). Nyomorúlt, kiéhezett, megfáradt, elrongyollott volt 
e had; különösen a dánok — kikből sok el is veszett, 
elannyira, hogy ezeket Bajorországba küldék fáradalmai
kat kipihenni4). Rabutin hadaiból Bottyán — mint Esz- 
terházy Antal Rákóczinak írja — Budától a Rábáig leg-

*) D eák  F eren cz nagy hazánkfia ö nagysága, és B e z e r é d y  M ik
lós püspök ő méltósága szives szóbeli közlései után.

2) Ritter-krónika.
3) Ugyanott.
4) „Theatrum Europaeum.“
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alább másfélezeret levágatott. Sokat el is fogtak. Az ele- 
ség szűke miatt saját lovaikat öldösték le és falták föl, 
társzekereik fája tüzénél sütvén meg; míg a kuruczok jól 
védett magtáraikból és váraikból élvén: semmiben szük
séget nem szenvedének, s elüttök a nép is feltárá gabnás 
vermeit.

Rabutin elkényszeredett hada szidta, átkozta tábor- 
nagyját, tiszteit: miért hozák ily országra, ily nép közé 
őket! Maga a sopronyi német krónikás (Ritter) írja róluk: 
„Sie haben auf den Rabutin ziemlich gescholten und ge
flucht, dass er sie so hereingefuhret hat, und so viel Hun
ger und Noth ausstehen mussten; und viele Pferde und 
Ochsen, so an denen Wägen angespannt waren, zu gründe 
gehen mussten; und die Pferde — wie man erzählet — 
so wo nur ein Stück Holz bekommeten, oder wo sie an 
denen Wägen angespannt waren, dieselben abgenaget, 
und gefressen haben, denn keine Foutrage war zu be
kommen, weilen auf allen seiten wo sie herauf marschier
ten, die Krüzen (a kuruczok) standen, upd allso nirgends 
etwas bekommen konnten. Sie gingen von hier nach 
Wien hinauf“ ').

Rabutin Budától jöttében mindenütt, de kivált a 
Balaton mellett és Pápa táján kegyetlenül prédáit és ége
tett; ennek megboszulásául most Bottyán, addig is míg 
Ausztriába beüthetne: Balogh Ádám hadai által Péter- 
várad táján két rácz falut pusztítata el; a férfi-lakosokat 
kiírták, a nőket, gyermekeket rabúl vivék. A pétervára- 
diak marháit is elnyerék vala.

Maga Bottyán pedig áttöré a németek által jól meg
rakott Rábavonalt, s a. császári hadakat, mint Ritter króni
kája mondja, sokakat levágván belőlük, keményen nyomta 
fölfelé, úgy hogy Pünkösdre már Soprony ágyúi alatt

') Hasonlóul ír a „Theatrum Europaeum.
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volt kénytelen meghúzni magát a császári sereg; még 
ott sem mere szabadon tanyázni a győzelmes kuruczok 
előtt, hanem elsánczolá magát. Katonáik közül napon
ként szökdöstek át a kuruczokhoz, s e miatt spanyol lo
vasokkal kelle őriztetni őket. Sopronyt Bottyán oly szo
rosan ostromzárolá, hogy a falak közül kilépni nem vala 
bátorságos1). Es így ismét az egész országrész Bottyán 
kezében volt, a ki most már Ausztriára is kiildé dere
kasan tüzelő portáit, keresztül a császáriak lineáin. így 
tört át például Bezerédy 1000 lovassal, és Schwarzenbach 
s Frauenkirch mezővárosokat kizsákmánylá, elpusztítá. Ily- 
lyes portázások gyakran estenek.

Egyébiránt lássunk némi egykoni, részletesb adato
kat: Károlyi Sándor naptári jegyzeteiből, Rákóczi, Eszter- 
házy Antal, Bottyán, Bezerédy, Pálffy leveleiből, Kolino- 
vicsból, és a nemzeti múzeumban lévő azon negyedrétű, 
névtelen, egykorú naplóból (hung, quart. 64.), melyet Po
zsonyban s vidékén valami labanczos magyar ember, hi- 
hetően gr. Pálffy Miklós, vagy az Illyésházy grófok tisztje, 
vezetett vala.

K á ro ly i  jeg y z e te i :  „In Februario. Az Rabutin 
ereje Székes-Fejérvárnál feneklett meg, Guido Stahrem- 
bergé Nyéknél (Sopronymegye) az sánczokban. — Boty- 
tyán Generális nagy égetést tött Styriában, R ab u t in  ba- 
g á zs iá jáb an  is jó l  lec sap d o so t t .“

Bezerédy írja Károlyinak datum nélkül, azonban 
minden valószínűség szerént 1707. február elején: „Sop- 
rony táján lévő ellenség most is in loco vagyon; az 
erdélyi német is már szintín Budára s íolebb is penet- 
rált; hogy nem tudta Nagyságtok az Tisza vagy az Duna 
víziben ölni! — már az is minket fog persequálni, és 
szegény földünket pusztíttani! . . . .  Itt az az híre, hogy

Ritter-krónika.
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Dunántúl elunta Nagyságtok, kegyelmetek az németet tar
tani, már mivélönk fogja tartatni, quasivero nem volt kit 
tartanunk! — Itt az sopronyi német ki-kicsap, s fölveri az 
falukat; én is Soprony fölé fol-fölcsapatok: Klimpát fol- 
dulattam és föl is égettettem, m ost ú jobban  M edgyest 
verettem  fö l“x).

A név te len  L abancz  N apló: „Febr. 14. Ollyanhír 
volt ma, hogy az magyarokat Budánál megverték, az kik 
Rabutint akarták megütni; azonban Guido (Stahremberg) 
és az Bán (Pálffy) hátúi kerülték meg az magyarokat, az 
kit ó'k nem is reménlettek. Tegnap penig azt beszéllet- 
ték, hogy Rabutint verték meg az kuruczok. “

Febr. 21.: „Rabutint Fejérvár felé hirdetik menni.“
K á ro ly i jeg y ze te i: „In Martio. Generális Rabu- 

tin maga corpussával Balaton mellyékén felmenvén, min
deneket elpusztított, Rábántúl conjungálván magát az felső 
erővel. “

É sz té rh á z y  A ntal írja Károlyinak Emőkéről (Nyi- 
tramegye) 1707. mart. 11-kéről: „Rabutin legelsőben is 
Simontornyát tentálván, ott többet vesztett el hetven em
berénél, s köveljét béküldvén a várban, azt tömlöczben 
tötték (hihető, Rabutin kegyetlenkedéseiért, dulásaiért); 
s annakutánna onnét cum longo naso recedált Csobáncz 
felé, melyben extra omnem spem et ‘dispositionem (?) har- 
minczig való puskás hajdú bémenvén, ellenek formaliter 
obsideálta Rabutin, s ostromot tentálván, fegyverrel és 
kövekkel 300 gregáriussát és 50 tisztit vesztette el alatta; 
úgy annyira viselte azon 30 hajdú magát, hogy már a 
kapuját is belővén (a várnak) az ellenség, — belőle vág
ták ki, mint azt ím Domokos Ferencz uram Csobánczbul 
írott levelébül kitanulhatja kegyelmed. Egy szóval min
den napon hadaink túl a Dunán lcét-három ízben az egész *)

*) Károlyi-levéltár.
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armádát megütvén, úgy elnyomorították és rettentették, 
hogy ha S ta rn b erg  friss , n y u g o d o tt néppel e lei
ben  nem jö t t  v o ln a : b izo n y o ssan  soha N ém etor
szágban  nem m ehete tt volna; mert már általmenvén 
a Rábán, egymással magokat conjugálván, reménlem ek- 
korig a lineát (Sopronynál) is meghaladták, s úgy látom 
azon belöl kívánja népét megnyugosztalni . . . .  Rabutin 
is Csehországba készül, noha nem kevés kárral: m ert 
D u n án tú l csak  e lveszett közzű lek  m ásfélezer.“

A L abancz  N ap ló : „Mart. 4. Rabutin Dunántúl 
az kuruczoknak jószágait sok helyütt fölégette.“

„Mart. 12. R abu tin  g y a lo g ja it (martius első 
napjaiban) P á p á n á l igen  m egverték  az ku ru czo k ; 
nagy kár esett magokban is, de ugyan övék volt az 
nyereség. “

„Mart. 14. Kőszeg várának egy részét elhányaták 
az kuruczok. Bezerédy Imre Rumnál, Bottyán Sümegnél 
van; gyakran esnek aprólékos csaták.“

Megjegyzendő, hogy e jegyzetek mindig 5—6 nappal 
későbbiek mint az esemény, a melyet elbeszélnek.

„Mart. 15. Pápánál megverekedtek, és mind a két 
részről alkalmas csorba esett. Sopronynál valami polgá
rokat fogdostak el az kuruczok. — Az ku ruczok  Ra
b u tin  co rp u ssáb u l három  vagy  n ég y száza t leö l
tek  az B a la ton  m elle tt.“

„Mart. 15. Feldabl felesége gyütt Bécsbül, azt 
mondja, hogy Ausztriában megint crudelitást követtek el 
az kuruczok.“

„Mart. 18. Rabutint Szombathelynél hirdetik lenni, 
és hogy Bezerédyt az Kemenesalján fogták volt el, de 
száz aranynyal négy dragonyost corrumpálván, el
eresztették. “

„Mart. 21. Pápa táján szintén úgy pusztított Rabu
tin, mint az íöl'földön. “ (1706-ban t. i. Rabutin Kassa, Mis-



157

kolcz, Szikszó és Tokaj vidékét égeté vala; a miért az
tán viszont Morva szenvedett meg.)

„Mart. 26. Olyan híre van, hogy Rabutin emberei 
igen halnak. — Az Fehérhegy alatt sok korucz van, Mor
vába akarnak csapni.“

Miután Bottyán a Rábavonalt a császáriak kezeiből 
mártius közepén kiragadta, és ezeket mind nagyobb ve
reséggel nyomta föl egész Soprony falai alá, elsánczolt 
táborukba *): ismét a Rábán túlvaló föld lön a háború 
föszinterévé, s az maradt az év végéig. Soprony folyvást 
szoros ostromzárlat alatt tartatott a kuruczok által2 *). A 
császári hadak belé és ágyúi alá valának szorítva.

A császár azért, dolgainak jobbra fordítása végett 
Stahremberg Guidot nevezte ki összes magyarországi ha
dainak főparancsnokává, Bécsben április 5-kéns). Ez, april 
16-kán Köpcsénybe érkezett, a melynek környékén és a 
Csallóközben 15 regiment várakozott reá. Túl a Dunán 
Pálffy és Rabutin valának hat gyalog, és négy lovas 
ezreddel, s a ráczokkal mtíködendök. Alattok Ebergényi, 
Draskovics, Czigínyi, Nádasdy, Prayner s több táborno
kok. Mivel Stahremberg Leopoldvár megsegítését vévé 
czélba, s így a Duna balpartjára volt átmenendő: Boty- 
tyán mindgyárt Rabutinnak s a többi német tábornokok
nak Soprony alá szorítása után visszaküldte Eszterházy 
Antalnak Győri Nagy János és Réthey György ezredeit; 
a nagyobb veszedelmet már győzelmesen kiállotta, többé 
ez ezredekre nem vala szüksége. Csak Révay Gáspár 
hajdú-ezere marada még nála, de e helyett viszont Fodor 
ezerét küldötte át Eszterházyhoz4).

*) Ritter-krónika.
8) Ugyanott.
*) Arneth.
4) Eszterházy Antal tábori könyve.
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A Volfkskeld-féle császári chevaux-legers ezred, mely 
Szombathelyről Staliremberg Guidóhoz Köpcsény felé 
igyekezett: Bezerédy által utjaközben megrohantaték; 
Bezerédy közűlök 80-at véres harcz közben levág, a töb
bit megfútamtatja. Ugyanekkor a császáriak támogatására 
Horvátországból Herberstein vezérlete alatt feljövő rácz 
csapatok, velők szemben-találkozó 1000 kuruczot szét- 
ugrasztanak, három zászlót nyervén. Mind e két eseményt 
Kolinovics írja1); a föntebbire vonatkozólag megjegyez
zük, hogy Bezerédy alkalmasint jóval több kárt tőn 
80-nál ama császári lovasságban, mert Kolinovicsnak meg 
van az a szokása, hogy a császáriak elesettéinek számát 
mindig kisebbíti, sőt gyakran egészen elhallgatja, ellen
ben a kuruczokét meg szokta kétszerezni, ha ezek vesz
tettek. És a jelen két esetnél a kuruczok veszteségéről 
egészen hallgat; bizonysága: hogy részükről majd semmi 
kár sem esett.

K á ro ly i je g y z e te i:  „In Aprilis. Innét az Dunán 
M. Generális Gróff Eszterházy Antal, tál penig Bottyán 
János éjjeli nappali portázással fárasztják a németet. Ra- 
butin Generális Bécsben az elveszett ármádiáért szám
adásra attraháltatik, kinek helyében Guido Stahremberg 
praeficiáltatik magyarországi commendónak. “

Stahremberg hadaival csak junius elején ment át, akkor 
sem véglegesen, a Dunán; addig aprilisben saját, úgy 
Rabutin és Pálffy hadaival újra megrakta a felső Rába- 
vonalt, de azért Bottyán minduntalan általcsapkodott, sőt 
hadainak egy része Bezerédyvel a németek háta mögött 
túl a Rábán marada, és Soprony ostromzárlatát, s az 
ausztriai beütéseket folytatá.

A L ab an cz  N ap ló : „April 9. Valami hradistyai 
ember gyütt Bécsbül, azt mondja, hogy tegnap gyüvet *)

*) Nemz. múz. lat. föl. 389.



159

három tüzet látott Ausztriában, hogy szerencse, ha kuru- 
czok ne füstöltek megint."

„April 10. Rabutin és Guido corpussa Szent-Gott- 
hárdtul egész Kapuvárig csinált lineát; eo non obstante 
2000 kurucz 2. Áprilisban általcsapott az Rábán, három 
németes embert vitt el rabul, és három németet, az kik 
convoi voltának az németes embereknek.“

„A pril 12. Tököli, az ráczok generálissá és az pa- 
triarchájok (Csemovics) azon instálnak most Bécsben, hogy 
pro fidelibus servitiis Ő Fölsége egész C sallóközt, Rá
b ak ö zt és M uraközt nekiek adja, és nem koronáiul 
dependenter, hanem immediate az udvariul. Tökölinek 
aranylánczot adott O Fölsége, de az többit nem resol- 
válta. “

„A pril 13. Az magyarok megint általcsaptak az 
Rábán, és az ném eteknek  való p ro v ís ió t á lta lv it-  
ték az R áb án .“

„A pril 17. Az kuruczok a budai, ó-budai, és az 
péterváradi marhát elhajtották, és Péterváradjánál két rácz 
falut rablottak föl, az fé r f ia k a t k a rd ra  hány ták , az 
asszonyokat és gyermekeket ra b ú l h o z ták  e l.“

„A pril 19. Az hol Rabutin járt: 30 forint méreje 
az gabonának.“ (A nagy pusztítás miatt.)

„A pril 20. Az 6000 dánusbul alig tért 6000 hazá
jában; ergo eshetett azok közül Rákóczi rabságában is.“ 
Imé mily óvatosan jegyzi föl észrevételét a labanczos 
ember a dánok megfogyásáról, de el mégsem hallgathatja.

„A pril 24. Pápának egy részét actu demoliálják.“ 
Eszterházy tábori könyve is említi ez időről, hogy Boty- 
tyán Pápa erődítményeinek maradványát — melyet t. i. 
1705-ben le nem romboltatott — ekkor széthányatá, ne
hogy a császáriak helyre állítsák és őrséget vessenek bele.

April utolsó napján Bezerédy Imre a ráczokat, — 
Libény - Szent - Miklósnál, majd Mosonynál keményen
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megveré, s a várost fejeikre gyújtatá. Sok esett el a har- 
czon, sok égett oda a házakban. Május első napjaiban 
pedig Bottyán a fősereggel maga is átmenvén a Rábán, 
Óvámál Secula regimentjét tönkre tette, s a többit is al
kalmasan megzavaró. A kuruczok eláraszták a Rábaközt; 
Soprony és a Lajta vidékén is mind hatalmasabbúl csap- 
dosának.

R ákóczi ír ja  Károlyinak 1707. május 13-káról Sze
rencsről : „Hogy Dunántúl lévő ellenség Erdélynek ha- 
maijában succurrálhasson: módját nem láthatom, — mi
vel Óvárnál Secula regimentjét füvellésben Bottyán föl
vervén, alkalmas confúsió esett közöttök“ 1).

A L abancz  N apló : „Május 9. Az kuruczok ollyan 
szándékkal vannak, hogy Morvát három felül üssék meg, 
és Ausztriát látogassák meg. Az n o v e llák b a n  van, 
(Újságok, melyek Bécsben jelentek meg) hogy  az ráczo- 
k a t  M osonyvárm egyében  m egverték. R abu tin  re
g im en tjének  m ár csak az szám a vagyon  meg, de 
sok h íjjá  volna, ha szám lá lásra  sz á lln a  az do log .“

„Május 10. Rábaközben sok kurucz vagyon. — Az 
országpusztító ráczokkal s horvátokkal ultima április Lé- 
bennél (Libény-Szent-Miklós) igen megjáratá Bezerédy 
Imre az áprilist, — fe lese t len y a k a z ta tv á n  bennek. 
De 7. Maji így ir György öcsém (Kis Martonbul): Mo- 
son t sz o ríto ttá k  az kuruczok, az ráczo k a t o tt pas- 
k o ltá k  meg, rájok gyújtván az várost: felénél több  
égett el.“

„Május 18. Erdélybe 10 regiment készül Rabutinnal.“
„Május 20. Ebergényi uram egynihány lovát és 

Pálffy s Adám (Draskovics) lovait per totum elhajtották 
az minap az magyarok.“

®) Gr. Károlyi-levéltár.
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XVII.
Stahremberg Guido június első napjaiban 12,000 em

berrel átment a Dunán, hogy a Vág mellett hadakozzék. 
Erre Bottyán kuruczai, mitsem törődve Rabutin és Pálffy 
hadaival, átcsaptak a sopronyi lineán, s egész Bécs tájáig 
felszáguldozának. Sopronyt s alatta Ebergényiéket úgy 
közre szorítva tartották folytonosan, hogy a falak közül 
kilépniök sem lehetett. A kik ezt tenni merészlették június 
3-kán, a kuruczok által elfogattak, közöttük tekintélyes, 
gazdag polgárok, a kiken aztán busás váltságdíjakat voná- 
nak a magyarok, pénzben s posztóban, hadaik számára1).. 
Bottyánt magát június 4-kén Pápán2) de pár nap múlva 
újra Rábaközben találjuk, hol a császáriakat annyira szo
rongatta, hogy Pálffy a horvátoktól Varasdon tartott gyű
lésükön új segédet vala kénytelen kívánni. Ezek 1200 
határőrt ajánlottak, a kikhez szerémségi ráczok s egyéb 
csapatok is járulván, a bán június második felében heted- 
félezer emberrel indulhatott által a Dráván, Rabutinnak s 
többi tábornok-társainak segítségére.

K á ro ly i je g y z e te i:  „In Mense Júnio. Az Rabu
tin corpussa rábai passokon lévő postérungokon subsistál 
Dunántúl; kiken is szép szerencsés prébákot tött Beze- 
rédy Imre brigadéros. “

A L abancz  N ap ló : „Jún. 4. György 1-jérül iija 
(Kis-Martonból): Guido általgyütt 12,000-rel az Dunán. “

„Jún. 5. Az m agyarok  Bécs tá já t  m egint fel- 
já rá k ;  ra b o k a t is v itten ek  m ag o k k a l.“

„Jún. 15. Sopron, Vas, és Moson vármegyékben az 
magyarok akkor futosnak, az mikor akarják; 7-kén az 
sopronyi kapu elől hajtottak el nehány ökrét.“ * 11

*) Ritter-krónika.
*) Saját levele a dömsödi levéltárban.

11
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„ Jún. 25. Bán uram (Pálffy) közelít az ráczokkal, 
— Bezerédy eliben ment volna. (Úgy van; hogy Rabu- 
tinnal egyesülhetését elvágja.) Maximilián Staremberg 
12-kén szállott Kopházához (Soprony és Czenk közt); va
lamerre mégyen: m in d e n ü tt k u sz á lta t ja  az vetéseket. 
Bécs tá já n  csaknem  m indennap  lárm a vagyon, 
kedve szerén t gázo lván  az k u ru czság  az lineá- 
ko t; megint marhát is hajtottak el az herczeg (a labancz 
Eszterházy Pál) jószágábul, és Rohrbachnál csaknem fér 
tály mérföldnyire portázták föl az lineát. “

„Jún. 29. Bán uram Sopronhoz közelít 6000 em
berrel, és az Dunántúl való földön 0  Nagysága fog com- 
mendérozni (az Erdélybe menendő Rabutin helyett); Ra- 
butin bagázsiája is Sopron felé indult; úgy hírlik, hogy 
Guidóval fogja conjungálni magát.“

Míg Bottyán Bezerédyt Pálffy elé indította, s a 
sopronyiakat körültáborló és Ausztriára sűrűn küldözött 
portyázó csapatai által foglalkoztatá: maga merész válla
latot kísérlett meg. Ugyanis hadainak többi részével: 3000 
gyaloggal és saját lovas ezredével június 23-kán éjjel1) 
váratlanúl megrohanta és bevette Győrnek Sziget külvá
rosát s miután az ott őrségül szolgált két rácz ezredet 
részint lekaszabolá, részint neki hajtá a Rábczának, a 
Sziget erődítéseit kezdé széthányatni, s hajdúival a vár
nak átellenében fogott állást2). Az elfoglalt városban 
gazdag zsákmányra tőn szert, lőszerekben, posztóban 
és egyéb értékes dolgokban. De bár az ügyesen, vélet
lenül intézett ostrom úgy szólván vérbe sem került:' a 
dús prédát vérrel kelle megfizetnie. Mert Tollet a várban 
parancsnokló német ezredes, összeszedett népével éjfél után 
2 és 3 óra között a vár hídján át kiütött, és a hajdusá- * *)

*) Kolinovics. lat. föl. 391.
*) Szalay L. Ví. k.
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got véres utczai harcz közben kiszorítá a Szigetből. Ezen 
túl ugyan nem nyomúlhata, mert Bottyán lovasságával 
s a többi hajdúkkal — csak Révay Gáspár ezere vala a 
Szigetben — visszavágta. Mindazáltal Révay ezeréből ne
hány száz részint elhullt részint a Dunába veszett. Koli- 
novics összesen 800-ra teszi a leöltek és vízbe ugrasz
tottak számát, de szokása szerént kétségkívül túlozva; 
mert hogy a veszteség legfőlebb 4—500-ra mehetett, ta
núsítja a Révay-ezred állapota; Eszterházy Antal írja b. 
Révay Gáspárnak 1707. július 13-káról: „Constál már 
előttünk az hajdúságnak győri casussa; még ugyan al
k a lm as in t m egm arado tt ezere n o ta b ilis  k á r nél
kül, hanem azokat conserváltatván, szolgáltasson velek“1).

Károlyi Sándor igy jegyzé föl ez eseményt naptá
ráb a : „Bottyán Generál Nagy-Győr külső várossát fel
verte, h o lo tt noha  n y e rt, de v e sz te tt is .“

R ákóczi pedig igy ir szerencsi táborából 1707. jú
lius 6-káról Károlyinak: „Isten jóvoltábul mind innét, 
mind penig túl az Dunán szerencsés p o rtáz á s i vad
nak h ad ainknak , a m int is B o ttyán  G yőrnek  kü lső  
v á ro ssá t fe lveretvén , a Nyúlás mezeire (a Fertőn 
följül) szállott, Bezerédy penig Sopron táján infestálja 
naponkint sok szép nyereséggel az ellenséget, kihez 
mostan nyomúl Pálffy 16 rácz és horvát zászlóalja (6400) 
haddal; melynek is conjunctióját impediálni igyekeznek 
hadaink. Áldja Isten mind őköt, mind kegyelmedet ügyünk 
előmozdítására sok jó szerencsékkel!“ 2).

Bottyán harmadnappal Győrből kinyomatása után 
csak közelében, Libény-Szent-Miklós mellett táborozék, 
mert innét bocsáta ki 1707. június 26-kán költ páten
seket a Dunántúli kerület lakosságához, rendeletet a *)

*) Tábori könyv. 
a) Károlyi-levéltár.

11*
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megyékhez1). Majd felszállott a Nyúlás mezejére: a Fertő 
és a Lajta közé, hogy Ausztriát személyes hírével fenye
gesse, és az alá igyekvő Rabutint készen várja. Más részt 
nagy zsákmánylásokat, pusztításokat is tétetett Ausztriá
ban és a Lajta s Lápincs melletti német, horvát falukban, 
viszontorlásúl Pálfiy viseletéért, mert ennek vad népe 
mióta a Drávát átlépé, a legnagyobb dúlásokat, iszonya
tosságokat követte el, sok más helységgel együtt Szom
bathelyt is elhamvasztván. Maga a pozsonyi névtelen 
Labancz Napló írója ezt jegyzé fel Pálfiy féktelen hadáról 
július 5-kén: „Az Bán uram is hogy már kigyütt (Hor
vátországból): az em berei sok ro sz a t köve tnek  el: 
va lam erre  já rn a k  ro n tjá k  az gabonát, h a jtjá k  az 
m arhát, az feh é rn ép p e l is rú tu l b á n n ak .“

Nem csoda, ha ily eljárás kegyetlen, véres boszúra 
indítja vala a kuruczokat.

K á ro ly i ír ja  naptárjegyzeteiben: „In Mense Júlio. 
Rabutin corpussa az sopronyi és ausztriai lineákban reti- 
rálván m agát: az Dunántúl valók (Bottyán hadai) azon
nal occupálták az Rábán túl való egész földet.“

De most szükség a keleti részekre is egy pillantást 
vetnünk. ^

Szekeres István ezredes már huzamosabb idő óta 
körültáborlotta, és annyira szorongatta, kiéheztette Szé- 
kes-Fejérvárt, melybe Rabutin a télen Guckel ezredes 
parancsnoksága alatt őrséget vetett volt, hogy Guckel a 
budai tábornoktól Pfeffershoventől nyakra-főre segédet 
szorgalmazott1). A veszedelem elhárítására tehát Pfeffers- 
hoven lovassága s gyalogsága színét-javát hajókra szál
lítván Ercsinél kikötött, s július 2-kán Szekerest Pá- 
kozdnál meglepte és hadait szétugrasztotta* * 3). Meglepte:

*) Mindkettőt lásd Kolinovicsnál lat. föl. 391.
*) Szalay L. VI. k. 464. 1.
3) Ugyanott.
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mert Szekeres, minthogy Buda előtt szabad hajdúság és 
nehány század lovas áll vala: nem számíthatott, hogy ezek 
jeladása nélkül véletlenül megrohantatik. Azonban az 
eszélyes Pfeffershoven kijátszotta őt, nem a szárazon, 
hanem a Dunán jővén alá, hogy a budai hegyekben 
tanyázó kuruczok észre ne vegyék. Miután Szekerest 
megveré, és a tőle nyert zsákmánynyal Fejérvárt meg’ 
felüdítette1) Palota alá szállá. E várat erős ellentállás 
után — még a nők is köveket hengergettek alá az ostrom
lókra — elfoglalta, s felgyújtotta*). Azután a Bottyán 
által segélyül küldött Balogh Ádám elül hirtelenül, a mint 
jött, visszament Budára.

Szekeres újra összeszedé hadait s lassanként megint 
körülzárolá Fejérvárt, de a mely most már el vala látva 
darab időre. — Bottyán pedig ismét fölépíttette Palota 
várát s őrséggel ellátva, rabtartó helyül használó* 2 3).

Lássuk ismét a „N évtelen L abancz  N a p ló “ jegy
zeteit július haváról:

„Júl. 2. Rabutin bagázsiája is Soprony felé indúlt, 
Bán uram is Sopronyhoz közelít 6000 emberrel, és az 
Dunántúl ő Nagysága fog commendérozni. “

„Júl. 3. Hírlik, Bán uram is maga hadával hogy 
Rabutinnal conjungálta magát.“

Az egyesülés valóban megtörtént; nem vigyázott-e 
Bezerédy eléggé? vagy nem volt elég ereje Pálffyt és az 
eleibe siető Stahremberg Miksa nyomulását meggátolni? 
nem tudható; de részünkről, ismervén Bezerédy serény- 
ségét, éberségét, az utóbbi esetet tartjuk valószínűbbnek. 
Pálffy ugyanis hetedfélezer, Stahremberg két-háromezer 
emberrel vala: Bezerédy legfölebb háromezerrel. Boty-

') Wagner. Έβ a „Wienerisches Diarium.“
2) Szalay.
3) Eszterházy Antal tábori könyve.
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tyánnak Rabutinnal, Ausztriával és Óvár ostromzárolásá
val volt dolga.

„Júl. 5. Guido Budáig fogja Rabutint kisérteni. Az 
Bán uram is“ stb. (A mint a 164-ik lapon ezen datum 
alatt eléadatott.)

„Júl, 25. Bécsből azt iiják, hogy Bán uram Rabu- 
tin embereinek egy részével, és az ráczokkal s horvátok- 
kal Rábaközben ment, de m in thogy  S op ro n y  tá ján  
sz a p o ro d n a k  az k u ruczok , ném ely h e ly ek en  az 
l in e á k a t is e lkezd ik  á th ág n i azon k u ru czo k , az 
k ikke l E b e rg é n y i uram  nem b írh a t :  a rra  nézve 
rev o c á lta té k  Bán u ram .“

Imé Bottyán ügyes taktikája, a ki, ha a császáriak 
lefelé nyomúltak: mindjárt Bécs környékére csapdosott, 
— tudva, hogy ezáltal amazokat tüstént visszahíjja.

Szintén júl. 25-kéről: „Ez napokban Pruckig (Brack, 
a Lajta túlsó partján) volt ezer lovasbul álló kurucz 
porta; az Nyulasrul 2000 darab marhát hajtottak el, Pam- 
dorfrul is nagyobb részét Harrach ménesének és mar
hájának. “ ·

Rabutin, a ki személyében aug. 6-kán jött le Pécs
ből1), hogy hadaiból 7000 válogatott vitézzel az erdélyi 
németek megsegítésére induljon: 12-kén már mgindítá e 
hadat, 14-kén Pápánál, 16-kán Körmendnél, azután Győr
nél, 23-kán Esztergomnál, 26-kán Ó-Budánál vala, s 
30-kán a budai és pesti ágyuk által védve átköltözött*). 
Miért ment vissza Pápáról Körmendre? Nem képzelhető, 
hacsak a táján fekvő hadak magához vonásáért, vagy a 
Pápától ismét fölfelé vonult Bottyán után nem. Annyi 
azonban bizonyos, hogy útjában a merre mene, minde
nütt dúlt, égetett, — ez a kegyetlenségben az öreg Heister- * 2

1) Szalay VI. k. 472. 1.
2) Ugyanott.
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rel vetélkedő mord ember. Pápát s Tatát is fölégette. Pá
pánál még Pálffy is vele volt — a ki később Óvár ágyúi alá 
húzta vala magát — s ha a részrehajló frankfurti „ The
atrum Europaeumnak,“ s a „Névtelen Labancz Napló“-nak 
hihetünk, ott Bottyán tőle némi csorbát szenvedett. Saját
ságos, hogy épen Pápánál, hol a tavaszszal ő véré meg 
Rabutint. E csatavesztésnek, ha ugyan vesztés volt — 
mert más kútfők nem említik — augustus 14-ke körül 
kelle végbe mennie, miután Bottyánt 16-kán már Kara
kón (Jánosháza mellett, 20-kán pedig ismét Soprony- 
megyében a határokon találjuk.

Ugyancsak az ő megszorítása végett Stahremberg 
Guidó is által jött a Dunán, de czélt nem érhetvén, megint 
visszamene. Bottyán elég ügyes vala mind a három hires 
tábornagyot kijátszani.

A levonuló Rabutin után nehány jó lovas csapatot 
(Szekerest s Somogyit) küldött; ezek háborgatták útjá
ban a tábornagyot, a kinek katonái közül többen szök- 
dösének a kuruczokhoz, nem lévén kedvök a messzi Er
délybe menni. A kisérő kuruczok pedig Esztergom és 
Buda között Rabutin táborára csaptak, és a sereg élel
mezése végett magával hajtott vágómarhákból nagy szám
mal elnyerének. A mint zsákmányukat fölfelé hajtanák, 
a kiütő esztergomi parancsnok aug. 24-kén 65 darabot 
visszanyere ugyan tőlük *): de a többi falka csakugyan az 
ő nyereségök maradt.

Rabutin elmenetele után Dunántúl vezényletiek csá
szári részről: Pálffy, Ebergényi, Stahremberg Miksa és 
Nádasdy Ferencz. Ezeket Bottyán csakhamar Sopronyba 
és Óvárba szorítá, Pálffy ráczait megveré, s azzal foly
vást égette, rablotta Ausztriát, Styriát, mindegyre becsap

*) Kolinovics. lat. föl. 391.
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kodván két hónapon át; igy vön azért keserű hosszát 
Rabutin és a ráczok mordájságiért.

Aug. 16-kán krakai táborábul (Vasmegye) intéz föl- 
kelési parancsot Sopronyvármegye nemességéhez: nem 
harczra, hanem szabad nyereségre, zsákmányolásra.

Pálfíyékkal Bottyán Rabutin elvonulása után annál 
könyebben végezhetett, mivel a horvátok bátorsága nagyon 
lelohadt a rendes német sorezredek nagyobb részének 
távoztával; a ráczok pedig hópénzeik hátramaradása miatt 
fölzendültenek, s bár a többit Bécsből sietve küldött 
pénzzel maradásra bírták, de 600 csakugyan hazament 
Szerémbe.

Soroljuk azonban elő a „Labancz N ap ló “ adatait: 
„Aug. 1. Bán Uram óvár felé gyütt; Rabutin is 

arra felé ment.“
„Aug. 21. Sopronnál recenter volt valami összecsa

pás, az hol mind az két részről circiter 60 ember veszett. 
Rabutin corpussa penig Pápánál van (azaz volt 14-kén), és 
hogy Vak-Bottyánt megverte; Rabutin Erdély felé megyen, 
Vak-Bottyán Jánosháza felé szaladott. “

„Aug. 25. Bezerédy Sopron alá csapván, Ebergényi 
is kiment; volt valami aprólékos csatájok, de szerencse  
ha több  k á r nem ese tt az E b erg én y ian u so k b an . 
Rabutin Pápa táján van, Bottyán elébb állott előtte. Pápa 
táját szerencse ha föl nem égették. — Balogh de 20. 
Aug. írja, hogy Rabutin, Bán urammal Pápa táján vagyon, 
Vak-Bottyán és Bezerédy commendója alatt lévő magya
rok penig Köpésén táján (Pozsonynyal átellenben), — 
Höfílein, Puntkirchen és sok más helyet Ausztriában föl
égettek, ember is sok égett meg az házakban.“

„Aug. 26. A u sz triáb an  lá tta k  18 tü zek e t; sok 
malmokat is rontottak el az kuruczok. Az égések Ausztriá
ban 18, mindjárt öt órakor láttattak. Dévényben, Haim-
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burgban és Petronellában lőttek ágyukkal.“ (Jelül a nép
nek menekülésre, minthogy a kuruczok betörnek vala.)

„Sept. 3. De 19. aug. írja Menyhárt, hogy Vak- 
Bottyán a Fertő - mellyékére adta magát, és sarczoltatja 
az (német és horvát) falukat, hogy föl ne égettesse és föl 
ne raboltassa. — Darázs de 24. aug. írja, hogy az Feld- 
marsalk (Stahremberg Guido) Sopronnál van, és hogy 
V ak -B o tty án  v iritim  való in s u r re c tió t  p a ra n cso l 
az v á rm egyéknek , és szab ad  n y e re ség g e l b iz
ta t ja  őköt; azonban némelyek azt vélik, hogy vagy 
Sopront, vagy Kis-Martont akarja megszállani.“

„Sept. 4. Guidot Sopronnál, Rabutint Budánál, Bán 
uramot az horvátokkal Óvárnál, Ebergényit Sopronban, 
Viardot a Morva vizénél írják lenni de 25. aug. Az rá- 
czoka t fö lverték . Az királyfalvai kastélyt (Pálffyé) 
hogy( Szent-István király napján felégették az kuruczok. 
Vak-Bottyán hogy Pápa táján az (Rabutin és Pálfly ál
tal) fölpörkölt malmokat épétteti. (0 maga ekkor Sop- 
ronymegyében táborozott.) Bán uram staphétát küldött 
Bécsben, hogy elosztanak az horvátok s rácz.ok.

„De 25. aug. hja György Kis-Martonbul, hogy Eber- 
gényi 23. aug. volt ott, és m u ta tta  V ak -B o tty án  pá
ten sé t (költ aug. 16-kán), melyben az sopronvármegyei 
nemességnek insurrectiót parancsol: véle együtt Ausztriá
ban mennek szabad nyereségre. — Rabutint ő Budánál, 
Guidot Leopoldnál (Leopoldvár) írja. — Az kuruczok 
Révfalunál (Győrrel szemközt) két hidat vetettek. — 
György írja 30. aug .: Draskovics János 13 ezer forin
tot vitt az horvátok és ráczok kifizetésére, az kik közül 
hogy 600-ig való ment el M. Bán m ellő l, az ki az 
L a jta  m e lle tt vagyon.*

„Sept. 5. Rabutin válogatott 7000 emberrel megyen 
actu Erdély felé.“
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„Sept. 6. Guido igen csendessen viseli magát, Ra
b u tin  e llenben  va laho l e lm egy : m in d en ü tt éget, 
pusz tít. Bezerédy felől ollyat hirdetnek, hogy Styriá- 
ban éget.“

„Sept. 9. Rabutin Tatánál van; Erdély felé szándé
kozik, de sokan  az had áb u h  az kuruczokhoz szök
tek , nem lévén kedvük az erdélyi úthoz.“

„Sept. 15. G uido nem Pozsonnál, hanem Csalló
közön ment által (Lipótvár mellől Túl a Dunára), hogy 
R ab u tin  és B án uram m al co n ju n g á lv án  m agát, 
V ak -B o tty án t sz o ríth a ssa  meg valahol. B écsbűl 
írják , hogy  igen  sa jn á ljá k  a G enerálok, hogy  így 
sé tá lta tjá k  őköt az m agyarok .“

Stahremberg Guido ekkori átmenetelekor, Eszterházy 
Antal Bottyánnak segély gyanánt átküldé saját (Eszter
házy) dragonyos ezredét, Palásthy Ferencz főstrázsameste- 
x'ének vezérlete alatt; úgy Fodor László hajdúit is vissza- 
küldötte, a Bottyán által még augustusban Újvár tájára 
átköltöztetett Révay Gáspár - féle gyalog ezred helyett. 
Mind a dragonyos, mind a Fodor-ezred költözése Sep
tember végén történt, a karvai hídon keresztül * *), a melyen 
a kuruczok folytonosan köziekedének egymással. Bottyán 
a lőszereket, pénzt, posztót stb. is ezen az.úton kapta 
a hadak számára.

Eszterházy Antal tábori könyvében olvassuk :
„Sept. 28-kán Ú jv á rb ó l: Palásthy Ferencz dra

gonyos főstrázsamester2) urnák orderében intimáltatik, 
hogy idővontatás nélkül az egész regimenttel s bagázsi- 
ástól az Dunán költözködjék által, transferálván magát 
Brigadéros Bezerédy ur mellé; immediate dependentiáját 
ő kegyelmétől várja.“

l) Eszterházy tábori könyve.
*) Mai elnevezés szeréut: őrnagy.
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„Item 28. Oberster Fodor László urnák orderében 
intimáltatik, hogy egész regementestől és bagázsiástól 
transferálja magát által az Dunán, Generális Bottyán 
János ur commendója alá, a hol is ő kegyelme teljes 
disposítiójától várjon.“

Ez vala tehát a segély Bottyán számára Stahremberg 
Guido ellen; tulajdonképen csak az egy dragonyos ezred, 
mert Fodoré túl a dunai volt.

XVIII.

Szalay László Stahremberg ezen újból áljövetelét Túl 
a Dunára, következőleg indokolja: Stahremberg a morva 
széleken hagyván nehány ezredet, a többi hadaival augus
tus 24-kén Nyitra vívásához fogott „melylyel mindazon
által a D u n á n tú lró l jö tt  aggasz tó  h írek  fo ly tán , 
meg’ felhagyott rögtön“ *).

Nevezetesen Dunántúl a ráczokon és horvátokon kívül 
az utóbbi hónapokban működött tíz sorezredből Rabutin 
7000 válogatott embert elvitt magával; Pálífyval tehát 
6000-nyi horvátján és ráczán kívül maradt saját vasas 
ezrede, és Soprony körül Ebei’gényivel mintegy 3000 
német; azonkívül a várakbeli katonaság. A Lajta-vonalt 
őrzé még egy chevaux-legers ezred, de ez Ausztriából ki 
nem jőve, s nem álla Pálffy rendelkezése alatt. A bán 
ezen haderőkkel nem vala képes ellenállani Bottyánék- 
nak; tetemesen szorongattatott, és így irt Stahremberg- 
nek: „ Vak-Bottyán hétezer emberrel Szombathelynél ütött 
tábort, Bezerédy háromezerrel Kőszegnél; a Rábaközbe 
kilencz zászlóalj (3600) kurucz érkezett; Székes-Fejérvár- 
nál újból jelentkeznek Szekeres hadai. Nekem mindössze 
nyolczszáz vasasom van kikre támaszkodhatni, mert a 
Herberstein által hozott hatszáz rácz fellázadván s állo

*) Szalay VI. k. 462. 1.
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mását a Fertőnél odahagyván, vissza Szerémbe ment, és 
a h o rv á to k n a k  nem n ag y  harczi kedvök  van, ha 
ném et ezred ek  n incsenek  velők. Bottyán és Bezerédy, 
ha egyesülhetnek, csak Bécs külvárosaiban fognak meg
állapodni“ ‘). Stahremberg e tudósításra abban hagyta 
Nyitra vívását, Komáromba, és onnét hadainak tetemesb 
részével Dunántúlra, Pálffy segítségére siete.

Mielőtt átérkezhetett volna, Bottyán bevette és fel- 
dúlá herczeg Eszterházy Pál várkastélyát KisMartont, s 
kuruczai sept. 8-kán Bécs-Újhelyig száguldozának és a 
Lajta környékét rém üléssel töltötték el*).

Stahremberg Guido Pálffyval egyesülvén, a kuruczo- 
kat a Tóközből — s nem a Rábaközből — egyelőre ki- 
szorítá, s Csepregnél táborozott* 3); Szombathelyt Pálffy 
újra fölprédálta, s ő, vagy Stahremberg rabúl vín onnat 
úgy Kőszegről többeket; a Rába árpási révet elfoglalták4). 
De mind ez csak pár napig tartó előny volt, mert a 
„Labancz Napló“ szerént Pálffyt sept. 14-kén a kuruczok 
már újra Óvár alá szoríták, s az árpási kelőt a Tóköz
zel együtt nem sokára meg visszahódították; más részről 
1500 kurucz Nagy-Höfíleinig felbarangolt, s az ottani 
ménest elhajtotta. — Bottyánt sept. 22-kén Móriczhidánál 
találjuk táborban, hol az óstromzárolt győrieknek bizonyos 
összeg fizetésért megengedte szőlőik leszüretelését5) ; de ne
hány nap múlva már a Fértőn felül jára, honnan a császári 
sereget Bécs-Újhelyig felnyomván, September végnapjaiban

*) Szalay VI. k. 465. 1.
*) Kolinovics. Szalay VI. k. 466. 1.
3) Szalay.
4) „De 17. sept. Darázs iija, hogy Kószegrül s Szombathelynél 

nem tudom melyik Feldmarsalk egynéhány embert vitt el magával, és Szom
bathelyt hogy felprédálták; az árpási kelőt hogy az kuruczoktul megvette, 
és Tóközbül kikergette okot.“ „L abancz N a p ló .“

5) S^ját levele a gyórmegyei levéltárban.
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velők e város előtt csatározott *). Ezen közben portáit 
egyre mást kiildözé be Ausztriába, Styriába, s a hely
ségek ott egymásután hódoltak bé neki, fizetvén a tűz- 
váltságot (Brandschatzung), nehogy mint ellenség birtoka 
elhamvasztassanak. A melyik megtagadd a fizetést: fel
dúlták s üszköt vetének belé2).

Tehát Stahremberg segítségének sem volt sok fo
ganatja.

Bottyánnak octóber 2-kán Soprony alatt lön győ
zelmes csatája, a városba zárkózott Nádasdyt és Eber- 
gényit kicsalván. 0  maga így emlékszik e harczról, Szluha 
Ferencznek Pápáról octóber 17-kén irt levelében:

„Mi S o p ro n n á l 339 h o rv á to t, 60 ném etet le
vágván , derék  tis z te k e t fogtunk, kiknek íme speci- 
ficatióját megküldöttem. Azon csa tán  B udacsk i, kar- 
lóczi G en erá lisság b u l való V ice-C olonellus el
ese tt, több  fő tisz tek k e l e g y ü tt; ném et sok ese tt 
sebbe, k ik e t az h a jd ú ság  lü d ö z ö tt“3).

E harczhoz Kolinovics is szolgáltat némi adatot, de 
különösen érdekes részleteket ir le a sopronyi Ritter-kró- 
nika; úgy, hogy e két forrást egybe vetvén Bottyán le
velével, világos és egyező képet nyerünk a csatáról. Ki
sértsük meg leírását.

Octóber 2-kán reggel Bottyán, mint Kolinovics4) írja 
négy ezreddel — ketteje lovas, ketteje gyalog — Sop
rony alá Német-Keresztúrhoz szállá; vele volt Bezerédy 
is. Hajdúságát Keresztúrra, a házakba s kerítések mögé 
elhelyezé, lovasságát pedig a Soprony és Keresztúr 
között lévő erdőkbe, berekbe állítá föl, mindegyiket les
ben, eltakarva. Ezzel egy csapat jó lovast kiválasztván,

’) A Labancz Napló.
®) Ugyanott.
3) Gr. Károlyi-levéltár.
4) Lat. föl. 389.
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megparancsold, hogy csapjon közvetlenül a város falai 
alá, ejtsen ha lehet zsákmányt, s az űzőket vezesse a lesre.

Soprony városában — iija az említett krónikás — 
2-da 8-bris, vasárnapi napon, prédikáczió alatt riadás tá- 
mada, lármát vertek; egy csapat kurucz nyargalt a város 
alá s jó számú marhát hajta el. A császári katonaság, 
s különösen a ráczok és a sopronyi „ Freyreiter-Husarn “ 
lóra kapnak, kiütnek reájok. Amazok hátat adnak, s 
midőn utánok a császáriak már jó messzire kimentek volna: 
egyszerre csak kiömlik vala reájok a berekből a lesbe állított 
kurucz lovasság — Bottyán, Bezerédy„ — s megfordítá, 
majd bekeríté, és annyira összevagdalá őket, hogy csak 
igen kevés menekülhete belőlük1). Mikor a várbeliek hirt 
kapának övéik veszedelméről: Kolinovics szerént Nádasdy 
két császári regimenttel (Ritter csak úgy ír ja : nagyobb 
erővel) kinyargalt segedelmökre. Midőn a mészárlás he
lyére érkezett, Bottyán jól kigondolt terve szerént ezeket 
újabb cselbe vinni akarván: ott harczba sem álla velők, 
hanem visszavonulót hivatott, megfordítá csapatait, és a 
kuruczok gyors íovaikon oly sebesen száguldának Keresz
túr felé, hogy a nehezebb német lovasság semmi kárt 
sem tehete bennök. A helység előtt Bottyán bevárd a 
németet, színre harczot ada, de csakhamar ismét megfor
dult, s keresztül a városkán. A németek utána. Erre az 
elrejtett két ezred hajdú a házakból, kerítések mögül egy
szerre két oldalról gyilkoló tüzet adott közéjök. Sokan 
lehullottak, sokan sebesültek, a fegyverek torkába jutván. 
A császáriak, úgy látszik, némi ostromot próbáltak: de 
semmire sem mehetének; felgyújták tehát a várost, s ek
kor a hajdúságnak ki kelle a házakból vonúlnia. Kivo
nulásuk közben szabdaltak le közülök: „Die Talpatschen 
aber verschlossen sich in die Häuser, und gaben Feuer *)

*) „So zusammen gehauet, dass gar wenig davon kommen konnten."
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heraus, und konnten die Kaiserlichen nichts mit ihnen 
richten, bis sie den Markt anzündeten, und sie (a hajdúk) 
aus den Häusern heraus mussten, und was sich nicht ver
bergen konnte, wurde zusammen gehaut; und sollen die 
Krüzen diesmahl 4 Regimenter stark gewesen sein.“

Bottyán azonban a lovassággal ismét megfordítá 
és visszaüzte Nádasdyt, s a csatatérnek ő maradt ura; 
ugyanis mint föntebbi leveléből 1 áljuk, szám szerént 
megolvastatá a németek halottait, minthogy nem hozzá
vető számot mond, hanem biztosan megírja: „ 339 hor- 
vátot, 60 németet levágván.“

De látszik ez a Ritter-krónikábél is, a mely közvet
len ez esemény után leiija, hogy Sopronyt a kuruezok 
oly szorosan ostromzárolva tárták ezután is, miszerént a 
városiak velők szüretjök behordhatásáért nagy összeg 
pénzben valának kénytelenek megalkudni. Ugyan a Ritter- 
krónika említi e csatáról: „A ráczoknak, kik leginkább 
utána mentenek a kuruezok amaz előcsapatának, sok 
tisz tjö k  e lvesze tt, O b e rs t-L a jd in a n tjo k  i s “: Bu
dae s ki, kit Bottyán megnevez. Igazolja Bottyán levelét.

Kolinovics a kuruezok veszteségét is 400-ra teszi ez 
alkalommal; szokása szerént nagyítva.

Octóber közepén ismét szép győzelmet vívott Boty- 
tyán Kőszeg és Csepreg között a Sopronyból kiütött vagy 
tán ismét kicsalt Nádasdy felett. E harczról írja Csa- 
jághy János Pásztóról Károlyinak oct. 18-káról, 1707 : 
„Csepreg és Kőszeg tájékán az mi Dunántúl valóink m ost 
szép actust vittek végben: N ád asd y t m egverték ; hor- 
vá t és ném et több  v esze tt háromszáznál, rabot száz
nál többet fogtak, — többire mind officéreket; Nádasdy 
elszaladótt“ x). *)

*) Gr. Károlyi-levéltár.
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Vagy e levél talán a Soprony alatti szerencsés harczra 
vonatkoznék ?

Tábornokunk ezekután egy ideig rendes főhadiszál
lásán, Pápán tanyáza. De lajta-melléki hadai folytatták 
portyázásaikat. Például Kolinovics írja, hogy Bezerédy 
2000 emberrel a lineán Mattersdorfnál átmenvén, Pentzing, 
Sickendorf, Stinckenbrunn, Tormafalva stb. Lajta és Vuka- 
patak melletti helységeket fölprédálá és elhamvasztá.

A N évtelen  L abancz  N ap ló : „Nov. 7-kéről írja 
György, hogy az kuruczok szabadon járnak az lineákon 
innend (az az Sopronyon felül), és Sandorf nevű falut fel
dúlták. “

Maga Bottyán octóber végén — ha Kolinovics jól 
tudja — Bezerédyvel együtt nehány ezred magával Fe
jérvárt vette ostrom alá; azonban a várparancsnok ki
ütött, és 100 emberét leölte*). Ennyit Kolinovics; de más 
kútfők ez eseményről mitsem tudnak. Eszterházy Antal 
tábori könyve csak arról emlékezik, hogy Bottyán ezen 
várat bloquadában tartotta, — mégpedig időnként felvál
tott csapatok által. E körültáborló hadak hol Szekeres, 
hol Somogyi Ádám lovas ezere, és a csikvári sáncz haj
dúi valának.

Octóber végén a császáriak megint nehány ezred 
segítséget küldének Túl a Dunára. A tábori könyvben 
olvassuk:

„25. 8-bris. Bottyán János urnák missilis, mely
ben tudtára adatik, hogy a német bizonyos számú hadat 
általküldött a Dunán, — azért jó vigyázásban legyenek. “

A jó vigyázás meg vala, mégpedig eredménynyel. 
Szluha Ferencz írja 1707. October 26-káról Újvárból Ká
rolyinak, hogy „D unántú l h o rv á t tisz tek  estek ra b 
ja ivá  G enerá lis  B o tty á n n a k .“ Ismét novemb 2-káról: *)

*) Nemz. muz. kézir. lat. föl. 389.
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„ Péterváradi Commendans által praetendált rácz rabok 
kezem alatt nincsenek . . . G e n erá lis  B o tty án  Ján o s  
u rn ák  v an n ak  rácz  r a b ja i“1).

Bottyán a német-segítség érkeztének hírére novem
ber elején ismét átment a fősereggel is a Rábán, és 
megint a Fertő északi felén, a Nyúlás melléki ellenséges 
falvakban fogott állást, fel-felportyáztatván Ausztriára* 2).

A pozsonyi L abancz  N apló: „Nov. 17. Gróf Pálffy 
Miklós uram írja (Bécsből) Sándor Gáspárnak, hogy az 
D u n án tú l sz ab a d jáb a n  gázo lják  az m agyarok  az 
földet, annyira, hogy Sopronyban sem mehetni minden
kor bátran Bécsbül.“

„Nov. 20. György Fraknóbul írja, az ku ruezok  
hogy  szörnyen  g y ü lek ezn ek .“

„Nov. 23. Az kuruezok Soprony vármegyében gyüt- 
tek az lineán által; károkat tettek.“

Eszterházy Antal pedig ezt írja Károlyinak Újvárból, 
nov. 22-kéről: „Szombathelyről 8. Novembris írják, hogy 
két regiment (német) Ovárhoz érkezett, az nyulasi defen- 
sióra; Pálffy János ordéreztetett Sopronban, Nádasdy 
Óvárban,- Ebergényi Kőszegre. (Itt azonban kuruezok 
tanyáztak.) Az mostani sopronyi quardizon erősebb regi
menttel változik. Az budai német megsegítette Fejér
várat éléssel. (Ez még júliusban történt.) Az (kuruez) 
hadaknak némely része Győr, Fejérvár, és Rábán felül 
kvártélyoz. Bezerédy uram próbára indulván Sopron felé, 
ny e rte ssen  is já r t, m ivel eg y n éh án y  s ta n d á r t  el
n y e rt az e llenség tő l, 60 vagy 70-ig va ló t ra b 
ság ra  v it t  közííllök, s eg y n éh án y  száznál tö b b e t 
le v á g a to tt“ 3).

*) Gr. Károlyi-levéltár.
δ) Δ  tábori könyv.
3) Gr. Károlyi-levéltár.
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Mig maga Bottyán a Fertő és Lajta mellékén hada- 
kozék: seregének balszárnyát november 10-ke után bé
káidé Styriára. Parancsára brigadéros Bezerédy Imre, Béri 
Balogh Ádámi és Kisfaludy László 3000 emberrel magok 
után hagyván a Pinka és Lápincs vizét, betörtek a stájer 
földre; Friedberg és Hartberg kerített városokat ostrom
mal bevették; a bennök volt őrségből a németeket le- 
fegyverzék s elbocsáták, de a ráczokat felkonczolák. Az
után mind a két helyet -prédára vetették Grafendorffal 
s sok más helységgel egyetemben. Tágas vidéket bényar- 
galtak s elpusztítának.

A stájerek riadása nagy lön1).
A „Labancz Napló“: Nov. 17-kéről Írják Fraknóbul: 

„Styriában becsapván az magyarok, Friedberg nevii vá
rat megvették, az dragonyosokat az kik benne voltak el
bocsáták, de az ráczo k a t fö láldozták . — Zutlakel (?) 
uram azt mondja, hogy nagy k á ro k a t te t te k  m egint 
az m agyarok  S ty r iá b a n .“

Hartberg vidékén a kuruczok az 1707-ik év folytán 
tehát kétszer dúlának; először a télen januárban, s másodszor 
novemberben. Kolinovics, mint a téli hadjárat leírásakor 
idéztük, az első dúlásról emlékezik, a melyet Károlyi 
Sándor szintén idézett naplójegyzete, Bezerédy közlött le
vele, s a tábori könyv adata kétségtelenné tesz; akkor 16 
hely égettetett föl Hartberg k ö rn y ék é n : mig magok 
Friedberg és Hartberg v á rak  a másodszori, őszi bero- 
hanás alkalmával vétettek be és dúlattak föl. — Ezen 
két eseményt, melyeket tiz hav i időköz választ el egy
mástól, a történeti hely ' azonosságánál fogva eddigelé 
adatok hiányában több történetíró összezavará; azonban 
a Kolinovics és Wagner által említett időpontok közti

]) Wagner. Es „Hist, des Bev. de Hongrie.“
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tetemes különbségre már Szalay figyelmessé lett VI. k. 
466. 1. 2. számú jegyzetében.

Felhozott új adataink, azt hiszszük, eléggé felvilá
gosítják a dolgot, s e két különböző berontási tény nem 
fog többé összezavartatni.

Bottyán nov. 14-kén, a Lajta mellől visszatértében 
Csornán táborozék; odavivék utána az ostromzárolt Esz
tergom lakéi rendes évi hadi-sarczuknak — a melyért 
Bottyán szőleik szabad mivelését megengedé — még hát
ralevő részét. Erről ekkép értesíti a várost:

„Illendő dolgokban szolgálok kegyelmeteknek. Pa
rolája szerint kegyelmeteknek az hátramaradott restantiát 
percipiáltam, kirül is General-Adjutantom Nemzetes Vi
tézlő Szalai Mihály fogja quietálni kegyelmeteket. H ogy 
pen ig  külső v á ro s iak  szőleiket szabadon  mivel- 
hessék, s úgy egész h a tá rj okát u suá lhassák , meg
enged tetik , s kívánom  is p ro tegá lnom . Belső vá
rosiaknak penig szabadságot én nem adhatok, azért, hogy 
fegyverviselőkkel laknak; ha m ivelik  sző le jeke t s usu- 
á lják  h a tá ra ik a t: az ő jé  szerencséjek ; ha kik penig 
a külső városra kijőnek közülök, — egyenlőképpen 
usuá lhatják . — A kóborlékat s tolvajokat, hacsak ke
zemben nem kerülnek, lehetetlen hogy remedeáljam s in- 
hibeálhassam, — zászlés k a to n a  pen ig  azt nem cse- 
lekszi. Datum Csornáé, 14. Novemb. Anno 1707.

Kegyelmeteknek
jóakarója

B o tty án  Ján o s  m. k .“
Kívül: „N. Esztergami városi lakosoknak ő kegyel

meknek közönségessen adassák. Esztergám“1).

*) Eredetije Esztergom város levéltárában. Szép bizonysága e levél 
emberséges modora és tartalma annak, hogy tábornokunk még az ellen
ségnek behódolt népet is, ha magyar volt, a mennyire tehette, pártfogolá.

12*
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Bottyán a föntebb elbeszéltek után, a Rábántúl né
hány ezred magával Bezerédyt hagyván, a hadak nagyobb 
részével visszamene Pápára, hogy seregeit téli szállásokra 
bocsássa. Imént közlött csornai levele már ezen útjában 
kelt. Alig jőve által a Rábán: Pálffy kilépett Óvárból, és 
Sárvárba, Kapuvárba, Győrré eleséget szállított. Azzal 
megint visszatére.

A „Labancz Napló“ : „De 25. Novembris írja György, 
Bán uram hogy megprófontolta az Rábán innend lévő 
postírungban lévő heleket, és visszament Óvár felé.“

Ezen közben Bezerédy ismét szép diadalokat vitt, és 
újból beütött Ausztriába, hol csaknem  elfogá m agát 
Jó z se f  császárt. De hadd beszéljenek saját szavai: „Itten 
énnékem nem kevés fáradságom vagyon; az sok éjjeli és 
nappali nyugbatatlanság, és szolgálat szüntelen rajtam; 
— most recenter tévén S ty r iá b a n  egy fordulást, a hol 
is Isten segítségibül három százig  való fegyveres rá- 
czot és ném ete t lev á g tu n k , h e tv en h árm o t p ed ig 
len rab u l h o z tu n k , egy öreg  (nagy) zászlóval 
együ tt. (Ezek, úgy látszik a hartbergi s friedbergi ese
ményekre vonatkoznak.) Azalatt Pálffy lejüvén Sopron
iul Sárvárhoz : mind ollyan fáradsággal v iszon t U jhel 
(Német-Ujhely) felé fö lcsaptam ; Nagy-Martonban lévén 
háromszázig való lovas német és rácz, s annyi gyalog 
ellenség: k iken is ra jto k  ü tvén  h a jn a lk o r — ötve- 
nig v a ló t lec sap k o d tu n k , egy ném et strázsam es- 
te r t  ped ig len  ö tödm agával ra b u l hoztunk ; kit meg
hallván Pálffy: sietett visszamenni Sopronyhoz, gondol
ván aztat, hogy engemet mellettem való hadakkal Ausz
triában szorítson; de nem telhete kedve benne, mert mire 
ű Sopronyhoz ment: én akkorra meg is tértem minden 
kár nélkül, szép nyereséggel. — Nagy-Martont pedig
len fölraboltatván és egy részét el is égettettem az város
nak; az ellenség pediglen az cemeteriumban recipiálván
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magát, tovább nem tentáltam, hanem egyenessen Ausz
triának eredvén, a hol is katonáim szintén Újhelig és Pa- 
donyig (Baden) nyargalódzottak; az császár sz in tín  
vadászaton  lévén  ide k i: s ie te tt Ű jhe lben  sza
la d n i.“ — Kelt Kőszegen, decz. 6. 1707.*).

Bottyán nem soká pihene Pápán; értesült ugyanis, 
hogy Pálffy kijött Ovárból, és Sárvártól Bezerédy miatt 
Soprony felé sietvén, Ebergényivel együtt 3000-ed magá
val2 3) a Nyúlásra szállá, a Fertő és a Lajta közzé (de- 
czember elején); erre Bottyán elhatározta őt — csakhogy 
egyszer már váron kiviil kaphatja — megtámadni. Föl- 
veré tehát téli szállásaikból hadait, és seregét összevon
ván átköltözött a Rábán, hogy Pálffyt megüsse. A Kő
szegen tanyázott Bezerédy, hilietően Soprony felül lett 
volna Bottyán támadását secundálandó. Azonban a foly
tonos nagy őszi esőzések rendkívül megáraszták a folya
mokat, s a kuruczoknak a most nagygyá nőtt Rábcza 
vizén nem vala hidjok. Neki úsztatának azért, de az ár 
módfelett nagy lévén, vissza kelle térniök.

Eszterházy Antal írja Bercsényinek 1707. deczember 
25-kéről: „ Generális Bottyán János uram ő kegyelme az 
elmúlt napokban contrahálván az egész hadakat, az Nyú
láson lévő és postérungban helyheztetett ellenségnek pró
bálására nézve, az Rábczán kezdte vala az hadakat köl
töztetni: de az Rábcza vizének nagy áradása miatt, egy
néhány lónak s katonának veszedelmével, vissza kelletett 
térni“8).

Bottyán ismét Pápára ment, s a hadakat újra elhe- 
lyezé téli szállásaikra4).

*) Gr. Károlyi-levéltár.
Gr. Eezterházy Antal tábori könyve.

3) Ugyanott.
4)  Ugyanott.
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Béri Balogh Adámnak azonban a Rábcza árja da
czára is sikerült valahogy áthatolni; vagy tán Soprony 
felé, a Fertő jobb partján mene föl? Annyi bizonyos, 
hogy e bátor ezredes egyedül is meglátogatta Pálffyékat, 
és pedig szerencsével járt.

Eszterházy Antal írja deczember 23-káról Károlyi
nak: „Ennekeló'tte circiter negyednappal Colonellus Ba
logh Ádám ur maga ezerivei az Nyúláson Draskovics 
János Szolnok nevű helységnél heverő bagázsiájára in
sperate rajta csapván : dicséretessen úgy annyira fölverte, 
hogy minden társzekereit, s bagázsiabeli lovait, fegyveres 
paripáit, udvari cselédjének nagyobb részét, s ingérjeit 
(hadmérnökeit?) cum requisitis, musicussait is mind el
fogván, ezüstmívét elnyervén, az m elle tte  lévő  lovas 
és g ya log  feles szám ú h o rv á t és ráczság o t m ind 
e lfoga tván  — egynihány gyalogja salválta csak magát 
az nezsideri templom kerítésiben — két ember kárával 
szerencséssen vissza is téré (Balogh). Isten naponként 
illyetén aprólékos szerencsékkel megáld bennünket“1).

Balogh Ádám ezen nyeresége, mint Eszterházynak 
Bercsényihez intézett decz. 25-iki leveléből látható, igen 
jelentékeny lehetett, annyira, hogy belőle Balogh — ki
nek Eszterházy a valóban megérdemlett brigadérosi rangra 
emeltetését sürgeti vala — Bercsényinek, sőt magának 0  
Felségének (Rákóczi) is kívánt kedveskedni, szép fegy
veres paripákkal, drága, nagyúri ezüstmívekkel.

Balogh ez expedíciójából a Rábántúlról hamar visz- 
szatérvén, deczember 25-kén már Sümegen jára. A tábori 
könyvben olvassuk:

„Tandem Isten kegyelméből ad diem 25. (Karácsony 
ünnepére) felverradván, Nemzetes és Vitézlő Balogh Ádám 
uram egy nyert standárral, hat ráczczal compareált Sü- *)

*) Gr. Károlyi-levéltár.
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megeii; engedjen Isten több szerencséket is ő kegyel
mének ! “

A dunántúli kuracz főtisztek Karácsony ünnepeire, 
tanácskozások végett jobbára összejövének Sümegen, Pá
pán. Mert főparancsnok-változás vala. Rákóczi akara
tából Bottyán új évtől fogva az érsek-újvári generálisság 
kormányozásával — melyet 1707-ben Eszterliázy Antal 
vezetett volt — bízatott meg, Túl a Dunát pedig Eszter- 
házy Antal vévé át. Szóval kerületet cseréiének1). Eszter- 
házy e czélból már decz. 15-kén átköltözött Kurvánál2); 
16-kán, 17-kén Dadon találjuk, 18-kán, 19-kén Táp-Szent- 
Miklóson, 19-kén délután Ugodon, komiét 20-kán bement 
a már akkorra a Rábczától visszaérkezett Bottyánhoz, a 
szomszéd Pápára. Az nap itt és Ugodon, 21-kén, 22-kén, 
s 23-kán Devecserben értekezett egymással a két tábor
nok; s Bottyán átadá a kerület ügyeinek vezetését Esz- 
terkázynak, mindenről teljes informátiót tévén utódjának3). 
Decz. 24-kén átmentek Sümegvárába, s az ünnepeket 
együtt tölték. Azután Bottyán testőrszázada és két regi
ment gyalog (a Cziráky és Móré-féle ezredek) mint tisz
teletőrség kíséretében4) megindula a Duna felé, s Karvá- 
nál átkele 1708. január első napjaiban. Mái· 10-kén oda 
át volt.

Eszterbázy iija Sümegről decz. 25-kéről Bercsényi
nek: „Bottyán János Generális úrral már úgy végeztem, *)

*) Bottyán már 1706. őszen meg volt kínálva a Vág- és Újvár- 
vidéki tábornoksággal. A tábori könyvben olvassuk:

„11. N ovem bris. (1706.) Generális Bottyán János urnák feles 
hajók procuratiója, a Dunán túlsó-félicknek általköltezése, és a V ág- 
D unakÖ zi ú gy  az ú jvári com m cndó reco m m en d á lta tik .“ Azonban, 
mint tudjuk, a fejedelem akkor őt Dunántúlra renddé, mivel ott nagyobb 
szükség vala reá.

*) Tábori könyve.
3) Ugyanott.
4) Ugyanott.
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hogy ünnepek után még új esztendő előtt az Dunán ál- 
talmenetelre innend megindulhasson, hogy bagázsiástul 
általmenvén az Dunán, transferálja magát Nyitra felé, az 
hol Andrássy István urtul teljes informatiét vévén, kor
mányozza az ottvaló hadi disposítiókat“*).

XIX.
Mint a közlőit adatokból látjuk, Bottyán e súlyos év 

folytán, mely liadvezéri képességére nézve méltán nevez
hető a m eg p ró b á lta tá so k  évének, folyvást ritka kitar
tással, csiiggedetlenséggel s szerencsével, működött. Daczára 
hogy oly jeles hadvezetők harczolának együtt, s egymaga 
ellen, mint Stahremberg Guido, Pálffy, Rabutin, s alattok 
a sok tábornok: a kemény kurucz vezér elvégre is mind
nyáj okát kiszorítá területéről; harczokat nyert, dulásokért 
boszut állott, és egy talpalatnyi tért sem engede át. 
Mikor átvevé a parancsnokságot, a Rábán túl való rész 
ellenség kezén volt; mikor pedig utódjának által ad ta: 
a császári tábornagyok vállvetett erőfeszítéseinek ellenére 
is, mind az egész földet adhatta által, fel Sopronyig s a 
Lajtáig. Az ellenség a határokra lön szorítva, sőt még 
Bottyán járt fel Bécs alá, és Styriában városokat vett be. 
Pedig Túl a Duna ügyét 1707. elején Rabutin átmene
telekor már magok a kuruczok elveszettnek tartották, 
tudván, hogy Bottyánnak nincs olyan ereje, hogy Rabu
tin, Stahremberg s Pálffy egyesített erejével megmérkőz- 
hessék. Eszterházy Antal annyira ment, hogy még Ra
butin átkelte előtt átszállíttatta titokban saját titkárát Szőke 
Mihályt, ki jószágaira oda át gondot visele, már mindent 
veszve hívén.

Emőkéről (Nyitramegye) 1707. január 23-káról ira- 
tik a tábori könyvben: „ Szőke Mihály secretáriusnak sub *)

*) Tábori könyv.



185

rosa intimáltatott a Rabutinnak általköltözködése; ha 
lehet, sine larm a tra n s fe rá lja  m agát és ném ely jó 
k a to n á k a t is .“

Sőt nemcsak Eszterházy, de maga a rettenthetlen 
Bezerédy is úgy szólván kétségbe vala esve ügyök felett. 
Kőszegről 1707. január 27-kéről így ir Károlyinak: „Az 
mint hallom — mivel csak közhír nálunk — az erdélyi 
német nemcsak megindult, de az előjárója már Pest ele- 
jin is vagyon; általlátom, hogy teljes szándoka, hogy 
erre az földre általjiiliessen, és magát az ittlévővel con- 
jungálhassa: ki ha úgy leszen  — leh e te tlen  subsi- 
s tá lnunk , és ezen da rab  fö ldet (Dunántúlt) conser- 
válnunk. Azért Nagyságtok tovább is méltóztassék ezen 
szegény darab országunkat megsegíteni, és jó hírekkel 
consolálni“ ’).

Már az ijedtségben a túl a dunai kuruczok család
jai is kezdének általköltözni. Eszterházy Antal irja Kö- 
bölkutról, január 26. 1707. : „Bottyán János Generális 
urnák, hogy ha túlsóknak cselédek erre által akarnának 
gyünni: ne tartóztassa; és az hadakat jó reflexióval egy 
corpusban conserválja“ *).

S K ö b ó lk u tró l febr. 24-kéről: „Balogh Ferencz 
sümegi commendansnak, hogy ad ultimam sangvinis · gut
tam meg ne adja a várót; ha penig vagy valamimódon 
föladja, vagy elvész: életéhez semmit ne bízzék“* 3).

Imé, a várparancsnokokat életük elvesztésével kelle 
fenyegetni: de Bottyán úgy forgolódott, hogy Rabutin 
Sümeget meg sem meré próbálni, hanem csobánczi ku- 
darcza után szégyennel, meg nem állva vonúlt el alatta, 
hogy Pápánál újra megveressék.

*) Károlyi-levéltár. 
fl) Tábori könyv.
3) Ugyanott.
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Eszterliázy Antal a túl a dunai kuruczság sorsa fö
lött kétségbeesve, 1707. febr. 2 6-kán Köbölkutrél így ir 
Bottyánnak, már csak a Dunán átmenekiilésre gondolván: 

„Ha teljességgel extremitásra fakadna az dolog: Du- 
náninnénd való hadakkal a Dunát közelétse, egy részét 
Paksboz, az holott kompok eh*ejtve találkoznak, más ré
szével a karvai passushoz nyomuljon maga is“1).

És Bottyán megmutatta, hogy nem nekie, de Rabu- 
tinnak kelle megroncsolt hadaival Stahrembergék által 
segíttetve menekülnie; megmutatta, mint láttuk, saját 
erélye, vitézsége, s a népnek iránta való széretete, az 
ügyhez megbizonyított hűsége által.

Bottyán helyzetét még az is nehezíté, hogy míg 
ellene az év folytában összesen három marechal és nyolcz 
tábornok harczolt: ó' egészen egyedül vala; szívesen ma- 
rasztotta volna maga mellett b. Andrássy István táborno
kot: de Eszterliázy Antal maga mellé kiváná és áthivatta 
ezt, úgy testvérét Pált is Nyitrára, azt írván Bottyánnak, 
hogy „Andrássy Pál uramot, ha bonis nem akarna: aka
ra t ja  ellen  is kü ld je  á lta l az D u n án “ 2). így tehát 
egészen magára maradt; az alatta szolgált brigadérosok és 
ezredesek közül is csak kettő: Bezerédy Imre és Balogh 
Adám bírt kiválóbb katonai tehetséggel. De Bezerédyt 
nagy ambítiója miatt Bottyán nem igen szerette. Szegény 
Balogh Ádám volt jobb keze.

Maradtak fenn továbbá adatok, melyek azt tanúsít
ják, hogy Bottyánnak az 1707-ik év nehéz hadjárataiban 
nemcsak az ellenséges tábornagyokkal kelle küzdenie : ha
nem gyakran némely megyékkel, és a nemesség egy ré
szével is meggyűlt baja. Mert a császári hadvezérek, 
különösen Pálfly: ígéretekkel, pénzzel, rettentéssel, min-

') Tábori könyv. 
a) Ugyanott.
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dent elkövettek, bogy a vármegyéket s a nemességet a 
kuruczok mellől elállásra, s császári behódolásra bírják; 
elannyifa, hogy kivált a határszélen valók (Soprony, Mo- 
sony stb.) nem egyszer ingadozának; nem úgy Vas, 
mely vasszilárd vala.

Ily kisértések ellenében Bottyán határozottan lép vala 
föl; az ingadozók irányában kemény bánásmódhoz folya
modott : sic volo, sic jubeo, — ha nem teszed: bilincsbe 
veretlek, fejedet és vagyonodat veszted! — Az idők így 
parancsolták. —

Es e rájok ijesztés, e katonás elbánás annyira hasz
nált, hogy ismervén az öreg tábornok vasjellemét: fenye
getése nem marad puszta szó, — nem merének elhajolni, sem 
ellenszegülni. Legalább nincs példa rá, hogy fenyegeté
seit v a ló s ítan ia  kellett vohia. A szó is megtette hatását 
az ő szájából, nem várták be hogy tettre kerüljön.

Mutatványképen imé itt közlünk egy-két példáját ily 
eljárásának.

Libény-szent-miklósi táborából 1707. június 26-kán 
kiadott nyílt parancsát, mely az egész országrész lakos
ságához szólott, a vármegyékhez intézett következő comi- 
tívával kiséré:

„Jó akaró Vice-Ispány és Szolgabiró Uraimék! Mik
ről kívántam magamot informáltatnom, az accludált cur- 
rensbül meg fogja érteni kegyelmetek. A miért is Vice- 
Ispány és Szolgabiró Uraimék, ezen accludált pátens-le
velemmel járják bé az magok processusokbéli falukat, s 
azokat jól megvizsgálván, az kik ezen currensemben fog
lalt parancsolatom ellen véteni mérészelnének: az ollya- 
tén lakosokat minden késedelem kívül kegyelmetek hoz
zám (rabul) küldeni el nem múlassa. E llen k ező t cse
lekedvén , kegyelm etek  m agok is kem ényebb  mé
d ium okat fognak  m agok ellen  m egtapasztaln i, mi
vel b izo n y ára  belinesekbe vere tvén , M urányban
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fogom küldenem , és az Fölséges Fejedelemnek és Con- 
foederált Statusoknak az illyen Haza-árulóit repraesen- 
tálnom; mellybiil azért ugyanazon  b ü n te té s t v á rh a t
já k  m agokra , az ki recen te r T úrócz  várm egye 
V ic e -Isp á n y á t éré, az ónodi O rsz á g -g y ű lé sé n 1); 
nem óhajtanám penig, hogy kegyelmetek közül valaki illy 
büntetésre méltónak ítéltessék. — Egyébiránt maradok, 
ex castris ad Libén-Szent-Miklós positis, die 26. Junij, 
Anno 1707.

Kegyelmeteknek
szolgáló jóakarója 

B o tty án  Já n o s  m. k .“
Felső-Büki N agy Mihály sopronyvármegyei alis- 

pánynak pedig ezt Írja 1707. aug. 16-káról Karakóról: 
„Krakai táborban, 16. Augusti. 1707.

Jóakaró Vice-Ispán Uramnak,
ajánlom szolgálatomat kegyelmednek.

Az ellenség Pápa tájára való érkezésével, tudom, a föld 
népe nem kevéssé consternáltatott, sok p u sz títá s a , s 
égetése u tá n 2). Már viszont megtér Gyó'r felé. — Azért 
kegyelmed az egész helységekre in gremio sui küldje ki 
mindenekelőtt currensét. Az szegénység  csak lá s
son a m aga do lgához s takarodásához .

Most mutatá ki Pálőy foga fejérét, midőn egymást
érő leveleiben, —- a midőn senkisem kényszerítette — és 
esküvel is mentette magát: hogy az ő hada positive és ex 
ordinibus nem égetett, hanem a mi történik, per modum 
excessus történik; melynek mostani cselekedeti (Szombat
hely, Pápa etc. fölégetése) világos ellenkező bizonyság, 
— elhitesse a leikével! * *)

*) Rakovszky Menyhártot érti, a ki árulásáért összevagdaltatott a fol
ge rj ed t rendek által az ország sátorában.

*) Rabutin és Pálffy, mint láttuk, utjokban, merre jártak, mindenütt 
égették, pusztították az országot.
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Ha tudom revancsolni: bizony ezerszerte revancso- 
lom. Hogy azért ezen dolog annál jobban procedáljon: 
míg magam is jobb rendelést teszek a mezei hadak közt, 
kegyelmed ex officiis sibi incumbenti, minden nemességet 
— senkit ki nem vévén — donatim et viritim insurgál- 
tasson; hogy mást állítson valaki maga helyett: absolute 
meg nem engedem; s ollyan assignatióval és készülettel, 
hogy két hét alatt Isten által leendő hadi operátiók után, 
parolámra fogadom, azonnal visszabocsáttatnak; — és 
hogy nem ellenségre, hanem prédára, szabad nyereségre 
vitetnek. — Ebben pedig kegyelmed semmit ne kételked
jék, hanem, va lam in t b ö csü le té t szere ti, U rához, 
V éréhez, és édes H azájához k ö te les : o llyan  szor
ga lm atos lég y en  ennek e ffec tu á tió jáb an . Másként, 
ha kegyelmed vagy processualis szolgabiráji vétsége miatt 
az Ország szolgálatja notabilis defectust szenved: kény- 
te len ítte tem , ked v etlen  m édium hoz nyú lván , vasra  
veretnem , s á lta l kü ldenem  Ú jvárba  kegyelm ete
k e t; mellyet is nem vélem, hogy kegyelmetek akármely- 
lyik is, tapasztalt igaz hazafiúságát tudván, magára várjon.

Csak vehessem pedig proxime tudósítását kegyel
mednek : miképpen kívánják a Nemes Vármegyék effec- 
tuálni nemesi szabadságok mellett egyedül közönséges 
jóra czélozó Haza-szolgálatját: teljes instructióval expe- 
diálom Pullyai György porkolábomat a compulsoria per 
fas et nefas, és a k it ren iten sn ek  com periá l len n i: 
m inden jó szág a  fe lp ré d á l ta t ik , sőt élete is peri- 
c li tá tik , anny ira , hogy  ren iten s  nemes uraim ék- 
nak v á ltsá g o n  m arad  az ízi szájokban. In reliquo 
maradok kegyelmednek

szolgáló jóakarója 
B o tty án  Já n o s  m. k .“

Hogy e szigorú de szükséges intézkedések mellett 
más részről Bottyán mint szerette, pártfogolta a szegény
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népet, ellenben a prédáié, égető, marczona ráczokat mint 
gyiilölé, érdekesen tanúsítja Pápáról 1707. oct. 17-kéről 
Szluha Ferencznek az újvári fő hadi biztosnak küldött 
levele:

„ ............ Örülök azon, hogy az magát elbízó esz
tergomi labanczoknak megütötték az órrát, és az isten
telen I llá n a k  (rácz hadi főnök) elfogatásán; mivel annak- 
előtte fogva lévén, azt fogadta hitire, lelkére, hogy elle
nünk soha többé fegyvert, nem fog, hanem alámégyen 
Ráczországra. Kit is az Isten bűne szerint biintete; hanem 
kegyelmed őtet stricte vasban, belincsben tartassa, csigáz- 
tassa, — és akármelly rabon ki ne adja: hadd szen
ved jen  a k u ty a , m ert gonosz a szegénység re!

Az mi pedig esztergomi lakosok szegénységhez való 
kegyetlenségét illeti: kegyelmed kitanulván, írja meg; 
azon lészek, hovaliamarébb rajtok küldhessek.“ *).

Ekkép tartá meg hűségben Bottyán a nehéz napok 
alatt az ingadozókat, s ekkép pártolá az állhatatosokat 
és a népet, a melynek hozzá való rendületlen ragaszko
dása és áldozatkészsége hatalmas segédkezet nyújt vala 
néki Stahremberg, Rabutin, Pálffy törekvéseinek meghiú
sítására, hadaiknak kiszorítására.

Mielőtt Bottyánt tetteinek új szinterére az újvári ge- 
nerálisságba kisérnők: meg kell még említenünk, hogy 
saját igen jól begyakorlott, hires vitéz lovas regimentjét, 
melyről „igen n ag y  o p in ióban  v a la “ 2), Eszterházy 
Antal felszólítása folytán, elcserélé Eszterházy Dánieléval. 
Kedvetlenül tette ezt, de főleg Bercsényi kedvéért mégis 
csak megtette; mert a fő-főtábornok nem akará, hogy 
Bottyán a maga ezredét — mely Dunántúl a legjobb —

*) Gr. Károlyi-levéltár.
9) Eszterházy Antal tábori könyve.
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onnét magával átvigye, tetemes csorba fogván ezáltal esni 
a dunántúli hadakon; tudta más részt Bercsényi azt is, 
hogy Bottyán régi, fegyelemszerető katona létére, rövid 
idő alatt csak úgy begyakorolja, s oly vitézzé edzi Esz- 
terházy Dánieltől átveendő új ezerét, mint régi hires 
regimentje. A csere tehát megtörtént; Bottyán ezredét túl 
a Dunán hagyta az Eszterházy Antal mellé átment Esz- 
terházy Dániel számára, hogy ezét meg Újvár táján át
vegye. Elbucsúzék régi vitézitől, de kedves testőrszáza
dától nem bira megválni: azt átvitte magával az Eszter- 
házyak minden ellenzése daczára1).

Ám új ezredét az 1708. év tavaszáig annyira begya- 
korlá: hogy hasonmása lön azelőtti nagyhírű ezerének2).

XX.

Az újvári vagy vág-garam-mellyéki generálisság ál
lott azon időben: az Érsek-Újvár, Nyitra, s Csenkevár 
(Karva) nagyobb, és Sempte, Séllye, Sasvár, Detrekő, 
Eleskő, Szomolány, Csejte, Beczkó, Galgócz, Tapolcsány, 
Ugrócz, Temetvény, Léva, Csábrág, Szécsény, Gács stb. 
kisebb erősségek, s az Esztergomot, Komáromot, Pozsonyt, 
Lipótvárát, Trencsényt körültáborozó s az ausztriai és 
morva végekre vigyázó hadak fölötti parancsnokságból. 
A Morva vizétől, le egész a Mátráig, s a bányavárosok 
mentén föl Trencsényig terjedt. A bányavárosok külön 
commandó alatt voltak.

Bottyánnak mint újvári vezénylő tábornoknak alatta 
állának az idő szerént Ocskay László, Ebeczky István, 
Galánthai Balogh István, Babocsay Ferencz, Esze Tamás 
és Berthóthy István brigadérosok; Géczy Gábor, Turóczy 
Gáspár, Bokross Pál, Ebeczky Tamás, Somody Ferencz, * *)

*) Eszterházy Antal tábori könyve.
*) Kolinovies Rákóczi legjobb ezredei egyikének mondja.
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Zsámboki Nagy István, Luzsénszky Sándor, Mikházy 
György, Köröskényi László, Színay János, Lóczy Endre, 
Révay Gáspár, Rétbey György, Réthey János, Gőcze 
Gábor, Vajda András, Szalay Pál, Guldenfinger János 
stb. ezeres kapitányok.

Midőn Bottyán a vezényletet átvevé: a Vág mellyéke 
ugyan kurucz kézben vala, de már túl az Alsó-Vágón s 
a Csallóközben Szeredtől le Komáromig német hadak 
fekiivének téli szállásokon, több helyütt, példáúl Szerednél, 
Gutánál, redoutokkal, kemény sánczokkal védett had
vonalakban, a mint őket Stahremberg Guido elhelyezte 
volt. A Vág és Morva vize között fekvő apró hegyi 
várak Stahremberg 1707-iki nyári hadjárata óta labancz- 
kézben.

A generálisság központja, főerőssége, legbiztosb helye; 
a Rákóczi hadmérnökei által újabban még hatalmassab- 
búl megerődített, s aknarendszerrel is ellátott Érsek-Újvár 
volt. Bottyán többnyire e várban, vagy Nyitrán, avvagy 
bátorkeszii kastélyában székelt, némi kényelmére szolgál
ván azon körülmény, hogy saját és neje jószágai több
nyire mind e generálisság területén feküdtek.

Bottyán — mint mondók — 1708. január első nap
jaiban érkezett át, 60 császári foglyot is hozván magával 
Újvárba1). Legelőször megszemlélé Csenkevárt és őrségét, 
azután szemlét tartott a téli szállásokban, vigyázó állo
másokon, s védvonalakban künn elhelyezett hadak fölött, 
majd Újvár, Esztergom-eleje, és Nyitra megvizsgálására 
vala menendő. Előbb Újváron kezdé.

„Generális Bottyán János Uram ezelőtt harmadnap
pal ide beérkezett,“ — írja 1708. január 28-káról Újvár
ból Szluha Ferencz, Károlyinak2). Febr. 3-kán Bátor- *)

*) Eezterházy Antal tábori könyve. 
Gr. Károlyi* levéltár.
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keszin volt, az Esztergomra figyelő hadakat szemlélvén. 
Mintán értesüle, hogy az esztergomi várparancsnok a kö
rülfekvő falvaktól, a hová kezei el nem hathattak is, hadi 
sarczúl „bizonyos pénzbeli quantumot kíván:“ ugyanezen 
napon Bátorkesziről beirt Esztergomba ő is, viszontorlásul 
sarczot követelvén, azon fenyegetéssel: ha minélelébb meg 
nem adják „ollyas modalitást keres megvételében, hogy 
duplummal is fogják tapasztalni kárát“ *). Ekkép fordítá 
el ama falukról a sarczfizetést. — A továbbiakat a mi 
illeti: ugyancsak Szluha írja Károlyinak Újvárból február 
19-kéről, a mikor Bottyán már Galgóczot s a lipótvári 
bloquádát is meglátogatván, Nyitrára érkezett:

„Itten már Generális Bottyán János uram a com- 
mendó, postírungban (hadállomás); Andrássy István uram 
ő Nagysága Dunán által megyen, az holottan per capi- 
tulationem kezünkbe jutott Körmönd vára, s demoleál- 
tatik“2).

A Bottyán hadtestét képező dandárok pedig ez idő
ben igy feküvének: Ocskay László brigádája a Felső- 
Yág partján, a morva határok mentében, föl egész Tren- 
csényig, — mely várat Luzsénszky Sándor bloquirozá — s 
le Szeredig, mert ezen alól a jobbparton a németek had
vonala kezdődött; Balogh István és Esze Tamás brigá- 
dái Nyitván és környékén, le Újvárig; Berthóthy Istváné 
Üjvárott, Komárom elején, C senke váró t t ; Ebeczkyé Esz
tergom előtt, s a Garam és Ipoly vidékein; Babocsayé 
Lipótvárát zárolá el, s Galgócz, Sempte őrséget képezte.

És bár nagyobb csaták, most, a tél keménysége miatt 
nem vivattak, az apróbb összecsapások a sűrű portázá
sok folytán napi renden valának. Mert a kuruczok nem

*) Eredetije Esztergom város levéltárában. 
a) Gr. Károlyi-levéltár.

13
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csak hogy a néha átcsapó császáriakat mindannyiszor 
serényen visszaverték, hanem — kivált mióta Bottyán 
vette át a vezényletet — áttörvén vagy osonván a csá
száriak hadvonalain, egész Pozsonyig, Nagy-Szombatig 
fel-feljárának, míg Ocskay emberei a Fehérhegyeken túl 
való tájakat, s olykor Morvát is meglátogaták. Ha nagyobb 
tömegek által meglepetvén fízó'be vétetének: 24 óra sem 
telt belé, — már ismét harezállomásaikon, övéik közt ter
mettek könnyű lovaikon. A kurucz lovasság gyorsasága 
valóban minden fogalmat túlhalad. Például Eszterházy 
Antal 1708. febr. 27-kén — mint Bercsényinek Rohonez- 
ról maga irja mart. 1-jéről1) — n éh án y  lovas ezred 
del 24 óra alatt tiz en h a t m ag y a r m értfö ld e t lova
go lt „egy végben, a lova zabláját ki sem vetvén.“ Be- 
zerédy Imre pedig 1706. aug. 31-kén 2000 lo v assa l 
Kőszeg tájáról beütvén Ausztriába: 24 óra alatt húsz 
m ag y ar m értfö lde t szágulda bé; „egy étetéssel hu
szonnégy óra alatt jártunk busz mértföldet öszve“* 2). — 
Ilyen volt a kurucz lovasság, melynek serénysége magasz- 
talásával Kolinovics, Babocsay, („Fata Tarcaliensia“) 
stb. írók müvei telve vannak. Az egykorú külföldiek is 
csodálkozának ezen m agyar serénységen . „Nem hin
néd mily gyorsak ezen kuruczok — irja egy Tököli ko
rabeli német újságíró — a lo v a ik ra  m agok mégé ül
te te t t  ta lp aso k k a l (hajdú) három  nap  a la tt  n eg y 
ven m értfö ldné l tö b b e t kalandozván be“3).

A mostani lovasság ily tettekre aligha volna képes, 
valamint az idegen lovasság akkor sem volt az, felényire 
sem. A kuruezoknak főereje hallatlan serénységökben álla.

De térjünk vissza tárgyunkhoz.

') Tábori könyvében.
*2) Eredeti levele a gr. Károlyiak levéltárában. (Föntebb közlöttiik

volt.)
3) Szalay L. V. k. 191. 1.
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Bottyánnak egy ily felszáguldó kis számú portája, 
mindgyárt az újvári generálisság átvétele elején oly kitűnő 
bátorságot tanúsított, és oly fényes sikerrel járt, .hogy 
szerencsés esetének hire nemcsak Magyarországot, hanem 
a távol külföldet is betölté1).

Kolinovics részletesen, az élő szemtanúk, sőt tettesek 
után beszéli el ez érdekes epizódot, melyet mi még több 
rendbeli egykorú levelezéssel vagyunk szerencsések föl
világosíthatni.

A császárnak Magyarországban vezénylő főparancs
noka gróf Stahremberg Guido, a Spanyolországban küzdő 
hadak élére rendeltetvén: helyére magyarországi fővezérré 
testvére gróf S tah rem berg  M axim illián neveztetett 
k i* 2); ugyanaz, kit Bottyán a fertő-sopronyi sánczvo- 
nalból kivert volt. Miksa gróf — a ki mellesleg mond
ván, igen elhízott, kevély ember vala — a császártól Bécs- 
ben átvevé kineveztetési okmányát, s a kincstárból tete
mes összeg pénzt, a hadak fizetésére: s azzal 1708. fe
bruár elején alá indúla Pozsonyba, hogy a hadak vezény
letét ténylegesen általvenné. Pozsonyban nem sokáig ké
sett; dolgainak rendbevételével Nagy-Szombatba készüle. 
Figyelmeztették ő t : nagyszámú katonai fedezet nélkül 
útra ne indúljon, mert bár a Csallóközben és az Alsó- 
Vág innenső felén a császáriak feküsznek: mindazáltal 
egyes merész kurucz csapatok minden untalan keresztül 
csapkodnak, úgy hogy miattok az útazás sohasem biztos.

Stahremberg, ki az ellenfél iránt kicsinylést akara 
mutatni, megvetőleg válaszold: „hoffy ő m itsem  fél az 
efféle lu rk ó k tó l!“ 3).

') L. a frankfurti „Theatrum Europaeum “ -ot.
®) Kolinovics.

3) Ugyanott.

13*
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Ezzel hadi főpénztárnokával együtt február 16-kán 
reggel hintójába veté magát, s 20—25 lovas német kísé
retében megindula nagy maga-elbíztában.

Azonban:
* „Quem dies v id it  ven iens su p e rb u m :

H unc dies v id it fug iens ja c en tem .“

Bottyán tábornok hadvonalainak vizsgálata közben 
február 10-ke táján érkezett Lipótvár alá. Ott a Babo- 
csay-brigáda, s az ostromzárlati intézkedések fölött szem
lét tartván, nehány nap múlva Nyitrára folytatta útját, 
hogy a várat és a Balogh s Esze-dandárokat megtekintse.

Nyitrán febr. 15-kén kiválaszta egy igen bátor és 
ügyes liuszárörmestert a Galánthai Balogh István ezeré
ből, hogy a Vágón általkiildje Pozsony és Nagy-Szom
bat tájára, — biztos tudósításokat szerzendő a németek 
hadállásairól.

B ornem isza  Ján o s  — így hítták az őrmestert — 
jól ismeré azon vidéket, minthogy réthei, pozsonymegyei 
születés vala; katonái is mind a tájiak: Balogh István 
ezrede pozsonyvár megyei lévén.

Midőn azért megkapá a tábornok parancsát: Koli- 
novics szerént 14, Szluha Ferencz szerént 23—24 elszánt 
legénynyel még azon éjjel megindula. A Vágón és a né
metek hadvonalán szerencsésen általvergődött.

A p o z s ο n y-n agy - íjz o ml) ati országúiban Szencz, Sárfő, 
és Boldogfalva között akkor valami csepőtés, bokros 
hely létezett, talán ma is megvan még. Bornemisza reg
gelre ezen bokros helyet elérvén: a berekben állitá íöl 
embereit.

Egyszerre hintó közeledik 20—25 főnyi vasasnémet
ből álló kísérettel. Bornemisza jelt ád harczkész embe
reinek; ezek egyszerre előtörnek leshelyeikből, s nagy
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tűzzel rárohannak a kíséretre, egyszersmind a hintés lo
vak istrángjait kardjaikkal elvagdalják.

A hintóbán a császári hadak főgenerálisa gróf Stah- 
remberg Miksa ült, a mit azonban a kuruczok még ekkor, 
természetesen, nem tudnak vala.

A kiséret védé urát a hogy tőle kitelt: de a kuru
czok mind jó válogatott vitézek valának: nehány perez 
alatt lekaszabolák őket, ötnek kivételével, a ki megadá 
magát; el egy sem futhatott a serénylovú magyarok 
elül. Bornemiszának F e k e te  M ihály nevű közvitéze 
maga négy ném etet vágott le, mint a különben labancz- 
érzelmű Kolinovics vallja. A hintó ajtajához legelőször 
Végh Já n o s  nevű kuruez közvitéz férkőzék; a csata 
zajára Stahremberg megragadta, s lövésre készen tartá 
pisztolyát. A mint Végh az ajtót ki akarja vala nyitni: 
Stahremberg kitüzelt reá, de Végh a lövés pillanatában 
elég ügyes volt a kitartott pisztoly végét kardjával any- 
nyira felvágni: hogy a golyó melle helyett kalpagját 
hordá keresztül, bár üstöké táján fejét is megsértette.

Erre Végh kirántá a kocsiból és lefegyverzé Stah- 
remberget s a főpénztárnokot. Míg a többiek — kik kö
zül egy Rácz Miska nevű, komáromi labanczból kuruez- 
czá lett hires kóborlót ismerünk — a hintó motozásához 
fogának: Bornemisza, Szenczi L ány i János, M észáros 
M áty ás , K a rácso n y  F erencz  és még nehány más 
kuruczok a csalitba vitték foglyaikat, s elkezdék val
latni. Stahremberg konokul tagadta kilétét, tagadták félre
vitt és külön vallatott alattvalói is. Ekkor oda érkezik 
vérző fejével, átlőtt kalpagjával Végh János, és kapott 
sebe miatt feldühödten — arczúl ü tö tte  a császári ha
dak főgenerálisát1), —· a kuruez közlegény. Sőt sebe

f)  K o lin o v ic s .
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vérdíja fejében Stahrembergnek drága zsebóráját is él
vévé *).

A főpénztárnok azonban, s Miksa gróf komornyikja, 
kiket agyonlövéssel fenyegettek, ha meg nem vallják urok 
kilétét: végre engedének félelmöknek, s megmondák Bor- 
nemiszáéknak, hogy az elfogott és Végh által oly gono
szát tractált egyéniség nem más — mint gróf Stahrem- 
berg Miksa, a főtábornok.

A kuruczok megörülvén a jó szerencsének, ottan 
közül-akarattal elhatározók, hogy megvetve életök min
den veszedelmét: Stahremberget, akármiként, de elviszik 
— k eresz tü l sa já t had v o n ala in  — Nyitrára, Boty- 
tyánnak. Ha kell: karddal vágnak útat magoknak, el
hullanak mellette — de mégsem bocsátiák ki markaik 
közűi.

Lovuk elég volt: saját paripáikon kívül a levagdalt 
németek lovai, s a hintó fogata, mind rendelkezésökre 
állának. A főpénztárnokot, a komornyikot s az öt meg
maradt németet tehát fegyvertelenül felültették egy-egy 
vasasnémet-lóra: Stahremberg alá azonban saját könnyű 
magyar paripáik egyik legjobbikát adták, hogy üldözte
tés esetében lova lassúsága miatt a császáriak utol ne 
érhessék.

Gondolkodásra nem sok idő vala : mert attól tart
hattak, hogy a megrohanáskor váltott lövések hallattára 
a szomszéd falvakból német hadak, vagy őrjáratok fog
nak jelentkezni. A kocsiból azért a hadi pénztár tartal
mának megtalált részét magokhoz vévén, ügetést nyar- 
galvást elindulának. Stahremberget közre vették; egyik 
oldalról egy kurucz kivont hegyes-tőrrel, másik oldalról 
pedig egy másik, felvont karabélylyal lovagolt mellette;

*) K o lin o v ic e .
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tudtára adák, hogy a legkisebb segélykiáltásra vagy 
jelre — azonnal halál-fia1).

így nyargaltak tovább, mindenütt német hadakkal 
rakott falvakon át. Először Sárfó're érének, onnan Német- 
Gurab mellett el, s a puszta-födémesi nemes falun ke
resztül, hol a h á za k b an  sok ném et k a to n a  dorbé- 
z o la 2). Innét Vizkeletre mentenek, mely faluban egy csá
szári hadnagy állomásozék 50 katonájával. Ezen had
nagy épen elküldött volt egy leányt egy nagy kanoséval 
a korcsomára, borért. A kuruczok az utczán végig-vág- 
tatván, találkoznak a leánynyal, a mint a bort hozza. 
És B ornem isza úgylátszik, nem volt b o r nem  isza ; 
a mint az öblös kanosét megpillantá, kedve kerekedék 
a jé fogásra az áldomást meginni, — ott az ellenséges 
hadak közepette. A vakmerő' kurucz csapat megállóit, 
megállitá s kikérdezé a leányt és az összecsoportosult 
falubelieket, s azzal ott a nyílt utczán megivák a német 
hadnagy borát; nemcsak, hanem vakmerőségüket még az
zal akarák tetézni, hogy a hadnagyot is elfogják, és ma
gokkal vigyék. A falubeliek azonban — mint a kik a 
hadnagy ottlétét megmondák — elkezdőnek nekik rimán- 
kodni-reménkedni: az Istenért ne tegyék, mert a császá
riak a hadnagy följelentéséért ö rajtok állanak bőszéit, 
prédára vetik, porrá égetik helységöket. A kuruczok 
meghallgaták ő'ket8), s kinyargaltak Vizkeletbó'l. Szeren
csésen keresztül-vágák magokat a Dudvág hídja elé ál
lított császári ő'rségen, s azzal sólyomást vágtattak odább. 
A Vág partját elérve, Farkasd és Negyed között holmi 
halászbárkára tő'nek szert; ezen Stahremberggel együtt, 
egy részük által kele, lovaikat a vízben a csónak után

*) K o lin o v ic s .

2) U g y a n o t t .

®) U g y a n o tt .
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úsztatván. Midőn ladikjok ismét visszament a többiekért, 
s ezek belerakodának: az üldöző császáriak zúgása már 
közelről hallatszék. A Dudvágnál szétugrasztott őrség 
lármájára ugyanis a császári hadak mindenünnen egybe- 
sereglének, s a hírre, hogy Stahremberg fogva van: egész 
lovas osztályok vágtattak a Vág felé, a kurucz csapat 
után. A csónak másodszori útjában még a Vág köze
péig sem ér vala: a mikor 500 német és ugyanannyi 
rácz lovas már a folyam jobb partjához érkezett, s tüzelni 
akart a kuruczokra.

Ezek azonban feltalálák magokat; S tah rem b erg  
szivének k a rd o t szegezve kényszeríték őt: kiáltson 
át a túlsó partra, s parancsolja meg tábornoki tekinté
lyével a császáriaknak, hogy ne lőjjenek *); egyszersmind 
őt állíták legszélről, hogy a lövéseknek leginkább ki le
gyen téve. Miksa gróf át is kiáltott, vezényelvén, hogy 
karabélyjaikat ereszszék le, s ne lőjjenek, hisz saját tá- 
bornokjokat lőnék meg legelébb2).

Azok belátták, hogy a dolog csakugyan így áll, s 
engedelmeskedének. A csónak, ott szemeik előtt, bántat- 
lanúl a balpartra érkezett.

Most a kuruczok együtt lévén, újra lóra kaptak, s 
vivék foglyaikat az előbbi rendben. De okuk volt a 
miatt aggódniok, hogy a fölvert németség valahol kom
pokat kerít s tömegesen utánok jő. Oly gyorsan iramod
tak tehát, a mint csak bírták már kissé megfáradt pari
páik. Továbbá, hogy a netalán átköltöző császáriak 
nyomukat veszítsék: neki nyargalának a sűrű nádasoknak, 
mocsároknak, s ezek tekervényes útain, gázlóin haladtak 
sokáig, a tájat, járást jól ismerők. Hideg tél lévén, át

J)  K o lin o v ic s .

®) U g y a n o t t .
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meg át fáztak s áztak, mert olykor derékig kelle a 
vizekben úsztatniok gázolniok1).

Végtére, midőn már jó távol, biztosabban érezték 
magokat, s mind magoknak, mind lovaiknak okvetlenül 
kelle némi pihenés: valami félreeső fűzfa-berkes helyen 
megállapodának, s tüzet raktak szárítkozni, melegedni.

Nyavalyás Stahremberg, a ki az ily kemény stra- 
pácziót, az ily kuruczos lovaglást (Sárfőtől idáig többet 
10 mérföldnél, egy végiében) és magyar nyergen való 
ülést nem szokta vala meg: nagyon roszúl, megtörtnek 
érezé magát. Midőn a tűz már javában lobogna: ő is 
le akara tehát szállani nyergéből, — fáradt, vizes tagjait 
nyugasztalni, melengetni. Ama haragos Végh János 
azonban, a ki sebe miatt Stahrembergre még mindig 
dühös volt: odaugrék, s visszatartóztatta őt nyergében, 
sőt széles fringiája lapjával nagyokat csapkodott a főtá- 
bomok grófi hátára*).

És a büszke gróf mindezt megalázva tűrni kényte- 
leníttetett, azoktól a lenézett „ lu rk ó k tó l.“

„Quem dies v id it veniens superbum :
H unc dies v id it fugiens ja c e n te m .“

XXI.

A vakmerő kurucz csapat kalandos vállalatáról ínég 
az nap éjjel szerencsésen megérkezett foglyaival Nyitrára. 
Huszonnégy óra alatt Nyitrától Szenczig, s innét Negye
den át meg vissza: legalább húsz m értfö lde t bejártak. 
Ez a kurucz serénység.

Megérkeztökkor képzelhetni mily nagy lön az öröm 
Nyitrán. Stahremberget átadák Bottyánnak, ki azonnal

*) K o lin o v ic s .

2) U g y a n o t t .
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gyorsfutárokat indított az örömhírrel: Kassára a fejede
lemhez, és Bajmóczra Bercsényihez. Foglyával Boty- 
ty án , mint nemesjellemtí ember, rangjához illöleg 
bánt; kényelmes lakást rendele számára a várban, és 
saját asztalához ülteté. Sőt megérkeztekor lakomát is 
csapott.

Ugyanis másnapra fényes ebédre hivatta meg Boty- 
tyán Bornemiszát valamennyi emberével együtt, a kik a 
szerencsés expedítióban részt vettenek; és vitézségöket, se- 
rénységöket jutalmazni akarván, a mellett, hogy hópén
zeiket megkettőztette: sa já t tá b o rn o k i a sz ta láh o z  
ü lte té  ez a ltisz te k e t s k ö z legényeket. A ki ismeri 
a magyar katona természetét: tudja, mily nagyra becsül
hették e közemberek ezen megtiszteltetést. Ily tapintatos 
apróságok által nyeré meg Bottyán annyira a katonaság 
szeretetét.

Az asztalnál a főhelyen maga az öreg tábornok üle 
Stahremberggel, lejebb Bornemisza s legénysége, és több 
kurucz főtisztek. A büszke Stahremberg, kiállott fára
dalmai után hatalmasan evett-ivott, a kurucz közlegények
kel egy asztalnál1). Ezt sem gondola, bizonyára, még 
csak egy nappal elébb is, a mikoron ezeket a „ lu rk ó 
k a t“ úgy megvetette.

. Miksa gróf azutánra is Bottyán asztalához vala hivata
los, mígnem őt az utóbbi február 24-én felküldé Bercsényi
nek, Bajmóczra, a hol szintén előzékenyen fogadtaték. A 
pompaszerető Bercsényiné — gróf Csáky Krisztina — baj- 
móczi várában tartá ekkor fényes udvarát, s fársáng ideje 
lévén, fejedelmi tánczvigalmakat ada. Ezekben a fogoly 
Stahremberg is részt vön, s büszkeségét most már any- 
nyira feledé, vagy a lovagias bánásmód által annyira

*) K o lin o v ic s .
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lefegy vereztetett: liogy csakúgy megadá Bercsényinek az 
„ex ce llen tiá s“ czímet, mint magok a kuruczok1).

Martius 13-kán Kassára küldetett a fejedelemhez, s 
később Szepesvárra.

Bottyán pedig Bornemiszát szép ajánlólevéllel látta 
el Rákóczihoz, s az ő és derék társai megjutalmaztatását 
O Felsége született kegyelmességébe hathatósan ajánlá. 
Mely levéllel Bornemisza Stahremberggel együtt Kassára 
ment; ott a fejedelem őt az udvar és külföldi követek 
előtt ünnepélyesen fogadá, s társaival egyetemben feje
delmi bőkezűséggel megajándékozá, saját képére vert 
nagy ezüst-éremmel is kitüntetvén a merész vitézt* 2).

Stahremberg elfogatását Bottyán következő játszi 
levélben tudatta Károlyival:

„Méltóságos Generális, Fiam Uram!
Köteles szolgálatom ajánlása után, mostan újonnan 

concredált commendóban (Károlyi ekkor neveztetett ki 
Erdély vezénylő tábornokává) kívánok mindennému jó 
szerencséket Fiam Uramnak!

Csudálkozom rajta, hogy hogy’ lehet oly feledékeny 
a fiú, hogy ingyen se legyen emlékezetben nála az atyja; 
Dunántúl létemben nem annyira csudálkoztam rajta, 
hogy az odavaló (túl a tiszai) occurrentiákrul tudósítását 
Fiam Uramnak olly gyakran nem vehettem. Ha tovább 
is illy feledékeny lészen Fiam Uram: káptalanba kénte- 
leníttetem recurrálnom s Fiam Uramat denegálnom.

írhatom új hírűi: szintén béérkezésemmel a vágmely- 
lyéki postérungokban, legelső portám is Isten kegyeimé-

*) Kolinovics.
2) Beniczky Gáspár naplója. —  Kolinovics. Bornemisza később, a 

szathmári békekötés után, visszatérvén szülőfalvába Réthére, egy ízben 
fölment Bécsbe s meglátogatta a már elébb kiszabadult Stahremberget. 
Ez, a nyitrai lakoma viszonzásául ebédre hívta őt meg, s neje száz arany· 
nyal megajándékozva boceátá hazájába férje egykori elfogóját.
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bül ollyas szerencsével járt, hogy Vágón túl, Szencz 
táján, Maximillian Staremperg elfogattatott, ki is actu  
m ost ebédel velem. — Adjon Isten édes nemzetünk
nek illyen s ennél nagyobb szerencséket is!

Én tovább is az idevaló occurrentiákrul szüntelen 
fogom tudósítanom Fiam-Uramot: csakhogy a fiú is obli- 
gátióját tartsa meg. — In reliquo kívánom: levelem 
találja szerencsés állapottal Fiam Uramat.

Sub dato Nitriae, die 22. Febr. Anno 1708.
Fiam Uramnak

kötelessen szolgáló apja 
B o t ty á n  J á n o s  m. k .“

„P. S. Tatár volt nem fiú az ki az ö atyjáról olly 
hamar elfeledkezik mint Nagyságod! —

Max Storomberket h e ted m ag áv a l hozták  kezem 
hez, az tö b b it lev ág ták ; Bécsbül jött volna postán, 
Vágón túl az hadak közé. Holnapután fölküldöm Lo- 
cumtenens Fó'-Generális Urunknak“ 1).

Ugyanez eseményről Szluha Ferencz így tudósítja 
Károlyit Újvárból febr. 29-kéről:

„16. praesentis 23 vagy 24 személyből álló portánk 
szerencséssen Vágón túl járt, az ki Szencz táján Max 
Stromberget Pozsonyba (helyesebben: Pozsonybul) való 
útjában elővévén, quárdiáját felverték, magát Generálist 
n eg y ed m ag áv a l (ezt Szluha nem jól tudta) elfogták, 
szerencséssen által is Negyednél gyüttek, és bévitték 
Nyitrára“ 2).

Megjegyzendőnek vélem itt, hogy Kolinovics, ki 
Stahremberg elfogatását különben mindenben igen híven 
beszéli el: egyben téved. Abban tudniillik, miszerént ő 
azt állítja, hogy Bornemiszáékat Ocskay küldte ki, s

!) Károlyi-levéltár. 

a) Ugyanott.
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hogy Stahreruberget ők Ocskaynak adták át Nyitrán, és 
ez által vendégeltettek meg. Ocskay neve itt tévedésből 
áll Bottyáné helyett, mert 1. Bottyán maga írja, hogy 
az ő portája fogta el a generált s ő hozzá vitte Nyit- 
rára, a hol is az ő vele ebédele. 2. Ocskay ekkor Nyitrán 
sem volt, hanem a Vágmellyékén, sőt túl rajta, a morva 
végek felé. 3. Ocskaynak — ki egy rangban álla Ba
logh István dandárpokkal — joga sem lett volna ennek 
katonáit bárhová is küldeni. Ezt csak Bottyán tehette, 
mint vezénylő tábornok.

Ily nyomós okok mellett részletesb czáfolat Kolino- 
vicsnak vagy másolójának e tolihibája ellen fölösleges.

Bottyán Eszterházy Antallal folyvást összeköttetés
ben állott; gyakorta tudósították egymást az események
ről, hogy a Duna két partján összefüggőleg működjenek.

Eszterházy tábori könyvében olvassuk:
D evecser, 1708. jan . 5. „Generális Bottyán János 

urnák Méltóságos Magyarországi Locumtenens és Fő-Gene- 
rális ur ő Excellentiája levelei, más dunántúli hírekkel 
transmittáltattak. “

R ohoncz, m art. 1. „Bottyán János urnák Kör
mendnek megvétele s több interveniált occurrentiák adat
nak értésére, s récommendáltatik gyakori dunántúli hí
rek tudósítása.“

D evecser, m art. 11. „Méltóságos Generális Eszter
házy Dániel urnák Méltóságos Magyarországi Locumtenens 
és Fő-Generális ur s B o ttyán  Ján o s  ur levelei acclu- 
dáltattanak, az új h írek  m eg ö lv asásá ra .“

Ez új hírek pedig ezek voltak: Bottyán Beczkó vá
rosát a hajdúsággal megrohantatván bevette, és prédára 
bocsátá; továbbá mihelyt a Vág árja kissé leapada, mar- 
tius első napjaiban beküldé Ocskayt Morvába, a hol is
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ez szép nyereséggel járt, tetemes kárt tévén az ellen
ségben.

Eszterházy Antal írja Deveeserből 1708. mart. 13-kán 
Bercsényinek: „ Örvendezve olvastam Excellentiád méltósá- 
gos leveleiből, hogy a vizeknek egy kevéssé lett apadásával 
már is Morvába béportázván a mieink: zász lókat, do
b o k a t, k a p itá n y o k a t több tisz tek k e l e g y ü tt fog- 
tan ak  lég y en ; de legfőképpen Max. Stahrembergnek el- 
fogattatását. S hogy tovább is Isten ő szent Felsége 
illyen örvendeztető hirt engedjen hallanunk: szívem sze
rint kívánom“ 1).

Egy másik esemény továbbá ez vala: a németek által 
megerősített Vág-Újhely városát szintén Ocskay dandára 
mart. elején megrohand, bevevé, s mint ellenállót nagy 
dühösséggel elpusztította. Mire a császáriak Morvából, 
honnét segélyt küldhették, megérkeztek volna: Ocskay 
bántatlanúl kivonúla zsákmányával* 2).

Még több e táján történt érdekes eseményt talá
lunk följegyezve a pozsony i n év te len  L abancz  N ap
lóban ; lássuk tehát ennek 1708. január elejétől mar this 
végéig Bottyán parancsnoki területéről szóló jegyzeteit:

„Jan. 3. Ferenczffy azt írja (Pőstyénből), hogy az 
németek Szombatbúi és Galántárul Senténél általmenvén 
az Vágón, egész Tapolcsányig penetráltak, az kire nézve 
is a pőstyéniek is elébb - állottak volt, de hamarjában 
összeverekedvén az kuruczok, rajtok mentek, elnyervén 
minden impedimentumit, hat álgyujokat. Hornyák azt 
mondja, hogy Radosnya tóján verekedtek, és annyira, 
hogy igen sok kár esett az németekben, és ha az tal- 
passág érkezhetett volna együtt az lovassal, hogy számos3)

Tábori könyv.
a) Kolinovice.
3) Szám os =  igen könnyen megszámlálható, azaz kevés. A szám 

talanénak ellentéte. Ódon iratokban többször előfordul.
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ment volna el az németekben; egész Rácséig űzték őket. 
Elhiszem, Románfalván is volt zajgás.“

Jan . 4. és 5-kéről csak annyi van följegyezve, hogy 
a németek Pozsonyból Vág-Újhelybe in dúltak, lisztet és 
egyenruhákat szállítván oda.

„Jan. 6. Az vice-rector azt írja (Trencsényből), hogy 
olyan hír van Trencsényben, hogy az ilavaiak (német 
Őrség) próbálni akartak, és Miska nevő lajdinant tizen
negyed magával elveszett; hogy az parochián és czin- 
teremben 400-an vonták volt meg magokat (a kuruczok), 
az kiknek Winkler (Rákóczi egyik gyalog ezredese) és 
Moselnik (?) volt elöljárójok; ha valami leány nem adott 
volna hirt az németeknek: hogy odavesztek volna mind
nyájan. Stornberg Maximillián hogy Radosnyán van, és 
Ugykánig (?) mentek volt az emberei, de v issza  k ö llö tt 
té rn iö k ; visszamenet I . . . . czot1) fölégették.“

„Jan. 9. Max Stornberg általcsapván az Vágón és 
kevés ép helyt (helységet) kapván, a lkalm as ráczok- 
n ak  e lveszésével visszatért.“

„Jan. 11. Az Vágontúl való (német) portát fö lver
té k , elhányván az sentei hidat előttök; valamit nyertek 
volt az németek: mind visszanyerték tőlök; h ihető , hogy  
o lly a n  is ese tt, az k it meg nem írn a k .“

És ezt a lab  an ez naplóiró jegyzi meg.
„Jan. 12. Az németek meggyüttek, de még sem- 

mitsem hallottam.“
Itt hihetően a Vág-Újlielyből megtért császáriakat 

érti a naplóiró.
„Jan. 13. Stahremberg Maximillián Nagy-Tapol- 

csány táján volt minap, de praevie nagy taxát vetvén 
az falukra, otthon nem érte őköt, és hogy aligha annyi 
ökröt hajtott az nyereségből, az m ennyi ném etet s *)

*) Olvaehatlan. Taláu lsztricza?
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ráczo t h ag y o tt ott. E g y n ih á n y  éléses szekerét is 
n y e rté k  el, az egy ikén  1200 fo rin to c sk á t is ta 
lá l ta k .“ (Úgy írják a naplóirénak Tapolcsány tájáról, 
levélben).

„Jan. 17. Ollyan hír van, hogy Beczkónak mind 
belső s mind külső várossát felégették az kuruczok, hogy 
az kalastrom is megégett, és azonkívül hogy egynihány 
falut is fólégettek, hogy az németeknek annál kevesebb 
provísiójok lehessen. Ferenczffi írja (Pőstyénből), hogy 
félnek igen az kuruczoktál hogy nagy erővel kétfelől 
akarják az Vágón innend lévő földet invadálni. — Pál 
írja de 9., hogy az minapi portát (Stahrembergét) Kis- 
Helbintul (?) az Vág vizéig vágták; ki száznak ki keve
sebbnek, s ki többnek is, vagyon ollyan, az ki három 
száznak is m ondja hogy  veszett el az ném etekben. 
Bánkát, Eörcistyéket (?) hogy fölverte az német. — Az 
beczkói casusra nézve, az melly lovasok gyüttek volt az 
éjjel, nagyobb része visszament., de csak könnyű szerrel, 
itt hagyván az szekereiket.“

„Jan. 18. Kapitány Rítt azt mondotta, hogy az új
helyi lovas németek az trencsényi hidakra kerülvén, 
Beczkó segítségére mentek. Simsó pedig azt mondja, 
hogy Ujhelyből irta valami zsidó, hogy az németek hí
rét hallván az kuruczok, elszaladtak Beczkó alól; az 
várbul gyújtották meg az Beczkóvárost, az németek hogy 
Oroszlánkő vára alá mentek.“

„Jan. 19. Beczkó felől ollyan hir van az zsidók 
között, hogy elszállottak alóla, az németek hogy Orosz
lánykő felé mentek.“

„Jan. 20. Pál 12. költ levelében írja: az Vágontúl 
hogy megint ment porta.“

Jan . 21. Az vice-rector írja (Trencsényből) hogy 
az kuruczok valami foglyot vittek Oroszlánkőbe s „Bán 
táján és abban az processusban Andrási, Ócskái, Rétéi,
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Szalai, Bertóti, Révai vannak; Nagy-Tapolcsány táján 
Luzsinszky, Illaván (?) Winkler, Moszelnik (?), Marsovszky. 
Az Trenesényben lévő rácz kapitánynak az minap, az 
utolsó égéskor Ujbelyben az ott lévő lovai megégtek.“

„Jan. 22. Az melly németek minap visszamentek 
volt az kvártélyokbul, ma visszagyüttek, Havát prófon- 
tolták meg; úgy mondják, hogy az obsídió alkalmatossá
gával ha rm adfélszáz  em bert vesz te ttek  el Beczkó 
a la tt ;  nyereséget nem sokat hoztak, nem tudhatni még 
azért-e hogy az embereket nem kapták házoknál, vagy 
meg volt tiltva, hogy ne bántsák.“

„Jan. 23. Az németek ma is itt vannak (Pozsony
ban); még többet várnak (Vág-) Újhelybül, de itt is ma
rad bennek. “ (Tavarnok várkastély.)

„Jan. 24. Pál 16. költ levele gyütt; azt írja, hogy 
minap nem égették föl Zacsót (?), hanem Tavarnokot 
verték föl.“

„Jan. 25. Ferenczffi levelét ma is vettem; azt írja, 
hogy nagy istentelenséget követtek el az kuruczok Becz- 
kóban; hogy az oltárokat minden ruhábul megfosztották, 
az kelyheket, monstrantiát elszedték, az ciboriumbul az 
földre vágták az Ur testét és lábaikkal taposták *), casu- 
lákat és minden papi öltözeteket elvittek, az ki az föld
ben volt is ásva, abban is megtalálták. Az várbul le
hányván az pummákat, az kalastrom mégis meg nem 
gyulladott, és hogy el volt végezve, hogy kivágják az la
kosokat is: de p a ra n cso la tjo k  ment, hogy  ne öljék 
az em bereke t, csak prédálják. Szunyoghné asszont ki
vitték az városbul, és anyaszült meztelen hadták s úgy 
űzték meztelenen vissza a városba; egy asszont gyerme-

α) E tényeket — melyek bizonyára hagyítva adatnak elő —  a túl 
a tiszai kálvinistákból álló Esze Tamás-féle gyalogdandár követhette el, 
a melylyel Bottyán megrohantatta és bevette a németekkel megrakott és 
ellenséges Beczkó városát.

14
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kével együtt az tűzben vetettek (?). Az kalastromot két 
tiszt oltalmazta volna, azokat, hogy az talpasok (gyalo
gok) megölték. — Bán uram (Pálfi) Űjhelyben van.“ 

„Jan. 26. Galántán szaporán halnak az németek. 
Balogh Imre azt írja, hogy Karácson napján 6' is Tapol- 
csántt volt; visszamenet az lovászszát két lovával elnyer
ték (a kuruczok), az vezetékjén az köntöse és pénzecs
kéje volt; 300 forintra becsüli kárát. Bán uram vissza
ment Újhelybül. “

„Febr. 5. Yiard irt ide Újhelybül, hogy Illává felé 
sok kurucz gyülekezik.“

„Febr. 12. Volt ollyan hir, hogy Setin tájára (Mor
vában) csaptak volna az kuruczok, — de nem bizonyos. “ 

„Febr. 16. Ma ollyan hir volt, hogy Puchónál sok 
kurucz vagyon; az ittvaló németek vagy Trencsény vagy 
Újhely felé mennek, csak éjfél után indulnak meg.“

„Febr. 17. Ma is ment egynihány commendérozott 
német Újhely felé, munítiót vittek oda. “ Továbbá a ku- 
ruczoknak beczkói s most újabban vág-újhelyi nyeresé
géről (Ocskay említett szerencsés rohama) beszél, de igen 
homályosan, s az írás is olvashatlan.

„Febr. 18. Újvárhoz sok kurucz gyülekezik.“ 
„Febr. 20. Az kik Trencsénben voltak, megtértek. 

Pruszkin (?) feles gyalog kurucz van.“
„Febr. 21. Lubinai emberei gyüttek, az kik azt 

mondják, hogy Pozson felé takarodik az kurucz.“
Ezt naplóiró Hradistyán (Ungarisch-Hradisch, Mor

vában) irta, a hová kirándult volt, de megint visszatére 
Pozsonyba.

„Febr. 26. Napkeletkor indultunk, és 9 óra tájban 
értünk Rompurgra Generális Lewenburg (Löwenburg) 
uramhoz, az ki azt mondja, hogy bátorságossan járha
tunk, sohol sem hallani hírét az kuruczoknak. “
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Febr. 29-kén délelőtt érkezik vissza Pozsonyba, a 
hol értesül, hogy „ez elmúlt pénteken Max Starmberg 
Szombat felé akarván menni: Szencz és Cseklész között 
leskődvén egynéhány kurucz — az kik elöljárója valami 
komáromi katona, az ki elsőben labanczoskodott, Rácz 
Miska nevő — elfogta, s általvitte az Vágón.“

„Mart. 9. Ma azt beszéllették, hogy az karvai ré
ven sok kurucz takarodik által az Dunán, és hogy Illa- 
vát megvette. “

Mart. 10. Ugyan e hírek ismételteinek, és hogy 
egy császári postírungot a kuruczok megütöttek, de sem- 
mitsem nyerének. Továbbá: „M. Bán uram hogy ollyan 
ordert küldött Viard Oberstnek Újhelyben, hogy Illavá- 
nál az kuruczokat üsse meg; úgy mondják, hogy circiter 
2000 emberrel el is indult — ha post festum nem érte 
oda. “

„Mart. 11. Ollyat beszéllettek, hogy az németek 
Ócskái persecutiójára mentek által az Vágón.“

„Mart. 12. Ma nyolcz zászlót küldött Viard, Becz- 
kón (?) verte föl Révai Imre hajdúit; úgy referálja Pápai 
Ádám, hogy 400-at. vágtak le bennek, és 190 rabot hoz
tak. — Semmi sincs benne, hogy Illavát megvették volna. 
— Van most 300 kurucz innend az Vágón, az ki leskő- 
dik imitt amott.“

„Mart. 14. Malaczka táján 300 kuruczot mondanak 
lenni. “

„Mart. 17. Az Fehérhegyen túl mondják, hogy ku
ruczok voltak az napokban.“

„Mart. 21. Ma ollyan hir volt, hogy Ausztriában 
egynihány falut égettek föl, és hogy Morvában is tizen
két ezeren mentek bé. “

E beütéseknek megfelelőleg a Duna túlsó felén ugyan
azon időben Bezerédy Imre tört bé 3—4000 emberrel 
Bécs tájékára, s nagy bódulást okozott.

14*
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Mart. 22-kén csak azt jegyzi fel tárgyunkra vo
natkozólag, hogy hihetően a kuruczoknak Morvában léte 
miatt — mind Hradistyáról (Hradisch) mind Borodból 
(Magyar-Bród) elmaradt a rendes pósta.

„Mart. 23. Gálántánál mondják, hogy levagdaltak 
a németekben.“

„Mart. 28. Generális Heister érkezett bé ma (Po
zsonyba); Bán uramnak is decretoma érkezett, hogy a 
commendót assignálja Heisternek. “

Stahremberg elfogatása után ugyanis ideiglenesen 
Pálffy vezényelt, a míg t. i. Heister Sibert Pozsony tájára 
érkezhetett.

„Mart. 29. Heister ma mene el az postírungokat 
meglátni. Az kuruczok felől ollyan hirt mondottak, hogy 
noha nagy a Vág vize: de hat zászlóalja általgyütt 
Verbó felé.“

„April 2. Bán uram mondotta, hogy Újvárhoz feles 
magyar gyülekezik.“

E följegyzés ugyan már aprilban kelt, de a történt 
dolog, a melyről szól, még martiusi.

Es ezzel vége a pozsonyi Laban ez Napló följegy zé
seinek, az 1708-ik év három első haváról.

Merítsünk egyéb kútfőkből.
Martius közepe táján, miként Szluha Ferencz írja 

Károlyinak, Újvárból, 1708. mart. 21-kéről, még a követ
kező eset is történt: „Újvári katonaság Séllye alá csap
ván 16 ráczot levágtak, 12-őt alkalmas paripákkal és 
nyereséggel behoztak (rabul) “ *).

Szintén martius közepén Bezerédy Imre Dunántúl 
Ausztriában jára, azonban Ebergényi, Nádasdy segítségére 
2000-ed magával Sopronyhoz érkezvén, neki készültek, 
hogy útját állják. Erre Eszterházy hirtelen visszahívá

J) Gr. Károlyi-levéltár.
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Bezerédyt, a ki némi apróbb csatározással szerencsésen 
haza is érkezett, éjtszaka áttörvén Nádasdy vonalát; pré
dáját mindazáltal hátra kelle hagyniax). Eszterházy Antal 
ekkor Ebergényi revocáltatása végett Sümegről mart. 
19-kéről igy irt Bercsényinek:

„Parancsolja meg Excellentiád Bottyán János urnák, 
hogy a Vágón által tegyen valamelly excursiót az ellen
ségen , melynek alkalmatosságával Pozsonyig is pene- 
trálhat“ 2).

Az excursiót Bottyán meg is tette. Ocskayt újra 
beküldé Morvába, hol ez megint jó sikerrel jára, Ebecz- 
kyt pedig Pozsony felé, ki is e városon felül Stomfánál 
két század császári hadat semmivé tett, és foglyokat hozott.

Rákóczi irja Kassáról 1708. april 16-káról Károlyi
nak : „ . . . .  Éppen eddig írván levelemet, vettem Ber
csényi úr levelét, az melyben irja, hogy mindezen sáros, 
vizes időkben is Ebeczki portája általmenvén az Vágón, 
Poson elein Stomfának fordult, és ottan két com pánia- 
béli lab a n cz o t egészen e ltö rlö tt, s egy kapitánt 18 
rabbal elhozott. Ócskái is hódoltatott Morvában“3).

A császáriaknak ekkor a Dunán innet és túl össze
sen körülbelől 30,000 emberök vala4). Fővezérök Stali- 
remberg Miksa elfogatása óta ismét a kegyetlen, magyar- 
gyűlölő öreg H eister (Sibert). Ez a hadak legnagyobb 
részével a Csallóközben feküdt, hol a Vágnak a csalló
közi dunaágba ömlésénél, a gútai ó földvár helyére 
erős sánczokat építtete az újváriak ellen; hasonlókép 
Nagy-Magyarnál, Pozsony eleje és a sziget védelmére.

April haváról kevés adatunk van. Legfölebb a po
zsonyi Labancz Napló jegyezett föl nehány aprólékosságot:

!) Saját levele a Károlyi-levéltárban.
*) Tábori könyv.
3) Gr. Károlyi-levéltár.
4) Kolinovics.
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„Apr. 4. Bán uramnak tegnap két lovát kapták el 
Csalóközben az kuruczok. “ ,

„Apr. 16. Győri asszony gyütt Kis-Tapolcsánbul, 
azt mondja, hogy Bercsényi ott van.“

„Apr. 19. Csalóközben Ebergény urnák egynihány 
ökrét kapták el az kuruczok; Dufíni general-adjutantnak 
három lovát s két marháját Récsén túl kapván, azokat 
is elvitték.“

„Apr. 21. Eszterházy József ökreit is mondják, 
hogy elhajtották az kuruczok, de még nem bizonyos.“ 

„Apr. 23. Csalóközbül mondják, hogy kitakarodik 
az német.“

„Apr. 27. Újvárhoz hogy sokan gyülekeznek (ku
ruczok), és undecima praesentis egynihány hintóval ment 
bé valaki az ki eleiben másfélszáz válogatott kényes lo
vas ment volt; bémenvén az várban, az újvári ágyukot 
háromszor lőtték ki bémenetelekor. — Túl az Vágón sok 
szekereket és provisiót parancsolnak.“

„Apr. 28. Ma ollyan hir volt, hogy Karvánál (?) 
általgyüttek az kuruczok; az ott lévő sánczbéli németnek 
valamely részét levágták, egy része sajkákon sálválta 
magát. “

Mindezekből látható, hogy a portyázások e hóban 
is szorgalmasan folyának, s a kuruczokra nézve szerencsé
vel. Fontosb esemény nem történt.

Május elején Heister átmene Sopronyba némi lovas
sággal, s hirtelen Kőszegre csapva, a külső városon a 
kuruczok javait zsákmányra veté, és Bezerédy Imre ne
jé t  (!) fogva vivé magával. A belső vái-ost is megro
hanta volt, de véres fejjel, s több mint száz emberének 
veszedelmével visszaveretett. Kurucz csak 14 esett el.

Bottyán, hogy Heistert revocálja, s Kőszeg fölprédá- 
lását megboszúlja: azonkívül hogy Bercsényi rendeletére 
Szluha által Bezerédynéért minden található labancznét
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összefogdostatott s Bajmóczba küldött volt: átkele hadaival 
á Vágón. Beütött egyszerre három felől Morvába; maga 
8000 kuruczczal Setín várát, hová sok német összecsődüle 
ostrommal bevevé, a parancsnokot — ki morva gróf volt 
— 500 főnyi bennlévő védőkkel kardra hányatván *).

Más részről Ocskayt a ki 2700 emberrel a határokon 
állott, küldé be; a ki is Stampsen helységet fölégeti, ott 
chevaux-legerseket fog el, s prédájával megtér* 2).

Másik szárnya seregének Stuelnig, Vestemig szágul
dozván, e két várost elfoglalja, s a lakosságot — mert 
ellenállott — felkonczolja3).

Ezekután Bottyán zsákmánynyal bőven megrakodva, 
visszatér a Vág mellé. De itthon véletlen szomorú eset hire 
várá. A fejedelem által is annyira kedvelt Esze Tamás 
gyalog brigadéros — nem volt többé az élők sorában.

A dolog így történt.
Nyitrán,' részint bennt a városban, részint táborban 

a város alatt, ekkor három ezred fekiivék. Galánthai Ba
logh Istváné (lovas), pozsonymegyei katholikusok és re
formátusok, vegyest; Esze Tamásé (gyalog), szathmár- és 
bereghmegyei reformátusság; és Léczy Endréé (gyalog), 
nyitramegyei katholikusok. Történik vala, egyik vasár
napon az ezredek az isteni-tiszteletet hallgaták, a Balogh- 
s Lóczyfélék bennt a várban a püspöki templomban, az 
Eszefélék pedig kttnnt a szabad mezőben, e czélra felvont 
nagy sátorban, kiki a maga módja szerént.

Mikor a katholikusok a mise végeztével kijőnének 
a táborra: a reformátusság épen akkor özönlék ki a sá
torból, az ő isteni-tiszteletök is bevégeződvén. Kölcsö
nösen kérdezgeték egymást: nos ti mit hallottatok? hát 
nektek mi uj csodát mutogatott a papotok? így lassan-

*) Kolinovics. 389. (A „Labancz Napló“ 700-at ír. L. alább.)
2) Kolinovics. Ugyanott.
3) Ugyanott.
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lassan egyik a másik papjára, vallására gúnyolódni 
kezde, s keményen összezördülének. Eleintén csak szóval 
pörlekedtek, majd fenyegetődzések következének, végre 
iszonyú lárma, zsivaj között birokra-kelés; sőt a képte
lenül felzavarodott tömeg dühösebbjei kardot, fokost is 
használnak vala. S azzal kard-ki-kard! lön véres vagdal- 
kozás.

A vezéi'ek a bajnak elejét veendők, ott termettek, s 
különválni, szétoszolni parancsolák a rajongó népet. Egye
dül Balogh katonái engedelmeskedtek. Lóczy és Esze 
ezredei ott maradónak, folyton veszekedve, verekedve. 
Tisztjeik közibök elegyedvén, parancscsal, szép szóval igye- 
kezének őket lecsillapítani. Mind hiába. Lóczy látván, 
hogy igyekezete semmitsem használ, ott hagyá csapatát. A 
szegény fölötte-lelkiismeretes Esze Tamás azonban to
vább is ott marada a zajongó, vérengző tömeg közt, s bé- 
kítette őket. De a vérontás mind nagyobb kiteljedést 
kezde venni.

Azért a dühös csoport szétrebbentésére, a várparancs
nok vagy Lóczy rendeletére, avvagy talán Balogh István 
parancsából? két s e re g b o n tó t1) hoztak alá a várból, 
s a fölzendült csapat közzé lövének. Esze köztük létéről 
valószínűleg nem volt tudomásuk. Ám a lövés oly sze
rencsétlen vala, hogy a többek közt e derék dandárno- 
kot — ki épen egy csapat Lóczy-féle gyalog között be
szélt — holtra találó.* 2) A hajdúság a lövésre, de még- 
jobban a népszerű vezér elestére megrettent és szétugrott, 
Esze holttestét magával ragadván.

Ekképen vészé véletlenül szegény Esze Tamás, a ki 
mind' a háború legkezdete óta nagy liívséggel, serény-

*) Régeq kartács helyett haszuált lövöszerszám. Mint az orgonának, 
sok csöve vala, melyekhez e g y  gyújtó lyuk szolgált.

2) Kolinovics.
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séggel forgódik vala. Kolinovics „csa ták  p a iz sá“-nak 
nevezi őt, kinek halálát meghallván a fejedelem, rögtön 
elküldé Nyitrára Máriássy Adámot, főauditorát, — tartson 
vizsgálatot a zavargás és különösen Esze halálának oko
zói felett, s lásson törvényt a bűnösökre1).

Megjegyzendő, hogy tudtunkra ez az eg y e tlen eg y  
eset a kuruczvilágban a katonaságnak vallási ok miatt vi
szálykodásba keveredésére. Annál sajnálatosabb, hogy oly 
férfiú esett áldozatául, mint a hű Esze Tamás.

A morvái betörésről, a kőszegi eseményről, s egyéb 
Pozsony és a Vág táján történt dolgokról a Labancz Napló 
ezeket írja:

„Május 13. Morvábul vettem leveleket: sokat csin
talankodnak az kuruczok. Setint talám meg is égették — 
az várát — ; tizenöt ember híjjával van az úr (Pálfiy Mik
lós? Lichtenstein?) vára. Pálmát (?) nem tudják: elvit- 
ték-e vagy levágták? Az volt huthói Hajtman ment volt 
oda Hajtmanságra, azt megölték; föld népét h é t s z á z i g  
v a l ó t  kit megöltek, kit rabúl vittek.“

„Május 15. Azt mondják, hogy Bezerédi Imrénét 
elhozták az németek Kőszegről, és az mijét ott találták, 
prédára hánták. — Heistert Sopronban mondják lenni.“ 

„Május 16. Rákóczi felől olyan hir van, hogy va
lamennyi német  p r i bék j e  volt: azokot mind az svécziai 
királynak (XII. Károly) adta, és azokért annyi svékust 
adott neki az király2). — Heister az elmúlt szombaton 
indulván el Bécsbül, vasárnap improvise találván és nagy

*) Kolinovics és Beniczky naplója.
2) E csere nem valósult, s csak azon érdekes tényért közöljük, hogy 

a keresztyénből lett törökök elnevezését (pribég) őseink az egyéb szőkévé* 
nyekre is átvitték.
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bátorságban Kőszegen az kuruezokot, úgy bogy az ka
put sem vonták föl; Bezerédi Imre maga is ott volt, de 
észrevévén magát, enyniliányad magával mégis elillant; 
az mije ott volt, az feleségével együtt prédára költ·“

E kőszegi hirt Draskovich János vivé Pozsonyba, de 
csak  mint hirt, úgy, hogy maga a naplóiró kétségét fe
jezi részletei iránt, a minthogy másnap meg is érkezék 
a valódi hiteles jelentés, ekképen:

„Május 17. Kőszegi casusrul ma ilyen relatio gyütt, 
hogy Bezeredinét igenis elhozták, Festeticsné asszont is1); 
de hogy t i z ennégy  k u r u c z n á l  több el nem ve
szet t ,  — német  száznál  is több. Ha valami hír
mondó nem érkezett volna Kőszegre az német hírrel: rósz- 
szül jártak volna Kőszegen, s Bezerédit magát is ott szo
rították volna, s az hogy kiment az táborra Laflajlioz (?); 
az kuruczok az várban recipiálták volt magokot, és az 
ostrom ellen is megoltalmazták. Az mikor az Generális 
(Heister) elgyütt, csaknem Sopronyig késértgették. Be
zerédi megírta az sopronyiaknak, hogyha meg nem sza
badítják az feleségét, az szüretre számot ne tartsanak. — 
Az németekben egynihány tiszt is veszett el.a

„Május 19. Morvábul Írják, hogy Blatnicza és Bor- 
chiz (?) táján az marhát hajtogatják, hódoltatják az fal
vakat, pátenseket küldöznek az kuruczok.α Továbbá, hogy 
Ócskái több rabokat ej te.

„Május 29. Az Szombatban (Nagy-Szombat) lévő 
németeknek ordert vittek, hogy menjenek ki onnand, az 
Vág mellékére-e? vagy másuvá? és hogy Szombatnak 
megengedte az udvar az neutralitást, de az az kérdés*· 
ha az kuruczok acceptálják-é ?“ (Ez ügyben az udvar pár 
nap múlva irt is Rákóczinak. U. o.)

„Május 30. Ma némelyek azt mondák, hogy Szom
batból kigyütt az német, és az kuruczok mindgyárt be-

Festetics Pálnét, Béri Balogh Adám nejének anyját érti.
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szállottak, Pyber Ferenczet s nem is tudom kit mást hogy 
elvitték. — Az hegyaljai (a Fehérhegy-aljai) városokbul 
már kijöttek volt, de contramandálván őket, megint visz- 
szamentek. — Dávid György uram az németekkel gyütt 
ki Szombatbul: ergo igaz. Az galántaiak, (t. i. az ottani 
német őrség) é s ..............iek1) is elgyiittek. Nagy-Ma
gyarnál mondják, hogy vannak. —

Egynihány száz embert hajtának öszve (a németek); 
az akasztófa táján* 2) akarnak valami ásást vagy sánczot 
csinálni.“

Májusról olvassuk még Eszterházy Antal tábori köny
vében Bottyánt illetőleg:

Devecser, Máj. 8. „Generális Bottyán János urnák 
Dunán-innend való hírek adatnak értésére, viszont ha
sonló eommunicatiónak continuátiója recommendáltatik.“ 

Sümeg, Máj. 26. „Méltóságos Generális Eszterházy 
Dániel urnák Generális Bottyán János ur levele in pari- 
bús megküldetik, s túlsó constitutiók értésére adatnak.“ 

Bottyán már ekkorra visszatért volt Morvából, és 
míg hadaival Nagy-Szombatot, Galántát stb. elfoglalá, s 
mind előbbre hatolt: hadmérnökeivel a karvai hídfőt uj 
sánczokkal erősbítteté.

XXII.

A németek főereje még mindig a Csallóközben vonta 
meg magát, a dán sególyhad érkeztét várva. Heister 
azonban, kit Bottyán morvái működése visszatérített volt: 
hogy PálfFy ráczait is magához vonja, most újból átcsa
pott túl a Dunára. Átköltözése a pozsonyi Na2)ló sze
rént Nagy-Magyarnál május 31-kén történt.

r)  Olvashatlan helynév.

2) A pozsonyi vár átellenében levő helyen; most Szamárhegynek 
híjják. E sánczokat a kuruczoktól féltőkben hányatták.
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Bottyánt június 2-kán Újvárban találjuk, honnan e 
napon egyebek közt így ir Károlyinak:

„............Vágón túl való német minden helységekből
öszvevevén harmadnapja magát: általment a Dunán, Sze
redben, (Vág-) Újhelyben, és Séllyén hagyván valamelly 
gyalogságot s lovast is, a kik defensive legyenek. . . . 
In n é t ugyan  b izony  d is tra c tió t n ag y o t csinálok  
nék i; az híd is, az Vágra való, készen vagyon — egy 
nap végben megyen az erectiója. — Kuekländer actu 
Komáromban vagyon; örömest menne ha mehetne Esz
tergomban; de o llyan  sánczot e r ig á lta tta m  a Duna- 
parton , m inden com m un icá tió joka t im pediáltam . 
Már passust kért tőlem a lemenetelre; a feleségének 
ugyan  ta lám  fogok adnom : de magának nem“1).

Imé, az öreg katona nők iránti lovagiasságát még 
halálos ellenségének nejétől sem tagadá vala meg.

Június 3-kán Karvára mene, hogy ott Eszterházy 
Antallal találkozzék, s ennek nejét — született gróf Ni- 
grelli-leány — Újvárba kisérje. Eszterházy neje ugyanis 
megbetegedvén, Újvárba készült dr. Lang kúrája alá, s 
félje Kisfaludy lovas és Balogh Ferencz gyalog ezredé
vel s két ágyúval Nyerges-Újfaluig kiséré őt, hogy Kar
vára átszállítsa. Csesznekről június 1 -jérői — midőn 
Antal úr már útközben volt — olvassuk a tábori könyv
ben : „ Kisfaludy László Lázirul 3 compániájával indul
jon. Pap Istvánnak (hajósmester) meghatott: Vasárnap 
(jún. 3.) délre mentül több hajókkal s securitással az 
Dunaparton legyen. — Berthóthy Istvánnak meghatott, 
hogy mivel gyarló disposítióval légyen Pap István, ha 
olyan hajók volnának (Újvárban) keze alatt: szekéren 
küldje el a Dunához, és beszélje rá Bottyán uramat, hogy *)

*) Gr. Károlyi-levéltár.
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pro majori securitate, mellette lévő compániáival a Duná
hoz rándulni ne terheltessék.“

Mindöz megtörtént, s Eszterházy megint visszatére 
Pápa tájára. Június 7-kéről már Devecserből ir Boty- 
tyánnak:

„Generális Bottyán János urnák Sopronbul Heister- 
nek kimozdulása, Sárvárhoz telepedése, annak sánczozta- 
tása, és több efféle ellenséges constitútiók s novitások 
hírül adattanak, s egyszersmind adhortáltatott Fő-Gene
rális Gróf Bercsényi Miklós úr ő Excellentiája instructió- 
jára is, hogy a m időn az e llenség  i t t  o p e rá ló d n a : 
annak  rev o c á lá sá ra  G enerá lis  úr (Bottyán) D unán
tú l e llenkező  m o tusokat in d ítso n “ 1).

Bercsényi utasításainak ez emlékezetbe-hozására nem 
vala szükség, mert Bottyán a mint megtudá Heister újó
lag átcsapását, rögtön, mielőtt még Eszterházy jelen 
sorait megírta volna, berakatta hídjait Sóknál a Vágón, 
s a Komárom és Gúta előtt álló figyelő zászlóaljakat ki
véve, egész hadtestével átnyomúla ezen folyón. Szeren
csésen járt. Pozsonyig 'és a Morva vizéig elfoglalá azon 
földet, s Csallóközben is háborgatta ellenségét.

Vág-Ujhelyt formaszerént ostromzároltatá, Pozsony 
körül is folyvást lest állának lovasai, s jún. 3-kán elkap
ták és elhajtották a városi gulyát, melyért aztán 9000 
forintyi váltságot nyerének. Nagy-Szombat után Szent- 
György, Modor, Bazin városokat is elfoglalák, a Fehér- 
li egy eken túl levő falvakat behódoltatták egész Szakolczáig, 
s Morva helységein is megvonák a sarczot.

Egyébiránt lássuk a Labancz Naplót.
„Jún. 3. Az ittvaló (pozsonyi) csordára ma kétszáz 

lovas kurucz leskődött, de látván, hogy nem hajtják messze, *)

*) Tábori könyv.
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Récse felé fordultak, s az mint mondják meg is sarébol- 
tatták őköt.“

„Jún. 4. Hogy tegnap az kuruczok itt voltak, az 
bizonyos, el is hajtották volt Eszterliáz József uram ökreit, 
— de kiváltották. Valami szent-györgyi ember volt itt, 
azt mondja, hogy Balogh István (Bottyán lovas briga- 
dérosa) volt ott tegnap, s bíztatta őköt, hogy szabadon 
járhatnak ide, de hogy ez napokban egynihány ezer ku- 
rucz száll Királyfalvához, az ki Pozsont fogja megszál- 
lani. “

Jún . 5. Az városon kiviil lévő pajtákban az mi- 
némő prófont-széna vagyon: egynihány kurucz kerülgette, 
hogy meggyújthassa, de az istrázsa miatt nem tehette 
szerét. — Az kuruczokat mondják, hogy hidat vetettek 
az Vágón.“

„Jún. 9. Reggel 8 órakor 30-ig való kurucz mu
tatta magát az akasztófa táján; az vármegye katonái meg
puskáztak velek, de messzi az akasztófát nem hadták.“

„Jún. 12. Simonyi nevű pap jött Nagy-Szombatbul, 
azt mondja, hogy Sóknál két hidat vetettek az kuruczok, 
és ma háromezerén mentek az Fehérhegyen által.“

„Jún. 13. Heister Sók felé elküldött volt (hadakat), 
hogy az kuruczoknak hídjait égessék el: de nem slic
ced á lt; hogy kárt is tettek az németekben (a kuruczok).“

Jún . 14. Heister parancsára Pozsonyban kidobol
ják, hogy a mely kuruczoknak ott feleségeik, gyermekeik 
volnának: menjenek ki az uraik után.

„Jún. 18. Körtvélesnél is láttak ma két zászlóalja 
kuruczok“'

„J ún. 23. Pallugyai Ádám ma gyütt meg az ku
ruczok rabságából; rab lévén, nem sokat hallhatott. — 
Az melly marhát elhajtottak minap (a kuruczok Pozsony 
alól), kilenczezer forintban alkudtak meg érette.“
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„Jún. 24. Kuruczokat ma is láttak Köpésén táján, 
de Eszterház József uram katonái fölvertek bennek Fö- 
démes táján, talám ugyan lovat nyertek tölök, egyni- 
hányat megöltek, s el is fogtak. — Már Ujhelyben 
(Vág-Újhely) senkitsem bocsáttanak az kuruczok.“

„Jún. 29. Az mely kocsisok Szúnyogh Lászlóné asz- 
szonyomat vitték volt e l : visszagyüvet Czifemél mind az 
tíz lovokat elvették az kuruczok.“

„Jún. 30. Ollyant hirt beszéltettek, hogy az kuru- 
czokot Suránnál mustrálták meg, és valami töltést is 
adtak nekik.“

Eddig a pozsonyi Napló június haváról.
Bottyán június elején történt diadalmas csatározásai

ról más egykorú kútfőkben is találunk főijegyzéseket. 
Például Beniczky Gáspár naplójában olvassuk: 
E g ri táb o r, 1708. jú n iu s  12. : „Mái nap a Vág 

mellől való corpustól érkezett kurír (Rákóczihoz), jó  hí
rekkel. “

Gróf Csáky István pedig ezt írja Károlyinak Lévá
ról 1708. június 15-kéről: „Bottyán uram Sóknál vere
tett hidat a Vágón; Csalóközre portáztat, és Pozsonyig 
a földet elfoglalta.“

Heister ezek folytán visszasietett szorongatott övéi
nek segélyére, s Pálffyt is magával hozá a Csallóközbe. 
Innét a karvai sánczok ellen készülének kitörni, hogy 
Bottyánt ezáltal visszahívják, s más részről Komárom és 
Esztergom között a közlekedést helyreállítsák. Tervök- 
ről Eszterházy Antal kémei jókor értesültek.

Eszterházy tábori könyvében olvassuk:
D evecser, jún. 21. 1708. „Generális Bottyán Já 

nos úrnak missiliter repraesentáltatott az karvai sáncznak 
eltörlésére való ellenség szándéka, kihezk épest az defec- 
tusok is jelentettek, mellyek hosszas defensiójában azon 
sáncznak volnának akadályosok; tudniillik keskeny árku
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és nem nagy mélysége; azonkívül az bennlévő számos 
hajdúságnak szűk spatiumja, úgy hogy bomba előtt semmi 
refugiumja nem lévén: 24 óra alatt vége lenne az histó
riának, hacsak kívül nem secundáltatik. “

Bottyán azonban bízott Komárom előtt hagyott szá
mos lovasságában, mellyel ágyuk is voltának, bízott a 
sánczok erejében, — és nem tarta Heister kitörésétől.

Ezért tovább is a Vágón túl marada. Kisfaludy 
Boldizsár irja tompái táborról 1708. június 29-kéről báty
jának Kisfaludy Györgynek : „Bercsényi uram ő Excel- 
lentiája hada Barsnál fekszik, B o tty án  uram  V ágón 
tú l vag y o n “ *).

És valóban, Heister nem meré megkisérleni Csenke- 
vár megtámadását.

A fejedelem ki az újonnan pompásan egyenruházott 
s fölszerelt fősereggel régebb idő óta Eger alatt táboro- 
zék: ezenközben megindúl vala fölfelé. Titkárja Beniczky 
Gáspár, Egerben 1708. jún. 14-kén ezt jegyzé naplójába: 

„Virradta előtt készülvén minden ember, lassan-lassan 
előre mentenek veres lobogókkal, a szolgák kvártélymes
terrel, és a bagázsia is utánok, szekérmesterekkel. 0  Fel
sége penig párduczbőrössen és forgóssan megjárván az 
egész tábort, és megvárván míglen a gyalogság megin- 
diilt: annakutánna az egész fejedelmi udvarával a városra 
templomban bément, és a templom körül processiót jár
ván, misét nagy devotióval hallgatott. Mise után az oltár 
előtt letérdepelvén, az egri püspök (Telekessy) benedic- 
tiót adott Ő Felségére, kívánván, hogy jelen való tábor
járást az Ur Isten szerencséssé tégye; és keze-fogva, föl
emelvén Ő Felségét M. Fő-Generális úrral, (Bercsényi), 
M. Generális Pekri Lőrinczczel, és több udvari szolgákkal

*) Vasmegyei nemesi levéltárból.
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elbúcsúzván az püspökiül, megindult, eló're men vén egy 
karabélyos compánia, utánna nemes compánia1), Urunk 
vezetékjei, maga 0  Felsége kom éta előtt, kornéta után 
sézák, annakntánna zászlók alatt szolgarend, és retro- 
guardiában egy karabélyos sereg.“

A fejedelem tervéhez képest lassan haladt táborával 
eló're, majd Selmeczre az új bányamtívek megtekintésére, 
s onnét a vihnyei fürdó're szállott, gyengélkedő' egészsége 
helyreállítására.

Bottyán, minthogy a fejedelem az ó' generálisságába 
vala érkezendő', július elején üdvözletére személyesen eléje 
siete, hadait brigadérosai alatt jó renddel Vágón túl 
hagyván.

Beniczky Gáspár iija : Vihnyén 1708. július 6-kán:' 
„Klilöm-külömféle dolgokban M. Fő-Generális úrral, és 
a hadi disposítiók körül is 0  Felsége foglalatoskodván: 
su p e rv en iá lt G en erá lis  B o tty á n  Já n o s  is, az k i
vel so k á ig  d isk u rá lv á n  0  Felsége  fejedelm i asz
ta láh o z  leü lt.“

Másnap megindúla Rákóczi Bercsényivel, Bottyánnal 
stb. Zsamócza felé, onnét Szent-Benedekre, Uj-Bányára, s 
8-kán Tassárhoz a táborba, — „hova dél tájban ér
kezvén, fejedelmi asztalához sok hadi Generális (Ber
csényi, Desalleurs, Pekry, Bottyán, Vay Ádám, Gyürky 
Pál, Berthóthy Ferencz stb.) és főtisztekkel leült.“ 9-kén 
Rákóczi helyit maradt, Bercsényi Verebélynél lévő maga 
táborára mene; 10-kén a fejedelem is oda indula, és a 
hadak felett szemlét tartott.

Jú liu s  11. „Verebélyrül megindulván Kérnél lévő 
ármádiát megmustrálta, holott is elsőben háromszori ál- 
gyulövéssel excipiálván O Felségét, annakutánna az egész 
had is lőtt. — Érsek-újvári határban érkezvén . . . .  ki- *)

*) A fejedelem nemes ifjakból álló testörzo-serege.
15
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jöttének érsek-újvári katonák egy zászlóval, annakutánna 
ismét Commendáns ur (Berthóthy István), Praefectus ur 
(Szluha Ferencz), és az incsenérek több tisztekkel is, — 
ki ki köszöntvén 0  Felségét; annakutánna a várban 
is háromszori álgyulövéssel excipiálták. Beérkezvén O 
Felsége Érsek-Újvárban, ebédel M. Fő-Generális gróf Ber
csényi úrral és több várbéli tisztekkel; azután ugyan ő 
Excellentiájáva.1, B o tty án , és franczia Generálissal (De- 
salleurs) conferálván, kiment az vár mellé, holott is az 
incsenérek valamely tüzes szerszámokat mutogatának.“

Jú liu s  12. „Felkelése után Ő Felsége ismét Méltó- 
ságos Fó'-Generális úrral ő Excellentiájával, s a franczia 
Generálissal és B o tty án  úrral conferált; azután kiment, 
a várót megkerülte, honnan is béjövén s ismét az emlí
tett urakkal conferálván ebédet is együtt evett, — és dél
után egy gyalog regimentet Gútához commendérozott 
B o tty án  úrral portára.“
‘ Bottyánnak e személyes kémszemlészete a gútai erő

döknek ismételt pontos szemügyre vétele és annak meg- 
tudása végett történt: nem mozdultak-e ki a császáriak 
Csallóközből? — Ezek még csendesen valának; s tábor
nokunk, feladatát bevégezve, meg visszaérkezett.

Bottyán úgy látszik a Csallóközben Gúta körül va
lami sánczot is — tán Gútának elő-erődjét — ostromolt 
meg ekkor, mert a pozsonyi Labancz Naplóban már más
napról olvassuk:

„Júl. 13. Csalóközben valami sánczbul vágták ki 
az németet az kuruczok.“

Ugyan e napló még nehány érdekes adatot szolgál
tat július elejéről tábornokunk egyéb hadainak működésé
ről. Nevezetesen e hadak Pozsonyt folyvást körülrajong
ván, a Morvának a Dunába ömlésénél Dévény végvárosát 
júl. 5-kére virradó éjjel megvevék és fölverék. Ugyanez 
nap reggel Pozsony alatt a hóhér rétjénél 40 német
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muskatérost semmisítettek meg, s azután a Csallóközben 
vagdaltak le többet. Thuróczy gyalog ezredes pedig, ki 
Szomolyán várát már régebb idő óta szorongatta: a 
Pálffyak stomfai kastélyát s városát megszállá.

„ Jú l. 5. Ma reggel Magyarral 25 egészséges muska- 
téros 15 beteg németet késértett volna bé ide Pozsonba: 
az kuruczok az hóhér rétje táján rá akadván, fölverték; 
20-nál több testet hoztak b é , sebesset hármat; egyniliá- 
nyat elvittek bennek fogva, s egynihány az Kis-Dunában 
(Csallóközi Duna) ugrott, s úgy holt belé. Dévén város- 
sát is fölverték az éjjel. Hir ollyan volt, hogy az éjjel 
egynihány ezer kurucz gyütt által az Vágón. Bánkánál 
is hidat akarnak csinálni: vasat, köteleket kérnek az 
nagy-szombatiaktúl. Pyber uram, az püspök, Szom
batban van. “

„Júl. 6. Ollyan hir van, hogy némely németek, az 
kik Csalóközben vannak, ma indultak meg státiójokbul, 
és némellyek Guta felé mennek.“

„Júl. 7. Az németek már megindultak Gúta felé. 
— Az mely lajdinantot minap elfogtak (a kuruczok), 
Bazinban holt meg.“

„Júl. 11. Azt is igaznak mondják, hogy ez napok
ban lecsapdostak egynéhány németet Csalóközben.“

„Júl. 14. Ma egynihány kurucz mutatta magát 
(Pozsony alatt), az vármegye embereivel meg is puská
zott; az vármegye embereiből három hajdú szökött el. 
Ollyan hir is van, hogy Thuróczi feles gyaloggal van 
Stomfánál. — Délután 3 órakor az kuruczok bécsaptak 
(a város alá), egynéhány tehenet, juhot, és disznót elkap
tak ; egy, kilövöldözvén az puskát, azt egy mészáros bé 
akarta volna hozni, azomban az kapuban lévő káprál 
meg akarván ölni, hozzá lőtt az kapubúi, — és az mészá
rosnak az kezét lőtte által; az eleresztvén az fékszárat

15*
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az mellyen fogva hozta: az kurucz is recoligálja magát, 
visszafordult s el is ment.“

Most térjünk vissza Újvárba, Rákóczihoz.
A föntebb említett és még azután is folytatott gya

kori conferentiák a következő vélemény-szétágazások miatt 
folyának:

A fejedelem kimondá, hogy Sziléziába akar betörni, 
hogy e tartomány elégületlen lakosait fölzendítse a csá
szár ellen. E czélra már a kiáltványok is készen voltak, 
lefordítva idegen nyelvekre. A telet Rákóczi ezen tarto
mányban vala a hadakkal töltendő. — De a betörésre 
még elég idő volt; addig, hogy a sereg hiába ne veszte
geljen, s harczi tüze fölhasználtassék, valami jelentősb 
eredményt akartak kivívni.

A fejedelem a Bottyán huzamos körültáborlása foly
tán élelem dolgából igen megszorult s a szökevények elő
adása szerént már végső csüggedésre jutott Lipótvára 
megvételét óhajtá. Bercsényi és Bottyán a mellett voltak, 
hogy Csallóközbe töljenek át, s verjék tönkre Heistert, 
mielőtt a dánokkal és a Morvából készülődő Viarddal 
egyesülhetne. Most még gyenge — ügy mondának — 
könnyű lesz tönkre tenniök, de ha amazokkal megerősö
dik : bizony, dolgot ád. — A fejedelem azt veté ellen, 
hogy Csallóközbe át lehetne ugyan menni: de liiába) 
mert Heister azonnal Komárom ágyúi alá menekűlend 
előlök. Bottyán — kinek Újvárban tengelyeken tetszés 
szerénti helyre szállítható mindenféle hajói valának — ez 
ellenvetésre azzal felelt, hogy ő sajkákon éjjel észrevét
lenül átkelvén, az ellenség előőrseit elfogdossa *): és így 
hadaikkal meglephetik s megverhetik Heistert, mielőtt 
Komárom alá vehetné magát. — A lármás, és Pálffy által 
valószínűleg ekkor már titokban megnyert Ocskay pedig

') Rákóczi emlékiratai, hol e tervezésekről részletes ezó van.
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— mert a brigadérosok is meghivattak a hadi tanácsba
— mind azt vitatá: hagyják Lipótvárt, az a kuruczokra 
nézve szerencsétlen táj, már két csatát vesztettek el mi
atta; inkább vegyék ostrom alá az általa már keményen 
megszorongatott, s mint ottani magyarok írják, a feladás
hoz közel álló Trencsényt. E vár a sléziai határokhoz 
vivő ütőn fekszik, és így ha elfoglalása által a betörésre 
nemcsak szabad, hanem biztosított vonaluk leszen, nagy 
előnyükre váland.

A vitatkozások több napra haladtak, mialatt ők tá
borostul Nyitra és a Vág vidékére nyomulának.

A fejedelem mind csak Lipótvár ostromlását akarja 
vala; azonban szerencsétlenségre, udvarmestere Ottlik 
György levelet kap Trencsényből, melyben az ottani ma
gyarok tudaták, hogy a vár az élelemhiány miatt már vég
sőre juta ; s hogy Viard parancsot kapott megsegítésére. De 
ha ez utóbbi nehány napig nem férhet az erősséghez: a 
parancsnok kénytelen lesz megadni magát. E hírre a 
trencsénymegyebeli tisztek már benn képzelve magokat 
a várban, igen kérék a fejedelmet, s Bercsényi is a 
Trencsény alá szállást, s Viard feltartóztatását javallá; 
ezt javallák Vay Ádám kivételével mind a többi jelen
voltak ; s a fejedelem, hogy a hadnak kedvét el ne vegye, 
kénytelen-kelletlen beleegyezett a különben is sok ala
pos ok által támogatott tervbe1).

De Bottyán tervét mégsem akarván egészen mellőzni: 
e hu tábornokát 4000 emberrel — a Balogh-brigádával
— a Vág-Duna mellett hagyta: azon utasítással, hogy 
keljen át terve szerént a Csallóközbe, vegye be a csá
száriak gutái sánczait, és zárja el Komáromot. A gútai 
redoutok kiostromlására Újvárból vihet öreg - ágyukat; 
rövid nap alatt Ocskay ezrede is vissza fog hozzá kül-

Emlékiratai,
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detni, a melylyel együtt aztán nyomakodjék a fejedelem 
után, — ha feladatát végben vitte. Sőt Kolinovicsból 
úgy látszik, hogy Rákóczi akkép egyeze meg Bottyán
nal,^ miszerént visszatértéig döntő ütközetet nem foga- 
dand el.

Bottyánnak többi hadait: az Ebeczky, Ocskay, Ba- 
bocsay, Esze brigádákat mind magával vivé a jfejedelem. 
Berthótliy dandára az erősségekben maradt helyőrségül, 
Baloghé Bottyánnal Guta felé indult, ennek saját lovas 
ezredével egyetemben.

Ezzel Rákóczi a 22,000-nyi fősereggel fölfelé nyomult; 
július 23-kán Ocskaynak Bánkánál épített hidján átkele 
a Vágón, s La Motte franczia hadmérnökkari dandárnok- 
kal erős portát küldött előre a vág-újhelyi sáncz alá. 
24-kén virradtakor keményen ágyuztak a sánczból e 
kémszemléző portára. La Motte jelenté, hogy a sáncz 
nagyon jól védhető állapotban van.

Rákóczi ugyanekkor hirt vészén, miszerént Viard 
Morva felől átlépte a határt, s Szakolczába vévé magát, 
hogy Heisterrel, — a ki Trencsény veszedelmének hírére 
szintén kiindula 9000 emberrel1) a Csallóközből — egye
süljön, s Trencsényt együtt felszabadítsák. Ocskay, ki 
már ekkor a császáriakhoz hajlott2), igen ajánlá magát, 
hogy Viardot kicsalja, s lest vetvén neki, megveri, vagy 
legroszabb esetben beszorítja a gyarló, árok nélküli kő
fallal kerített Szakolczába; ott a fejedelem aztán könnyű
szerrel kiostromolhatja s elfoghatja őt, mind seregestől. 
A terv tetszett; csak Rákóczi szólít ellene, mert jól tudja 
vala, hogy Viard jeles lovas vezér, s nem menend bele *)

*) Kolinovice. 
Ugyanott.
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Ocskay lesébe, sem beszoríttatni nem engedi magát1). 
A többiek azonban igep akarák.

Rákóczi tehát 5000 jó lovast: Ocskay, Ebeczky, Ba- 
bocsay, Szalay Pál s tán még Nikházy György ezredeit 
jdl. 25-kén eiindítá e vállalatra; velők alvezérül Ocskayt, 
s főparancsnokul — Bercsényi kértére — az 1707-iki 
erdélyi őszi hadjárata óta méltán kegyvesztett Pekryt 
bocsátá: hogy alkalma legyen magát kitüntetnie2). De 
mivel lovasságának e virágát nem akará a döntő har- 
czok előtt koczkára tenni: Pekryt úgy utasítá, hogy 
csatába ne ereszkedjék; ha a les, vagy körülkerítés nem 
sikerül: menten jöjjön vissza.

Maga Rákóczi azalatt míg ezek oda járnának: júl. 
26-kán lövette s 27-kén válogatott gyalogságával ostrom
mal bevevé C sej te várát; a parancsnokot s őrséget, az 
ostromot vezénylő De la Motte foglyul ejté.

Pekryék pedig Szakolcza alá értenek; azonban Ocs
kay vagy árulásból vagy ügyetlenségből olymódon állítá 
lesbe az ezredeket: hogy a valamely csekély harczkezdő 
csapat által a városból csakugyan kicsalt Viard menten 
észrevette, s a helyett, hogy a csapatot Űzvén, háló
jukba ment volna: a város előtt csatarendbe állott.

Most azért hirtelen Pekry is ugyanezt tévé, figye
lemre sem méltatva azon mély árkot, mely seregének 
két rése közzé esék.

Viard nem támadott, — Pekry sem. így néze far
kas-szemet a két sereg reggeltől egész déltitánig. Egy
szer Ocskay — megint Ocskay — figyelmezteti Pekryt 
az említett árokra, mely akár ők támadnak, akár az 
ellenség, rájok nézve alkalmatlan lehet. Pekry igazat ád 
neki, s minden elővigyázat nélkül elkezd seregének az#

1) Rákóczi emlékiratai. 

a) Ugyanott.
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árkon túllévő részével az országút felé húzódni, hogy 
áthozza. Viard felhasználd a kurpczok csatarendjének e 
mozdulását; rögtön megtámadta őket. Pekry — utasí
tása szerént, hogy harczba ne keveredjék — általános 
visszavonulót fuvatott, s megtámadott utócsapatát meg 
sem segítvén, visszavitte hadait Rákóczihoz. Mivel lo
vassága kitűnő, s hátrálása elég rendes és gyors vala: 
a veszteség nem lön jelentékeny, — csakhogy a vele 
volt java katonaság nagyon lehangoltatok1).

A fejedelem júl. 28-kán Luzsénszky Sándort köny- 
nyu lovassággal portára küldé Vág-Űjhely alá; ott azon
ban alkalmasint Heister által Morván át. előre - küldött 
tetemes császári hadak tanyázván: Luzsénszky csapatá
ból — ha Kolinovics nem nagyít — 400 levágatott, 80 
elfogatott. Rákóczi ezek után Ocskayt a maga ezredé
vel, hogy Bottyánhoz csatlakozzék, hátrahagyta: s júl. 
31-kén újra átjőve a Vágón — Trencsényt megszállandó.

Viard pedig egyesülhetett Heisterrel, Pálffyval, a kik 
most már együtt 14 — 15,000-nyi rendes katonából álló 
hadtestre felszaporodottan, megindúltak Trencsény segé
lyére. Viardot előre-küldék, hogy észak felől törekedjék 
az élelmi szerekkel a vár alá.

Bottyán ezenközben Újvárban réstörő ágyukat vön 
magához, szekerekre rakatá hajóit, s feladatához képest 
átköltözék a Vág-Dunán. Míg hátát a vizek fedezték: 
saját lovasezredét Komárom elé állította, hogy a gútai 
redoutokban lévő német őrség a várból segélyt ne kap
hasson, s menekülése el legyen vágva. Majd hozzá fo
gott az erőd ostromához. Csakhamar alkalmas réseket 
töretvén: rohamot veretett, és a sánczokat szerencsésen 
meg is vette. Az őrség részint kardélre juta, részint 
mint fogoly Újvárba kisérteték.

') Rákóczi emlékiratai.
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Bottyán levonatta ezen a kuruczok által vizenyős 
fekvésénél fogva csúfságból B ékavárnak nevezett1) erő-. 
sítmény töltéseit, íolégette czölöpzetét, s azzal Komárom 
alatt bloquádát hagyván: átszállíttatta a sánczban nyert 
ágyukat, fegyvereket, zsákmányt, Újvárba. Innét hala
déktalan úl megindúla hadaival a fejedelem után, hogy 
vele minélelőbb egyesüljön.

9

Ámde míg ő Gutánál diadallal harczolt s új babért 
aratott: a Kárpátok között, a Vág völgyében a magyar 
nemzet jajkiáltása hangozék; nagy veszedelem éré a szö
vetséges rendek seregeit. Sic fata tulere.

xxm.
A hadak aug. 2-kán estve érkeztek Trencsény alá, 

s meglehetős alkalmatlan, szakgatott környéken tábort 
vertenek. Bercsényi azon ügyes előgondoskodással éle, 
hogy az országúinak az úgynevezett Vöröshegyen való 
átjáratánál csapatot hagyott jó tiszt vezérlete alatt, hogy 
ha ellenség mutatná magát: tüzeltessen reá, s kisérje ol
dalvást. És ez intézkedés igen sikerdús volt, mert más
ként a kuruez tábort könnyen meglephetik vala. Ugyanis 
másnap, aug. 3-kán hajnal-hasadtakor erős fegyverropogás 
hallatszék a Vöröshegy felől. Az ellenség előcsapatai 
megtámadák az ottlévő kuruczokat, a kik azonban igen 
jól tartották magokat, és velők sokáig ellenkeztek, mind
addig, míg a német egész hadtestével hozzájok nem 
nyomula2) ; ekkor kezdtek oldalvást vonúlni övéik felé. 
A fejedelem mindgyárt a fegyverropogás kezdetekor riadót 
veretett, és míglen az előőrsök csatája tarta: ideje volt 
egész erejét Túrna és Barát - Lehota között csatarendbe * *)

') L. Rákóczinak 1708. máj. 2-káról Szerencsről Károlyihoz irt 
levelét stb. A gutái nép ma is fenntartja e nevet,

*) Beniczky naplója.
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állítani. A közepet ő maga, a balszárnyat Bercsényi, a 
• völgyre dűlő jobbszárnyat Pekry vezénylé. Mert Tren- 
csénynél más főbb tábornok jelen nem lévén: az egyik 
szárny vezérlése rangjánál fogva Pekryt illette meg. 
És a trencsényi ütközet főleg Pekry Lőrincz gyámol
talansága miatt vészé el. Rákóczi ismeré e táborno
kának gyöngeségét: azért bingadérosai egyik legjobbikát 
a derék Ebeczkyt rendelé melléje. — Az országút vá
lasztotta el a jobbszárnyat a középtől; e széles ut mellé
kén — mint legkeményebb ponton valának felállítva a 
legjobb lovasezredek. A balról lévő magaslaton partos 
árok nyúlt el, mely a La Motte vezérletté gyalogságot 
meglehetősen fedezé. Mögötte rét terült: ezen álla az 
idegen lovasság. A tartalékot a harczvonal mögötti dom
bon a karabélyosok képezék. Rákóczi és Bercsényi ez 
emelkedett pontról szemlélik vala a harczot.

Mihelyt az ellenség lőtávolnyira érkezett: megkez
dődött a tüzelés. A császáriak jobbszárnya azon falu 
felé nyomúla, mely a kurucz balszámy előtt volt a 
völgyben. Rákóczi azt hívé: oldalt akarják seregét fogni 
a csalitos völgyön át: azért három zászlóalj hajdút kül
dött oda, hogy elrejtőzvén a bokrok közé, sövények 
mellé, tüzeljenek az ellenségre. E működés támogatása 
leendett a jobbszárny lovassága’ támadásának; mert a 
fejedelem egyidejűleg Pekrynek is parancsot ada, hogy 
lovasságával — mely az ellen vonalát egészen túlszár
nyald — vegye oldalba a császáriakat. Ezek most 
ügyetlen ellenmozdulattal balra kanyarodtak, az ország
úira; Pekry pedig megindúlt, s egy tó megszakadt töl
tésén egyenként kezdé előrementében átvezetni lovasságát. 
A töltés túlsó oldalán csatarendben állott Ebeczky oda- 
nyargalt, s figyelmezteté őt, hogy a hátuk mögött levő 
megszakadt gát nagyon veszedelmes, és hogy a fejede
lem, midőn kiadá parancsát, hihetően nem ismeré a
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helyiséget. Pekry ezzel, tovább se kérdve se hallva, ab- 
banhagyá a megtámadást, sőt lovasságát a gáton me
gint visszavezeté. E visszavonulás képzelhető, hogy le
hangolta, megzavará a liarczvágyó népet. A császáriak 
ezalatt megtámadák az országút körül álló kurucz ezre- 
deket; de ezen vitéz csapatok rohammal visszavágák 
őket. A völgy berkei között lévő gyalogság is jól viselé 
m agát, középről és felülről az ágyuk erős tüzelése, 
hátulról az idegen lovasság által támogattatván. Heister 
már csak a visszavonulásra gondolt. Ekkor történt Pekry 
boldogtalan hátramozdulása. A szemes Pálffy észrevette 
ezt, s figyelmezteté Heistert, hogy a kuruczok azon ré
szének magatartása nem látszik a leghatározottabbnak, 
nem ártana tehát ellenük még egy támadást intézni. 
Heister beleegyezik, s Pálffy előre parancsolja a német 
lovasságot és a ráczokat. Most a Pekry vezette jobb 
szárny — hihető, vezérében való bizodalmát vesztvén 
— minden egyéb ok nélkül megzavarodik és futni kezd. 
Rákóczi ezt látva, rögtön arra felé vágtatott, hogy a ren
det helyre állítsa. Életét nem száná, valódi hős hadve
zérként működött1). Az árok mögötti tér azonban egy 
pillanat alatt eltelék futókkal — mivel a jobbszárny meg
bomlása más ezredeket is zavarba hoz vala — s a 
zűrzavar oly nagy lön, hogy a fejedelem csak karabé- 
lyosai segélyével vélé a rendet helyreállíthatni. Gyorsan 
rohant tehát ezek felé, keresztül a vizmosta hegy- 
szakadékokon. Testőrseregéből: a nemesi compániából a 
ki birt, ment vele. A fejedelem „Pandur“ nevii hires 
drága lova, mely már két vízmosást ugrott vala át, a 
harmadikban, mivel a másodikhoz igen közel feküdt, 
megbotlék, és bukfenczet vetve, nyakát szegé. Rákóczi 
szerencséjére oldalt veté magát esésközben, azonban bal- *)

*) Kolinovics.



236

szeme fölött nagy zúzást kapott, s eszméletét veszté. A 
császáriak egy lovas csapata ekkor már oly közel liatola 
hozzája, hogy csak a vízmosás medre választá el, melyen 
ez utóbbiak nem bírtak átugratni1). A fejedelem mellett 
legelőször a 19 éves gr. Bercsényi László — a későbbi 
franczia marechal; Miklós gróf fia — termett, Ghylányi 
Péter, Ilosvay János, Dániel Péter és Simándy Mihály 
nemes compániabeli társaival, s fölemelék az elesettet; 
ott termett Berzeviczy Ádám, Rákóczinak egy „Bambucci“ 
nevű astúriai vadászparipájával, a melyen egykor a né
met-újhelyi börtönből menekült volt a fejedelem; most is 
azért erre felültetvén, tovább vitték. Egy hű arnótja még 
„Pandur“ fejedelmi diszű kantárját is elhozá.

A hadak a mint a fejedelem elbukását látták: meg
rémülve általános futásnak eredtek, annálinkább, minthogy 
Bercsényi is megsebesült, sőt az elfogatáshoz oly közel 
jára, hogy immár érdesi vala kaiját a magyar ruhájában a 
kuruczok közé vegyült és ezek által kurucznak nézett Esz- 
terházy József-féle labancz-kapitány: Vas Pál, mígnem 
kísérői a dolgot észrevévén, a merész üldözőt keresztül 
szurák. Ez a Vas Pál Vág-Szerdahelyre való volt2). 
Három ezred azonban, megemlékezvén régi dicsőségéről, 
helyt álla, és kétségbeesett harczot vitt, minden oldal
ról körülkeríttetve. A báró Prínyi ' Miklós, Czelder 
Orbán gyalog-, és Luzsénszky Sándor lovas-ezredei 
voltak ezek. Azért ott összevagdaltattak, alig menekül
hetvén belőlök — ha Kolinovicsnak hihetünk — több 
50-nél. — 3000 halott s 400 fogoly kurucz, 14 ágyú, 40 
zászló marada a csatatéren. Még nagyobb baj volt, hogy, 
a katonaság, s legkivált a hajdúság mind szétoszlott az 
erdőkben, övéihez, hazájába futván. Zsákmányul semmit

*) Kolinovics.
2) Ugyauott,
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sem vesztettek, mert Rákóczi a tábori társzekereket 
szerencsére más utón küldé, és igy ezek megmenekül- 
hetének.

Maga a fejedelem a hadaktól elszakadván, említett 
hű testőrjei, nehány udvamoka, és mindenféle csapatok- 
beli tisztekből álló, köriilbelől 100 főnyi kísérettel Bán 
felé menekült, s onnét Nagy-Tapolcsányon át éjszakára 
Nyitra-Szerdahelyre. Itt kötteté be sebét.

Bánban történik vala, hogy a fejedelem kissé megpi
henvén, az utczán épen akkor éneklő deákok haladtak, Jac- 
coponinak a „Világ hívságairól“ irt hymnuszát zöngedezve. 
A méla hangokra Rákóczi kitekinte ablakán, s íme azon pil
lanatban midőn kihajolt, véletlenül az ének e sorait hallá: 

„Quam breve  festum  est
H aec m undi g lo r ia !“ .......
(Mily rövid e világ dicsősége!)

A fejedelem szemeibe könnyek tolulának1).

A gutái győzedelméről visszatérő Bottyán aug. 2-kán 
érkezett Újvárba*), hogy a nyert hadi szereket és zsák
mányt a várba helyezze; s még az nap indult fölfelé, a 
fejedelem után. Egyszersmind a Vág mellett állott Ocs- 
kayt is előre rendelé. Aug. 3-kán már Nyitrát is meg
haladta volt hadtestével: midőn késő délután a legelső 
futókkal találkozék, a kik megbeszélék neki a szomorú 
hirt, hogy a harcz szerencsétlenül elveszett, a szép sereg 
szétszóratott, s a fejedelem megsebesültén menekül — ha
ugyan el nem fogták..........

Képzelhetni e hírek lesújtó hatását Bottyánra, a ki 
saját feladatát győzödelmesen végbe vívén: most diadal
érzettel sietett a fősereghez, még nagyobb győzödelmeket

f) Kolinovics.
a) Eredeti levelének kelte.
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reménylő. Mindazonáltal ő volt most is , a ki az általá
nos zavarban fejét el nem veszté. Hadainak — melyek 
fele részben gyalogságból álltak — meghagyta, hogy 
csak folytassák útjokat utána, a futók összegyűjtésére, az 
ellenség feltartóztatására. Ő maga pedig saját ezredéből 
kiválogatá a legvitézebb, legserényebb 600 lovast, s ezen 
elszánt csapattal megindula előre, vágtatást, a mint csak 
bírta. Czélja volt: a szeretett fejedelmet akárhol föl
keresni , s megmenteni; ha pedig már fogva volna: ki
vágni az ellenség közepéből is, vagy elvérezni érette.

Mikor már az éjszaka beálla: érkezett bé fáradt 
csapatával Nyitra-Szerdahelyre , melynek utczáin valami 
szomorú, mindenféle ezredekbeli hadtöredék lézenge. Tő
lük tudá meg, hogy ők a fejedelem kísérete, a ki e vá
roskában van; egyszersmind elmondák a harcz részlete
sebb folyamatját s a kétségbeejtő helyzetet. A hű tábor
nok a busongó fejedelem szállására mene, s érzelmeit nem 
bírván visszatartóztatni: keserű szemrehányással, nehéz 
kifakadásokban tört ki előtte, hogy m ié r t  fo g ad ta  el 
a h a r c z o t  az ő (Bottyán), és vele v o l t  leg jo b b  csa
p a t a i  távo l lé téb en  ’). S bizonyára, ha az ütközet
ben a jobbszárnyat boldogtalan Pekry helyett a határo
zott, kemény, és vakmerő Bottyán, e kitűnő lovas vezér ve
zeti: a koczka megfordítva dől el; mert az ő tüzes ro
hamát az ellenség ki nem állta volna, míg a tétovázó 
Pekry csak habozék. Azonkívül Bottyánt a katonaság 
szerette, Pekryben pedig semmi bizodalma nem volt, mi
vel örökké csak harczot veszte, vagy hátra kertelt az 
ellenség elül. *)

*) Kolinovies: „Accedit sub vesperum a Guttam excursione reddux 
Bottyánius, cum 600 equitibus, graviter expostulans, quod se, suisque 
turmis optimis abscutibus, certaminis aleam Bakoczius jecerit; quos tamen 
Praetorianorum vice, in villae circuitu pro excubiis locat.“
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De már mindennek vége volt.
Megbotránkozott továbbá Bottyán a sebesült fejede

lem körüllévő tisztek azon gondatlanságán, hogy sehol a 
város körül egyetlen őr sem vala felállítva, s ő is a nél
kül nyomult be hadával, hogy észrevette volna valaki. 
A szegény megbódult kíséret a boldogtalan zagyva fu
tásban erről egészen megfeledkezett. Igaz, hogy csak 
vagy százan voltak, de azért őrség ennyiből is került 
volna. Az üldöző császáriak bármely perczben ott te
remhetnek, és egy puskalövés nélkül elfoghatják vala a 
szövetkezett rendek fejedelmét. Bottyán azért 600 lova
sát személyesen felállitá a város körül őrségül1); őrcsa
patot vetett a Nyitra folyam hídja elé, s száguldókat in
dita Nagy-Tapolcsányon túl, a trencsényi útra, hogy 
biztos hirt kapjon az ellenség elöljárójának hollétéről.

Azután ismét visszamene a fejedelemhez, s nagy ta
nácskozások, bús gondok közt átviraszták az éjt. Reg
gelre megérkezett némi összevergődött hadakkal Bercsényi 
is, a ki Ocskayt még a csata napján, menekülése közben 
előtalálván* 2), ezredével a viszszavonulás födözésére, az el
lenség ellen rendelé.

Nagyobb biztosság kedvéért Kis-Tapolcsányba men
tek át, a hová a tisztek nagyob részint összegyiilekezének. 
Szomorú kép volt az. A gyalog-ezredesek szekéren hoz
ták megmentett zászlóikat, s letevék a fejedelem lábai
hoz , jelentvén hogy a hajdúság szétoszlott az erdőkben3).

Rákóczi Tapolcsányban tábornokaival hadi-tanácsot 
tartott. Elhatározók, hogy a vármegyéken rögtön álta

*) KolinovicB.

®) Ocskay épen estebédjét költötte Isztriczán, a szlavniczai Sándorok 
kastélyában, előtte két énekes ifjú, kiknek gyászdalait egyedül, mélázva 
hallgatá, —  midőn Bercsényi belépett. (Kolinovics.)

3) Rákóczi emlékiratai.
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lános személyes-fölkelést hirdetnek; s valóban, a fejedelem 
erre vonatkozó·· pátensei, még az nap, aug. 4-kén, és on- 
nat szétküldettek. Továbbá: hogy Rákóczi Egerbe men
jen, Bercsényi a Garamhoz, ott gyülekeztetvén csoportra 
a szétszórt hadat. Eszterházy Antalnak Túl a Dunára 
gyorsfutár által parancs küldetett, hogy mennél nagyobb 
erővel lehet, üssön Bécs tájára, s ottan mindenféle ellen
kezést kövessen el, az ellenségnek diversiót okozandó: 
hadd tapasztalják meg, hogy a kuruczok hatalmának még 
nincsen vége. Itt — s ez vala most a legnagyobb fel
adat — a hadak élén maradni Bottyán vállalkozók, hogy 
a mellette lévő csekély erővel tartóztassa, szüntelenül kap- 
dossa a győztes ellenséget, tegyen beütéseket ha lehet 
Pozsony s Morva felé, s a mi fő: szedje, gyűjtse az el- 
széledt katonaságot. Egyedül, maroknyi, szive-vesztett 
haddal, megrémült nép földén, diadal-ittas ellenség ellené
ben, mely még ezután uj erővel: a dán hadtesttel öreg- 
bedett; valójában igen súlyos állapot. Lön is annyi baja
búja, hogy mint maga írja, „ ta lám g y e rm ek ség é tő l  
fogvás t  sem éle i l y  gonddal;“ de lelkesíté a haza- 
szere te t .

Heister, a ki elül a föld népe kibujdosott helységei
ből, Rákócziék hadi-tanácsakor mái* Nyitra-Szerdahelyen 
volt. A fejedelem pedig 5-kén csakugyan megindula 
Eger felé. Bercsényi a Garamhoz és Ságh tájára gyiile- 
kezteté a hadakat. — Beniczky naplójában olvassuk:

„Hogy történhető valamelyfelé való irruptiója az 
ellenségnek az elszaladt hadak miatt ne következhessék: 
O Felsége a bányavárosoknak s Garam mellett való föld
nek atyaiképen prospiciálván, Méltóságos" Fő-Generális 
urat, Generál Bottyánt és Ocskay Lászlót feles (?) ha
dakkal a tájára commendírozott.“

Maga Rákóczi írja emlékirataiban: „Két lovassági 
dandárom maradt még, melyeket Bottyán vezérlete alatt
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Ersek-Ujvárnál hagytam, körülbelül 4000 emberből állot
tak; rögtön hozzám rendelém, és az ellenség figyelemmel
tartására kíildém......... Bercsényit csekély sereggel a Ga-
ram partjainál hagy ám, magam pedig Egerbe mentem.“

Ugyan a fejedelem így ad kifejezést érzelmeinek Ká
rolyihoz Erdélybe, Kis-Tapolcsányról 1708. aug. 5-kéről 
irt levelében:

„Nincs kétségem benne, hogy sokan sebbe-esésemet 
awagy halálomat is hirdették, az mely noha, megvallom, 
kedvesebben esett volna ily gyászba öltözött sorsomnál, 
és édes nemzetem gyalázatja szemlélésénél s veszedelmé
nél, — de mivel az mindeneket kormányozó s mindene
ket szabad de igazságos ítéleti s akaratja szerint rendelő 
Istennek meg tetszett életemet még tartani, tengődök az 
szerencsétlenség és bú habjai között lebegő életben, s tö
kéletesen reménlem annak szent kezeitől való vígasztal- 
tatásomat, az mellyektül eredeti látogatásom. — Hogy 
azért kegyelmednek mindenekről bőv informatiója lehes
sen, magát fegyverhordozómat a végre küldöm, hogy min
deneknek circumstantiáirul informálhassa kegyelmedet, s 
legkiváltképpen azokat, az kiknek szívek megcsüggedez- 
hetnék, és hazánk boldogulásában való reménségek ha
bozhatna. De lássa kiki közzülök mit cselekszik; nem 
első példa igyőnknek akkoi'on való felmagasztaltatása, az 
mikor legkevesebb vala reménségőnk. — Én jól tudom, 
hogy kegyelmed oly státusban nincsen, hogy ide segítsé
get kőldhessen; de egyedül csak azon kérem kegyelme
det, hogy maga operátióit úgy folytassa, hogy mind az 
két felől egyenlő szerencsétlenség ne érjen bennünket“ *).

Megítélhető e levél fájó hangulatából, mily nagy 
vala azon napokban a trencsényi csapás okozta levertség.

*) K á r o ly i- le v é ltá r ,
16
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XXIV.
Bottyán a dolgok e szomorú állásában megkezdé sá- 

lyos feladatát: 4000 cstiggedt harczossal tartóztatni Heis
ter, Pálffy, Viard egyesült seregót — mely elég erős vala 
Rákóczi főhadtestének megverésére, szójjelszórására. És 
most e hadak még uj erőkkel szaporodtak; a dán segély
csapatok, 6000 ember, már a határokon valának, hogy 
Heister ékkai egyesüljenek. Bottyán, ki a császári hadse
reg körül éjjel-nappal serényen forgolódék, s háborgatta, 
csipdeste őket: a dánok hírére a Vág felé sietett, hogy 
egyesülésüket emezekkel elvágja, vagy legalább a császá
riakat is arra vonja. És e mozdulata által egyelőre meg
menté a fenyegetett bányavárosokat; mert Heister, ki már 
Kis-fapolcsányig nyomúlt volt elő: tudósittatván, hogy 
Bottyán a Váglioz indul, ott hagyá a bányavárosokat, 
s visszavonult a Váglioz, az érkező dánok elé.

Rákóczi írja Károlyinak Egerből, 1708. aug. 22-kéről:
„Még Szécsénben létemkor (aug. 6-tól 9-kéig volt e 

helyen) értvén az ellenségnek Kis-Tapolcsántul az Vág 
felé való nyomulását: az hadak szaporább öszvegyííjtése 
kedvéért ide Egerben gyíittem, Bercsényi uramot Léva, 
Bottyánt Érsek-Újvár tájékán hagyván“ *).

Heisternek át kelle mennie Nagy-Magyarhoz a Csal
lóközbe, hogy a dánokkal — a kik Pozsony alól, Bottyán 
átcsapó kuruezai elül a vizek közé vették magokat — 
egyesülhessen. Onnét ő maga fölmene Pozsonyba; sere
gét Sopornyánál, s a dánokat Gutánál hagyta, újra el
készíttetvén a lerombolt erődítéseket. Helyette Pálffy, s 
míg a hadi tanácskozásokra ez is Pozsonyba jára, Eber- 
gényi parancsnokolt császári részről a Dunán innét.

J) K á r o ly i- le v é ltá r .
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Bottyánnak csekély táborához az elszéledt hadak igen 
lassan gyülekeztek, szivárogtak vissza.

A trencsényi ütközet hire rendkívül elrémíté, meg- 
bódítá azon földet. A rézpénz kelete tökéletesen lecsök
kent, s a szétoszlott katonák otthonn maradtak, attól tartva, 
hogy az ellenség most már könnyű-szerrel elfoglalhatván 
a bányavárosokat, az ország nem lesz képes zsoldjaikat 
fehér-pénzben fizetni.

Bottyán átlátta, hogy oly kevés erővel semmire sem 
mehet, fájlalá a haza veszedelmét, azért személyes áldo
zatra száná el magát. Nyilt-leveleket bocsátott ki, meg- 
hirdetteté, hogy csak gyűljenek mihamarább zászlai alá 
az elszéledett hadak, s hópénzeik még akkor is rendesen 
ki fognak járni, ha az országéból nem telnék; ő Bottyán 
kötelezi magát nekik: hogy a fizetéseikre szükséges pénzt 
s a j á t j á b ó l  is előteremti; itt vannak jószágai: Bátorke- 
szi, Köbölkút, Nagy- és Kis-Bény, Kigyós-Gyarmath, 
Gyiva, Béla, Jánd, Madar, Szent-Péter, Alsó-Sziíd, Újfalu, 
Vinár, Bagonya, Varsány, Csata faluk és puszták, s az al
földön Nyáregyháza, Felgyő, Szántó; ezeket és újvári nagy 
házát zá logba  veti: s h a d a i t  abból fogja fizetni.

Ily nemes áldozatot a haza, a szabadság oltárára 
egy kurucz tábornok sem hozott. Rákóczi, mikor e tett
ről értesüle, örömmel, hálával telt bé fejedelmi szive hív 
tábornoka iránt; Bercsényi utján azonnal tetemes összeg 
pénzt külde a hadak számára, Bottyánhoz pedig követ
kező ünnepélyes alakban és modorban irt köszönő-leve- 
let intézett:

„Spectabilis ac Generoso
Fidelis Nobis syncere dilecte!

Salutem et Principalis Gratiae Nostrae propensionem. 
Kegyelmed két rendben küldött levélbeli tudósításit ked
vesen vévén, azt l e g i n k á b b  köszö n jü k ,  h o g y  nem
csak m aga  k ím é lé se  n é lk ü l  f á r a d o z i k  az h a d a k

16*
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öszvegy  üj tésében,  h a n em  m a g a  hazaf iuságos  
szere te t tnek  ny i lvánvaló  b i z o n y s á g á r a  olly as- 
secura t ióva l  is kezde t te  őket édesge tn i ,  h o g y  
m aga  jó szág i t  i s 'K egye lm ed  zálogképpen d is tra-  
liálván, s ezen ú to n  f ize tésekre  k iv á n ta tó  pénzt  
szerezvén, m in d e n  h i z o u y n y a l  kész lenne  con
te n tá ln i ;  melyre ugyan — minthogy Méltóságos Fő-Ge
nerális ur kezéhez az hadak fizetése kiosztására nézve 
alkalmas summa pénzt küldöttünk — Kegyelmed nem 
fog szorulni, s nem is kívánjuk Kegyelmedet arra jut
tatni: mindazáltal ebből  H azánk  köz javához  való 
szivbél i  hazafiuságos szere te t i t ,  és hozzánk való 
tö k é l e t e s  h ívségé t  m é r té k e lv é n ,  Kegyelmedet mi 
is affidáljuk, hogy ha t a p a sz ta l t  d e x t e r i t á s a  szerén t  
az hadakat egyben-gyűjti, és ellenségünk ellen való ac- 
tiókra készen tartja: speciális reflexiónkban és kegyelmes- 
ségünkben — Isten bennünket megsegítvén — fogjuk 
Kegyelmedet részeltetni1). Caeterum eundem benevalere 
desideramus. Datum ex Castris Nostris ad Agriam po
sitis, die 13. Mensis Augusti, Anno 1708.

F ranc iscus  P r in cep s  Rákóczi  m. p.
Franciscus Aszalai m. p.“

Kívül:
„Spectabili ac Generoso Jo an n i  B o t ty án ,  Exerci

tuum Nostrorum Generalis-Vigiliarum-Praefecto, et unius 
Regiminis Equestris Ordinis Colonello, Fideli Nobis sin
cere dilecto“ * 2).

') Es ez meg is történt; jutalmul Kom&rommegyei terjedelmes jó- 
szágokat adományozott neki a fejedelem, és generálissága területén a har- 
minczadokbéli jövedelmeket bizonyos időre néki engedé. (Palocsay-levéltár.)

2) Palocsay-levéltár.
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Megható bizonysága e levél mind Bottyán igaz haza- 
fiságának, mind annak, hogy Rákóczi fejedelem mily szé
pen ismeré el az érdemet; tanúsítja továbbá, mily szere- 
tetben, kedveltségben álla Bottyán Rákóczi előtt.

A fejedelemtől útnak indított pénz lassan érkezvén, 
Bottyán, csakhogy a hadat annáljobban összetartsa, s ösz
tönözze, csakugyan saját vagyonához nyula, aug. 17-kén 
5000, s aug. 19-kéig 7000 forintot fizetvén ki nekik fe
jér-pénzül, sajátjából, mint a lejebb olvasható nyugtatvány 
és saját levelei tanúsítják. Hétezer forint ezüstben akkor 
volt annyi, mint most 40—50.000.

Ily feláldozó intézkedések, s Bottyán „maga kímé
lése nélküli fáradozásai“ folytán csakugyan szaporodni 
kezdének körülötte a hadak; eleinte lassabban, majd mind 
tömegesebben, a miképen e két levélből is kivehető:

Rákóczi írja Károlyinak Egerből, aug. 26.: „Az el
lenség egy része általment az Dunán Heisterrel, az más 
része Pálffival mondatik, hogy Újvárt akarja obsideálni;. . . 
az gyalogja az dánussal Csallóközben van, s valóban 
könnyű volna most megrontani, ha volna kivel; de ha
marább gyűlnek mostan az vármegyék mintsem az vi
tézlő rend, noha van jó 10 regiment, az ki az harczon 
sem volt, mégis eloszlott. Bot tyán  u g y a n  k ö rü lö t te  
k a v a r o g  az e l lenségnek ,  de lassan  szaporodha-  
tik;  való ugyan, hogy megyen felfelé az had ,  de 
elég ha még ottan nincs“ ').

Bercsényi következő levele már a had tömegesebb 
őszvegyültét tanúsítja:

„Az Kegyelmed levelét — hja a főtábornagy Zim- 
berről sept. 7-kéről Károlyinak — veszem Károlybul; 
úgy látom, megérzette Kegyelmed is, az mi mindnyájunk
nak fáj. — Elhiszem, eddig az Fölséges Fejedelemmel is

*) K á r o ly i- le v é ltá r .
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lehetett Kegyelmed szemben, és így az fatalitásbul esett 
casusunkrul informáltatván magát, vagy csak azért is 
fatalitásnak fogja hinni Kegyelmed — hogy meglett. 
Istennek áldott légyen szent neve azért is, mert úgy lett 
az mint akarta.........

Most m ár  az Isten a lk a lm as in t  öszvehozott  
b e n n ü n k e t .  Az német általtakarodott az gyalogja Gu
tához, Pálfi az lovasnak egy részivel Sopornyánál fek
szik, az többivel Heister általment az Dunán“ 1).

Bottyánnak Rákóczihoz írott nehány szép levele ma
radott fenn e nehéz napokból; íme itt közöljük, mert mind 
megannyi becses történelmi okmány, s azonkívül tábor
nokunk jellemét és helyzetét a leghívebben tünteti föl.

Az első levél, mely az alább közlendő nyugtatvány- 
nyal egy napon kele, s azzal tartalmilag is összeegyez, 
így hangzik:

„Felséges Fejedelem!
Érdemem felett jó Kegyelmes Uram! 

Recenter is alázatos kötelességem szerént kívántam Fel
ségedet az ellenség constitútiójárúl informálnom. Sopor- 
nyin fellyül mindeddig csak helyben nyugodt az ellenség 
tábora; közönségessen foly a híre, hogy Bécsben confe- 
rentiára mentek főtisztjei; az ugyan constál, hogy Eber- 
gényi maradt vélek. Mindeddig is — tegnapi portáján 
kívül* 2) — ki nem jött táborárúi, hanem futrasérossa jár

*) Károlyi-levéltár.
2) Ez lesz azon 600 emberből álló porta, melyet, mint a pozsonyi 

Labancz Naplóból látandjuk, Bottyán kuruczai összevagdalának. A jelen 
levél mellett a következő csatolvány található.

„ S p e c if ic a tio  C aptivorum .
Primo. Baron Biller kapitány Najburg regimentjéből.
Secundo. Falkenberg Lajdinantius Pálfy regimentjéből.
Tertio. Nikolaus Mait Strázsamester Pálfy regimentjéből.
Quarto. Három corporalis.
Quinto. Najburg, Pálfy, Lefelholcz és Virmon regimentjéből négy frajter.
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Mocsonok felé szüntelen, kétezerig; tegnapi portája felől 
mit írjon az én portám : méltóztatik Felséged megérteni 
accludált leveléből1). En eddig in omnem fortunae even
tum megütöttem volna futrasérossát: de félek attúl ha 
valami non putarem történnék, ezt az eddig nagy kínnal 
öszvevert hadat semmi lett úttal öszve nem venném s az 
elsőnél* 2) nagyobb confúsió lenne az utolsó. Isten látja, 
most is minémü nyomorúsággal conserválom, s hanemha 
tegnap magam sa já tom búl  minden személyre harmad
fél forintot fizettem volna fejér pénzűi: éppen már nem 
conserválhattam volna. Éjjel-nappal rajtok lévén az por
tázás — az út is az nagy szárazságban kemény — any- 
nyira vannak lovaik, hogy éppen szolgálatot nem tehet 
sok; bárcsak Felséged az bányákról mostani szükségre 
kívántató vasat parancsolna szállíttatni. Igen jól esnék 
az is : előre csak propter formam ha érkeznének valamelly 
hadak, míg Isten Méltóságos Főbb-Generális (Bercsényi) 
uramat ő Excellentiáját hozná a több hadakkal.

Ezzel ajánlom született kegyelmességében magamat, 
s maradok érdemem felett-való jó Kegyelmes Uramnak 

Felségednek
alázatos igaz híve s méltatlan szolgája

B o t ty án  J á n o s  m. k.“
„P. S. Kérem Fölséged, patkót vagy vasat paran- 

csoltasson mennélhamarabb, mivel pénzér sem találunk: 
az száraz útban félnyomra az katona nem mehet.

Ma reggel kezdtem fizetni az hadnak, harmadfél fo
rintjával. Még azon pénznek hírit sem hallottuk, mellyet

Sexto. Két dobos.
Septimo. Harmincznyolcz muskatéros.“

Talán e rabok is ama császári porta veszedelmekor fogattak el. 
Különben névsoruk aligha volna a jelen levélhez csatolva.

*) E melléklet, fájdalom, elveszett.
2) A trencsényit érti.
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Fölséged írja, bogy küldött'). — Bárcsak két vagy há
romszáz hajdút parancsolna ide Újvárban Felséged jőni. 

E.-Újvár, dje 17. Aug. Anno 1708.“
K ívül: „ Felséges Erdély- és Magyarország Confoe- 

derált Statusi Fejedelme F. V. Rákóczi Ferencz érdemem 
felett való jó kegyelmes uramnak O Felségének, tartozó 
alázatos engedelmességgel iráni“2).

A második levél, két nappal későbbről:
„Fölséges Fejedelem!

Érdemem fölött jó Kegyelmes Uram ! 
Tartozó alázatos kötelességgel szolgálok Fölségednek. — 
Szintín ez órában hozák hírül, köbölkuti plébánusom, ki 
Esztergámban, és Dallos Imre, ki Komáromban volt, hogy 
Budáról tizenhárom pumma-hányó3) mozsárt és négy öreg 
ágyút vizen, Komárom felé, Gutához szállítottak; közön
séges hír, hogy Újvár megszállásához készülnek. — A 
tábor most is Sopornyinál helyben vagyon. Itt az nép 
nagyon megbódult az obsídió félelmétül, eddig is ha itt 
nem lettem volna, Isten tudja mire fakadtak volna. Ah- 
hozképpest az Istenért is alázatossan kérem Fölségedet: 
erre felé valamelly hadakat nyomíttani méltóztassék, — 
hadd bátorodjék ezen itt lévő kevés militia.

Ezen végházbeli Commendans Uram4) isten-nyomo
rultja : az ágyból sem kelhet fel; ide penig mostani 
időhöz képest sörény és resolutus ember kellenék. 
Hajdú kevés vagyon, ki van is, már rosszul kezd be
szélni. Fölséged méltóztassék hamarjában csak valami 
háromszáz jó m ag y a r  ha jd ú t  béküldeni, kihez bízhas-

*) L. Rákóczinak aug. 13-kán egri táborról költ levelét.
*) E red etirő l, t. Szalay László úr szívessége által. Az aláírás és 

az egész utóirat Bottyán saját keze vonásai; a többit úgy mondotta tollba.
3) Bombahányó.
4) Berthóthy István.
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sunk. — Súgó uram négyezer ezüst- és négyezer fo
rint réz-poltura pénzzel elérkezett, de a rézpénzben senki 
csak egy polturát sem vészen el, úgy megbomlott; mivel 
valamennyi sót ezen földre szállítottak, a szegénységnek 
rézpénzen nem adták, hanem ittvaló Commendáns Uram 
passusával kit Komáromban s kit másuvá ezüstpénzért 
béiktatták; ez mostani confúsióra nézve nem is lehet sen
kit elvételére erőltetni. Én az magam pénzi t  hétezer  
for in to t  az i t t lévő  m i l í t iá ra  k iadtam, minden gre- 
gariusnak harmadfél forinttal fizetvén, de a tiszteknek 
egy pénz sem jutott belőle; eleget kedvezek ezen milítiá- 
nak, s mégis szöktön szökik. Éjjel-nappal sörényen por
táztatok, kit valóban megun ezen kevés had. Soknak pat- 
kótalan az lova; se patkót se vasat pénzen nem kaphatni, 
hanem az mint előbb is instáltam : méltóztassék megpa
rancsolni Fölséged, valahonnét az bányákrul provideál- 
janak vasat az militia szükségére, máskint fogyatkozás 
lészen az portázás dolgában.

Ebeczki István uramnak semmi katonája nincs sere
gen, hanem az Garam körül Verebély, Sarló és Bars tá
ján szfltiben járják s prédálják az szegénységet, utakat 
állanak, s fosztogatnak; eleget megfogdoztatok bennek, kit 
is úgy hallom, Ebeczki uram apprehendál: nem tudom 
mit gondol ő kegyelme, hogy nem serénkedik az öszve- 
hajtásban, — holott most kellenék egyszer a szolgálat! 
En elég búval, galyibával vagyok, úgy  hogy ta lám 
gyerm ekségem tü l  fogvást sem éltem illy gonddal, 
mégis kívánok tehetségem szerint Hazánknak s Nemze
tünknek boldogításában mindeneket elkövetnem. Valamerre 
érkezem, eleget fogdoztatom az szökevényeket és szala- 
dókat.

Fölséged méltóztassék gyakran kegyelmes leveleivel 
vigasztalni; — az mint is Fölséged kegyes grátiájában
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ajánlván magamat, maradok utolsó csepp vérem kion- 
tásáig

Fölségednek
alázatos engedelmes szolgája 

Újvár, 19. Aug. 1708. s híve
Bottyán János m. k.“

K ívül: „Fölséges Erdély- és Magyarországi Vezérlő 
Fejedelem Fölső-Vadászi Rákóczi Ferencz Kegyelmes Urunk 
O Fölségének tartozó alázatos hűséggel és engedelemmel 
irám. — Szécsen, vei ubi“1).

A harmadik levél még ugyan ez nap estve kelt: 
„Fölséges Fejedelem!

Érdemem felett jó kegyelmes Uram!
Ma reggel Írott levelemben is declaráltam az rézpoltura 
pénznek teljességei való megcsükkenését, úgy hogy senki 
már el nem veszi, mivel semmit rajta nem vásárolhatni; 
az praesidialis hajdúk, kiknek azzal fizettek: az utczákon 
mint az polvát széllel-szórják; tizenhárom, tizennégy, sőt 
tizenöt forintot is lehet egy ezüst-forinton venni, — de 
úgy sem kell* 2); nem is lészen circulatiója, ha az ország
ban termő és találandó jószágot érette nem adják, sót 
penig, vagy marhát, kit onnét belől erre szállítalak, azon 
a pénzen áruban sem eresztik; az ország korcsmáin is 
mind ezüst-pénzen folynak a borok. Fölséged azért mél- 
tóztassék kegyelmessen megparancsolni, hogy valamelly 
ország-sóját szállítsák erre a földre és rézpénzen adják, a

*) E r e d etir ő l, t. Szalay László ur szívessége által.
2) A rézpénz ekképen teljesen elértéktelenedvén, Bercsényi Kassán 

egy nagy várágyat Öntetett m erőben rézp o ltu rá k b ó l, s ezen találó fel
iratot téteté reá:

„Numus eram Patriae, nervus belli, atque moneta:
Nunc Libertatis vindico jura boans.“
Ezen ágyú aztán Újvárból hirdeté a szabadság dörgő igéit. (Kovács 

János: „Magyar krónika“ } Pozsony, 1742.)
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borokat is azon árulják; máskínt haszontalan az milítiát 
azzal kedvetleníteni, sőt jobb is véle nem fizetni, midőn 
semmi bocsi és kelete nincs, hogysem azzal idegeníteni. 
Remélem, Fölséged bölcs ítélete szerint annak megorvos- 
landó cursusát Hazánk javára promoveálm fogja, vagy 
minden jót végez.

Ajánlván Fölséged szokott kegyelmes reflexiójában 
magamat, maradok

Újvár, 19. Augusti, Anno 1708.
Fölségednek

alázatos engedelmes szolgája, híve 
B o tty án  János m. k.“

„P. S. Alázatossan kérőm Fölségöd: bárcsak három
vagy négyszáz kősót parancsoljon ide küldeni egy Comis- 
sáros által, hogy az piaczon veres-pénzen adja: mindgyárt 
fog az veres-pénz kelni“ *).

K ívül: „Fölséges Erdély- és Magyarországi Fejede
lem Felső-Vadászi Rákóczi Ferencz Kegyelmes Urunk O 
Fölségének tartozó alázatos hűséggel és engedelemmel iráni. 
— Szécsen, vei ubi“ 2).

A negyedik levél, midőn már a német táborostól 
megindula:

„Fölséges Fejedelem!
Érdemem felett jó Kegyelmes Uram! 

Alázatos kötelességem szerint értésére adom Fölségednek, 
hogy jóllehet Heister Sopornyitúl mintegy háromezer vá
logatott lovassal általment az Dunán: mindazonáltal Pálfi 
János circiter négyezered magával jött tegnap3) Sopoi- 
nyihoz, dánusnak penig négyezer gyalogja Giíttához ér
kezett. Leopoldnál az galgóczi hidat megcsinálták, és

*) Ez utóirat a tábornok saját kézírása.
*) E r e d e tir ő l t. Szalay László úr szívessége által.
3) Pozsonyból, új hadakkal. (L. a pozsonyi Labancz Napló adatait,

alább.)
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hogy azon által falrontó ágyukat hoztak a táborára, re
ferálják1). Csak bizonyos, hogy valamellyik praesídiumot 
megszállja; az kettő közül nem tudhatni: ha ezt-é, vagy 
Nyitrát ? Elég az, hogy nagyon készül várszálláshoz.

Recenter minémő Pozsonyban lakó Kákonyi nevó' 
embert fogtak portásim, ki is cseklészi postamester volt, 
az voltaképpen meg tudja mondani; elhiszem Méltóságos 
Locumtenens Uram Ő Excellentiája (Bercsényi) Fölséged- 
hez fogja küldeni* 2).

Midőn ezen levelemet irám: imé ájobban hozzák hí
rül, hogy Sopornyitúl az németnek lovassá megindulván 
Nyitra felé marschérol, az gyalogja Gúttánál csak hely
ben vagyon. Azért az hadakat szükség sörényen csoportra 
verni, hogy éjjeli s nappali portázásokkal mortificálhassuk 
(az ellenséget). Én utolsó csepp vérem kiontásáig kész 
leszek körülötte forgolódnom és portáznom. — Tovább 
micsoda occurentiák lesznek: megírni el nem múlatom. 
Fölséged kegyelmes grátiájában ajánlván magamat mara
dok, Újvár 21. Aug. 1708.

Fölségednek
alázatos engedelmes szolgája s híve 

B o ttyán  Ján o s m. k.“
„P. S. Az nagy Istenért, Fölséged ócsúdjék, és az 

hadat gyűjtse! mert periculum in mora. En ezön corpu- 
sommal előtte forgók“ 3).

K ívül: „Felséges Erdély- és Magyarország Confoede- 
rált Statusi Fejedelme F. V. Rákóczi Ferencz, érdemem 
felett való Kegyelmes Uramnak O Felségének kötelessel!,

*) Bottyán jól volt értesülve; e faltörőket Pálffy táborára Nyitra 
vára szándékolt lövetése végett vitték.

s) Kákonyit Bottyán katonái Pozsony és Cseklész között fogták el. 
(L. a pozsonyi Labancz Napló aug. 20-iki följegyzését, alább.)

3) A tábornok saját kezével írva.



—  253

sietséggel ajánlom. — Szécseny, vei ibi ubi. — Cito. Cito. 
Cito. Cito. Citissime. Citissime“ l).

Élénken tükrözik vissza e levelek, mily áldozatkész
séget, tevékenységet fejt valaki e súlyos időben Bottyán; 
mily sünien kiildözé éjjel-nappal kémszemléző csapatait, 
liogy minden pillanatban újabb-újabb hírei érkezének; 
mint értesülve volt az ellenség minden mozdulatáról, úgy 
szólván szándékairól; mint terjedt ki éber figyelme a leg-, 
nagyobbtól a legkisebbig, például a katona-lovak patkó- 
talanságáig, mindenre; mint gondoskodott hadairól, Újvár
ról, Nyitóiról stb. Láttatják továbbá lángoló hazafiságát, 
mellyel utolsó csepp vérét is felajánlja hazájának, nem
zetének, urának.

A kurucz hadak lassan-lassan mégis annyira össze- 
gyülekezének, hogy aug. 20—25-ke táján már Bercsényi
nek volt a Caram és Ipoly mellett — igaz hogy jó részt 
egészen rendbe nem szedett — 5000 embere, s ugyan
annyi Bottyánnak is a Vág körül. Tábornokunk mint lát
tuk, aug. 19-kéig 7000 ezüst-forintot fizetett ki sajátjából 
közkatonáinak, harmadfél forintjával. Volt tehát 2800 
közkatonája, kikhez hozzá adván tisztjeiket, számuk többre 
megyen 3000-nél. Ezeken kívül volt még saját és Ocs- 
kay lovas ezere: 2200--3200 ember, tehát összesen 5400, 
természetesen a várakbóli katonaságot ide nem értve. Ezen 
a császáriakéhoz aránylag csekély hadtesttel kiizködött 
az öreg tábornok Hoistérékkal a Vág partjain. Aug. 
17-kétől 25-kéig újvárnál találjuk őt, levelei és két nyug- 
tatvány szerént, melyeknek egyike, a I ’ápay Pál vice-ka
pitány (alezredes) és Andreánszky Zsigmond főstrázsames
ter (őrnagy) Balogh István ezredebeli főtiszteké igy szól:

b  E r e d e t i r ő l ,  t.  S z a l a y  L á s z l ó  ú r  s z í v e s s é g e  á l ta l .
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„Tekintetes Nemzetes és Vitézló' Galánthai Balogh 
István Brigadéros uram 6' kegyelme brigádája alatt levő 
jelen strázsamester, furér, tizedes és közkatonáknak, min- 
denikének az mostani fehér-pénznek elevatiója szerént 
harmadfél forinttal számlálván, ugyan fehér-pénzt melyet 
Méltóságos Generális Bottyán János Uram O Nagysága 
m aga itt kezünkhez adta, kézrül kézre így exolvál- 
tatott Újvárnál 17. Aug. Anno 1708.
T. Balogh István uram ezerére pro

p e rso n is .............................. 412 fi. 10.30.
T. Somody Ferencz uram ezerére

pro personis ....................  606 fi. 15.15.
D. Martini T o t ......................... 145 fl. 362. den. 50.
T. Nikházi uram ezerére pro

p e rs o n is ...............................251 fl. 628.
T. Géczi Gábor urain ezerére pro

personis ..........................361 fl. 802. den. 50.
M. Groff Csáki (Mihály) uram

ezerére pro personis . . 265 fl. 662. den. 50.
Summa exoluta fl. 5000. den. 50.

Erről az Méltóságos Generális Bottyán János Ura
mat O Nagyságát quietáljuk. Újvár, die ut supra, et 
Anno.

Pápaj Pál, Vice-Kapitány m. k.
(P. Ή.)

A ndreánszky Zsigm ond, 
Fó'strázsamester m, k.

(P. H .)1)«
E nyugtatvány pontosan mutatja az ezredeknek ak

kori csekélyre leolvadott tényleges létszámát. Tehát ezen

*) Paloceay-levéltár.
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hat ezredből álló dandár állott ekkor tulajdonkép össze
sen 2040 lovas vitézből, 6000 helyett. És a trencsényi 
harcz után sok ezred és sok brigáda volt így, sőt még 
roszabbul. Bottyán és Ocskay ezerei azonban teljes létszá
mnak valának, vagy csak igen kevés hiányzott belőlük.

Pálfíy Sopornyától aug. 21-kén elindulván, 22-kén 
Nyitra várát szállotta meg; e kis hegyi-várban élelem 
és hadi-szer elég volt, ágyú 30, őrség: 400 hajdú, b. 
Révay Gáspárral. Ez — miután Pálfíy a leégetett külső 
és belső várost ostrommal megvívta, s 180 boncát belé- 
vettetett a várba * *) — noha tarthatta volna magát jó 
ideig, állítólag az őrség némely részének fölzendülése 
miatt, nagyhamar megadá az erődöt.

A feladási szerződés szerént Révay 300 hajdújával 
fegyveresen, zászlóstul kivonult2), a negyedik száz la- 
banczczá lön. Pálfíy 900 embert helyezett őrségül a 
várba. Révay e tettéért Kassán két évig raboskodék3).

Bottyán, ámbár a V ág-D una és Pozsony körül 
Ebergényi hadaival és a dánokkal el vala foglalva, da
czára csekély erejének: meg akará segíteni az ostromolt 
N yitót. Egyik legjobb lovas regimentjét: Ocskay régi 
harczedzett ezerét rendelé oda, s megparancsold vezérének, 
hogy az ostromló Pálffyt rohanja meg, hogy így két tűz 
közé kerüljön. De Ocskay — ki a bán által már, mint 
mondók, meg volt nyerve — most eljöttnek hivé az al
kalmat, árulását kinyilatkoztatni. Titkon tudósító Pálffyt, 
s a helyett, hogy az ostromlókat megtámadná: N y itó 
hoz közel, Elefánt nevű falunál4) az ellenség közepébe 
vezeté mitsem gyanító ezredét,5). Ez körülvétetett, s la-

*) Kolinovics. 
a) U. o.
“) U. o.
*) U. o.
s) Rákóczi emlékiratai.
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banczságra állani kényszeritteték. Később mindazáltal a 
java, — vagy 400-ig — való, módot talála visszaszökni, s 
a többi is szöktön szökdösik vala. Ocskay nem soká élvez
hető hitszegéséért történt gazdag megjutalmaztatását1): mert 
a következő évben elfogatván az újváriak által — feje 
vétetett. Mindazáltal most, átszökése folytán Bottyán tá
bora ismét érezhetőleg gyengült, — ezrede régi harcz- 
próbált legényekből állván. A kuruczok nagyon elkeserül- 
tek ellene.

Beresényi irja róla, sept. 7-kéről Károlyinak: „Ocs- 
kayt az átkozott állhatatlanság labanczczá tette; vagy há
romszázig való katonáját adta el, kikben Beleznai (János, 
ezredes) sokat levágott, és az többi jobb részint már is 
visszagyiitt. Azt hitette el vélek: megvan az békesség, 
azért késérik bé Pyber püspököt; melynek (Ocskaynak) 
cselekedetén öszvezajdult mind az táboron az vitézlő rend, 
s újra öszveesküvének; nem külömben Újvárban Nyitrá- 
nak példája újra megkeményítette szíveket“ * 2).

Bercsényi tévédé abban, hogy Ocskay csak 300 em
berét vezette volna át: mert Rákóczi emlékiratai, Koli- 
novics és a pozsonyi Napló egész ezredét említik.

Bottyán nemcsak Ocskay által akará megsegíteni 
Nyitrát, hanem más rendbéli portáival is háborgatá a vár- 
vivókat; igy aug. 25-kére virradó éjjel megütvén táboru
kat, feleset összevagdaltata közűlök; sőt aug. 25-kén 
Újvár alól maga is kimozdula egész táborával, továbbá 
Rákóczinak szivrehatólag ira ez ügyben, tetemesb erő 
küldéséért. Levele itt következik:

„Édes Fejedelmem!
Érdemem felett jó Kegyelmes Uram!

Az ellenség harmadnapja Nyitrát megszállván, actu 
bombardérozza, tegnap estve elkezdvén; faltörő ágyút

*) „Theatrum Europaeum.“ Kolinovics, stb.
2) Károlyi-levéltár.
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egyet sem vitt alája, ezzel (t. i. a bombázással) institu- 
álta első próbáját. Istennek hálá, ni ege (kiig a mieink 
magokat dicséretessen jóllehet viselték: mindazáltal bíznak 
a succursusban. Azon ellenség, a mint nékem világos- 
san constál, igen kevés1), nagy részét expediálván Dunán 
által; Gittánál lévő corpussa eddig még mind helyben 
vagyon. A vár (Nyitra) alatt lévő infantériája nem több 
tizenkétszáznál. Az én portásiul ez étczaka is megcsap
ván mind külső strázsáját s mind corpusa szélin álló 
prajcsofját (Bereitschaft): felesset öszvegázoltattanak benne; 
igen tudna az, Kegyelmes Uram, félni — csak volna 
k it ü l!2) Az Istennek sz. haláláért kérem alázatossan 
Felségedet: siettesse Méltóságos Főbb-Generális uram ő 
Excellentiája közelíttését, avvagy hogy csak hadak expe- 
diáltassanak, hogy in tempore succurálliassunk. Tudom 
Felséges Uram, hogy garam-mellyéki hadak gyülekeze
tne reflectálja magát Felséged, — de abban semmi sincs. 
En m indenfelé p a ten tá lis  leveleim et küldöttem , 
kénszerítvén  m indeneket Felségedhez s nem zetek
hez való szeretetekre s hazafiáságok ra , ha valaha 
szolgáltak  liazájoknak: most van az ideje; de azzal 
seinmitsem efficiálván, expressus emberem által megjárat
tam a brigádákat, az hol Szent-Györgynél Ebeczki uramé 
sok ha kétszázból álló, s más helyeken igen kevéssel 
felessebb. Mi lehet az oka, hogy nem gyűjtik?! Isten 
ne adja, hogy senkit is credentiájában denigrálni kíván
nék, bölcsen általláthatja Felséged. Velem lévő kevés 
hadakon szakadhatatlan a szolgálat. E zen ó rá b a n  is- *)

*) Négyezer lovas és ezerkétszáz gyalog volt Pálffyval Nyitjánál, 
a többi részint átment Heisterrel tiil a Dunára, részint Ebcrgényi alatt 
a galgóczi hidat őrizé, s Bottyán portyázó hadaival küzködött a Vág, 
Nagy·Szombat és Pozsony környékén. A dán hadtest Gutánál pihené 
hosszú útja fáradalmait.

®) Az öreg tábornok nem tagadhatá meg természetét, ime még e 
bús, gondteli napokban is humorizál.

17
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m ét m agam  is velek  e g y ü tt  k illy e b b  n y o m u lo k , 
— ha valamikép öszveverhetem őket ’), ott Szent-György 
vagyis Vezekén táján. Azalatt penig munkálkodj a Fel
séged a több hadak küldését; illy szántszándékkal ne 
rontsuk régi szabadságunkhoz közelgető állapotában dol
gaink folyamatját. F e ls é g e d h e z  s nem zetem hez 
va ló  bu zg ó  sz e re te tem e t sz in tén  nem p ro je c tá -  
lom  is: e le itü l  fogva  ex p er iá lh a t ta ;  a m ennyire 
Istenem  se g ít, sem erőmet, sem elm ém et, sem ér
tékem et nem kim éllem , — csak  rem élhetem  is, 
hogy valam it az t h aszná lha tok . — Bárcsak tízezerre 
szaporodhatnánk: Isten áldását meg nem vonván tőlünk, 
egy étszaka könnyen öszvegázoltathatnánk (az ellenséget).

Ezek után a midőn kívánva várok jót, maradok 
N agy Kegyelmes Uramnak Felségednek

alázatos igaz híve s méltatlan szolgája 
Raptissime Ujvaríni B o tty á n  János, m. k.“
dje 25. Aug. 1708. *).

„P. S. Szintén levelem végzésével érkezék hozzám 
Tardoskedi Páter, a ki tegnap német táboron lévén, be- 
széllett magával Hajszterrel is, s úgy referálta, hogy már 
nyitraiak in accorda voltak. — A nagy Is te n é r t, Uj- 
v á r rú l  g o n d o lk o zzu n k ! B á rc sa k  ö tszáz jó  ma
g y a r  ha jdú t h a m a r já b a n  h o zh a tn án k  bé!“

Kívül: „Felséges Erdély- és Magyarország Confoederált 
Statusi Fejedelme F. V. Rákóczi Ferencz jó Kegyelmes 
Uramnak 0  Felségének alázatos kötelességgel, sietve 
irám. — Ibi ubi. — Cito. Cito. Cito. Cito. Citissime. Ci
tissime. Citissime“ 3). * 2 3

*) Ebeczky s a többiek szétszórt dandárait érti.
2) Oly sietve Íratott e levél, hogy a sürgölődésben tollbotlásból 

„707“ áll „708“ helyett, — azonban kétséget nem szenved, hogy a le
vél 1708-ban kelt.

3) E r e d e t ir ő l ,  t. Szalay László ur szívessége által.
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Mire tetemesb hadak érkezhettek volna: Nyitva már 
fel vala adva, és Ocskay elárulá ezredét.

A fejedelem Nyitra dolgáról Egerből· aug. 30-káról 
így értesité Károlyit: „Az idevaló dolgokat kegyelmed 
semminek ne vélje, mert az ellenség ezelőtt circiter 7 
nappal Nyitrát megszállván, harmad vagy negyed-napi 
bombarbérozás után meg is vette. Révay Gáspár volt 
benne az commendáns, ki ellen az vice-commendáns 
Szabó Mátyás száz hajdúval pártott ütött, és az mint 
mondja, kintelenítette az feladásra; amazok ugyan labancz- 
czá lettek, emez penig fegyveresen kibocsáttatott. Evvel 
az német általköltözvén az Nyitrán, Emőkéhez szállott“1).

Két nap múlva ismét így panaszkodik a sok csapás 
által elkeseredett fejedelem:

„Már hallani is nem győzöm az sok zűrzavart . . . . 
Ócskái ezerestül labanczczá lett; Pálfi Bajmócz felé in
dúlt háromezer lovassal, az többi Nyitránál van. Csak 
azon kérem kegyelmedet: (Károlyit) sürgettesse Szemere 
és Bessenyei* 2 *) ezereinek gyű vételit, mert bizonyára mu
tata rerum facies; nincs mit példázni az nagy-szombati, 
veresktíi, zsibói confusiókbuls). Énnekem már se előlmenni, 
se czafolni: mert rajtam az egész ország szeme; ha csu- 
dálatossan Isten nem consolál bennünket, csak egyedül 
az az reménségem, hogy még talám az országban talál
kozik négy — ötezer olly igazlelkti magyar, a ki inkább 
kezén akar meghalni, mintsem tovább nemzetünk gyalá- 
zatját szemlélni.“ (Eger, sept. 1. 1708.4).

*) Károlyi-levéltár.
s) Szemere László brigadéros; Bessenyey Zsigmond ezredes.
®) Hogy t. i. azok után a kuruczuk megint dicsteljesen helyre- 

állának.
4) Károlyi-levéltár.

17*
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A kurucz ügyek javulása elébb bekövetkezett, és pe
dig Rákóczinak még Kis-Tapolcsányból Dunántúlra kül
dött parancsa által, mint talán maga a fejedelem hitte 
volna. Mert mikor iménti levelét irá: Heisternek már 
jóval azelőtt át kelle mennie a Dunán, s így a császáriak 
ereje megoszlott.

Eszterliázy Antal ugyanis vévén a fejedelem említett 
sürgönyét: aug. elején, s 16-kán újra 10, mások szerént 
14 ezer emberrel beütött a parancshoz képest Ausztriába, 
felhatolt egész Sehönbrunnig, Simeringig, a fegy vertfo
gottakat levágatá, ezernél több rabot ejte, sok helységet 
zsákmányra vetett, s oly roppant prédával tért haza, hogy 
a két ízben csak lábas marhában 11,000 darabot hajtott 
el1). Ezenkívül Rusztot és Nezsidert megvevé1 2).

Ugyan e dologról irja id. gr. Barkóczy Ferencz 
Kassáról aug. 23-káról Károlyinak: „Nem régiben Sop- 
rony alatt lévő Bezerédi uram portája majd ötszázig 
való ellenséget kit levágván, s kit elevenen hozván, más 
porták pedig Ausztriában három felé is dicséretessen pró
bálván, sok szép nyerességgel gyüttek vissza*3).

A dunántúliak e rohamos beütése nagy zavart oko
zott Ausztriában, s annyira megriasztá magút I. Józsefet, 
hogy futva meneküle előlök Laxemburgból Bécsbe, és 
Heisternek azonnal parancsot küld vala: menjen által rög
tön a hadak egy részével. Ez aug. 20-ka táján át is 
kelt. De a dunántúliak a szét sem bocsátott'szép sereg
gel készen várák. Heister azért két módhoz nyúlt meg
törésökre; parancsot küldött Szlavóniába, hogy a ráczok 
keljenek föl, s az eszéki, és péterváradi német lovassággal 
csatlakozván, törjenek be az országba, ő vele s a szintén

1) Kolinovics. Eszterházy levele Károlyihoz.
a) Eszterliázy levele.

3) Károlyi-levéltár.



261

kirendelt horvátsággal egyesülendők. Más részről mint 
Pálffy Ocskayt: ő viszont Bezerédyt nyeré meg, titokban, 
nagy ígéretekkel, s 2000 embert akara keze alá adni, 
bogy azzal először is saját ezredét vagdalja össze '). Azon
ban Bezerédy árulása Horváth István zászlótartó és Ne
meskéri Kis Pál vagy közönséges nevezete szerént Kis 
Palkó főhadnagy által a valósítás napja előtt kinyilvánula. 
Eszterházy Bezerédyt négy társával egyetemben vasra 
vereté, s átkiildé Rákóczihoz; az országgyűlés által az
tán halálra Ítéltetvén, Sáros-Patakon feje vétetett a rettent- 
hetlen brigadérosnak, alezredesével Bottka Adámmal együtt2).

A ráczok ezenközben felgyűltének 5000-en, 700 főnyi 
német lovassággal; s míg Heister Simontornyát sikertele
nül ostromolná: ők Tolnán át hozzá sietének. S bizonyára, 
ha a két sereg egyesülhet: nagy baj következhetik be. 
De Béri Balogh Ádá m dandámok vitézsége megmenté 
Dunántúlt, s a trencsényi csapást jó részben visszatorolá. 
E bátor és igen ügyes brigadéros ugyanis Kölesdnél 
3000 lovassal, 1000 gyaloggal, és a zalai fölkelt néppel 
rajta ütött a ráczon, s véres ütközetben teljesen semmivé tette. 
Több mint 3000 ráczot, 3—400 németet vága le ; 3 ágyujo- 
kat, 24 zászlójokat, 500-nál többre menő megrakott tár
szekerüket, táborszereiket, zsákmányukat elnyeré, a néme
tek alezredesét Fluckot, s a i'áczok egyik főkapitányát 
elfogá3). A többi ráczot részint rabul ejté, részint által 
üldözé a Dunán s Dráván. E fényes diadal új lelket 
öntött a Bezerédy árulása által meglepett és megzava
rodott országrészbe, Heistert pedig annyira megdöbbenté, 
miszerént tartván attól, nehogy a diadalmas Balogh Ádám *)

*) Eszterházy tábori könyve. —  Ritter-krónika.
a) Beniczky naplója. —  Csécsy János kézirati müve a pataki könyv

tárban. Kolinovice. etb.
3) Eszterházy tábori könyve. A pozsonyi Labancz-Napló.
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most már öt vegye oldalba, s így Simontomya ágyúi 
és a kurucz tábor kettös-tiize közé kerüljön: menten ab- 
banbagyá az ostromot, s nyakra-före sietett fölfelé. Út
jában Csesznek alatt megállapodék, mivel azt hivé, hogy 
e kis sziklavárat könnyűszerrel beveheti. Ostromot pa
rancsolt; de odabennt kemény hajdúk valának, csobánczi- 
módra fogadák. Seregbontókkal, gránátokkal, ritkíták s 
kövekkel lesöprették a rohamoszlopokat. S Heister Csesz- 
neket, miután „feles németje hagyta alatta fogát:“ 1) 
hasonlókép kénytelen lön szégyennel odahagyni. Csesz
nek alól a Muraköz felé igyekezett: hogy legalább a szin
tén kirendelt Draskovicli Jánossal Légrád táján táborozó 
3000 liorvátot vonja magához. Útközben Pápán két na
pig pihenteté hadát. Ezalatt Eszterházy Draskovichékat 
megtámadja, közölök az al-bán fiával Jellacsics Gábor 
alezredessel együtt többet ötszáznál levágat, a többit a 
Murába ugratja, vagy szétszórván, be Horvátország bel
sejébe űzi; az üldözésben is sokat leszabdaltat, Horvátor
szágból nagyszámú méneseket, gulyákat elhajt, Kottori 
várát beveszi, Légrádot szorongatja. Heister most már 
második reménységében is csalatkozván, s tartván a non 
putaremtöl, hogy ha Eszterházy Balogh Adámmal egyesül: 
öt magát is az elébbi két hadsereg módjára tönkre tehe
tik, — visszavonult, elébb Győr, azután Komárom ágyúi 
alá. Ez utóbbi helyen találjuk őt September közepén 2).

Dunántúl ekkép nem sok babért arathattak ezúttal 
a császári fegyverek.

Különben Heister visszavonulására befolyással lehettek 
Bottyánnak a Fehérhegyek körül folytatott kővetkező sze
rencsés hadműveletei is:

*) Eszterházy tábori könyve.

8) Rákóczi levele Károlyihoz, stb.
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XXV.

Mihelyt Heister a hadak egy részét általvivé túl a 
Dunára: Bottyán mindgyárt hatalmasabban működhetett, 
nem lévén ellenében többé oly túlnyomó erő. Továbbá 
az Ebeczky-brigádát is sikerült összegyűjtenie, s Beleznay, 
Réthey és Vajda András ezredéivel szaporítnia hadait.

Azért míg egy részről Pálffyt Nyitra táján tartóz
tatta: maga 5000 emberrel átmene a Vágón, át a Fe
hérhegyeken ; Modort, Bazint újra elfoglalta, a császáriak
nak egy hadát a Morva síkján Szakolcza körül véré 
meg, belőle 400-at levágatott, és szép nyereségre tőn 
szert. Az ausztriai és morva határokat megint betölté a 
kuruczok rémhíre.

Bercsényi ez örvendetes eseményeket külön futár 
által tudatá Rákóczival.

Beniczky Gáspár naplójában olvassuk: Eger, sept. 
18. 1708. „Ez nap Méltóságos Fő-Generális ur kurírje 
jött: lab an czo k  fö lveretése  F e h é rh e g y e n  tú l való 
ö rvende tes h ír r e l .“

A pozsonyi Labancz Napló pedig így ir:
„Sept. 15. B az in t, M odort R étey fö lverte  . . . .  

Ö tezer k u ru cz  m ent á lta l az F e h é rh e g y e n .“
A pozsonyi Napló ezenkívül mind Bottyánnak ez 

újon kivívott előnyeire, mind pedig Nyitra ostromára, 
az Újvár és Csallóköz, úgy a Fehérhegyek környékén 
előbb történtekre, az ausztriai beütésre, magára a tren- 
csényi harczra s tábornokunknak Pozsonyon följül fel- 
portyázó csapataira nézve sok érdekes adatot tartalmaz, 
melyeknek közlését lehetetlen elmulasztanunk. Lássuk 
tehát időrend szerént:

„Aug. 1. Pálfi Miklós uram irá de 29. Júlii, hogy 
Szomolyánt 28 napig ostromlotta Thuróczi; az kik bé- 
szöktek az várban, Zay András (kurucz) regimentjéből
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való dragonyosok *) voltak, s azok referálták, hogy Viárd 
(Szakolczánál) Pekri embereit csapta meg, az kiknek ta- 
raczkjaik is voltak, de elvitték. Viárdnak nem az föld 
népébül, de Hajstertül volt succursussa.u

„Aug. 4. Hajster azt irja, hogy Csejtevárt megvet
ték az kuruczok, és az németek az kik benne voltak, 
ötvenen hozzájok állottak. — Tegnap Ovárott is, az ki 
Hamburgon túl van (Német-Ovár), két embert vágtak le 
az kuruczok; olyan hir is volt ma, hogy Pruck felé 
6000 kurucz nyomakodott.“

Aug. 5. Midőn a trencsényi harcz felöl az első 
gyorsfutár megérkezék, egyszersmind Bécsből „Hajszter 
után kurír ment, hogy gyűjjön vissza,“ — mivelhogy 
„az másik éjjel nagy darabon fölgázolta tizennégyezer 
kurucz Ausztriát; Simering nevű faluig voltak, az ki 
csak előtte van Bécsnek; többet hajtottak el három ezer 
marhánál. O Felsége (I. József császár) kevésben múlt, 
hogy az lármára nézve az Favoritusbul* 2) az városban 
nem ment; az lineákot (Bécsnél) nem volt kinek őrzeni, 
hanem az liacsérosoknak3) köllött beléje menni. — Az 
kuruczok Nezsidert is megvették, az benne való németek
ben 40 hozzájok állott, az többit Sopronban késértették.“ 

Aug. 7. Eszterházy Antal kuruczai „Feketevárost, 
Széleskutat, F eh éregyházát fölrablották, A u sz triáb u l 
ezer em bernél többet v ittek  ra b u l, s ta lám  két
ezer szekér nyereséget. Nezsideren kétezer forintot, 
s Ruszton is annyit vontak. — Az ausztriai státusok igen 
impatiensek, hogy adóztatják s nem oltalmazzák az job

x) A naplóiró téved, a mennyiben Zay Endrének nem dragonyos, 
hanem lo v a s-g ra n á to s  ezere  volt.

2) Most Béce külvárosa („ F a v o r ite n -S tr a s se ,“ Schönbrunn felé); 
akkor császári mulatóhely.

3) „Hatschierer-Garde,“ császári testőrség.
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bágyaikat. Minap, az mikor Pottendorfon tizen . . . . * )  
standáralja németséget vágtak le: az Eugenius* 2) regi- 
mentjébül ugyanaz nap másutt ötvenet. “

Aug. 8. (A Trencsény alól hozott diadaljelekrdl). 
„Délután egynihány szekéren gyütt bé egyniliány német, 
az ki két pár rézdobot és 40-ig való zászlót hozott bé, 
ex contemptu az paraszt emberrel verették az dobokat; 
az zászlót ki többnek s ki 36-nak mondja, — nagyobb 
részt gyalog-zászló.“ Az ütközet, úgymond, Trencsény- 
tó'l délre egy órányira Turnánál volt; a kuruczok erejét 
azon harczon 6' is 22,000 emberre, veszteségét hadi-sze
rekben 14 ágyúra és két pár rézdobra teszi. Tovább 
így ir: „Kétezer dánust, hatezer ráczot mondanak hogy 
gyiin. Bercsényit mondják hogy sebben esett. (Trencsény- 
nél) Andrási Pált és Prínyi Farkast hogy megölték“3).

„Aug. 9. Azt mondják ma, hogy Rákóczi halálos4) 
sebben esett. Eo non obstante hogy megnyakgatták üköt: 
az vörösküi és detrekó'i domíniumokban sarczoltatják az 
szegénységet5 6), Csalóközben is járkálnak, Püspökinél va
lami németeket is kaptak el. — Az zászlókat az éjjel 
vitték el — (Bécsbe).“

„Aug. 11. Hajster nyolcz óra táján estve gyütt meg, 
az várban egynihányat lőttek ágyukból eleiben; azt mond
ják, hogy túl az Vágón Sénténél vannak az emberei.“

„Aug. 12. Tegnap négy zászlóalja dánus gyütt 
(Bajorországból), ma az utolja. Hajsterrel bán uram®), 
Gombos uram7) gyütt; az németeket Sopornyánál had

*) Olvashatóan.
2) Savoyai Eugen herczeg.
3) Az Andrásyról s Prínyiről való hír nem volt igaz.
4) Az első hir nagyítása.
5) Pálffy János jobbágyait.
6) Pálffy.
7) Gombos Imre császári ezredes.
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ták ; szekereket parancsoltak az táborra. Hajster Bánnak 
ment, onnand Kis-Tapolcsány felé. Az falukat pusztán 
találta, de tűrhető az minérnő commendót tartott. Az ve
szedelemben (Trencsénynél) az gyalognak volt nagyobb 
részi, de most is ki egy s ki másképpen szól felőle, ki 
hat, ki nyolcz, s ki bét ezernek mondja hogy veszett; 
de az veres ráczokban, kordátokban, József úr (Eszter - 
házy) katonáiban, kevés lovas német is veszetfr, úgy 
mondják, ezerig  elveszett bennek. József urnák egy 
kapitánya is, az Yas Pál elveszett1); úgy mondják, hogy 
azt is és veres ráczot is felesset az németek lövöldöztek 
meg kurucz helett* 2). Az harczot úgy mondják, hogy Rá
kóczi el akarta volna kerülni, de Bercsényi tartott ellent 
benne. Most azt mondják, hogy Nagy-Tapolcsánynál 
gyülekeznek megint azok az szégyent-vallottak. “

„Aug. 13. Az dánusok általgyüttek ma az Dunán, 
az lovas az városon marsolt, tíz zászlóval vannak; az 
gyalog az külső-városon marsérolt nyolcz zászlóval. Ugy- 
mondják, hogy vannak két ezeren. — Az melly jezsuita 
az táborral oda volt, ollyan relatiót tett, hogy úgy ítéli, 
hogy hatodfélezeren elvesztek, és hogy az Isten verte 
meg őköt.“

„Aug. 14. Hajster, úgy mondják, hogy maga mondja, 
hogy Nyitra alá megy. Rákóczit mondják hogy Bajmócz- 
bul küldözi az biztató pátenseket. — Pro majori consola
tione ma azt hallottam, hogy az minapi turnai harczon 
se nemesse se parasztja nem volt az vármegyéknek, egész
len füzeteit had volt3). Az harcz nem Turnán, hanem 
Túrna és Barát-Lehota között volt.“

!) Ez akarta Bercsényit elfogni. (L. Kolinovics.)
2) Ez nyilván csak „ ú g y  m on d ják “ volt.
3) Való.
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„Aug. 15. — Az fölső templomban1) „Te Deum 
laudamus“ tartatott; váradi püspök Csáky Tamás uram 
pontifíkált. Lichtenstein az Commissarius csak maga ült 
az nagy oltár előtt oldalt; Palatínus, Hajster és Bán 
uram, s más urak s asszonyok az kik itt vannak, jelen 
voltak. Az praetextus ollyan, hogy arra az victoriára 
nézve tartatott ezen solemnitas, hogy Eugenius és Mar- 
lehurg (Marlborough) minap Ödémánál verték meg az 
francziát: de re ipsa Hajster victoriájára nézve való volt, 
mert az jesuvita is sok szóval depraedicálta ezen victoriát, 
sokszor említvén az rebelliseket. Az ki legszebb, az fran- 
czia veszedelmét azzal is szépétette, hogy az anglusokat 
és hollandusokat (p ro testánsok) az Boldogságos Szűz se- 
gétette az (katho likus) francziák ellen. — Az várban há
romszor lőtték ki az ágyukot, az muskatérosok egyszer 
adtak salvét. — Az residuitása az dánusoknak ma estve 
felé érkezett, de még nem hallottam: mennyin vannak? 
— Aligha Újvár alá nem megy Hajster. — Az harcz 
felől megint azt mondják, hogy három  ezerig  való, az 
ki elveszett a kuruczokban. — Esterhás Antal hogy azért 
nem gyühetett által az Dunán, hogy hidgyokat (Karvá- 
nál) az sajkások elrontották“ * 2 3).

„Aug. 16. Az dánusok felől, az kik tegnap gyüttek, 
azt mondják, hogy két annyian nincsenek mint az kik 
azelőtt gyüttek, de hogy azoknál alábbvalók is, mert 
sok iffiacskák vannak közöttökr8). Ma 80 kurucz rabot 
hoztak bé4). Hajster felől azt mondják, hogy ollyan or
dere gyütt Bécsbül, hogy az hadakkal általmenjen az 
Dunán, az kit sajnál is, az mint mondják.“

!) Szent-Márton koronázási egyháza.
2) Ez esemény azalatt történt, míg Bottyán Nyitra-Szerdahelyre 

mene a Trencsénytöl menekülő "fejedelem elé.
3) Az egész  dán segély-hadtest ekkor 5— 6000 emberből álla.
4) A Trencsénynél elfogottakból.
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„Aug. 17. Tegnap az dánusok közöl hét, és ma 
hat muskatérost akasztottak föl. Hajster felől azt mond
ják, hogy holnap indul; az Dunán megyen Komárom
ban. — Az ku ruczok  m egént A u sz triáb an  csaptak, 
(aug. 16-kán); 0  Felsége, úgy m ondják , hogy  sza
lad v a  m ent L ax em b u rg b ú l Bécs felé; nem tudom 
hová való tőzséreknek Ötezer s egynihány száz ökreit 
hajtották el (a kuruczok).“

„Aug. 18. Bán uram Királyfalva felé mene ma dél
után, Hajster penig délután az Dunán ment le. Az dá
nusok felől ki azt mondja hogy Pálfi úrral, ki azt, hogy 
Csalóközben mentek, — az kik közül húsznál is többet 
kötöttek fel, meg akarták szaggatni1) őköt, de nem ál
lottak· reá. — Hajster azt kérdezte ez napokban, hogy 
Turócz és Árva vármegye messze van-é Nyitrához? nyil
ván nem ok nélkül, mert most is van ollyan híre, hogy 
aligha ottan nem hagyja mind Nyitrát mind Újvárt, ha
nem az Dunán túl való földre megy, noha maga megint 
mondta, hogy Nyitra alá megy, és negyven mozsárral 
bombáztatja. Volt ollyan hir is ma, hogy azokat az 
kikkel Bán uram elment, megütötték az kuruczok; még 
nem constál. “

„Aug. 19. Az trencsényi plébánus azt irta Hradis- 
tyára, hogy az h o ltte s tek e t m aga is l á t ta ,  az nem 
írja h á ro m ezern é l tö b b n e k * 2), és rabokat négyszáz
nak. Ráczok gyüttek az táborrul, azt mondják, hogy 
az tábor az mocsonoki erdőnél van; hogy Mocsonoknál 
akadván az két részrül való porta öszvér az m agya
roké le tt vo lna  az nyereség. — Gútánál vérhasban 
halnak az muskatérosok. “

*) Azaz a német ezredek közé szakgatva beosztani.
2) Ez lesz a leghitelesebb adat, bár utóbb még kevesebb mondatik.
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„Aug. 20. Ollyan hir van, hogy Bezerédi Sty- 
ríában csapott. — Kákonyi az cseklészi póstamester meg
bízta magát, kiment volt Cseklészre; reá akadván az 
kuruczok, elvitték szegént.“ Hajstert ekkor Nagy-Ma
gyarnál mondja hogy volt, Dunántúlra készülőben.

Aug. 22. Azt beszélik, hogy Hajster az árpási kelő 
(rév) felé ment. „Pálfi uram még túl van az Vágón, s Nyitra 
felé szándékozik, s úgyis hirdetik, hogy általgyütt, mert 
600 em berbül á lló  p o rtá t kü ldvén  Ú jvár felé, azo
k a t úgy  fö lv erték , hogy ke ttőné l több  nem g y ü tt  
vo lt el bennek. Bezerédit is hirdetik, hogy Nádasdi 
uram embereivel megént megvásárlóit. Ollyan szó is 
volt, hogy Hajster ollyan ordert adott Bán uramnak, 
hogy Nyitra várát öt óráig bombardéroztassa, ha annyi 
idő alatt föl nem adnák, gyííjjön el alóla.“

„Aug. 23. Pálfi uram már Nyitra alá ment.“ (A 
táborról érkezett katona hozza e liirt.)

„Aug. 24. Mégis hirdetik, hogy megverték az por
tát, de nem is portának mondják, hanem hogy valami 
franczia Ujvárbúl irt, hogy menjenek oda s föladja, — 
azokot verték meg. Az francziát hogy karóban vonták 
az bástyán, hogy kilátszik az mezőre is.“

„Aug. 25. Séllyei emberek voltak itt, s azt mond
ják, hogy hallani az nyitrai lövéseket. — Bezerédi felől 
ollyan reménségben vannak, hogy regementestül áll az 
O Fölsége hívségére; Ocskairul is vannak ollyan remén
ségben. “

„Aug. 26. Egy kapitány az ki Labor regimenljé- 
biil való, hozta ma Éva 20. költ levelét; azt írja, hogy 
Trencsénybül gyütt ember mondja, hogy már csak m ás
félezerre  szállott az minap elveszteknek az száma, az 
kik megholtak, és az rab hogy több négyszáznál; az 
németekben is hogy holt meg (a ráczokon, horvátokon 
kívül?) másfélszáz, és sebes is van annyi Trencsényben.
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— Az ürögi plébánus tegnap vagy ma érkezett; azt 
mondja , hogy csütörtökön kezdték bombardérozni Nyit- 
rát; az kalastrom háta megett valami helyrül hányták 
az bombákat, — az várbul is az szerént; mind alsó s 
mind fölsó' várossát az obsídió előtt égették föl magok 
az kuruczok; úgy mondja az plébánus, hogy 300-an 
vannak benne, az kanonokok közül csak hárman; páter 
Faliarkovics csak Prileszkit tudta nevezni közülök. Mind 
Hajster mind Bán uram ott vannak; az tábor Körös
kénynél1); Újvárnál 5000 kuruczot mond lenni* 2); arrul 
az portárul az kirül az napokban volt az hir, semmit- 
sem mond, hanem azt mondja, hogy 30 emberbül álló 
(újabb?) portát csapdoztak le. Rákóczi Egerben, Ber
csényi Szécsénben van, az kiktül még senkisem tért 
vissza az hívségre. Az Szent-Mártonnál lévő jezsuiták 
ollyat mondottak, hogy Bán uramon seb esett. N y itra  
a la tt u n ta lan  csirip e ln ek  az k u ru czo k  az ném eten, 
H artleb en  g en erá lis  a d ju ta n tjá t  v ág ták  le , két
száz aranyat találtak nála. Nyitrának az alsó várossát 
Pálfi uram minden kár nélkül vette meg, az fölsőt is 
megvette, de arrul hallgatnak: hogy kár nélkül ment 
volna végben; ha igaz, hogy Pálfi uramon seb esett:' 
hihető, hogy ott esett valami. — Elefánti kalastromot föl
verték3). Tegnap Pruckban lövések estek: Nádasdi uram 
seregestül Feketevároshoz gyütt, azonban másfelé is bé- 
csaphatnak Ausztriában, de azt mondják, hogy Bezerédi 
ide áll. “

„Aug. 27. Jeszenszky Miklós tegnap estve gyütt 
meg Bécsbül; azt mondja, hogy Nyitrárul menő kurírt 
talált elé, az ki ollyan hírrel ment, hogy Nyitrát. föl

*) Nyitrához közel, délfelé.
δ) Jól tudá Bottyán seregének létszámát.
3) Mint később kiderül, Pálffy ráczai.
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adták. Azon kurír nem gyiitt Pozsonba. — Generál 
Schönborn irt ide az embereinek, bogy Nyitrához sies
senek az bagázsiájával, mert Nyitrát föladták, és onnand 
tovább mennek. — Nyitrán az németek Hajsterhez állot
tak, az magyarokat kibocsátották.“

„Aug. 28. Az herczeg azt írja, bogy Bezerédinek 
már az grationalissát is subscribálta Ó Fölsége, Hajster 
által is ment az Dunán, bogy Bezerédivel conjungálja 
magát. Nyitrárul Morócz István írja , bogy azokat az 
kik benne voltak, Újvárban bocsátták, hanem Révay 
Gáspár vicéje (alezredese) Szabó Mátyás nevő, egyne- 
bányad magával az 0  Fölsége hívségére állott, Pálfi 
uram penig az hadakkal Bajmócz felé ment. Motesicz- 
kyné asszont az elefánti kalastromban egy ingben had
ták az ráczok, másokat is sokakat. — Újvárnál mond
ják hogy vannak azok az szégyentvallottak, de nem 
mondják hogy mennyin. Van ollyan bír is, hogy Rá
kóczi irt volna Nyitrára, hogy csak három hétig tartsák, 
hogy megsegíti.“

„Aug. 30. Az vármegye katonáit1) fölverték ugyan 
Somorjában, de négynél többet meg nem öltek bennek, 
elevenen is egy-kettőt fogtak rabul, és eg y  jóakaratbul 
ment el velek, az többinek elvitték az lovait, Palugyaiét* 2 3 *) 
hármot; maga gyalog gyüve meg ma. — Az ittvaló vice
ispánnál volt ma ollyan szó, hogy Ócskái regementestül 
ide-állott és Bajmócz s Tapolcsány várát föladta Bán 
uramnak. — Csak confirmáltatik azon hir, hogy Ócskái 
ide-gyütt és Tapolcsány, s már most nem Bajmóczot, ha
nem Ugróczvárát mondják hogy föladta“8).

*) Pozsonyvármegye t. i. nehány század labanczot fegyverzett fö} 
a kuruczok ellen.

®) Ez volt tisztjök.
3) Ez utóbbi hir a való. Az áttért Ocskay a nagy-tapolcsányi és

ugróczi kastélyokat adatá vala föl. (Kolinovies.)
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„Aug. 31. Pálfi uram Köröskénynél van; Ócskái 
1200 lóval conjungálta O Nagyságával magát; P y b e r  
uram is ott van1), azt mondják, 6' kegyelm e vo lt esz
köz b en n e , m ár három  ész téndő tiil fogva fá rad 
ván a b b a n .“

Sept. 1. „Pyber urammal feles nemes uraimék gyíit- 
tek Bán uram mellé: Sándor Menyhárt, Hunyady And
rás, s egyebek. — Valami levelet vévén ez napokban 
Bán uram Köröskénnél: azonnal indult Újvár felé az ha
dakkal. Blaskovicsot* 2) hogy Ócskái fölverte, az lovait is 
elnyerte, azután gyalog ment Vereskó'ben, grátiába. “

„ S ept. 2. Blaskovicsot Esterhás József uram már 
akkor verte vagy verette föl, az mikor már visszagyütt 
volna az hívségre. “

„Sept. 4. Hajster . . . Pálfi úrhoz ordert küldött, 
hogy Sopornyátul Gútához menjen az hadakkal.“

„Sept. 5. Ócskái embereiben hogy már visszaszök
tek. — Az pozsonyvármegyei visszagyütt nemesek az 
kuruczoktúl való féltekben nem gyühettek el az tegnapi 
gyűlésre. “

„Sept. 6. Az mint mondják, az kuruczok Ócskái 
marháját elhajtották, és hogy az katonái szöknek.“

„Sept. 7. Hajster Rábaközben van; Bezerédi talárn 
csak holnap is conjungálja magát az O Fölsége emberei
vel. Pálfi uram mégis Sopornyánál van.“

Sept. 8. Részletesen előadja, hogy Bezerédy áru
lását a kuruczok kitudván, őt elfogták, rabul vitték; hogy 
Heister Fehérvár felé megy, a falukon mindenekkel kí
méletlenül bánik, s éget, pusztít — még a labanczok pél
dául Eszterházy Ferencz jószágain is. Továbbá: „Az nyit- 
raiak felől azt mondják, hogy csak az k ap ú n  sem

*) A püspök.
2) Blaskovics Márton, azelőtt Ocskay alezredese.



273

m ehetnek  ki b á to rság o ssan , hogy szün telen  csi
rip e ln ek  az kuruczok  ra jto k , szapo rán  vág ják  s 
fog ják  őköt. Az popule között ollyan hír is van, hogy 
Ócskái az éjjel ezen ment postán Bécs felé.“

„Sept. 9. Blaskovicsot mondják hogy itt van; az 
emberei hogy Újvár alá voltak portára, de semmitsem 
vittek végben, gyalogokra akadtak valahol, azok puskáz
ták el. Azt is mondják, hogy Ócskái szekereit fölverték 
Tapolcsán táján, az mit kóborlott volt, megint fölprédál- 
ták mások; aí felesége is kevésben múlt hogy kézben 
nem akadt, de ő elhadta volna valamennyire az szekereit. 
— Bán uram hogy már Gutánál van. — Paster (?) Ádám 
uram Blaskovicscsal Stomfa felé ment.“

„Sept. 10. Ollyan hír van, hogy az Fehérhegyen 
túl tíz zászlóalja kurucz vagyon, nyilván azokra nézve 
ment el Paster. — Marczi ma érkezett; mondja, hogy Pős- 
tyéntt és Zácson (?) tizenöt zászlóalja kurucz vagyon, és 
hogy ma erős német porta ment Tapolcsán felé. Az Nyitra 
mellett rakva vannak az faluk kuruczokkal, minden 
embernek prédálják az jószágát, azért hogy Ócskái föl
szedte volt az hívségre magával. — Ócskáit kevésben 
múlt hogy el nem fogták az kuruczok, csak annyiban, 
hogy az melly hadnagy már érdeste, megesett az ló alatta. 
Azok közül az kik elgyüttek volt: már sokan visszamen
tek. Húznak-vonnak mindenfelé, ki kurucz, ki labancz 
képében; ide is béhoztak ma az vármegye katonáiban, az 
kik kurucz-képében fosztogattak. Az kuruczok szüntelen 
csípdesnek az németeken.“

„Sept. 11. Az (pozsonyi) kalmárok visszagyüvén 
az szombati vásárrúl, kétszáz kurucz Senkvicznél ütött 
reájok, ezer forintot kérvén tülök (sarczúl); ezekkel egy
néhány német is volt, és hogy Szomolyánbúl gyütt (né
met, segítségül), — az szekereket összevonták, és jól meg
puskázták az kuruczokot, el is hozának egyet bennek

18
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rabul; talám meg is öltek benuek. Az melly kuruczok 
felöl van az szó, hogy az Fehérhegyen mentek által: azt 
mondják, hogy azok Blaskovicsot keresik. — Újvárról 
mondják, hogy aligha lesz valami benne, hogy megszáll
ják ez idén.“

„Sept. 12. Bán uram ment bizonyos hadakkal Heister 
mellé“ ‘).

„Sept. 13. Ma ollyat beszéllettek, hogy Antal ór két
ezer rácznál többet vágatott le Simontornyánál* 2). Az 
kuruczokat úgy Írják Györrül, hogy Balogh Ádám, So- 
mogyi (Ádám) és Szekeres voltak az magok ezereivel, és 
kétezer talpas; az ráczok hogy ötezeren voltak; az 
gyalogját az rácznak hogy egészlen eltörlötték, harmincz 
zászlójokat nyervén e l, az lovassát hogy most is perse- 
quálják. “ Ugyanezen harczon háromszáz németet is le
vágtak, a kik — mint mondja — eszékiek voltak, s 
Fluckkal jövének ki.

„Sept. 14. Ollyan hír volt, hogy az melly kato
nákkal Paster Ádám és Blaskovics volt az Fehérhegyen 
túl, magok ketten Szakolczán lévén, az katonái az falu
kon : Vajda András nevö kurucz kapitány rájok ütvén, 
fölverte ököt, és három  vagy  n ég y százb ú i alig  sza
b a d u lh a tta k  el ö tvenen, az tö b b it k it levágták, 
k it e lfog ták3); kilenczen azon katonákból ide is gyüttek.“

„Sept. 15. Bazint, Modort hogy Rétéi fölverte, úgy 
mondják. “

„Sept. 17. Éva írja, hogy Ledniczében most is 
benne vannak az kuruczok, hanem Oroszlánköbül men
tek k i; kuruczok hogy Zsolna táján is vannak, Bajmócz
nál is.“

*) Komáromhoz.
2) Balogh Ádám kölesdi gyozödelmének hire.
3) V. ö a fönn te bb e tényre nézve közlöttekkel, péld. Beniczky Gás

pár napló-jegyzetével.
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„Sept. 18. Ma egynéhány kurucz marhákat confui- 
rozott ide (Pozsonyba); hogy az fáradság héjában ne 
legyen, talám kétszáz darab marháj okát hajtották el az 
pozsonyiaknak. — Ollyan hir van, hogy Szakolczábul 
kivették Paster Ádámot az kuruczok, — de nem hiszem.“ 

„Sept, 19. Tegnap az ursulíták teheneit is elhajtot
ták az kuruczok; ma egynihányat visszahoztak bennek.“ 

„Sept. 20. Vajay fia gyütt Szakolczárdl; azt 
mondja, hogy m eg in t ö tezer k u ru c z  m en t á lta l  
az F e h é rh e g y e n .“

Most térjünk vissza Újvárhoz, hol fontos események 
vannak készülőben.

XXVI.

Bottyánt a Fehérhegyeken tálról Heisternek újra át- 
érkezése hívta vissza, és komáromi kémjeitől nyert azon 
biztos értesítés, hogy ott Heister nagyban készül Érsek- 
Újvár ostromához. Tábornokunk tehát sietve visszatért 
a fenyegetett erősségbe, mely az ő gondjaira vala bízva *). 
Itt minden intézkedést megtőn a vár megtarthatására 
mindenekelőtt külön himök által tudósítván a fejedelmet, 
a kuruczság legfontosabb várának veszedelemben forgásá
ról; ő — irá Bottyán Rákóczinak — nem akarván a nagy
becsű pont oltalmát senki másra bízni, maga a várba 
zárkózik, s kész azt az utolsó csepp vérig védeni; az or
szág iránti hűségében a legsúlyosabb körülmények kö
zött sem fog eltántorodni: de más részről könyörög O 
Felségének, ne engedje ügyöknek ezen legerősb bástyáját, 
s leghívebb szolgáját elveszni, hanem annak idején se- 
gélje meg2).

J) Kolinovics.
a) U. o,

18*
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E levelét elszánt embertől küldé el: Ujváry Mihály, 
Géczy Gábor ezredéből való zászlótartótól. Ujváry útra 
kele, s midőn éjtszaka egy faluba érkezvén, egyik társát 
élelem, a másikat a falu bírája keresése végett elküldötte 
volna, s a három lóval egyedül maradt: egyszerre valami 
lovas csapat jövetelének zaját hallja vala. Pálffy németjei
nek gondolá, de nem veszté el bátorságát. Sőt feltalálva 
magát, a sötét éjszakában elkezdé lovait dobogtatni, nyiliog- 
tatni, kardjával csörömpölt, s mintha egész ezredet vezé
nyelne: nagy, emelt hangon commendérozott: Föl a zász
lókkal! Sipos, fújd a tárogatót! Rajta magyar! . . . .

Amazok megijednek, megállanak. Ujváry pedig foly
vást vezényelve, nagy bátorsággal fel s alá nyargalód- 
zott. Egyszerre megpillantja az ellencsapatot a homály
ban; s keményen rájok rivall: Ki vagy? Azok, azt hí
vén, hogy már körül vannak véve, annyira megrettentek, 
hogy nem merének szólani. Ekkor Ujváry nagy vakme
rőn felkiáltja egyedül-létére is, hogy ő kurucz, és Bottyán 
vitéze. Amazok erre üdvözölni kezdik, mert ők meg 
Bottyán egyik portya zó csapata valának. S midőn Uj
váry t vezényelt ezrede, zászlótartói, síposai, dobosai 
hollétéről kérdeznék: ez oda mutatott a két gazdátlan 
lóra — iliol vannak, úgymond, egyéb seregem nincsen. 
Amazok azért hangos kaczajra fakadónak * *).

Alig ment tovább a bátor hírnök két társával: új 
veszedelembe keveredett. Párkány táján 11 szökevény 
kurucz lovassal találkozók, a kik Esztergomba igyekeztek 
a császáriakhoz, s hűségük jeléül az el öltalált Ujváryt 
el akarók fogni, s körülvevék. De e vitéz ember két tár
sával karabélyhoz kapott: s mind a 11-et elkergeté2)· 
így jutott el aztán Rákóczihoz.

*) Kolinovits.
*) ü . o.
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A fejedelem biztató, reményt-adó tudósítással küldötte 
Ujváryékat vissza, a kik szerencsésen el is érének ismét 
Újvárba. Rákóczi nem engedé meg, hogy Bottyán, — ki
nek hűségét, serény fáradozásait igen köszöné — saját 
személyét Újvárban maradva veszélyeztesse; utasítá őt, 
hogy az őrséget — melynek erősbitésére még Radics 
hajdú-ezredét küldé el b. Limprecht ezredessel, s vagy 
500 lovast, összesen 2000 embert — esküdtesse fel újra, 
s élelmet szállíttasson be eleget; lőszer vala bőven. Az őr
ség a beküldött 2000 emberrel s a karvai sáncznak is a 
várba bevont hajdúival most már fölment 5000-re. Pa
rancsnokul az erősségre nézve Berthóthy Istvánt, a lovas
ságra Géczy Gábort, a gyalogságra Limprechtet, a pénz
ügyekre Szluha Ferenczet nevezé ki, olymódon, hogy 
egymás tudta nélkül mitse intézhessenek el, csak közül- 
akarattal, — hogy árulás ne következhessék be. A tü
zérséget Rothenstein nevű igen hires tiszt igazgatá x). Mind 
e főtiszteket szintén újra fölesketé Bottyán halálig való 
védelemre. Más részt tudatá velők, hogy Bercsényi és 
ő, kívülről lovasságukkal szüntelenül az erősség körül le- 
endnek, és háborgatandják Heistert, segítendik a várat. 
Ily intézkedések után hagyá odabennt a föllelkesített, el
szánt népet, hogy a Garamnál Bercsényivel egyesüljön.

Heister sept. 20-kán nagy hadakkal, kiváltkép szá
mos gyalogsággal, és Komáromból hozott nagymennyi
ségű ostromszerrel, faltörő ágyukkal — szóval erős ké
születtel szállott a vár alá. Újvár vára a Nyitra vize 
mellett szép síkságon feküvék; erőssége hat kiszögellő nagy 
bástyájával csillag-alakban épült, s körülbelől akkora vala, 
mint a komáromi öreg-vár. Körülötte vízzel teli-bocsát
ható mély árkok futának; falai, bástyái erősek, gyöptetejű, 
hatalmas, bombamentes boltozatokkal, rajtok 100 ágyú.

*) Kolinovics.
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E várat Rákóczi jeles franczia hadmérnökök terve szerént 
1704. óta igen megerősítteté, s nagyszerű aknarendszerrel 
is elláttatta. Volt egy külső erődje is, mely a Nyitra 
vizén lévő nagy malmot védelmezé. És bár Heister a 
várat sept. 21-kétől kezdve octóber 12-kéig éjjel-nappal 
minden lehető módon ostromolta, 40 mozsárból több mint 
3000 bombát vettetett belé, 16 falrontó ágyúval törette, 
tűzaknákkal, gyújtó-koszorúkkal, petárdákkal rongálta, 
négy ízben rohantatta m eg: mindazáltal semmire sem 
mehete. A védelem, kivált a gyalogság részéről bámu
latosan hősies vala, s a tüzérség is kitünően működött *). 
Bercsényi és Bottyán lovas csapatai hatalmasan támoga- 
ták őket kívülről, az ostromlók ellen irányzott gyakori 
támadásaik által. E vállvetett kemény harczolásnak kö
szönhető, hogy míg a védők alig szenvedének valamellyes 
veszteséget: Heister tetemes kárral s még tetemesebb gya
lázattal vala kénytelen az ostromot abbanhagyni.

De szóljanak magok az egykorú kútfők. Lássunk 
először is három labancz ember irta krónikát.

A jezsuita Spangár ekképen szól: „A császár népe 
Szent-Mihály havának 21-ik napján megszállja Érsek-Új
várt, és ugyan Szent-Mihály napjától fogva tized-napig 
éjjel-nappal ostromolja bombákkal, három ezer ötven tü
zes golyóbist bocsátván abba. Seraphicus-Szent-Ferencz 
napján (oct. 4.) a v á rb é lie k  nagy  öröm öt in d íta n a k  
Rákóczi F e ren cz  neve je les  nap ja  kedvéért. Az 
ott való malmot nagyon oltalmazzák vala azon várbéliek, 
és m ineku tánna  o tt sok ném et veszett v o ln a , fel
gyújtják, elhagyják, a petárdát is ott hagyván. Mindszent 
havának 12-ik napján Generál Heister Érsek-Újvár alól 
elmegyen. “

*) Kolinovics.
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K olinov ics egyebek közt így i r : „Heister Érsek
újvár alá szállá, s ostromolni kezdé; azonban e vár erő
sebb volt, semhogy ez első ostromlásra bevétethetett volna, 
és ama nagyhírű tüzér R o thenste in  által igen jelesen
védetett. Az év is immár tél felé hajol v a la ............
azért Heister, miután az érseki malmot, melyet a vár
beliek lelkesen védelmezének, haszontalanul ostromolta, s 
az erősségbe 3000-nél több nagy tűzgolyót (bomba) vet
tetett volna: minthogy a védők épen nem csüggedtének, 
sőt octóber 4-kén Seraphi Szent-Ferencz napján, Rákóczi 
fejedelem neve ünnepét valamennyi álgyújok kisütésével, 
és sípok, tombiták harsogtatásával nagy vidámon megülék: 
néhány- nappal később, szándokával felhagyván, siker 
né lkü l e ltáv o z o tt“1).

K ovács Ján o s  k ró n ik á ja : „Generális Heister Er- 
sek-Újvár alá szállá, aztot bloquirozta, és keményen bom
bázta, de kevés haszonnal; mivel a bennelévők a házak 
födeleit leszedték, és az utczák köveit fölvették2), s ma
gokat derekassan oltalmazták. Azért vélek semmit nem 
tehetvén : alólla elméne. “

Sokkal érdekesebb és részletesebb Bercsényi levele, 
melyet mindgyárt melegében, 1708. oct. 12-kén — Újvár 
felszabadulása napján — ira Károlyinak, a „teregnyei tá- 
borbul. “ E levél így hangzik :

„Melly dühödt szándékkal fogott vala Újvárnak ob- 
sídiójához az ellenség, tudom, hallotta kegyelmed; mely- 
lyet is midőn majd három egész hétig éjjeli-nappali szün
telen való kemény bombarbírozással continuálta volna: 
Isten ő  Szent Fölsége annyira bátorította belső hadaink

!) R o th e n ste in  vitézségét Beniczky Gáspár is említi: 
„Nagy-Károly nov. 4. 1708. Mái nap Rothenstein nevű, 0  Felsége 

inceenéije érkezett, a ki az ú jvári o b síd ió b a n  d ic sé r e t  e s sen  v i
se lte  m agát.“

a) Hogy a bombák a földbe fúródjanak.
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szívét, hogy nemcsak dühösködésétiil nem irtódzottak, de 
szép egyességek, kemény resolutiójok által nem utolsó 
kárát is vallotta az ellenség; mert nemcsak az külső ma
lomnak háromszori ostromának alkalmatosságával feles 
népét e lvesz te tte , sőt az harmadikán, midőn petárdá
val kívánta volna az ajtóját kivettetni, — győzedelmessen 
re p e llá ltá k  az m ieink, p e tá rd á já t  s egyéb e lkész í
te tt  öszközét e lnyervén. Negyedik ostromjátul sem 
kívánván desistálni: sánczot vettetett, hat ágyúval lőtte 
falát (a malom-erődnek); akkor osztán azon lövés alatt 
megrakván szalmával, fával, belől az malmot: ottlévő haj
dúk minden kár nélkül kijővén, felgyújtották; azután az 
vár felől lévő falait onnan belől lelőtték. Megvételével 
az ellenség magának semmi hasznot, a várnak semmi ár
talmat nem okozott. — Vetett bé (a várba) háromezerig 
való bombát. Olly kiváltképpen való gondviselése volt 
Istennek rajtunk: m indenestü l a sszo n y o k k a l s gy e r
m ekekkel e g y ü tt busz em ber k á rt nem te h e te tt;  
— kiért áldassék Istennek szent neve! E llen b en  penig  
az e llen ség b ü l m ind az belsők  által, úgy  az külső, 
szün telen  k ö rü lö tte  csapdozó kem ény p o rtá im  ál
ta l n o ta b ilite r  veszett; úgy járt, mint Kassánál Ra- 
butin. (1706-ban.) Végtire levele által kéretvén Heister a 
várót, — huszonnégy órát vetett terminust; k ire  néki 
a vá rbu l huszonnégy  ágyúval kem ényen vá laszo l
tak. Látván keménységeket, kapja magát Heister, muni- 
tióját s bagázsiáját elszállítja, m aga is tá b o ro s tu l ma 
m eg indu lt, s vette útját Suránynak, kibül conjiciálha- 
tom — a mint közhírrel is beszélik — Nyitrának; onnét 
a bányák felé lenne szándéka, és netalántán az Garamot 
vetné lineául, hogy minket az újvári communicatiótul el- 
rekeszszen, és a mit tűzzel véghez nem vihetett: éhség
gel akarná helyre-hozni. De hiszem Istent, valamint Új
vár alatt maga hatalmát rajtunk elkezdette: azon fegy
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verünk-vezetó' irgalmas szent Istenünk maga szent hatal
mát s kegyelmét tovább is rajtunk kijelenti; kit előre 
praevideálván — tettem is olly rendöléseket: Isten által, 
feltett szándékában feltartóztathatjuk és impediálhatjuk az 
ellenséget“ *).

Bercsényi az újvári ostromban Heistert kivülró'l há
borgató lovas csapatokat csak czímlegesen vezérlé, mint 
fó'tábornagy: mert ő ez idő alatt Hontvármegyében Füzes- 
Gyarmatnál táborozott, és a Garamot sohasem lépte át. 
A tulajdonképi vezér Bottyán vala, a ki mióta kijőve a 
várból, szüntelenül körülötte forgott, rá-rácsapott lovas
ságával az ostromló seregre, ekkép lelkesítvén a bennt- 
lévó'ket; továbbá Pozsony és Morva felé is kemény por
tákat jártata, hogy az ellenség figyelmét másfelé vonja. 
Miután az ostrom első 5—6 napi folyásából alkalma vala 
meggyőződnie, hogy a védők keményen és vitézül viselik 
magokat, s egyelőre legalább, nem tarthatni nagyobb 
veszedelemtől: lovasságát Ebeczky István, Babocsay Fe- 
rencz, Szemere László, Balogh István és Szent-Péteri Imre 
brigadérosok vezérletére bízva, ő maga elrándult egykét 
napra az udvarhoz. Utazásának czélja volt, hogy sze
mélyesen fejezze ki köszönetét azon fejedelmi kegyekért 
a melyekkel őt Rákóczi példás hűségéért, érdemeiért újab
ban elhalmozta; továbbá, hogy számot adjon az intézke
désekről, melyeket Újvár megtartása érdemében tőn, s 
végre tanácskozás, és utasítások vétele a jövő hadjára
tokra nézve.

A fejedelem ekkor Szerencs kastélyában tartá udvarát. 
Bottyán sept. 29-kén érkezett oda.

Beniczky Gáspár naplójában olvassuk:
Szerencs, sept. 29. „Pósta-nap interveniálván, a 

Felséges Fejedelem levelek dictálásában és secretáriusok

*) Gr. Károlyi-levéltár.



282

által tett proposítióknak resolválásában egész délig fogla
latoskodott, annakutánna G en erá lis  B o tty án  Já n o s  
póstán  a felső tá b o rru l superven iá lván , azzal ma- 
gánossan  szólván, fejedelm i aszta lához leü lt. — 
Mái nap Kassárul Bácsmegyei Ádám (tüzér főtiszt), más, 
franczia incsenírrel póstán jött az udvarhoz; Oberster 
Szent-Iványi János és Generális Buday István ur is.“

Sept. 30.: „A Felséges Fejedelem szüntelen való 
írásokban egész délig foglalatoskodván: fejedelmi aszta
lához M. Groff Pekri Lőrinczczel, G enerá lis  B o tty án  
Já n o ss a l, Generális Buday Istvánnal, és több főember- 
szolgáival együtt leült.“

Octóber 1-jén Bottyán már ismét visszasietett, vagy 
az ez nap vadászatra ment fejedelemmel együtt vadászott

másnap oct.
2-kán tartott hadi-tanácsában, melyben Pekry, Vay Ádám, 
és Orosz Pál vőnek részt: már ő nem volt jelen.

Midőn a Garamhoz visszaérkezett, s újra átvevé dan- 
dárnokaitól a hadak vezényletét: Újvár ostroma még ja
vában tart vala, és ő még egy héten át segíthette Heis
ter rongálásával a védőket.

Oct. 12-kén pedig, mikor a császáriak az erősség 
alól nagy veszteségeket, kudarczot vallva elvonúltak: 
Bottyán portyázó lovasságával egész Nyitráig elkiséré, 
háborgatva, kapdosva őket. A fejedelem írja Károlyinak: 
„Heistert táborostul Nyitráig visszakisérték portásink“x).

XXVH.

S most lássuk a pozsony i L abancz  N aplót, mert 
ez Újvár ostromáról s a Vág és Pozsony környékén ez
alatt folyt eseményekről kiválólag sok érdekes adatot tar
tott fönn.

és másnap utazott el: mert Rákóczinak meg

') Károlyi-levéltár.
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„Sept. 17. Újvárban kétezer kuruczot vittek bé.“
„Sept. 18. Ma ollyan bir gyütt, hogy Heister alája 

ment Újvárnak, és negyven mozsárbul akarja bombardé- 
rozni.“

„Sept. 19. Sickingen 4) ma vette Heister levelét, az 
kiben parancsolja, hogy három hatos (hat evezős) és egy 
hetes hajón küldjön le (Gutához) gömbölyű köveket, az 
mellyek öt és hat fontossak legyenek2), — azonkívül 
gyapjat3) — de nem írja: hány mázsát? — és zsákok
nak való vásznat, Ötödfélszáz borona-fát4), fürészeltesse 
mindeniket négy-négy felé; és négy haubitz-ágyut. Teg
nap volt recognoscálni az artolériabéli (artilleria) tisztek
kel Újvárat, — ma köllött alája szállani.

„Sept. 20 Balogh azt írja, hogy igen közel vagyon 
egymáshoz az két armada, hogy óránként várják az 
kurírt. “

„Sept. 21. Heister már alatta van Újvárnak; még 
semmi operátiókhoz nem fogott, hanem pozsonyiaktul 
900 mázsa gyapjat kér, — még 300-nál többet nem ta
láltak. Úgy mondják, hogy ollyan szándékkal van, hogy 
Nagy-Tapolesányig extendálja postírungokban az cavallé- 
riát, az míg maga az infantériával Újvár alatt foglala
toskodik. “

„Sept. 22. Az munítiót nem tegnap, hanem ma vit
ték alá az Dunán; valami kurucz hir lévén, arra nézve 
hármat lőttek ágyukbúl az várban, hogy azok is az kik 
az munítióval mentek, s az magyari sánczban lévő néme
tek is vigyázzanak.“

„Sept. 23. Balogh írja, hogy Muraközben Jelacsics 
nevű horvát tisztet hatszázad magával vágtak le az ku-

') Altábornagy, és ekkor Pozsonyvár parancsnoka.
■) Kőgolyók, lövöldözésre ?
3) A sánczokat betölteni, s az ágyukosarakat teletömni.
4) Sáncz betöltésre, s a tábor megerősítéséhez.
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ruczok; Csáktornyának s Légrádnak volt impetitiója. 
Osztroluczky uram gyiitt Bécsbül, azt mondja, hogy ezer
nél is több horvátot nyakaztak le. Az újhelyi németek
ben is húszig valót vágtak le az kuruczok Ujhely és 
Csejte között, az trencsényi katonákban is ötvenig valót 
vágtak le. — Heister operátiói felől ma semmi hír sem 
volt, de azt mondják, hogy nincs igen messze tőle Ber
csényi. Ollyan hirt is beszéllettek, hogy Újvárban ezer 
lovast vittek az kuruczok, a végre, hogy ha látnák, hogy 
csakugyan meg akarják szállani: körülbelől égessék föl 
az falukat, szénát, szalmát egynihány mértföldnyire. “

„Sept. 24. Az kuruczok Légrádnál 2000-nél is több 
horvátot vágtak le, és hogy nehány ezer kurucz megy 
Horvátország felé. “

„Sept. 25. Ma ollyan hir volt, hogy az elmúlt szom
baton szállott Heister Újvár alá. Ócskái valami néme
tekkel és az maga embereivel az Fehérhegyen általment. 
— Eszterház József uram írja, hogy Ócskái az maga re
gementjével és 300 commendérozott némettel általment 
az Fehérhegyen, hogy az kuruczokat kiszorítsa onnand, 
és hogy Bán uram 22. praesentis négy regiment német
tel és horvátokkal és ráczokkal Újvár alá szállott, és hogy 
az gyalogság Sókon alul szállott ugyanakkor, az is ollyan 
szándékkal, hogy az .is oda menjen.“

„Sept. 26. Az Dunán mind tegnap mind ma feles 
munítiót vittek alá. Az Fehérhegyen túl, mondják, hogy 
megént vertek föl valahol kuruczokat. Csalóközben há
rom zászlóaljával mentek az kuruczok. Azt is mondják, 
hogy Varasdot fölverték az kuruczok.“ (Valamint arról 
is volt szó, hogy Heister és Pálffy, a keményen szoron
gatott Horvátországnak segélyére menendők, abbanhagy- 
ják Újvár tÖretését.)

„Sept. 27. Valami deák indúlt volt Bár felé az 
Fehérhegyen túl: az kuruczoktul való féltében visszatért.“
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„Sept. 28. Egy románfalvai ember gyütt, azt mondja, 
hogy most is nagy hdzásvonyás vagyon ottan, és az 
szegénység nagyobb nyomorgatásban van most az kuru- 
czok miatt mint azelőtt1). Az tábor* 2) hogy még most 
sincs Újvár alatt, hanem Keszi és Surán között. Az ku- 
ruczok  ho g y  k é tszázig  való ráczo t v ág tak  le. — 
Bercsényi hogy Bán táján vagyon, Rákóczit az Ipoly 
mellett mondják lenni. Budáról gyütt volna Amadé János 
urfi és Mecséri uram valami bort hozó hajókkal, azokra 
kétszász talpas ütött, az kikkel szekereken hajók voltak. 
Ezek is oltalmazkodtak az míg lehetett, de azután övig való 
vízben kellett ugrándozniok; szerencséjekre más hajók 
érkeztek, — úgy salválhatták magokot. Muraközben esett 
casus felől azt írják, hogy Keglevity Péter uram com- 
mandója alatt háromezer horvátot hirdetnek ott hogy 
igen megtéptek, az Mura vizében is sokan belehaltak, az 
Vice-Bán fia3) is hogy abban holt volna.“

„Sept. 29. Ma Csáky (Tamás, váradi püspök) uram
nál lévén, ott olvastatták velem Keglevity Ádám uram 
levelét, az kiben confirmálja az horvátok veszedelmét. 
Újvár felől azt mondják, hogy három helyen szállotta meg 
az német. Horvátországban hogy most is ötezer kurucz 
vagyon, és hogy Antalt (Eszterházy) még nyolczezerrel 
várják magokhoz. Keglevity Gábor uram is ir ollyat, 
hogy bizony nem kicsiny lármát4) csinálának; akkor az 
mikor megverték az horvátokat, jól bémentek volt, s va
lami kurta várat is megvettek s fölprédáltak. “

*) Mivel ezen falvak császári részre behódoltak volt: most a felső 
vidéket egész a Morva vizéig elfoglalt kiiruczok azért bántak kiroéletleneb- 
bül velők, kivált ha lakóik császár-párti urak jobbágyai valának.

q) Pálffy táborát értheti, mert Heisteré már rég vítta Újvárt.
3) Jellacsics Gábor, alezredes.
4) Riadáet, ijedelmet.
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„Sept. 30. Ma úgy mondják, hogy már lövik Új
várát, és Heister hogy azt irta 0  Fölségének: hogy  ha 
12 nap a la tt  meg nem veszi a dato obsidionis, be
csü lete  ne leg y en  0  F ö lsége  előtt.. Bizonyosnak 
mondják lenni, hogy benn vannak az kuruczok Horvát
országban, Verocsiticzot (?) égették föl.“

„Oct. 1. Tegnap ollyan hirt is beszéltettek, hogy 
az melly öt hajó fát, gabonát, követ, talám munítiót is 
vittek le az Dunán, hogy fölverték az kuruczok; az fát 
hogy megégették, és az hajókrul az Dunában hánták az 
mi ollyas volt az kit el nem vihettek, és az hajókat el
merítették.“

„Oct. 2. Valami lajdinant beszéllette, hogy Újvár
ban 3000 akó bort vittek, 600 ökröt hajtottak, az mely- 
lyiknek háromszázát füstre hánták, háromszázát penig 
bésózták; — és ezer talpast vittek bé. Az Commendáns 
három benne, az kik independenter vannak egymástól, és 
ollyan az végzés közöttük, hogy mindenik úgy viselje 
magát, hogy csak suspícióra való okot se adjon, mert 
ha csak suspíció lesz is valamellyik ellen, ollyan az vég
zés hogy — elevenen n y ú zzák  m eg1). Paluska azt 
mondja, hogy tegnap délig sok lövés hallatott.“

„Oct. 3. Esterház Ferencz uram embere azt mondja, 
hogy kicsapván az újváriak, ké tszáz  ném etnél tö b b e t 
v ág tak  le .“

„O ct 4. Az mái h íre k b e n * 2) az gyütt, hogy ha 
meg nem vehetik Újvárt: teletszaka bloquádálni fogják. 
— Ruttkay uram írja: Újvár alatt nem kétszáz, de talám 
két an n y in á l is több  német veszett. Az melly malom 
felül volt az minap az szó, hogy az port kivették alóla 
az mínábúl, — hogy abban most is benne vannak még

*) Ezt ügy látszik az elbeszélő német hadnagy told ította hozzá.
2) A bécsi hírlapokat érti, m elyeket akkor vagy „N o v e llá k e-nak, 

vagy nNyom tatott h írek én ek , avvagy csak egyszerűen h ír e k n e k  hittak volt.
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az kuruczok, és az váron kívül is egynihány helyen tar
tanak istrázsákat. Azt is confirmálják, hogy ezer talpast 
vittek bé. aMég ugyan e napon mondatik, hogy a ku
ruczok a fiscalitások jövedelmét Sárfőre hordanák össze, 
— tehát folyvást hatalmukban tárták a Fehérhegyek, Po
zsony és Nagy-Szombat táját.

„O ct. 5. Naszvadi uram Újvár alul gyütt, de még 
az elmúlt héten gyütt el onnand. Azt mondja, hogy 
bőven hányatja Heister az bumbákat, de kevés kárt teszen 
véle, mert régiek az bumbák, az kik' még Buda megvéte
lekor is készen voltak, azért vagy bé nem mennek az 
várban, hanem az vár árkában esnek, s az ki béesik is, 
kevés operátiókat tészen, némely az lebegő égben szaka
dozik e l; már hat pattantyúst tétetett árestomban az Ge
nerális, nékiek tulajdonítván hogy roszúl succedál. Fal
törő ágyú egy sincs véle1). Naszvadi öt mozsárt hozott 
.el, az kik elromlottak; még akkor az mikor ő ott volt, 
az malmot sem vették volt meg, még háromszáz kurucz 
volt benne, erős sánczok van; akkor készült hozzá, hogy 
kifüstölje belőle. Az még ott volt Naszvadi, sok asszonyo
kat hajtottak oda, az mellyek zsákokat varrottak, az 
mellyekben gyapjút akartak tömni. Bercsényit Füzes- 
Gyarmatnál mondják háromezer emberrel lenni. Ugyanő 
küldte volt Szent-Miklésit oda; vagyon olyan hiszemben 
Heister, hogy az öcscsét Szent-Miklósin szabadíthatja meg. 
Azon Szent-Miklósi penig jász-berényi lakos, az kánok 
(tán jászok?) Vice-Kapitánya volt. Most Rákóczit Eger
ben mondják hogy van. Újvár alatt egy faltörő ágyú 
sincs* 2); belől szaporán lőnek olyanokkal ki, és az bum- 
mákot sem kémélik, az ittvaló Stock-Hauptmannt is ágyú

r)  Nem vala az ostrom első napjaiban : azonban nem sokára ilye- 
neket is, é s  jobb bombákat is bőven vitetett Komáromból, Győrből.

2) L . a fontebbi jegyzetet.
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val lőtték el. Csúz, Szemere, és a tájára futrasírolnak 
az németek, Nyitra felé nem. Heister béüzent volt Új
várban : hogy miképpen gondolkodnak felőle, hogy föl 
nem adják, mert rósz lesz az vége! Berthóthi ollyan vá
laszt adott, hogysem mint olly gyalázatossan adná föl 
mint Nyitrát: készebb volna egy bumbára ülni maga is, 
úgy kilövetni magát.

Azt is beszéllik, hogy Ócskái az Fehérhegyen túl 
Rétéit verte föl, 200-at vágott, 80-at fogott, sok lovat 
nyert. Most Nyitrán van Ócskái, és 400 németje is van“ x).

„Oct. 6. Újvár felől egy ingenír azt irja ide, hogy 
nem találtak Nyitrára! mivel már 500 bummát vetettek 
bé, s mégsem használ, s az mikor ott benn vendégesked
nek, trombitáltatják is magokat, s az németekhez ágyuk- 
búl lőnek; nem az irja, de mások mondják, hogy elég 
kárt is tettek bennek. Azon ingenír Grútára ment, több 
munítiúért. Mondják azt is, hogy tizenhat faltörő ágyút 
parancsolt Heister oda, és az táboron megtiltotta, hogy 
senki ne firkáljon onnand. — Az újváriak felől ma is 
azt mondták, hogy gyakran vagdalják le az németeket 
az approsban.“

Oct. 7. Amadé irja Újvár alól: „Az approsával hát
rább köllött szállani, mert nem győzték az sok hesítát(?); 
az külső recselenket (?)2) sem vették még meg, kiből 
hogy erumpáltak, bizonyosnak irja: kétszázat (németet) 
vágtak le, s annyi sebesset vittek Komáromban. — A 
novellákban vagyon: Újvárnál príma praesentis rajta ment 
Dufíni az újvári malmon, az kinek megvételét 24 óra 
alatt ígérte Heisternek, úgy, hogy ha addig meg nem 
veszi: gyalázatossan csapassa ki az armádábúl; — meg 
nem vehette, hanem harmincz s egynéhány németet vesz- 1

1) Miután saját elárult ezrede már nagyobb részint visszaszökött. 
Az erődített malmot érti.
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tett alatta, és hatvan sebben esett, s az minémü petár
dával akarta megvenni, azt is elnyerték to'le. Nem tu
dom mint lesz dolga, de illyen kárral re infecta ott 
hadta az malmot. — Méltóságos Bán uram de 6. Nyit- 
rárul ir M. Pálfi Miklós urnák, hogy Újvár alá vivék az 
hirt, hogy Tapolcsánhoz gyűlnek az kuruczok; az kire 
nézve 0  Nagysága (Pálffy János, a bán) bizonyos néme
tekkel Nyitrára menvén, és ott maga mellé vévén az ott 
való kevés német lovasokat és Ócskáit, az maga katonái
val éjjel ment Nagy-Tapolcsánra, — de már Balogh Ist
ván és Réthey György elment volt előtte, által az hegyen, 
csak Bokros Pált találta ott az maga új regimentjével; 
az, hogy mitsem tudván benne, hogy rajta-mennek, 
maga, és az Oberst-Lajdinantja Gell ért Imre, egy ka
pitány, három strázsamester, barbély, trombitás, két ku- 
rucz Commissárius, és ötven közönséges katona esett 
rabbá; tíz új zászlót nyertek; mind az tisztekben s mind 
az közönségesekben levagdalták az többit, de igen kevés, 
ki elment s ki elszaladt1). O Nagysága visszament Nyit
rára, és hogy már két nap nem hallani az újvári lö
véseket.α

Oct. 8-kán érkezék Pozsonyba Tolvaj Gábor (ké
sőbb báró), a ki a kuruczok rabja lévén, eleintén kezes
ségre szabadon bocsájtatott, s utóbb kurucz rabokkal ki
váltatott ; most Rákóczitól fegyverszüneti pontokat vín 
Bécsbe, s Bercsényivel oct. 1-jén Füzes-Gyarmaton Ion 
szemben, Heisterrel Naszvadon. Azután Sentén keresz- *)

*) Mennyi való s mennyi nagyítás e dologból? más adatok hiá
nyában teljességgel nem tudható. Bokros Pál hajdu-ezere a trencsényi 
harczkor szétszóratván: ezredese most újra-alakítá —  azonban aligha volt 
még teljes miután ez időben épen a gyalogság volt legkevesebb. A zászlók 
száma a zászlóaljak tényleges létszámával ily megzavart időkben ritkán 
azonos. — Hogy Bokros Pál rabbá esett, az tény, mert 1709-ben váltá ki 
őt a fejedelem más rab-fő-tiszttáreaival egyetemben, német fő-rabokon.

19
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tül Nagy-Szombatba, s oct. 8-kán este Pozsonyba utazott. 
Tolvaj — kivel naplóirónk személyesen beszéle — „Rá
kóczi és Bercsényi hadait nem mondja soknak, azok is 
hol áradnak s hol apadnak; az mikor Turnánál fölver
ték, azt mondja, hogy igen megrémültek volt. Vak- 
B o t ty á n  felől azt mondja, hogy Rákóczi (Szerencsről) 
Bercsényihez küldte, hogy valami ordert ad neki. Py- 
berre igen haragszik mind az kettő (Rákóczi és Bercsé
nyi); őtet okozzák, hogy ő vesztette eszét Ócskáinak is 
s az többinek is.“

„Oct. 9. Az németek még Újvár alatt vannak. Az 
malom alatt nem annyi az mennyit vasárnap hirdettek, 
hogy veszett alatta, de azt mondják, hogy e z e rn é l  is 
több . György öcsém azt hallotta valakitül, hogy az 
újváriak az malmot magok vettették föl, és hogy abban 
semmi sincs, hogy Bokrost elfogták volna (?). Heisterrül 
megént azt mondják, hogy húsz ágyút vár magához.“

„Oct. 10. Ma az Dunán harmincznál több hajó 
ment le, prófontot, deszkát s holmit vitt le. Ki azt 
mondja, hogy Újvárat akarják bloquálni, ki hogy talám 
az fölföldi szüretre készülnek, mert Esztergomnál vagy 
hol siettetik az hid megcsinálását. — Egy rippényi 
ember gyütt ide, ma-e vagy holnap lesz két hete hogy 
Füzes-Gyarmaton volt, tízezer emberrel mondja hogy van 
ott Bercsényi; Ádámot1) Ebeczki Istvánnál látta. Az hová 
ráérnek az mi földünkön* 2) az kastélyok és udvarházak pusz
títására: mind egy s mind más felekezetbéliek pusztílják; 
valahol valami darab vasat éreznek, kiszedik. Tegnap 
Prácsán3) mondják, hogy zászlóstul voltak az kuruezok, 
ma penig Óvár táján s azon innen mondj fik hogy szá-

*) A naplóirónak kuruczoknál lévő fiatal rokona.
N yitram egye északnyugoti vidékeit érti.

3) Prácsa (W einern), Pozsonytól 1 Y2 órányira.
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mossan vaunak. — Ma is beszéllenek arrúl, bogy Újvár 
alul elszállott Heister.“

Még ekkor csak készült elszállani.
„Oct. 11. Az éjjel Köpcsénben kuruczok voltak.“ 
„Oct. 12. Valami horvátok gyüttek az táborrul, azt 

mondják, hogy Újvár alul elszállott Heister, és Eszter
gomnál megyen által az Dunán, hogy Horvátország felé 
succurráljon. Újvár felől penig némellyek azt mondják, 
hogy már jobban víjják mint eddig, mert ágyukkal1). 
Pyber püspök uram tegnap érkezett Altban generálissal; 
azt mondják, hogy igen megbombardérozták Újvárat, de 
csak ott hagyják, és bányavárosok felé mennek; posté- 
rungokat fognak csinálni, Bodok is az lesz, Tapolcsán is.“ 

„Oct. 13. Ma egyéb hir nem volt, hanem hogy 
continuálják, hogy Újvár alul elgyütt az német, talám 
az Vágón is általgyütt eddigien gyalogja.“

„Oct. 14. Győrrül Írják, hogy valami sebes Oberst- 
Wachtmeister (őrnagy) ment Újvár alul oda, az ki azt 
mondja, hogy Újvár alul elszállott az német; az lovassá 
az Garam felé ment, hogy Bercsényit szorítsa meg, és 
hogy az gyalogjának is eddig utánna köllött menni. Az 
falukat (Újvár körül) két mértföldnyire fölégették, és az 
népet Komárom s Győr felé parancsolta Heister hogy 
takarodjék. — Az követ azt mondja, az újonnand gyütt, 
hogy az (gyalog-) német már Komáromnál vagyon.“

Újvár felszabadulása után Bottyán, miután az elvo
nuló Heistert Nyitra-váráig kisérte háborgatva, és előtte vi
gyázó seregeket hagyott: kettős munkához kezde. E g y ik  
a háborúnak a Vág jobbpartján, a Fehérhegyekben és 
Morva határain nagyobb mérvben való intézése — 
hogy ezáltal a császáriak ereje legalább jó részben elvo-

x) Azaz faltöro ütegekkel, mint fölebb láttuk.
19*
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nassék a bányavárosoktól; — m ásik : Újvár élelmezése, 
és a kemény ostrom alatt az erődítési műveken esett 
rombolások helyreállítása.

A mint a németek elszállának Újvár alól: Bottyán 
mind több több lovasságot kiilde át a Vágón, Pozsony 
és Nagy-Szombat elejére; s míg Ottlik György és Wink
ler Trencsény várát szorongaták, és a táján iildözék a 
labanczokat: tábornokunk más részről Morvába csapatott. 
Nyílt leveleket bocsáta a morvaiakra, hogy a tűzváltsá- 
got fizessék meg, különben fölégeti, raboltatja tartomá
nyukat, mint Heister folégeté Újvár szomszédságát, s 
raboltatja a Garam mellékét. Az Oeskay által régebben 
kiadott hit-leveleket újakkal parancsold fölcserélni. — Be
rohanó csapatai meg is vevék a busás tűzváltságot, mely 
aztán a hadak fizetésére fordíttatott. A védlevelek is 
kicseréltettek, az áruló Oeskayéi immár semmiseknek te
kintetvén.

Bottyán egykét nap múlva maga is átmene a Vá
gón nehány ezer emberrel, s elébb Szenczre, és a Fehér
hegy alatti városokra: Nagy-Szombatba, Modor, Bazinba 
szállá, Pozsonyt szigorúan körülzárolá, majd ez utóbbi 
várostól északra: Récsére tette át táborát, a honét a Morva 
vize mentén Szakolczáig minden hatalma alatt álla, s 
kuruez részre adózott az egész darab-ország, a Morva, 
Vág és Garam folyók között; különösen a labanezok 
birtokai, herczeg Eszterházy, a Pálffyak, Czoborok, Illyés- 
házyak urodalmai rovatának meg. Ez adókból és sar- 
czokból Bottyán tömérdek életet és vágó-marhát vásá- 
roltata össze, s hordatá Újvárba, — Szencz, Diószeg, Nagy- 
Szombat, Tapolcsány, Zsámbokrét, a Csallóköz, sőt még 
a Fehérhegyeken túli Morva síkja vidékéről is. Össze
sen vagy 800 szekér gabonát, lisztet vitete bé az ost
rom alatt már meglehetősen megszűkült erősségbe, liosz- 
szu időre fölszerelvén újból a szabadság ügyének ezen
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legfőbb védbástyáját. Az élelmi-szerek szedetését nyilt- 
levelek által hirdető meg, s a vágó-marhák ingyért, a 
labanczok meghódított javaiból kerülőnek ki, mint hadi 
zsákmány. Ezenközben az újvári erősségnek az ostrom 
alatt szenvedett csorbáit is kijavíttatá.

Bottyánnak ezen előnyomulása nem esett meg csaták 
nélkül. Mert előbb a Nyitrától Verebély felé Bercsényi 
ellen nyomult Heister utócsapatát csapdozá meg, számos 
zászlót is elnyervén, azután Eszterházy József ezredest 
— a ki saját ezredével és mellé adott németekkel vigyá
zott a Vág jobbpartján — véré ki Galántából. Eszter
házy vesztett csatája után, jól megtépett embereivel Sente 
várába meneküle. — Az elsánczolt Nagy-Magyaron — 
Csallóközben — táborozó németekre Bottyán rágyújtatá 
a helységet — úgy füstölé ki őket.

Lássuk mit jegyzett föl hősünk ezen hadműveletei
ről a pozsonyi Labancz Napló Írója:

„ O c t. 13. Éva irja (Morvából Magyar-Bródrul), hogy 
az kuruczok megént currentaliter parancsolják Morvában, 
hogy hódoljanak, és az Ócskái hitlevelei helyett más le
veleket váltsanak, s ha el nem követik, fenyegetődzenek. “ 

„Oct. 14. Az hradistyai (Nyitravármegye) páter azt 
irja, hogy Ottlik és Winkler megént hostilitásokat tesz
nek Trencsén vármegyében, Pruszkát hogy föl is verték 
s föl is égették, az kalastromot is.“

„Oct. 16. Ma egyéb hír nem volt, hanem hogy 
feles kurucz ment által az Dunán.“

„Oct. 18. Az postérung már Galántán is benn van.“ 
„Oct. 19. Esterház József uram levelét vettem, kit 

Galántárul ir, az hová az maga regimentjivel és más 
commendérozottakkal is rendeltetett, azért hogy az vár
megyében kóborlókra (értendők a járókelő kurucz porták) 
vigyázzon, és arra, hogy Újvárnak ne succurrálhassanak; 
az első meglehet, az második nem tudom miképpen ké
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szül meg, mert Újvár jó tova vagyon Galántátul. — Noha 
az Úr (Eszterházy) ott van, de mégis azt írja, hogy lát
nak némelly heleken hogy járkálnak az kuruczok. “

„Oct. 20. Azt mondják, hogy valami erős portát 
vertek föl az kuruczok Kis-Tapolcsánhoz csak közel. — 
Antal felől azt mondják, hogy Styriában csapott volna.“ 

„Oct. 21. Ismét ez utóbbi hir confirmáltatik.“
Oct. 22. Gr. Pálfíy Miklós mondja, a bántól kapott le

vél szerént: „Nagy-Magyart föl égették az kuruczok. Ugyan 
Miklós ur mondja: az Fehérhegyen túl megént járkálnak 
az kuruczok. Ócskáit is mondják, hogy fölkolompozták 
valahol, az regementje is hogy igen megkevesedett, úgy 
mondja (Pálffy Miklós), hogy talám m ásfélszáz k a to 
ná jáná l sincs már több. Antal úr (Eszterházy) még 
16-kán is benn volt Styriában 8000 emberrel. “

„Oct. 23. Ducsonyi gyütt Bazinbúl, azt mondja, 
hogy Heistert fölverték az kuruczok, és hogy Újvárban 
17 német zászlót vittek, de Szent-Györgybiil is gyiittek 
emberek, s azok semmitsem mondanak felőle. Palugyay 
Ádám is Bazinbúl irt, az is hallgat. Mások úgy mond
ják, hogy Bán uramat verték föl. Tarlósrul és Vezekénrul 
az újváriak elhajtották az marhát, azért hogy az mit kí
vántak tülök, nem praestálták, — az penig attúl van, 
hogy (a császáriak a lakosoknak) mind fejek vesztése alatt 
tiltják, hogy ne (adják meg a kuruczok adóját.) Boty- 
ty á n t  felesed m agával m ondják  hogy  g y ü t t  á lta l 
az V ágón, Szenczen ké t ezeret m ondanak  hogy 
van m ost is , Récsén is. E ste rh áz  Jó z se f  uram  is 
o tt h ad ta  G alán tát, Sente v á rá b a n  re c ip iá lta  ma
g á t; m ondanak  o lly a t is, hogy  talám  an n ak  is meg
tép tek  az em bereiben. Nedeczky későn estve érkezett Ba- 
zinnbúl; azt mondja, hogy Galántát fölégették az kuruczok1), *)

*) Lehet hogy tán ekkor is lángot kapott egy-két ház, de a íol- 
égetés — mint látandjuk —  vagy egy héttel később történt.
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Jó zse fe t (Eszterházyt) az m aga em bereivel egész  
S zered ig  k ésé rg e tték .“ (Azaz hogy üldözték.)

„Oct. 24. Valami hajósok gyüttek, azok is azt 
mondják, hogy Heisterben belékaptak az kuruczok, s hogy 
kárt is tettek az embereiben. Lévánál (?) lett volna ezen 
összecsapás. Az hajósok Komárombúl gyüttek. — Itt 
penig (Pozsonyban) az akasztófán túl, feles lovakat és ökrö
ket fogtak ki az szekerekből; ki gabonát, ki bort hozott 
volna Erdődy urnák; Hochperg (?) uramnak emberei is 
úgy jártak, és egynihány landkutcser is. Lőttek is hoz- 
zájok (t. i. a kuruczokhoz), de nem tudom: ha az vár- 
bul-e vagy az sánczbul?1) Prácsát már délután égették 
föl. — Mondják, hogy valami kurír ment volna Bécsben, 
de igen csendessen; úgy vélekednek az emberek, hogy 
talám valami rósz hírrel ment.“

„Oct. 25. Az trencsényi vice-rector tegnap estve 
érkezett bé; azt mondja, hogy az kuruczok között ollyan 
hir van, hogy félesztendőre való armistítiumnak köll 
lenni* 2 3) ; az trencsényi rabok közül 300-nál többet hoznak 
talám csak ma is bé, Komáromban viszik szabadulni9). 
V ak -B o tty án  K ra u n e rn e k  (?) azt irta , hogy  m ind
g y á rt m enjen el M odorbul Szom batban  — az mint
hogy el is ment — és o tt 4000 lovasra , és az h eg y al
ja i v á ro so k b an  penig  4000 g y a lo g ra  c sin á ljo n  
p ro v íz ió t.“

„Oct. 26. B o ttyán  Ú jv á rb a n  (Újvárba) p a ra n 
csol élést. Az nem igaz, hogy ma harmadnapja annyi 
marhát vittek volna el az kuruczok az boros szekerekbül,

*) Ez a várral szemben, a hajdani akasztófa m ellett, a mai Szamár
hegyen állott. Mikor készült?  em lítettük.

*) Tolvaj Gábor közbenjárásának hire. A  fegyverszüneti alkudozás 

a két fél között kom olyan foly vala ekkor.
3) Újvárban tartott ném et rabokon.
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noha elvittek ugyan valamelly darabbal, de tűrhető ahhoz 
képest, az mint hazudták volt. Ma is azt mondották, hogy 
nem tudom hol megént 60 németet vágtak le.“

„Oct. 29. Ma ollyan hir volt, hogy az kuruczok 
Morvában csaptak.“

„Oct. 30. Ú jv á rb a n  nyo lczszáz  szekér é lést 
v ite te tt  V ak-B ottyán . Rácz Miska nevű kurucz ka
pitány az napokban három-század magával volt Nagy- 
Szombatban , azzal fenyegetődzött: ha 400 forintot nem 
adnak neki, hogy az várost fölégeti; — csak meg köl- 
lött adni.“

„Oct. 31. Ez éjjel egyniháuy kurucz volt Szuhán“ '). 

XXVIII.

Míglen Bottyán ekkép működnék Újvár és a Vág 
körül: a bányavárosok védelmét Bercsényi vezette — 
kevés szerencsével. Hadtestében a trencsényi liarcz <5ta 
nem volt többé elég számos gyalogság, a mi pedig a 
hegyes vidékü bányalielyek védelmére leginkább kellett 
volna. Három oldalról volt megtámadva: Heister Nyitra, 
Pálffy Bajmócz, és Ocskay Korpona felől fenyegette. 
Lehetetlen vala mind e pontokra elégséges hadakat ren
delnie. Azért a fejedelem parancsolatjából meghagyá az 
őrségeknek, hogy a hol már tovább nem tarthatják ma
gokat: égessék föl és hagyják oda az illető várost, hogy 
az ellenség csak romokra találjon, s ne lehessen oka 
győzelmén örvendeni. Ily elkeserülten folytaták a harczot.

Heister, minekutána a ráczokat s Cusani tábornok 
németjeit a mocsonoki, galántai, bodoki, tapolcsányi, sen- 
tei stb. erődökbe vetette, s hátra hagyá Újvár további 
háborgatására: nehány napot pihenve Nyitrán, megindula 
Verebélynek. Áthatolt a Garamon, s a gyönge erősségű *)

*) Dürnbach, Nagy-Szombat mellett.
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Lévát, miután a kuruczok elébb elhamvasztották volt, 
megvevé, s csatlakozék gyalogságának nagyobb részével, 
melyet Gutától és Komáromtól hajókon küldött alá Esz
tergomig. A bányavárosokat már csak véres küzdelem
mel vívhatá ki, de kivívta. A kuruczok a parancsolat
hoz híven, Zólymot, Beszterczét, Körmöczöt stb. porrá 
égeték, s úgy hagyák oda'). Selymeczen és Körmöczön pe
dig, hogy a császáriak a dús bányáknak semmi hasznát 
ne Vehessék: a vízemelő gépeket, bányaműveket szét- 
rombolák, s az aknákat tele bocsátották vízzel. Evek 
múlva, nagy költséggel, fáradsággal lehetett csak aztán 
e bányákat újra müvellietőkké tenni.

Ocskay Korpona alá szállván, a várost fölkéri; de 
az oda érkezett 4000 kurucz* 2) válasz helyett kitör rája. 
Harczba elegyednek. Ocskay visszaszorítja őket — ha 
Kolinovics szokása szerént nem nagyít — 300-nyi vesz
teséggel. Azzal ezek felgyújtják és odahagyják a várost. A 
kuruczok az üresen állott véglesi régi várba őrséget akar
nak vetni: azonban ebben Heister által megelőztetnek3). 
Ugyan e tábornagy Windschachtnál (Selymecz előtt) sán- 
czot kezd építtetni a bányák oltalmára; ezt, és a váro
sokat gyalogsággal megrakja s Leffelholz tábornokot 
hagyja ott parancsnokul4), a kivel 2000 lovast is hágy 
a táján5). Maga felsőbb rendelet következtében vissza
megy Nyitrára, hogy a Bottyán által immár egészen 
meghódított Mátyusföldét megsegítse, Ausztria és Morva 
határait biztosítsa, Pozsonyt, Nyitrát, Scntét stb. föl
mentse a szorongjittatás alól, és Újvárt — a mennyire 
lehet — körülzárolja.

*) Rákóczi levelei Károlyihoz, s Kovács István krónikája.
2) Kolinovics ennyit említ.
3) Rákóczi levelei Károlyihoz.
4) Kolinovics.
5) Rákóczi levelei. (Gr. Károlyi-levéltár.)
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A bányavárosi hadjáratról — melyet rövideden elé- 
adánk — a pozsonyi Labancz Napló így ir:

„Oct. 18. Heistert Komáromnál mondják hogy ment 
által az Dunán, Bán uram Léva felé. Dunántúl az hol 
Cusani jár, hadait az vetésekre szállítja, az házakat nem
csak kívül pusztítja, de ajtót, asztalt — noha otthonn 
várta meg az szegénység — és más házi eszközöket 
égetteti, az vermeket nyittatja, üreséti, nagy adókat vet,
— egy szóval utolsó pusztulásra akarja juttatni.“

Ezt bőszülta meg aztán Eszterházy Antal Styrián.
Oct. 19. Eszterházy József írja a naplóirónak: „Az 

tábor (Heisteré) Új vártul Verébéi felé, onnand az bánya
városok felé ment, az mellyeket meg akarják fiizettetni, 
és azon alkalmatossággal az népet — de nem irja: hol?
— postérungokban helyheztetni. — Volt ma ollyan hir 
is, hogy meghallván az kuruczok, hogy arra felé men
nek az németek: Lévát magok égették föl.“

„Oct. 20. Ollyan hir van, hogy Generál Steinvill 
Léva táján verekedett meg az kuruczokkal, — de nem 
bizonyos; az melly hir onnan eredeti, hogy arra felé 
lövéseket hallottak; — de József uram (Eszterházy) errül 
semmit sem ir. “

„Oct. 22. Pálfi Miklós uram de 17. költ levelét 
vette az Bánnak Lévárul; azt irta, hogy indulófélben 
volt akkor Szécsén felé.“

„Oct. 25. Heister felöl azt mondják, hogy vissza
felé gyün, és sok marhát hajt.“

„Oct. 26. Az németekrül azt mondják, hogy már 
az bányákon vannak, némellyek azt, hogy revocálják. 
Dufíni is megérkezett, mondják hogy betegen.“

„Oct. 28. Heistert vagy Léván vagy Szent-Bene- 
dekben mondják lenni, Bán uramat penig Besztercze- 
bányán, de egyik sem bizonyos.“
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„Oct. 30. Dufíni azt mondja, hogy Heister sem- 
mitsem vitt végben, az o rszágo t p u s z t í t ja 1), az liada- 
kot ruinálja, s Léva táján várja az gyalogját, hogy Szé- 
csény felé viliesse; aligha az is vissza nem dobol az al
kalmatlan időre; noha beteg sok van, naponként hal is, 
és lova vész: de va lam erre  jár, p u sz tít ja  kém éllés 
né lkü l az fö ld e t.“

Nov. 2. A korponai esetről először e napon, s az
után több napokon emlékezik a Napló; összefoglalt tar
talma: hogy Heister a várost fölkérette, de a kuruczok 
kiütvén, jól levagdalának a németekben, Ócskáit majd 
elfogták, süveg nélkül szaladott el; Heister erre nagyobb 
erőt küldvén, kinyomták a magyarokat Korponából. 
Egyebekről így ir: „Paluska írja, hogy az kuruczok a 
táján az hol jár az német, minden valamire való embert 
elvittek magokkal, sőt az bányákrul az egész munkáso
kat, feleségestül, gyermekestül elhajtották. — H e is te rre l 
igen m aleco n ten tu s az C ard ina lis , hogy  e lpusz
títo t ta  az jó szágá t, az k it az k u ru czo k  is conser- 
vá ltak  v o l t* 2 3). Korpona felől azt is mondják, hogy föl- 
égettette Heister.“

Naplónk a bányavárosok népe elhajtásáról s a bányák
nak a kuruczok által, mielőtt odahagyták volna, elrontatá- 
sáról ismételve szól, s hozzá teszi: „ hogy elrontották az bá- 
nyákot, rész szerént Heisternek köszönhetni; tudván hogy 
megént alkuban fáradnak8): miért ment oda?!“

„Nov. 3. Pálfi uram tegnap staphetaliter küldte 
azon hirt Bécsbe, hogy az bányákon már benn van az 
német.“

*) És ezt a kegyetlen tábornagynak s a j á t  t i s z t j e  vallja be!
®) Ez is igen jellemzi Heistert.
3) Tolvaj Gábor dolga.
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„Nov. 4. "Az szeredi Commendant irja, liogy Heis
ter ma Söprűsnél lesz, és hogy Bercsényi 3000-ed ma
gával Rima-Szombatnál van.“

„Nov. 5. Csalóközben prófontot készítenek; ma is 
van ollyan hir, hogy Heister oda-gyün“ ').

„Nov. 6. Az Commendant azt mondotta, hogy 
Heisternek tegnap kellett volna Nyitrára érkezni.“

„Nov. 7. Ez éjjel Oberster Sclienborn érkezett Heis- 
tertiil — Födémestül-é vagy Nagy-Hagyartúl; azt mondja, 
hogy Ebergényi Ócskáival Zolnánál van, Pálfi ur Baj- 
mócz táján, Leffelholcz Beszterczén vagy Selymeczen, 
Viard Zólyomban. Nagy- és Kis-Tapolcsánt, Szent-Be- 
nedekben, Léván, Korponán, Bánba is, s nem tudom 
hol, mind lesznek postírungban, Szombatban is lesz. Az 
kuruczok Kékkőt, Korponát, Zólymot és Bozókot ma
gok égették föl, és az lakosait elhajtották, de az korponai 
égetésben utol-érvén az erre az részre valók, egynihá- 
nyat levágtak bennek. — Bercsényit Rima-Szombat táján 
mondják lenni. Tolvaj 2. praesentis volt szemben Heis- 
terrel Nyitrán. — Hellenbach is elment Selymeczriil. — 
Se horvát se rácz nem maradott túl az Vágón.“

Bottyán jókor értesüle Heister visszafordulásáról, s 
nehogy háta mögött, hadmuködésének támpontjától Új
vártól elmetszessék: hirtelen visszatért a Vág balpartjára. 
Oda túl csak egyes szétszórt guerilla-csapatok maradtak, 
melyek leginkább a Fehérhegység erdőiben tanyázván, 
onnét csapdosának le Pozsony, Nagy-Szombat, és Tren- 
csény környékére. Ezeket — mivel nem jártak rendes hadi 
zászló alatt — a császáriak, s így pozsonyi naplóirónk 
is, kóborlóknak, lézengőknek, czikázóknak, vagy gyak
ran tolvajoknak nevezék, minthogy a hol lehetett, a 
labanczoknak kárt tőnek. Mint az ily zavargás időkben

Már nov. 1-jén ott vala.
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szokott, természetesen megtörtént az is, hogy több ízben 
kurucz képében valódi tolvajok s szökött katonák garáz- 
dálkodának, — az ilyeneket azonban ha megkaphatta, 
mind a két fél egyenlő' szigorral biinteté.

Bottyánnak ezen Újvárhoz közelebb vonulásától fogva: 
a Vág jobbpartján túl, leszámítva az újváriaknak gyakran 
átszáguldozó lovas csapatait, állandóid csak az említett 
guerilla-szerü kurucz csapatok tartózkodtak, — egész a 
jövő év tavaszáig.

Mihelyt tábornokunk általhozá seregét a Vágón: a 
túllevő németek azonnal könnyebben lélekzének. Eszter- 
házy József kijőve Sente-várából, s beszálla elébbi állo
máshelyére Galántára. Nagy-Szombatba, Bodokra is őr
séget· veiének ’).

Heister a bányák körül jártában Bars, Hont, Zó
lyom megyékben a kuruczokkal elmenekült nemesség és 
községek marháiból a mit kaphatott elhajtatta, s most 
hozá magával, hogy Nyitrát és a túl a dunai magyar 
hadak által szorongatott Sopronyt e szerdékkel megélel
mezze. E végből idején irt Cusani tábornoknak, a ki 
hadakat külde által a szállítmány elkísérése végett. Heis
ter, mivel későbben maga is Dunántúlra szándékozik 
vala menni: a Sopronyba szánt tetemes szállítmánynyal 
saját tábori bagázsiájának nagy részét is Cusani hadainak 
födözete alatt indítá el, míg maga Nyitrán pihentetné 
megfáradt seregét.

Elindulának azért Cusaniék a mondott marhákkal s 
a tábornagy málháival, — át is jutának a Vágón sze
rencsésen.

Bottyán, kit már oct. 29-kén s 30-kán, saját nyug- 
tatványainak keletezése szerént2) Újvárott találunk: kémjei *)

*) A pozsonyi Labancz Napló. 
2) Palocsay-levóltár.



302

és fürge portásai által mindgyárt értesiile Cusani dolgáról. 
Azonnal fölkészül, nehány ezer jó lovassal átkel a Vágón, s 
november elsején vagy másodikén Cusani táborát Galánta 
előtt utóién. Heves karcz keletkezik. Bottyán beszorítja 
a császáriakat a mezővárosba. Ott utczai harcz fejlődvén, 
a pattogó gránátoktól meggyúlad és elhamvad a város — 
Eszterházy Pál nádor birtoka. Cusani kivonúl belőle: 
de Bottyán Heister podgyászának egyrészét, s a nagy- 
mennyiségű vágómarhát elnyeri tőlük, s különösen az 
Eszterházy József labancz regimentjéből jól lecsapdos. Mig 
Cusani a kuruczok portyázói által háborgatva Nagy-Ma
gyarra s onnét a Dunán átsiet: Bottyán az elfoglalt 
gazdag zsákmányt szerencsésen beszállítja Újvárba, s így 
mégjobban fölfrissíti erősségét a Sopronyba szánt éle
lemmel. — November 3-kán már ismét Újvárban talál
juk ő t ').

A galántai harczból további dolgok fejlődének. A 
trencsényi ütközet óta magát mód felett elbizott, elgőgö- 
södött Heistert rendkívül felingerlé e kudarcz; annyira, 
hogy régi kegyetlenségét elővéve — a melyért már egy 
ízben (1705.) maga az udvar elmozdította őt a vezény
lettől — Bottyán tábornok négy katonájának, kik Galán- 
tánál foglyúl estek, barbármódra orrát, füleit levágatta, 
s ügy kiildé vissza Újvárba* 2). E Caraffálioz méltó csele
kedet nemcsak az emberiség, de' a császáriak és Rákó- 
cziék közt évek óta fennálló, Anglia s Hollandia közben
járásával kötött és ünnepélyesen biztosított szerződvény 
ellen is volt, mint a mely szerént a foglyokat a hada
kozó felek kölcsönösen kicserélni tartozónak. Heister ezen

*) Palocsay-levéltár.

2) K oünovics. Eszterházy Antal tábpri könyve, é s  a pozsonyi La
bancz Napló, m ely nov. 7 -kéről így  ir: „H eister az hol kóborló kuruczot 
kaphat: orrát, fülét m etélteti e l;  csak valakin m eg ne adják az kölcsönt 
az kuruczok, mert ha megkaphatják az olyant az ki elszökött, fölköttetik .“



303

a kuruczok által egyszerűen csak „cartela“-nak nevezett 
szerződéssel nagy maga-felfuvalkodottságában mitsem gon
dolván, véghez vitette az embertelen cselekedetet, s a négy 
szegény megcsonkított által Nyitráról, 1708. november 
5-kén kelt levelet küldött Bottyánnakl). E levelet nem 
czímezé, mint különben a hadviselő felek között és azelőtt 
közöttük is bevett szokás vala, Bottyán teljes tábornoki 
czimére, hanem sértőleg ezt irá reá: „B o tty án  Já n o s 
nak, a r e b e l l i s e k  e g y ik  C o rip h eu sán a k .“ A le
vélben éktelenül dühösködik: hogy a kuruczok rablók, 
mert ő tőle Galántánál elrablották azon marhákat; s 
gyújtogatók: mert Galántát a nádor jószágát felgyújtot
ták; azért imé méltólag akarván őket megbüntetni: a kö
zűlök elfogottaknak orrukat, füleiket levágatta; s fenyege- 
tődzik: hogy ha még ezentúl átmerészkednek a Vágón, 
awagy általában, a császár grátiáját el nem fogadván 
még tovább is makacsul ellen-állanak: kiket közűlök fog- 
lyúl ejthet: karóba vonatja, bitóra kötteti* 2 3). Kiváltkép 
pedig dühösen fenyegeti B o tty á n t, a ki ellen vitézségéért 
különösen föl vala gerjedve — hogy csak foghassa el: 
e levenen , m ág lyán  é g e tte ti  m e g 8).

Bottyán méltósága alattinak tartá i ll  yen levélre 
választ adni; átküldé Bercsényinek. Ez aztán — mint 
látandjuk — keményen megfelelt. Egyszersmind kijelenté 
s tudatá Heisterrel, hogy öcscse az elfogott gr. H e is
te r  H a n n i b á l  a fenyegetett Bottyán tábornok rendel
kezésére adatik; úgy kegyetlenkedjék tehát ennek kato
náin, s úgy fenyegesse őt kínos kivégeztetéssel, hogy sa
já t  t e s t v é r é n  fog v é g r e h a j t a t n i  a kurucz  tábor
n o k r a  k i m o n d o t t  í télet .  A vérhüdött Caraffa-utód 
ezek folytán nem kevéssé- megjuházodott. Bercsényi pa

*) Eszterbázy Antal tábori könyve.
2) U. o. és Kolinovics.
3) Eszterházy tábori könyve.
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rancsára továbbá, viszontorlásul szintén négy német előbb
kelő fogolynak orra, füle levágatott Újvárban, s e nyo
morultak által küldetett meg Heisternek a kurucz főtá
bornagy következő mennydörgő válasza:

„Notitia, Heisteri Responsi Loco Perferenda. Minek- 
utánna cs. k. üonvmendérozó Generális és Plenipoteutiá- 
rius Heister külömbféle cselekedeti, síit pátense által is, 
saját, a magyar nemzet ellenében viseltető, veleszületett 
halálos gyiilölségéhez képpest a neki adott császári teljes 
hatalmat a maga zabolátlan kénnye-kedve szerént nyilván
való tyrannusságra csavará el, s a magyar nemzet kiir
tására, keresztyén népek között kárhozatos módon, immár 
nem — mint eddig — a hadi jus megtartásával, hanem 
megvetőleg dühösködik, s ezen just nem csupán lenéző, 
és ellenségek között is szokatlan mocskolódásokkal, csú
folódásokkal legyalázza: hanem még a Cartelát is — 
mely a közbenjáró Hatalmasságok authoritássával minden 
solemnitással elláttatott, és a szokás által is mégerősitte- 
tett — megvető-módon megsértette, és az újváriaknak 
hadi vitézségét — csakhogy a maga dicsősségének ked
vezzen — legyalázni, és a még ellenségek között is di- 
cséretre-méltó heroicus virtust hibának vagy gonoszságnak 
bélyegezni, és őköt — mintha ahhoz neki jussa volna! — 
a Cartelából is kirekeszteni vakmerősködik; rebellisek és 
gyujtogatók, s más kárhozatra-méltó gonosztévők neve
zetét: a maga tyrannusi cselekedetiről és gyujtogatásiról 
megfelejtkezvén, ama pátensei által hiába és igazságtala
nul reájok kenni igyekezett; Generális Bottyán János ur 
Commendója alatt lévő hadaink közül nehányakat meg- 
csonkéttatott, magát ezen Generális urat penig injuriose 
Coripheusnak nevezvén, máglyával, megégettetéssel, átal- 
kodott és vakmerő módon fenyegette:

Annakokáért a fbntebbi cselekedet által, mi Confoe- 
derált Magyarok is, hogy a kölcsönt visszaadnók, hasonló
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eljárásra provocáltatván, hasonlatosképpen omni jure et 
facto felszabadhatván: mi is azért az ellenség által meg
vetett Cartela ellenében ugyanannyi császári rabot fogunk 
megcsonkíttatván elbocsátanunk, — és hogyha az ellen
ség kegyetlenkedése tovább is folytattatván a mieink en- 
nekutánna is meg fognának béníttatni, felakasztatni, av- 
vagy karóba vonatni: ugyanez, mi általunk is kétszere
sen sőt háromszorosan fog az övéiken — mégpedig a 
nagyobb condítióban lévő férfiakon és tiszteken — vég
rehajtatni.

Továbbá ugyancsak Heisternek — a ki a maga ty- 
rannusi dübösködésében fönntnevezett Bottyán Generális 
urat még ellenségek között is illetlen titulussal Goripbe- 
usnak nevezé, és őt a szabadon lévőt, és hatalmába nem 
esettet, már is máglyára és megégetésre kárhoztató — 
emlékezetébe hozatik kezeink közt raboskodó öcscse gróf 
Heister Hannibál, a ki is Isten kegyelméből nekünk már 
hatalmunkban vagyon; ennélfogva Heister tudja meg, 
hogy a maga tyrannusi ösztönéből a mi Generálisunk és 
tiszteink ellen kimondott igazságtalan, illetlen, infámis, 
dühös, hóhéri sententiáját egyenessen maga saját öcscse 
és vére ellen hozta. Máskülönbben sincsen oka Heister
nek mit kevélykedni azzal, hogy cselekedetei által csá
szári Plenipotentiárius létére tyrannusságban keresse di- 
csősségét. Lön már a legnagyobb fenevad is a legkis- 
sebb férgek eledele. Az igazságos fegyvereknek folya- 
matja, nem pedig kimenetele szokott fatális lenni. A tűz 
ha ingereltetik: annál magasabbra felcsap. Nem minden 
napnak szállott még le napja. Az igazságos Istennek 
Ítéletéből hány császári Generálisnak gőgös lelke jutott 
már kezeink közé! azért higyje meg Heister, hogy még 
ő is meglátogathatja nálunk Hannibál öcscsét, s kezébe 
eslietik ugyanazon Bottyán Generálisnak, a ki ellen fönn-
tebb mondott fenyegetéseit kibocsátó, — és akkor az ő

20
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ellene hozott sententiát maga is megpróbálhatja, vagy ki
állhatja még.

Datum Ujvaríni, Die 20. 9-bris, Anno Dili 1708.
Ad Mandatum Domini Domini Supremi per Confoe- 

deratos Generalis ac Locumtenens per Hungáriám Comitis 
Nicola i  B e r c s é n y i  de Székess etc. etc.“ 1).

Ez erélyes hangon irt válasz nemcsak Heisternek kül
detett meg a négy hasonlókép megcsonkítva elbocsátott 
német rab által: hanem pátensképen is kinyomatván, 
Heister nagy gyalázatjára országszerte szétkiildöztetetf, 
meghirdettetett* 2).

Sőt az Eszterliázy Antal-féle tábori könyvben még 
egy másik, ezen esetre vonatkozó irat másolatát is talál
juk. Ez iratot Szlulia Ferencz tette föl, mint a kit a ra
bok dolga az újvári generálisság területén illetett; benne 
Heisternek keményen szemére hányatik felfuvalkodott 
dölyfe, s különösen abbeli illetlen tiszteletlensége, hogy 
^Mél tóságos  Ge n e r á l i s  Bo t t yán  u r a t ,  az ennél  
még n a g y o b b  cz ímre  é rdemes  b a jn o k o t “ 3) Cori- 
plieusnak nevezé. Leczkézi Heistert a négy foglyon el
követett képtelen kegyetlenségéért, s kérdezi: váljon ki 
mondhatja meg: ki égette föl Galántát a csata közben? 
Bottyán hadai-e vagy a császáriak? A magyarok vezé
rei — úgymond — a haza és a szabadság oltalmazol 
lévén, nem engedik az országot — saját liazájokat — 
pusztítani, s nálok szabály: a kegyetlen, dicstelen, s köny- 
nyü — mert rabokon való — öldöklés mellőzése. Ama 
barmokat pedig a kuruczok Cusani hadaitól nyerték el, 
tehát rendes liarczi zsákmány. Sőt a császáriak jutottak 
azokhoz törvénytelen módon. Heister olyannal vádolja

Eszterházy tábori könyve. (A nemzeti múzeumban.)
2) Kolinovies.
3) Illustrissimus Dominus Generalis-Vigiliarium-Praefectus Bottyán, 

in i l e s  t i t u l o  di gnus  me l i ore . “ stb.
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az újváriakat: a mit magok a császáriak vittek végbe a 
magyarok ellen; mert ó'k semmi ollyast nem tesznek, a 
mit a császáriak már meg nem tettek volna; csak a köl
csönt adják vissza, stb.

A kuruczok a visszatorlást tudták miért teszik. Ta
nultak a régi példán. Még 1676-ban ugyanis, mikoron 
az öreg Petróczy István, az ősz Szuhay Mátyás és Wes
selényi Pál vezérelik vala a bujdosókat: Kobb generál 
Kassán csaknem naponként nyakaztatá, nyársoltatá el
fogott kuruczaikat; elannyira, hogy egyedül a kassai pia- 
czon 40 kurucz fejeztetett le, és 22 — köztük 9 hires 
vitéz ember — vonatott karóba*). Azért amazok is el- 
keseredének, s csoportra vervén magokat, Tisza-Lúcznál 
megszorítják és fölötte igen megtörik vala a németeket. 
A közembereket mind levágják, vagy a Tiszába ugratják: 
a tiszteket elfogdossák élve. Keresztesre viszik őket, és 
ott a Vereshalmon szám-szerént 31-et sorjában karóba 
vonnak, kalapjaikat is fejeikbe szögezik. A 32-iknek 
orrát, füleit levágják, s miután végig-nézettók véle társai 
halálát: elküldék Kassára hírmondónak2). Megüzenék 
egyszersmind a generálnak: valamíg ő a kuruczokkal 
oly kegyetlenül bánik: minden elfogott német tiszt így 
járand. Elszörnyűködének ezek, s megrettenvén, az egész 
császári tiszti kar beadja lemondását. Az udvar kénytelen 
lön Kobb generált visszahívni, s a foglyok gyilkoltatását 
megtiltani. Caraffa idejéig aztán nem fordula többet elő 
hasonló kegyetlenkedés.

A kuruczok kemény visszatorlásának s fenyegető 
pátenseinek most is meglőn eredménye: mert bár Heister 
nem hivatott is vissza, de nincs nyoma többé a történe
lemben, hogy hasonló-módon kegyetlenkedni mert volna. 
Valószínűleg félt, hogy fogoly öcsesét rósz sors éri.

*) H o rv á th  M ih á ly . „ M a g y . t ö r t .“ I V . k . 1 0 9 .  1.

2) Bahocsay: „Fata T.uczaliensia.“
20*
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A Bottyán katonáiért megcsonkított németek később 
Pozsonyban valának. A Labancz Naplóban olvassuk 1708. 
december 26-káról: „Ma három vagy négy német volt az 
Cardinálisnál, az kiknek Újvárban az orraikat elmetélték 
és úgy bocsátták el; az mint mondják, egynihányat föl 
is akasztottak az német rabokban. Azt azért cseleked- 
ték, hogy az nyitrai Commendant kezdte el; elválik: kö
vetik-e el tovább is?“

Hagyjuk most már e sötét képeket, s térjünk át a 
háború további folyamára.

XXIX.
A galántai szerencsés esemény után miben működött 

tábornokunk, legjobban tájékoz saját levele, melyet Új
várból 1708. nov. 6-káról Bercsényinek irt:

„Méltóságos Főbb-Generális, Locumtenens, 
mindenkori jó Uram!

Míg bányák felé mulatozott1) az ellenség, a mint 
néhányszor Nagyságodnak megírtam: én úgy megpró- 
fontéroztam Újvárt, hogy esztendeig s tovább is könnyen 

'subsistál az benne levő quardizon; fábul legnagyobb szük
sége vagyon, most azon munkálódoin, hogy abból is fo
gyatkozás ne légyen. Heister maga az dánus hadak
kal általment az Vágón, Pálfi penig Ócskáival Baj- 
mócz tájékán vadnak valahol. — E zek e t  az dánuso-  
ka t  e léggé h o r d j á k  k a t o n á i m ;  csak bár legalább 
vagy háromszáz más regementekbeli jó lovassat méltóz- 
tatnék Nagyságod ezen felfődi hadak helyett mellém co- 
mendérozni, másként is ezek éjjel-nappal csak szöknek, 
ezekkel kevés emberséget tehetni. — Postérungjárul penig 
az ellenségnek illyenképpen méltóztassék Nagyságod in- 
formáltatni: Szent-Kereszten, Zsarnóczán, Szent-Benedek- 
ben, Kis-Tapolcsánt inpostérálta, s még mint gondolom

Értsd: késlekedett, időzött.
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Russót; n Kvitra mentében penig Szalakuszt, Apont, Ko- 
varczot, Szerdahelyi, Lefántot (Elefántot), Bossánt, Lu- 
dánt s más kastélyokat is, valahol gondolta, hogy sub- 
sistálhat. — Dunántúl semmit per absolutum nem ért
hetek, — ha Nagyságod méltóztatik tudósittani, alázatos- 
san vészem. — Újvár, 6. Novembris 1708.

Excellentiádnak
alázatos igaz szolgája 

B o t t y á n  J á n o s ,  m. k.“
„P. S. Ha Nagyságod jóvá hadgya: egy ollykor 

vagy Békavárt1) vagy Séllyét tüzes - szerszámmal meg
próbálom. — Az kívánt lovasokat penig igen akarnám 
ha lennének, mert ez * 2) egy szóval csak tolvaj, semmire- 
való nép.“

Kívül: „Méltóságos Székesi Gróff Bercsényi Miklós 
Erdély és Magyarországi Főbb-Generális, Locunxtenens 
nagy jó uramnak O Nagyságának alázatos kötelességgel 
ajáidom. — Losoncz vei ubi“ 3 4).

Miután a bányavárosok császári kézre kerültek, s 
Leífelholz ésViard által védetének: Pálífy Bajmócz várát 
vévé ostrom alá, s azt november 8-kán erős lövetés és víz
tartóinak lecsapolása után meg is adák neki. A várat vité
zül védett őrség és parancsnoka Marsiczky János a ca- 
pitulatió szerént Bercsényihez bocsáttatik. Marsiczkyt 
azonban útja-közben Ocskay és emberei a lazányi erdő
ben, daczára a szerződésnek, kirabolják, és egész puszta 
ingéig kifosztják1). — Pálífy pedig őrséget vetvén a várba,

*) A trencsényi barcz idejében Bottyán által lett lerontatása után 
a dánok által újra erődített g út a i  s áncz ot  csúfolták így a kuruczok, 
mint már folebb említettük.

2) A mellette lévő felső-vidéki tót ezredeket érti. 0  csak a ma
gyart szerette vezérelni, azzal tett embe r s é ge t .

3) Eredetiről, t. Szalay László ur szívességéből.
4) Kolinovics.
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Ebergényivel és Ebermonttal Trencsény behóclítására in
dul. A nagy Facskó-hegven átvivő utat a kuruczok hét 
helyen bevágják, ledöntögetett fákkal eltorlaszolják, s vé
delmére alkalmas pontokon 600 hajdút helyeznek. Eber- 
gényi mindazáltal nov. 12-kén hajnalban ostromnak in
dulván , egész napon keresztül küzdve, harczolva, végre 
késő estére áthatol a hegyen, a mi különben 3 órányi ut. 
Pálffy és Ocskay németekkel, ráczokkal, labanczokkal, 
utána nyomulnak.

Trencsénymegye védelme Réthey János lovas és Thu- 
róczy Gáspár gyalog ezredesekre vala bizva. Ezek a 
Zsolnára vivő útban fogtak állást, alkalmas helyütt. 
Azonban Thuróczy már ekkor titokban meg volt nyerve 
Pálffy által a császáriak részére, — Ocskay módjára1)· 
A mint a Zsolna felé törekvő császáriak a kuruczok had
állásához érkeznek: ezek s különösen Réthey, a terv sze
rént, hevesen megtámadják őket. Thuróczy a harcz köz
ben kinyilatkoztatta árulását, s kivéve a társzekereinél 
hagyott 50 hajdút, egész ezredét a császáriak közé vezeté, 
sőt, ezekkel együtt Réthey ellen fordula. Ez, gyalogság 
nélkül hagyatva és elárultatva, a túlnyomó erőnek ter
mészetesen nem állhat ellent, s a Vágón át a szomszéd Va
rínig visszavonul. Thuróczynak amaz 50 hajdúja elámul 
vezérének árulásán, s a társzekerekkel együtt Budetin 
várába akar menekülni, de Pálffy lovassággal elejökbe 
vág, bekeríti, s megadásra kényszeríti őket.

Budetin vára kisded, óságos fészek; 107 hajdú volt 
benne, 4 ágyúval, 50 mázsa lőporral. Pálffy fölkéreti, a pará
nyi őrség azonban mind puskákkal, mind különösen ágyuk
kal vakmerőén védi magát, s végre midőn rendszeres meg
szállást kezdenek a gyarló váracska ellen: szerződés mellett 
megadják magokat. A legénység haza bocsáttatott* 2).

b Kolinovics. „Theatrum Europaeum.“
2) U. o.



311

így vészé el Trencsény-vármegye Thuróczy Gáspár 
áruitatása által. l)e a sors büntető keze csodálatos. El
mondtuk, hogy Bezerédy dolga kinyilvánulván, fejét 
veszté érette; hogy Ocskayt az újváriak 1709-ben elfog
ták és lefejezték; Thuróczy sem jára jobban. Mert 1710-ben 
midőn az Újvárt ostromló császáriak között forgódnék: 
egy napon sátorában vígan lakván, megrészegedék, és a 
vár közelébe méné; a kuruczok ottan úgy meglövék, 
mindgyárt meghala*). így lön azért végok egymásután 
csakhamar mind hármoknak, a kik hűtelenűl elhagyák 
zászlóikat.

Bei'csényi november közepén, az országgyűlésére in
dulván, oda hagyá a tábort. November 19-kén már 
Sáros-Patakon leljük ö t2). Most már tehát nemcsak az Uj- 

. vár és Vág-vidéki, hanem a bányavárosok körül táborozó 
seregek gondja is egyedül Bottyán vállaira nehezedett. 
A födolog a még bírt föld megtartása, s a császáriak ál
tal folyvást figyelemmel tartott Újvár segítése vala. Boty- 
tyán Bercsényi eltávozta utón a Garam és Ipoly tájaira 
mene, hogy a bányahelyek császári őrsége ellen a hada
kozást közelebbről s biztosabban vezethesse, s egyszersmind 
a téli liadállomásokra oly védvonalban helyezze el csa
patait, hogy az újváriakkal való összeköttetés is lehetőleg 
biztosítva legyen.

Lovassága nem volt sok: hajdúsága épen kevés, mert 
a legtöbbjét és javát Újvárban kelle hagynia. A kuru
czok seregei a szerencsétlen trencsényi liarcz óta kivált 
gyalogság dolgában nagyon meg valának fogyatkozva; a 
fejedelem az országgal épen ezen napokban ajánltatott 
meg Patakon 12,000 hajdút, de ezek csak a tavaszra va
lának és lehetőnek kiállítandók.

*) K olinovics.

") Beniczky naplója.
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A kuruczoknak a Garamon Csatánál állóhidjok volt, 
hídfősánczokkal erősítve, melyek egész Bényig húzódnak. 
Még ma is láthatók. Ezen át közlekedtek Újvárral. Hogy 
a közlekedés biztosítva legyen: Bottyán legvitézebb két 
dandárnokát: Ebeczkyt és Balogh Istvánt helyezé el ez- 
redeikkel Újvár és Csata közé: Jászfalu, Kürt, Csáz, 
Für, Oly ved, Bény, Kéménd és Zseliz falvakba; ezek az
tán jó csapataikkal folyvást portyázának a mocsonoki, sély- 
lyei, nyitrai, és az Újvárt körülrajongó németekkel, oly
kor egész Tapolcsányig felhatolván. Ha segélyre volt 
szükségök: Bottyán a csatai hid felől succurrált; e hid 
vala visszavonulási utjok is. De Bottyánnak, hogy a 
Garam-vonalt Szent-Benedektől a Dunáig hatalmában 
tartsa: vissza kelle foglalnia a Heister által megvett Lé
vát. S ez, a hely gyönge volta miatt, nem járt nagyobb 
nehézséggel, s még novemberben megtörtént. Bottyán ké
sőbb, mivel belerakni való hajdúsága nem volt: a vár fa
lait leromboltatá, árkait betölteté *), nehogy a császáriak
nak még valaha védhelyül szolgálhasson.

Léva megvétele után katonaságát védvonalakba ekkép 
helyezé e l: Újvár felé, mint mondók, Ebeczkyt és Baloghot; 
s a Garam mentén Esztergomtól Szalka, Börzsöny stb. érin
tésével Csatán, Léván, O-Barson át Szőllősig; innét Bá- 
thon, Almáson, Bágyonon, Szitnán, Szebeklében, Szuhá- 
nyon, Szenográdon, Turopolyán, Oroszin át föl Véglesig; 
azontúl le Divényre, Gácsra, mely vár kurucz kézen vala. 
E helységekben mindenütt volt vigyázó csapata, melyek 
egymással és vezénylő tábornokukkal folytonos összeköt
tetésben állának, s szüntelenül portyáztak az ellenségre. 
Ha valamellyiket nagyobb erő támadá meg: hirt adtak 
egymás által Bottyánnak, a ki legtöbbnyire Szécsényben 
tartá főhadiszállását: s a mellette tartott hadakkal azon- 1

1) K árolyi-levéltár.
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nal megsegíté őket. Olykor aztán annyira elküldözé hadait a 
fenyegetett „ p o s t í r u n g o k “ erősbítésére, hogy Szécsény- 
ben maga mellett alig maradt egy-kétszáz ember. Tulajdon 
ezrede Szenográdon és a tájékán őrállomásozék. A szom
széd Gömörben Andrásy István és Csáky Mihály vezé
nyeltek: ezekkel folytonos érintkezésben állott, valamint 
a Pest elején vigyázó hadakkal is, le egész Kecskemétig1). 
Ilyen vala Bottyán védrendszere.

Hadtestét ezen tábornokok, brigadérosok és ezredesek 
regimentjei képezek: Bercsényi egyik ezrede, Bottyán ezrede, 
gr. Csáky Mihályé, Ebeczky Istváné, Balogh Istváné, Csar 
jághy Jánosé, Szent-Pétery Imréé, Szemere Lászlóé, Géczy 
Gáboré, Köröskényi Lászlóé, Somody Ferenczé, Győri Nagy 
Jánosé, Guldenfinger Jánosé, SzalayPálé, Nikházy Györgyé, 
Zsámboki Nagy Istváné, Kókay Mártoné (a nemes jász 
ezer), Vajda Andrásé, Pásztói Horváth Istváné (Bezerédy 
hires ezredének maradványa), s Losonczon Orosz Pálé.

Ezek a Divényen tanyázó Csajághyét kivéve mind 
lovas ezredek. Egyébiránt volt még némi más ezerek- 
béli — tán Révay és Lóczy-féle — hajdúsága is, valami 
kevés. Az ezredek közül teljes létszámú csak Bottyáné, 
Ebeczkyé, Baloghé, Csákyé, Géczyé és Csajághyé volt, 
a többiek annyira meg valának fogyatkozva, hogy az ösz- 
szes hadtest alig állott 10—12000 emberből, abból is 
Újvárban lévén Balogh ezerének java, s Géczy ezeréből 
600. Egy tekintet a térképre, s az említett védvonal hosz- 
szuságából megítélhető, hogy e kevés erő az elésorolt 
hadállomások betöltésére is alig volt elég, nem hogy egyéb 
támadó-működési czélokra jutott volna. A mellett éjjel
nappal vigyázatban, czirkálásban kelle lenniök, künn a 
téli havon tanyázván, csak nagyritkán felváltathatva. l

l) Hatvan táján Szemere László, a Rákoson Beleznay János, Kecs
keméten Sótér Tamás ezere tanyázott»
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És Bottyán ez ügyesen felállított védvonalát nemesakliogy 
egész a jövő évi nyári hadjáratok megnyíltáig hiven 
meg birta tartani: sőt még Újvárt is többször megsegíté, 
az ellenség blopuádáján harczolva bevitt élelmi - szállít
mányokkal; s ráért e czélra Szécsényben, Ságon, Balassa- 
Gyarmaton fölállított hadi magtáraiban tetemes mennyi
ségű gabonát egybehalmoztatni, több ezer darab vágó
marhát összeszerezni és a várba behajtatni; az Ipolyra, 
Garamra uj hidakat építtetni, stb. stb. Szóval, fáradhatlan 
buzgalmat, tevékenységet fejt vala ki e nehéz napokban, 
midőn annyi mások fő-lehajtva csüggedének, avvagy mint 
a siralomházban lévő ember, a kétségbeesés erőtetett víg- 
ságába temeték búj okát.

Miután Bottyán 1708. november közepén e védrend- 
szerét megalkotta : míg parancsára némely csapat]ai Di- 
vény és Végles felől Zólyomig, Beszterczebányáig felka- 
landozának, hogy az ellenség figyelmét arra vonják: ő 
maga velők egyidejűleg — november végnapjaiban — 
Selymecz visszafoglalására tőn a postírungokból összevont 
hadakkal kísérletet. Hevesen megtámadtatá a Windschacht 
melletti sánczokat; azonban hajdúsága kevés lévén, s az 
ellenséget erősebbnek találván mint hitte volna: meg visz- 
szatére védhelyeibe, de azért a bányavárosokat sűrű por
tyázásai által folyvást fenyegeté.

A frankfurti „Theatrum Europaeum44 írja, az emlí
tett budetini várfeladás elbeszélése után: „. . . . Dargegen 
liessen sich die Rebellen bey Chemnitz und Neu-Sohl stark 
sehen, se tzten auch  an de r  ers t  g e d a c h t e m  Orte 
bey  dem so g e n a n n t e n  Windschach t  hef t ig an,  
jedoch wurden sie bald darauf mit Verlust zurückge
trieben.44

E veszteség nagyon csekély lehetett, különben, ismer
vén a „Theatrum Europ.44 modorát, bizonyára ott állana 
előtte a „mit g r o s s e n 44 vagy legalább is „zieml ichen
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Verlust.“ Sőt Bottyán újból oly kemény és fenyegető ál
lást foglala el a bányavárosok alatt, hogy a november
ben lovasságával és a dánokkal Soprony élelmezése vé
gett a Dunán átment Heister, most sietett vissza, a veszé- 
lyezett bányavárosok, illetőleg Leffelholz és Viard segé
lyére1). Megérkezvén, az őrségeket szaporítá, az erődít
ményeket erősbítteté, szóval mindent elkövetett, hogy a 
kuruczok ellen e helyeket továbbra is megtarthassa2).

Heister maga december 20-ka után érkezett vissza, 
azonban jóval elébb előreindítá Steinville tábornokot, ha
dakkal és élelemmel.

Hartleben Mocsonoknál parancsnokolt, s Pálflyval, 
Ebergényivel és Ocskayval egyetemben Újvárt iparkodék 
lehetőleg körülzárolva tartani: míg Heister, Leffelholz? 
Viard, Steinville, Tollet a főerővel a bányahelyeken fe- 
küvének. Ezek szerént a császáriaknak Heister visszatér
tével legfőbb ereje: két tábornagygyal. s hét tábornokkal 
ismét Bottyánra egymagára dűlt.

Lássuk a pozsonyi „Labancz Napló“ följegyzéseit a 
november elejétől fogva eddig történtekről:

„N ο V . 8 .  Ma érkezett az rippényi ember; azt 
mondja, hogy már Bodokon is benn van az német, hat- 
vanat vertek le az én disznaimbul, az szegény emberek 
marháját is vágják, az házát fblégetik, az túlsó soron már 
csak Holinszky háza van fönnt; az innentső részét sán- 
czolják az falunak. Az majorokban csak az szobákat had
ták meg, az többit mind elégették. — Bajmóczvárát hogy 
még föl nem adták. Az kóborlók lappangva mégis jár
nak, hol tíz, hol több, s hol kevesebb. Heistert mondják 
hogy az dánusokkal általment SöprUsnél az Dunán.“

■) „Theatrum Europaeum.“ 
a) U. o.
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„N ον. 9. Heistert azt mondják hogy Ovárott*) van. 
Az dánusok még sem akarnak szakadozni, de hála Isten
nek Magyarországban sem akarnak telelni, hanem Ausz
triában vagy Morvában kívánkoznak.“

„Nov. 10. Jeszenszky Miklós gyütt meg Ovárrul, 
lleisternél is volt; Heister azt mondotta, hogyha elébb 
nem is, pro 16. praesentis bizonyossan meg lesz az ar- 
mistítium. — Tegnapelőtt Szeut-Péter nevű falut verték 
tol Mosony vármegyében az kuruczok, az kin meghara
gudván Heister, Kaczor nevő régi rabját, az ki fölső-büki 
nemes-ember volt, kivitette és meglövöldöztette. Az tren- 
esényi rabok most is Rajkán vannak, az k ikke l igen  
kem ényen  bánik ,  még csak v ize t  sem adnak  ele
g e t s z e g é n y e k n e k .  — Már harmadnapja, vagy ta
him még azelőtt, Xyitránál kuruczokat vertek föl, 16-ot 
levágtak bennek, s 14-et elfogtak; szei*ediek voltak, az 
rabokat Szeredben vitték, s ott mind az 14-et felakasz
tották; ágy mondják, hogy az kuruczok pátense jött az
iránt, hogy az czikázókkal ágy bánjanak.“ Tehát amaz 
el fogottak fosztogató szökevény-katonák valának, s a kuru
czok megegyezésével végeztettek ki, mint a szegénység 
házóvonói. Ily példák későbben is fordulnak elő, mert a 
tolvaj gaznép hol kurucz, hol labancz képében rabola; 
azért a mellyik fél megkaphatta, — felköttette.

«Nov. 11. Pálíi (Miklós) uramnak azt üzente ma 
valaki, hogy Bajmócz várában erössen viseli Winkler (?) 
magát, hogy sokat lövet ki. — Az k u r u c z o k  Senk- 
vicz *1 t á j á n  m egin t  v a lam i  németeket  v a g d a l 
tak le. Egvneliánv falut is megsarczoltattak az kuruczok.“

Xov. 12. Heister Köpesénybe. óimat Becsbe ment.
•Xov, 14. Az dánusok semmiképpen nem akarnak 

Rábaközben menni. hanem Ausztriában. — Bercsényit

,N· M n^'Ar-Óvirott
X*gvS*ombAt közelében.
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sokadmagával hirdetik Újvárnál lenni, az pátenseket on
nét bocsátja az vármegyékig'). — Leffelholcz Generális 
azt írja az feleségének Körmöczrül, hogyha két hét alatt 
meg nem lészen az armistítium, ott köll hagyni Körmö- 
czöt. — Valamellyik Simonyi azt írja Medgyánszky ur
nák de 10., hogy 8-va föladták Bajmócz várát, sok ne
messég tette le az homagiumot, az kik benne voltak, Bán 
uram előtt, az nyitra- és barsvármegyei nemesség közül.“ 

„Nov. 15. Az dánusok felől olyan hír van, hogy Sop
ron vármegyében fognak kvártélyozni. — Kirchpaum (tá
bornok) azt Írja Gréczbtíl, hogy az kuruczok Styriábúl 
8000 szarvasmarhát és 6000 lovat hajtottak el. Lotom- 
bergi borokbul is vittek el.“

„Nov. 16. Heister Rábaközben ment; az dánusok- 
rúl most is mondják, hogy nem akarnak Magyarország
ban kvártélyozni, azt allegálván, hogy az capitulatiójok 
is azt tartja. Eugenius regimentjét mondják hogy az 
Csalóközben lesz kvártélyban. Ma az románfalvaik gabo
nát hozván ide, hat lovokat vették el az tolvajok; ittvaló 
(pozsonyi) két purgert is elfogtak az kuruczok, és 300 
Írtban sarczoltatták meg“ * 2).

„Nov. 17. Heister Rábaköz felé indult volt, de meg- 
rekesztették az kuruczok az vizeket, és nem mehetett bé; 
az dánusokban is bé akart volna vinni magával, de ollyan 
választ adtak, hogy ők már elvégezték az campániát, 
ők bizony nem mennek. L e f f e lh o lc z o t  m o n d já k ,  
hog y  m á r  K ö r m ö c z b ü l  k i  k ö l lö t t  g y ü n n i ,  mert  
nem v o l t  m i t  e n n i 3). Ocskay felől is megént van 
ollyan hir, hogy Zsolna táján fogták el az kuruczok.“

!) Bottyán lehetett az; Bercsényi már akkor útban volt Patak felé.

2) Ezek valának az em lített fehérhegyekben guerillák.

3) A kuruczok, a szorongatott bányavárosoktól minden élelm et el- 
fogának.
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(Elébb ismét hasonló hír, hogy Korpona táján; saját
ságos sejtelme, jóslata a közhangulatnak, mígnem végre 
csakugyan beteljesüle, miután vagy tízszer hirlelék.)

„Nov. 18. Bán uram ollyat ir az bátyjának (Mik
lós grófnak), hogy ottan (Bajmóczon) ollyan hír van, 
hogy azt mondotta Bercsényi: hogy ha oda-vannak az 
bányavárosok, hogy már neki az armistítium nem köll.“

„Nov. 19. Az bányavárosokon mondják hogy lassan 
van az militia.“ Továbbá, hogy Heister fennyen dicse
kedett, miszerént még ez idén beveszi Sümeget, azonban 
megcsalatkozék, mivel még csak a Rábáig sem mehete a 
kuruczok miatt.

„Nov. 20. Az Fehérhegyen túl az vármegye kato
náit mondják hogy valami tolvajokat vertek föl; Szilágyi 
nevó't ötödmagával megölték s talán hatot fogtak el kö
zölök, az egyik az, az ki Max Starmberget fogta volt el.“ 
(Tehát ezek sem tolvajok, hanem kurucz portyázókvalának.)

„Nov. 21. Megént szaporán beszéllik, hogy ha ki 
nem gyüttek is az németek eddig Körmöczbtil, de ha meg 
nem segítik, ki köl l  g y ü n n iek ,  m er t  p rem á l já k  
(szorítják) ok öt; kenyérből, fábul és másokbul is szűköl
ködnek.“

„Nov. 22. Az Cardinális azt mondja, Zay Lörincz 
is hogy labanczczá lett. — Az tolvajok imitt-amott kó
borolnak.“

„Nov. 25. Heister az dánusoknak nagyobb részét 
Soprony városában akarja szállítani. Vagyon ollyan szó 
is, h o g y  az b á n y a v á r o s o k r a  P o z so n y b u i  viszik 
az p ró  fon tot. Heister hogy éget az Dunántúl, most 
is vagyon ollyan szó.“

„Nov. 26. Ovárott (Mosony vármegye részéröl) gyű
lésnek köllött volna ma lenni, de Török István ezere ál- 
talgyüvén, nem mehetett végben. Bazin táján mondják 
hogy apró-pusknlövéseket hallottak.“
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„N ον. 27. Ma azt mondják, hogy az Vágón egynihány 
zászlóalja kurucz gyütt által; az Dunántúl egynihány fa
lut sarczoltak meg. Bán uramat mondják hogy Turócz 
s Liptó vármegyék*) hódítására ment. Az óvári com
mendant az lajtamelléki falukra irt, hogy vigyázzanak 
magokra, mert feles kurucz gyütt által az Rábczán; fél
nek Ausztriában; az d németjeiben is leesapdostak, és 
egynéhány falut megsarczoltattak.44

ov. 28. Az kuruczokat Püspöki2) táján vitték va
lahol által az Dunán, — Köpésén felé nyargaltak; visz- 
szafelé megént ugyanott általhozták. — Az selymeczi ad
ministrator, Dicent nevö commissariussal ma indula meg 
bányavárosok felé; száz mázsa ólmot vittek el, s más 
szükséges eszközöket az bányához. Lettélholcz Generális 
felesége is elment velek. Az comitiva száz gyalogbul s 
ugyan (annyi) lovasbul áll. A dánusok számára feles 
lisztet vittek ma Pruck felé. — Roznó- :l) bányárul hogy 
az németeket kivágták, volt ollyan szó, de nem bizonyos. 
Hellembaclmak Viard ötezer aranyát emelte föl (a tőid
ből) Selymeczen; némellyek azt mondják, hogy öt rejtek
helyét iiresétették ki, némellyek csak háromnak mondják; 
valami ax^any, köves gombokat csináltatott volt Rákóczi 
számára, az kikben ötszáz arany volt, azokat is hogy Vi
ard emelte föl.44 (A bányavárosok e dolgait naplóirónk- 
nak Prileszky nyitrai és Nyitráról ekkor érkezett kano
nok beszélé. B. Heilenbach Rákóczi’ bánya-igazgatója volt.)

„Dec. 1. Cusani az maga bagázsiájával tegnap Köp- 
cséntt bészállott az várban; az hadak postérungokban szál
lottak; az dánusokban négy regiment gyiin Mosonyvár- 
megyében, az többi Sopronban marad. — Valami em
ber Turóezbul gyütt; az ottvaló váracskákat. is pracsi-

*) Helyesebben —  mint láttuk — Trencsény és Turócz.
2) A Csallóközben, inindgyárt Pozsony alatt.
3) Tán H r e z n ó ,  mert Rozsnyót a knniczok bírák.
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deálta az Ő Fölsége népe, — Petróczi elment. — Árvát 
mondják, Fogy Ebergényi szállotta Ottlikra.“

„Dec. 2. Heister ez éjjel ment Bécs felé, de se erre, 
se Köpcsénnek nem ment, hanem egyenessen Prucknak.“ 

„Dec. 8. Az dánnsok közül öt regiment gyün be 
Pozsony vármegyében, az hatodik Sopronban megy. Euge- 
nius regimentje Csallóközből kimegy.“

„Dec. 10. Ma Pozsony vármegye gyűlése van az 
dánusok iránt.“

„Dec. 13. Heister legyütt Bécsbül. Az kit azelőtt nagy 
erővel is az egész német nemzet végben nem vihetett, azaz, 
hogy az magyar nemzetet arra inducálhatta volna, hogy 
valami szép színy alatt ollyanra beszélhette volna, az kit 
valaha allegálhatott volna, hogy az már végben ment, az 
ki az 1687. esztendőbéli articulusban van föltéve — prout 
conventum fuerit — most Nyitra vármegyének tizenöt
ezer portiót vetettek az nyakában '). Sopron vármegyé
nek tizenkétszázat (tán tizenkétezeret ?), most Heister ab
ban mesterkedik, hogy az statusok gyűljenek össze, és ő 
is jelen lesz, s azok csinálják az dislocutiót. Boldog Isten, 
ne hadgy el bennünköt!“

„Dec. 14. Az dánusok már Moson vármegyében 
vannak. Bossányi Miklós volt ma nálam, azt mondja, 
hogy az pöstyéni korcsmának már csak az falai állanak, 
az egész fáját elhordták az tapolcsányi németek.“

„Dec. 15. Az bányavárosokon hogy nem igen jól 
vannak (a németek), és Heister hogy Rosenberget emle
geti ; ugyan ő mondja, hogy Tolvaj azt irta, hogy az ku- 
ruczok másképpen nem kívánják az armistítiumot, hanem
ha az bányavárosokrul elgyünnek az németek. — Teg
nap volt ollyan hir, hogy gyülekeznek az kuruczok. 
Heister azt mondja, hogy húszezer aranyban fölfogadja, *)

*) A  eommendérozottakon es recrutákon kívül egy portára 18 5  
portió esett.
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hogy megtartja az bányavárosokat. — Az dánusok ma 
maséroltak az külső - városon; az kik látták, mondják, 
hogy i g e n  megösmerszik  ra j tok ,  hogy  n in c s e n e k  
a n n y ia n  az m e n n y ie n  in ingressu  v o l t a k 1). Mo- 
sonyvármegyében mondják, hogy meglehetősképpen visel
ték magokat.“

„Dec. 17. Ollyan hír van, hogy az b á n y a v á ro s o 
kon l e v ő  n é m e te k b e n  és az zolnai p raes id ia r iu -  
sokban lec sa p k o d ta k .  Az hro.zinkói v ö l g y ö n * 2) 
m eg in t  zász lóssan v o l t a k  c i r c a  decimam p rae 
se n t i s  az ku ruczok .“

Dec. 18. Az egy-két labancz vármegyére rótt 80 
egynéhány ezer portió repartítióját Heister veszi magára. 
Továbbá: „Ma ollyan hír is volt, hogy az bányavárosok
ról valami porta ment volna feljebb (Liptó felé?), hogy 
az kuruczok elszaladtak.“

„D ec. 19. Ócskái katonái szöknek; Heistemek ma 
köll vala elmenni, de kornyadozása miatt mégis itt van, 
holnapra van az szándék, ha el nem halad megént.“

„D ec. 20. Heister ma mene el délután.“ (A bánya
városok segélyére).

„D e c. 21. Tegnap Bajmócz tájár dl rakott szekerei 
gyüvén erre felé Bán uramnak, Bécsénél fölverték (a ku
ruczok); oda száz vég posztó s nem tudom mennyi vas 
és bronza.“

„Dec. 28. Tolvaj uramat mondják, hogy bizonyos- 
san gyUn3) és hogy Ujvárbúi irt Trautsonnak. Tolvaj fe
lől azt ilja Kohári uram szolgája, hogy Tavarnokon

*) Vesd össze Bottyánnak legközelebb közlött levelével: „ E z e k e t  
az  d á n u s o k a t  e l é g g é  h o r d j á k  k a t o n á i m . “

2) A Trencsényböl Morvába vivő völgy.

3) Sáros - Patakról a magyarok országgyűléséről, a fegyverszüneti 
alku pontjaival.

21
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voltak az Generálisok ‘) szemben véle; az ki biztat az 
armístitiummal, csak Bécsben ne rontsák el. Stein vili  
feles c o m m e n d é r o z o t t a l  m eg y  az b á n y a v á r o 
sok felé ,  és á g y u k o t  is viszen magával .“

„Dec. 29. Kohári uram szolgája írja az urfinak 
Tavarnokrul, bogy Tolvaj uram ott érte Heistert, és biz
tatja az embereket az armístitiummal, de azt is hozzá te
szi: hogyha Bécsben el nem rontják az dolgokat. Heis
te r  m i n d g y á r t  a k k o r  b o c s á to t t  k u r í r t  Bécsben.“ 

„Dec. 30. Antal urrul ollyan hir volt az napokban, 
hogy contrahálja az embereit, mintha bé akarna csapni 
Ausztriában vagy Styriában. Ma ollyan hír is van, hogy 
Ócskáin és az emberein valami esett, és tálára az bánya
városok táján is. Ujfalusiné asszonyom azt Írja, hogy 
Litavát föladták bizonyossan.“

XXX.
Ezek után ideje a bányavárosok felé tekintenünk, 

melyeknek Bottyán által kifárasztott, kiéheztetett őrségét 
az imént oda érkezett Heister, Steinville és Koháry tete
mes hadi erővel és élelemmel fölfrissíték. Most már a 
császáriak lőnek ott ismét túlsúlyban, s a háború uj moz
zanatokban vala fölmerülendő. Azonban megkezdődvén 
a rettenetes tél, melynek keménységre nézve, a krónikák 
szerént, akkor élő emberek mására nem emlékeztek: de
cember közepén kivált ott a nagy hegyek között olyan 
irtóztató havak hullának, hogy a katonák lovai eldüledez- 
tek ha az útról leléptenek. Ily időben természetesen na
gy obbszerű hadjáratokról szó sem lehetett. Mindegyik 
félnek nyugodnia kelle szállásain. Ám azért Újvárba si
került olykor-olykor egy-egy élelmi-szállítmányt bejut

H eister, Steinville és K oháry István, mert Pozsonyban ez utóbbi 
is Heisterhez csatlakozók.
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tatnia Bottyánnak, Ebeczky vagy Balogh István födözete 
mellett.

Karácsony tájára elvégre utakat történek lassanként, 
a jégkéreggé fagyott havon is könnyebb lön a járás-ke
lés; a hadi mozgalmak is mindgyárt föléledtek.

E napokban Pálffy kezdé összevonni a német lovas 
hadakat, hogy Leífelholcz-czal Liptóba beüssön.

Rákóczi írja Munkácsról jan. 3-ról 1709. Károlyinak: 
„Újonnan polonkázni akar az német; Zolnárul, Selmeczrül, 
honnan mind contrahálta Pálfi János az lovas hadakat“ * *).

A fejedelem ezekhez képest, hogy a felvidéki hada
kozások folyamát dunántúli diversiók által is könnyítse: 
megparancsolá Eszterházynak, nyargaltassa fel Bécs táját, 
s tegyen valamely derekas csapást. Antal úr tehát mind
járt az új esztendő beálltával összevoná hadait, s míg 
maga a Fertő mellett a németek ballai sánczát ostro
molta meg és vette bé a gyalogsággal: Béri Balogh Ádámot 
jan. 3-kán 3000 lovassal Ausztriába kiildé. E vitéz 
dandárnok egész Bécsig felhatola, mégpedig oly hirte
len, hogy a császár testőrségének is (Hatschierer-Garde) 
egy részét, künn szorítván, szerencsésen elfogta. Egyéb 
foglyokat is ejte, s azon egész környék népe roppant 
zavarban, nagy futamodásnak erede előtte. Igen szép 
nyereséggel téré vissza.

Eszterházy pedig a ballai sáncz bevétele alkalmával 
többet 100 német gyalognál levágatott, a többi éj idején 
a belső sánczot üresen hagyta s elszökék. De a szintén 
menekülni akaró 80 Savoyai Eugen herczeg ezredebéli 
dragonyost észrevevék a kuruczok, utánok eredének, 18-at 
elfogtak, s a többit úgy levagdosák, hogy 10 — 12-nél 
több el nem szaladhata2).

*) K árolyi-levéltár.

*) Eszterházy levele Bercsényihez. (Tábori könyv.)
21*
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Bottyánra az új év (1709.) a szécsényi várkastélyban 
viradt fel1).

A dolgok ez idő tájban, kivált Újvár körül, még 
meglehetős jól mentenek, daczára a császáriak nagyban 
túlnyomó erejének. Berthóthy István írja Újvárból 1709. 
január 14-kéről: „Minket az ellenség kemény porták ál
tal gyakran látogat, noha Istennek hála, mégeddig min
denkor  notabi l is  ká ráva l  ment el innen,  nekünk 
pedig  semmi k á r t  nem tehe te t t“ 2).

A bányavárosok körül azonban a beszterczei lovas
német a szenográdi kurucz őrséget kinyomta állomásáról. 
Bottyán is gyorsan segítséget külde, s az ellenséget, 50 
emberét levágván, élelmet-szállító szekereit elfogván, meg’ 
visszaverte, s őrségét újra Szenográdra helyezé.

Rákóczi irja Károlyinak Munkácsról 1709. jan. 17- 
kéről: „Tegnap vettem vala Bottyán levelét, hogy az 
Beszterczén maradott lovas német a szenográdi postírun- 
got kinyomta vala; melynek is visszaveretését  min
den profontszekerei  elnyerésével,  és ötven ember 
ká ráva l  e mai levelében adta tudtomra“ 8).

Pálffy és Leffelholz január első felében benyomúlt 
Liptóba. Itt kurucz részről a Varíntól idehuzódott Ré- 
they János lovas, Czelder Orbán és b. Andrássy Pál gya
log' ezerei voltának; ez utóbbiak, különösen Czelderé, na- 
gyobbára német szökevényekből állók. Ott volt még b. 
Révay Mihály is, Eszterházy Antal dragonyos ezerének 
alezredese, egy század dragonyossal. Ennek már rég át 
kellett volna mennie a Dunán, ezredéhez, de mind csak 
halogatta, — immár titokban Pálffy embere lévén. A 
minthogy Pálffy Liptóba nyomulásakor nyilván labancz- 
czá is lön 80 dragonyossal, s a turóczi és liptói nemes- *)

*) L. 1 7 0 9 . jan . 1. Szécsényben kelt saját levelét Nógrádvárm egye
a) Károlyi-levéltár. [levéltárában.
®) Ugyanott.
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ség egy részével. Példáját követte a Czelder és Andrássy 
ezerének német része. Pálffy erre Árva vármegyébe is 
felcsapott, s Árva várát bloquádába vévé. Hadjáratát 
nem kis mértékben segíté elő Lubomirszky herczeg, a 
ki 4000 válogatott lengyel lovassal tört be, a császáriak 
segélyére, mígnem Berthóthy Ferencz által megveretett 
vala1). Bercsényi így ir ez idő tájt Károlyinak: „Révay 
Mihály az átkozott, labanczczá lett 80 dragonyossal, az 
turóczi és liptai nemességgel; az Urban (Czelder) és 
Andrási gyalogjaiban is sok lett s elállótt; soknak keze, 
lába fagyott, úgy hogy mind az kettőben sem hiszem 5 
vagy 6 százat lenni“ 2).

Mihelyt Bottyán értesűle, miszerént e napokban 
Pálífy és Leffelholz Liptó elfoglalására mentenek, hogy 
őket visszahívja, megparancsold Csajághy János Divény- 
ben vezénylő brigadérosának: szedje össze a körülötte 
lévő őrségbeli hadakat, és törjön át Zólyomba, zárolja 
körül a németek ott lévő erődjeit.

Csajághy ennek folytán jan. 13-kán a fürészi szoro
son keresztül 800 lovassal 200 hajdúval — ennyinek 
írja ő maga — beütött Zólyomba, s bloquádát állíta Vég
les, Zólyom, Besztercze előtt. A kuruczok beütésének 
hírére az ellenség Liptóból harmadnapra visszatér — a 
magyarok czélja ezzel el volt érve — és Garamszegnél 
megtámadja Csajághy előőrseit. Ez Ocsováról megsegíti 
őket, s Viardot megüzi, ölvén, fogván népéből; mígnem 
Ribámál maga Heister, Stein viliéi, Viardot megsegítve, 
nagy erővel megrohanja Csajághyt. Ez megfordul, a szűk 
szoroson hajdúságával beléjök tüzeltet, de mégis vissza- 
nyomatik. A kuruczok nem vesztettek többet 20—30 
embernél, s vagy 40 lónál, melyeknek gazdái az erdő-

*) Kolinovics.
2) Károlyi-levéltár.
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ségben, s nagy hóban gyalog menekültek át a fürészi 
hegyszorulaton.

Heister Divényig nyomúla, de jan. 20-kán megint 
visszatért, s a kuruczok újra elfoglalák elébbi hadállá
saikat, pár nap alatt összeszedvén a szokás szerént rész
ben megoszlott katonaságot. Egyébiránt az eseményt 
legjobban leírja maga Csajághy, a ki személyére nézve 
nagy veszedelemben forgott, s vitéz-módra pisztolyával 
menté meg magát, bár paripája oda-marada. Levele, 
melyet Losonczról 1709. jan. 21-kérdi valamelyik tábor
nokának irt, így hangzik:

„Én az Liptóban ment ellenségnek revocátiójára 
szándékozván, tegnap egy hete Zólyom vármegyében 
általmentem, Orosz Pál, Szalai, Nikházi, és Bezerédi- 
féle (most Pásztói Horváth István) regimentekkel, s cir
citer kétszáz hajdúval, de mindnyájan se voltunk eze- 
ren1): mégis Viglest, Zólymot bloquádálván, Beszterczén 
Heistert, Steinvillet is úgy megszorítottuk, hogy sem 
élést nékik nem vihettek az körüllévő strázsáim miatt, 
sem penig kétezernél többször kijönni nem mertek; ak
kor is mindenkor levagdaltunk s fogtunk bennek. Csü- 

-törtókön estvére Lip tóbul  revocá l ta tván  Heister  
az cava l lér iá t ,  csak az Volffeskehl regimentjének né
mely részét hagyta oda; pénteken reggel Beszterczéről 
kijött erre 1400 lovassal és öt compánia gyaloggal, s 
két taraczkkal, Garanszegen lévő strázsámat felverte vi
gyázatlanul; azok egy ember kárral, az hogy szaladván, 
hirt nem tehettek, és az német progrediálván, ha Zolna 
felé bocsátott portámra nem akadott volna az Vor-Trup- 
pokkal Viard: Ocsován is mind az Szalai, Orosz Pál, s 
s Nikházi uraimék regimentjeit fölverte volna. Arra mind
járt Ocsovára hir esvén az puskázásbul: reá szaporodott *)

*) Az ezredekbol term észetesen az űrállomásokon is keltvén hagynia.
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az ellenségre az katonaság, és egész R ibár ig  űzték, 
vágták ,  fogták  az ellenséget;  ott Heister, Steinville, az 
öreg Truppokkal superveniálván, az mieinket megtolta: két 
hadnagy maradott Szalai uram regimentibiil fogva. Ocso- 
várul Gyetva felé nyomakodván az három regiment az 
ellenség előtt: azokat az passusra bocsátván az gyalog
ság után, magam Bezerédi regimentivel az ellenséggel1) 
öszvekaptam, ugyanott Gyetvánál, Viardot keményen meg
tolván, — h u l lo t tan a k  el bennek ,  magát  is ke
véssé, el nem fogtuk;  ott is Heister, Steinville, sebes
sen jővén, megtolt, de semmit bennünk nem ejtvén min
denütt az hátunkon jött, egész az hajdúkig; kiket utolér
vén, az erdőben béállítottam, ott velek hátul (hátra) ma
radván, az katonaságot előre küldöttem az passus felé 
Horváth Istvánnál és két három tisztekkel. Azzal meg
fordulván az ellenségnek: egyszer tüzet adni parancsol
tam az hajdúságnak az németre; kinek is az hátulja tü
zelni kezdvén, Viard nem hátra fordult azzal, hanem 
keményen puskáztatván reánk, az katonaság (értsd: lovas
ság) hátára hajtott. Ott mellőlem elugorván Horváth 
Istvánék, magam maradtam, és nagy dűlt fák, sürü 
berek mellé esvén, az lovamon lévő czafragot két felől 
megfogván, magamat is rángattak, csak kardommal re- 
pelláltam; azalatt én is lovamrul lefordulván, Viard par- 
donírozására az félpisztolyt kaptam, s azzal salváltam 
magamat — az német mellyének vetvén; úgy az sűrű 
berek közt az nagy hóban nehezen evadálhaték, sok sal- 
vét adván reám. Akadtam aztán gyalog az hajdúim 
közzé az hegyek közt, és egy rest lovon Gácsig hoztam 
circiter 90 hajdúmat, kiket az praésídiumban bétettem, 
és magam tegnapelőtt idejöttem az futott katonaság meg- 
csuportoztatására, mert azoknak osztán az hátokon .egész

') A  visszavonulást fedezendő.
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az Bezerédi regimentje postírungjáig jött az ellenség; 
mégis Divénben általmenni nem mert: mert mind egy 
lábig ott fogta volna el ott hagyott hajdúimat, tiszteimet, 
zászlóimat, magam lovaimmal együtt. Azok is onnand 
osztán magokat erre Losoncz felé retirálván, étczaka kár 
nélkül eljöttek; s most már gyűjteném az katonaságot, 
de Nikházi s Szalai uram regimentjei csak elmentek alá- 
felé, Orosz Pál uraménak is egy része, — az többi fő- 
strázsamesterekkel (főstrázsamesterökkel) Szitnán posté- 
rungban vannak. Bezerédi - regiment is mind alá ment, 
zászlóikat, tiszteiket most küldöm utánnok öszveszedni, 
itt hagyván circiter százig valót belölök: ez már most 
az országszabadító had itt mellettem! Tegnap osztán 
Heister visszament által az (fíírészi) passuson; úgy hi
szem, Bécsben mégyen, mert még ma egy hete el kellett 
volna mennie, ha Beszterczén nem szorult volna. — Ne
kem nem veszett talám csak egy hajdúm is , katonaság- 
bul circiter 20, de lövök maradott (oda) harminczig — 
negyvenig való. — Két rendbéli ordináriát hozván Viard 
és Heister után még Vámosfalván voltak: azokat inter- 
cipiáltattam, és nyolcz dragonyossát levágattam vetek. 
Az mely rabokat fogtunk, azokat holnap el fogom indít
tatni Eger felé. Ma visszamegyek Divénben ismét“l).

Csajághy ez eset után a furészi szorost ledöntögetett 
fákkal eltorlaszoltatta, bevágatta, nagyobb biztosság ked
véért1 2). Az eléadott zólyomi esetet Szemere László is 
említi Károlyihoz intézett levelében, felhozván, hogy ez 
alkalommal Csajághynak gránátos százada labanczczá lett 
volna, a mi azonban nem valósula, minthogy maga Csa
jághy erről egy szóval sem emlékezik.

1) Károlyi-levéltár.
2) Saját levele Károlyihoz.
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ír  még e tárgyról Szent-Pétery Imre dandárnok is 
Szent-Péterről 1709. jan. 25-kéről és 26-káról, ekképen: 
„A mieink általmenvén az fürészi passuson, megszállottak 
Gyetván az gyalogokkal Csajági uram, az lovasok Ocso- 
ván; az németnek lovassá indult volt Báth felé; az 
mieinknek oly szándékok volt: Beszterczét üssék meg. 
Addig várakoztak több hadak u tán: az német után hír 
menvén, visszafordult, az portásokba akadván Mező nevű 
hadnagyát Szalai uramnak megölték, vicéjét (az alhad
nagyot) elfogták; addig Csajági uram az gyalogsággal 
az hegynek eshetett; az lovast annak az szoros passus-
nak hajtotta volt az ellenség.......... Divényhez által-
jött (a német), az ottvaló faluknak marliájokat, jószágo
kat elvitte, s harmadnap múlva visszatért. Nagy bódu- 
lásban lévén ez föld népe, Rima-Szombat s Putnokig 
szaladott . . . Csajági uram, az mely hajdúja megmaradt, 
visszaszállott Divénybe, de igen megoszlott; az mint ő 
kegyelme írja: az mieinkben nem igen vesztenek többen 
25 vagy 30. Addig se penetrált volna az német: de az 
divényi tiszttartó Feja János lévén áruló, ő megvárta 
őköt, s el is ment az németekkel“ 1).

Heisternek Divény tájára nyomulása, s a Garam 
és Újvár között lévő falvak széna-szalma dolgában ki- 
pusztultsága miatt Bottyánnak Ebeczky és Balogh eze
réit át kelle hívnia a Garamon, minek következtében a 
mocsonoki és nyitrai német mind lejebb csapkod vala, 
egyesülvén olykor az Esztergomból «kitörővel. így aka- 
rák Bottyánt Újvártól lehetőleg elrekeszteni. Ezenkívül 
ugyan január közepe táján az esztergomi német Börzsö
nyig hatolván: az ott állomásozó kurucz csapatot meg
lepte és megverte. Szemere László irja Hevesről jan. 
26-káról Károlyinak:

*) Károlyi-levéltár.
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„Az Esztergomban lévő ellenség Bersenben lévő 
gyalog és lovas hadat felverte, felest levágván, és rabul 
is eleget elvitt. . . .  Most hozták hírül, hogy Visegrád- 
nál az Dunát (jegét) szalmáztatja az ellenség“1).

XXXI.

A dolgok ezen állásában, lehetetlen lön Bottyánnak, 
miután az ellenség mindenfelől ennyire nyakára szaporo- 
dék, a Szécsényben, Gyarmaton hol nagy fáradsággal 
összehalmozott élést Újvárba beszállíttatnia, a nélkül, hogy 
koczkára ne vesse: miszerént az ellenség fölvervén a csekély 
hadat, melyet kíséretül adhat, elnyerje azt, gazdag zsák
mányéi. Akkor aztán könnyű lenne Újvárt kiéheztetniük. 
Más részről a folyamok jegei még szilár dúl állván: a 
szállítás, sőt más, nagyobb hadi vállalatok próbálása is 
alkalmas lett volna: ha lett volna — kivel. A Duna is 
keményen be volt fagyva; Eszterházy Antal a dunántúl 
való kurucz hadakkal ha átjőne: egyesülhetnének, s visz- 
szahódíthatnák a Csallóközt, vagy egyéb vidékeket.

Bottyán e terveit január közepén megirá Rákóczinak, 
Bercsényinek, s az eleség Újvárba szállíthatására segély
hadakat kért, mielőbb, a jegek felolvadásáig, mert azután 
— a hegyekben roppant hó lévén — tartós folyam-ára
dásokra, a közlekedés teljes megszakadására vala kilátás.

A fejedelem igazat ada neki, s rögtön megparan- 
csolá Károlyi Sándornak, hogy a túl a tiszaiakkal, men
nél több haddal lehet, azonnal induljon Szécsény felé. 
Megparancsolá Eszterházy Antalnak, hogy seregét készen 
tartsa, miszerént ha a Bottyánnal egyesülendő Károlyi ál
tal tudósíttatik: azonnal átjöhessen a Dunán, s együtt hár
man vigyenek végbe valamely jeles hadi dolgot, mi
után ilymódon tekintélyes erőt fognak összpontosítani.

') Károlyi-levéltár.
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Mindezen intézkedésekről Bottyánt is értesíté a feje
delem, úgy hogy örvendeztető válasza már jan. 20—22-ke 
korul kezeiben volt az öreg tábornoknak.

Bottyán az iménti tervről azonnal, nagyobb biztosság 
okáért k é t rendbe l i  irat által értesíté a maga részéről is 
Eszterházy Antalt, mellékelvén egyszersmind a fejedelem
nek ő hozzá (Bottyánhoz) küldött levelét, melyben a rész
letek, — közöttük a túl a dunaiak általrendelése — elő 
voltak sorolva.

Eszterházy Szombathelyről — mert ott telelt — feb
ruár 3-káról válaszol Bottyánnak; ő, úgymond, vett már 
Bercsényitől erre vonatkozó rendeletet, s mihelyt Károlyi 
és hadteste feljő, és ő tudósítását veendi: azonnal sietend 
hogy velők egyesüljön, és együtt a mit lehet végben 
vigyenek1). A fejedelem mellékelt levelét visszaküldé.

Egyúttal személyes fölkelést hirdete a túl a dunai 
nemes vármegyéken, és a brigadérosokhoz, ezredesekhez 
Szombathelyit 1709. febr. 6-án kelt ily rendeleteket külde: 

. „Méltóságos Generális - Marschallus Károlyi Sándor 
úr az Dunamelléki és Vágón túl való operátiókra maga 
feles számú corpussa rendelésével Generális Bottyán János 
úr népe, hamar üdőn oda-érkező conjungállásával indít
ják meg hasznos operátiójokat ő kegyelmek; Colonellus 
uram azért oly reflexióban tartsa maga ezerét, hogy az 
mozdítandó túlsó operátiókhoz képpest dum et quando 
oda az hova az Haza szolgálata hozandja magával, meg
indulhasson; egy corpusra verődvén, e diametro magyar 
vérünket szomjuhozó s hazánkbul kiveszteni kívánó erő
szakos ellenségünkre megindulván: egy szívvel - lélekkel, 
hazánkért, nemzetünkért híven, confoederatiónk megtar
tásával ne szánjuk életünket feláldoznunk, és vérünket 
kiontanunk! “ * *) Az irat további részében kárhoztatja né

*) Eszterházy Antal tábori könyve·
*) Tábori könyv.
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mely tisztek „csiiggedezését végső hazafiuságokban“ ; Ocs- 
kayt a „nemes confoederatiótul elszakadott hitetlen pártos “- 
nak nevezi; végre biztatja, lelkesíti a tál a dunaikat, hogy 
a Duna-balparti országrészt ők segítsék fegyvereikkel is
mét helyreállítani.

A fejedelem pedig Munkácson 1709. jan. 20-kán kelt 
levelében így sürgeti Károlyit:

„Kegyelmed légyen azon minden tehetségével, 
hogy mentül  felessebb számmal mehessen, mivel 
most is minémii levelét vettem Bottyánnak, pro infor
matione accludálom kegyelmednek *); melybül meg fogja 
kegyelmed látni, hogy még azon erősség (Újvár) pró- 
fontizálásában is kegyelmednek kell segíteni. Az mi az 
hajdúság elszéledését illeti: azt addig is tehetsége szerént 
hajtassa öszve Bagosi2), és tartsa készen pro omni eventu
re ru m ............ Orosz Pálnak a Tisza-Duna közé való
menetele hasznosabb lesz az itt való léténél, kihezképest 
kegyelmed magával elviheti . . . Újonnan is csak azon 
obtestálom kegyelmedet, hogy mentül  több had a t  
vigyen m ag á v a l“ 3).

Bercsényi viszont ekkép biztatja Károlyit, Kassáról, 
január 26.: „Az Újvárban rendelt élés, pénz, posztó mi
csoda, mind ott van Szécsényben; nem meri megindítani 
Bottyán: az esztergami s nyitrai német összejár; kegyel
med útja közben jó lesz beszállítani azt is, s többet is . . .

Megírtam Antal urnák (Eszterházy), hogy előbbi le
veleimhez képpest ő kegyelme is csak Csallóköz felé in- 
stituálja operátióját, úgy, hogy communicatis consiliis 
Duna mellékére való érkezésével kegyelmednek, úgy dis- 
ponáljon kegyelmetek az következendő progressusokrul,

!) Fájdalom, a gr. K árolyi-levéltárban ma már nincs meg.
q) P á l , derék hajdu-brigadéros, K árolyinak atyjafia. Nem sokára 

ezután —  február vége felé —  hirtelenül m eghal pestisben.
3) Gr. Károlyi-levéltár.
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a mint legalkalmatossabbnak s hasznossabbnak fogja 
ítélni “* 4).

Továbbá Unghvárról február 5.: „Bottyán levelébiil 
is csak azt látom, az mit mindenkor láttam s jelentettem 
Munkácson is (a fejedelemnél): bogy eró's helyeken lévén 
postírungja az ellenségnek, s annyi, az kivel ottvaló lia- 
daink nem bírhatnak: s ugyanazért rendeltetett vala > az 
Fölséges Fejedelem által ilyen titkossan az kegyelmed 
indulatja, hogy maga liirivel zavarhassa meg kegyelmed 
postírungjait, és arra ébredjenek mindenütt; mind Bottyán, 
s mind Csáky Mihály és Andrási Pál uraimék másfelül; 
az mint is már én jó móddal expediáltam Kassárul Liptó 
felől való disposítiók iránt, és Andrási István uramot 
Muránban küldtem pro communicationem observanda, és 
hogy kegyelmedtül s indulásátul várván, in tempore in
dulhassanak azok is.............Úgy parancsolta az Fölsé
ges Fejedelem “2).

Károlyi Sándor Debreczenből január 25-kéről tudó
sítja apja-urát Bottyánt, hogy indul3). S elég gyorsan 
jőve, mert jan. 31-kén már Hevesen találjuk4). Hogy jö
vetelére valóban szükség volt, látjuk Bottyánnak Szécsény- 
ből jan. 30-káról hozzá irt válaszából, mely „Hatvan vei 
Heves“ czímeztetik, s benne, szokásos enyelgései után fia
urával, egyebek közt így ir a tábornok: „ ............ Feles
hadak jőnek Fiam-Urammal, hacsak immediate nem me
gyünk vélek egy notabilis próbát tenni, vagy közülük 
némely regimentekkel postérungokat felváltatni: itt e tá
jon levő teljességgel kipusztult vármegyékben annyi had
nak subsistentiája éppen nem lehet; másként  a succui-

*) Károlyi-levéltár.
®) U gyanott.
a) Bottyán válasza e levélre, jan. 30-káról.
4) Eszterházy Antalhoz irt levele.
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sus igenis kívántat ik .  Vágón túl s úgy Nagy-Tapol- 
csány táján mindenütt imposterálta magát az ellenség, s 
újvári portásinkban is, a midőn e múlt napokban már 
midőn vissza nyereséggel tértek volna: utolérvén, felver
tek; az (újvári) praesidium is igen szűkül, én jó l lehet  
feles éllést öszveszerezet tem, mindazáltal sok felé való 
szüntelen excursiói miatt az ellenségnek nem tudhatván 
eddig is hova kapnom: meg nem indíthattam. Tegnapi 
napon is újonnan, kevés kárral ugyan, mindazáltal barsi 
postérungot selymecziek kinyomták; ez múlt napokban 
Börsönben gyalogságunkat is megoszlatták. Hacsak 
mostani fordulásunkkal nem efficiálhatunk — Isten Nagy
ságodat hozván — valamit: az ellenség naponként mind 
jobban-jobban dilatálja magát, s munkás abban, hogy Új
vártul elszoríthasson bennünket“1).

A tiszántúli hadak jövetelére azért is nagy szükség 
vala már, mivel Bottyán ezredei az örökös patallérozá- 
sokban, őrködésekben, s kivált a lovasok a takarmány 
szűk volta miatt is, nagyon megsanyarodának; ideje vala, 
hogy legalább némi részben felváltassanak. Bezerédy 
régi hires ezere már 700 főre szállá alá, abból is 100 
lovatlan volt. Ekkori ezredese Horváth István iija Pász- 
tóról febr. 1 -jérői Károlyinak: „Csajági János commen- 
dérozó brigadéros uram ő kegyelme ordereit immár há
romszor vettem, kivel mostan is ké t zász lóal ja  (200) 
katonám divínyi postírungban vagyon; írja ő kegyelme, 
hogy Méltóságos Fő-Generális uramnak ő Excellentiájá- 
nak parancsolatja, hogy viszont azon postérungban, mel
lettem lévő katonasággal compareáljak. En igen kevesed- 
magammal, úgymint circiter háromszáz lovas közkatonák
kal, és k ik  az e lmúlt  veszedelmes á l l a p o tu n k b a n  *)

*) Károlyi-levéltár.
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gy a lo g o k k á  estek, m in teg y  százakka l  compareál- 
hatok“ ').

Sokkal siralmasabb állapotra juta a nemes jász ezer, 
mely Szebellében volt őrállomáson. Parancsnoka Kókay 
Márton ezredes ekkép ir vala Bottyánnak Szebellébről 1709. 
febr. 2-káról: „Méltóságos Generális, nékem mindenkor 
nagy U ra m !............ Új híreket Nagyságodnak nem ir
hatok ............ hanem hogy mindennemű széna- abrak
beli takarmány ezen nyomorált postérungban is teljessen 
elfogyván, lovainkat tovább nem sustentálhaljuk; hanem 
ha Nagyságodnak úgy tetszik — hogy éhhel lovaink el 
ne veszszenek — lovainkat Nagyságod gratiájábul haza 
küldözöm a Jászságban; magam vélek ha jdú i  sort  
viselvén kéntelenittetem vélek a postírungot oltalmaz
nom. Az ellenség ugyan kiizengető agyarkodásával ret- 
tegtet bennünket: de mégeddig előtte s tőle való féltünk
ben ki nem szállottunk; csak a takarmány szűk volta 
engedné, mind ennyi nyomorúságos, sűrű, és pihenés nél
kül való szolgálatunkkal a Nemes Hazát szolgálni készek 
volnánk, és előtte féltünkben ki nem szaladnánk, de mint 
ellenségnek: j o b b a n  a szükségnek golyóbisa turbá- 
lást tészen közöttünk. Mellynek orvosságát egyedül Nagy
ságod úri grátiájára alázatossan bízom, s kegyes jó vála
szát alázatossan el is várom. Caetero Isten tartsa Nagy
ságodat szerencséssen sokáig. Maradván Nagyságodnak 
mindenkori kész alázatos szolgája

K ókay  Mártony m. k .“ 2).
Bottyán, jan. 30-ki levelével egyetemben egyik ezre

desét Zsámbokit is elküldé Károlyihoz, hogy élő-szóval 
mindenről bőven értesítse tábornoktársát.

f) K árolyi-levéltár. 

a) Ugyanott.
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Károlyi azután február első napjaira feljőve Dejtárra, 
s Bottyánt meglátogatá Szécsényben, ez viszont őt Dej- 
táron. Úgy egyezének meg e tanácskozásaik alkalmával, 
hogy Károlyi menjen a hadak egy részével az élés-szál
lítmány fedezése végett Újvár felé, Bottyán pedig marad
jon helytt, a bányavárosok felé vigyázandó. De saját ezre
dét némely más katonasággal, továbbá két legjobb briga- 
dérosát: Ebeczky Istvánt és Baloghot adja szintén a ma
gok ezredéivel Károlyi mellé, bogy ezek közreműködé
sével a hadvállalat annáljobban sikerüljön. Ezzel meg
kezdők a vármegyéken a szánok összeliajtatását, hogy a 
Szécsényben, Gyarmaton, Ságon, Dolányban stb. felhal
mozva lévő gabonát, lisztet, szalonnát, bort, pénzt, posztót 
beszállíthassák, mennél többet s mennél hamarabb lehet. 
Vágó-marha is vala 800, melyből 500-at Bottyán pénzért 
vetetett össze, 300-at pedig a vármegyék ajánlottak, adó 
fejében. Ezeket is be kelle hajtatni a várba.

Az élelemre ugyanis szükség volt már ott, mivel azon 
800 szekér liszt, gabona, s nehány száz vágó, melylyel 
Bottyán az erősséget mindgyárt az 1708-iki ostrom után 
megélelmezé: immár fogyatékán vala, ámbátor a tábor
nok egyelőre azt hivé, hogy — mint Bercsényinek 1708. 
nov. 4-kéről irta — vagy egy évig el fog tartani. Oka 
pedig e hamarábbi elfogyásnak az: hogy Újvárban a ki- 
portázások végett most sokkal nagyobb őrséget tartottak 
mint azelőtt, továbbá az eleség, bor stb. kiosztásával a pa
rancsnok kissé bővebben bánt, hogy az igen vitéz őrséget 
legalább ilymódon jutalmazza.

Bottyánt és Károlyit kissé odahagyván, lássuk a po
zsonyi Labancz  Napló 1709. január haváról szóló ada
tait, a mennyiben a bányavidéket és az újváriak tetteit 
illetik.

„Jan. 4. Johannes gytitt ma Verbórul; azt mondja, 
hogy ollyan hir van, hogy Ócskái katonái közül alig
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maradott meg valamelly, hogy mind visszaszöktek az 
kuruczokhoz. “

„Jan. 5. Ma semmi hirt sem beszéltettek egyebet, 
hanem, hogy bán uramot Árva alá küldte Heister; elvá
lik, az havas és erős idő miatt mit vihet O Nagysága 
végben. Magát Heistert várnák, de még nincs hire. — 
Az Duna béállott. “

Jan.  8. és 10. a rettenetes nagy hidegekről beszél; 
„az emberek szaporán fagynak“, Pozsonyban „az külső 
városban egy szegény asszony gyermekestül fagyott meg 
az ágyban, az urát is holt-elevenen találták mellette.“ 
A kóborló farkasok úgy elszaporodtak, hogy még a Csalló
közben is több embert ettek meg, egy dühös csorda pedig 
Szeredről Pozsonyba törekvő 25 német muskatérost szak- 
gatott szét. A hó igen nagy. — Képzelhető ily időben 
a hadakozás!

„Jan. 15. Prileczky (kanonok) írja Nyitrárul, hogy 
az nyitrai commendant Báthoz (?) ment Heister eleiben; 
hogy az kuruczok az bányavárosok felé mentek volt, de 
az régi szokás szerént elébb-állottak. “ (Ez, mint mondók, 
Heisternek segítségül odaérkezte miatt történt. „Az nyi- 
travármegyei nemessek közül az kik vissza akartak volt 
gyünni (a labanczokhoz), Rosemberken (Liptó) vannak 
árestomban. “

„Jan. 16. Heistert mondják Báthban van (?); az 
kuruczok az bányavárosok felé indultak volt, de meghall
ván Heister készületit ellenek: visszamentek. “

Jan.  19. Nyitramegyébül érkezett emberek hozzák 
hírül, hogy „kétszáz németet  vág tak  le valahol Ta- 
polcsánon túl az kuruczok, de Tapolcsánra is kurucz ra
bot vittek, egyet.“ Ez az újvári porta dolga lesz.

„Jan. 22. Pálfi (Miklós) uramhoz hoztak valami 
német tiszttül egy levelet, az kiben Írják, hogy Heister
árvái expedítiójában három százharm incz  eg y n ih án y

22
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embert vett meg az hideg, specificálván: hányán holtak 
meg közölök, s hánynak lába, orra, füle fagyott el.“

„Jan. 24. Kelaróczi ember gyütt, sok szekeret ta
lált elő idegyüvet, az mellyeket forspontnak hajtottak 
azok alá az németek alá az kik Árvában és Liptóban 
voltak; hogy kigyünnek onnand.“

Rákóczi és a császár biztosai ez idő tájt értekezének 
a fegyverszünetről, melyet naplóiró igen óhajt, s róla 
a legcsekélyebb hirt is feljegyzi. 25-kén egyebek közt 
így ir erről: „ Ollyan szó is van, hogy Heister impedi- 
álni kívánja az armistítiumot, és az fiát is azért küldte 
Bécsben, s hogy ma Leopoldban száll (Heister); de ez 
még nem bizonyos; adja Isten : legyen hazugság! “

„Jan. 27. Heister csütörtökön ment Tavarnokra; 
igaz fog lenni, hogy impediálni kívánja az armistítiumot, 
— talám azért hozza az ördög!“

Jan.  28. Heister Pozsonyba érkezik. 29. „Heister 
elmene Bécs felé póstán; az vármegyéket oly szépen 
alleválta, hogy megént több portiót vetett mindenikére.“ 

Alább ismét, ugyan e napon : „Heister felől ma oly- 
lyat mondottak, hogyha másért nem is, de az b á n y a 
városokon  lévő németekre  nézve akarja ő is, hogy 
legyen meg az armistítium, mert  nem volnának  a nél
kü l se békével,  se nem élhetnének.“

Ezzel térjünk vissza tábornokainkhoz.
Károlyinak gyalogságát az erdélyi szorosokon: a 

Karikán, Zsibónál, s a Körösvölgyén Sebesvár körül kelle 
hagynia, Bagossy Pál brigadéros alatt, az erdélyi, és a sar- 
kadi sánczban az aradi  németre vigyázás végett; de se
besen is akarván feljönni: hajdúságot ez okból sem hozhata; 
továbbá lovasságából is három ezred: a báró Palocsay 
Györgyé, Bóné Endréé, s Domahidy Lászlóé Nagy-Várad 
körülzárolását folytatandó, helyit maradt; e szerént maga 
csak hat regimenttel jöhete: saját, Kárándy Mihály, Pikó
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Dömötör, Nyúzó Mihály, Bikk László, és Bessenyey 
Zsigmond ezereivel. Bottyán a maga hadtestéből mellé 
adá tulajdon egész ezerét, Ebeczkyét is egészen, Géczyéből 
a künnlévő 600 embert, a nemes jász ezernek, Bercsényi 
és Vajda ezerének egy részét, Balogh Istvánéból mindazt 
a mi bennt nem volt Újvárban; s nehány nap múlva 
Zsámbokit is a Garamig bocsátá ezerestül, a kit eleintén 
azért tartott vala vissza, mert Buda felöl ellenség kezde 
gyülöngeni; később azonban, miután ez ellenséget Vácztól 
visszanyomá, elégségesnek itélé ellene Csáky és Szemere 
ezereivel őrködni. Ekkép Károlyi mellé adott először vagy 
4000 lovast, s később ismét 1000-et.

Hogy Horváth István ezere is Károlyival küldetett-e? 
nem tudhatni bizonyosan; sőt az elébbeni rendeletek szerént 
Divény tájára kelle mennie. Horváth így ir Sós-Hartyán- 
ból febr. 5-kéről Károlyinak Bujákra vagy Széesénybe: 
„ Sós-Hartyán táján tartóztattam az katonaságot, Excellen- 
tiád ordere szerint. Excellentiádot kérem ezen katonáim 
által, méltóztassék újobban parancsolni: mitevő legyek ? 
kiváltképpen mivel Méltóságos Generális Bottyán János 
uram O Nagysága által némely vádiások iránt meg vagyok 
határozva, s parancsolatom vagyon O Nagyságától, hogy 
ezen holnapnak tizenkettődik napjára O Nagysága elei
ben compareáljak. Ha Excellentiád O Nagyságával szem
ben lészen: kérem alázatossan Excellentiádot, méltóztas
sék kegyelmes jó uram lenni“ x).

A katonaság nehány száz szánat hirtelenében össze
hajtván, ezek folyvást rakodtak az eleséggel az éléstárak
nál, mígnem Károlyi, kit febr. 5-kén még Szécsényben 
találunk Bottyánnál, febr. 7-kén megindúlhatott 10,000 
huszárral. Ebeczkyvel és Balogh Istvánnal erős dan
dárokat külde előre. Balogh febr. 8-kán Báthra érkezett,

!) Karolyi* levél tár.
22*
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de hadait még azon nap a Garamon túl Tapolcsányig 
és Nyitráig száguldoztatá. Febr. 9-kén Barson volt, s onnét 
irá Károlyinak: „Bátliban semmi más hírét az ellenség
nek nem értettem, hanem hogy a szent-benedeki kijött 
volna; kihezképpest pro recognitione commendéroztam 
Fó'strázsamester (őrnagy) Szabd János uramat Kovácsi 
felé; ki is reportumot kiildvén, semmit hírét és gyüle- 
kezetit az ellenségnek nem experiálta; s arra való nézve 
is, hogy jobban kitanulhassa a dolgokat, földet: útját 
fogja continuálni Tapolcsán felé és Nyitra felé is. — 
Eddig folytatván írásomat: hallatott taraczklövés; elhiszem, 
feljiilirt portának hire ment Szent-Benedekben. — Köz
hírül 1)állatik: Ocskay László Nagy-Tapolcsánnál gyüle
kezne, de nem bizonyos“ ’).

Más részről Ebeczky Csatánál átkelvén a Garamon, 
febr. 12-kén Für, és Kürt s a táján levő falvakra érke
zett, s Újvárig kiséré a befagyott folyamok jegén átszál
lított gabnás-szekereket s egyéb szállítmányokat.

Balogh ugyan ezt tévé, s febr. 14-kéről Fűssről — 
honnét ekkor saját gabonáját hordatja vala — irja meg a 
már 9-kén Zsilízre, Famadra elérkezett Károlyinak, hogy 
Bottyán más rendbéli hadai: Horváth István és Illavay 
Mátyás (Bercsényi ezere) kapitányok alatt febr. 14-kén 
reggel Szent-Benedek alá csaptak, s kicsalván az ottani la- 
banczokat, úgy összevagdalták, hogy több közülök 4 nél 
nem szaladhatott* el2) ; azonkívül 11 -et elfogtak, a kiket 
Balogh bekülde Újvárba. Ez erősségbe nagyban folyt 
az élelemszállítás, Géczy Gábor pedig kihozá ezerének 
benntlévő felét, a künntvoltat viszont behelyezé. Károlyi 
maga Jászfaluig hatolt, de személyesen meggyőződvén a . 
rettenetes havakról, tudósítá Bottyánt, miszerént a Csalló

*) Károlyi-levéltár.
®) K árolyi-levéltár, a honnét ezen egész hadjárat adatait nagyobbára 

inerítéin. A külön m eg nem nevezett adatok mind ebben léteznek.
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közbe és a Vágón túlra való nyomulásról a havak olvadá
sáig szó sem lehet, mert az utakon kívül lovas haddal 
lehetetlen járni. Ugyanezt Berthóthy István is irja Újvár
ból febr. 6-káról: „Valóságos dolog, hogy ha az havak 
valamennyire olvadnak, könnyű volna akár az Nyitra felöl 
való németet,' akár az Vágón túl-valókat megrontani, mert 
nagyobb részint mind falukon vagyon . . . az Vág jege, 
Dunáé mind jó, még fel nem fakadóit: de .az hó o l lyan 
i tten,  hogy  nincs o l lyan  ló, ha k i té r  az u tbu l ,  
hogy  el ne dűl jön .“

Ily körülmények között természetesen, szó sem le
hetett az idő változásáig az ő csupa lovasságból álló ha
daikkal, formaszerű, nagyobb hadi-működésekről, s be 
kelle érni egyelőre Újvár megsegítésével, a mi különben 
is igen fontos nyeremény vala, mert bele hordhattak e 
napokban vagy 10,000 mérő gabonát, azon följül tetemes 
mennyiségű bort, lisztet, fát, szénát, szalmát; behajtottak 
6—800 darab vágót stb.

Károlyi maga, Ebeczkyre bízván 4000, Baloghra 
szintén 4000 embert, febr. 14-kére viszszamene Zsilízre," 
16-kára Dejtárra.

Eszterházy Antalnak e napokban mind ő mind Boty- 
tyán levelét vették, hogy a hadakkal készen van a Du
nán átjövetelre, csak a hó miatt jöhetne, de jobban sze
retné, ha Károlyi menne által, s együtt Horvátországot 
foglalnák el; Bottyán ez utóbbi vállalatnak nem volt pár
tolója, s újra a Vágontúl, s Nyitra táján való vidékeknek s 
a Csallóköznek visszafoglalását sürgette és itélé haszno
sabbnak. De a havak miatt mindegyik tervre nézve vá
rakozni kelle.

Míg a kurucz vezérek tehát a havak olvadását les
ték-várták: addig a császáriak a folyamok jegének meg
indulásáért óliajtoztak, hogy a dunántúliakkal Károlyiék 
— a Duna felszikkadván — ne egyesülhessenek, továbbá
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a Garam és a Zsitva által Újvártól is el legyenek vá
lasztva. „Leffelholz német Generális száz forintot ígért, a 
ki Garam jegének veszedelme hírét fogja neki elsőben 
vinni“ — iija Balogh István Ftíssról febr. 14-kéró'l Ká
rolyinak. És a kuruczoknak ekkor már annyira hanyatlott 
szerencse-csillaga: hogy a végzet még ebbeii is a császá
riak óhajtását teljesíté. A folyók jege sokkal elébb fel- 
szakadozék mintsem a nagy hó elment volna.

E közben a németek Nyitrából kijöttek, de Emőké
nél tovább közeledni nem merének. Nyúzó Mihály azért 
elibök ment, s ott Emőkénél összepuskáza vélek. Ba
logh emberei pedig — míg Ebeczky 4000-ed magával 
folyvást convoirozá a szállítmányokat -r- a Vágón innét 
egész Nagy-Tapolcsányig, sőt a Vágón tál is jártak.

Maga Balogh István febr. 14-kén még 100 jól meg
rakott szán élést kisér be Újvárba, s meg kijő Fttssre 
új szállítmányt küldendő: de már ezen napon a Garam 
jege tetemesen megromladozván, ő hogy túl ne szorúljon, 
15-kére virradó éjjel hadával átkel rajta; két szélén a 
'folyamnak már hasig való vízben kelle lovaikkal gázol- 
tatniok. A Zsitva jege pedig annyira megroskad vala, 
hogy Nyúzónak Emőkéről ugyanezen éjjel visszatérő 
portája midőn átjőne rajta: három katona és hét ló bele
veszett. A Duna jege már nehány nappal azelőtt megindúlt.

A folyamok zajlása s megáradása miatt Ebeczky is 
átjött a Garamon, s az Ipoly mellé szállá, hol a kuru- 
czok Visknél hidat verettek. Mihelyt a császáriak észre- 
vevék Ebeczkynek és Baloghnak a hadakkal a Gara
mon a balpartra visszaszállását: Komáromból azonnal 
kiütött 3000 német, s Fűssre szállván Balogh jószágát 
kezdte dúlni, s febr. 15-kén utólagosan Újvárba indított 
búzájának egy részét elnyeré. A többi szerencsésen be
mehetett. Csatánál azonban állott a Garam hídja: Zsárn- 
boki hadai őrizék, két jó súgár taraczkkal. Szécsény
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felől még egyre érkezének a szállítmányok, s Ebeczky és 
Zsámboki még febr. 22-én is megindítottak erős lovas 
kiséret mellett egy sor szekeret, de a kiöntött Zsitva 
annyira elborította volt már a tájat, bogy Bajostól visz- 
sza kelle térniök. Némely merész lovasok a Géczy Gábor 
ezredéből lovaikra kötöztek egy-egy zsák lisztet, s úgy 
akarának keresztül úsztatni, — de lehetetlen vala. Azért 
az egész szállítmány visszahozatott a Garam hidján in
nen, szerencsésen. Szerencsésen, mondjuk, a németek miatt 
is, mert ezek, mióta a kuruczok nagyobb erejének át 
kelle mennie: mindjobban közeledének, úgy hogy Fusson 
velők a Somody Ferencz ezerebéli porta tüzet váltott.

Zsámboki két levélben írja febr. 22-kéről Kis-Gyar- 
matról (a Szincze mellett) Károlyinak Détárra: „Az mint 
tegnap Excellentiád tapasztalta a víz mivoltát: most ugyan 
jóval kiesebb. A melly summa szekerek elérkeztek, sze- 
rencséssen is általkelettem; egy kevés pihenésre megál
líttattam a csatai hídon túl, de mindgyárt megindíttattam, 
s meghagytam, hogy egész éjjel menjenek. Küldöttem 
is mindkét oldalt járókat jó instructióval: mitévők legye
nek . . . .  Elindíttatván az élést, jó darabot is ment volt 
már: de az nagy vizekre való nézve meg kellett térniek, 
tovább az bajcsi templomnál nem mehettenek, mert a 
víz egészlen mindenütt elburította. Voltak ugyan némely 
újvári katonák is, kik csak lóhátakon akartak bémenni, de 
semmiképpen el nem mehetvén, azok is visszatértének. 
Még az, hogy igaznak mondják lenni azt is, hogy most 
is Füssön légyen a német. A szekereket azon okokra 
mégtéríttetém, s túl a Garamon — tartván, netalán valami 
szerencsétlenség történjék rajtok: nem hagytam túl ma
radni. — Éppen magam élőmben jöttek Géczy Gábor 
uram bizonyos katonái, a kik is hasonlóképpen a viztül 
bé nem mehettek, s a német is Fürre, Csúzra, Oly- 
vedre ez étczakára igyekezik jönni, — a mint sok
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helyek nagy rémülésben vannak miattok, s el is szaladott 
némely falu. Bizonyos, hogy Kurucz Balázs uram Csehi 
körül rabbá esett.“

Másnap, ugyanonnét: „Mindenek bizonyítják, hogy 
a német még tegnap estve felé is Füssön benn volt; fa
lukról élést hajtatott magának Füssre. Az Zsitvának pe
dig olly árja vagyon, hogy lehetetlenség rajta általme- 
hetni, ha már ellenségtül félő nem volna is Több sze
keret azért arra dirigálni nem kell. — Somodi uram ő 
kegyelme hadnagya ezen órában érkezett meg; verificál- 
tatott, hogy az német még most is ugyan Füssön van.“

Maga Zsámboki összesen 3359 pozsonyi szapu lisz
tet és búzát juttatott be Újvárba, s 86 darab vágót. 
Bottyán másnap új próbát tétete: Beleznay nehány 
századának lovaira zsákokat köttetvén — elindította; neki 
úsztattak a Zsitvának, s szerencsésen általvergődének. 
Erre Újvárból szekereken hajókat szállítván e folyamhoz, 
a második, szánokon küldött szállítmány ilymódon köl- 
tözék által, hasonlókép a harmadik. Mikoron vissza igye
keztek volna: a Csehi és Füss felől nyomakodó német 
két oldalról megtámadd a kísérőket, egy hadnagyot, há
rom közvitézzel, 19 üres szánnal elfogott, s a csatai hidat 
miután a kuruczok rajta szerencsésen átmenekültek, el- 
rombolá. Bottyán így ir ez esetről Bercsényinek: „ Egy
másután három csapatban feles élést küldöttem Újvárba, 
melly szerencsésen bement, hanem kijövet az utolsók 
közül 19 lovas-szánot és egy hadnagyot negyedmagával a 
confuirozókbul (convoi) elfogott az ellenség; azon nyomban 
az Garamig jött, és a csatai hidat elhányván, lábait ki
vágván, megégette; az miéink salválták magokat.“

Ezután a Garam partjain is messze túl áradott; 
semmimódon sem lehete rajta többé által-közlekedni.

A császáriak pedig — miután az újváriak által hir- 
telenul a Zsitvára vetett hidat is elrombolák — F űr, Oly ved,
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Csúz s a táji helységekre száliának, s Jászfalun a 
birét a falu közepén lefejezék: miért nem adott nekik 
hirt a kuruczok legutóbbi Újvárba indulásáról1)! Köböl
kutat, Bottyán birtokát is megszállák, és elpusztíták, s 
Bottyánnak ott levő' jószág-gondviselő öcscsét, tábornok
bátyja iránti boszúból, vagy rejtett kincsek kicsikará
sáért, kegyetlenül megkinozák: láb án á l  fogva fel
a k a sz tv á n * 2).

Miután a havak elolvadását a folyamok jegének meg
indulása szerencsétlenül megelőzi vala: a dunántúli ha
dakkal való egyesülésből semmisem lön. Lássuk tehát 
mint folyának a dolgok a bányavárosok körül

XXXII.
Megjegyzendő, hogy 1709. január végétől május kö

zepéig Bottyánnak csaknem napiból napra maradtak fenn 
levelei, s a gr. Károlyi-levéltár különben is igen gazdag 
az ezen három-négy hónapi időköz eseményeire vonat
kozó egykorú adatokban, melyek a legkisebb részletekig 
kiterjednek. Mindazáltal a jelen mű terjedelmével nem 
egyez meg, hogy ez adatok ezúttal mind felhasználtassa
nak; csak oly arányban írunk tehát, mint a január vé
gétől eddig terjedő eseményeket vázoltuk, a teljes részle
tességet későbbi, teijedelmesb munkánkra halasztván.

A császáriak, kiknek főereje gyalogságból álla: a 
nagy havak miatt a hegyek közt is könnyebben mozog
hattak, mint a lovas kuruczok. Liptóból januárban Csajágliy 
Beszterczéig hatolása által visszahivattak ugyan, de feb
ruár elején megint fölmenének, s azon vármegyét meg
szállák. Csajághy János írja Divényből 1709. február 
8-káról: „Szintén most érkeztek Beszterczérül embereim,

!) Egykorú eredeti levelek  a K árolyi-levéltárban.

2) Bottyán levele 1 7 0 9 . mart. 2-káról Szécsényböl, K árolyihoz.
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az kik referálják, liogy készül valahová az bányaváro
soki ellenség, és hogy ugyan ezelőtt negyednappal négy 
taraczkokkal bizonyos gyalogság ment által Liptóba. El
jött vala Vígles tájára ez napokban ezerig való lovas, az 
ki által akart jönni az Ostruskán, de az nagy hó és vágás (a 
hegyi szorost bevágatták a kuruczok) miatt nem jöhetett, 
értvén azt is, hogy az mi hadaink szaporodtak e tájon.“

Sőt nemcsak Liptót foglalák el a császáriak, de 
Viard Szepesbe is fel hatott; a lőcsei kuruczok jól meg
puskázták ugyan, s Károlyinak fölérkezése és az Újvár 
felé menetel hírére vissza czafola: de látván, hogy a nagy 
havak miatt a magyarok lovasaikkal nagyobb hadi-vál
lalatba még nem kezdhetnek: csakhamar ismét felkészül 
vala. Azért mind Rákóczi mind Bercsényi arra sürge- 
ték Károlyit, hogy mivel a vizek áradása folytán Újvár
tól úgyis el van rekesztve: tegyen meg mindent a bánya
városok fenyegetése által, hogy a császáriak Liptóból re- 
vocáltassanak.

A fejedelem még febr. 13-káról úja Károlyinak 
Munkácsról: „Az ellenség mivel nemcsak Liptót de 
Szepesnek is nagyobb részét elfoglalta: minden szán
dékát és tehetségét kegyelmed arra fordítsa, hogy áz
tat vagy revocálja, vagy visszaverje . . . .  mert az felső 
vármegyéknek nem kevés bizodalmok lévén az kegyel
med fölmeneteliben: ha megtorpadását hallják, és másfe
lől az ellenség előbbjövetelit látják — tartható, hogy 
desperátió ne kövesse az megcsüggedezéseket.“

Hogy Bottyán hadai csupán a védállomások meg
tartására elégségesek: mind Rákóczi mind Bercsényi igen 
jól tudák, azért rendelték az iménti czélra Károlyi had
testét. Bercsényi e dologról egyebek közt így ir Káro
lyinak: „......... hacsak kegyelmed nem succurrál: se Boty-
tyán, se más azt véghez nem viszi; sőt csak az postí- 
rungökban elterjedt hadakkal (Bottyán hadteste) mit
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tehetnék m agam  szem élyében, is több had nélkü l: 
elitélheti kegyelmed; sine contractione militiae totius le- 
het-e azon had elégséges kettős munkára!“

Ugyancsak Bercsényi így ir Károlyinak Unghvár- 
ról febr. 13-káról: »Igen jó Ebeczky uram expedítiója 
is (Újvárba), de azt is tudni kell kegyelmednek, hogy már 
Viard Lőcse körül nyargalódzott némely nap; ott jól 
megpuskázották Lőcse alatt, azolta hova lett? nem tu
dom . . . .  azt azért kegyelmeteknek vagy vissza kellene 
hiízni, vagy vissza kellene verni.“

Ismét később, midőn a német másodszor késziile 
Szepesbe: „Az német készül Szepesben; igen félem, ott 
ne lepjék az városokon gyalogjainkot; az kik hasonló 
kenyereden boldogtalanságban vadnak. (Mint a Szécsény 
táján lévő kiélt földön fekvő hadak.) . . . .  Nem tudok 
merre fordulnom; pénz, posztó, fegyver forog az fejemben; 
megvallom, hogy nem tudom: ha lehet-é csak gondolni 
is valami módot az confdsió tollálására; hanem az a vi
gasztalásom, hogy magában szül az confűsió jót! . . .  . 
Dum humana deficiunt remedia: divina succurrunt. Ámen, 
ám úgy légyen!“

Ilyen bús merengésbe esett már a szilaj-kedélyű 
Bercsényi is.

Egymást érék e napokban Rozsnyóról is a tudósítá
sok b. Andrássy Istvántól, Bottyánhoz, Károlyihoz. Elő
ször febr. 9-kén ir Andrássy Bottyánnak: „Méltóságos 
Generális Urnák kegyelmednek kötelessen szolgálok. Mit 
írjon Babocsay Ferencz uram az ellenség Szepesben való 
menetele felül, kívántam kegyelmednek megküldeni, — 
melly is bizonyos. Kérvén, hogy Méltóságos Generális 
Károlyi Sándor urammal ő kegyelmével is ne terheltes
sék kegyelmed communicálni.“ stb. Ismét, Rozsnyóról 
febr. 12-kéről Bottyánnak: „Ennekelőtte is tudósítottam 
kegyelmedet, hogy már negyednapja múlt az ellenség



348

Szepes vármegyébe való menetelinek, holott most is még- 
eddig ott volt, Káposztafalva nevű faluba, és a körül; a 
mieink két mértloldnyire tűié Vogendrez felé.“ Másnap, 
febr. 13-káról Rozsnyóról Károlyinak: „Úgy vagyon, hogy 
Méltóságos Fő-Generális uram (Bercsényi) ordere azt tartja, 
hogy az e tájékán eshető occurrentiákrul gyakor túdósí- 
tásokat tégyek Szécsénybe Generális Bottyán úrhoz, — 
az mint el is követtem. Az elmúlt pénteken Liptóbul 
mintegy kétezerig való német, nem sok labanczczal 
együtt (Ocskay-, Thuróczyfélék) béjövén az Szepességre, 
Káposztafalvára, és a közelebb való helyekre, a mieink 
penig két-három mértföldnyire retirálták magokat Vogen- 
draz, Hedlár felé. Tegnap penig (febr. 12.) újobban az 
kijött nyomán visszafordult Liptóba. — Mi itt e táján 
nem reménlhetvén egyéb remediumot történhető excursiók 
ellen, nem lévén semmi bizonyos hadunk, hanem az passu- 
sokat vágattam bé, — lesz is valami haszna míg a nagy ha
vak tartani fognak, melyek az mi hadainkat is nagyon im- 
pediálták az portázástul is, nemhogy valami ütközetet te
hettek volna, mivel ott is az utón kivül nem mehet az ló.“ 

„P. S. Még tegnap Bethlenfalvánál volt az német 
Liptó szélibe, noha azon hely még Szepesben van.“

Viardnak Szepességből való visszafordulását elősegíté 
azon körülmény: miszerént Babocsay Ferencz Gömörből 
épen ez idő tájban indul vala brigádájával Árvamegyébe, 
az árvái vár őrségének élelmet viendő. Viard méltán 
tarthatott attól, hogy az Árvából visszatérő Babocsay 
hátba veszi, — sietett tehát vissza. Ámde most meg újra 
készüle: szükséggé lön azért a Károlyi-Bottyán hadtestek
nek a bányavárosok fenyegetésére nyomúlniok. Vezéreik — 
miután Károlyi Jászfalutól febr. 16-kára Dej tárra vissza
tért — itt és Szécsényben tanácskozának, és megegyeztek. 
Míg Szent-Pétery Imre a megpusztúlt ezredeket szedé 
rendbe s egészítgeté ki az újonczok beosztása által: a
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többi három brigadérosra: Ebeczkyre, Baloghra, Csajághyra 
mindgyárt febr. 17-kén parancsot küldének a tábornokok, 
hogy a legészakibb ó'rállomásokra nyomuljanak, só't a 
mennyire lehet, portyáztassanak be Zólyomba is. Csajághy 
hajdu-dandára — melyhez a vármegyék részéről meg
ajánlott 12,000 portális hajdúból 2210 esett — szépen 
felszaporodék: mert ekkor már több zászló alatt Amit e 
mennyiség felénél. S a vármegyék teljesen fölszerelve: 
fegyverrel, ruhával állíták ki e hajdúkat. Danczkából a 
confoederált magyarok ez év tavaszán több ezer darab 
puskát hozattak, Lengyelországon át; s hogy a lovassági 
újonczok is fölfegyvesztethessenek: a kassai kardgyár — 
melyben a fejedelem által XII. Károly királytól magá
hoz fogadott jeles svéd művesek s ügyes magyar csiszá
rok működének — április elejéig 8000 darab jó aczéllal 
lön *készen, ama jóféle, széles, görbe szablyákkal, melyek 
ma is oly becsesek és keresettek. Ismertető jelük: mar
kolatokon a kassai magyar kardgyár jegye, s pengéjök 
egyik lapján nap, félhold, csillagok rajzai, a másikon e 
felirat: F. R. I. N. G. I. A. Azaz: „Franciscus Rákóczi In 
Komine Gentis Insurgit Armis.“

Mig Csajághy a hajdúkkal Végles tájára bocsátgatá 
portáit: Balogh és Ebeczky a Garam és Korpona vize 
partjain nyomultak előre. S épen jókor, mert a szállít
mányok fedezésére — mint irtuk — Bottyán hadtestéből 
is 5000 lovas Újvár felé küldetvén: az őrállomásokon 
meggyérült katonaságra a bányavárosokból a németek 
mind jobban kezdének lecsapkodni. Örményi Kiss Pál — 
Vajda András ezredes egyik főhadnagya — Palojtáról 
febr. 17-kéről sietve Írja Bottyánnak, hogy a múlt éjjel 
a selymeczi és zólyomi német Szenográdon Réz István 
főhadnagy-társát véletlenül fölverte, zászlaját elnyeré, ha
dában vágott, s fogott is.
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Kókaynak a táján Szebellében hagyott két százada 
szerencsére, segélyül sietett, mire aztán a németek visz-
szahuzódának. Kókay így ir erró'l febr. 18-kárél: „........
Postérungalis helyünkben Szebellébben visszaordereztettem 
a nemes jász regementtel, és szintén ma estve érkeztem 
bé Szebellébben, és itt postérungalis helyünknek custódiá- 
jára hagyott hadnagyimtul értem, hogy selymeczi, zólyomi 
némettel megegyezvén, Vajda András kapitány uram 
Szenográd nevű postérungjára ismét harmadszor is ir- 
rumpálván, ott hagyott két zászlóalja militiáját felverte; 
egy zászlójokat, circiter 12 lovakkal együtt elnyert; so
kakat egy ingben s lábravalóban a fehér hóban kiugra
tott. Mikor már praedam positis visszaindult volna ezen 
ellenség: postérungomban hagyott két zászlóalja katonám 
succursussokra azonnal ott termett; eleget puskáztak vé
lek, de a sas körmébül a karvoly a prédát el nem Ttyer- 
heté; hanem a kapott prédácskával visszament az ellen
ség maga postírungjában.“

Különben hogy e katonaság mennyire el volt már 
lankadva az ősztől fogva való folytonos őrködésben, s 
lovaik a sok fárasztás, és eleség hiánya miatt mennyire 
el valának esi gózva, látszik Kókay Márton leveleiből:

„Praeterea kérem az urat alázatossan — írja ezen 
ezredes febr. 18-káról Szebellébről Balogh István dandár- 
noknak — ezen szegény elkallódott, megunatkozott, ked
vetlen militiára könyörületes szemmel egyszer reá tekin
teni méltóztatnának a Méltóságok; hadd szenyvedne már 
kvártélyban megnyugodt militia is egy keveset, hogy 
ezek is valami pihenést vehetnének szegények. Másként, 
hacsak nyugovásuk nem lészen: az ellankadás miatt jö
vendő hadakozásra vékony reménység lehet felölök. Azért 
kérem alázatossan, a Méltóságok előtt eziránt pártfogással 
lenni ne terheltessék az úr.“
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Továbbá Károlyinak, ugyanazon napról: „Prae
terea kérem alázatossan Excellentiádat, ezen meglankadt 
militiát megváltani méltóztatnék, hogy a jövendő hada
kozásra is alkalmatos lehessen.“ Ugyancsak Kókay, később, 
Szent-Pétery Imre dandárnoknak: „Arra pedig igen 
szeretettel kelletik az urat kérnem, hogy vétessék már 
respectusban annyi nyughatatlanságunk, s éjjeli-nappali 
szüntelen való szolgálatunk, s valahova valamelly kis 
nyugodalomra mehessünk, mert egyátalán fogva annyira 
jutottunk, hogy immár portára való katonát alig állítha
tunk; ha a Méltóságok rajtunk nem könnyebbítenek, ép
pen deficiálunk.........  Mostan is Generál Bottyán János
uram 0  Nagysága Lévára fárasztott bennünköt puszta 
kőfalt rontani1), melly uthiil visszatérvén, ad minimum 
40 katona hajtotta előtte a lovát.“

S ilyen elcsigázott hadnak kelle a védvonalakat ol
talmazni.

Bottyán előre tartott azért a védvonalakbeli katona
ság kivitelétől, s figyelmezteté Károlyit, még Újvár felé 
indulásuk előtt; midőn pedig a szebellébi folveretés be
következett, Szécsényből febr. 17-kéről így ir Károlyi 
után, mellékelvén Örményi Kiss Pál említett levelét: 
„Szállásomra érkezésemmel vészem ezen accludált levelet, 
kiben is nékem mit írjanak — méltóztassék Generális 
Uram, megérteni. En még az postérung kivitele alkal
matosságával is megmondottam, hogy nem jól esik a do
log, mert gyakor instructióm szerint hogy secundálhat- 
tuk volna egymást? Nem volt kivel. Azonkívül penig 
Vajda András Colonellusom is elmenetelirül semmi hirt 
sem tett; többi postérungokat is én nagyon féltem attul. 
. . . Panaszkodnak azonkívül az kik többi postérungok-

l) Bottyán a lévai várat azért rontatta le , mert a császáriak bele 
akarák fészkelni magokat.
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ban maradtak is : éppen subsistentiájok nem lehet, hacsak 
intertentiójokrul másunnét nem provideáltatik. Míg pe- 
nig errül provideálnánk is: szükséges volna mindenek- 
felett azon postérungokat megeró'síttenünk, . . . hogy az 
Haza szolgalatja tapasztalható!)!) fogyatkozást ne szen
vedjen, mert mint most is értettem, már másunnét is 
azon ellenség ki-kicsapott; elég kevés volt: csak lett
volna kivel resistálni, meglehetett vo lna ............Kérem
tudósítson Fiam-Uram sietve.“

Károlyi belátta, hogy Bottyánnak igaza van, azért 
Ebeczkyt, de különösen Balogh Istvánt — mint mondók
— sietve bocsátá a Garam mellől a bányavárosok felé, 
s az ó'rálloniások hadát, is visszaküldötte illető' helyeikre.

Baloghot 4000 emberrel febr. 18-kán már Lissónál 
Báth mellett, találjuk, honnat egész Selymeczig, Zólyomig 
küldözé merész portáit. Ugyan ő' e napról így ir a Dejtá- 
ron lévő' Károlyinak: „Excellentiád tegnap késó'n estve 
Nyúzó uram által küldött parancsolatját effectusban venni 
kívánván: mellettem lévő' hadakkal ma Szemeréden át 
megegyezvén és fölvett utamat késedelmeskedés nélkül 
folytatván, értettem volt selmeczi ellenségnek Lissó névó' 
faluban létét; kire nézve a midó'n immár azon helhez 
nem messze lettem volna: érkeztek Kókai uram katonái
— mivel ó' kegyelme ehíbb beszállóit postérungjában — 
mondván, hogy Lissó túl jővén, ottan nem is volt volna 
az ellenség; és így e tájékán, az honnét mindenfelől 
vigyázással az ellenség ellen lehet lenni és excursiójának 
obviálni is, megszállítván az hadakot, ismét Gundelíinger 
uram katonái olly hírt, hoztak, hogy Almáson volna; melly 
mivel bizontalan, és csak hallomás-mondás: ahhozképpest 
mindjárt Selmecz, Zólyom, és most jelentett hel felé is 
pro recognitione portákat ktildvén, még reportumom nem 
jött. — Vajda iiram Ebeczki István urammal lévén com- 
mendérozva, még sem ment postérungalis helyében.



353

„P. S. Minthogy sebessen jüttem, alkalmasint a rósz 
lovas katonaság elmaradott, kiváltképpen Nyúzó uram 
regimentjéből.“ (Teszér.)

Két nap múlva, febr. 21-kéről Alsó-Rakonczárul ir 
Balogh, ki elől a németek visszavonulának falaik közzé: 
„A mint Excellentiádnak immár minapi leveleimben meg
írtam : az ellenség, minekelőtte ezen földre érkeztem 
volna az hadakkal, annakelőtte megtért; azőtétül fogvást 
pediglen olly heleken vagyok az hadakkal, hogy akár- 
möly felé tenne is excursiót, obviálhatnék nékie, de 
iránta más hírem nem jü tt, hanem, tegnap Selmeczre 
egy német kapitány circiter 50 vagy 60 lovassal érke
zett volna. Tovább mit méltóztatik Excellentiád paran
csolni: alázatossan ide elvárom, az hol ha tovább lészen 
késésünk, a lészen a vége, hogy a postérungban lévő 
hadaknak élését megemésztjük, és annak a szükség s fo
gyatkozás miátt el kölletik oszlani, és a postérungot üre
sen hadni. — Hogy pediglen Excellencziád holnapi na
pon igyekezik Teszér — a kitül félmértföldnyire vagyok, 
és az hadak ott és körülötte — vagy Szemerédnél mellet
tem lévő hadakkal megegyezni: okát nem tudom; ha 
próbát akar tétetni: oly nagy  havak vannak az he
gyekben ,  m ihelest az utbul  k i h á g  az ló, t o v á b b  
nem  p r o g r e d i á l h a t ;  a minthogy minapi excurrált 
német is úgy jött, hogy két lovas után mindgyárt két 
gyalog volt, más különben útnak alkalmatlan volta mi
att ő sem continuálhatta volna kijüvetelét.“

Valóban, lovas haddal ily körülmények között ba
jos lévén működni: Károlyi, Balogh e tudósítását vévén, 
nem is jőve fel; megelégedék azzal, hogy Újvár legalább 
három hónapra elláttatott élelemmel az ő és Bottyán ha
dainak közös fáradozása folytán, továbbá, hogy a véd- 
állomásokon ismét elégséges had van, és a császáriak 
Balogh odanyomulása hírére visszahúzódtak védhelyeikre.

23
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Károlyit még febr. 22-kén is Dejtáron leljük. Más
napra Baloghot az Ipoly mellé Hidvégre rendelé, — 
hogy a tiszántúli ezredeket tőle átvehesse.

Balogh írja Alsó-Rakonczárul febr. 22-kéról Káro
lyinak : „Tegnapi napon vett Excellentiád Méltóságos pa
rancsolatja szerént, hogy ma Excellentiáddal megegyez
zek: mellettem lévő hadakat ma jó reggel meg fogom 
indíttatni, és szállítom további Excellentiád disposítiója 
vételéig Hidvég tájára és azon helségben, az hol Excel- 
lentiádat fogom várni. Tegnapiul fogvást az ellenség 
felül semmi hírem nem jütt.*4

Miután Balogh a Garam és Korpona vize között 
lévő védállomásoktól az ellenséget elriasztá: ez, erődjeiből 
ismét kicsapván, a Korpona, és Gömör széle közötti ré
szeket, vagyis az Ipoly vidékeit kezdé fenyegetni. Boty- 
tyán febr. 22-kén erre nézve egyszerre két tudósítást is 
kapott: kedves brigadérosától Csajágliytól, és Győri Nagy 
János ezredesétől. E levelek így szólnak:

1. „Bizodalmas kedves Generális Uramnak, ajánlom 
kegyelmednek köteles szolgálatomat.

Eljővén tegnap kegyelmedtől, az útban igen rosszul 
kezdettem volt lenni, most is csak rosszul vagytok. — 
Szintén most jőve két emberem Vígles tájárul, az kik 
referálják, hogy Ocsovára s Szalotnyára szállott Beszter- 
czérül s más helyekről összecsoportozott mind lovas és 
gyalog németség, kinek noha nem tudhatom melyre 
(merre) van szándékja: erre-é mi felénk? (Divény felé), 
vagy Szenográd felé? mindazáltaj az mint peskócziak 
által tegnap az zólyomi bíró nekem izente1) aligha erre 
nem szándékozik kicsapni. Kire nézve most is portát 
küldék azon ellenség felé, és ha mi bizonyossabb hírem

') íme, még az ellenség által megszállott 8 pedig nem is magyar 
helyek elöljárói is a kuruezoknak kémjei voltának, ügy-szeretetböl.
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leszen, kegyelmedet tudósítom, készen tartván én is itt 
az hadakot; tudom, kegyelmed fog mindenfelé parancsolni. 
Ezzel maradok kegyelmednek, Divín, 22. Febr. 1709.

köteles szolgája 
Csajági  J á n o s  m. k .“

Kívül: „Tekintetes Nagyságos Bottyán János Uram
nak, Kegyelmes Urunk Ő Felsége hadai Generálissának, 
bizodalmas nagy jó Generális Uramnak 6' Nagyságának. 
Szécsény.“

2. „Mint nagy bizodalmas Generális Uramnak, aján
lom kész köteles szolgálatomat.

Ezen órában érkeztek meg az portásim Selmecz felöl, kik 
is bizonyossan hozták, hogy az német kijött Zólyom felé; 
de merre mégyen? bizonyossan nem tudhatom; gondo
lom, hogy ez étczakán ki fog csapni valamely felé. Sel- 
meczrül jött ki bizonyos szenográdi ember, a kik az sze- 
nográdi bírót vitték ki onnét kezességen, kik előtt azt 
mondotta az selmeczi Óbester, és meg is esküdt, hogy 
ezen corpust ezen az héten még az Iplyon is általhajtja, 
— de néki szabad beszélni! . . . Bornemisza uram is 
elérkezett1) mintegy negyvened magával együtt, estvére 
ő kegyelmével az mint legjobban tudom az vigyázást, 
úgy folytatom. Isten megtartván, tovább is tudósítom 
Nagyságodat. Ezzel maradok Nagyságodnak, Dat. Szuk- 
hány (Szuhány), Die 22. Febr. Anno 1709.

alázatos szolgája 
N a g y  J á n o s  m. k.“

„P. S. Vagy mireánk (szuhányiakra), vagy pedig 
Turapolára, vagy Lestre minden szándéka (az ellenség
nek), az mint beszéli ették.“

Kívül: „Méltóságos Generális Bottyán János Urnák, 
Felséges Urunk ő  Fejedelemsége egyik Commandérozó

‘) A ki Stahremberget elfogta volt.
23*
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Generálissának, nékem jó Kegyelmes Uramnak irám. Szé- 
csény. Cito, cito, cito; citissime, citissime, citissime.“

A másik oldalon: „Falusi bírák! életetek s fejetek 
vesztesége alatt vigyétek Szécsényben.

Nagy János m. k.“
Bottyán e két levelet vévén, rögtön irt Károlyinak: 

bocsásson a mellette levő hadtestekből valamelly hadat 
„azon börzenkedő ellenség eleiben.“

E czélra Ebeczky brigádája alkalmaztatott, s mig 
Bottyán csapatai az egész vonalon s kivált a bányavá
rosok felől folyvást portyázásban maradának az ellenség
gel: Károlyi a maga hadtestével február végnapjaiban 
visszafordult a Tiszántúlra, hogy majd mire a folyamok 
árja a közlekedést lehetővé teszi, s Bottyán újra gyűjt 
össze feles élést — ismét feljöjjön.

Bottyán csak Nyúzó ezerét marasztá vissza nehány 
napra tőle, s elküldi vala Kecskeméten parancsnokoló saját 
ezredesével Sőtér Tamással együtt a Szent-Endre és Pest 
táján összecsoportosúlt ráczság széjjelszórására.

A „Labancz Naplódnak február haváról tárgyunkra 
vonatkozólag kevés följegyzése van, a nagy rettenetes 
havak, jegek, vizáradások miatt a pósták gyakran napo
kig nem járhatván.

„ Febr. 11. Ma estve nálam lévén Jeszenszky Ist
ván uram, azt mondja, hogy ma Heisternél lévén, tűle 
hallotta, hogy Liptó-Ujvárbúl irta neki az commendánt, 
hogy az kuruczok (Babocsayval) nyolczszázan gyüttek 
Szepesbül által, Árva várának akartak succursust vinni; 
észrevévén az alatta bloquádában lévő Oberst-Bochtmeis- 
ter, megkerülte, és kilencz rabot fogott, ötven lovat nyert 
tőlök.“ Ez mind lehet, de az is bizonyos, hogy Babo- 
csay az eleséget mégis bevitte Árvába, sőt a németeket 
azon alkalommal meg is véré; erre czéloz ugyanezen
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napló mart. 6-iki följegyzése is: „Ferenczffi azt írja, 
hogy Á rva  t á j á n  m egver ték  az németeket .“

„F e b r. 15. Antal (Eszterházy) az Muraközben gaz
dálkodott. Heister abban fárad, hogy miképpen rekeszt- 
hesse meg jobban az újváriakot.“

„Febr. 19. Ollyan hír van, hogy Károlyit megver
ték az bányavárosok táján; némellyek úgy mondják, hogy
szántszándékkal tette ott az lármát, azomban másfelől

/

háromszáz szekér élést bévitt Újvárban. Az németek 
(Viard) hogy sexta indultak az Szepesség felé.“

„Febr. 22. Az városok igen félnek Austriában az 
kuruczoktúl; ollyam hir is van, hogy az lineánál (a kuru- 
czok) 6000-en vannak.“

„Febr. 23. Tegnap Német-Ujhelyben lövések estek; 
hihető, a táján voltak az kuruczok. “

Febr .  27. Hogy a kuruczok a Lajta mellyékén 
szaporán járkálnak; azt már előbb is írja, hogy Sopronyt 
annyira szorongatják, miszerént a kapukon sem léphetnek 
ki a benntlévők.

Mart. 1. (De még februárról.) A kanczellártól hallja, 
hogy Károlyi már elment Újvártól. „Az herczeg emberei 
azt mondják, hogy Heister impatiens ez miatt az idő 
miatt (árvizek, nagy olvadás); hogy már operátiókhoz 
kezdett volna.“

Mart. 2. Szlavniczai Sándor Menyhárttól értesül, 
hogy „az újváriak az királyi, üröghi, újlaki — s talám 
az romániaival — szarvasmarhákot elhajtották.“

A következő jegyzeteket később.

XXXIII.
Rákóczi fejedelem maga ezt írja emlékirataiban Ká

rolyi hadtestéről: „Ezen hadtest tiszántúli csapatokból 
állott, kik elég bátrak voltak, de fegyelmet lenek,  fosz
to g a tó k .“ Erről mi is emlékezénk oda-elöl, Károlyi
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jellemzésekor. S most e szilaj, fegyelmeden nép január 
végétől martius elejéig, tehát egy hónapnál tovább időzék 
Nógrád, Hont, Bars, Komáromvármegyéken, mely vidék 
már a hosszas hadakozások, Újvár élelmezése, s az ellen
ség pusztításai folytán különben is ki volt élve. Még hozzá, 
ott töltött idejök épen farsangra esék: kétszeres alkalmat 
találának tehát a dorbézolásra, szegénység zaklatására. 
Ejjelnappal folyt a dáridozás a tűi a tiszai hadak között, 
a kik képtelenül zsarolák, prédálák a lakosságot, s ki- 
pusztíták mindenéből.

Képzelhető, mennyi bosszúsága lön e miatt Bottyán
nak, a ki a szegénység nyomorgatását sohasem tűrhette, 
és saját hadtestét szigorú rendben tartja vala. Egyre-másra 
jött a panasz hozzá Károlyi hadai ellen; e baj őt nagyon 
keserűé; alig van ez időből levele Károlyihoz, melyben 
a szegény nép érdekében édes-atyailag szót ne emelne, 
ama fegyelmeden katonaság rakonczátlankodásai ellen.

Mindgyárt febr. 8-iki levelében olvassuk: „Nagysá
god h a d a i r a  r e t tene tes  s i ra lm as  p a n aszo k  jőnek:  
melly kegye t lenü l  b án n ak  az szegénységgel,  húz- 
nak-vonnak, p rédá inak .  Kérem a láza tossan  N agy
sá g o d a t :  I s te n re  tekintvén,  m él tóz tassék  tiszteit 
m egfeny í ten i  — ne engedjék ann y ira  ru in á ln i  az 
szegénységet!“

Jellemző, hogy a nép, daczára, hogy Károlyi hadai 
rendetlenkedének: nem ehhez, hanem Bottyánhoz fordult 
sérelme orvoslásáért. Bottyánt a szegénység mindig leg
hűbb pártfogójának tekinté, és ő, ki egész életén át az 
is vala, most sem tagadá meg magát, s ott a hol maga 
nem teh e te t t :  mint láttuk, legalább szó-szólójuk volt, 
sőt k ö n y ö rg ö t t  érettök.

Febr. 20-káról ismét, Károlyinak: „Minémü despe- 
rátióbul írott memorialist adott nékem bé egy nógrádbéli 
paraszt varga: kívántam Fiam-Uramnak, kegyelmednek
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transmittálnom. H a c s a k  n a g y o b b  k a t e g ó r i á b a n  
nem t a r t a t i k  az ,had: m ag u n k  m a g u n k a t  igen 
szépen  e lp u s z t í t j u k ,  kit bizony mikor az ellenség 
meghallja, igen fogja örülni. — Másfelől is jöttek ollyas 
híreim, hogy visszatérésével (Újvártól), k e g y e lm e d  ha
dát  sohol  bé nem v á r j á k  (a lakosok), rettentvén őket 
mások példája. Ezekkel hogy kölletik alkalmatlankodnom, 
nagyon követem; de mivel nem szenvedhetem a sok sze
génység lamentátióját: akartam repraesentálnom.“

Ezen keserű, és meglehetősen erős szavak után még 
ugyan az nap újra ir a szegény nép ügyében: „Az sze
génységnek sokféle lamentátiója végett mai levelemre re- 
flectálom magamot; én nem tudom: megyen-é oda ke
gyelmedhez (Károlyihoz) panasz vagy nem? Én nyugha
tatlan vagyok miattok. Kérem, ne engedje a n n y i r a  
z a k l a t n i  a s z e g é n y s é g e t  az hadaknak!“

Később ismét nehány hozzá folyamodó „ sz e g é n y  
s z i r á k i  l a k o s o k a t “ vesz pártfogásába, Károlyi zsaroló 
kvártélymesterei ellenében.

S jellemző, hogy míg a lakosság javainak pusztítása 
ellen ily meleg kebellel síkra lép: saját maga jószágai
nak veszedelméről, melyeket először Károlyi hadai, az
után az oda hatolt németek pusztítónak el, csakúgy gú
nyolódva, félvállról emlékezik: „Köbölkúti jószágomig 
penetrálván az ellenség: a m i a s á s k á i u l  m egm arad t ,  
m e g e t t e  a h e rn y ó .“

Károlyi népe ellen a vármegyék Rákócziig, Bercsé
nyiig vivék panaszaikat. Bercsényi írja Károlyinak 
Unghvárról mart. 15-kéről: „Az hol élést szerezni kel
lene: ott emészt most az kegyelmeddel való had; az 
v á r m e g y é k  csak az panasz t  appel lá l ják;  azt hagy
tam vala: kevesebb kvártélylyal et subsidio, már az is 
kicomputálja magát, még penig az pénzt is hogy exigál- 
juk: az nem lehet; keményen írtam Szemere László úrnak,
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még kegyelmed voluntérjai. iránt is; m er t  azok kez
de t ték .“ stb. „

Sőt nemcsak a vármegyék: maga Bottyán kénytelen 
volt Bercsényinél jelentést tenni a tiszántúli hadak kímé
letlen kihágásai, prédálásai ellen, s annyira megszánd a 
szegénységet, hogy — mint látni fogjuk — utóbb azon 
kéri vala Bercsényit: inkább ne is jöjjön fel többé segít
ségül Károlyi, mert végkép elnyomorítja azon földet, s 
nem lesz Újvárt honnan élelmezni.

Károlyi úgy látszik, kissé zokon vette Bottyán gya
kori őszinte kifakadásait, hadainak fegyelmetlenségét ille
tőleg; s a kettős parancsnokság is mindegyikökre nézve 
kellemetlen vala; a mennyiben a hadaknak olykor aka- 
ratlanúl is kétféle, néha egymással ellenkező rendeletek 
adattak, kivált ha még hozzá veszszük, hogy Bercsényi 
is külön ordereket küldözgete a biigadérosoknak. Ká
rolyi már február 16-káról panaszkodik Dejtárról Bercsé
nyinek, hogy ő neki nincsen a hadakhoz szólója.........
Bercsényi febr. 22-kéról válaszolja neki Unghvárról: „Cso- 
dállom, azt írja kegyelmed: az hadakhoz nincs szóllója 
kegyelmednek; talám Bottyán uramot considerálja kegyel
med? .........Hiszem tudja kegyelmed: egyenlők az dis-
posítiók. Ha kegyelmed vétket lát, hogy nem rende
lésem szer  ént van valami — miért nem lehetne ah
hoz szóllója kegyelmednek?!“

Sokkal több baja lön Bottyánnak. Mert az ő szo
ros rendben tartott, s az örökös vigyázásban, portázásban 
az őrállomásokon sokat szenvedett hadai közé oda jővén 
a Károlyié, a mint e szilaj nép elkezdett dáridózni, nagy 
vígan farsangolni, borozni, a szegénységet étel-italért 
zaklatni: eleintén irigyleni kezdék ezek vig életét, s pa
naszkodni a magok sanyarúsága felett. Majd a Károlyi
val Újvár felé vele adott Bottyán-féle ezredek együtt tá
borozván a túl a tiszaiakkal: reájok is kezde elragadni
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a dombérozás; különösen a Géczy Gábor ezrede szilajúlt 
neki. Tisztjeik is kényelmesebbnek találák a víg életet, 
legalább farsangon, s miután a Garam áradása miatt vesze
delemtől az újvári oldalról nem volt mit tartani: Bottyán 
rendeletéire, a ki őket a bányavárosok szélén kifáradt őr
ségbeli katonaság rendszeres fölváltására pai'ancsolá: Ber
csényi, Károlyi más utasításaival kezdék magokat egy-két 
ízben mentegetni.

Ezekhez járult a már ekkor javában pusztító dög
halál is (pestis), mely a Rákóczi-háboru egyik főmegbuk- 
tatója vala. Bagosy Pál, a derék hajdu-brigadéros már 
ebben hala meg, ebben később Radios -Endre és Orosz 
Pál tábornokok, sok főtiszt, nagyszámú katonaság. Έ  vész 
a kuruczok táborait az 1709. és 1710. évek folytán job
ban szorítá és csökkenté, mint maga az ellenség. Kivált 
a várakból erősen szökött, széledt miatta a had, s na
gyobb seregeket épen e ragály miatt nem lehete ösz- 
szeverni, egymás elől bujdokolván az emberek, mivel a 
kór nagyobb tömegekben, természetesen, jobban terjedt. 
E fölött még erkölcsi hatása is igen nyomasztó vala a 
katonákra, demoralizáló a hadsereget, melyben már ekkor, 
1709. elején, ily elvek kapának lábra: úgyis  maholnap 
m eg h a lu n k ,  v ig ad ju n k  hát  a míg élünk! Aztán a 
pestis rovására neki adták magokat a nagy dorbézolás
nak, részegeskedésnek.

Bottyánt mind e szomorú körülmények rend
kívül elbúsíták: alig várta, hogy eltávozzék Károlyi 
a tiszántúliakkal, hogy ő ismét a régi rendre szok
tathassa saját hadtestének némely elkapatott ezredeit. 
Egy nehéz pillanatában ekkép önté ki panaszos lelkét, 
Bercsényihez Szécsényből irt mart. 8-iki levelében:

„Már egynihányszor alázatossan requiráltam Excel- 
lentiádat az idevaló fogyatkozásokrul, és az postérungok- 
nak felváltatásárul: de semmi consolatió nem nyújtatott. —
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Miben légyen Ebeczky István, Balogh István brigadéros 
uraiméknak, úgy Somody Ferencz uramnak instructiójok? 
csak azt sem tudhatom; midőn 6' kegyelmeket az Haza szük
séges szolgálat) ára requirálom, csak az vállokrul írnak, s azt 
felelik: tudják ők, Excellentiádtul micsoda orderek légyen, 
ahhoz tartják magokat. Mi haszna hát, ha én magam 
itt vagyok: ha az hadak nem pareálnak! — Az mint lá
tom, Méltóságos Generális Károli Sándor uram ő Nagy
sága máskint, brigadéros uraimék máskint ordereznek. 
Én i t t  b ú v a l ,  gonddal  ölöm magamat:  s m ások  
vendégeskednek  és nótát  fá jn ak  kedvekre.

Azért tovább is alázatossan kérem Excellentiádot: 
méltóztassék azon obersterek vagy brigadérosok tűlem 
való függések iránt az ordereket kezemhez küldeni: kik 
lesznek kezem alatt? olly parancsolattal, hogy tűlem függ
jenek, — az én gondom  lészen a többil

Mert hogysem magatn itt legyek, senki tűlem ne 
függjön: I s t e n  ú g y  á ld jon  meg, — ha  sz in tén  
á res tomban is — de vagy  Excellentiád,  v agy  Föl- 
séges  U runk  mellé megyek. (Azaz: ott hagyja a had
sereg vezényletét.)

Szemere László brigadéros uram is Hatvan táján lé
vén, semmi dependentiáját tülem nem agnoscálja......... Az
Is tenér t :  K á r o l y i  Sándor  uram hada tö b b é  erre  
ne fo rd í t ta s sék ,  m er t  ha m é g e g y sz e r  e rre  jön  — 
semmivé lészen ezen fö ld !“ 1). ·)

·) Teljes ösezhangzásban áll e levéllel S z e n t - P é t e r y  Imrebriga-  
dérosnak ugyanonnét (t. i. Szécsényből) s ugyanazon napon (mart. S-kán) 
Bercsényihez intézett következő tudósítása:

„Tegnap sietve Írtam vala Excellentiádnak, hogy ide érkezvén, Ex
cellentiád parancsolatja szerint kívántam volna az regimentek redúctióját 
véghez vinnem; az minthogy Méltóságos Generális Bottyán úrral beszél
vén, örömest admittálta volna, de éppen akkor hozván az ellenség hírét, 
hogy érkezik az Garam felé, tegnap az posta elmeneteli után újobban 
hozák bizonyosan 0  Nagyságának (Bottyánnak), hogy az csatai hidat
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Máskor ismét az Újvárban lévő Berthóthy Istvánnak 
— ki ekkor tájban kapott tábornoki czímet — jogta
lankodásaiért expressus futárt küld a fejedelemhez, s erre 
fakad, Berthóthyt „ispotályban való Berthóthy István“-nak 
nevezvén: „félek rajta, hogy sok cselekedett injuriájáért 
roszúl járok véle, mert sok már a kit ellenem compe
tenter cselekedett, sub titulo Generalatis nagyot praejudi- 
cálván magának; mellyet tovább nem szenvedhetvén, kénte
lenítettem alázatossan irt levelemben s úgy expi'essus embe
rem által is repraesentálnom Fölséges Urunknál, ollyan 
ember által mint Berthóthy, tettinjúriáimat; mérteké szebb 
vagyok  fegyverem et  ke t té - tö rnöm  s a D u n áb a  
haj í tanom, hogysem neki elszenvedhessem.“

elhányatta, lábait kivagdaltatta; azon regimentek penig ott a tájon vadnak: 
Guldenfinger uramé Báthba, Kókai uramé Zebeledbe (Szebelléb), Méltósá- 
gos Generális Csáky Mihály regimente Nemes-Oroszi táján. Ezeken kívül 
kevés had lévén ott, ha most hozzá fogok (a reductióhoz) —  kit Gene
rális Bottyán uram sem javalhat —  jóval több kárt teszek mint hasznot, 
mivel látom Generális Bottyán uram 0  Nagysága mindenfelé irogat, de 
kevés foganatja; ki azzal menti magát: Excellentiádtul más ordere, Mél- 
tóságos Generális Károlyi Sándor urtul más vagyon; ha így lesz, —  nem 
tudom 0  Nagysága hogy subsistál itt is, ha az ellenség nyomakodása lé
szen: ha tiszt uraimék nem obtemperálnak. —  En ugyan érette leszek, 
hogy reducálhassam az regimenteket, de ha tovább is az Garamon való 
passus oda lészen: nem jól esik, Ereek-Ujvár részirül máskint is megpusz
tulván az föld, kivált most Méltóságos Generális Károlyi ur 0  Nagyságá
val való feles had alkalmatosságával.

Bottyán uram volna azon, hogyha hajdúságot verhetne együvé, az 
hidat reparáltatná: de most olvadozván az jég, az ellenség is kívánja 
praepediálni, — neih tudom, hogy megyen véghez; gyalog penig igen ke
vés, a nélkül nem lehet penig (a hidat beállítani s megtartani). Ha azért 
úgy tetszenék Excellentiádnak, méltóztatnék más regimenteket ide com- 
mendérozni, ezek elmehetnek Pest eleire; — máskint az föld szűk volta 
miatt annyira vészén lövök, szolgálatot nem tehetnek. — M. G. Csáky 
uram sem akarja elereszteni ottvaíó borsodvármegyei seregeket, míg egriek 
oda nem mennek, —  Bottyán uram is most az egrieket nem akarja."

Bercsényi ezen levelet is eredetiben megküldé Károlyinak,
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Bottyánnak fÖntebbi leveleit Bercsényi eredetiben el- 
küldé Károlyinak, egyszersmind meghagyván ez utóbbi
nak a szigorúbb fegyelem-tartást, és azt, hogy ha Újvár 
további élelmezése végett ismét fölnyomúland: vigyen 
magával saját hadai számára az alföldről elégséges élést, 
nehogy azon kiélt Garamvidék teljes pusztulásra jusson. 
Meglőn tehát foganatja Bottyán többszörös felszólalásai
nak. S csakugyan Károlyi másodszori fölmenetele alkal
mával seregeit jobb rendben is tartotta, mert többé nem igen 
merülnek föl reá panaszok. Károlyi újra fölmenetelére 
pedig azért vala szükség, mivel Újvárt, melyet február
ban júniusig való éléssel láttak el: oly mértékben aka- 
rák fölszerelni, hogy egész a jövő évig meg ne szorúl- 
jon, ha ostromzároltatnék is; szükség vala továbbá, hogy 
a benne fekvő gyalog had egy részét friss hajdúsággal 
váltsák fel, névszerént. Radics ezerét Csajághy felszaporo
dott brigádájának felével.

Mindezek természetesen csak a vizek rendkívüli ára
dásának múltával lőnek lehetségesek.

Bottyánnak Rákóczi s Bercsényi által megküldettek 
a kívánt parancsnoksági felhatalmazások: és ő, mihelyt 
bajai orvosoltatának, megint a régi lön; amaz elkapatott 
ezredeket rendbe-szedte, kemény fegyelemtartással. Most 
már újra egyedül vezényelhetett. Ezenkívül ismét fárad- 
hatlanúl gyűjtette fő-hadi-biztosa Darvass Ferencz által 
az élést Szécsénybe, Sághra, Gyarmatra, és a falukra, 
hogy majdan legyen mit beszállítani a várba. A csatai 
hid helyett új hidat sőt hidakat akarván bírni: éjjel-nap
pal faragtatott ácsaival Szécsényben, s annyi hídhajót 
építtete, hogy a Garamot két helyen is áthidaltathatá, 
csak a folyam árja medrébe visszatérjen.

Az Ipolyra is több helyütt hidakat vettethete.
A folyamok állapotát szüntelenül vizsgálá és vizs- 

gáltatá, s a portyázásokat szorgalmasan intézi vala a
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bányavárosok felé, só't olykor kompok segélyével a Ga- 
ramon át is. Az újváriakkal ügyes kémek által szaka
datlan összeköttetésben, levelezésben álla.

Károlyi mart. végére jött fel újra. Addig a védál- 
lomásokon mindenütt szerencsésen folyának a dolgok; alig 
egy-két baleset fordula elő; nevezetesen Szubányon, Vajda 
András ezredest, hihető, vigyázatlansága miatt, meglepték. 
Ez esetet Zsámboki így írja meg Hidvégről mart. 24-kéről: 
„Negyednapja szuhányi falura rajta ment a németség, 
körülfogta, bennszorítván Vajda András uram ezerit; al
kalmasint vesztek el bennek, s lovat pedig 200. vettek el. 
Úgy szintén tegnap báthi postérungbul a mieinket kiver
ték.“ Ez utóbbi helyen Gundelfinger ezere feküdt volt.

Egyébiránt ezen hegyes vidék szorulatait a lovas 
kuruczoknak igen nehéz is lehetett védelmezni, a tetemes 
gyalogsággal bíró németek ellen. Csak 3 — 4000 hajdú 
kelle vala itt őrségül: s a lovasságot a síkon szép ope- 
rátiókra használhatják; — de ha nem volt. Az egy fü- 
részi szorost kivéve — hol Csajághy feküdt — a többi 
őrállomást az egész télen át mind lovas védé; s a lovas
ság ily szűk, sziklás, erdős helyeken mindig hátrány
ban van.

Maga Rákóczi írja emlékirataiban az ezen évi téli 
hadjáratról: „Ámbár nagyon kemény tél volt nemcsak 
nálunk, hanem egész Európában: az ellenség mégis ha
talmába ejtette a bányavárosokat (1708. november), s on
nan Liptó és Árva vármegyékre szállván (1709. január, 
február), Árva várát ostromolta, s a tavaszra el is fog- 
lalá. N a g y o n  k ö n n y ű  let t  volna az e v idékbel i  
szo ru la to k a t  megvédeni:  de sehogysem lehete t t  
többé g y a lo g  h ad tes te t  ö sszeszedn i ; még a vá
r ak  h e ly ő rség e i re  sem volt e legendő gya logsá
gunk .“
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Bottyán Szécsényből mart. 23-káról irt levelében 
igy jellemzi hadainak martiusi helyzetét: „Az ellenségen 
semmi notabilis operátiót tenni nem lehet: mert az min
denütt erősségekben lévén, akkor jön ki, mikor tetszik; 
rajta nem mehetni: az havak bányavárosok körül és 
másutt az hegyek közt igen nagyok.“

Majd az Újvárt illető állapotokra tér át: „Az ellen
ség (a Garam mellől) ugyan eltávozott, a miatt lehetne 
Újvárba élést szállítani, de már minden kis patak meg
indulván, a vizek nevelkednek. A Duna kiöntött majd 
egy fertály mértföldnyire. Az Iplyon (még) hid nincsen; 
Garamon és Szinczén elrontotta, lábait kivagdaltatta, és 
megégette az ellenség. Lehetetlen elmenni Újvár felé, 
valameddig hidat nem csinálunk. Én ugyan deszkákat 
hozatván, hajócsináltatásban fáradozok; három-négy ha
jót gerendákkal és hidpallókkal elkészítvén, szekereken 
oda viszem a hová szükség, és egy félnap alatt általve- 
tem, mikor akarom, fel is veszem; hanem annak manu- 
tentiójára bárcsak hatszáz hajdúra tehetnék szert: az én 
gondom lenne a többi; mert jól tudom, reá jön az ellen
ség , midőn megérti az hídnak készületit. — Minémő 
búzát ennekelőtte elkészíttettem vala, (Újvárba a Garam 
zajlása miatt bé nem vihetvén), sokáig az szekereken 
mosta hó és esső; mind elázott és megcsirázott, — azt 
most száríttatom lapos tót-kemenczéken, — Nagyságod 
(Károlyi) eljövetelekor az is készen lészen. — A Zsitván 
elkezdték vala az mieink Bajosnál az hidcsináltatást; rajta- 
menvén az ellenség: valamennyi szegénységet ott kap
hatott — igen megverette. A Zsitva nagy; módját sem
miképpen nem látom az élésszállíttatásnak. “

Újvár körül a német had 1709. martosban mindin
kább kezdett csoportosúlni: azonban még sem oly szoro
san, hogy a várbeliek ki ne járhattak volna. Portásaik
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olykor Szeredig, Mocsonokig, Nyitráig barangolának * *). 
De a vizek az ellenségnél szorosabban körülzárák az 
erősséget.

„Az ellenség — válaszolja Berthóthy István Újvár
ból mart. 20-ka táján, Károlyinak Nagy-Károlyból mart. 
12-kén költ levelére — mindaddig nem tágította az Ga- 
ram mellyékét, valameddig az csatai hidat el nem ron
totta. Az Zsitvára is hidat csináltattam vala; azt is fel
égették és öszvevagdalták; a ki nagyobb, az rettenetes 
jegek s árvizek miatt az Nyitván való hidunknak is az 
közepit egészlen elvitte, még az hidlábokat is kimosta. 
— Már most Nyitrán megszaporodott az lovas német, 
Lukácsi2) nevű falut is megszállotta. Csak nehezen jár
hat az katona kinn; hacsak Isten nem gátolja: bloque- 
álni fog bizonyossan az ellenség bennünket. Együnnen 
is, másunnan is apródonkint szállíttatom be az élést: de 
a hol kevés vagyon, keveset hozhatni. Excellentiád el
menetele után valahol talált minden vermeket felszedett 
az ellenség, és az egész falukat (a Vág és a Garam kö
zött) semmissé tette. Midőn az jég meggyengült: vissza
mentek Esztergomban; azomban az vizek megáradván: 
sem ide bé nem jöhetnek (a váron kívüli kuruczok), sem 
innen ki nem mehetünk. Újra szükséges lészen az élés
nek admaturatiója, de nehezen hiszem, hogy meglehessen, 
mert az mely német hadak Trencsény és Nyitra várme
gyékben oda-fel voltak, igen szivárognak Nyitra táján 
lévő falukra, és így, ha megfelesednek: nehezen hozzák 
bé az élést. “

Bottyán élés-bevitelre a vizek nagyságának daczára 
is tőn kísérletet Zsámboki által, mart. 24-kén; 160 zsák 
lisztet válogatott jó lovasok paripáira kötöztetvén, ezeket

*) Berthóthy levele.
*) Ma: Luka.
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Beleznayval neki usztatá a Garamnak, és beküldötte 
Újvárba. így irja Zsámboki Nagy István ezredes.

Ekkép állának a dolgok liadállomásokon és várban, 
martius vége felé.

Ide csatolhatjuk még a „ Labancz Napló“ egy-két 
aprólékos adatát martiusról:

„Mart. 7. ügy  mondják, hogy egynéhány kurucz 
általgyixtt volt az Vágón; egynéhány lovokat elnyerték, 
de magok békével mentek vissza.“

„Mart. 16. (Hradischon, Morvaországban.) Hradis- 
tyában mentem volt; megént félnek az kuruczoktul Mor
vában; hogyha az németeket az postírungokban hagy
ják: mezőben senkisem lehet; ha kiviszik: az kuruczok 
az hátok megett oda mennek az hová akarják.“

„Mart. 20. Vicé-Rector levelét vettem (Trencsény- 
bó'l); azt irja, hogy Ebergényi ágyukot s mozsárokot 
kér, de nem tudják: hova? Hihető hogy Árva alá.“

XXXIV.
A másodszor feljövő Károlyi mart. 25-kére érkezett 

Hevesre hadaival, s még april elején is ott időzék. Mind
gyárt mart. 25-kéről tudósítá Bottyánt fólérkeztéről, s hogy 
gabonát felest hozott magával hadai tartására, sőt még 
Újvár számára is, azért most nem lészen rendetlenség. 
Bottyán Szécsényről mart. 28-káról válaszolá:

„Hevesről 25. praesentis írott Nagyságod ári levelét 
ezen órában vévén, értem újabb informátió kívánását. 
Meg se gondolja Nagyságod, hogy az vizek szállanának, 
vagy az Iplyon és Garamon valahol gázlóban által le
hetne menni, mert az Ipoly olly nagy, és most is nevel
kedik , hogy valahol hid volt — mind elhordta; az mal
mok félig állanak az árvízben, sohol sem foroghatnak; 
itt is csaknem az bástya alá béjött (az áradat). Az Ga- 
ramnak hasonló nagy az árja: azért nemhogy az Garamon,
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de még az Iplyon sem mehetni másként, hanem csóna
kon. Ezen árvíz, ha ily meleg idők járnak: legalább 
eltart három — négy hétig, mert az hegyek még rakva 
vannak hóval, mellyek naponkint olvadván, szaporítják 
az folyókat.

Az ellenségnek Garamon tál való kalíjzolása (kalé- 
zolása) ugyan nem hallatik; azon tizenkét standáralja 
(4800) maga státiójában, úgymint Nagy-Tapolcsántt, Nyit- 
rán, Kis-Tapolcsántt, és Szent-Benedekben vagyon; há
rom-négy nap alatt mindenkor öszveveheti magát, ha 
akarja.

Az hajós-híd csináltatása igen nagy gondom lévén, 
mind éjjel-nappal, sőt ünnepnapon is csináltatom; már 
ma is felállíttattam egyet; többi is utánna készülnek, 
kiknek alkalmatosságával a fűnek kijövetele előtt suc- 
currálhatunk Újvárnak. Az ezer hajdú igen jó remén- 
ség, sokat is ér ha jelen lehet, melly nélkül az hidat 
általvetni s manuteneálni nem látom lehetségesnek. . . 
Hogy Nagyságodnak zsákja, búzája elég vagyon: az 
igen jó ; e táján is kitelik alkalmas liszt és búza, — de 
gázlórul nem is kell gondolkodni.“

A hidakat Bottyán, az ország pénztárából nem 
telvén rá, csakhogy a haza-szolgálatja szükséget ne szen
vedjen: saját pénzén csináltatá; iménti levelének utóira
tában oda veti:

„P. S. Az hajókat éjjel-nappal csináltatom, de költ
ség e t  senkisem a d o t t  reá. Ámbár k ö l t s é g e t  ne 
a d n á n a k  is: csak az magam sajátját ne húznák.“ 
(Czélzás Berthóthy Istvánra, a ki Bottyánnak csak az 
ősz óta 2800 frtnyi magán-pénzét vonta volt el. Akko
riban ugyancsak tetemes összeg.)

Ugyané napokban Nagy Gábor, Károlyinak Szé- 
csényben Bottyán mellett levő táborkari főhadsegédje 
több ízben tudósítja urát; levelei teljesen összhangzanak

24
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Bottyánéival, mindazáltal néha új részleteket is találunk 
bennök. így például mart. 24-kéró'l írja: „Élés Újvár
ban oly kevés van, az mint az listát transmittálták Ge
nerális Uramnak 0  Nagyságának (Bottyánt érti), hogy 
két hónapnál tovább be nem érik vele; innen pedig 
mind az németek, s mind az marháknak roszléte miatt 
lehetetlen vinni, nagyobb részi mert már ennek az vár
megyének, az marháját Heves tájékára elhajtotta, az szal
mának nem léte miatt; itt közel már csak egy szekér 
szalmát sem talál az ember.“

Mart. 27-kéről szintén Széesényből: „Az vizek itt 
kiváltképpen megáradtak, annyira, hogy az Ipoly Visk- 
nél és Pöstyénnél is elszaggatta az hidakat, az laposokra 
kifolyt. Az elmúlt napokban Limpert (Limprecht, gya
logezredes) is megindult, de semmiképpen el nem mehe
tett. I t t ,  v a la m íg  csak  az vizek meg nem szál
lanák: s em m i o p e r á t i ó t  sem Excellentiád,  sem 
más v é g h e z  nem v ihe t .  Itt Méltóságos Generális 
Uram, haszontalan tölti az ember az időt, az vizeknek 
nagy volta miatt; Isten tudja mikor apadnak meg!“

Másnap, mart. 28-káról: „Itt az vizek igen kivált
képpen nagyok, ugyannyira, hogy az réteken is úszó az 
viz az Ipoly körül, az Garan  vizének pedig  n ag y o b b  
az á r ja  mint  az I p o ly n a k ;  mellyre  való nézve 
E xce l len t iád  onnan (Hevesről) m ind ad d ig  az lia- 
dakval  meg ne indu l jon ,  míg az vizek meg nem 
fognak szál lani ,  mivel itt  már  szalma sincsen, 
hacsak az házfedelet  nem etetik. — Az mi azon 
ellenségnek dolgát illeti : szintén ezelőtt való nap illy in- 
formátiót vettem, hogy 17 standáralja, melly is igen ké
vés számmal vagyon egy-egy standár alatt. Ezen német
ség egy corpusban nincsen, hanem Nyitrán, Kis-Tapol- 
csántt és Szent-Benedekben vadnak; ennél több — úgy 
referálják — nincsen az ki portázik Újvár felé . . .  Az
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hajókat, készítteti Generális Uram Ő Nagysága (Bottyán) 
serényen. “ (Szécsény.)

Ismét másnap, mart. 29-kéró'l: „ Az ellenség — mint
egy háromszázbul álló — már kétszer volt ez héten Kor- 
ponán, borokat vitt onnan; melly után is Horváth István 
uram menvén, kilenczet fogott, kiket is behozván meg 
fogom examinálni . . . Zó lyom ban  egy k r ip tá t  fel
ver t  az ellenség, mellyben is az egész város java  
vol t  (elrejtve), s fe lp rédá i t  a . . . Itt az vizek semmit 
sem szállanak, sőt nevekednek. Generális Bottyán Uram 
Ő Nagysága kéreti Excellentiádat, hogy éjjel· nappal kül
dene vagy 10 fenyüszálat, ha többet nem lehet is kül
deni; O Nagysága valóban rajta van az hajók csinálta- 
tásán. — Itt az ellenség igen néki izeledett, hogy Vajda 
uramat már vagy kétszer felverte; most is készült, hogyha 
az vizek meg nem akadályoztatták volna, valamellyik 
postírungon megszállt volna; az minthogy írja az zólyom- 
vármegyei vice-ispán *), hogy feltették, hogy se víz se hó 
meg nem tartja őket, fognak próbálni.“

Mart. 29-kéről Géczy Gábor is ir, Gyöngyösről, hol 
ezredének hat századával feküdt, Károlyinak. Mint lát
szik, Bottyán őt már két Ízben át akará küldeni a Gara- 
mon, de az áradat miatt nem lehetett: „ . . . Már is két 
rendbeli orderit vévén Méltóságos Generális Bottyán János 
uramnak, kétszer Újvár felé megindultam az seregeimmel, 
de nem mehettek. — Magam három holnapig voltam az 
hat compániámmal Újvárban, most megint Ocskay Sándor 
Oberst-Lajtnant uram vagyon hat compániával Újvárban, 
— nem is hiszem, hogy megváltanák kikeletig.

Azt is akarám Nagyságodnak alázatossan tudtára 
adni: ne strapaczéroztassuk az katonaságot oly mód nél

*) Im é: a németeknek behódolt vármegye alispánja értesíti titokban a 
kuruczokat; ennyire ragaszkodott a nemzet Rákóczi ügyéhez még 1709-ben is.

24*



372

kül, mert már hiában fáradott kétszer Újvár felé; inkább 
megcselekszem azt, hogy minden három avvagy két hét
ben azon felé küldöm egy bizonyos tisztemet, az utakat 
vizsgálni: hogy az árvizek miatt hol lehetne általmenni, 
megvizsgálván; akkor azért mind bevihetjük az élést. 
Azon alkalmatossággal valami próbát tehetnénk. — Hogy
ha pedig lehetne, azonnal alázatossan instálok Nagyságod- 
tu l , más regimentekkel: úgymint Balogh István imámé
val, vagy, Somodi Ferencz uraméval megváltatni Újvár
ban Ócskái Sándor Oberst-Lajtnant urammal levő hat 
compániát méltóztatnék, hogy jobban rendben vehetnénk 
az 12 compániát, hogy az jövő campániához jobban ké
szülhetnénk. “

Másnap, mart. 30-káról Nagy Gábor: „Az hidat le
hetetlenség megcsináltatni mindaddig,. míg az vizek meg 
nem szállanak; székiben vannak az vizek mindenütt az 
réteken. Az mi az ácsok és faragó emberek dolgát illeti: 
mihelyen Excellentiád parancsolatját vettem, azonnal az 
itt körülbelől lévő lielységieknek parancsoltam, hogy min
den késedelem nélkül jöjjenek; melly helységekbül is ha 
nem jönnének: be fogom hajtatni őket katonákval, — 
csak az szálfák érkezzenek, mesteremberekből nem lészen 
fogyatkozás; lészen is szükség reá, mivel hídnak való 
fánk mindeddig nem volt, hanem az deszkákbul serínyen 
csináltatja O Nagysága (Bottyán) az hajókat. Az falukon 
szárított életnek nagyobb részi már lisztül vagyon. Gene
rális Uram Ö Nagysága, Nagyságod ajánlása szerint várja 
az deszkákat az hajókhoz; O N agysága  roszú l  va
g y o n .“ (Szécsényből, Károlyihoz.)

Ezen levélhez mellékelt részletes kimutatásból látható, 
hogy a Károlyi lemenetele óta Bottyán által Újvár szá
mára újólag összeszerzett liszt és gabona mennyisége a 
balassa-gyarmati prófontházban és a falukon 3824 kila 
(=  7648 p. m.) volt, ezenkívül a szécsényi magtárban
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600 kila (=  1200 p. m.) liszt, úgy vermekben 1000 kila 
(=  2000 p. m.) gabona. Összesen 5424 kila, vagyis 
10,848 pozsonyi mérő kész liszt és őrletlen élet. Be volt 
már szállítva Újvárba 3359 kila (=  6718 p. m.) liszt és 
búza, két hordó szalonna, 86 darab vágó-marha. „Még 
az falukon lészen 34 vágó. “

Ugyanezen napról (mart. 30.) Bottyán maga is ir 
Károlyinak, — újabb levelére válaszolván : „Az hid el
készül, csak az árvizek miatt lehessen bévinni az Garamra, 
mert mind az Ipol s mind a Garam széltiben öntötte az 
réteket; gázlót penig az Garamon előbb nem remélhe
tünk aratásnál; sőt bátor az hajós - hid kész volna i s : 
megköszönném ha két hét alatt reá vihetném az derék 
Garamra; az Iplon hajó nélkül is kész lehet az hid, 
(lábakra.) Faragók és fejszés molnárok elegen vannak, a 
fenyőszálak elérkezése nem árt. N agyságod  jövetele 
is kedves lészen: de hogy valamit a szándékban vi
hessünk végbe, mostanság semmi útját, módját nem látom.

Hid alá kivántató vecturában az ökörszekereket is 
bévehetni, mert az ló most erőtlen, gyenge; — másként 
is, az hajókkal se nem igét, se nem nyargal, ollyformá- 
ban az ökör is oda ér hova az ló.

Sámboki uramnak megparancsolom, hogy az Ipol 
hídjának megcsináltatására gondja légyen. Most semmi 
ártalmas (ellenséges, fenyegető) híreim nincsenek.

„P. S. O rvossággal  élvén igen gyenge álla
po t ta l  érzem m agam at .“ (Szécsény.)

Bottyán betegsége, melyet ugyan e napról, mint lát
tuk, Nagy Gábor is említ — mind roszabbra fordult; úgy 
hogy maga a tábornok april 3-kán, mikor már jobban 
kezde lenni, ezt veti Károlyinak irt levele után:

„P. S. Az n a p o k b an  csaknem elrúgtam az 
pa tkó t ;  de igazán mostoha fiú az, ki atyjának látogatá
sára olly halálos állapotában nem jön.“
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Ihol, a kedélyes öregnek mire egészsége helyre állt: 
már kedves játszisága, humora is megjőve.

Nagy Gábor mart. 31-kéró'l újra i r : „Jóllehet az 
Ipoly kezdett apadni, mindazáltal az Garan még igen 
nagy, úgy hogy az csatai hid táján az innentső faluig 
jár. Generá l is  B o t ty án  u ram n ak  ez in te n t ió ja ,  
hogy m egindu l jon  Ú jvár  felé az vizeket  megjárni:  
micsodások?  S m agamnak is parancsol t ,  hog y  0  
N agyságáva l  menjek. — Az mi az szálfák dolgát 
illeti: O Nagysága azt mondja: mi szükség azt hídnak 
megfaragtatni ? mint viszi el az ember ha ily sárosok az 
utak? Ha megcsináljuk is az hidat: az ellenség azonnal 
felégeti. Én ugyan már ácsok iránt s faragó emberek 
iránt kiküldtem, holnap reménlem be is jönnek, csak az 
lak érkezzenek.“ (Szécsény.)

A fóhadsegéd ettől fogva april 8-káig nem irt Ká
rolyinak: mivel Bottyán őt, maga megbetegedvén, egye
dül is elindítá a Garamhoz, a vizek megszemlélésére, s 
aztán april 3-kán — mikor újra vissza érkezett volt — 
elküldötte Hevesre, hogy Károlyinak mindent élőszóval 
beszéljen el:

„Nagyságod Generál-Adjutanlját, Nagy Gábor ura
mat — írja Bottyán tábornok-társának Hevesre 1709. 
april 3-káról Szécsényből — olly teljes instructióval kül
döttem Nagyságodhoz, hogy mindenekrül — valamint 
szintén magam — informálhatja Nagyságodat. Hanem 
Nagyságodat azon kérem: mindenekfelett az hajdúság
nak ideküldését vagy megszerzését munkálkodni ne ter
heltessék, — mert a nélkül semmit végben nem vihetünk. 
Az híd készületinek az ellenségnél mindenütt nagy hire 
vagyon; kétség nélkül, mihelyest az hidat vetjük — reá 
jön; azért az Garam mellett hajdúság securitására mind
járt sánczot kell vetni, máskint nem reménlhetem az
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hídnak állandóságát. Az hajdúság mennél több: annál jobb 
lészen; itt is (Szécsényben) másfélszázig való kitelik.“

E hajdúság pedig, melyet Bottyán sürget: Csajághy 
János brigádája. Szükség vala rá, hogy a Garamra ve
tendő hidakat az ellenségtől megoltalmazza; e czélból a 
brigáda egyik fele — vagy 1200 ember — az ezen híd
fők erősségére vonandó sánczokban vala maradandó, míg 
a másik felét Újvárba szánták a Radics-ezred felváltására. 
Úgy egyeze meg azért a két tábornok, hogy a divényi 
commendót rögtön vegye át Galántliai Balogh István, a 
maga ezredével, hogy Csajághy alá indulhasson hajdúi 
összeszedésére, s menjen velők a hidak felállításához. És 
Baloghot már april első napjaiban csakugyan Divényben 
találjuk, honnan april 5-kéről immár mint ott vezénylő fő
tiszt ktildi jelentését tábornokainak. Csajághy pedig lein- 
dula a Mátra-aljára, s szedte össze gyalogságát. April 13-ká- 
ról Fülekről ir: „En az mint tegnapelőtt az Mátra-aljára
érkeztem: nem találtam egyéb hajdúságot......... az többi
mindenfelől  most  gyülekeznek .  Aprilis 15. vissza
térek, addig alkalmasint Tar és Pásztó táján (Heves) lé- 
szek.“ Valóban még april 23-kán is Gyöngyös-Pásztón 
leljük őt, honnét hajdúságát már megindító, s utolját 
másnap vala megindítandó a Gavam felé.

Hogy bennt Újvárban mint valónak: látható Berthó- 
thy Istvánnak april 3-káról Csajághy hoz irt leveléből: 
„Itten már az vizek apadnak, de az hidakat mind elron
tották; legnagyobb kárunk vagyon az vómhidban: az kö
zépül még az hidlábokat is kiforgatta tövibül s elvitte (az 
árvíz). Az ellenség valóban készül az bloquádához, a 
mint ma hallom, talám csak egy hét alatt is meglészen; 
nehezen fog k eg y e lm ed  bejöhetni .“

Mint látni fogjuk, e körültáborlás nem valósult, sőt a 
kuruczok a császáriak sűrű portyázásai daczára is folyto
nos összeköttetésben állának a várral, nemcsak levelezés,
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hanem lovas hadaik ki- s bejárása által is. így jőve ki pél
dául april 10-ke táján Újvárból Bottyánhoz 600 lovassal 
Ocskay Sándor: Lászlónak öcscse, és ekkor a Géczy Gábor 
ezerének alezredese.

Bottyánt april 3-kán Szécsényben hagytuk. Három 
nap múlva ugyanott leljük; 6-káról iija Károlyinak H a t 
vanba : „Szintín most, délután négy óra tájban veszem 
Nagyságod úri levelét. N agyságod  idejövetele  ná- 
lom u gyan  mindenkor kedves:  de jól tudom, most 
haszontalan, mert az mint ezen inclusábul  kitetszik: a 
Garam úgy k iöntö t t ,  hogy csak az fák teteje lá t 
szik ki. Lehetetlen Újvár felé menni; most is itt van
nak recognítióra embereim; azomban fűsi emberek is ér
keztek hozzám, jelentvén az Zsitvának nagy voltát. Új
vári uraimék semmitsem gondolnak hidcsináltatásrul . . . 
jó  volna  m agamnak a r r a  b é rándu ln i ,  és a Zsi tva  
h id já t  végben vitetni. Nagyságod udvarlására igenis 
kész volnék mennem; de csak olly emberem sincs, kire 
bizhatnám az dolgot, a pos té rungo t  penig  indispo
site nem hagyha tom .“ (Tábornokunk ugyanis folyvást 
személye szerént vitte a fövezényletet a bányavárosok kö
rüli védvonalokon, tisztjeinek napról napra vévén jelenté
seit, és osztogatván parancsait.)

„Az hídhoz k iván ta tó  hajók készek: akár  két 
helyén is á l ta lh idal jam  az G aram o t ,  csak az kiön
tött árja szállana bé. Semmi baját már nem tudom (a 
hídnak.) Csajághy uramnak szólló levelet per expressum 
elküld vén, Darvas Ferencz uramnak is adtam hirt, hogy 
Nagyságod után siessen. — Semmi új hírekkel nem ked- 
veskedhetem; hanem minémö német az Garamon túl kó
vályog : három ezerbül vagyon commendérozvá, de alig 
vagyon hatszáz.

Kérem Nagyságodat, ne nehezteljen egy-két órára 
való beszélgetésekre idefordulni: mert igen nagyon szűk-
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séges Nagyságod iderándulása, s nagyon is fog használni 
Újvárnak; — de csak kevesed magával, hogy hire se lé
gyön.“ (Szécsény.)

Az ezen levélben érintett csatolvány Zsámbokinak kő
vetkező levele Bottyánhoz:

„Méltóságos Commendérozó-Generális,
nékem nagy uram!

Nagyságod parancsolatja szerint küldtem volt Micsi- 
nai főhadnagy uramat mind a viski hídnak megcsinál- 
tatására, s mind Garam és Ipol áradása tekintésire; ki is 
ezen órában érkezék meg. A viski hid helyben vagyon; 
hanem most az Ipol vize kezdett ugyan áradni, a Garam 
penig ollyan,· hogy minden rétjei tele vannak, semmi más 
nem látszik, csak a fák. Nem hiszem, hogy most hamar
jában megapadjanak. Én szombaton, Nagyságod enge- 
delmébül, megindulok Gyöngyösre, de onnan visszasietek; 
a midőn visszatérek, Nagyságodat alázatossan megudvar- 
lanom el nem múlatom; adja Isten, tanáljam friss jó egész
ségben Nagyságodat! Maradok 

Nagyságodnak
Patak, (Nógrádmegye) 4. Apr. 1709.

alázatos szolgája
Sámboky N ag y  Is tv án  m. k.“

Kívül: „Méltóságos Commendérozó-Generális Boty- 
tyán János nekem régi nagy jó Uramnak O Nagyságá
nak alázatossan irám. — Szécsény.“

Másik felől: „Falusi bírák sietve küldjék Szécsénben.“

XXXV.
Károlyi főhadsegédje Nagy Gábor april 8-kán ismét 

Széesényben volt Bottyán oldala mellett, és e napról így 
tudósítja főnökét — Hevesre: „Levelem elküldése után 
érkezvén Ujvárbul Berthóthi uram levele, mellyet is Ge
nerális Bottyán uram ő Nagysága felszakítván, kezemhez
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küldött, mellyet is Excellentiádnak ezen expressus kato
nájától mennél hamarább kívántam megküldeni; mellybül 
mind az vizek mind az ellenség és élés dolgát Excellen- 
tiád megértheti. — Itt az vizek valóban kezdenek neve- 
kedni, de csak az Ur Isten megfordítja az időnek folyá
sát! Az Ipoly  is a n n y i r a  megnevekedett ,  hogy  az 
réteken úsz ta tva  kell j á rn i  míg az hidat  éri  az 
ember. — Csirke Báthrul jővén ide, ki is beszéli, hogy 
két egész hétnél több miolta az bányavárosokban való 
ellenség Excellentiádnak erre az földre való jövetelit hal
lotta, és igen nagy félelemben vagyon.“

Másnapról apr. 9-kéről maga Bottyán ir Károlyinak:
„Méltóságos Fiam - Uramnak kötelessen szolgálok

kegyelmednek.
Ezen órában veszem kegyelmed levelét, mellybül értem 
Teleki uram') jövetelit, s ugyan az ellenség Bajához való 
gyülekezetit, s azokra az okokra kegyelmed nem lehetős 
jövetelit. Éppen nem capiálhatom: mimódon verhessen 
magának mostanában azon ellenség csoportossan tábort; 
azt is tudom: már azon a földön jobb mező lehet mint 
nálunk, — de ha szintén valamenten jobb lehet i s : de 
ugyancsak subsistentiája nem lehet (azon ellenségnek); ha 
penig csak fiivellő - formában vagyon: nagyon könnyű 
mód lehetne felverésében.

Itt az vizek valamenten kezdtek volt szállani, de is
mét ollyan ájulások vagyon most: még ollyan nagyok 
nem voltak.

Magam aggregatus tiszteim kik Újvárban expediál- 
tattak, még vissza nem tértek, óránként várom őket; ak
kor mindenekrül újabb informatiót tehetek. Medio tem
pore irt Szluha uram tudósítását (Újvárból) ma vettem; 
írja nekem ő kegyelme: ollyan árja volt a Nyitrának, *)

*) Gr. Teleki Mihály erdélyi tanácsúr; ekkor Nándor-Fejérvárról jött 
vissza, török követségből.
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a hidjoknak a lábait is egyik végén az árvíz és jég el
szaggatván felforgatta; az Zsitván is erigáltak volt lábas 
hidat: az ellenség reá felesedvén, azt is elrontotta. Újabb, 
hajókra való hidat, ívják, hogy készítnek ők is, és vala
mikor lészen az élésszállításnak alkalmatossága: csak har- 
mad-negyednappal tudják, mindenkor késszen lesznek.

Darvas Ferencz úgy tudom, már régen kegyelmed 
udvarlására ment. — Úgy veszem észre, a mint az vizek 
viselik magokat: mind hid erectiójára s mind másra reá 
érünk; mindazáltal akármikor lehessen, — a taraczk, ha 
jó sugár lészen, kettő igen fog kivántatni. (A Garam-hid- 
fősánez védelmére.)

Báthi postérungot én fel nem váltattam; szintén ma 
volt nálom Gunderfinger Oberst-Wachtmeistere, ki is re
ferálja : alig lehetnek hatvanon; éppen lehetetlenség sub- 
sistálniok szalmának szüksége miatt, azért ágy eloszlot
tak. Haszontalan volna, ha oda több hadat küldenék.

írhatom bizonyossan azt is kegyelmednek: az dánu- 
sokat feles magyar labanczokkal együtt elvitték, öszve- 
békózván az la b a n c z o k a t1). Általlátni. abbul is: nem 
kevés szükségek van ott is2) nekiek könnyű hadra.

Raptim Szécsény. 9. Apr. 1709.
Méltóságos Fiam-Uramnak

kötelessen szolgáló apja 
B o ttyán  Ján o s  m. k.“

Ezen levelek beszélik el leghívebben az illető napok 
történetét.

A dánok folmeneteléröl szóló tudósítást Balogh Ist
vánnak Divényről april 11-kéről Károlyihoz intézett levele 
is megerősíti: „Jóllehet, nem kétlem, Excellentiádnál is 
constál: dánus, német császárnak intentiója s reménsége

') Minthogy jószántukból nem akartak menni. 
s) Künn az Imperiumban, a franczia ellen.
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kívül bagázsiástól fölment, maga országabéli principalis- 
sának akaratjából.“

April 10-kéről nincsenek leveleink. 11-kéről Zsám- 
boki ezt írja Gyöngyösről Károlyinak: „Bottyán Gene
rális Uram O Nagysága engedelmébül ide fordultam Gyön
gyösre; el nem akarom múlatni, hogy circumstantiákat 
az Garam és Ipol árjárul alázatossan ne tudósíttanám. 
Mégeddig az vizek nem apadtak. Az Iplyon ugyan még 
az hid mindeddig megmaradott. Esztergomi és komáromi 
úgy több végházbeli gyalog és lovas ellenségek Győr felé 
túl az Dunán felmentek1). Az zólyomi pedig mondják 
hogy leszállóit, ki is Szent-Kereszt felé ügy ekezik, ág y ú it 
is k ihozván. Innen arra visszamegyek Szécsénben.“

Bottyán ugyan e napról (apr. 11.) Bercsényinek ir:
„De 11. írja Bottyán: — értesíti Bercsényi Ungh- 

várból apr. 15-kéről Károlyit — Mocsonoknál sánczol az 
német, s az vizet nem járhatni, sem szalma, sem fii; az 
Istenért, hogy disponáljak. Ha S zen t-G y ö rg y  nem
d is p o n á l: én nem nevelek f ü v e t ............ Megírtam
n e k i:............ ha fövellésnek gyün ideje, úgy gondolom,
hogy Balogh maga brigádájávai Losoncz körül, Ebeczki 
Szécsényen alól, Szent-Péteri Hatvan táján verné az fti- 
vellő táborát, kiki maga brigádájávai; az Fejedelemnek 
is úgy vala tetszése. — Csáki uram (Gömörből) próbá
nak indult — eddig elvált kezdeti, segétené az útját ke
gyelmed; maga Breznyónak ment, Babocsai Árvának vi- 
szen élést.“ (1709-ben már másod-ízben.)

Ugyan Bercsényinek Unghvárról apr. 19-kéről Ká
rolyi Hevesen apr. 8-kán és 10-kén költ leveleire adott

*) A császáriak e hadmenete a Béri Balogh Adám által erősen 
szorongatott Soprony vidéke és ausztriai határok segítségére volt irányozva. 
Balogh Ádám ugyanis ekkor tájban a Lajta mellett szép csapásokat tön; 
egyebek közt — mint £szterházy Antal írja Berthóthy Istvánnak — „Nagy* 
Mártonnál 200 labancz és rácz katonákat vagdaltatott le.“
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válaszában is akadunk új részletekre: Jó disposítióit az 
províziók iránt vélem kegyelmednek, de jól fejezi bé ke
gyelmed levelében : hogy nehezebb az bévitele (Újvárba); 
s már annyival is nehezebb lesz, hogy nemcsak Mocso- 
noknál az sánczot vetteti Haitiében: de Esztergomnál is 
talán elkészült eddig az hídja, s Vallis Surányban (Újvár 
közelében) akar szállani, hová már valami gyalog is ment 
az bányákrul.“ Bercsényi ezen híreit Bottyánnak a fe
jedelemhez ö hozzá is megküldött jelentéseiből vette; 
ugyan-ezen dolgokat tudatá tábornokunk Károlyival is, 
következő levele által:

„Méltóságos Fiam-Uramnak ajánlom szolgálatomat
kegyelmednek.

Újvárban expediáit aggregatus tiszteim már hozzám érkez
tek. Az Mocsonokhoz szállott ellenségnek hire csak veri- 
ficáltatik, és hogy maga Generál Heister benn két regi
ment lovassal már jóformában be is sánczolta magát, vár
ván óránként gyalogot hozzája; a lovassá a Játón füvel- 
leni akarván, Vallis, ki ezelőtt nyitrai commendans volt, 
Surányban igyekezik. — Húsok a mieinknek (Újvárban) 
most vagyon elégséges, h a tszá z ig  való  m arhát haj
to tta k  a Já tó ru l. — Egy fegyvemeki ember, ki hatod
napig közöttük volt az németeknek Mocsonokon, beszéli, 
hogy minden bizonyossau Lévát is meg akarja szállani1) 
s a Garam-mellyékét valamelly helyen másutt is inposte- 
rálni. Esztergomban is verificáltatik, hogy hídhoz való 
apparamentumokat készítnek; mi végre s hova? nem tu- 
datik. Ezt az Istenért is kegyelmed tréfának ne vélje. 
Jóllehet én rep ra e sen tá ltam  m ind Felséges U runk
nak , s m ind M éltóságos L ocuintenens ú rn ak , de 
tartok a ttu l: csak míg penetrál is levelem, s mennyivel *)

*) Ennek meggátlására rontatá tehát le e napokban Bottyán Léva 
erődítményeit. (L. Kókay Mártonnak Szuhányból apr. 23-kán költ levelét.)
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inkább az érái it miként disponáljon ő Excellentiája: az 
ellenséges conjuncturák addig véghez is mennek. Hanem 
mind azon collectált hajdúságot jó rendben vévén és cso
portra vervén — siettesse ide rándulását; Is ten  h irive l 
m it v ihetünk:  végben v ig y ü n k ,  m er t  pericu lum 
in mór a.

Az vizek áradási egy órában szűnnek, másikában 
újulnak. — Dunántúliak Csíkvárt dicséretessen visszavet
ték, harminczig való német rabot életben megtartván, töb
bit feláldozták.

Ezzel ajánlom kegyelmed jó akaratjában tovább is 
magamat, és midőn közelítését s annyival inkább érke
zését hovahamarébb várnám, maradok

Kaptim Szécsény dje 12. Apr. 1709.
Méltóságos Fiam-Uramnak >

kötelessen szolgáló apja 
B o t tyán  János  in. k.“

„P. S. Az Istenért kérőm Nagyságodat: siessen 
ide é j je l -nappa l  jö n n i ,  mert  periculúm in mora. 
Kérőm Nagyságodat, csak postai alkalmatossággal jöjjön 
Nagyságod maga, ne haddal, mert semminémő provisió 
sincsen (lovasság részére). Ha lehetséges lészen, vagy 
másfélezer hajdút az javában parancsoljon jönni, és három 
taraczkot.“

Valóban a dolgok ezen állásában Bottyánnak főleg 
gyalogságra és ágyukra volt legnagyobb szüksége, mert 
csak kevés lovassági ágyúja vala, az is mind lövőszer
számok nélkül nem hagyható helyen : a védállomásokon.

Károlyi Bottyánnak ezen levele következtében rög
tön felrándult Szécsénybe, hogy a hadi teendőkről tanács
kozzanak. Azután visszamene a Mátra alá, Bottyán szá
mára hajdúságot, taraczkokat küldendő. Mikor ezek már 
indulóban voltak: Bottyán elejökbe ment, hogy jövete-
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löket annáljóbban siettesse, s egyszersmind visszalátogassa 
Károlyit. Ott ismét rosziil kezdd magát érezni, mindaz- 
által erőt vévén betegségén: nyeregbe üle, és négy ezred 
lovassal, s a hirtelenében összeszedhetett gyalogsággal 
megindula a Garamhoz. Czélja vala az Esztergom vagy 
Léva felől nyomuló ellenség visszaverése, s a vizek állapo
táról való személyes meggyőződés.

Károlyit talán a ráczoknak Tisza-Duna között való 
gyülekezése még mindig Heves és Hatvan körül tartá, 
pedig az ezen év rendkívül nagy hóeséseiből keletkezett 
tartós árvizek valahára már apadni kezdének. Nagy Gábor 
írja Károlyinak Szécsényből april 17-kéről Hevesre: „Már 
az Garam is partjában szállott, nagyobbat egy singnél; 
úgy más vizek is megapadtak derekassan . . . . . .  Gene
rális Uram ő Nagysága nem tudja mire vélni, hogy Ex- 
cellentiád ide való jüvetelivel késik. Az ellenség Mo- 
csonoknál  az sánczot  keményen csinál ta t ja .  Ober
ster Sáinboki uram is már ideérkezett, azon van, hogy 
az Garam felé menjen, és általmenésre helyet keressen, 
míg Excellentiád el fog érkezni. Az hajókhoz való köte
leket mindeddig el nem hozták. Ócskái Sándor uram 
k a to n á i  mostan  érkezvén Ú j v á r  b ú i 1), kik is hoz
ták hírül, hogy m in d e n n a p  l a b a n c z o t ,  n é m e t e t  
f o g n a k ;  melly németek is beszélik, hogy az laban
czot felvitték oda-fel2). Az Sitva csak tárgyig ér; az 
Gorámnál ugyan az lapossain vannak vizek alfélé fene
kekben, de tűrhető.“

Az ekkori Újvár körüli állapotokat tükrözi Berthóthy 
Istvánnak april 21-iki levele is: „Az innen való német
nek egy része dei’ekassan besánczolván magát Mocsono- 
kon, azt is hirlelik, hogy t á b o r o s t u l  L é v á h o z  igye 

1) Bottyán Somody Ferencz hat századával váltatta fel okét.
,J) V. ö. Bottyán april 9-iki levelével.
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k e z n é k  szá l  l an  i. (L. Bottyán april 12-iki levelét.) 
Ez elmúlt napokban feles német bécsapván ide (Újvár 
alá), az marháinkat el akarja vala hajtani: de megcsalá 
magát: s e m m i t  nem n y e r t  e g y e b e t  g o l y ó b i s n á l ;  
tizenöt közönséges emberének és egy kapitánnyának el
esésivei szégyennel ment el innen.“

A Tisza-Dunaközi dolgokra, s ama ráczok csoporto- 
zásái’a világot vet Só'tér Tamásnak, Bottyán Kecskeméten 
parancsnokoló ezredesének tábornokához küldött jelentése, 
melyben némi magán-ügyek is vannak ugyan, de azok 
is elég érdekesek, hogy itt e parányi tért elfoglalják:

„Méltóságos Generális Uramnak, Nagyságodnak
ajánlom mindenkori kész szolgálatomat.

Szécsénybül *14. praesentis nekem írott Nagyságod le
velét vettem illendő becsülettel, és mit írjon Nagysá
god: megértettem. — Az mi az lónak állapotát illeti, 
úgy véllern, hogy nem kiesebb staturáju mint az Nagy
ságod csepreghi fekete lova, de annál vastagabbnak kell 
lenni, az mint megnéztem. Az való dolog: szépségére 
és termetire nincs az az úr, az ki istállójában nem köt
tethetné ; kantáros ollyan, hogy sebessen az mint az em
bernek neki rugaszkodik, akármelly kézre mint az ka
rika, az ember mellett megfordul. Mindazonáltal nehéz 
látatlanban jószágot venni; nem tetszenék Nagyságod
nak — azután rajtam maradna, most pedig magamnak 
is vadnak lovacskáim, többre nincsen szükségem; mert 
ha pénzes ember volnék: én magamnak bizony az har- 
m in c z  a r a n y é r t  el merném venni, ha csak vezetéken 
előttem hordoztatnám is; de arra mostanában nem érek, 
mert értékem szegény. — Az mi pedig illeti az s á r g a  
k a r m a z s i n o k n a k  vásárlását: itten bizony mos
tan nem kaphatni; hanem v e r e s  kettő vagy három 
vagy on: de a b b u l n e m  m é r é s z l e t t e m  v e n n i
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N a g y s á g o d  s z á m á r a ,  m i v e l  s á r g á t  k í v á n  
N a g y  s á g  o d 1).

. . . .  Itten elég munkánk vagyon az vigyázásban 
és portázásban csaknem mindennap. Az elmúlt kedden 
is Szűcs Istvány hadnagyomnak, többekével együtt el
hajtották az szegedi labanczok hetvenig való marháikot 
Pestre. Mink ide alá kerestük az pusztán, ők azonban 
felfordultak.

Itt-való maradásomat nem rém énlem, és nem is 
akarom, mert az pest is  két  v a g y  há rom  házhoz 
b e jö t t  ide is; bánnám , mostani  háborús  időve l  
döggel  ke l lenék  meghalnom. . . . Sasrul mai nap 
hozták hírül, hogy valami ráczság  gyü lekez ik  
S zegedhez ,  mellyet magam sem hihetek; mindazon
által alattomban kétfelé bocsátottam portáimat, és postát 
is, ha valamit érthetnék. — Ezzel Nagyságod grátiájában 
magamat ajánlom, és maradok Kecskeméten die 19. 
Aprilis, Anno 1709.

Nagyságodnak
mindenkori kész szolgája, 

Sőtér  Tamás m. k.“
„P. S. Itten az alföldön az Duna-mellékit az nagy 

árvíz mind elfogta, sok falukban nem is lakhatnak, Ka
locsán alól által kelletett menni nekik az Dunán; mind 
mezei vetéseket, mind az földben levő vermes életeket, 
mind kívül az mi volt, az nagy viz elvette szegínyek- 
tül. Tudom, elég éhelhalál leszen közöttük. Kalocsai 
páter uram nálam lévén mai napon, beszéltette: sok 
apró gyermek is holt az házakban az vízben; nem tud- *)

*) A sárga - karmazsin volt azon korban a legelőkelőbb magyarok 
által viselt, s legdrágább lábbeli: a piros - karmazsin, sárga-szattyán, pi
ros-, sárga-kordovány már olcsóbb vala. Fekete csizmát csak gyászban 
viseltek. A katonaságnak is sárga vagy piros csizmája volt; fekete alig 
elvétve egy-két ezrednél.

25
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tak mihez kapni az szegínység, magát vagy gyermekét 
oltalmazza élőbbén?“

Kívül: „Méltóságos Generális Bottyán János nagy 
jó uramnak O Nagyságának irám, tartozó kötelességgel. 
Szécsénben.“

Ezen levelet Bottyán eredetiben elküldé Károlyinak: 
hogy lássa, miszerént a rácz hire túlzott, és hogy Sőtér 
s a Pest elején vigyázók is elégségesek ellene; azért jöj
jön mielébb Újvár felé. Károlyi azonnal el is indula, 
úgy hogy a Garamtól visszatérő Bottyán april 22-kén 
némely ezredéivel már Patakon (N.-Oroszi mellett) talál
kozók, s magát Károlyit is 23-kán már Bujákon leljük. 
Azon volt, hogy mentül nagyobb erővel mehessen, de
rék harczot is próbálandó.

Megirá azért az april közepén ezerének pihentetése 
végett Putnokon időző Ebeczkynek: jöjjön mindgyárt 
regimentestül alá, s csatlakozzék a hadakhoz. Ebeczky 
rögtön meg is indult, s april 21-kéről már Szécsény-  
ből tudósítja Károlyit, hogy imé itt van, s a kívánt ha
dak „minden kétségkívül az denotált helyre és megha
gyott napra, úgymint holnapra jókor elérkeznek. Mint
hogy Bottyán uram sincsen itten: (Bottyán ekkor a 
Garamnál járt), káros volna ha az üdőtöltéssel lovait az 
had elrontaná.“

Megirá továbbá Károlyi Balogh Istvánnak, hogy ő 
is a divényi védállomásokon lévő lovasságból négy szá
zadot küldjön utána. Azonban ez, a postérungok üresen 
hagyása nélkül nem történhetett volna meg. Balogh 
Divényből april 21-kéről válaszol: „Excellentiád máso
dik levelét ma vettem, ha§onló kötelességgel méltóságos 
parancsolatját; béjüvén hozzám, Tekéntetes Nemzetes 
Vitézlő Szalay Pál uram ő kegyelmével, s mellettem 
lévő Nikházy György urammal is közöltem; az ő ke
gyelmek regementeik nemhogy completo numero és pro
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moderno rerum statu superflue is volnának: de ha a 
kettőből négy, vagyis negyedfélszáz lovast Excellentiád 
parancsolata szerént elcommendérozok: a postérungok 
üressen maradnak. Nem hiszem, rósz lovassával együtt 
is négyszáznál többen legyenek, minthogy Méltéságos 
Fő-Generális Urunk 0  Excellentiája mellett is vannak, 
azonkívül egynihány vármegyékben executiókon, emlétett 
Méltéságos úr (Bercsényi) parancsolatjába!. Azomban 
oly bélén is vagyon Szalay uram — jóllehet félmértfóld 
distantiája innét — in casu periculi et necessitatis ő ke
gyelmét nem lehetne secundálni, sem pediglen ő ke
gyelme ide nem succurrálhatna. Hét felől köll pediglen 
istrázsákat éjjel-nappal tartani, batallérozáson kívül, em
lített Szalay uramnak; itt is hasonlóképpen; batallérozás 
egy mértföldnyire is esik. Ezen két ezeret peniglen az 
én regem entem bül  — noha Excellentiád méltóztatik 
föltenni: (ez) hosszú nyugovása által megpihenhetett — 
nem completálhatom; tehet relátiót Méltéságos Generális 
Bottyán János uram: mennyit nyughatatlankodtak telet- 
szaka Szécsénynél; egy része nem régen eresztetett el 
most nevezett Generális uramtul, más része mostanság 
is Újvárnál vagyon; egy része peniglen, s java kato
náimnak, hogy régtől fogvást rabságban nyugosztalják 
és pihentetik, azt bánom; a kik peniglen kvártélban 
lenni mondatnak: azok Tiszóczon a postérungban vi
gyáznak; a mellyek vélem Újvárnál voltak: most is a 
jó lovassá velem vagyon. — Ha azért Excellentiád úgy 
méltóztatik tovább is parancsolni, hogy az megirt számú 
katonaság Excellentiádlioz menjen, praescripta modalitate 
tehát mindnyájan éjjel-nappal beérik valahol útban Ex- 
cellentiádot, csakhogy a postérungi helek üressen ma
radnak. — Való dolog, sokkal jobb és hasznossabb 
volna hajdúságot lovas had helyett ide rendölni a posté- 
rungokban, mert kevés napok múlva éppen lovakkal

. 2ő*
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nem lehet subsistálni. Örömest is elmegyen a katonaság, 
mintsem itten lovát koplaltassa, rontsa, és sanyargassa; 
több egy hétnél sem abrakja sem szénája , szalmája is 
igen szűkön. — Most semmi híreim nincsenek; hol
nap várok.“

XXXVI.

A Hatvanból april 22-kén maga is személyesen ha
dai után indult Károlyi a vizek apadásáról vett újabb 
hírekből azt itélé, hogy a Garamon most már gázló
kon is átmehet a lovasság; de tévedését eloszlatta a Ga- 
ram mellől épen visszatérő Bottyánnak ezen Patakon 
kelt levele:

„Méltóságos Fiam-Uramnak, kegyelmednek 
ajánlom szolgálatomat.

Jóllehet kegyelmedtől eltávozásom alkalmatosságával 
érzettem erőtlenségemet: mindazáltal azonnal indulván, 
experiáltuk adjutánt urammal (Nagy Gábor) a Garam- 
nak árját; két egész hete a miulta egy állapotban va
gyon ; színig lévén, lehetetlenségnek tartom gázlóban az 
általmenetelt. Öszvehivattam öregkorú embereket, kik 
illyen tavaszi áradást sokszor experiáltak, el merik mon
dani: Pünkösdig sem reménlik olly apadását, hogy gáz
lóban lehessen a költözés. Mindenekben jelen lévén 
kegyelmed adjutántja — tehet bővebb informátiót. — 
Itt mikor megszállottam volna délre: találtam Géczi 
uram katonáit; hallom hírét, hogy többi katonaság is itt 
körülbelől vagyon, — nem javaslottam volna addig, míg 
bizonyost nem tudott a Garam felül1). Tovább mitevők 
légyünk? várom kegyelmed disposítióját; ha hidat eri- 
gálunk: micsoda modalitással erigáljuk, és micsodás se- 
curitással ?

x) Minthogy a híd még nem volt berakva.
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írhatom bizonyossan kegyelmednek: már ezelőtt ne
gyednappal Kovácsihoz, Sz.-Benedeken alól, szállott az 
ellenség, circiter ezerig. Másra nem vélem, hanem hogy 
Lévának igyekeznék. Ha híremet meghallják, hogy Ga- 
ram körül jártam: tudom, másként gondolkozik. — In
terim ex superabundant! Írhatom kegyelmednek: bár 
akármiként disponáljon, de ha m együnk ,  ol ly  készü
let tel  menjünk ,  hogy aff ron to t  tehessünk ,  s el
lene resistálhassunk.

Raptim Patak, (Nógrádban, N.-Oroszi mellett), dje 
22. Apr. 1709.

Méltóságos Fiam-Uramnak, kegyelmednek 
kötelessen szolgáló apja

' B o t t y á n  J á n o s  m. k .“
Az öreg tábornokból itt is kirí a szenvedélyes har- 

czos, a nagytettekre törő szellem: nem elégszik meg 
Újvár fölszerelésével, — az ellenségen „affrontot“ is 
akar tenni.

Károlyi 23-kán Bujákra érkezvén, még az nap át- 
rándula Szécsénybe, Bottyánhoz. Itt megállapíták tervei
ket. Az eleség alá szekereket parancsoltak hajtatni, s 
Bottyán hídhajóit, gerendáit, tengelyekre rakatván, elin- 
dítá a folyamok felé. A Garamot Zselíznél határozák 
áthidalni. A hidak berakásával Zsámboki ezredes lön 
megbízva, megőrizésére Csajághy hajdúi s ágyúk ren
deltettek. Károlyi és Bottyán másnap, 24-kén Balassa- 
Gyarmatra valának indulandók, hogy ott a hadakkal 
egyesüljenek. Ezek már nagy részt egybe voltak ek
korra gyűlve; Csajághy hajdúiból volt még hátra 6— 
700, de ez is indúla immár. Csajághy tudósítja Károlyit 
Gyöngyös-Pásztóról april 23-kán:

„Vettem Nagyságod méltóságos levelét, adjutant uram 
által. Ma megindultam s Nagyságodhoz mentem volna 
Bujákban előre: ha némely dolgoktul nem praepediál-
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tattam volna. Az gyalogságot már elrendeltem, több 
lesz még négyszázná l ,  idején innend reggel meg fog 
indulni orderem szerint Buják felé, kiknek is meghagy
tam, Gyarmat felé tartsanak; amaz kétszáz gyalog is 
az taraczkokkal ne is várakozzék, hanem csak oda tart
son Gyarmatra, ott meglehet az conjunctio.“

Újvárból, 24-kéről ekkép ir ki Berthóthy, sürgetvén 
az élést: „Az vizek már itten jól apadtak; az Sitván 
széliében járhatni, az Nyitrán hajókon járnak által; az 
is igen apad. Az ellenség feles hajókat szállított Esz
tergámhoz, ottan akarja általvetni az hidat; ollyan híre 
vagyon, hogy Lévához fogja szállítani táborát az német. 
A mi az élés dolgát illeti: alkalmasint minapi és tegnap- 
előtti leveleimben is megírtam Excellentiádnak: addig' 
forgódjék az ember míg ideji vagyon .“

A tábornokok apr. 24-kén, valószínűleg csak estvére 
mentek át hadaikhoz Gyarmatra, mert még ezen napon 
mind Balogh István Károlyinak, mind Zsámboki Boty- 
tyánnak Szécsénybe küldik tudósításaikat. Zsámboki már 
az Ipoly hídjait megcsináltatta volt, s most a Garamét 
szállíttatá Zselíz felé. Sietve irt levele igy hangzik: 

„Méltóságos Generális!
Szintén most voltak nálam berseniek, kik is azt hozák 
hírül, hogy bizonyos (biztos) emberök lévén odabe Esz
tergomban: a Dunán a hidat most köti az német, Pár
kánynál penig sánczot ásat. (Hihető: hídfő-erődül.) Ezt 
Méltóságos Generális uramnak hírül akarám adnom. — 
A (Garamra állítandó) hídhoz való eszköz, kos1) is ké
szen vagyon. — Ezzel maradok 

Nagyságodnak
Patak, 24. apr. 1709. alázatos szolgája

Sám b o k y  N agy  I s tv á n  m. k.“ *)

*) Czölopök, hidlábak leverésére szolgáló iitő-gép.
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Kívül: „Méltóságos Generális Bottyán János nékem 
régi jó uramnak O Nagyságának sietve irám. — Szé- 
csény. Cito, cito, citissime.“

Túlfelöl: „ Szécsénybe ..........ori és gyarmati bírák
sietve, száz forint büntetés alatt vigyétek.

Sámboky Nagy István m. k.“
Zsámboki betűről betűre ugyanezt megirá Károlyi

nak is: „Gyarmat, vei ibi ubi.“
Balogh István tudósítása a Divény körüli állapoto

kat festi: „Mi illeti az ellenségnek constitutióját, való 
dolog, jiitt hírem, hogy az ellenség contrahálná magát 
Beszterczére: de Garamszegtiil megtérvén portám (tehát 
Balogh · egész Zólyomvármegye közepéig száguldoztatá 
csapatait), recognoscálja, hogy mindenütt helben vannak. 
— Mi illeti az hadak constitutióját és szükségeket, ki
vált lovaik iránt: a mint immár megírtam Excellentiád- 
nak, lovaikot kénteleníttetnek mezzőre kiereszteni, ezen 
föld pediglen mezző dolgábul szűk, és erdős, hegyes; 
szerencsétlenség is történhetik, mert csuportossan nem 
lehetnek, és távol is kell pascuálni. Azomban kimenvén 
pascuátió színye alatt — szöknek is; a minthogy Gács- 
ban hogy érkeztem, szintén akkor Orosz Pál uram nyolcz 
szökött katonáját küldötte Köröskényi László uram, ki
ket mindgyárt vasban verettettem Gácsvárában. Hasonló
képpen Nikházy és Szalay uraimék katonái is subducál- 
ják magokat. Tartok attul, ha más disposítió nem le
szen, megkevesednek, s ha valami lárma talál nappal 
esni: az erdőt veszi eleiben, s hazájában tartózkodik 
meg, szokása szerént.“ (Divény, apr. 24.)

Tábornokaink 25-kén Ipoly-Sághra érkezének. Ha
daikból négy ezred már elébb, nyugotra egy órányira 
Visknél táborozék. Az ügyes, vitéz dandárnokot: Ebeczky 
Istvánt pedig előre küldötték a Garam mellé. Ez, mi
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után ott mindent szemügyre vön: 26-kán reggel egy 
pillanatra Yiskre rándult vissza, s innét reggeli 8 óra
kor Károlyihoz tudósítást külde, igazolván Bottyánnak 
négy nappal ezelőtt irt állítását, miszerént a Garamon 
gázlót találni — lehetetlen. Lehetetlen volt még ekkor, 
négy nap múlva is.

Egyébiránt halljuk őt magát:
„Méltóságos Generális,

bizodalmas nagy uram!
Ezen órában veszem Excellentiád levelit, kiben úgy ér
tem, hogy mégis kételkedik Excellentiád az gázlóban. 
De ha csak egy katona is usztatás nélkül az egész Ga
ramon általmegyen: semmi hitelem ne legyen an- 
n a k u tá n n a  E xce l len t iád  e lő t t ;  mindazonáltal előt
tünk leszen.

Én ide gyüttem az hadak közé magam, mivel nem 
tadtam mire vélni; azonnal mindgyárást visszamegyek, 
mivel holmi sarakon dirib-darab hidakat kell csináltat
nom; azonban az h ida t  is (a Garamra valót) e rre  
ke lle t ik  hozni,  mivel másfelé az Szinczén sem mehet 
el, hanem Tergenyénél. Itt Visken találtam az négy 
regimentet; de az kapához1) nem kell bizakodni, mert 
itt csak az hollók s varjak laknak; itt az zsákok sem 
telnek ki, hanem ott meglehet mindezeket szerezni. Az 
Excellentiád további disposítióját elvárom. Újvárban az 
levelet azonnal expediálom2). — Ezzel maradok 

Excellentiádnak
Visk, 26. április alázatos szolgája
1709. 8 óra tájban. E b eczk y  I s tv á n  m. k .“ * *)

J) Hogy t. i. gabnás-vermeket bonthatnának fel, e vehetnék meg a 
gabonát Újvár számára.

*) Hihető, e levélben adatott tudtül az újváriaknak az expeditio 
napja, hogy eleve értesülve legyenek, ahhozképest működvén ok is.
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Kívül: „Méltóságos Generális-Marsallus Károlyi Sán
dor, bizodalmas nagy jó uramnak ő Excellentiájának irám.
— Ságh.“

Ugyanezen napról Balogh is ir Divényből, jelentvén, 
hogy Nikházy. és Szalay ezeréiből öt század indúl: 
„Huszonkettődik praesentis Hatvanbul datált Excellentiád 
méltóságos levelét vettem szokott kötelességgel. Paran
csolatja szerént a két regementbül: úgymint Szalay Pál 
uramébul két sereget, Nikházy György uramébul penig- 
len három sereget ordereztem. Főtiszt lészen velek em- 
létett Szalay Pál uram Főstrázsamestere (őrnagy): Fekete 
László uram. Mivel pedig együtt az seregek mind az 
két ezerben nem voltak: az elmúlt étczakán nem lehetett 
megindítani; nappal alkalmatlanúl esnék, a mint Excel
lentiád is azt parancsolta, hogy Köröskényi László uram 
is éjjel marsoljon ki postérungi helébül, hogy az ellen
ségnek ne innotescáljon; — azért ma estve meg fognak 
indúlni, úgy hogy holnap Szécsénhez mehessenek. Sze
kerek hajtását a mi illeti: immár íuleki és divlnyi pro- 
cessusokban küldöttem katonákat, hogy késedelem kívül 
kihajtván, assignálják Szécsénben Excellentiád emberének1).
— Ellenség felől most egyebet nem hallok: helben és 
csendességben vagyon. Az ittvaló constitutiókat ezelőtt 
való levelemben megírtam Excellentiádnak. Caeterum 
föltett szándékában tégye Isten szerencséssé Excellentiá- 
dat, kívánom.“

Az esztergomi és Újvárt környékező németség nem 
volt oly csendességben mint a Balogh István bányaváro
soki németje. Mert épen e napról (april 26.) írja Zsám- 
boki Nagy-Orosziból (Nógrád) Károlyinak Sághra: »Laky 
István hadnagy uramot vártam Ujvárbul; kivel ezen órá-

1) Szécsényben a magtárból valának ugyanis e szekerek megrako- 
dandók.
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ban szemben-lévén, bizonyossan beszéli, bogy az eszter
gomi ellenség a hidat általkötötte, járnak rajta által; azt 
is beszéli, hogy Mocsonokon a német sánczolja magát, 
— lovas, gyalog; három ezernek mondja lenni . . . Esz
tergomi hid előtt a német sánczot most vettet . . . Azt is 
referálja, hogy Szent-Benedekbül az németnek az lovassá 
Turócz felé ment volna . . . .  Az elmúlt napokban becsa
pott a német Újvár alá, a minthogy a marhákban is el
kapott volt, de visszanyerték, és a németekben is egy- 
nehányan vesztek. Beszéli: mindennap kótyavetyélnek 
Újvárban.“ (Azaz: a császáriaktól kiportyázásaik alkal
mával nyert zsákmányt árverezi a legénység.)

Zsámboki másnap, 27-kén Drégelyben volt, a Ga- 
ram hidját szállíttatván. Ennek, a tábornokok rendelete 
szerént, 29-kére be kelle Zselíznél állítva lenni. A hajdú
ság már készíté a hidfősánczokat, az élést szállító szeke
rek is megrakodtak volt, s a hadakkal együtt a Garam 
felé nyomakodának.

Ebeczky a maga brigádájával már rég ott sürgölő
dött a folyam partján, s Nemes-Orosziból (Zselíz és a Ga
ram mellett Barsban) april 2 7-kéről igy utasítja Zsámboki 
ezredest:

„Kedves komám uram!
En magam mind megjártam az réveket, de m ég 

b izony  lóháton  á l ta l  nem m egyen;  hanem ú g y  
hozzátok  az h id a k a t ,  hogy hídon kell á l ta lmen-  
n ü n k ,  egyébk in t  nem. Viskre, Szetére, Lontóra s Ter- 
genyére kell gyünni. Lelkem komám! küldj előre, ha talál
tok gyünni. — Ezzel maradok 

kegyelmednek 
Oroszi, 27. Aprilis 1709.

kész szolgája s komja 
Ebeczky  I s tv á n  m. k.“
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Kívül: „Nemzetes Vitézlő Zámboki István lovas Co- 
lonellus, nékem jóakaró komám uramnak 6' kegyelmének. 
— Drégel.“

April 29-kére a híd Zselíznél készen álla, s Károlyi 
és Bottyán hadaikkal és az élésszállitmánynyal előtte 
ütének tábort. Portáikat még azon este átküldötték a 
hidon, s Újvár felé kalandóztatták. Táboruk melylyel 
az erősség felé nyomulandók valának, hét ezer lovasból 
s 1000 gyalogból álla. A többi gyalogot Csajághy ve
zénylete" alatt a híd őrzésére kelle hátra hagyniok, némi 
lovassággal egyetemben. Azonkívül Esztergom felé is 
küldöttek vigyázó hadat. Minthogy eddigelé vagy 200 
lovas szekérnél többet még nem lehete összehajtani, s 
ennyi az élés beszállítására nem vala elégséges: táborno
kaink három ezer lovasnak paripáira is mindegyikre egy- 
egy zsák lisztet köttettek a nyereg mögé*), és ekkép más
nap, april 30-kán megindűlánaks). Úgy egyeztek össze, 
hogy megtámadtatás esetére Károlyi a 3000 megrakott 
lovas és a gyalogság által környezett teherszállítmány és 
szintén a várba terelt gőbölyfalka mellett maradand, eze
ket födözendő: addig Bottyán és alatta Ebeczky a sereg 
többi részével 4000 lovassal tartóztassák az ellenséget, 
vagy ha ez nem mutatkozik, portyázzanak széjjel a vidéken.

Es a császáriak hihetően értesülve valának a ku- 
ruczok szándokáról. Mert Mocsonokrul és Surányból 
még virradta előtt kijöttek Heisterrel, Yallissal 3000-en, 
s Esztergomból báró Bruckenthallal mintegy másféleze- 
ren, mind válogatott, reguláris nép, s mikor a ku- 
ruczok már nem messze volnának a Zsitvától: egy
szerre két oldalról megtámadák őket. De ezek el voltak

*) Kolinovics. „Theatrum Europaeum.“
*) Károlyi személye szerént april 30-kán kora reggel indúlt Ságh- 

ról Zselizre a hadakhoz, és ezekkel azonnal tovább.
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készülve, s jól intézkedének előre; a hosszú szekérsor 
és vágó-falka minden oldalról körülvéve középütt haladt, 
s míg Károlyi ennek és a megrakott 3000 lovasnak me
netelét intézé: Bottyán és Ebeczky négy ezred lovassal 
elfogadák a harczot. Keményen vágták vissza a támadó
kat, a szép sík mezőn ismét és ismét sebes atakokra kelvén. 
Ekkép nemcsak addig tárták az ütközetet, míg Károlyi 
a szállitmánynyal szerencsésen beérkezett a várba: hanem 
az ellenséget jól meg is íízék. Heister látván, hogy a szál
lítmány elérte a várat, s tartván attól, hogy Károlyi is 
mihelyt lerakodik, 3000 lovasával és az újvári huszárok
kal Bottyánéknak segélyére jő, s ekkép majd nagyon reá fe- 
lesedik hadára a kuruczság: általános visszavonulót fuvatott. 
Bottyán egész mocsonoki, tapolcsányi sánczaikig kiséré a 
császáriakat, kiknek vesztesége ez alkalommal jelentékeny 
lehetett: mert többé a következő napokban ki nem merő
nek jőni erősségeikből. — A-szabad közlekedés Újvárral 
meg volt tehát nyitva; a többi szállítmányok is bátran ér
kezhettek az első napi bevitel és csata u tán: mert a ku- 
ruczok a térnek most már a harcz által teljesen uraivá 
válván, Ebeczky brigádáját a Garam és Újvár közötti út 
körül lévő falukra helyezők el. Magok a tábornokok más
nap, május 1-jén — miután a várat nemcsakhogy tete
mesen fölszerelék, hanem őrségének egy részét is fölvál
tották: visszatértek a Garamhoz; Károlyi május 2-kára 
Ipoly-Sághra és Balassa-Gyarmatra, Bottyán pedig Szé- 
csénybe érkezett, hogy a bányavárosok körül való ve
zényletet ismét személyesen vigye, s az élés további szál
lítását siettesse.

Tábornokainkat az Ipolymellyékre kisérvén, mielőtt 
további működéseiket tárgyalnék: tekintsük át a „La- 
bancz Nap ló“ april havi följegyzéseit.

„April  8. Az németek Suránban postírungot akar
nak tenni, sánczolják is már.“
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April  12, amikor a naplóiró Ny itra vármegy e gyű
lésére Csejtére érkezik: „Itt ollyan hir van, hogy Surári
ban m eg szo r í to t t ák  az k u ruczok  az németeket, 
és igen m egver ték ,  úgy  hog y  ki is űz ték  Surán
búi ;  elsőben az németek megszalasztották volt az kuru- 
czokat, de háromszázig való hosszú köntösös emberek 
(asszonyok?) rivogatták s pirongatták vissza, — úgy ver
ték föl az németeket, az kiknek háromszáz szekereknél 
több szekerek volt. Azt is mondják, hogy Pős tyénné l  
sok sebes ném ete t  hoztak ma által  az Vágón.“

„April 15. Ollyan hir volt, hogy Mocsonoknál valami 
velitatió (csatározás) volt, de megszalasztották az kuruczok, 
és hogy Leopoldban nagy lövést hallottak, de mire való volt? 
még eddig hire nem gyütt, miért? Az újhelyi Commen
dant hozta azt az liirt, hogy Vinkler föladta Árva-várát, 
az melly hírrel valami német tiszt ment Becsben.“

„April  16. Tegnap Elecske (Nyitrától nyugotra, 
két órányira) táján az németek az kuruczokkal össze
akadván, négy német és hat kurucz veszett el.“

„April 17. Mindgyárt reggel ollyan hir volt, hogy 
Bajmócznál sok kurucz vagyon, de nem hihetni. Én 10 óra 
után gyiittem ki (Csejtéből), napnyugatkor értem, Istennek 
hála, békével Borodban.“ (Magyar-B r ó d, Morvaországban.)

„April  20. György írja (Bécsből?), hogy az kuru
czok Mirkendorfig rablották föl az falukot, és békével 
mentek vissza.“

„April 23. Tersánczky uram Írja de dato 19. (Nyit- 
ramegye északi részéből, vagy Trencsényből), hogy már 
zászlós kuruczok járnak; 17-kén Kölecsényi Pált, Kó- 
rosi Gábort, Luby Andrást vitték el, — az kikkel (t. i. 
a kuruczokkal) hogy Bokross Pál és Hodossi Lőrincz 
volt; de kétséges, mert hogy Bokross és Hodossi meg
szabadultak volna, még nem hallottam.“ (A naplóiró ész
revétele helyes: mivel legalább Bokross ekkor még csak
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ugyan nem szabadult volt ki, más főtisztnek kelle tehát 
ama fölszáguldó kuruczokkal lenni.) „Valami beliczi em
ber is van itt (Bródban), az ki eadem 19. indult onnand- 
hazúl, az is mondja, hogy az (nyitramegyei labancz) ne
mes uraimék közül az kik Csejtérül mentek volna haza
felé, elfogdostak. — Klatóczky gyütt Trencsénbül, azt 
mondja , hogy Alsó-Szulán (?) is volt már ez napokban 
zászlós kurucz. Ádám zsidó is Bánból gyütt meg, az is 
azt mondja, hogy szaporán járkálnak s felessen is az 
Vágón túl az kuruczok, sok károkat tettek némellyeknek, 
s némellyeket el is vittek magokkal.“ (Behódolt labancz 
nemeseket, rabokul.)

Apri l  24. érkezett Bródba Krumpach német főtiszt, 
s hozta hírül, „hogy lengyelek is (Luboinirsky) gyünnek 
az kuruczok ellen, — de az Vágón túl fogják,  vág
ják  az németeket.66

„April 25. Az tisztek (Hochperg cs. tábornok és 
Steidl kapitány) Krumpach uramnál voltak, az kuruczok 
felöl csak émmel - ámmal szóllanak; Kelecsényiek felöl 
mondják, hogy egyikét elfogták, az másikát megölték — 
a kuruczok. — Az lehotai pintér gyütt, azt mondja, hogy 
Visky várát  fö l r ab lo t ták  az kuruczok;  csoportos- 
san já rván ,  az németek csak távul nézik okot. — 
Ujfalussy Andrásné asszonyom irja, hogy az erdőkön 
egyniliány százan lappanganak, és az kivel bírnak, min
denéből kirázzák. Az bajmóczi jószágban Raptinán (?) 
19 executor németet fogtak, egy imögben vetköztetvén 
ököt, az parasztok kezénél hadták, magok (a kuruczok) 
más faluban hallván executor németek hírét, odamentek, 
— azalatt az németek elszaladtak és Bajmóczban mentek.66

„April 26. Ma is gyütt Pöstyénbül levél; azt Ír
ják, hogy csak szaporán járnak az kuruczok, fogdossák 
és sarczoltatják az embereket. Az kuruczok az sarczot 
Verebélyre (a Zsitva mellé) parancsolják hogy vigyék
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utánnok. Szent-György napján (apr. 24.) Szolcsánnál 
(Nagy-Tapolcsány mellett) egymásban kaptak volt (a ku- 
rucz és a német), de még akkor bogy irt Johannes, nem 
volt h ire : kié volt az nyereség ?“

„April  27. György de 22. ír ja : Az minap Ausz
triában csaptak volt az kuruczok, és az nagy-martonyi 
postírungbeli németekben levágtak.

— Minap feles lisztet vittek Trencsénben, ma valami 
(morvái) huszár mondta, hogy az pritomai völgyön meg
áll ván az gyalog tolvajok (guerillák?) útjokat, hogy min
den lovaikot elvitték.“

„April 28. Pater Sapka írja, hogy Beczkó megént 
megégett (háború miatt?) kalastromostól.“

„April  30. Nemcsyk mondja, hogy az mocsonoki 
ném etekben  levagdal tak ;  azóta az mióta Viskyt meg
fogták volt, a táján nem volt semmi hírek. — Az can
cellarius írja, hogy hamar az mezőre szállanak már az 
hadak, valami keveset az Vág mellett hadnak az föld 
népével, az többit ők tudják hová teszik s viszik.“

Ezen aprólékos adatkák is igazolják: mennyire ki- 
terjede a kuruczok hatalma a megnevezett időben a Ny it r a 
és Vág folyamok körül.

És ezek után folytassuk ismét Károlyi és Bottyán 
hadainak dolgát.

XXXVII.

A tábornokok gyors visszajövésére a Garam s Ipoly 
mentén valóban szükség vala, mivel ab ányavárosoki né
metség, hogy őket revocálja: hátok mögé igyekezett nyo
móim. Május 2-kán éjjel a császári őrség Szent-Benedekből 
kitörvén, Pásztói Horváth István hadát Tolmács nevű tót 
faluban (Garam-Szőllős mellett, Barsban) meglepte, és ki
zavarta, két katonáját levágott, kettőt elfogott, paripákban, 
fegyverekben zsákmányt ejte — de minthogy a visszaér
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kezett kunicz ezredek segélyül siettek: megint megtére 
Szent-Benedekbe.

Maga Horváth igy írja meg ez esetet Poklusánról 
május 3-káról Károlyinak: „En, kegyelmes uram, igen 
szerencsétlenül jártam compániáinmal együtt; az sok hamis 
spion s árulók miá ellenségemtül az étczaka fblverettet- 
tem; nem az vigyázatlanság m iatt: mert Isten látja, hogy 
talpon voltunk, és az réveken szüntelen patalléroztattam, 
de az hamis spion paraszt ember olyan réven hozta által, 
hogy az ember olyan helyen révet sem gondolhatna lenni; 
és igy i'ajtunk ütvén, oly hirtelen, hogy még lovamhoz 
sem tudtam kapni — mikoron az szemeim közé lőtte az 
tüzet. Kéntelenítettem azért egy meztelen karddal elsza
ladni, úgy hogy minden lovamot és fegyveremet elvitte 
az ellenség, és katonáimnak is liarminczkettőnek lovait 
elnyerték, soknak pedig két s három paripája voltának.“

Ismét, Pásztóról, máj. 11-kéről ugyanezen esetről: 
„Nem kétlem, hogy Nagyságod nem érthette, hogy az 
ellenségtől Talmács nevő faluban felverettettem; az ki is 
az ottvaló lakosoknak kémségek által következett. Négy 
katonámnak elestével — kinek ketteje rabúl vagyon — 
magamnak paripáim, fegyverim, — csak éppen egy kard
dal, gyalog maradtam; az katonáimnak negyvenig való 
lovaik odamaradtanak. Zólyomi és beszterczei német az 
két város között füvellőre kiszállott.“ (Károlyinak, Hevesre.)

Bottyán Szécsényből május 2-kán ekkép ir Károlyinak 
Ságra: „Ezen órában veszem Nagyságod levelét, kiben 
értem Nagyságod csudálkozását, hogy assistentiára kiván- 
tató katonaságnak szűkít irtain. — Nem tudom ki infor
málhatta olly sinistre Nagyságodat, hogy én Szetén (az 
Ipoly mellett Gyerk és Lonthó között) három compániá- 
val lerakattam volna az lisztet, és magammal hozattam 
volna az katonaságot; holott én se katonáját nem láttam 
(visszajövőben), se lisztet le nem rakattam, annyival is
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inkább közűlök magammal egyet sem hoztam el, mert 
midőn Szetére értem (május 1-jén, Újvártól visszatérté
ben) : már a liszt le volt rakva, a katonaság is elment, 
nem tudom ki parancsolatjábul. — Darvas Ferencz uram
mal eleget laborálunk a szekerek hajtásában és élésnek 
szerzésében............ rajtunk semmi el nem múlik.“

Ugyan e napról és ugyan Szécsényből Nagy Gábor 
írja: „Darvas uramnak 3800 kila (7600p.m.) életje készen 
van (Szécsényben). Excellentiádnak minémó' levelet irt O 
Nagysága: transmittáltam.“ (Ez lesz Bottyán föntebbi levele.)

A Szécsényben lévő gabonát a Gyarmatban lévővel 
együtt e napokban indíták el Újvár felé; april 30-kán a 
Ságon, Ipoly-Pásztón, és egyéb közelebb fekvő helyeken 
felhalmozottat szállítók vala bé.

Zsámboki írja Gyarmatról Károlyinak Sághra, május 
2-káról: „Mink Gőcze Gábor Commissárius urammal az 
gyarmati prófontháznál az élést felmérettük s fel is ra
kattuk, el is indítottuk. Liszt 21 hordóban: 261 kila; 
búza zsákokban : 452 zsák, kikben vagyon 898 kila búza. 
Ötvenhat szekereken az búza, az liszt pedig huszonegy 
szekéren, mely in toto liszttel búzával tészen kilas nro. 
1159. (=  2318 p. m.). Az üres szekereket, a kik megma
radtak, magunkkal mindgyárt viszszük Szécsényben, azo
kat is kiindítván, azon leszünk, viradtig; ha Darvas Fe
rencz uram felmérette eddig, múlatás nélkül a többi után 
indítjuk.“

Darvas pedig így i r : „Liszt és gabona az pásztóin 
és gyarmatin kívül van már itt Szécsényben 2000 kila 
(4000 p. m.); csak szekerek jönnének. Készen zsákom is 
van ezer, hordóban is van liszt.“ (Szécsény, május 2.)

Szintén május 2-káról Csajághy, Zselízről a hidfő- 
erődből, hol a további élés-szállítmányok érkezését várta: 
„Már Istennek hálá, majd két hajó is az hid alatt szára
zon marad, igen apadván az Garam. Sok helyeken lész-

26
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nek már hidak — (a gázlókra czéloz;) itt nem fog ki- 
vántatni az híd. Az ellenség távozására nézve is utak in 
securitate lesznek; az hajdúságon is itt nem lészen szük
ség. Már Ebeczki uram tói az élést alkalmasint szállít
tatván, mai napon míg itt leszünk............ elérkezhetik
ha akarja az 600 kila búza is, sőt Vice-Ispán Sámboki 
uram is Szécséntől s Gyarmatiul ennyi időre könnyen 
elérkezhetnék. Az hajókat is talám nem elrejteni az mon- 

en, hanem tovább is vinni meglehet.“ 
lemcsakhogy a felsorolt gabna mind bevitetett, 

de a szállítmányozás még május 13-kán is, egész május 
közepéig folyton foly vala, az élést-vivő szekérvonatokat 
s a vágómarha - falkákat Ebeczkynek Garamon túllévő 
hadai kísérvén a várig, teljes biztosság okáért. Ebeczky 
május 13-káról írja Gyerkről: „Az mi az búza dolgát 
illeti: én itt abban óránként fáradozom, csakhogy pínz 
nélkül már nem is kaphatok; az kik creditumomra adtá
nak eddig, azokat sem füzethetem ki, éppen kifogytam 
minden pénzembül. Ezen órában indulok azért Nemes 
Nagy-Honth vármegyének gyűlésére, az hol talán szerez
hetek valamely pínzt, — azon lészek. — Az vágókat 
ugyan még bé nem hajtattam Újvárban, de azokat is bé- 
hajtatom, ál tál úsztatván az Garamon, mivel az Garam 
vize mostanában igen megáradott. Semmi ollyas hírek itt 
Istennek hála nincsenek, kikrül szükséges volna Excellen- 
tiádot (Károlyit) tudósítanom. Alattam lévő kevés hadakat 
Generális Bottyán János uram is commendérozni kívánja, 
kikben az Garamon túl  is had tam  ném ellyeke t  az 
ú jvár i  él lésnek szerencséssebb bészolgá l ta tásá-  
nak  v igyázására .“

A zselízi hidat — ekkor már elég gázló lévén a Ga
ramon — fölszedék, legfölebb egy pár nagy kompot 
tartva készen a szekerek átszállítására. E hid-fölszedés 
pedig azért történt, mert Csajághy hajdúira Divény, Fülek

dott hely 
És i
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hegyes tájain vala szükség', hogy ott az őrködést legalább 
részben ismét átvegyék, segítségéül a Balogh-brigádának, 
a pár hétre pihenésre bocsátandó Nikházy György-, Orosz 
Pál- és Szalay Pál-féle igen megromladozott ezredek 
helyett.

Az újváriak ezenközben szorgalmasan portyázának is 
felváltott friss lovasságukkal túl a Vágón Szeredig, és 
innét Nyitráig, s lefelé a komáromi várig. Berthóthy május 
6-káról így ir Károlyinak: „Portássaim megérkezvén 
hoztanak rabokat, az kik referálják . . . hogy Pozsonyhoz 
is gyülekezik valami kevés német, Szeredhez feles lisztet 
hoztak; gondolom, Mocsonokra és Nyitrára viszik. Mor- 
vábul két regimentet várnak Trencsényhez; Galgócznál 
csinálják az h idat ,  az esztergomi kész. — Rettenetes sok 
innen az Garamon az lézengő (kurucz) katona; az nagy 
részegségnek adták magokat, az szegénységet mindenütt 
pusztítják; ha ugyancsak úgy lesz: behozatok bennek, 
s fel is akasztatok valamellyet.“

Mint folyának e napokban a bányavárosok körül a 
dolgok: Galánthai Balogh István brigadéros levelei némi 
adatokkal szolgálnak.

„Nikházy és Szalay uraimék seregei — írja Balogh 
Divényből május 2-káról Károlyinak — arra való nézve 
késtek Ipoly-mellékin, hogy hallották volt németnek Vég
leshez való gyülekezését, melyről irtain is volt Excellen- 
tiádnak. Mi illeti emlétett seregeknek enyimekből leendő 
suppleátióját: möly dispertim légyenek, Excellentiádat tudó
sítottam volt; mindazáltal írtam Andreánszky Zsigmond 
Vice-Kapitány (alezredes) uramnak: a mennyire kitelhe
tik, küldje utánnam; vagyon actu is velem hatvanig való, 
de oly nyomorúsággal tartják lovaikot, Nikházy uramé 
is, hogy a ki fűre nem ereszti nappal: tehát  az ház fö
delét szag g a t ja ,  és azt  fejszével szecskának vág
ván, ab rak  n é lk ü l  éteti;  egész étczakán pedig kan-

26*
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társzáron merőben tartjuk lovainkot, nappal némellyik 
füvelleni maradván. Tartok attul, úgy ne járjunk, mint 
Nagy-Magyarnál1). Most semmi ol lyas o ccu r ren t iá im  
nincsenek.“ De már nehány óra múlva érkezének, mert 
még ugyanezen napon újra tudósítja Károlyit:

„ Nagy-Szalatnyáról nálom lévén bizonyos ember, re- 
cognoscálta, hogy tegnap (május 1.) Zólyombul circiter 
50 lovas német kijtivén emlétett helységben (Szalatnára), 
vélte azt, hogy exulans kuruczok közül valamellyik, házá
hoz és cselédjének (családjának) tekintésére menvén, meg
szoríthatják házoknál; de nem succedálván a dolog: kése
delem kívül megtértek (Zólyomvárába); hanem a kik Besz- 
terczéröl és Radvánbúl lettek lobonczokká: azoknak ga- 
ramszeghi commendant égszinyő m agyar  r u h á t  s fehér 
új köpönyegeket, csináltatván, és közikben németek is 
r e n d ö l t e tv é n : harmadnapja (april 30.) kijüttek plus 
minus száznál gyalogúi Beszterczéról, és tegnap zolnai 
hegyen láttattak lenni, az hová étel és italbúi provideál- 
tattak magoknak. — Ezeket Zolnárul Nagy-Szalatnyára 
üzenték, onnét ide*). Beszterczei német helben vagyon; 
(tár-) szekereit piarczon készen tartja.“

„P. S. Hogy levelemet végzettem, jött ocsovai ember · 
sietséggel; az is confirmálja nevezett gyalogságnak Zolna 
táján oldalaslag Szebedén helységben léteket; mi igye
kezetek ? és merre fordúl ? az iránt semmi recognítióm. Ez 
azt is vallja: többen vannak száznál: az h ová  mennek, 
k u ruczoknak  va l l ják  magokat.  — Én ügyen a jó 
vigyázást megtartom, és távóbb (távolabb) lévő' tiszt-urai- 
méknak hirt tettem. — Füvellés kedvéért Hajniknál (Zó
lyomban, a Garam mellett) szándékozik a német sánczot

*) Nagy-Magyarnál Baloghot 1706-ban vigyázatlanság miatt Pálífy 
fölverte volt.

8) Mint látszik a kuruczoknak jó és gyors kémrendszerök v o lt , a 
nép is mindenütt részokön lévén, még e tótos vármegyékben is.
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vetni. — Zolnai oskolamesternek egy akó pálinkáját elvit
ték, és Ocsovára is divertálván, ma, emlétett Szebedénben 
mentek, de mind kurucz képében járnak.“

Losonczról május 8-káról: „Elszélledett katonaságnak 
reducti ójára Oberster Nikházy György uram maga megyen 
alá; az ő kigyelme seregei még nem tértek meg: Szetéig 
vitetvén a lisztet, Zsámboki uram rakatta ott le, és a ka
tonaságot maga mellé vévén — mindeddig oda vannak; 
a möly strázsamester megjtitt, az recognoscálja. — Mótyo- 
vai (Zólyom m.) ember jüvén hozzám, a ki az elmúlt csü
törtöktől fogvást Beszterczén computuson volt, referálja: 
Beszterczéról szombaton 30 szekér lisztet vittek Breznóra; 
két Trupp német az nap Beszterczéról Liptóban ment. 
Kamora 500 hajdút fogadtatni parancsolta. A möly ma
g y a r  ha jdú ru h áb a  öltözött németek végett mina
piban is írtam Excellentiádnak: az valóságos. Beszterczén 
azt is hallotta: 500 lovast és gyalogot rendöltek hegyek
nek, Divén felé. Hajniki és kovácsi rétekre — az ki Zó
lyom előtt vagyon — igyekezik füvellőre szállani a né
met. Dobronyiva várában is vagyon hajdú, és már árok 
is vagyon (a vár körül), a m in thogy  por tám  a tá ján  
lévén, ki is lőttek, hirt bocsátván azzal.

Az elmúlt szombaton, Kékkőből (kurucz kézen lévő 
vár) valami Révay Tamás másod magával Zólyomban 
szökött.u

„P. S. Excellentiád méltóságos ordere szerént az el- 
rendőt helekre kiszállítom a seregeket. — Ma vagyon 
Nemes Vármegyének (Nógrád) particularis gyűlése: miként 
interteneáltassék az had?“

Balogh alkalmasint e gyűlés végett mene át Divény- 
ből Losonczra, a honnét jelen levelét irá.

Balogh és a többi a táján vigyázó főtisztek rendesen 
Bottyánnak küldik vala napi-jelentéseiket, mint vezénylő 
tábornokuknak; azonban Károlyi ottlétekor némelyikök
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természetesen ezt is tudósító. A Bottyánhoz küldött jelenté
sek — hacsak a gr. Forgáchok szécsényi levéltárában nin
csenek, minthogy Bottyán neje gr. Forgách-leány volt — 
elveszének, kivévén azokat, melyeket még maga a tábor
nok eredetiben mellékelt volt Károlyinak: mert ezek a 
gr. Károlyi-levéltárban — mint láttuk — ma is léteznek. 
A Károlyihoz küldöttek ellenben majdnem mind megma- 
radának e gazdag levéltárban, mely a hazai történelemnek 
annyi becses kincsét rejti. Ez archívum használata nélkül 
Bottyán tábornok életirata sem lett volna kidolgozható.

Miután Újvárba annyi eleség szállhatott, hogy leg
alább az ősz végéig bőven elég lesz vala az őrségnek: 
Károlyi május első napjaiban visszaindula az erdélyi ha
tárokra; mert távolléte alatt Kirchbaum tábornok csak
nem egészen kiszorítá a kuruczokat Erdélyből, Sebesvárát 
is elfoglalván. Károlyi most Kirchbaum ellen akara menni. 
Sietett tehát alá, táborostul együtt. Csajághy május 16-kán 
már Nagy-Károlyba küldi utána Csényről e levelet: „A 
gyalogságot megindítván fel Pásztónak, Fülek felé, ma
gam erre divertáltam bagázsiácskámhoz; az garammelléki 
gyalogság is (a ki a hidat őrzötte volt) elérkezett Écsig, 
— azoknak is ordereztem amazokkal. Holnap Isten enge- 
delmével magam is indulok közikben innend. — Ujvár- 
bul minémü levelet Berthóthy uram irt, az a continen- 
tiája, hogy portási megtérvén alkalmas nyereséggel, rabo
kat hoztak, kik azt fateálták, hogy az ellenség Újvárt 
bloqueálván az felföldre m égyen............ Galgócznál csi
nálnak hidat; Szeredhez Pozsonbul feles lisztet hoztak; 
Trencsénhez várnak Morvábul két regimentet. Hartleben 
visszatért Mocsonokra, ott most is az sánczot csináltatja.* 

Bottyán, Károlyi visszamenetelével ismét egyedül ve
zényleti az Ipoly, Garam és Vág vidékén, egész három 
hónapon: május, június, július haván át. Ez idő alatt hol
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a bányavárosi németek szorongatására Szécsényben és 
környékén, hol pedig a morva végeket fenyegetve Újvárban 
és a Vág mellett táborozék. Többször beütött Morvába, 
s szép nyereséggel térének meg hadai, melyek nemcsak 
ott szedték föl a helységeken a tűzváltságot: hanem itt- 
honn is behajták a kurucz adót a császáriak részére behó
dolt vidékeken is, föl egész Pozsonyig, és Trencsényen 
fölül Bicséig. E pénzekből került ki a katonaság fizetése.

Tábornokunk szakadatlanul küldöz é sűrű portáit úgy 
a bányák felé — melyeket bekerítve tartott — mint a 
Csallóközbe, Nyitra, Trencsény, Pozsony, Nagy-Szombat 
tájára, és által a Fehérhegyeken. Az ellenséges vidéke
ket e kisebb nagyobb számú fel-alá járó csapatok, s a 
hegyekből, erdőkből minduntalan kicsapdozó guerilla-szerü 
hadak folytonosan nyugtalanították, és nem egyszer sze
rencsés sikert víttanak ki. Hol itt, hol ott szorítottak 
meg egy-egy német csapatot, s vágták le, fogták el, hol 
pedig nagyobb számmal verődvén össze, keményebb pró
bákat is merének. Kalandozásaik oly gyakoriak voltak, 
hogy még Pozsony és Nagy-Szombat között sem jái*hatának 
a császáriak soha katonai fedezet nélkül, sőt még így is 
többször rajta vesztenek vala. A Vág és Garam között 
pedig épen hatalmukban tartották a kuruczok a földet.

Lássuk május hóról a névtelen „Labancz-Napló“ apró
lékos följegyzéseit:

Magyar-Bródban, Morvában, május 2. „Ollyan hirt 
csináltak volt az parasztok, hogy sok általgyütt az Vágón 
az kuruczokban, de inquisítióra kelvén az állapot, semmi
sem volt belőle, csak az kik kívánnák, azok költötték. — 
Páter Ravasz gyütt, mondja hogy Bossácznál (Vág-Uj- 
helyen túl, a morva határon) sok kurucz volt; de nem 
hihetni.“

Május 4. „Andrássi urnák Írják Pozsonybúl, hogy 
Semseit Szombat (Nagy-Szombat) táján megfogván az
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tolvajok (alkalmasint a lappangó kuruczokat csúfolja igy), 
90 írtban sarczolták meg, s úgy bocsátók egy ümegben.“ 

Május 6. „Ferenczffi levelét vettem; azt mondja 
hogy nálok (Bán körül) ollyan az hír, hogy Károlyi 
Suránnál van tóborostúl. Pó'styénrül is vettem leveleket, 
de azok semmitsem írnak. “

Május 8. „Ez éjjel az nyivnyiczai *) malmot föl
verték az tolvajok, kuruczok képében. Szendrei, Thu- 
róczi, Gyúró gyüttek Pó'styénbííl, azt mondják, hogy 
5000 lóval vitt élést Újvárban Károlyi; az kuruczok so
kat csintalankodnak azon az földön, Elefánt táján valami 
kereskedó'köt vertek föl.“

Május 9. „Valami mundérunggal indúltak volt (a 
németek Bródbúl, Morvából) Ujhely felé (Vág-Ujhelyt 
érti); Nyivnyiczárúl visszatértek — az kuruczoktúl tart
ván.“

Május 10. „Paulik (hadi tiszt) megént ide (Bródba) 
gyütt majd 40 lóval; az regement (a morvái végőrző 
huszár-ezred) számára recruta lovakat hoznak, azok elei
ben gyütt; azt mondja, hogy tegnap egynéhány ku- 
rucz volt Verbón (a Vág és Morva között), az ö német
jei közül is elkaptak egyet.“

Május 11. „Csalóközben hét németet vágtak le. 
Károlyi felöl ollyan hir van, hogy által fog az Dunán 
menni.“ (Ezeket Kis-Martonbúl 6-káról Írják a napló- 
irónak.)

Május 13. „Ma megént egy csoport német gyütt 
Szakolcza tájárúi, az kik execútión vo l tak .“

Május 15. „Mondják, hogy Kétyen valami csínt 
tettek az más héten az tolvajok; Kéty vagy holicsi vagy 
sassíni jószág.“

*) Niwnitz, Morvában, Bród és a magyar határ között.
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Pozsony, május  21. „Mondják, hogy Szent-János 
táján valami Fándrichet (zászlótartó) vágtak le az kó
borló kuruczok.“

Május 22. „Ollyan hirt hoztak, hogy Szent-János1) 
táján megént németeket vagdaltak le az kuruczok, és 
Széleskútl 2 3) táján is 40-ig valót; de m in thogy  az né
metek magok is a n n y in a k  mondják:  hihető, hogy 
több esett  r a j to k .“

Érdekes észrevétel a labanczos naplóiró tollából. E 
följegyzés a németeknek a Fehérhegyen túl történt nagyobb 
csatavesztését sejteti, hozzá járulván még az is, hogy a 
kuruczok ugyan e napon egész a pozsonyi kapuk alá 
hatolának, s az ottani kálváriánál — a naplóiró szerént — 
14 németet vágtának le. Bottyán, úgy látszik nagyobb 
csapatot küldött által a Fehérhegyen, s ugyanezen na
pokban — mint látni fogjuk — egy más csapata Mor
vába tőre bé.

Május 23. „Blaskovicsot®) mondják hogy elveszett 
az Fehérhegyen túl. — Hannibál Heister már Újvárban 
van; Winkler, Bokross s nem tudom kicsoda fog szaba- 
dúlni rajta, talám Bolfort is.“

Heister Hannibál csakugyan kicseréltetett előkelő 
kurucz rabokkal: Krucsay János, Winkler, és Bokross 
Pál ezredesekkel; ugyan ez idő tájt váltattak ki a rácz 
Tökölyin: Deák Ferencz és Gyulai István ezredesek, s 
valaki máson a szintén fogoly Nagyszeghy Gábor gya
log brigadéros4). Bolfort nem szabadúlhata.

P o zso n y ,  május 24. „Az kuruczokat mondják, 
hogy Ausztriában csaptak volt, Plessen (?) az marhát 
kapták volt el, azomban visszagyüvet az németek meg

l) Pozsonyvármegyében, a Morva vizétől félórányira.
a) Szolocznicza, Detrekő várától délre.
3) Ocskay László ezerében alezredes.
4) Kolinovics. Beniczky naplója. Rákóczi levelei Károlyi Sándorhoz.
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állották útjokat, az marhát is visszanyerték tölök, ma
gokban is elfogdostak s meg is öltek egynihányot. “

Ez esemény alkalmasint túl a Dunán történt.
Pozsony, május 25. „Az ittvaló commendáns azt 

beszéli, hogy Nyitránál Hohenzollern regimentjéből 30 
németet vágtak le az kuruczok. Egy német volt itt, az 
mondja, hogy már Bodokrúl1) kimentek az németek, az 
Garam felé mentek, az bagazsiájokot is elvitték magokkal.“

A nyitrai veszedelem nyilván nagyobb lehetett, mi
után maga a császári parancsnok bizonyára kicsinyítve 
beszéld; a naplóiró május 22-iki megjegyzését ide is al
kalmazhatni.

Május 29. „Ma az vármegye katonáit látták oda ki, 
kuruczoknak vélték, az marhával az város felé szaladtak.“ 
(Pozsony.)

Május 30. „Az aíföldön az Tisza mellékén, azt 
mondják, hogy nagyon omol egyik ember az másikára az 
pestisben, és hogy már Kecskeméten is szaporán halnak. 
Az kuruczok felöl azt mondják, hogy Hatvannál csopor- 
toznak. Ebergényi Lubormirszki herczeg hadai eleiben 
mondják hogy ment, de azoknak az száma már csak két 
ezerre szállott az hatbúi, azt is rosznak mondják“ *).

A császár számára ugyanis Lubomirszky herczeg 
Lengyelor ' 1 n 11 ' 1 1 1 1,11 lőtt volt: eze-

gényi cs. tábornok.

J) Bodok Nyitrától észak-nyugotra , Tapolcsánytól délre. Régi vára 
még a török idejében árokkal és töltésekkel vétetett körül. F é n y e s  
Geogr. Szótárában ez olvasható róla: (I. k. 141. 1.) „A Rákóczi Ferencz 
seregei ellen igen vitézül oltalmazták ezen várat a császáriak : mindazál- 
tal kénytelenittettek azt feladni, minekutána az ellenség erőszakos meg- 
rohanáshoz készült.u

2) A Lubomirszky által ekkor küldött segédhadak 5000 emberből —  
két lengyel és három szász ezredből — állottak. (K olinoY ics.)

két vette részén Eber-
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„ Térsz tyánszky uram írja de 24 (máji) Trencsénybűl, 
bogy M orvában b écsap tak  vo lt az kuruczok, és az 
hrozinkói völgyön az Trencsénben menő követet va
laki megölte; az kinél sok levél volt, de nem tudják, bogy 
az kuruczok ölték-e meg, vagy az tolvajok, de az leve
lek oda vannak, Generális Hocbperg (ez ekkor Trencsény- 
ben parancsnokolt) búsul is az leveleken. — Ebergényi 
conjungálta magát Lubomirszki grojkóival (?), az kit igen 
fegyvertelen gaznépnek mondanak Trencsénben lenni. A 
táján már igen bátortalan az jár^s; minthogy az néme
tek kimentek (téli szállásaikból): az szegénység az begyek
ben és erdőkben vette magát az masérozó nép előtt, mert 
kenyere sincs; az falukot kéméletlenül pusztítják valamerre 
mennek.“

És ezt maga a labancz naplóiró jegyzi föl saját felei
ről, kik elől még a behódolt trencsényi tót nép is elfu
tott. Képzelhető: milyen lebete viseletök a lakosok iránt, 
— hátba még kurucz-bírta földre hatolhattak!!

Jún iu s 2. „Péter levele gyütt (bizonyosan még má
jusban kelvén), hogy már Morvábul nem járhatnak Tren
csénben, rakva vannak az hegyek tolvajokkal, az völgye
ken már egynihány embert öltek.“

így telt le május hava a Vág vidékén, és a határo
kon. A bányavárosok körül folyt dolgokról nem marad
tak fenn a már közlötteken kívül adataink1).

x)  Május haváról még a pozsonyi „Labancz Napló“, egy eseményt 
beszél elr mely nem annyira történeteiig nevezetes, mint inkább Heister- 
nek és tisztjeinek képtelen kegyetlenségére nézve jellemző, s jellemző kü
lönösen az Ő m agok  p á r tja b e li ember tollából:

„P ozsony, 1709. m ájus 25. Ma 8 óra előtt reggel két szegény 
embert vittek ki; az pozsonyi káptalan jobbágyi, csalóköziek. Az mikor 
Nyitrát vítták (1708 aug. hó): az újváriak akkor kértek ezektül szekereket; 
hogy elkerülhessék az szekéradást — azt állítván az újváriak előtt, hogy ha 
adnak szekeret: az falut fölégeti az német —  alattomban két réf selyem
posztóban és két szablyában alkudtak meg az újváriakkal. Ezen alkuért
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XXXVIIL
Bottyán június első napjaiban Szerencsre utazott, a 

fejedelmi udvarhoz. Beniczky Gáspár naplójában olvas
suk 1709. június 3-káról:

„Mái nap Generális Bottyán János az udvarhoz ér
kezett.“ Oda-utazása a hadmunkálatok megállapítása kö
rüli tanácskozás végett történt, mert másnap (4-kén) nagy 
hadi tanács tartaték egész délig1); ennek végeztével tá
bornokunk meg vissza siete hadaihoz.

Szintén ezen napokban az ellenfélnek Dunán-innét 
fővezére PálfFy is odahagyja vala táborát, Pozsonyba utaz
ván a gyűlésre, hová június 6-kán érkezék2).

Bécsben még május hó elején meghatározta a hadi 
tanács a nyári hadjáratok folyamát, hogy t. i. Heister a 
seregek egy részével, s Croix, Veteráni és Monticelli vezé
reivel menjen által a Dunán, egyesüljön az ott levő csá
szári tábornokokkal: Nehmmel, Praynerrel, Schillinggel, 
Nádasdyval, s működjék Eszterházy Antal s Balogh Ádám 
ellen, és ha majd ott szerencsésen végbenviheti dolgait: jöj
jön által ismét Pálfify segítségére. A Dunán-innét ugyanis 
a bán vala fővezérként maradandó, alatta Viard, Stein- 
ville, Tollet, Hochperg, Leffelholcz, Hartleben és Eber- 
gényi tábornokokkal.

A kuruczok már május közepén értesülve voltak a 
császáriak e terveiről. Berthóthy István Írja Újvárból 1709. 
május 15-kéről Károlyinak: „Az német bagázsiáját Csalló- * *)

Öt embert fogtak volt meg az németek, az hármát tegnap igen megveret
ték , talám h árom százat ütöttek mindenikén — aligha meg nem holt 
valamelly közűlök az verés miatt —  és ezek közül ma fölakasztották az 
egyikét, az másikát visszahozták az fogházban. Az tegnapiakot az kurucz 
rabokkal verették; az mint mondják, az nyak ok tú l fo g v a  az sark o
k ig  v e r e tté k , három  ú jjn y i v a sta g sá g ú  la p á tta l . u

*) Beniczky G. naplója.
a) A névtelen Labancz Napló.
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közre szállítja, gondolom az hadak is oda contrahálják 
magokat, és ha ugyan feltett szándékja az, hogy az fel
földre menjen: az gyalogját az Dunán hajókon viszi alá, 
az lovassá szárazon megyen, — noha a m int hallom , 
elsőben az D u n án tú l-v a ló k o n  a k a rja  kezdeni ope- 
r á t ió i t ,  és ha o ttan  succedál az do lga: úgy  fog 
az fe lfö ld i «operátiókhoz“ *).

Heister csakugyan még május végén megkezdé vala 
működéseit a Rábaközben, némi hadakat átvitetvén: de 
azért az innenső félen lévő ellenség száma nem igen fo
gyott meg, minthogy ezek az átköltözöttek helyett, 
ugyan május végén Lubomirszky lengyel ezredéivel sza- 
porodának föl. Bottyánnak tehát ezentúl is feles számú 
ellenséggel lön dolga. — A császáriak Dunáninnét ilymó- 
don valának felállítva: Pálfíy, Steinville, Viard, Tollet a 
bányavárosokon és a táján; Leífelholz Szepesben; Eber- 
gényi a lengyelekkel Liptóban, Árvában; Hochperg Tren- 
csény és Yág-Ujhely táján Hartleben Eszterházy Józseffel 
és Thuróczy Gáspárral Mocsonokon, Séllyén, és a körül. 
Ocskay, Schaumburg, Krumpach végre a Fehérhegyeken 
túli vidékeket s a morva széleket védték, Ocskay azon
ban Pálffyval egyesülve is működik vala.

Kurucz részről Bottyán többnyire Szécsényből, Ipoly
ságról, vagy a Garam partjairól vezénylett, Újvárral az ösz- 
szeköttetést szakadatlanúl fenntartván, s a bányavárosokba 
a németeket annyira bekerítvén, hogy ezek a kiéheztetés 
veszélyébe jutának, s Pozsony és Bécs raktáraiból kelle 
eleséget szállítatni Pálfíy kísérete mellett számokra2). Boty- 
tyán más részről Újvár körül mindig tarta seregéből ne
hány ezer jó lovast, a kik mindenfelé kemény portyázáso
kat tőnek, fel a Morva vizéig, és Morva határaiig. A Csalló- * 4

*) Károlyi-levéltár.
4) A névtelen „Labancz Napló."
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közt is — hol Heister csak a gutái és a nagy-magyari 
sánczokban hagyott őrséget — újra behódíták. Más csa
patai Tapolcsány és Bán vidékein hajták be az adókat, 
s a németeknek a táján levő elsánczolt táborára rontá- 
nakl). Bán körül egy labancz nemes falut — talán Bos- 
sányt — feldúlnak, s az ellenök fegyvert fogott labancz 
nemeseket Újvárba viszik rabságra®)· Ismét nnás rendbeli 
kurucz csapat a Csallóközben, Komáromon följül egy órá
nyira, egy Bécsből Budára evező nagy megrakott német 
bárkát tartóztat föl, és foglal el — valószínűleg ágyuk
kal — s a rajta lelt igen gazdag embereket — hihető, 
bécsi kereskedők — rabúl Újvárba viszi a sok posztó- és 
egy portékával, melylyel a hajó rakva volt8). Ez igen 
gazdag zsákmány vala, s a hadak egyenruháztatására jó 
szolgálatot tőn.

A bányavárosok keményebb szorongatását pedig azon 
körülmény tette lehetővé, hogy Eger táján vagy 2000-nyi 
új had gyűlt össze s csatlakozott Bottyán táborához e 
végre4), másrészt az új hajdúsággal is, melyet Bercsényi 
Gömörben állíta fel, vállvetve nyomúlhatának előre.

Rákóczi tudósítja Károlyit Szerencsről június 9-kéről:
„Nem kétlem vagyon már tudtára kegyelmednek, 

hogy az Nyitra- és Vág-melléki lovas ellenség mintegy 
ezerig való gyaloggal megszaporítván az Győrbül, Ko- 
márombúl, Tatábúl, és Esztergomból Párkányhoz gyüle
kezett hadát1 2 * 4 5 *) : bagázsiástúl ment által az Dunán; melyre 
nézve én is azonnal tettem olly rendelést, hogy az Gömör-

1) Kolinovics. (föl. lat. 389.)
2) Ugyanott.
®) Ugyanott.
4) Ugyanott.
5) E tábor 8 nemcsak a híd védelmére készítették volt a császáriak

a tavaszszal a párkányi sánczot, A hadakat hajókon hordák össze.
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vármegyére öszvegyülekezett hajdúság formaliter aggre- 
diálja az bányavárosokat“ *).

E hajdúság eló'nyomulván, egyelőre Breznóbányát, 
Libethbányát, Beszterczebányát, Zólymot és a hajniki 
sánczot ostromzárolá, Zólyomvármegyében. Északon Lef- 
felholzot és Ebergényit Andrássy István, Csáky Mihály, 
s alattok Czelder Orbán, Babocsay Ferencz foglalkodtaták, 
délről pedig, mint mondók, Bottyán működött, és Korpo- 
nát, Selymeczet, Körmöczöt, Szent-Benedeket táborlotta 
körül; hadaik egymással összefolytak. Bottyán ezenföl- 
jül — mint érintettük — Mocsonok, Tapolcsány, Nyitra 
felé is csapdosa. Hadtestéből egy ezredet (a Szemere Lász
lóét) általkülde a Tiszán Károlyihoz, a Babocsay-brigá- 
dához csatolt ifj. gr. Barkóczy Ferencz- (azelőtt b. Palo- 
csay György)- féle ezer helyett, mely Károlyi alatt szol
gált vala, de most a Szepességre rendeltetett föl. Heves 
déli részein Pest elejére s a ráczság mozgalmaira Szent- 
Pétery Imre maradt vigyázóul, a hevesi fölkelt nemesség
gel, s Bessenyey Zsigmond ezerével.

Bercsényi írja Unghvárról 1709. június 6-káról Ká
rolyinak :

rPalocsai uram regimentje Babocsai brigádájához ren
deltetett, ellenben Szemere László uram kegyelmed cor- 
pussához esik; tudom, úgy mint brigadérosra lészen szük
sége ő kegyelmére kegyelmednek. Mire nézve kegyelmed, 
emlétett Palocsai uram regimentit orderezze ide által, el
lenben penig Szemere uram is innen általmenvén — vég
hez viheti Szent-Péteri uram Nemes Heves Vármegyével, 
Bessenyey ezerével a Tisza-oldalon való vigyázást — az 
melly regiment most az haj du városokon vagyon, azt ke
gyelmed szállítsa Palocsai regimentje helyében, és az hajdú- 
városokon az magok regimentje lehet.

’) Károlyi-levéltár.
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Azt írják Ujvárbúl: ta k a ro d ik  (a német) 12,000 
Pozsony s R ajka felé, mert Olaszországban mennek“ 1).

Nem Olaszországba, hanem — mint az idő megmu
tatta — túl a Dunára ménének, — ez lévén Heisternek 
átköltöző bada.

Meg kell még említenünk, hogy Bottyán hadtestéből 
Ebeczky István, Balogh István és Csajághy János brigádái 
voltak a bányavárosok körül, nevezetesen Csajághyé és 
Baloghé az Ipoly, Ebeczkyé a Garam vidékein. Újvárban 
és körülötte pedig Beleznay János, Géczy Gábor és So- 
mody Ferencz lovas ezredei feküvének, a legnagyobb me
részséget a portyázásokban Beleznay és Ocskay Sándor — 
Géczy alezredese — fejtvén ki, a kik is olykor egész Tren- 
csényig, és a Morva folyóig hatoltanak.

S most lássuk újra a névtelen Labancz Napló 
adatait:

Pozsony, jú n iu s  3. „Szilágyi gyütt Bodokrúl, azt 
mondja, hogy az kuruczok megént járnak azon az föl
dön; az sé llye iekben  hogy lev ag d a ltak  az k u ru 
czok e g y n ih á n y a t* 2), ta lám  Jó se f úr (Eszterházy) 
k a to n á ib ú l  is t i z e t ,  az senteiekben is egyni- 
h á n y  ot.“

J ú n i u s i 0. „Sassínnál3) összeakadván az labanczok 
az kuruczokkal: az labancz okot m egver ték ,  Révai 
Sándor — Elek fia — s az újhelyi (vág-újhelyi) neme
sekben egynihány elveszett; ezt Paluskának4) Írják, hogy 
Búr nevű falunál esett.“

Jú n iu s  12. „Ujfalusiné asszonyom írja, hogy ott 
is van híre, hogy Pőstyéntt esett valami.“

*) Károlyi-levéltár.
*) Séllyevárában német őrség volt; ezeket érti.
s) Sas vár, a morva végeknél.
4) Az esztergomi bibornok-érsek jószágigazgatója.
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Jún ius  21. „Mondják, hogy az szeredi baromvásárt 
fölverték az kuruczok.“

Jú n iu s  22. „P ő s ty én t  c sak u g y an  fölverték az 
kuruczok ,  s más falukon is kóborlottak akkor. Nem 
igaz bogy az bodoki németet kivitték volna.“

Jú n iu s  25. „Újvárnál Ghiczi (Géczy) Gábor és 
Somogyi regimentjeit mondják, bogy vannak.“

Jú n iu s  26. „Az kuruczok (Pozsony alatt) egy lant
kocsist (Landkutscher) öltek meg, és az lovait elvitték; 
azt mondják, hogy csak hatan voltak.“

Június  27. „Ma két csoport gyalog-recruta masé- 
rozott által az városon; az dánusok felöl tegnap azt 
mondták hogy hazamennek, ma penig azt, hogy itt 
maradnak.“

Jún ius  28. „Ez napokban az pomogyi' németekben 
százat  vág tak  le az kuruczok ,  négyen közikben 
mentek; azon kurucz ezerig való hogy volt, és hogy ta- 
lám Ausztria felé mentek. Újvárhoz is mondják hogy 
megént több kurucz érkezett; az mocsonoki posté- 
ru n g b a n  lévökben (azon vidékről jött ember hozza a 
tudósítást) levagda l tak  az kuruczok, s hog y  az ki
ket  k in n k ap tak ,  az sánczig űzték őket.“

E jegyzetek is úgy látszik nagyobb, s a kuruczokra 
nézve győztes csatározások fennmaradott emlékei.

Jú l iu s  1. (Azonban még júniusról.) „Ferenczffi leve
lét vettem tegnap, tovább azt üzente az követtül, hogy 
Ádám1) irta-é vagy üzente Pőstyénre, hogy az marhát 
takarítsák el, mert valami nép (kurucz) fog azon menni.“ 

Kolinovics pedig azt írja e napokról, hogy egynéhány 
századból álló kurucz lovas porta június végén átcsapván 
a Vágón, át a Fehérhegyeken: az osztrák végekig nyo
móit előre, s az ottani és a morvái határokon portyázott. *)

*) A naplóiró fiatalabb rokona, ki —  mint már említők —  a ku- 
ruczoknál szolgált, s ekkor állítólag Bercsényi udvari kapitánya vala.

27
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Gr. Schaumburg 400 emberrel Nagy-Lévárdnál (a Morva 
vize mellett) megütközék velők, s 24-et leölt, 3-at, 24 
lóval együtt elfogott'); mennyien vészének a németek 
vagyis inkább morvák közül — mert Schaumburg a morvái 
huszároknak vala ezredese — Kolinovics elhallgatja, va
lamint azt is el: melyik félé volt a győzelem?

Bottyán személye szerént június vége felé Szécsény- 
ben tartá főhadiszállását, legalább e hó 24-kén ott talál
juk őt, mint a Varga András, Gyurcsi János, Nagy Já
nos, és Szombath Samu tőzsérek által Bottyán tábori-papja 
Boldogfalvi Kiss János esztergomi kanonok és mogyoródi 
apát előtt kiadott kötelezvénynek* 2) kelte tanúsítja.

Tábornokunk egyik portája a dánokra ütvén —- úgy 
látszik Pozsony körül — közűlök egy chevaux-legers szá
zadost, egy hadnagyot, két kvártélymestert és 5 közvi
tézt elfoga; mennyit ölt le? Kolinovics — e július első nap
jaiban történt esemény elbeszélője3) — nem említi. Ugyan 
e napokban egy német hadnagy 50 emberrel élelemszer
zés végett kimene a párkányi sánc-zból; azonban Bottyán
nak szorgalmasan vigyázó s a táján lévő őrsége —- Kolino
vics szerént 300 ember — észre veszi, megtámadja, s 3 em
berét levágván, egyet megsebesítvén, a hadnagyot vissza
űzi. A kuruczok közül egy sem esett el, de néhányon sebet 
kapának4). Lehet, hogy a kitört németek a mondott szám
nál többen voltak, mivel Kolinovics az ő adataikból meríte, 
a kiknek érdekükben álla számukat kicsinyíteni.

0  K o lin o v ic s .  N e m z . m u z . la t. fö l. 3 8 9 .

2) E g y k o r ú  m á s o la t  a  n e m z e t i  m ú z eu m  k é z ir a ttá r á b a n :  „ M i alább  

m e g ir t  f e ls ő - s z é li  tő z sér ek  v e t tü n k  M é ltó sá g o s  G e n e r á lis  B o t ty á n  J á n o s  

uram  O N a g y s á g á tó l  b ité ib e n  h u s z o n n y o lc z a d f é l-p á r  g ö b ö ly ö k r ö t , k inek  

árra  tú szon  9 3 7  ta llé r t  é s  7 5  p én zt ,.“ stb . „ D a t u m  S z ó c s ő n  y ,  2 4 .  J ú -  

u i j .  1 7 0 9 . “

3) N e m z  m u z . k éz ir . la t. fö l 3 8 9 .

4) U . o.
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Júliusnak szintén első' felében egy eró's kuruez porta 
Nyitravármegye felső' részén 500 darab szarvasmarhát, és 
23 társzekeret — ezek között -18 mindenféle portékákkal 
megrakottat — foglal el a németektől, s visz bé szeren
csésen Újvárba1). Továbbá 600 lovas és 400 gyalog Új
várból nehány ágyúval megindúl, hogy a császáriaknak 
Galgócznál épült hid-fó'sánczát megvegye, s hidjokat el
égesse. A hogy a hely színére érkezének: heves támadá
sukkal s gránát-lövéseikkel zavarba hozák és visszanyom
ták a német lovasságot, s a fölfegyverzett városbeli tót 
lakosokat, só't magát a várost is bevették. De a harcz 
közben, a császáriaknak Tliuróczy Gáspár ezredestől segít
ségére jő , és a kuruezokat a városból estétől fogva har- 
czolván: éji 11 óljakor végre kitolja. Azok a zsákmánv- 
nyal ■— az ellenséges városban hihető, jól megrako- 
dottan — visszatérnek Újvárba2). Az elesettek számát, 
kútfőnk Kolinovics egyik részről sem említi.

A császáriak serege Dunán-innen július elején ismét 
öregbedék: mert a bán 7-kén nehány ezer fölfegyverzett 
líjonczczal indula alá Pozsonyból a szorongatott bánya
városok segélyére.

Egyébiránt a névtelen Labancz Napló e hóra is szol
gál némi följegyzésekkel:

Pozsony, jú l iu s  5. „Bán uramot (Pálffyt) mondják 
hogy vasárnap indiíl meg, Bajmócz felé veszi útját.“

Jú l iu s  7. „Bán uram ma indula meg valami recru- 
tákkal Bajmócz felé, onnand tovább megy. Úgy mond
ják, hogy bán uram embereibül egy lajdinantot elkaptak 
az kuruezok, más valami tiszt alig vakarodott el; az való, 
hogy az ő Nagysága emberei elébb indultak ő Nagysá
gánál, de azt nem tudom, hogy az lajdinantot elfogták-e

J) Nemz. muz. kézir. lat. föl. 389.

*) U. o.
27*
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bizonyossan, vagy nem? Anclrássi Péter és Gomboss 
Imre (ezredes) uraimék is elmentek az táborra (Pálffyval). 
Elsőben Bajmócz felé megyen ő Nagysága, azután nem 
tudom merre. Van ollyan hír, hogy az Garam táján 
csoportoznak az kuruczok, hogy vannak már tizezeren. — 
Az mái lajdinánt elfogása után már azt mondják, hogy 
nem lajdinántot, hanem három muskatérost vittek el, az
után megint úgy, hogy nem is muskatérosokat, hanem 
dániai Oberstert; hogy 200-an voltak az kuruczok.“

Bárkit vagy kiket fogytak légyen is el a császáriak 
közül: érdekes azon tény, hogy egész Pozsony kapui alá 
merének hatolni Pálffy elé egy-két, százan, sőt meg is 
csapák táborát.

Jú l iu s  8. „Azt mondják, hogy háromezer ku ru cz  
gyi i t t  á l ta l  az Vágón, de azok operátiójárúl nem volt 
semmi liíi·.“

Jú l ius  9. „Spáczai emberek hoztak gabonát árulni, 
azt mondják, hogy Szombatbúl-e vagy Leopoldbúl (Leo- 
poldvára) ment volna circiter 20 muskatéros Ujhely felé, 
Krakovántt megszorították az kuruczok; — egynihány 
száznak mondták az kuruczot lenni; — az kik az cirne- 
teriumban szorúltak, azután talám az templomban is; az 
templomot (a kuruczok) rájok gyújtották, és mindnyájo- 
kot megölték; az faluban ház is hét égett meg“ *).

Jú l iu s  10. „Az pestis felől szaporán kezdenek be- 
szélleni, hogy már Hont vármegyében is penetrált volna.“

Jú l iu s  11. „Az brezovaiak gyttttek, azt mondják, 
hogy Brezován mentek minap által tizenkét zászlóval 
azon kuruczok, az kik Krakovántt levagdalták az néme
teket, Szenicz tájára hogy mentek. Az krakoványi le
vágott német hogy negyven  volt.“

Krakován falu PőstyéntÖl nyugotra Morva felé esik.
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Mint látszik, egész ezred (12 zászlóalja =  1200) ku- 
rucz mene át ekkor a Fehérhegyeken, mert mind Bre- 
zova mind Szénásfalu (Szenicz) ezeken túl feküsznek, 
Szénásfalu épen közel Morvához és Ausztriához, mely 
utóbbi tartományba kuruczaink ezúttal is betörének. 
Ugyanis

Jú l iu s  12. „Martínyi azt mondja, hogy szemezi
emberektül hallotta, hogy az melly kuruezok ott voltak 
ez napokban, A u sz t r iáb an  c sap tak ,  és A u sz t r iáb ú l  
sok ember sza ladott  Stomfa felé. — Az zöld ház
nál1) ma ollyan hír volt, hogy Thuróczit bizoyossan el
fogták az kuruezok.“

Jú l iu s  14. „Viczay Terézia húgomasszony tért meg 
tegnap estve Szeniczrül; azt mondja, hogy ott voltak az 
kuruezok, de nem annyira mint Martínyi mondta; ó' ke
gyelme ötnél többet nem látott, az kik az lovait vit
ték el ő kegyelmének, az pap házánál az kettejét hét forint 
váltságon visszaadták, az harmadikát, az ki jobb volt, 
elvitték; úgy hallotta ő kegyelme, hogy négy zászlóval 
voltak ott, és onnand hogy Szakolcza felé mentek; Sza- 
kolczához hogy német is ment.“

Jú l ju s  15. „Az leopoldi zsidó érkezett, azt mondja, 
hogy semmi sincs benne hogy Thuróczit elfogták volna; 
pénteken ment kuruezokot kergetni az Fehérhegyen túl. “

Tehát a kuruezok Fehérhegyen túl való előnyomu
lása s mozgalmai folytán, Thuróczynak is Ausztria, Morva 
fenyegetett határai védelmére kelle sietnie a Vág mellől.

Jú l iu s  16. „Valami muskatérost akasztottak föl, 
az másikának megkegyelmeztek, az kuruezokhoz akart 
szökni. — Tollet corpussát hogy megverték Liptóban, 
magát sem tudják hol van? azt mondják, hogy két ba- 
talíonját törlötték volna el, hogy penig ennyi lett volna 
(az eltörlött nép), nehéz elhinni.“ *)

*) Pozsonyban a felső ház tereme.
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Jú l iu s  17. „Tollet felől — némellyek Tholdonak1) 
mondják — ma is van szó, hogy rosszul járt. Egyebet 
nem hallottam.“

Jú l iu s  18. „Balogh Pál érkezett Séllyérííl, mondja, 
hogy az mocsouoki sánczot akarták az kuruczok meg
venni, de egynihány embert vesztvén alatta, re infecta 
vissza köllött menniek. — Adám herczeg (Lichtenstein) 
üzente az Palatínusnak (Eszterházy Pál herczeg), hogy 
Poson és Moson vármegyékkel az belső várost (Pozsony 
belvárosát) pallisadáltassa bé, az külsőt penig árokkal 
vétesse körül; tehát cui bono (?) még világosságra nem 
gyütt, de igen jó nem lehet.“

Ennyire meg voltak riadva Pozsonyban s Bécsben 
a kuruczok élénkülő mozgalmaitól.

J ú l i u s  19. „Az tegnapi birr ül, hogy Adám her
czeg erősíttetni parancsolja az külső és belső várost is, 
ma arra magyarázzák, hogy az dánusok haza menvén, 
és Heister az fölföldre szándékozván, mégis legyen va
lami tartalék“ (a kuruczok ellen).

Jú l iu s  21. „Marczi levelét vettem; azt írja, hogy 
ez elmúlt kedden az kuruczok fölverték az romániaival 
házat* 2), 120 mécz rozslisztet, fehérlisztet 6 zsákkal, 10 
mécz lencsét, 3 mécz köleskását, 12 mécz árpakását, 12 
itcze vajat vittek el. Dávid urnák 12 verem búzáját 
verték föl, el is vitték (Újvárba); sok számtalan ökröt, 
lovat hajtottak el. Marczi is nagy nehezen szaladott el, 
az ökröket is elhajtották előttök: de elválik, sokig ma
radott-e bennük? Marczira azért haragusznak, hogy mért 
hordatta Leopoldban az gabonát ? — Az dánusok

*) E z  m á s e g y é n i s é g ,  s e z r e d e s  v a la ,  m íg  T o l le t  m á r e k k o r  t á 

b o rn o k .

2) R o m á n fa lv a  S e m p te  é s  N y itr a  k ö z t , E s z te r h á z y  é s  S á n d o r  b ir to k , 

ek k o r  la b a n c z  k é z e n .
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már útban vannak,............ Augustus király számára
mennek“ *).

Jú l iu s  25. „Az dánusok ma indulának el, úgy 
mondják hogy Szakolcza felé mennek, onnand Saxoniá- 
ban. Mondják, hogy az elmúlt kedden az újváriak 
lesre vették az tavarnokiakot1 2) , hatvan emberbűi szá
m o s 3) mehetett el. — Bán uram már Zelíznél vagyon; 
az melly lakosok elszaladtak (előle) az Garam mellyé- 
kérül: azoknak az g a boná já t  avat ta t ja  bán u ra m .“

Jú l iu s  27. „Ma az kuruczok Köpcsénben voltak, 
meg is vagdalták volt Naszvadit az vice-ispánt4), de mégis 
kiszaladt az kezekbül, és beugrott az házban; az lovát 
elvették. Románfalvárúl gyüvő embert is fosztottak meg 
az akasztófán túl, az leveleket elvették tőle.“

A pozsonyi bitó hajdan az úgynevezett Szamár
hegyen, a várral átellenben állván: a kuruczok ezen túl, 
tehát mindgyárt a város alatt foglaltak állást.

Aug. 3. (Még júliusban történtekről.) „Az palatínus 
az sessióban mondotta, hogy Ádám herczegtiil hallotta, 
hogy az kuruczok Újvárban dob- és trombitaszó alatt 
renoválták az detronisatiót, és bennünköt is proscribáltak5). 
Berényi uram írja, hogy az szalaközi, elefánti6), és a 
tájára való nemesség Újvárban van (rabúl); némellyiké- 
vel az feleségek is szemben voltak már, az Commendáns 
(Berthótliy) hírével. Ferenczííi azt írja, hogy két csejtei

1) Szász-Ágost, Lescziuszky Szaniezló vetélytársa a lengyel király- 
ságban.

2) A tavarnoki kastélyban ekkor császári őrség volt.
3) Régies értelemben: a sz ám talan-nak ellentéte, könnyen meg

számlálható, azaz kevés.
4) Mosonyi alispán vala.
5) Viszontorlás vala ez a pozsonyi labancz országgyűlés határozatára, 

mely a kuruezokat proscribálá.
e) Nyitrán fölül fekvő helyek.
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nemesembert fogtak el, és ez napokban az miavai1) ko- 
parniczákon (?) is voltak.“

Aug. 4. „Andrássi uram levelét vettem Zílizrül — 
még júliusban kelhetett — Ebeczkit mondja, hogy közel 
volt hozzújok (Pálffy táborához), de hogy meghallotta, 
hogy ezek oda mentek: elébb-állott; hat ezeren, mondja, 
hogy voltak. (A kuruczok vagy a labanczok?) Andrássi 
uram azt is írja, hogy az proscriptió még senkit sem 
hozott vissza, hanem az mikor eltalálnak kapni valamely - 
lyeset közűlök: m inden ik  labanczczá  akar  lenni ,  
de ha szerit  teheti,  azomban csak v i s s z a s z ö k i k  
k ö z i k b e n . “

XXXIX.

Míg Dunán - innét a kuruczok dolgai — mint lát
tuk — eddigelé — a táborokat szélesztő pestis dühöngése 
daczára — meglehetős szerencsével folynának: Túl a Du
nán Heister saját hadtestével és Nehm 5000 ráczczával* 2) 
működött. Eszterházy Antal különösen Balogh Ádáui 
vitézsége erejével, harmadfél hónapon át, egész július vé
géig, minden nagyobb csapás nélkül, változó sikerrel 
küzd vala ellene. A Rábaközből ugyan kiszoríták: de Sop- 
rony tájékán maradtak hadai, melyek Ausztriába becsap- 
dosának; sőt a Rábán ő maga is újra áthatolt, Styriába is 
beportyázott. Azonban tartott hadainak kifáradásától, el- 
csüggedésétől, mert Heister kegyetlenül égetteté, dúlatá 
szüléiknek, testvéreiknek falvait, házait3) ; és tartott a η ο n 
p u t a r e m  tői, s azért június folytán kérve-kéré leveleiben 
Rákóczit: küldjön által segítséget. Eszterházy Dánielt 
vagy Babocsayt szerette volna, hat ezreddel4).

J) Csejte, Miava a Vág jobb partján.
2) A  névtelen „Labancz Napló. tí
3) U. o.
4) Eszterházy Antal tábori könyve.
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De Rákóczi jól tudá, hogy a dunántúli nép csak 
régi vezérében Bottyánban bízik, jól tudá, hogy Boty- 
tyán hasonlítliatlanúl jelesb katona az elébbieknél, sőt 
Antal úrnál is — a ki tőle saját dicsőségét félti vala —, 
azért elhatározta, hogy a D u n án  t ú l - v a l ó k  megse
gí tésére  B o t ty á n t  küldi.

Sáros-Patakról j ú l i u s  16-káról irja Károlyinak: 
„Noha Isten kegyelmébül még az Dunán túl-valóknak 
dolgok jól foly — az mint az Antal úr 2. Julii irt le
veléből látom — mivel mindazonáltal az biztatásra szük
ségek vagyon: B o t ty á n t  az jász-, Sőtér és Deák Fe- 
rencz ezerével s kompokkal az Duna-mellyékire rendel
tem, és mivel ezen regimentekkel az Bercsényi ur cor- 
pussa deficiál: jobbnak gondoltam Babocsai mellette ha
gyását, és a helyett az udvari lovas hadam Ordódival 
kegyelmed mellé való rendelését“ *).

Tehát hat ezred helyett csak négyet — a negyedik 
magáé Bottyáné vala — küldhetett segítségül a fejede
lem, de ezek is csak július legvégső napjaira verődhetének 
egybe. Ugyanis Deák Ferencz július 21-kén érkezik 
aradi rabságából a fejedelemhez* 2), s még azután veszi 
át ezredét, a mely felett Rákóczi július 27-kén a hernád- 
németi mezőn személyesen tart hadi-szemlét, udvari lovas 
hadaival együtt. A szemle után udvari karabélyos eze
rét Ordódy György dandárnokkal, és udvari lovas grá
nátos ezerét Zay Endre ezredessel Károlyihoz Várad 
felé, Deák Ferenczét pedig Bottyánhoz Szécsény felé 
megindítja3).

Július végén Bercsényi Szepesben, Liptóban, Gö- 
mörben személyesen vette át a fővezényletet, Ungvárról
a hadak közé menvén. Lőcsén Andrássy István, Liptóban

_
*) Gr. Károlyi-levéltár.
2) Beuiczky G. naplója.
3) Ugyanott,
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Csáky Mihály, Barsban, Hontban, Nógrádban és Zólyom
ban a béna Eszterliázy Dániel parancsnokolt, miután az 
utóbbinak e napokban adá át a Dunán átkészülő Bottyán 
a maga brigádáit.

Bottyán távozása a bányavárosok vidékéről, épen e 
tájban midőn Pálffy, mint tudjuk, friss hadakkal érkezék 
ezek segélyére: a szövetkezett magyarság ügyének nem 
kevés hátrányára vala; de túl a Dunára segély kellett, 
mivel ott Sümeg elvesztése óta — július 30. — hovato
vább roszabbul folyának a dolgok. Eszterliázy Antaltól 
mind sürííebben érkeztek a segédet, gyors és tetemes se
gédet kérő levelek: különben oda át minden szerteomlik.

Azért a fejedelem a felső hadseregből még Cseplész 
János ezredét kiszakasztá Bottyán mellé, és e helyett némi 
pótlékul — maga mellett maradott utolsó csapatát — a 
100—120 főből álló „testőrző nemes compániát“ is Ber
csényi táborába rendelé, hadakoznil). E pompás lovas 
század a legelőkelőbb ifjakból álla; ezredese maga a fe
jedelem — kinek legbennsőbb testőrségét ezek képezek — 
alezredese gr. Haller Gábor urfi, zászlótartója gr. Ber
csényi László úrfi. — llákóczi, minden hadát ekkép szét
küldözvén Munkács várába vonula* 2).

Bottyán segítő serege ezek szerént 5000 emberből 
állt: saját, Deák Ferencz, Sőtér Tamás, Cseplész János, 
s a jászok lovas ezere Kókayval. Taraczkot csak kettőt 
vihete magával: nagy szükség lévén ilyekre a bányák körül.

E hadakkal tábornokunk augustus elején indula alá 
Szécsény tájékáról, és aug. 10-ke körül Duna - Vecséhez 
érkezett.

S most vessünk kissé bővebb tekintetet a túl a du
nai állapotokra.

*) Beniczky G. naplója.

2) Ugyanott.
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Eszterházy Antalnak fő- s négy brigadérosának: Béri 
Balogh Ádámnak, Kisfaludy Györgynek, Kisfaludy László* 
nak és Fodor Lászlónak alparancsnoksága alatt ittkilencz 
lovas és négy gyalog ezred álla, a szabad-csapatokon s 
fölkeltett nemességen, népen kiviil. A lovas ezredek: Esz
terházy Antal dragonyos ezere, Balogh Ádám, Kisfaludy 
György, Kisfaludy László, Telekesi Török István, a fo
goly Bolfort Ádám, Szekeres István, Kiss Gergely és 
Somogyi Ádám ezerei.

A gyalog ezredek: Fodor Lászlóé, Hellepronté — 
Hellepront azelőtt lovas ezredes aztán főhadibiztos, az el- 
kúnyt öreg Domokos Ferencz brigadéros hajdú ezerét 
kapta meg -—, Eckstein Jánosé — ez, mint német tiszt 
1703-ban Nagy-Kálló várának volt parancsnoka, melyet 
a kuruczoknak feladván, hozzájok állott, s 1709-ben az 
elesett Balogh Ferencz hajdúinak lön ezredesévé — , és 
végre Grajner Antalé, ki Eszterházy Antalnak volt azelőtt 
szolgája, később katona és pedig gyalogsági főstrázsa- 
niester (őrnagy), mígnem Antal úr 1709-ben ezredesévé 
tette a resignált Benkő Ferencz — egykor Cziráky László 
— féle gyalog ezernek. Lovas szabad-csapata volt Bor
bély Gáspárnak, Gliylányi Gergelynek, szabad hajdú- 
csapata Gál Mártonnak, Kerekesnek stb. A fölkelt ne
mességet s népet Benkő Ferencz, Sándor László, Luka 
Benedek, Bakacs Lukács ezredesek, Bessenyey, zalai al
ispán stb. vezérelék. A várak közül csak Simontornyá- 
ban, Sümegben, s a Hellepront által újra megépített 
Veszprémben tártának őrséget. Az elsőben a nyár ele
jén elhunyt Horváth Ferencz után Hellepront lön parancs
nokká, Sümegben Grajner, Veszprémben Eckstein. Pápát 
mint tudjuk, még Bottyán lerontatá, Eszterházy pedig- 
hasonlót müvele 1708-ban és 1709-ben Kőszeggel, Szom- 
bathelylyel, Kapuvárral, Körmenddel — e kettőt elébb 
a németektől foglalván vissza — továbbá Csobánczczal és
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és Csesznekkel, mely utóbbiból 1709. tavaszán hordatá 
Veszprémbe az ágyukat és élelmet1).

A kuruczok június végéig egész Sodronyig s a Laj
táig bírák azon földet, sőt Balogh Adám Eszterliázy 
parancsából június elején 2000-ed magával Wimpassing- 
nál Ausztriába is beütött, megverd és eluzé Savoyai Eu
gen herczeg dragonyosait és Schönborn chevaux-legers- 
jeit — kik a határt őriz ék vala — s azzal sok marhát 
elhajtván, nagy zsákmányt nyervén, győztesen téré meg2). 
Azonban Somogyi Adámot, ki Török István ezerével Győrt 
ostromzárolá és a Tóközben fogott állást: Heister június 
20—23-ka között átnyomta a Bábán.

Heister, Nádasdyval Győrtől Sárvár felé· nyomult, s 
előre-küldé Körmendhez Prayner tábornokot, hogy a Re
gedénél Styriában megfeneklett Nehm ráczait, horvátjait 
beljebb segítse és magához vonja.

Eszterházy jún. 24-kén Rába-Horoszlóról megparan
csolja Somogyinak, hogy minden áron visszamenjen a 
Tóközbe, s az ott magát elsánczolt németet — melyet 
Heister hagyott vala ott — vágja k i3). O maga Antal úr 
pedig, ki Szent-Gotthárd táján akara Nelimmel megütközni: 
minthogy Somogyi elűzése után Heister más oldalról kö- 
zeledék, — nehogy két tűz közé kerüljön, megváltoztatta 
tervét, s átmene a Rábán, és négy lovas és egy gyalog 
ezreddel Horvátországba készüle nyomúlni, hogy Nehmet 
hazájába revocálja, s igy egyik ellenségétől megszaba
duljon.

A Rábán túl Balogh Ádámot hagyá „három könnyű 
lovas regimentekkel“ 4): t. i. Balogh saját, Bolfort és Kiss *)

*) Eszterházy Antal tábori könyve. A pozsonyi Labaucz Napló. 
Kolinovics stb.

2) Kolinovics.
3) Tábori könyv.
4) Ugyanott.
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Gergely ezereivel1). Balogh Adám feladata vala, hogy 
Praynert ne engedje Nelimmel egyesülni, közéjük ékel
vén rtiagát. Meg is indula e bátor brigadéros, és Pray- 
nerrel Körmenden hogy összeakada: derék liarczczal úgy 
megnyomd, hogy sokakat lecsapdosván, megszorítván, Pray- 
ner dolga már igen végén jára. Azonban a fegyverropogás 
hallatára Sárvárról Heister egész táborával oda érkezék 
Prayner segítségére, s váratlanul megcsapd Balogliot. 
Balogh még Heisterrel is sokáig harczola, de végre nem 
állhatott ellent a túlnyomó erőnek a három könnyű-lovas 
ezred, s futásnak vévé a dolgot. A harczon elesettekben, 
sebesekben nem vesztett többet 100, legfölebb 200-nál2)·̂  
de sokkal nagyobb volt azon baj, hogy Kiss Gergely 
ezrede vasmegyei — nagyrészben Rábán túli lévén — 
hazájába oszlott, a többi pedig átmene a Rábán, s kevés 
híjján szintén elszélede, mint a kurucz seregek a vesztett 
csaták után legtöbbnyire szoktak.

Eszterházy Antal ez eseményről — mely Heister pá
tense szerént jún. 26-kán történt — július 1 -jérői Sümegről 
így i r : „A Rábán túl csoportoz\Tán öszve az német ereje az 
elmúlt napokban, kinek excursiójátúl féltvén az helységek 
lakosait: ordereztem melléje brigadéros Balogh Ádáin 
uramot három regementtel; észre vévén ott létit ő kegyel
mének az ellenség: véletlen néki csapott, és sok puská
zások után, több segítsége érkezvén az ellenségnek, dis- 
sipáltatott megirt Balogh Ádám ur corpussa; feles katonái 
is ő kegyelmének: circiter hetvenig vagy százig \raló, ki 
ott elveszett, s ki sebben esett: de az ellenségnek ő ke
gyelme sem maradott adóssa. Egyébben sem vallott ő 
kegyelme nagyobb kárt, hanem abban, hogy szokás sze- *)

*) Kolinovics. Heister körmendi pátense június 26-káról.
2) Eszterházy Antal föhadeegúdje T horm a Istv á n  is megsebesült. 

(Tábori könyv.)
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ront el oszlanak katonái, kik új óbban óránként kezdenek 
gyülekezni*').

Ugyan e harczról Írja a névtelen pozsonyi Labancz 
Napló jón. 30-káról:

„Ma ollyan hir gyiitt, bogy az Dunántúl azokot az 
kuruezokot verte föl Heister, az kik az ráczokra leseked- 
tek volna. — Hogy az kuruezok elszaladtak, az bizonyos: 
de azt mondják, bogy G y ő r ré  több sebes némete t  
Vittek h á rom százná l1 2 3), ük  Körmendnél verekedtek meg 
Praynerrel, azomban Heister és Nádasdi uram másfelől ke
rültek rajtok, s úgy szalasztották meg az kuruezokot: 
Borbély Gáspár kuruez tisztet is elfogták8), valami zász
lót is nyertek' el tőlök; az zászlókot Sopronyban mond
ják bogy vitték, de hogy rabokot vittek volna: annak 
nincs hire. Mondják, hogy az míg Heister és Nádasdi 
uram oda nem érkeztek: Prayner igen szorossan volt. 
csak alig menekedett meg, hogy magát is el nem csíp
ték.“ A kuruezok elesettéinek számát — daczára Heister 
nagyító híreszteléseinek — a naplóiró másnap, július else
jén csak 60-nak mondja, azonban július 4-kén levelet 
vesz: „Balogh írja, hogy az minapi actiója alkalmatossá
gával Heisternek kétszáz kuruezot öltek meg, nyolezvan 
rabot fogtak, egy nihány ot az víznek ugrattak az kik 
belé is holtak; az rabok között két hadnagyot, s két 
zászlótartót fogtak4) ; az többi elszélledett.“

Eszterliázy tudósításához viszonyítva ez értesítés is 
nagyítja a veszteséget, és nagyítja Kolinovics, a ki 300-ra 
teszi Balogh elesettéinek számát.

1) Tábori könyv.
2) Ebből is megítélhető, mennyi vérbe kerülhetett a győzelem 

Heisternek, továbbá Eszterházy ama szavaiból: „ . . . .  az ellenségnek ö 
kegyelme sem maradott adóssa.u

3) Ez nem volt igaz.
4) Borbély Gáspárról már itt sincs szó sem.
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Heister mindgyárt Körmendről rettenetesen fenn
héjázó és tűzzel, vassal, kardrahányatással fenyegető pá
tenseket bocsáta ki a lakosokra, hogy hódoljanak be, 
máskülönben életök elvesz, vagyonuk prédára k é l '). A 
harcz után egyesült Nehm 5000 ráczával, s most már 
több mint 10,000-nyi seregével Sárvárhoz szállá.

Eszterházy Nehmnek Heisterrel egyesülése után sem 
tett le egyelőre Horvátországba betörési tervéről, mert 
Bercsényihez Sümegről július 1-jéről szóló említett levelé
ben úgy ir e felől, hogy ő maga négy könnyű lovas és 
egy gyalog ezerrel indúl oda, a többi hadat itt hagyja 
az ellenségre vigyázni. Horvátország szélén, „a gyalog
ságot a passusokra rendelvén, a lovassággal excursiót 
tétetek; szintén most jó módom esik az irruptióra: mivel 
Generál Nehem is Regedénél lévén az hadakkal, conjun- 
gálta magát Heisterrel Sárvárnál, az horvátság is fölötte 
disgustatus, mivel mintegy erővel adigáltatott a fölke
lésre, s xigy mondják, álgyukot is reájok forgatta Generál 
Nehem, nem akarván parancsolatinak engedelmeskedni.“

Mindazáltal Antal úr úgy látszik, még ezen napon 
letőn egyelőre a horvátországi betörésről; mivel a Balogh- 
dandár igen lassan gyülekezvén újra össze: tartott attól, 
hogy nagyon kevés hadat hagyhatand az ellenség előtt, 
a mit ha Heister megsejdít, és általjő a Rábán: nagy 
zűrzavar keletkezhetik. A földnépe úgyis meg volt már 
rémülve, riadva, s a nemesség között is nem egy ingado- 
zék. Megindúlt tehát Eszterházy Sümegből, s egész tá
borával még az nap Heister elé, Sárvárnak átellenében 
Nemes-Dömölkhöz szállá, közel a Rábához, és sűrűén *)

*) Tábori könyv. Labancz Napló. Kolinovics. Továbbá magának a 
Körmendnél 1709. június 26-kán kelt pátensnek egy eredeti példánya, 
Szopori N agy  Imre űr gyűjteményében.
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bocsátgatá által portáit; Balogh Adámot pedig épen ne
hány ezreddel küldé újra által, és e vakmerő ember az 
ellenség hadvonalain keresztül Sopronyig s meg vissza 
nyargalódzék. (Tábori könyv.)

Heister azon munkálódott, hogy a Rábán-túl való 
föld állandó birtokába helyezhesse magát; ez okból 
Szombathelyt, Kőszeget, Rohonczot, Körmendet, Sárvárt 
stb. elkezdé erődíttetni, a Tóközben is sánczokat vet
tetett, s mivel Soprony- és Vasvármegyék nemessége, 
s tiszti-kara a kui-uczokkal tova meneküle: új tiszteket 
tett bé e vármegyékre. Továbbá, hogy e rettentéssel 
hasson: a be nem hódoltak jószágait, a merre járt, fel
égettette ; hasonlót mívele az előle megfutott népű falvak
kal. Tábornokai követték példáját; így Croix valahány 
kuruczot elfoghatott, mind felakasztatta1).

Ily eljárás ellenében a megcsüggedt népet bátorítni 
kívánva, s Heister körmendi pátensére felelve: Eszterházy 
Antal július 1 -jérői dömölki táborából nyílt levelet bo
csát ki és expediái Balogh Ádám hadaival Vas- és Sop
rony vármegyékre; inti a lakosokat: ne adjanak hitelt 
az ellenség „közelebb mostan Körmendbül kibocsátott 
pátensének, kiben nyilvánságos hazugsággal, csak egye
dül a földnépe hitegetésére, nem szégyenli föltenni, hogy 
már hazánknak Commendóm alatt Dunán-innét lévő szép 
számos fegyvere ezen tartományrul velem együtt eltá
vozott volna; sőt adhatom vigasztalásképpen kinek-kinek 
értésére, hogy olly corpussal, számossan, és jó készülettel 
vagyok itt a Rába mellékin, hogy Isten velünk lévő ke- 
gyelmessége által az ellenség motussának nemcsak re- 
sistálhassak, hanem túl az Rábán is ellene hasznos ope- 
rátiókat egész erővel folytathassak.“ Parancsolja tehát 
a vár-megyék mindenrendű lakosainak, hogy „eleitül fogva

J) A pozsonyi „Labancz Napló.“
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tapasztalván keservessen a német nemzetnek ezen a Ne
mes Haza fiain elkövetett istentelen nyomorgatását, s 
akárminémő grátiát Ígérő hivogatásában megbizonyított 
csalárd álnokságát: senki azon ellenség édesgetéseire, 
sem rettentésére a Nemes Ország Confoederatiójára le
tett hitét meg ne szegje, sem az ellenséghez ne hódoljon, 
annyival is inkább édes Hazánk mellett fegyverivei szol
gáló hadi tisztek és közszemélyek otthonn-maradott fe
leségeit, gyermekeit háborgatni, jószágaikból kiűzni ne 
mérészelje, külömben mint édes Hazájok, Nemzetek nyil- 
vánságos ellensége}“ személyek szerént halállal lakóinak, 
s helységeik tűzzé és hamuvá tétetnek1).

Ugyanakkor, ugyanott kelt, és ugyanazon várme
gyékhez intézett feddő levélben: „Nemzetes és Vitézlő 
Brigadéros Balogh Ádám ur véletlen történt szerencsét
len casussával — ki is csak poi’tásképpen bocsáttatott 
vala az ellenség történhető excursióinak meghatározá
sára1 2) három könnyű-lovas regimentekkel — nem any- 
nyira vitte dolgát Marschallus Heister uram a mint cur- 
rentális leveleiben exponálja, s nem annyira dissipáltat- 
tanak azon három regementek, mint a kenyér szűke 
miatt okoztatott eloszlások, de azok is már, Istennek 
hála, számosabban gyüttenek csoportokra; magam penig- 
len corpusommal nemcsak intacte maradtam, sőt, Isten
nek szent neve dicsértessék, hadaim is felessebb szám
mal szaporodtanak meg, kikkel alkalmatossabb operátió- 
kat is vihetek véghez.“ Azért a haza hűségétől el ne tán- 
torodjanak, a hadi szerencse változandóságát tekintsék, 
mert én hadaimmal egy fordulást teszek, s megbüntetem az 
ollyatén ingadozókat, „kiknek is investigátiójára újobban 
expediáltam megnevezett Brigadéros Balogh Ádám uramat

1) Tábori-könyv.

2) Régies =  mégha tárolására, határok közé szorítására.
28
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bizonyos számú regementekkel, serio megparancsolván ó' 
kegyelmének, hogy lavérozásának alkalmatosságával az 
ollyan hiteszegett személlyeket necsak persequálja, sőt jó- 
szágit prédára hányván, magokat kötözve küldje hozzám. 
Sőt a minémő új tiszteket constituált (a vármegyékre) 
említett Generális-Marschallus Heister uram, még azok is 
üdővel mutálódni fognak, a Rábán-innét lévén előbbeni 
tiszt uraimék, kik rövid nap functiójokban lesznek instal- 
láltatva; amazok a kik nem hasznára, hanem kárára czé- 
loznak a Nemes Haza szolgálatjának, mint a pünkösdi 
királyság, meg fognak változni.“ stb. Biztatja őket a túlsó 
félről érkezendő tetemes segítséggel is1).

Mind e szép intések, biztatások nem sokat használá- 
nak. A fold népét, mely 1709-ben a természet mostoha- 
sága, jégesők stb. által is sújtatott vala2) — fölöttébb el- 
rémíték Heister égetései; boldogtalan csüggedés lepte meg 
a hadak nagy részét is, úgy hogy nemcsakhogy a Rába
közben elszélesztett három ezred nem gyttle többé teljesen 
össze: de még a többiekből is egyre szökdösének, oszla- 
dozának. Aratás, takarodás ideje is vala: a mikor a ne
messég és népfölkelés természetesen huzamosb ideig nem 
volt összetartható, sőt még a mezei hadak is haza szok
tak pár hétre oszolni, később készséggel zászlaik alá té- 
rendők.

A Soprony és Kőszeg körül lévő fürge kurucz csa
pat folyvást jól viselé magát, Balogh, Somogyi, Török 
folyvást portyájának a Rábaközbe, Tóközbe: de a nép 
annálinkább veszté kedvét és reményét, mennéljóbban 
készültek Heister erődítései. Ezek július közepére készen 
állának, s őrséggel, élelemmel megrakattak. Heister ekkor 
megindula által a Rábán. * *)

1) Tábori könyv.
*) Ugyanott.
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Eszterházy Sümegről július 12-kéről és pölöskei tá
borából július 17-kéről Bercsényihez irt leveleiben1) sür
getve sürgeti a segély hadak küldését, különben ö Isten 
és ember előtt menti magát, hogy nem áll jót a bekövet- 
kezhetőkről. S a segély — mint Bercsényi válaszából 
kitetszik — valóban már korábban is elküldetett volna: 
de június végén s július folytán Kecskeméten, Kőrösön 
és környékeiken oly nagy mértékben pusztít vala a pestis, 
hogy a Tisza-Duna-közét teljesen el kelle zárni, s hadakat 
nem lehete arra bocsátani, hacsak azt nem akarák, hogy 
hadseregök, mely már hat év óta diadalmasan kiállá az 
ellenség minden erőlködéseit: dögvészben hulljon el. Ezért 
nem mehetett elébb Bottyán, — mert az ezredeket előbb 
is csak össze lehetett volna valahogyan verni; míglen 
végre a pestis dühöngése ama tájakon augustus elejére 
alábbhagyván, ekkoron, mint láttuk, ő mindgyárt meg 
is indúla.

Eszterliázynak a várakon kívül, táboron levő had
teste július közepén alig volt 7—8000-re menő: s Heister 
„10,000-nél több számos“ hadakkal indúlt ellene. Várván 
tehát népe szaporodását, folyton ellenkezve hátrála Heister 
elől a Balaton felé. Heister Győrökig hatolt, s onnét júl. 
20-káról újra fenyegető nyilt-leveleket bocsáta szét* 2); a 
merre já ra : Zalát széliében égeti vala. Győröktől gyorsan 
visszafordula még az nap, Eszterházy Antal is utána. 
Heister Sümeg alá s szomszédjába Rendekre szállá. Antal 
úr előcsapata Kisfaludy Lászlóval egész odáig kiséré őt. 
Maga Antal a többi hadakkal ellenségétől egy órányira: 
Nyirádon tité föl táborát, Kisfaludy László a Zala vize 
mellett, a csácsi réteken. Innen tudósitá az öreg briga- 
déros júl. 21-kén tábornagyát:

Tábori könyv.
2) Ugyanott.

28*
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»Az németet békésértem Sümeg alá, de semmit nem 
vonyhattunk el közülök; Rendekhez szállott; egy katoná
mat szintén a városon (Sümegen) vágta le az rácz porta. 
Mazalin portáz ki (Körmendvárából) az Hegyhátra, az 
hashágyi marhát elhajtotta; szintén most munkálkodom, 
hogy valamint vérit veliessem. Az napokban valahol le
gyen, de próbálok“ ').

Eszterliázy ki 26-kára Szent-Grótra rendelé össze ha
dait, Nyirádról 24-kéről pátenst bocsát ki »egész Dunán- 
innencsö földön lakos hadi, úri, nemes és nemtelen szemé
lyeknek.“ Biztatja őket: ne higyjenek Heister »liazudozó, 
mocskos hivogató-leveleinek“ sem kemény büntetés alatt 
fenyegető pátenseinek; maradjanak liazájokhoz letett eskü- 
jökhez mindenek hívek, hisz a német „akármint fegyve
rével rémítteni láttassák: mindazáltal Isten legkissebb elő
menetellel azíbn ellenség kevélységét nem segíti, és ke
ménykedését tartományunkban elől nem viszi.“ Paran
csolja: gyűljenek a fegyverfoghatók az ő, Eszterházy tá
borába, valahol hírét hallják, hovahamarább, mivel »már 
Isten jóvoltából alkalmas corpussal gyülekeztem, s azon 
szorgalmatoskodom, hogy az ellenség körül magam híré
vel káros csapásokat tehessek, és minden uton-módon, ma
gában elvéit gonosz excursióit impediálván, az egész ere
jét is megpróbálhassam. Értvén azért mindenek ily hazánk 
közjavára s magunk, famíliánk, s cselédink megmaradására 
czélozó igyekezetemet — mivel éltem s vérem feláldozá
sával édes születtem-földemnek manutentiójára magamat 
elszántam — valaki fegyverhez alkalmatos az lakosok 
közül, és corpusomhoz nem jö n : fegyverre alkalmatos 
volta kinyilatkozván, annakutánna is személyekben az 
ollyaténok hazafiúságtalanságokért megfogattatnak és exe- 
quáltatni fognak, jovaik penig prédára hányatnak. Magá
nak legkissebb nehézséget senki ne tégyen: akármint fenve-

J) Tábori könyv.
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getődjék az ellenség égetéssel, — valakik mellém jönnek, 
lészen sokkal jobb móíljok benne, hogy Styriában tizannyi 
égetéseket tehessünk.“ — A lakosoknak hazafiúságokért 
„az ó' idejében, köszönhető jutalmok fog adatni.“ Az ellen
ség hazug pátenseit el se olvassák1).

Heister ezenközben Sümeg várát kezdé bombázni, 
s szerte-száguldozó lovassága és a ráczok által mindazok 
jószágait irgalom nélkül dulatá s égetteté, a kik tőle drága 
pénzen osztogatott protectionális-leveleket nem váltónak, 
egyszersmind be is hódolván.

Kisfaludy László, ki szorgalmasan kergetődzött a né
metekkel, július 24-kéről Egerszeg mellől, Tárnoki’ól ir 
Eszterházynak: „Semmi lavérozást az ellenség körül nem 
tettem ? De hitemre, fáradtig csavarogtam körűié. Az mi- 
némő erővel voltam, úgy köllött portáimat folytatnom; 
eleget űzték, kergették szegényeket.“ Bárcsak — úgy
mond — más ezerbéli portával találkozott volna, de egy
maga mindent nem tehete; tíz katonája elesett így is a 
portyázásban. „Hogy az katonám elszéllyedt, nem csu- 
dálom, mert hazájában*) lévén az ellenség, mikor szom
szédját égette: minden órán magára is várta azon vesze
delmet, azért is feleségén, gyermekin, s kisded értékén 
kapdozott.“ — Alább: „Az ezer, Isten jóvoltából már ösz- 
vejön, az csácsi réteken contraháltatik, s pro 26. prae
sentis sz.-gróti réteken compareálok. — Minden szándé
kom az volt, hogy az körmendi ellenséget megpróbállom: 
de gyalog nélkül nehezen viszek valamit véghez; mihe- 
len csak 100 hajdúm lesz, valamely dobokkal8), azonnal 
bémegyek“ 1 * 3 4).

1) Tábori könyv.
*) Kisfaludy László ezere zalavármegyei volt.
3) Hogy az ellenséget nagy dobolással elrémítse, több hadak köze

ledtét gyaníttatván.
4) Tábori könyv.
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XL

A kis de jól megerősített sümegi várat Grajner Antal 
védte 300 hajdúval, s 9 ágyúval * *). Megvívása a hegy me
redekségénél fogva sok vérbe került volna: azért Heister 
régi mesterségéhez folyamodók, titokban megvesztegette 
Grajnert*), a ki aztán nehány napi bombáztatás után, 
július 30-kán feladá a várat, szerződésre. O maga labaucz- 
czá lön, hajdúit is jobbára labanczságra kényszeríté, a 
többiek szabad elvonulást nyertek. A városban levő 800 
ló — társzekér- és málhavontatók — Heister zsákmányává 
leve3).

Pozsonyban ezt már aug. 4-kén tudták:
„Johannes gyütt ma, — írja a névtelen labancz napló- 

iró ezen napról, — ollyan hirt hozott, hogy Sümeget 
megvette Heister.“ S másnap : „Ma gyütt meg hire, hogy 
Sümeget per accordam adták föl.“ Aug. 6-kán: „Az sü
megiek 80 szekeret kértek, és hatot adtak nekiek; az Com
mendant (Grajner) labanczczá lett, Antal úr szolgája . . . .  
Még ezelőtt egyn ihány  héttel  co rrum pálták .“

Heister Sümeg bevételével Zalavármegyét is hódo- 
lásra hajtá. Azzal megindúla Veszprém felé, gondolván, 
hogy ezt is oly könnyű-szerrel kézre kerítheti, mivel szin
tén német parancsnok volt benne. De megcsald magát.

Eszterházy Antal Heister előtt a Balaton felé czafola, 
azonban Balogh Adómmal csapást tétete a Bábaközben. 
Balogh ráütött a szombathelyi németekre, s a felgyújtott 
városból a várba véré őket vissza:

„Balogh Adám felessed magával ment Szombathelyre, 
és az várost az németekre gyújtotta, de az várban sal-

') Kolinovice. A tábori könyv szerént Grajner német ember vala. 
*) A pozsonyi „Labancz Napló“, aug. 7-kéröl.
*) Kolinovice. A Ritterféle eopronyi krónika.
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váltók magokot. Kőszegen az belső városbúi az külső
ben sem mehetnek az kuruczok miatt“ *).

Ama Eácz Miska nevű bátor hadnagy is átverte ma
gát a császáriak hadvonalán, s a Lajta-melléki falukon 
boszulá meg Heister zalai égetéseit*).

Ismét más kurucz csapat — talán a Rábán-túlról 
Eszterházyhoz visszasiető Balogh Ádámé — Nehm hadát 
megüti, s társzekereinek, élelmi szállítmányának egy ré
szét elfoglalja* 3). De a Győrbül kitörő németek Szekeres 
századait megfutamtatják, s levágnak belőlök4).

Heister Veszprémet fölkéreté. A hív Eckstein, a ki 
saját hajdú ezerével, s összesen vagy másfélezer főnyi had
dal vala benne: golyókkal felelt. Heister — kivel nagyobb 
ágyuk nem valának — ostromot tétete, de ismételve vissza
veretett. Már irt Győrré nagyobb ágyukért: midőn több 
oldalról értesüle, hogy Bottyán a Duna mellé érkezett, s 
készül Eszterházy megsegítésére. Azért Veszprém körül 
két napi hasztalan vívás után ostromzárlatot hagyva, rög
tön siete a Dunához, hogy Bottyán átkelését megaka
dályozza, mivel méltán tarthat vala attól, hogyha a népnek 
eme rendkívül szeretett embere, az igen hires és vitéz 
tábornok átjő: vége az eddig kivívott sikernek.

Eszterházy Palotánál eleibe álla Heisternek: de sze
rencsétlenül; serege nagyobb részben szétszóratott, több 
zászlaját, rézdobjait, nehány száz előfogatos paraszt-sze
kerét — melyek tábora élelmét szállítók — elvesztette5). 
E vereség Dunántúl nagy bódulást okozott. A' Somogy- 
ságba menekülő Eszterházy, Balogh Ádámot személye 
szerént átküldé a Dunán: beszéljen mihamarább Bottyán

*) A Labancz Napló.
*) Ugyanott.
3) Kolinovics.
4) Ugyanott.
5) A Labancz Napló.
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nal, adjon tudtára mindeneket, s azután siessen a feje
delemhez, mindenről jelentést teendő. Kérjen több hadat 
mint a mennyi Bottyánnal van, s térjen vissza a válasz- 
szal gyorsan.

A pozsonyi Labancz Napló említi:
„Aug. 8. Amadé Antal uram írja (Győrből), hogy 

Sümeget föladták, és Veszprémet kérik. Kvoa (Croix) 
valami kuruczokot fogatott meg: mind fölakasztatta. An
tal (Eszterházy) hogy valami sziget felé ment, az kit fó- 
nyodi szigetnek hínak, az Balatonban.“

nAug. 9. Heister utánna ment Antal urnák, az fó- 
nyodi sziget felé.“

„Alig, 11. Ma azt mondják, hogy Antal megverte 
az ráczol^at.

Antal felől épen csak estve kezdettek ollyan hirt 
beszédem, hogy nemcsak az ráczokat verte meg, de még 
az németeknek is jól jutott benne, de az harczhelt hogy 
mégis Heister tartotta meg.“

A Nehm ráczain ejtett csapást zavarja itt össze a hir 
az Eszterházy és Heister között Palotánál vívott harczczal, 
s az elébbi győzelmet viszi át hibásan, az utóbbi csatára.

„Aug. 12. Antal felől megént ollyan hir van, hogy 
igen megverték. “

„Aug. 13. Antal ur megverése felől való tegnapi 
hirt ma is confirmálják, addito, hogy az bagázsiáját is 
elnyerték; az harcz után nyolcz zászlót vittek Bécsben; 
— Palotánál verték meg.“

„Aug. 14. Kohári uram ma Pálíi (Miklós) uramnál 
lévén, Győrről valami Pruckenthal') nevő tiszt irta Pálfi 
urnák, hogy hiteles embere gyiitt Győrré Heistertul, az 
ki szemeivel látta, hogy gróf Veteráni (császári ezredes), 
dobjait, zászlóit és bagázsiáját Antalnak vitte Heister *)

*) Bruckenthal, a győri várparancsnok.
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táborára. Azon Pruckenthalnak azon embere ordert ho
zott, hogy ügy mint tegnap (aug. 13.) indúljon meg 
Győrrűl az ágyukkal Beszprím felé, s úgy is irta, hogy 
megindúl. Másfelől penig ollyant beszéllenek, hogy az 
kuruczok Beszprím körül öt mélyföldnyire szénát, szal
mát, gabonát elégettek.“

„Aug. 15. Beszprímet (a németek) hogy már meg
szállották1), és ha megveszik, demoliálják.“

‘ „Aug. 17. Antal bagázsiája felől azt mondják, hogy 
más nem volt, hanem az melly szegénység az tábor 
szükségére forspontozott, azokot nyerték el.“ És ez volt 
a valódi hir, mivel Antal úr a bagázsiájának értékesb 
részét már régóta Kassán tartja vala, a többit pedig 
Simontomyába szállttá be, az ezredekével egyetemben.

„Aug. 18. Bécsből azt írják, hogy az minémő ágyu- 
kot vitetett volna Heister Győrről Beszprím alá — hetet 
— azokot az ráczok késértették, az ráczokot hogy az 
kuruczok fölverték, és az ágyukot hogy elnyerték.“

Menjünk most már Bottyán táborába.
Mint mondók, Bottyán aug. 10-ke táján érkezék 

Duna-Vecséhez, s ezen hely és Solt között veretett tá
bort, Földvárral szemben. E várat — melyet Eszterházy 
Antal úgy látszik régebb idő óta pusztán hagyott, kevés 
fontosságot tulajdonítván neki, holott mint a következ
mény szomorúan megmutatta, a közlekedés biztosítása 
tekintetéből megtartása igenis fontos lett volna — Pfef- 
fershoven budai parancsnok Bottyán közeledtének hírére 
jókor ellátta őrséggel, ágyukkal.

„Ut ne Bothy anus inferiorem regionem pro more 
suo turbaret: Pfeffershovius, Budensis Gubernator, extrac
tae ad Földvaríni trajectum munitiunculae, centum et 
quinquaginta praesidiarios imposuit,“ — iija Wagner2). *)

*) Heister által aug. első napjaiban történt megszállását érti. 
a) „Historia Josephi I. Caesaris.“
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Ugyancsak Pfeffershoven, Bottyán átköltözhetésének 
lehetetlenítésére a Dunán minden található hajót előre 
lefoglaltatott, részint elégettetett, továbbá alá küldé Budá
ról hajóhadát: az aldunai ráczokat, kik taraczkos, fölsze
relt sajkáikon szüntelenül Bottyán előtt forogtak a Dunán.

Bottyánnak az általkelésre nem vala több két kis 
hajójánál, melyeket magával hoza; ezeken különben is 
csak apránként, sőt most, az ellenséges hajóhad miatt 
sehogysem lehetett volna átszállítani a hadat: azétt a 
tábornok a vecsei prófontháznál hirtelenében egy nagyobb 
seregszállító kompon kezdett dolgoztatni.

Jövetelét már jóval elébb tudtul adá a túl a dunaiak
nak, hogy addig is bátorságot, kitartást öntsön beléjek; 
most pedig, mihelyt megérkezett, aug. 13-kán, titkon va
lami megbízott emberét expediálá által Simontornyára, 
fegyverre szólító, s biztató nyilt-levelekkel a dunántúliak
hoz, hogy imé segély ökre jőve hadaival, azért mihelyt 
átkelhet: a szétszórt seregek és minden fegyverfoghatók 
gyűljenek melléje, hogy az ellenséget közös erővel ki
verhessék, s a régi, szép szabadságot helyreállíthassák. E 
nyílt-levelek faluról falura currensekűl valának küldözen
dők. Azonkívül ira Palkovics Ferencznek, egykori kedves 
főhadi-biztosának, ki e minőségben most is Simontomyán 
vala: mindenekről értesítést kérvén, s hogy átkelendő 
hadai számára elégséges élelmet rendeljen. Palkovics, 
kinek Bottyán már azelőtt, útja közben is irt volt előre, 
még azon éjjel vette a küldeményt, expediálá a páten
seket, s reggel választ ada.

Eszterházy, mint említők, Palotánál azért állott Heis
ter elébe; hogy ez Bottyán átköltözését meg ne akadá
lyozhassa; de tudjuk, hogy a harcz szerencsétlenül 
ződéi, s Antal úr Somogyba czafolt. Heister aug. 13-kára 

Mező-Komáromig hatola, s ott maga egy rész hadakkal 
tábort vervén, Schilling tábornokot a Baruth féle gyalog
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ezreddel, (2400 fő), válogatott könnyű-lovassággal, s 
Monticelli ezredest 800 vasassal1), összesen 4—5000-nyi 
haddal rögtön Földvárhoz küldé előre, hogy Bottyán jöve
telét meggátolja, addigis, míg ő maga a többi fegyveres 
eleibe szállhat.

A szegény hu Fodor László — a ki ezredével Pa
lotától rendes sortüzelés közt vonulván vissza, szintén 
Simontomyába zárkózott — elszáná magát Schillingék 
feltartóztatására; azért a várból hajdúsága nehány száza
dával s némi fölkelt nemességgel kirohant, és csatarend
ben, tűzzel fogadá őket. Azonban a császáriak, különösen 
Monticelli vasasai zavarba hozák a nemességet, aztán 
megdönték a hajdúk sorait is , a kik vissza kezdének 
vonúlni a vár ágyúi alá. Maga a vitéz brigadéros, ki 
övéitől elvágatott, a legvégsőig védé magát, mígnem fején 
két vágás esvén, eszméletét vesztve bukott alá. Több 
nemessel együtt elfogatott, s Heister táborára hurczolta- 
ték. A harcz egyébként nem került nagy áldozatba, mi
vel a visszavonulók oltalmára a vár ágyúi közel valának; 
a császáriak kútforrásai szerént vagy 100 kurucz esett 
el*). Saját veszteségökről szokás szerént, hallgatnak. De 
e 100 harczos elesténél sokkal nagyobb csapás volt a 
bátor és tevékeny Fodor rabságba esése, és azon körül
mény, hogy most már Schilling s Monticelli háborítlanúl 
Földvár alá, Simontornya és Bottyán tábora közé száll- 
hatának.

Másnap, aug. 14-kén, Eszterházytól a Somogyságból 
lovas hadak jöttek Földvárhoz, Bottyánnal egyesülendők: 
de már akkor elfoglalta volt a Duna jobb partját Schil
ling népe; s az érkezett kurucz lovassággal összeütköz
vén, elpuskázák őket, meggátolák az egyesülést* 2 3).

*) Wagner. Kolinovice.
2) Kolinovics. Wagner.
3) Bottyán alábbi levele.
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Tábornokunk helyzete a dolgok ily állásában el
képzelhető; átellenben a kiontott vértől gőzölgő, romok
tól füstölgő, megrémült országrész: melyet megsegítni 
vágyna, mert nélküle menthetlenül oda vész; vele azon
ban csekély sereg, csak 5000 ember, s csak két tábori 
taraczk, és közben a Duna, melyen ellenséges ágyús- 
naszádok czirkálnak; a túlsó parton majdnem akkora, s 
tán már holnap két akkora német tábor, mint az övé; 
ezenkívül jóravaló hajója sincs melyen átkelhetne, s hogyha 
volna is: a földvári erőd, Schilling, s a hajóhad ágyúi 
ellen csupán két taraczkjával védhetné gyarló kompjait. 
Ha átkelhet is: hadát csak apránként költöztetheti, s igy 
az egyes szállítmányokat — ha ugyan szerencséből még 
a Dunán össze nem lövik, el nem merítik hajóit — míg 
a többi utána érkezhetnék, Schilling túlnyomó erővel 
könnyen egybenvágathatja. S így nemcsakhogy a túlva- 
lókon nem segít, hanem csekély hadát is hiába elveszti. 
Cselről, avvagy másutt átkelésről továbbá, szó sem lehetett, 
mert a rácz naszádok föl és alá szorgalmasan őrködtek, 
czirkáltak, és Schilling is követheté őt a túlparton sere
gével akárhová, s mindenütt csak úgy eleibe szállhat 
vala. E fölött Bottyán, ha másutt kelne által: Simontor- 
nyától, melyre oda túl csekély hadával, addig, míg Esz- 
terházy szétszórt katonasága összegyülekezik, egyedül 
támaszkodhatnék némi biztossággal Heister ellenében: 
Simontomyától, mondjuk, távol esnék, elvágatnék.

Ily válságok közt találá Bottyánt Palkovics válasza, 
melyet oda alá a madocsai pórok hűsége csempészett 
át és juttatott aug. 15-kén tábornokunk kezeibe: 

„Méltóságos Generális!
Nekem kiváltképpen való régi nagy jó uram! 

Ajánlom szolgálatomat Nagyságodnak. — Vecsei tábor
búi Nagyságod 13. Augusti emanált levelit vettem ez 
étczakán, in c lu d á lt  c u rren sse l együ tt. Értettem
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mit írjon Nagyságod, — de most így informáltassék 
Nagyságod: Az ellenség tábora (Heister) Mező-Komárom 
és Szalókhoz tegnap estve szállott, Pinczehely és Ozora, 
s a táján való falukra még az éjjel salva-guardákat 
adott. Nem egyebet colimálliatjuk, hanem hogy Simon- 
tornyát csak ma is meg fogja szállani. Azért rebus hic 
stantibus, Nagyságod ne bízzék (hadai számára) éléshez; 
hanem Nagyságod ha által akar gyünni: úgy gyűjjön, 
hogy pro primis diebus legalább tíz napi élést hozzon 
magával, — és ellenséget innend tűliink eltávoztatni eró's- 
kedni méltóztassék. Mert az élés dolga itt is legnagyobb, 
mivel sokan szorultunk ide: az bagázsia1), Fodor, Hel- 
lepront uram regimentjei, dragonyosoknak bagázsiája, 
lovatlanja* 2) ; a ki mindennap eszik könnyen 3000-en va
gyunk, — az hídvégi malmoktól is elszorított az ellenség.

Az élő Istenre kérem Nagyságodat: méltóztassék 
följebbvaló Méltóságoknak (Rákóczi, Bercsényi) reprae- 
sentáltatni hovahamarabb, hogy  felesebb  erővel, 
m intsem  légyen N ag yságoddal, és írja leveliben, 
ezen földnek végső szorongatási eltávoztatására nézve 
succurrálni méltóztassanak.

Többet nem irhatok Nagyságodnak ezeknél; elégsé
ges informátiót tehet Nagyságod előbbi és ezen levelem- 
biil. A mennyi erővel van Nagyságod: Bogyiszlónál in
kább iparkodjék által, avvagy hol gondolja Nagyságod, 
úgy hogy azonnal falukat érhessen Nagyságod3).

Méltóságos Generális Eszterház Antal Uram O Nagy
ságának a mi ruhái itten voltak Simontornyán: azokat 
Generál-Adjutant Melsóvszky Ferencz uram által innend 
kivitette.

J) Esztcrliázy s a tábor tárezekcreit és szekerészeit érti.
2) Antal ur dragonyos ezredének.
3) A had élelmezésére nézve.
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A jó Isten tudja miképpen vagyunk! . . . Tudom, 
Balogh Ádám uram ő kegyelme bővebben fogja infor
málni mind Nagyságodat, mind följebbvaló Méltóságo
kat. — Fodor uramon két seb van, de nem halálos 
egyik is; attól most (fogva lévén) mindeneket megtud 
az ellenség.

Hahogy az ellenség jobban körül fog minket venni, 
és sarkalni: claveseket csináltasson Nagyságod, és ógy 
írjon ide bé nékiink.

Ezekután ajánlván magamot Nagyságod grátiájában, 
maradok Nagyságodnak

Simontornya, 14. Augusti 1709.
kötelességgel való szolgája 

P a l k o v i c s  F e r e n c z  m. k.a
„P. S. Hellepront uram ő kegyelme ajánlja Nagy

ságodnak kötelességgel való szolgálatát; ennél nem ir
hát többet ő sem Nagyságodnak, mert mink csak tú l 
b íz u n k 1) rebus modernis stantibus. Nagyságtok pedig 
ezen földnek talpra visszaállítását az Istenért ne per- 
trahálja. “

Kívül: „Méltóságos Commendérozó-Grenerális B oty- 
ty á n  Já n o s  nékem kiváltképpen való régi jó uramnak 
0  Nagyságának, tartozó kötelességgel. Vecsei táborban. 
Cito, cito, citissime, citissime.“

(P. Η.)
Kívül, a másik oldalon: „Madocsai bíró! É le te d  

elveszte a la tt  ezen lev e le t titk o n  k ü ld  el m ég 
ma. Cito, cito, cito. Citissime, citissime, citissime“2).

A mely órában Bottyán e választ vévé: azon órá
ban maga újból ira a fejedelemnek — kit már eddig is, 
ismételt levelei által sürgetett több hadak küldésére — ; * *)

*) Azaz a Dunántúlról (érted a pesti oldalt) való segítségben.
*) Eredetiről, t. Szalajr László nr szívességéből.
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s külön futár által indítá el benső, igaz hazaszeretetből 
fakadott következő tudósítását, melybe Palkovics levelét 
is eredetiben belezárá:

„Felséges Vezérlő-Fejedelem!
Érdemem felett nagy kegyelmes Uram!

Jóllehet sok ízben tettem repraesentátiót mind az Dunán- 
túlvalókrál, mind mellettem lévő kevés-számú hadakrúl 
Felségednek, és hogy nékem semmi általköltözéshez *való 
eszközöm, több két hajóknál, nincsen; most csináltatok 
valamelly kompot öszveszedett diribdarab deszkákból; 
de Felséges Uram, hacsak több hadak éjjel-nappal nem 
jőnek: azon Dunán-túlsó földet elvesztjük. Már is Föld
várhoz szállott egy része élőmben az ellenségnek, s hoz
zám jőni akaró némely lovas hadakat is praecludálta, 
tegnap derekassan puskázott is vélek. — Azt csak el
hitetheti Felséged magával: Dunántúl sohol zászlós ku- 
rucz nincsen. Hollétéről az ellenségnek, s úgy az mie
ink constitútiójárúl kívántam ezen ó ráb an  é rkeze tt si- 
montornyai inspector Palkovics Ferencz uram levelét 
transmittálnom. Eszterházy Antal uram felől semrnit- 
sem hallani, hol bujdosik? — Eléggé biztatom szegé
nyeket bányavárosok körül való operátióink szerencsés 
menetivel, — de hacsak notabilis erővel nem segítjük: 
most csakhamar végek lészen. Szintén bár ezen kevés 
haddal általköltözködöm is , tartok attul, hogy mind 
ott vesztem; másik az: mind által sem vihetném őket. 
— Ezen levelem-vivő kurírom szóval is tudhatja alá- 
zatossan informálni Felségedet.

Az Isten  vére h u llá sá é r t a lázatossan  kérem  
Felségedet magam is: úgy siessen szegényeket F el
séged seg íten i, hogy d esp erá tió b an  esvén, m ind 
labanczczá  ne légyenek!

Hallom, hogy Balogh Ádám is általjött oda alább a 
Dunán; mégeddig hozzám nem érkezett; hol késik? nem
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tudom. — Ezzel midőn hovahamarébb kívánva várok jót, 
maradok, l)ima-Vecsénél lévő táborban, 15. Aug. 1709.

Felségednek
alázatos igaz hive s méltatlan 

szolgája
B ottyán  János m. k.“

„P. S. Nem lévén több két taraczknál vélem, feles 
sajkások szüntelenül itt előttem forognak a Dunán; szin
tén ha valainellyeket általszállítok is, lia költözködéshez 
fogok: mind hajót elnyeretem, s mind a népet levágatom; 
másik az : az Sárréten is mindgyárt praecludálja az pas- 
sust (az ellenség.) — Méltóságos Fő-Generális úrnak is 
(Bercsényi) teljes repraesentátióval megírtam a dolgokat, 
de ő Exeellentiáját messze hallom lenni'), — Isten tudja 
meddig sem jő válaszom.“

Kiviil: „Felséges Erdélyi és Magyarországi Vezérlő- 
Fejedelem F. V. Rákóczi Ferencz érdemem felett való

ff

nagy kegyelmes uramnak 0  Felségének, tartozó alázatos 
engedelmességgel ajánlom. S.-Patak“ 2).

(P. H.)
9

Balogh Adám még ezen nap, aug. 15-kén Bottyán 
táborára érkezék, s ott mindent megjelentvén, tovább 
siete, hogy a fejedelemnek udvarlására lehessen, s szemé
lyesen kérjen több segedelmet az egész dunántúlvalók 
nevében. Rákóczihoz aug. 22-kén jutott el.

Beniczky Gáspár naplójában olvassuk:
M unkács, aug. 22. „Délután Ő Felsége a Dunán 

általjött Brigadéros Balogh Ádámnak audientiát adván, 
alkalmas ideig beszélgetett vele; a mint az nap vissza is 
küldte Ő Felsége postán.“ *)

*) Ügy vala \ Bercsényi ekkor oda-fcnnt Liptóban csatázott. 
Eredetiről, b, e, Szalay László úr szívességéből.
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Mily eredmény nyel járt Balogh a fejedelemnél? nem 
tudhatni; azonban mégis kelle valami biztató szót hoznia, 
mivel visszajövételekor, ámbár már Bottyánt sem találá 
a Dunamellyékén, s oda túl akkorra az ügyek nagyon 
gyengén állanak vala: a vakmerő dandárnok mindazáltal, 
egyedül is, minden had nélkül, csak szolgáival, kitéve 
veszélynek és halálnak — átment, hogy a Heister hadai 
elől búj dokió Esztei'házyt fölkeresse, s újabb nehéz küz
delmekhez fogjon.

De ne előzzük meg a dolgok rendjét.

X L I..

Mialatt· Földvár és Simontornya körűi az eléadattok 
történének: Eszterházy Antal aug. 15-ke táján új csapást 
vett, bár nem oly lényegest mint az elébbi, de mégis föl- 
emlitésré méltót. Heister ugyanis, ki mint tudjuk Palo
tától Mező-Komáromig nyomakodott utána: míg Schillinget, 
Monticellit még 13-kán Földvárhoz indítá, s maga 14-kén 
a gyalogsággal Simontornyát táborlotta körül — Veterá- 
nit lovasságának többi részével Antal ur üldözésére bo- 
csátá, Somogyba. Veteráni a Somogyságot a Balaton 
mentén végig-kergetődzvén Eszterházyval, ez utóbbit Zala 
szélén Kis-Komárom mellett éré utol. Ütközet fejlett ki, 
a melyben Eszterházy dragonyosai közül körül-belól 300 
levágatott, két rézdobja, három zászlója, és tábori-málhá
jának némi része elnyeretett. Veteráni, kinek veszteségét 
nem tudjuk, erre aztán megfordula, felnyargalá Somogyot, 
melyből méneseket, gulyákat hajta el, s azzal visszamene 
Heisterhez, Simontornya alá.

A névtelen „Labancz Napló* hiteles egyén, Győrött 
lakott főur levele nyomán említi ez eseményekről:

„Pozsony, a u g . '20. Amadé Antal uram írja, hogy 
Heister Simontornya alá ment; első portáját alája küld-

29
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vén, Fodor László gyütt ki, de rosszul járt, mert áz gya
logját elszorítván az hadtul: 300-ig valót öltenek meg 
bennek1), maga Fodor rabbá esett; az lovasok elvakaród- 
tak az régi bévett szokás szerént. Veteráni és Silling (?) 
persequálván Antal urat, Kis-Komáromnál érték el, az 
regularis németjeiben* 2) ott is 300-at öltek meg, két réz
dobját, három zászlóját és az bagázsiáját elnyerték, maga, 
jószágának az javával elébb-állott; az melly porta (Vete- 
ránié) megnyargalván az Soinogyságot, Lengyel Miklós 
ménessét, gö'böllyét, és gulyáját elhajtotta, és Heisterrel 
conjungálta magát. Az győriek is kuruczot fogtak s rabot 
nyertek.“

„Aug. 27. Fodor László felől azt mondják, hogy 
az examen után azt mondotta Heisternek, hogy az Du- 
nántúlvaló kuruczok megüzenték Rákóczinak, hogy ha 
segítséget nem küld nekiek, hogy kéntelenek lesznek az 
fegyvert letenni; az kire nézve Vak-Bottyánt ötezer em
berrel küldte volna segétségekre, de Földvárnál az sáncz 
eleiben szállván Heister rendeléséből nem tudom kicsoda3): 
által nem gyühetett.“ Bottyán segélyül érkezését egyéb
iránt Pozsonyban már elébb is tudták :

„Aug. 22. Péter írja, hogy se Beszprímet se Simon- 
tornvát meg nem vették, és hogy A ntal ú rn ak  segít
sége m ent.“ Meg mindgyárt ennek utólagos h ire :

„Aug. 31. Ma ollyan hír is volt, hogy hatezer ku- 
rucz ment az Dunántúlvalóknak segítségekre.“

— Míg a Sió körül szomorúan folyának a dolgok: 
a Rába és a Lajta-mentén még fol-fölvillámlott a kurucz 
fegyverek szerencséje.

*) Ez, miután még Wagner, 8 Kolioovics is csak 100-at mondauak, 
kétségkívül nagyított szám; sebesekkel, foglyokkal együtt sem mehetett 
ennyire a veszteség.

s) Eszterházy dragonyos ezere.
3) Schilling, Monticelli.
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Sopronyt a körülötte táborozó Borbély Gáspár csa
pata, mely innét Ausztriába is becsapdozott, folyvást szo
rosan körülzárolva tartá vala, s aug. 5-kén a falak alá ront
ván : egyik gulyájokat s azonkívül több mint 70 darab 
jármas-ökrüket elnyeré a városbeli németeknek'). Több 
előkelő polgárt is elfogának, a kik aztán nagy sarczon 
válták ki magokat. A császári lovasság kimene ugyan 
a kuruczok után: de vagy nem merte megtámadni őket, 
vagy nem bírta utolérni gyors paripáikat. Bátran elvo- 
nulának a szép zsákmánynyal2).

Aug. közepén pedig 2000 kurucz csapott át a Rábán, 
s a íSoprony alatti erdőkben lest vete, miután a városban 
lakó nagyszámú, titokban kurucz érzelmű párthívek által 
mindenekről jó eleve értesíttetett3). 18-kán reggel a les
ből egy kisebb kurucz csapat vála ki, s egyszerre a város 
alá nyargalván, elkapá az egyik gulyát, kifogdosá a 
járomból a szántó emberek tulkait, és sebesen kezdé tova
hajtani. A városban a gyalogságon, fegyveres polgársá
gon s az ezek által állított szabad-lovasokon kivül 400 
labancz huszár, s nehány század Hannover-ezredbéli vasas
német volt őrségül. E huszárokból egy csapat, a vasa
sokból 40, továbbá egy csoport városi fegyveres német
gyalog azonnal utána sietett a kisszámú kurucz portának, *)

*) Ritter-krónika.
2) Ugyanott.
3) „Es kam ein unglücklicher Tag, denn wie nun die Krüzen alle 

Kundschaft von uns bekommen, Ursach dessen: weilen sie viel solche 
Freunde bey uns herinnen hatten, die ihnen gedehet sind, und sich hier 
aufhielten, daneben gleichwohl heimlich mit ihnen hielten, und ihnen alles 
was in der Stadt geschieht, heimlich zuschickten; herinnen haben sie also 
dieses (a császáriak örködési rendszerét érti) auch erfahren, und gingen 
den 18. dito (Aug.) bis 2000 Mann plötzlich über die Rabau, und als 
man sich hier gar nichts böses eingebildet oder besorget hat: überfielen 
die Krüzen diesen Tage Früh gleich unsere Leute.“ etb. A Ritter-féle 
sopronyi krónika.

29*
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hogy a zsákmányt visszavegye. A kuruczok Kopliázáig 
engedék magokat űzetni — míg üldözőiket a lesre nem 
vivék. Ekkor amazok előrohanván, úgy összevágták őket, 
hogy a huszárokból és vasasnémetekből a sopronyi német 
krónika szerént alig menekülhete meg nehány, a gyalo
gokból pedig épen csak kettő. A többi mind leöletett 
vagy elfogatott; de kegyelmet — úgymond — igen ke
vésnek adának, kivált a polgárok közöl csupán egynek, 
mivel ezekre — minthogy védelemközben egy kurucz had
nagyot meglövének — módfelett foldühödtenek vala. „Hie
ben und schossen sie erbärmlich zusammen............... und
Hessen sie allso liegen; unter diesen allen sind nicht mehr 
davon, als der Mitäcker, und ein Hauer, welche einen 
kruzischen Officier zugesprungen, und ihme so viel ge
beten, dass er ihnen Pardon gab, doch mit harter und 
grosser Mühe dieselben kaum erretten und erhalten kön
nen vor den rasenden Gesind, welche wie die Bären er
bittert waren, und mit den armen Leuten erschröcklich 
umgingen, dieselben zerhauet, und zerfetzet, dass man 
ihnen kaum hat erkennen können.“ *)

Ezalatt még több Hannover-vasas és labancz huszár 
indula a kuruczok után; a németek midőn a csatahelyre 
érkeztek, meglátván hogy a kurucz nagyszámú: menten hátat 
adának, s visszanyargaltak a városba. A labanczok azon
ban — kiknek kapitányok egy keresztelkedett zsidó volt — 
mivel elől mentek, a lesbe kerülének, s mind összevágat
tak, egyedül csak a keresztelt zsidó meneküle nagy ügy- 
gyel-bajjal vissza, annak is elfogák vezetéklovát s levág
ták szolgáját. Ha a Hannoverek is utánok mentek volna: 
„azok sem jártak volna jobban“ — jegyzi meg a német 
krónikás.

A sopronyi krónika az elesett fegyveres polgárok 
számát — neveiket is közH, melyekből látszik, hogy egy- *)

*) Kitter-krónika.
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töl egyig mind németek valának — 18-ra teszi, azonban 
közölök csak 11-et lehete megismerni, a többi olly igen 
össze volt vágva. A pozsonyi Labancz Napló szintén 18, 
Kolinovics 19 polgárt említ. A sopronyi krónika az el
veszett katonák számáról hallgat, a pozsonyi Napló 72-nek 
mondja1), Kolinovics 40-nek: Nádasdy huszáraiból 20, 
a Hannoverekből ugyanennyi; azonban tudjuk, hogy a 
Hannoverek mágok 40-en voltak. Elesett tehát összesen 
körülbelől 100 német, a többi elfogatott, 2—300 paripá
val együtt.

A sopronyiak e véres kudarcz után többé egész Sep
tember végéig senkit ki nem bocsátának zárt kapáikon. 
Borbély Gáspár népe mind octóber utoljáig rettegteté e 
várost* 2).

Az említett 2000 kurucz pedig Soprony alól a sike
rült harcz után azonnal tovább szágulda előre, s átkel
vén a Lajtán, beütött Ausztriába, és Ebenfurthv s Potten- 
dorf vidékén boszulá meg Heister dulásait. Rabot is sokat 
hozott el onnat3). E győzelmes kurucz had úgy látszik 
Török István és Kiss Gergely ezeréből álla.

Ugyan ez idő tájt szép győzelmet víttak Győr alatt 
Szekeres hadai. Ezek is körülbelől szintén a föntebbi mó
don lesre vivének 300 németet, Pannonhalma alá kicsal
ván; ott aztán ágy levágták s elfogdosták, hogy a 300-ból 
csak 7 vagy 8 vakaródhatott vissza, hírmondónak.

„Aug. 27. Ma ollyan hir volt — úja a pozsonyi 
Labancz Napló — hogy a győrieket is rá-vették az ku- 
ruczok, és 300-bál csak alig szaladhatott vissza Győrré 
valami.“

„Aug. 28. Az győriek felől való hirt ma is con- 
firmálják; az Commendáns is csak harmadmagával sza

*) Aug. 21-ikéról kelt jegyzetében.
2) A Ritter-féle sopronyi krónika,
3) Kolinovics.
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ladhatott el; azt mondják, hogy Szeut-Mártonon tálmeu- 
tek az kuruczok után, s föl is verték volt ó'köt, öltek, 
fogtak bennek, lovat is sokat nyertek: de usualiter más 
télekezetbéli kuruczokra akadtak Nyúl nevő faluban, azok 
megfordították az győrieket, és a nyereséget visszanyerték 
tó'lök, s meg is verték okot; az ráczokban, ágy mondják, 
hogy többet vágtak le száznál, azokon kívül másokban 
is felesset.“

„Aug. 31. Amadé uram irjá, hogy azokbál az kik
kel próbára indáit volt Czecke (?) 300 emberrel: hét vagy 
nyolcz tért meg; tizenötöt levágtak bennek, az többi meg
adván magát, rabál hajtották el.“

Győr ezután is annyira körültáborolva maradt, hogy 
a városiak kénytelenek valának Heistertől engedélyt kérni, 
hogy Eszterházy Antallal megsarczolhassanak szüretjök 
szabad behordhatása végett; Heister meg is engedé nekik1).

Ezek után térjünk vissza ájból Bottyán táborához.
Heister aug. 14-kén megszállá Simontornyát, azon

ban faltörő ágyuk nem lévén vele, a várbeliek föl sem 
vevék erőlködéseit, s igen vitézül oltalmazkodának. Miután 
Veteráni, Antal ur üzéséből a Somogybái visszaérkezett: 
Heister csak gyalogságának s tüzérségének egy részét hagyá 
Simontornya alatt, az ostrom folytatására, s a Veteráni 
által meghozott hadakkal ő maga is Bottyán ellen Föld
várhoz szállá2), Scliillinghez és Mouticellihez csatlakozván. 
Átérté, hogy csupán Bottyán átköltözhetésétől függ Tál a 
Duna sorsa: azért minden erejét oda összpontosító, hogy 
az átkelhetést meggátolja.

Tett-e Bottyán a most már nagyban tálnyomó erő, 
ellenséges vár, parti ütegek és ágyús-naszádok ellen 5000 
emberével, két taraczkjával, két-három hajójával erősza
kolt átkelési kísérletet? biztosan nem tudhatni. A báró * *)

*) A pozsonyi Labancz Napló.
*) Feesler : „Geschichte der Ungern“.
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Palocsay-levéltárban maradt fenn Sőtér Tamás ezredesnek 
s több szintén ekkor Bottyánnal jelen volt hadi-tiszteknek 
a Cseplész János ezredes által Bottyán özvegye ellen emelt 
követelés ügyében 1710. aug. 27-kén a jász-felső-szent- 
györgyi táborban kelt, Szemere László brigadéros és Kru- 
csay János ezredes előtt kiadott tanuskodó-levele, mely
ben a ielen hadjáratra vonatkozó nehány érdekes pont 
fordúl elő:

„Én alább megirt (Sőtér) praesentibus recognoscálom 
azon hittel, mellyel köteles vagyok az Nemes Hazához, 
hogy Anno 1709. circa diem 15. Mensis Septembris (hi
básan A ugusti helyett) Méltóságos Magyarországi Fő- 
Generális és Locumtenens Székesei Gróf Bercsényi Miklós 
uram O Excellentiája ordere mellett a mikor orderezett 
lettem volna Tekintetes Nemzetes Generális Bottyán János 
uram 0  Nagysága mellé Duna-Vecse tájékára, hogy bizo
nyos hadakkal Simon-Tornya segítségére általkeljünk az 
Dunán: a z a la tt  az e llenség  u tu n k a t m eggáto lta , 
m ind az D unán az sajkások  á lta l, s m ind pen ig  
szárazon  a lovasokkal és gyalogokkal a passuso- 
ka t excludálván , míg az hajókat veparáltattuk az 
vecsei prófontháznál *) : ott-való késésünk alkalmával tu
dom azt bizonyossan, hogy fennt megirt Generális Boty- 
tyán János uram 0  Nagysága T. Colonellus Cseplész János 
uram ő kegyelme vejét N. Hajós Györgyöt magához ci- 
táltatván Dömsödrül, és ott a táboron megarestáltatta . . . 
H ogy aztán  a D una m ellől Vácz felé felm ent 0  
N agysága  az hadakkal, engem  penig  comm endé- 
rozo tt a T árná  mellé, Mizse névő p usz tára , hogy
az ellenség ex cu rsió já ra  o ttan  v ig y á z z a k ......... “
stb. A többi a per tárgyára tartozik, csak az az érdekes még 
belőle, hogy Monticelli tovább is ott maradt volt Föld- *)

*) Erre vonatkozólag lásd Bottyán föntebb közlött levelét.
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várnál, a rácz naszádosokkal együtt; hihetó'en, mivel tar
tottak Bottyán visszafordulásától. Monticelli mint „főd- 
vári Commendáns-Colonellus“ említtetik, a ki i§, „Török 
János névó' pesti ráczok kapitánnyát katonáival együtt ál- 
talszállítván az Dunán“ , Cseplésznek 63 darab hízott 
ökrét átvitette; — ez azonban már akkor történek, mikor 
a kurucz had a tájáról rég másfelé nyomakodott vala.

E hiteles szemtanuk által irt levélből nem látszik, 
mintha Bottyán az átkelést erővel is megkísértendő, har- 
czot kezdett volna; mert benne csak arról van szó, hogy 
az ellenség az átjáró helyeket mind a vizen naszádok, mind 
a szárazon hadak által elzárá előttök. . Valóban puszta 
istenkisértés és hiábavaló vérpazarlás is lett volna az elé- 
sorolt körülmények között, oly kevés erővel annyi ellené
ben, s a szállító és védeszközök oly hiányában fegyver
rel áttörni akarni. Bottyán eszélyesebb tervet gondola ki 
és követe, a mely által végre sikerült is neki Heistert — 
habár csak September közepe táján — Dunántúlról revo- 
cálnia, s illetőleg revocálniok, — a mi a túlvalóknak 
tetemes megkönnyebbülésére szolgált.

E terv az vala, hogy táborával egyszerre észak felé 
fordulván, magához vonja a körüllevő brigádákat, s tel
jes erővel veti magát a bányavárosok, névszerént Sely- 
mecz erődítéseire, míg Zólyomban, Liptóban Pálffyt, Vi- 
ardot Bercsényi foglalatoskodtatja. Megjelenése ott min
denesetre váratlan lesz, s bár első támadása nem találna 
is sikerülni: legfőbb erejüket a bányák körül összponto
sítván, ha ezeket, ostromszerek hiányában, nem foglalhat
ják is el, mindazáltal annyira fenyegethetik s szorongat
hatják, hogy Pálffy kénytelen lesz Heistert nyakra-főre 
sürgetni az általjövetelre, — és így Túl a Duna az ellen
ség zömétől megszabadul.

Bottyán, miután e tervéről Bercsényit tudósította — 
a ki azt annál nagyobb helyesléssel fogadhatá, minthogy
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odafenni szegény Eszterházy Dániel képtelen volt pótolni 
Bottyánt s betölteni helyét — aug. 19-kén vagy 20-kán 
megindula táborával. Nyomulása oly gyors vala, hogy 
21-kén már Solttól 9 mértfoldnyire, Üllőn találjuk őt, 
s 22-kén Vácz fölött Kosdon, táborban. Üllőtől küldé a 
Tárná mellé, a mizsei pusztára, a pesti német és az al- 
vidéki rácz portázásai ellen való vigyázás okáért, Ső
tér Tamást ezredével, e következő hadi-parancs mellett:

„Tekintetes Nemzetes Vitézlő Sőtér Tamás Lovas 
Fő-Colonellus Urnák ő kegyelmének.

Praesentibus intimáltatik Tekéntetes Nemzetes Vitézlő 
Sőtér Tamás Colonellus Urnák ő kegyelmének. Hogy 
ezen alföld vigyázó nélkül ne légyen: maga mellé vévén 
itt lévő compániáit, ezen orderem vételével menjen alá, 
az hol legszükségesbnek látja lenni az vigyázást, öszve- 
szedvén mindeneknekelőtte az egész, regimentihez tar
tozó katonaságot, és minden kedvezés nélkül seregre 
compellálván, Bácskaságra, vagy Tisza-Duna mellékire, 
vagy az merre értendi az ellenségnek motusit, portáztas
son, szokott hazafiúi dexteritássa szerint. Engemet penig 
minden occurrentiákrúl és hírekről egymást érő leveleivel 
informáljon. Datum in Castris ad Üllő positis, die 21. 
Augusti, 1709.

Tisza-Duna közt Commandérozó Generális
B o ttyán  Já n o s“ 1).

Tábornokunk miután Üllőnél magához vonta Szól- 
nok, és fölebb Hatvan várából a vállalatához szükségelt *)

*) Kecskemét levéltárában lévő egyszerű másolat, melynek hiteles
ségét azonban kétségtelenné teszi azon körülmény, hogy SÖtér Tamásnak 
aug. 25-kéröl, mizsei mezőben tartott táborából a három városhoz (Kecs
kemét, Koros, Czegléd) intézett, s ezen városokbeli hadakat zászló alá 
szólító saját kezével írott eredeti rendelete mellékletében küldetett meg, 
s az ezredes rendelete, erre mint felsőbb parancsra hivatkozik. (T. Hor- 
nyik János ur szívességéből.)
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s előre magához rendelt ágyukat és hajdúságot: Vá- 
czon fölül Kosdnál verete tábort. Ugyanis a Cseplész 
Jánosféle említett periratban az egyik tiszt vallomásában 
eléfordúl:

„Alól megirott recognoscálom per praesentes, azon 
hittel mellyel az Nemes Hazához kötelessé tettem maga- 
mot, per omnia recte azon methodussal, valamint az első 
fatens T. Colonellus Sőtér Tamás uram ő kegyelme fa- 
teálta, sőt még azt is conscientiose hozzá adván, hogy 
mikor kosd i szőlők a la tt  lévő  tá b o rb a n  említett 
Generális Bottyán János uram O Nagysága ezen Colo
nellus Cseplész János uram ő kegyelme causáját a nemes 
hadi-széken törvényessen megláttatni akarta volna: a több 
convocált assessorokkal együtt én is jelen lévén“ stb. * *)).

„Nemes jász-regimentben 
egy nemes compánia főhadnagya

» Kálmán István m. k. “ 2)
Bottyán második táborhelye tehát Kosdnál volt; 

innen azonban siete a még 10 mértföldnyire fekvő Sely- 
mecz felé, hogy tervéhez képest, gyorsan működjék.

Hogy a helyzetet tökéletesen felfoghassuk, szükséges 
eléadnunk: mint folytak a dolgok Újvár vidékén s külö
nösen a bányák körül, Bottyán távolléte alatt?

XL11.
Az újváriak folyvást oly vitézek valának, mint eddig; 

az ő serénykedéseik folytán a kuruczok ügye augustus 
hóban is jól álla a Vág és Nyitra táján. Nem hagytak 
alább portázásaikkal, s azonkívül hogy a Csallóközt, 
Pozsony és Nagy-Szombat, sőt a Fehérhegyen túli tája
kat, Nyitra és Tapolcsány környékét bekalandozák,

') A többi a por tárgyára tartozik.
*) Paloceay-levéltár.
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Komárom, Esztergom, és Leopoldvár úgy Nyitra-vára 
elejére vigyáztanak, — azonkívül hogy az őrség fizetésére 
elégséges adót magok beszedék s a várba labanczok- 
tól elvont nem kevés gabonát, s vágót szállítónak: oly 
szerencsével harczoltak, hogy a bossányiakat, továbbá a 
mocsonokiakat fölverék, s alkalmasan levágtak belőlök, 
e harczon a labanczságra hajlott Thuróczy ezredes kezét 
is ál tall övén; nyereséget is ny erének ottan, egyebek közt 
Thuróczy vezeték-paripáit és egyéb főlovakat. Nagy-Szom
batot bombákkal törették, mig a kívánt sarczot megadó; 
Leopoldot szorongatták, s Pongrácz ezredesnek labanczczá 
lett katonái részben ismét módot találának hozzájok visz- 
szaszökni. Azokkal is erősbült az őrség.

Lássuk a pozsonyi Labancz Napló reájok vonatkozó 
töredékes feljegyzéseit:

„P ozsony , aug. 10. Ma ollyan hir volt, hogy 
Újvárban elsőben hármat lőttek, azután dob s trombita
szó alatt hirdették, hogy ezután se németet se rabot 
(ráczot?) ne fogjanak, hanem vágják le valakit megkap
hatnak. Ki azt mondja, hogy in genere mindenek ellen 
van ezen parancsolat, s ki azt, hogy csak azok ellen, az 
kik már kuruczok voltak.“

Ez intézkedést Bercsényi azon okból rendelé vala, 
mivel Dunántúl Heister és Croix az elfogott kuruczokat a 
cartela ellenére széliére lövették, akasztatták.

— Aug. 12. „Szombatbúi az kuruczok miatt az 
városbúi az kertekben sem mehetnek;“ — ily szorosan 
vala e város ostromzárolva.

— Aug. 14. „Úgy mondják, hogy ez napokban Szo- 
molyántt') — az városban — egynéhány száz kurucz volt, 
az kik feles szekereket hajtottak mindenfelől, az mely- 
lyeken gabonát akartak Újvárban vinni.“

') A Fehérhegyekben.
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— Aug. 16. „Leopoldbúl írják, hogy Tolvaj és 
Dávid uraimék aratását Újvárban vitték de toto.“

— Aug. 18. „Az mocsonokiakot az magok felei, 
volt kurucz, de labanczczá lett Pongrácz katonái rávet
ték, mert az kuruczok Mocsonok táján hajtogatván az 
marhát, Mocsonokrúl az föllyül-említett katonákot pro 
recognitione kiküldötték: azok bizony kuruczczá lettek, 
és az kuruczokkal rajtok az mocsonokiakon, úgy mond
ják, hogy 14-et öltek meg bennek, és 40-et sebesítettek 
meg (a mocsonoki németekben); lovat is nyertek, s se
besítettek is feles lovat. — Samburgot (gr. Schaumburg) 
is mondják, hogy Szobtilyánál (?)*) megént fölverte az 
kuruczokot, az is 18 kuruczot öletett, húsz lovat nyert, 
és két nemes-embert fogott. Mocsonokon Thuróczi szol
gái is kuruczczá lettek, az vezetékjeit elhozták, magának 
az balkezét lőtték által, valami Pongrácz Jánost fiástul 
megöltek, de nem tudhatni: ha kuruczok voltak-e vagy 
labanczok? (t. i. e két Pongrácz).“

— Aug. 19. „Az mocsonokiak felől azt mondják, 
hogy ug y an  íz iben  m eg z a jg a tták  őköt. — Az új
váriak igen sarkalják az dézmát. “

— Aug. 20. „Ócskái Sándort mondják, hogy Mo- 
csonoknál elveszett, hogy Thuróczi lőtte volna agyon; — 
szerencse, ha van valam i benne.“ Jól sejtett a napló- 
író: Ocskay Sándornak semmi baja sem történt, ő az 
egész kuruczvilágot végig-élte; a jelen jegyzet azonban 
annyiban érdekes, hogy megtudjuk belőle, miszerént a 
mocsonoki csapást Ocskay Sándor katonái — tehát a 
Géczy Gábor ezredebéliek — vitték véghez.

— Aug. 21. „Bogdanóczon* 2) kétszáz kuruczot mon
danak lenni, az kik az szombatiaktól minden katonára

*) Valahol a morva végeken fekvő falu lesz, miután Schaumburg 
e határokat őrzé.

2) Nagy-Szombat mellett.
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egy dolmányra való posztót kérnek, az tisztek számára 
nem tudom hány réf spanyol-posztót; fenyegetödznek, 
hogy ha ki nem küldik, hogy az várost fölégetik. Gróf 
Kirchauer, az ottvaló Commendánt, hogy az apáczák 
kalastrománál csináltat sánczot.“

— Aug. 23. „Ma azt mondták, hogy Szombatot 
bumbázzák az kuruczok, és hogy Leopoldnál 3000 tal
pas van.“

— Aug. 26. „Az Commendánt (a pozsonyi) két 
embert vitetett ki ma, az kik kuruez képében fosztogat
tak. Bertóthi irt felölök, hogy csak kössék föl, mert nem 
kuruczok, hanem tolvajok; az egyikét fölköték egy dió
fára, az másikát visszahozták.“

— Aug. 30. „Az vármegye katonái tegnap egy ku- 
rucz tolvajt hoztak bé. “

— Sept. 1. (De még augustusról.) „Szilágyi azt 
írja, hogy háromezer kuruez gyiivén ki Újvárbúi, az 
Nyitra mellékén mindkét felöl Nedasóczig1) valamennyi 
csépiéit, gabonát találtak, mind fölszedték és Újvárban 
vitték, az egy bossányi gabonán kívül; oda azt üzenték, 
hogy ne löjjenek hozzájok, mert fölégetik az falut és 
pajtákot, — az minthogy nem is lőttek hozzájok, hanem 
serrel, kenyérrel gazdálkodtak nekik, s onnan békével 
mentek el.“

— Sept. 6. (Még szintén aug. végén történt dolgok
ról szól.) „Az bodoki Commendánt írja, hogy egynihány 
zászlóalja kuruez szállott Tapolcsánra, és az falukról 
currentaliter kér szekereket, az kin gabonát viszen Újvár
ban. Minap az Nyitra - vizén túl való gabonában Osz- 
lántúl fogva nem kétszáz — az mint akkor volt hire — 
hanem ötszáz szekérrel vitetett bé. Az bossányi marhát

Nyitra-vármegye felső szélén, Zsámbokréton felül.
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elhajtván, az bossányiak Szulyóczig1) mentek volt után- 
nok, de haszontalanul, mert nem nyerték vissza az marhát; 
és visszamenet Kovárczon szekereket hajtottak volt magok 
alá — mert csak gyalog gyüttek volt ki Bossánrúl — azom- 
ban más felekezetbéli lovas kurucz ott érvén őköt, föl is 
verte; Bossányi Eleket, Bartakovics Ferenczet ésZsigmon- 
dot elvitték. — Szendrei írja, hogy ez napokban többet 
vittek el (az újváriak) Nyitra vármegyéből tizen ö teze r 
szapu gabonánál; az bossányiak szerencsétlensége is csak 
igaz. Ezekben az napokban György öcsém uram csitári* 2) 
marhájának nagyobb részit is elhajtották.“

Újvár körül a dolgok ekkép, aug. hóban folyvást 
jól állának; lássuk miképen a bányák körül?

Bercsényi Miklós aug. első napjaiban Gömörben, 
Szepesben összevonván hadait: aug. 4-kén liajnal-hasad- 
takor roliantatta meg a Szepességből Liptói3). A tá
madás fényesen sikerült. Ebergényi megveretvén, egész 
Rosenbergig visszaüzetett, és e várost ostromzárolák re- 
ája. A németet Liptóban két sánczból vágta ki Bercsényi, 
ki most 6000 emberrel Szent-Iványnál üté fel táborát4). 
Tollet császári tábornok a harczok zavarában övéitől el- 
vágatván, egy ideig magát rejtegetve bujdoklott; a né
metek között elterjed vala eltűnésének hire5), s a kuruczok 
épen elfogatásáról beszélének. Rákóczi igy biztatja Pata
kon aug. 10-kén költ le\relében Károlyit:

„Már Liptóban — az mint ma onnan gyütt had
nagy referálja — T o lle te t e lfo g ták : nossza kegyel
med is Kirchbaumot!“ 6).

') Szulócz Nyitrában, K.-Appony mellett.
а) Bodok mellett.
3) Rákóczi aug. ö-kán költ levele Károlyihoz.
4) Kolinovics.
5) A pozsonyi Labaucz Napló.
б) Károlyi-levéltár.
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E hir azonban korai volt, mert Tolleten az elfoga- 
tás csak később, aug. végén teljesülé. Ekkor ha talán 
elfogatott is, megújra kiszabadúla, mert még liarczolni 
látandjuk őt.

Liptóból a kuruczok elözönlék Thuróczot is, el Zó
lyom vármegyét, melynek alsó szélein a Garam-völgyén 
Pálffy leskelődött: ha valamikép megsegíthetné Ebergé- 
nyit; de összeköttetésöket elvágták Bercsényi seregei. 
Pálffy körül s a Zselíznél elsánczolt németekre Ebeczky 
István vigyáz vala dandárával, míg Divénynél a szoro
sokat most is Balogh István őrizé; Csajágliy bennt volt 
hajdúival Zólyomban, s bloquirozta a bányavárosokat. 
E három dandár felett, mint tudjuk, Bottyán utóda: 
Eszterliázy Dániel parancsnokolt, Szécsényből.

Bercsényi, Liptó állandó megtarthatása végett meg
rakó a bevett sánczokat kurucz néppel, s a vezényletet 
Csáky Mihályra bizá.

A pozsonyi névtelen Labancz Napló írja:
Aug. 9. „Bercsényit nagy táborral mondják Kor- 

ponánál lenni, és nem messze tőle más nem sokkal kie
sebb kurucz tábort is, — bán uramot penig Lévánál.“

Aug. 10. „Azt is beszélik ma, hogy Liptóban két 
sánczbúl vágták ki az németet, és hogy küljebb gyiittek 
az kuruczok.“

Aug. 12. „Hogy Liptóbúl kitolták az németeket, 
most is rebesgetik, s hogy már Thurócz vármegye rakva 
van kuruczczal, Zólyom vármegyében is sok helyen mu
togatják magokat.“

De a kuruczoknak e szerencséje tüned'ező vala. — 
Mielőtt azonban ennek előadásához fognánk, lássunk egy 
érdekes epizódot: miként foglalták el a császáriak Csáb- 
rág várát? E kis hegyi vár Korponától délre, Koliáry 
Istvánnak az ónodi gyűlésen történt megnótáztatása 
folytán, Bercsényi Miklósnak adományoztatok a fejedelem
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által1). Egyébiránt a kuruczok még 1703-ban elfoglal
ták volt, s rabtartó - helyűi használák. Az 1707-ben 
Csobáncz alatt elesett Kreuz generális is itt raboskodék 
azelőtt néhány évet* 2). Most Pálffy némely labancz haj
dúknak egészen a kuruczokéhoz hasonló egyenruhát ké
szíttetvén, e hajdúk Korponáról kurucz képében kiin- 
dulának, tíz kötözött németet kisérve; azt mondák: eze
ket úgy fogák el, s rabságra viszik Csábrágba. Itt vala 
többek között Mérey Mihály szegszárdi apát, Rákóczinak 
tántorítliatlan híve, kemény magyar ember, s Kovács 
János, a várkapitány, 40—50 főből álló őrséggel. Mikor 
amaz álkuruczok — egy-két század —. a várba kéred- 
zének, hogy a rab-németeket átadják: ők semmi roszat 
nem gyanítva, bővebb vizsgálat nélkül bébocsáták. Ezek 
pedig, a hogy bennt valának, a németek köteleit fel
oldozván, lefegyverzék a meglepett őrséget, elfogák Mé
rey éket, és a várat ekkép, nyílt ellenséghez nem igen 
illő ravaszsággal hatalmukba ejték. Lássuk erről a po
zsonyi Naplót:

Aug. 17. „Azt mondják, hogyha ma nem is, hol
nap behozzák Mérey Mihály szexárdi apátur és eszter
gomi kanonok urat, az kit mind úgy hirdették ez na
pokban, hogy Csábrágbúl hozták ki.u

Aug. 18. „Az nyomtatott hírekben3) az van, hogy 
Mérey Mihály szexárdi apáturt Kovács Jánossal Csáb
rágbúl hozták ki, és mind az kettőt tömlöczben tartják; 
kiváltképpen Méreyre igen nagy harag van, hogy azt 
mondotta volna, hogy kár, hogy az Úristen lelket adott

*) A várkapu fölé Koháry e büszke feliratot vésette volt: „Dat  
D eus  cui vult.  Comes  S te ph a nu s  K o h á r y . “ Ezt Bercsényi letö
röl tetvén, helyére véseté: „ A cc ep i t  ubi  vu l t ,  Comes N ic o l a u s  
B e r c s é n y i . “

2) L. Zweig selymeczi bányatiszt naplóját.
3) A bécsi hírlapokat érti.
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az németekben; hallom hogy többet is szállott az né
metek ellen, de még ennyire nem tudhattam meg; — 
Selymeczen tartják ó'köt. Mérey Mihályról az is van az 
nyomtatott hírekben, hogy azt mondotta: inkább szol
gálna törököt, mint az k . . . németet.“

Aug. 19. „Méreyt czigánysággal fogták meg, mert 
az labanczok kurucz képében tíz németet vittek kötözve 
Csábrágban, úgy eresztették bé. Harminczkétezer forint
ról mondják, hogy tett testamentomot; hogy Bercsényi irt 
szabadulása felől. Most is igen kurucznak mondják lenni1).“

Csábrág elfoglaltatása után nagyobb dolgok követ
keztek. Pálffy ugyanis Viardot elküldé Rosenberg felé 
a szorult helyzetben lévő Ebergényi s Tollet megsegí
tésére, s maga is megindúla Lévától föl-felé Szent-Bene- 
deknek, és onnét a bányavárosokon át Liptónak, négy 
német sorezreddel és egyéb katonasággal — a véle levő 
rácz csapatokkal s Ocskay labanczaival* 2) — miután azt 
hivé, hogy Liptó visszahódítására Viard hada nem lesz 
elégséges. De csalódott. Mert Csáky Mihály alig hallotta 
meg Viard hírét — talán nagyítva, — azonnal odahagyta 
sánczát, s harcz nélkül kivonula Liptóból, Gömör és 
Szepes széleire. Pálffy ennek hallattára gyorsan vissza
fordult Liptó alól — a hol többé reá szükség nem vala,
— s a Garam mentén lefelé haladott, hogy a kuruczo- 
kat Gyetva és Ocsova felől hirtelenül csapja meg.

Rákóczi írja Munkácsról aug. 19-kéről Károlyinak,
— ez utóbbinak Kirchbaum ellen tervezett, de nem si
kerűit próbájára czélozva:

„ ..........hasonló szerencsénk szalada el Liptóban is,
a hol Csáki Mihály — az kit törvényre citáltatni párán-

*) Mércyvel a szathmári béke után mint czímzetes püspökkel ta
lálkozunk.

2) Kolinovics.
30
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csoltam — megijedvén az vénasszony hiritűl, ott hagyá
az sánczot;..........azalatt Viard is Liptó felé nyoma-
kodván, szerencse ha Szepességen is nem lesz lárma“ 1).

A pozsonyi Labancz Napló:
Aug. 13. „Bán uramot az bányavárosok felé mond

ják hogy ment, mivel Bercsényit is a táján mondják 
lenni.“

Aug. 18. „Bán uramot mondják, hogy elhagyta 
az bányavárosokat, és Liptó felé ment az hadakkal. 
Van ollyan hir is, hogy Csáky Mihályt megverte Eber- 
gényi.“

Aug. 19. „Bán uram Szent-Benedekríü irt (hánya
dikáról?); úgy vélekednek felőle, hogy az Garam mel
lett akar hátok megé kerülni az kuruczoknak, s Eber- 
gényivel közben venni.“

Aug. 20. „Bán uramot mondják, hogy már megtért 
Liptóbúl. “

Aug. 22. „Bán uram felől azt mondják, hogy meg
tért az liptói úttól, mert Viard megsegítvén Ebergényit, 
az kuruczot megverték Liptóban. (Csak kiűzték, mivel 
harcznak nevezhető küzdelem nem volt.) Bercsényit az 
bányák körül mondják Bécsben, hogy alkalmatlankodik. “

Aug. 25. „Bán uramot Gyetva és Ocsova táján 
mondják lenni Zólyom vármegyében.“

E tájakról Pálffy aug. 15—16-ka körül — mert ekkor 
vala ott, csakhogy híre Pozsonyba vagy egy héttel ké
sőbben érkezék — lovasságával a fiirészi szoroson át
csapott, hogy Eszterházy Dánielt megtámadja.

És ez alkalommal sajnosán tűnt ki Bottyán távolléte; 
mihelyt ugyanis tábornokunk a Duna mellé indula, s a 
jámbor Eszterházy Dániel vévé át a szécsényi parancs
nokságot: a postérungbeli hadak neki adák magokat a

!) Károlyi-levéltár.
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nagy nyúgodalomnak, nem lévén a ki őket — miként 
Bottyán folytonosan tévé — az éjjel-nappali éberségre, 
vigyázatra, serény portázásokra sarkalja, s szigorú hadi
rendet tartson. A jé Dániel ur sokkal gyengébb ember 
vala. így történt aztán, hogy Pálffy — kinek elöljárója 
Ocskay volt — észrevétlenül átjőve a fűrészi szoroson, és 
Balogh István dandárát Divényben meglepte s szétug- 
rasztotta. Szerteáradának a berekre, maga Balogh alig 
menekülhete a harczból, melyben lovát ellőtték alóla.

Eszterházy Dániel ennek hírére a Szécsénynél maga 
mellett lévő haddal Fülekhez szállá, hogy a szétszórt ka
tonaságot ott meg’ csoportra verje. De ő is úgy járt 
miként Balogh István. Pálffy rajta üte, kinyomá Dá
niel urat Fülekből, s a várost zsákmányra veté. Fölve- 
rék Eszterházy szállását s másokéit; Ocskay még a szent- 
ferenczesek kolostorát is kirablotta. Pálffy erre benyar- 
galtatá Divény, Gács, Losoncz, Fülek környékét, félel
met gerjesztve a megrémült lakosság között, mert a ki 
tőle drága pénzen osztogatott protectionális-leveleket nem 
váltott: prédára kele jószága. Gács várában a kurucz 
őrség tartotta magát. Eszterházy Osgyánhoz, Rima-Szom
bathoz szállott, legalább Gömör határait megvédendő, 
Balogh pedig Nógrádban Lapujtőhez gyűjti vala dandárát.

Rákóczi írja Károlyinak Munkácsról aug. 19-kéről:
„Pálfi Divénnél elszélesztette Balogh István brigá- 

dáját, s ma veszem Bercsényi ur levelét, hogy divényi 
passuson innen megszállott; hirt ollyat bocsát, hogy Gá- 
csot kívánja megszállani, mellyre nézve szükségesnek 
ítélném: hogyha kegyelmed vagy három lovas regimen
tet mentül - hamarább küldhetné fel Losoncz felé. — 
Ebeczki pedig az zilizi németre vigyáz. Milient az fent- 
említett Balogh brigádája öszvegyül: ezeket is (Károlyi 
három ezredét) revocálni fogom, s reménlem kegyelmed

30*
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azalatt nem fog rövidséget szenvedni, míg az (erdélyi) 
német recoligálja magát“ *).

Ugyanannak, Munkácsról aug. 22-kéró'l: „Vettem 
Bercsényi ur levelét, az ki írja, hogy Divínnél csak 
lármázik Pálfi; . . . .  nem tehet neki semmit, mert meg- 
hódult az ország; fogyton fogy az hajdúja is, mellyre 
nézve is csak szükséges, hogy felküldje kegyelmed az 
három regimentet“1 2).

Ugyanannak, Munkácsról aug. 26-káról: „Bercsényi 
urnák csakugyan szükséges az succursus, mert már mi
nap Fileknél nyomta ki helyébül Eszterház Dánielt az 
ellenség, és nem annyira ereje vitte ezt véghez, mint az 
szíve-vesztett3) had boldogtalansága . . . .  3 ha már ezt 
Pálfi három - négy regimenttel cselekeszi: mit reménl- 
hetünk, ha most eleit nem veszszük? Mellyre nézve csak
ugyan küldje kegyelmed hozzá az hadakat“4).

Ugyanannak, Munkácsról, aug. 28-káról: „Rima- 
Szombatban még ellenség nem volt tudtomra, sem nyil
vánvaló hódulások előttem nem constál: mert Bercsényi 
ur írása is csak suspícióbúl eredett vala“ 5).

A pozsonyi Napló:
Aug. 29. „Pálfi uram Gács táján léte confirmáltatik; 

az kuruczokot Lapujtőnél mondják, az ki közel van Gács- 
hoz, és hogy azok Bercsényit várják magokhoz, hogy 
megütköznek Pálfi urammal, quod ego non credo. Ocs- 
kay Füleket fölverte, Eszterház Dániel szállása mellett 
másoknak is jutott, az szegény Franciscánusoknak sem 
engedett meg. — Az szegénység nem tud hová kapni, 
ha Pálfi uram protectióját veszik: az kuruczok mindé-

1) Károlyi-levéltár.
2) Ugyanott.
3) Régies; =  elbátortalanodott, megfélemlett.
4) Károlyi-levéltár.
5) Ugyanott.
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nekbűl prédát hánynak; az kik féltekben nem veszik : 
az ho l é r i , az ném et tészi p o r rá .“

Aug. 30. „Sándor Albert uram referálja, hogy Ocs- 
kay Balogh Istvánt fölverte, hat zászlóját nyerte el, Lo- 
soncz táján (Divényen); Balogh-gal megesvén az ló, ne
hezen kaphatott más lóra, süveg nélkül szaladott el. 
Andreánszkyt mondják hogy elveszett“ 1).

XLIII.
A derék Ebeczky István Balogh fÖlveretését meghall

ván, azonnal sietett dandárával — melyből némi vigyázó 
sereget mindazáltal Zselíz körül hagya — az ellenség 
elé. Aug. 21-kén már Füleknél találjuk őt* 2 3), a hová 
Bercsényi is indult. Míg Bercsényi éjtSzakára Hajnács- 
kőre szállana vissza: a hadakat éjjel Pálffy igen gyorsan 
megtámadó; az előőrsök az Ipoly mellett, kezdették el 
a puskázást, azalatt a had csatarendbe álla, s rendben 
vonult Bercsényihez. E csatározásban mindkét részről 
ejtének foglyokat8). Pálífy megtudó foglyaitól, hogy 
Bercsényi Csajághy hajdu-brigádáját magához vonta Haj- 
nácskőhez, a hová más rendbéli hadak is alkalmasan gyü
lekezőnek táborra; e hírre letett Gácsvára ostromáról, 
bombahányó mozsarait visszaküldözé a bányavárosokra, 
sőt harczot a nyíltabb téren nem látván tanácsosnak ál
lam : maga is rögtön megfordult, s Divényen át Zó
lyomba czafola, és ottan, Ocsova és Gyetva táján a hegy- 
szorulatokban elsánczolá táborát. Bercsényi lovassága 
nyomában volt a visszavonulónak, s egész a fűrészi szo
rosig szép nyereséggel üldöző. Divény, Fülek s környéke 
ismét a kuruczé lön.

*) Andreánszky Zsigmond Balogh István alezredese; elestének ek
kori híre nem volt igaz; később, felesztendő múlva esett el Romhánynál.

2) L. Bercsényi alább közlendő levelét.
3) Andrássy Péter lejebb látható levelének kivonata.
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Bercsényi aug. 25-kén hadi szemlét tax-ta, de lát
ván, hogy nincsenek csapatai oly számmal, hogy Pálffy 
elsánczolt táborái’a ostromot tehessen: más tervet gondolt 
ki, s ehhezképest még az nap éjtszaka felosztá és szét- 
küldözé hadait. A lovasság egy része Balogh Istvánnal 
Szécsény s illetőleg Újvár felé küldeték, hogy Pozsony
hoz s a Fehérhegy eken - túlra fölnyomúljon; a más rész 
Turóczba, ismét más lovas - osztály Brunócz és Vág-Uj- 
hely környékére, míg Réthey 1300 huszárral Liptón, 
Trencsényen át Morvába indíttatott. Maga Bercsényi a 
gyalogsággal Jolsva felé nyomakodék, hogy újra Liptóba 
törjön. E hírre megint Ebergényin volt a megfutamodás 
sora; mert e tábornok, mihelyt Réthey s a Thuróczba 
menő dandár Liptóhoz ért: miként Csáky Mihály, azon
nal harcz nélkül odahagyá ugyanazon liptói sánczokat, 
hátra-szállott, s fészkébe, Rosenbergbe vonta meg ma
gát. Liptó tehát újra kurucz kézre került. Erre Bercsényi 
Jolsvánál megállapodék, nem lévén többé szükséges hogy 
Liptóba törjön, miután ott a lovasság maga kivítta az 
eredményt; — sokkal szükségesebb, hogy Pálffy mozdu
latait vigyázza: azért ezt tévé. Réthey pedig elébb Bicsénél 
Trencsényben meglepte és megverte Ocskay ezredét, s az 
alezredest Blaskovics Mártont és Ricsán tábornok fiát el- 
fogá: aztán becsapott Morvába, hol nagy zsákmánylást, 
ráadást tőn. A Brunócz tájára küldöttek is meglátogaták 
Morvában Welka és Niwnitz vidékét, és visszajövőben ki- 
csalák a leopoldvári németeket, s levagdalának belőlük. 
Az Újvár felé indított csapatok végre, egyesülvén az új
vári lovassággal, beszáguldozák a Vág, Nyitra és Csal
lóköz vidékét, s töméntelen gabonát, élelmet hordattak 
az erősségbe, továbbá a Csallóköz felső részén a nagy- 
magyari sáncznál fölverék Eszterházy József katonáit, a 
kik Szeredbe 120 szekér lisztet és rabokat vittek volna; a 
lisztet, rabokat a kuruczok elnyerék. Ugyanezek sept.
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elején Pozsony körül is mutogatták magokat, s a város 
alól marhákat hajtának el. Szorongatták Nagy-Szomba
tot, a Fehérhegyeken túl Stomfa és Szakolcza felé a Morva 
vizéig száguldoztanak, az adókat beszedve, nyereséget kap- 
dosva; egy csapatjuk ugyan Szénásfalunál (Szenicz) némi 
veszteséget szenvedett: de egy másika, Eszterházy József 
népét másodízben is fölveré.

Egyébiránt mindezekről lássuk Bercsényi levelét, és 
a pozsonyi Naplót.

Bercsényi írja 1709. aug. 29-kéről Jolsváról Káro-

^Ezennel veszem 26. költ levelét kegyelmednek; Isten 
megmutatta ott is1) itt is az szerencsét, s másszorra hal- 
lasztotta. Pálfi megértvén az hadaknak mind iminnen, 
mind amonnan való megtérésit, meglibbent vala Divén- 
nél; intercipiálván Heisternek és Ebergényinek irt leve
leit, amannak írja, hogy ha már visszaindult (Dunántúl
ról), ott (Divénynél) várja meg, és Szécsényhez megyen 
eleiben. Ebergényinek: ne féljen, még itt járok én, és 
ha nem állhatja, szálljon Rosenberghez, ott megsegétheti. — 
Látván: hiában várom mozdulását, mentem 21. az hadak 
közé; találám Füleknél Ebeczkit három regimenttel — 
egynek sem sok. Hajnácskőhez mentem étszakára. Virad- 
tig, olly hiszemmel, hogy engem ott tanál: rajta gyütt 
Pálfi, olly sebessen, hogy ha nem küldtem volna az Ipoly- 
hoz vigyázó seregeket, egészlen confundálta volna; de 
amazokban akadván, ezek az puskázásra recoligálhatták 
magokat, nyomultak felém csendessen. Megtudván Pálfi 
az raboktól Hajnácskó'nél táborral hogy már létemet, 
megfordult. —  Mindenütt úntalan nyomában küldvén, 
csipkedték, s minden porta szerencsével tért meg. 0  sem 
mulatott, az nap étczakával visszatért lyukában; 23. az *)

*) Erdély szélein, hol Károlyi csatázott.
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mozsárjait visszaküldte Gyetvátul, kiket addig hozatott 
vala, talám azért, hogy Csajági akkor érkezett az gya
loggal hozzám, — kinek hire jobb volt s több volt ma
gánál. 25. Mind rakásra gyűtöttem elemben az hadat, ki 
hol volt; kire az nap sánczolni kezdett (Pálfi); étszaka, 
látván én, hogy non potem a nyakában m enni: széllyel- 
küldtem az hadat, kit Brunócz s Turócznak, kit Morvá
nak, Posonnak; zászló számát, nem hadat néztem. Magam 
cum floribus indultam Szepesre, hogy Liptónak menjek. 
Azon egész éjjel lova hátán ült Pálfi, s reggel 26. vissza
ment egészlen Végles felé. Azalatt Ebergényi is, tudja 
mitül félt, pusztán hagyták egészlen az liptói sánczokat, 
és Rosenberghez szállott, s ott, hallom, sánczolja magát. 
Én is azért itt megbuktam1), míg hírem gyün Pálfi to
vább való motussának: Liptónak megyen-é? vagy hová 
fordul? De talám ismét posituráiba teszi magát, mivel 
Heister ismét újra kezdette operátióit, és Simontornyát 
megszállotta; már mint van dolgok: tíz napja hogy nem 
tudom, s hacsak nem revocáljuk Heistert, már nem is 
bízom hozzájok, nagy lelkem-fájdalmával. — Az három 
regimentrül irt az Fölséges Fejedelem is; igen jó helyre 
gyünnek Miskolczhoz, mindgyárt eleikben küldök; azalatt 
gyün hir az ellenségrűl is, s oda fordíttom az hová illik, 
onnan. — Mihez kezdjek? nem tudom ; mert csak nap- 
rúl napra való kenyerünk sincsen, nemhogy operátiókhoz. 
Sír a lélek bennem. Széltiben hódol Nógrád, s apellál 
ha kérek; az némettűi fél, azért vélünk nem gondol. Gö- 
mörnek emberségét megette az rozsda, mert vasbúi állott; 
az többit2) az exulans3) emészti. Csak az jó Isten tart *)

*) Nem jelenkori értelmében e szónak, hanem : mcglapúltam, le- 
sunytam magamat; mint a szárcsa ha a vízben megbukik.

®) A vármegyéket érti.
*) Az Erdélyből s a Vágmellyéki ellenségbírta megyékből a német 

elöl kibujdosott nemesség, mely a felső vármegyéken volt szétosztva.
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bennünköt. Én, hitemre, már kifáradok mindenbűi, mert 
egészségem sincs“ ').

A pozsonyi Labancz Napló följegyzései:
Sept. 2. „Judex Curiae uram asztalánál beszéltet

ték ma, hogy Pálfi uram hadát megverték, hogy kevés
ben máit, hogy magát is el nem fogták. Azt is mondják, 
hogy Liptóvármegye kétszáz katonáját az kuruczok mint 
az csordát úgy hajtották el.“ E dolgot Réthey vihette véghez.

Sept. 9. „Andrási (Péter) uram de 2-da ir Beszter- 
czebányárúl; azt írja, hogy Divén, Gács, Fülek táját bé- 
nyargalták, de mindenütt szaladott (?) az kurucz elüttök; 
fogtak ugyan egynéhányat bennek: de ó'k is elkapdos- 
tak  ezekben. Az had hogy Ocsován van, magok men
tek csak volt Beszterczére (t. i. Pálffy és Andrássy), de még 
az nap mentek ki az táborra. H e istert, ír ja , hogy 
v á rják  m agokhoz.“

Sept. 10. „Bán uram Ocsovához szállását némelyek 
nem magyarázzák jónak.“ Sejdítették tehát Pozsonyban 
is, hogy Pálffy Bercsényitől való féltében vonúla vissza 
odúiba.

Sept. 11. „Szegedi Ignácz, az ki minap visszaszö
kött volt — Szegedi Pál uram fia; az kit Bezerédivel fog
tak volt meg, — azt mondják felőle, hogy portára men- 
vén, az kuruczok elfogták; mások úgy mondják, hogy 
nem portára, hanem sétálni ment volt, úgy akadtak az 
kuruczok r á ; az míg lehetett, ellenkezett, két sebben esett, 
s így fogták el harmadmagával; mindgyárt azon sebes
sen Bercsényi mind az háromnak fejeket szedette.“

Szegedy Ignácz, Bezerédy Imrének egykor fő-strázsa- 
mestere (őrnagya), s Újkéry István, ugyanennek százados
kapitánya, s árulásában mindketten részesek : Bezerédy és 
Bottka Adám lefej eztetésekor bűntársukkal Pőstyéni, más

’) Károlyi-levéltár.



474

ként Pistyánszky Jánossal, szintén voltBezerédyféle tiszttel, 
életüknek ugyan kegyelmet kaptak, azonban több évi 
súlyos börtönre Ítélteiének. Később mind a háromnak 
sikerült megszöknie, a midőn labancz szolgálatba állottak. 
Szegedy és Újkéry — a pozsonyi naplóiró által említett 
harmadiknak nevét'nem tudjuk — 1709. sept. elején a 
losonczi őrség által — midőn egy kertben épen gyümöl
csöt szednének — megsebesíttetve újra elfogattak, és Ber
csényi parancsára, szökésükért halálra ítéltetvén, Hajnács- 
kőben lefejeztettek, s Vécsey Sándor telkén, az országutja 
közelében temettettek el1). Pőstyéni, a ki Eszterházy József 
labancz ezredében mint hadnagy szolgál vala, hasonlókép 
újra elfogatott, 1710-ben, a hatvani mezőn, Elek Zsig- 
mond alezredes és Ghylányi Péter testőrző-nemes-com- 
pániabeli hadnagy által, jobb kezén megsebesíttetvén. 
Ekkor Unghvárába vitték, a honnét 1711-ben a szath- 
mári békekötés folytán szabadult ki, és későbben szülő
földjén Galántán hala meg, természetes módon* 2).

Az olvasók meg fogják bocsátani, hogy történetünk 
folyamától kissé eltérve, e még sehol ki nem adott ada
tokat napfényre hoztuk.

Most lássuk tovább a pozsonyi Naplót:
Sept. 12. „Déltájban egynihány ökröt hajtottak el 

az kuruczok, az kik az nagy-magyari sáncznál elszéllesz- 
tették Eszterhás József uram katonáit az kik Szeredben 
120 szekér lisztet, és rabot vittek volna; az szekereket 
elhajtották, az katonákban nyolczat öltek meg, és Hávor 
hadnagynak az lábát lőtték által. — Recenter, mondják, 
hogy gyütt Újvárhoz Balogh István, három-ezered ma
gával.“

Sept. 14. „Ma az kálváriára menvén az processió: 
egynéhány kuruczka mutatta távúiról magát, de észre-

*) Kolinovics. Nemz. muz. lat. föl. 389.
2) Ugyanott.
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vévén, hogy nem sokat nyerhet, békével elballagtak; 16-nak 
mondják hogy volt. Szombat tájárúi szekeresek gyüttek, 
azt mondják, hogy Rétéi Bicsén szorította Blaskovicsot, 
és elvitte magával, és hogy az iffiú Ricsán is ott volt, 
hogy azt is elvitték. Azt mondják azon parasztok, hogy 
bán uram on esett valam i hogy  h á tráb b  szállo tt. 
Ollyan szó is volt ma, hogy leopoldi németeket kicsalták 
az kuruczok, és hogy le is vagdaltak bennek. Rétéi hogy 
13 zászlóval volt Bicsén, és hogy talám Morvában is 
hécsapott. Eszterhás József uram katonáibul 15-öt mon
danak hogy veszett.“

Sept. 15. „Eszterhás József uram katonáit megént 
fölverték, hatot levágtak, hatot elvittek, és kettőt igen 
megvagdaltak; az minap elhajtott szekereket és prófontot 
akarták volna elnyerni tőlök (a kuruczoktól). Az szom
batiakra rajtok írtak (a kuruczok), hogy ha az ittvaló 
kalmárokat ki nem adják, hogy fölégetik az várost.“

Sept. 16. „Semmitsem hallottam mást, hanem hogy 
kétezér kurucz gyíitt volna által az Vágón, de az sem 
bizonyos.“

Sept. 17. „Ma Stiphis (?) szekere ment volna Stomfa 
felé fáért, ott érték az kuruczok, s elhajtották. Palugyai- 
nak holt hírét hozták volt, de ma meggyütt, sőtt ők ver
tek föl Szeniczen valami kuruczokot; 22 lovat hoztak bé, 
meg is öltek bennek, rabot is hoztak.“

De elég immár ezen napló adataiból. Ideje, hogy 
Bottyán táborához térjünk vissza.

Bottyánt aug. 22-kén kosdi táborában hagytuk. Innét 
azonban ő, hogy említett tervét valósítsa, másnap sietett 
a bányák és pedig névszerént Selymecz felé, hogy míg 
Bercsényi Fülek táján küzködik Pálflyval: ő másoldalról 
váratlan csapást ejtsen a császáriakon. Meg is lepé eze
ket a szó teljes értelmében, mert Bottyánt még a Duna 
körül gondolták lenni, s gyors felnyomulásáról, úgy lát
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szik, semmi tudomások sem volt. Ő pedig útjában 23-kán 
s 24-kén Szécsény, Balassa-Gyarmat, Ipoly-Ságh, Léva 
és Korpona táján találtató minden kurucz hadat magához 
vonván, ekként 6—7000-re növekedett táborával a Sely- 
mecz erődítésére emelt sánczok alatt termett.

Ezen a hadépítészet legújabb szabályai szerént, a 
windschachti hegyszorulatokban épült erős védmüveket — 
melyek talán építőjükről V ersali-sánczoknak neveztet
tek *), s ágyukkal jól föl valának szerelve — egy császári 
ezredes védé, egy-kétezer katonával. Bottyán menten és 
tüzesen hozzá kezde az ostromhoz, s Szólnokból, Hat
vanból hozatott ágyúival keményen töreté a czölöpzeteket, 
mellvédeket.

A meglepett parancsnok kétségbeesett a hely megtart- 
hatása fölött — a melynek elveszte pedig Selymecz bu
kásával egy lett volna — azért egyremásra küldözé a Zó
lyomban, Beszterczebányán levő császári tábornokokhoz 
a segítséget sürgető futárokat. E tábornokok: névszerént 
a vitéz Viard és Tollet, továbbá Steinville, talán a hatal
mas ágyúzás dörejére, még a futárok megérkezte előtt 
összeverték csapataikat, és így egyesülten nagy hadi-erő
vel* 2) zúdultanak a veszedelem színhelyére. Megérkeztök- 
kor a sánczok dolga már igen végsőn vala, mert Bottyán 
ostroma kemény és heves volt. Most, hogy a császári 
hadsereg oda éré: az ősz kurucz vezér, kinek ismert bá
torsága, önérzete nem engedé a visszavonulást, s ki har- 
ezok tüzében a vér kímélésével nem sokat törődék: a 
három tábornok túlnyomó ereje ellen is tovább folytatta 
a vívást, a mely nagy, véres ütközetté fejlett. A sánczok 
előtt Viarddal hatalmasan küzd vala a kurucz a lovasság egy 
része, míg a mást részt Bottyán leszállítván a nyeregből, a

*) Kolinovics. (389.)
2) „Cum forti militum robore.“ (K o lin o v ics .)
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gyalogsággal együtt az erődök s Tollet, Steinville népére in- 
dítá. A völgyön, a sánczokon, a liegyoldalokban, minde
nütt ropogott a fegyver, folyt a vér. Bottyán hol ide liol 
oda nyargalva intézé az ütközet folyamát, szavaival, pél
dájával lelkesíté, bátorítá szeretett katonáit; nagy hév
vel harczolt — talán érezte: hogy ez lesz u tolsó  csatája, 
s hősi pályájához méltóan akará kivíni. Ha szép volt a 
kezdet, fényes a folyamat: legyen olyan a vég is ! . . . .

Es hadai oly hősileg kiizdének, hogy csakugyan si
került neki Yiardot több véres roham után, tetemes veszte
séggel visszaverni a sánc-zok mögé*); a másik szárnyat 
pedig annyira megszorító, hogy maga a merész Tollet 
tábornok, a. ki ott vezényelte a császári gyalogságot: a 
harcz füzében orczáján keresztűl-lövetve, alábukott, s övéi
nek nagy veszedelme után,Bottyán foglyává lön* 2).— Az 
ütközetnek az éjtszaka vetett véget. Mind a két fél veszte
sége igen tetemes vala; Bottyáné — ha Kolinovics nem 
nagyít — 2000 ember, bizonyára beleértve a sebesülteket 
is; a császáriaké pedig alighanem még több, mivel az 
ezek kútfőiből merítő, s részökre hajló Kolinovics jónak 
látja elhallgatni elesetteik számát, veszteségüket mindaz- 
által nagyn ak  nevezi és vallja:

A z  h o lo t t  i s  G e n e r á l i s  B o t t y á n  U ra m  m i n d é g  e lö le m b e r k e d v é n ,  

fu v a tá  az t r o m b i t á k a t ,  s n a g y  f e l s z ó v a l  i g e n  b iz ta tja ,  s ö r k ö n g e t i  v a la  az  

vitéz lö  n é p e t :  , „ R a j t a  é d e s  f i a i m !  L ő j j e d ,  v á g j a d  e b s z ü l t e  n  . . . . 

—  a p á d ,  a n y á d ,  n e m z e t e d  n y o m o r í t t ó j á t ! . . . “ ‘ í g y  a zu tá n  

bárom  íz b e n  is  n a g y  s z ív v e l  r e á  o m o lv á n ,  n o ta b i l i s  v e s z e d e l m é v e l  v i s s z a 

v á g tu k  az  s á n c z  m ö g é . “ ( D e á k  F e r e n c z  e z r e d e s  l e v e l e ,  lö r in e z -k á ta i  

táborra l  1 7 0 9 .  se p t .  1 0 - k é r ö l ,  I l o s v a y  Im r é h e z .  E r e d e t ir ő l ,  b. e. S z a l a y  

L á s z ló  ur s z ív e s s é g é b ő l . )

2) „ T o l l e t e n  lö v é s  e s e t t ,  az  o r c z á j á t  l ő t t é k  á l t a l . “ ( A  p o z s o n y i  L a -  

ban cz  N a p ló  a u g .  2 7 - k é r ő l . )  T o v á b b á :  „ T o l l e t  —  m iu tá n  a z  ö v é ib ő l  s o 

k an  e lv e s z e t te k  —  a  k u r u c z o k  á l ta l  e l n y o m a t v á n ,  é l v e  e l f o g a t i k . “ K o l i 

n o v ic s ,  3 8 9 .  ( A z  e lé b b i  i d é z e t n é l  k i s s é  h á tr á b b . )
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„Botthyanius cum aliquot millibus aggeres Versalianos 
ad Schemnitzium oppugnat, sed ab accurrentibus cum forti 
militum robore in subsidium Tolleto, Viardio, et Steinvillio, 
duo millia suorum amittit, ita nihilominus, ut praeter 
g randem  etiam Caesarianorum  cladem, Tolletus ipse 
per utramque genam trajectus, linguam difficulter illae
sam conservarit. Quo ultimo v irtu tis  bellicae opere 
edito Bottyanius . · . etc.“ ').

A nap győzelme tehát Bottyáné volt, mivel a császá
riak „nagy veszteséggel“ visszaverettek sánczaikba, a mely- 
lyekből kimozdúlni többé nem is bátorkodnak vala, míg csak 
Dunántúlról segélyökre nem érkezett Heister, kinek jöve
telét mind az említett tábornokok mind Pálffy nyakrafőre 
síirgeték. Kolinovics is, mint látjuk, elismeri hallgatagon, 
hogy a kuruczoké lön a diadal, mert a pártjabeliek győ
zelméről hallgat, ellenben Bottyán „ v i t é z i  t e t t é t “ 
(„ . . . virtutis bellicae opere“) emlegeti. Ide mutatnak a 
pozsonyi Labancz Napló följegyzései is. („Judex Curiae 
uram asztalánál beszéltették, hogy Pálfi uram hadát meg
verték“ ; ismét: „Bán uramon esett valami, hogy hátrább 
szállott.“)

Ide mutat Tollet tábornok sebbe: esése és elfogatása, 
de legjobban bizonyítja a császáriak nagy veszedelmét s 
megverettetését az, hogy erődített helyeikből kimozdulni 
ezentúl nem merének, míg csak Heister, mint mondók, 
meg nem segíté őket.

Egyébiránt Bottyán teljes eredm ényt akara elérni, 
nem elégedék meg az ellenség visszaverésével: el akara 
foglalni a sánczokat, és így a bányavárosokat is. Ezen 
okból a harczot másnap folytatandó vala. *)

*) Nemz muz. kdzir. lat. föl. 388 és 389.
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XLIY.
Ejtszaka a tábornokhoz futár érkezék a tisza-duna- 

közi pusztaságokon hagyott Sőtér Tamástól: hogy a vég- 
ó'rvidéki, szerémségi, bácskai és marosmellyéki ráczság 
összeverődött, s Kecskemét, Körös, Czegléd, Jász-Berény, 
szóval az egész alföld felrablásához készül. És e ráczok 
oly sereggel vannak, hogy ő nem lészen képes egyetlen ez
redével ellenök állani, sőt derék hadtestnek is elegendő dol
got adnak. Azért siessen alá minélelébb maga Méltósá- 
gos Generális uram O Nagysága a hadakkal, — mert 
különben oda vész az alföld.

A ki tudja, mily irtóztató kegyetlenkedéseket s dú- 
lást, égetést miveiének a ráczok 1707-ben Kecskeméten, 
az ártatlan lakosok százait minden kigondolható kínos 
halálnemekkel végezvén ki; s a ki tudja, mily bennsőleg 
szerété Bottyán a népet: azonnal tisztában leend a felől, 
mit cselekedett e hírre. A mondott indokokhoz még az 
is, hogy az említett városok védelme ő neki mint tisza- 
dunaközi vezénylő-tábornoknak vala gondjaira bízva.

Nem nézheté tehát tétlenül a jó magyar föld vesze
delmét : még azon éjjel indulót veretett. Tábora fölkere- 
kedék, s ott hagyá a versáli sánczokat. Bottyán mind- 
azáltal ostromzároló seregeket állított ez erődítések alá, 
hogy míg majd visszatérve folytathatná a munkát: addig 
is legyenek szemmel-tartva a benntlévők.

Ezzel megindúla a fenyegetett alföld segélyére. A 
császáriak nem tőnek kísérletet üldözésére; örültek, hogy 
nagy veszteségüket kipihenhetve nyugton maradhatnak, 
örültek hogy ily reménytelenül megszabadnának a vén 
oroszlántól. Csakhogy a vén oroszlán ekkor már h a l
dokló oroszlán v a la .........

Nehány nap alatt aláérkezvén Selymecz mellől a 
Zagyva síkjára: lovasságát azonnal leküldötte a Bácska-
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ságba, a ráczok széjjelverésére. Maga táborkarával, kedves 
régi testőr-századával s a gyalogsággal, mely a hosszú sebes 
marsokban megfáradott, a Jászság szélén — Lőrincz-Káta 
mellett szállá egyelőre táborba, hogy ha kell — a lovas 
után nyomakodjék. Ezen táborából adá ki a jász-be- 
rényieknek következő protectionális-levelét:

„Minthogy jász-berényiek az ellenség félelme miatt 
Berényen alól, megmaradott marháikat, lovaikat, és egyéb 
apró barmaikat nem jártathatják: engedtem meg nekik 
Generálisi Authoritásombúl, hogy vigore praesentium, 
föllyül, az hol bátorságosnak látják lenni: akármelly 
falu, város, avvagy puszták határin jártatliassák és pas- 
cuáltathassák mindaddig, míg félelmek le nem csende
sedik, vagy az idő jobbra nem fakad.

Intimáltatik azért akármelly helységbéli bíráknak, 
lakosoknak, földes-uraiméknak és Vármegye-Tiszti ura- 
iméknak, hogy nevezett jászberényiek marháit, gulyáit, 
ménesit, és akármelly névvel nevezendő barmait, az hová 
érkezendők lesznek, szabadon hagyják járni és pascuál- 
tatni, minden ellenzés nélkül; másként valakik őket az 
iránt megháborítani praesumálják: kemény animadver- 
siót el nem kerülik. Praesentibus perlectis exhibenti 
restitutis. Datum in castris ad Szent-Lőrincz-Káta posi
tis, die 9. Septembris. 1709.

Tisza Duna közt Commendérozó Generális
B o t ty án  J á n o s  m. k.“ 1).

(P. H.)
Tábornokunk csapatai még vissza sem érkezhettek 

a fölvert ráczokról: már ismét új baj üté föl fejét a 
Zagyva partján. De az éber Bottyán jókor észre vette, 
sikerült is elfojtania. És ez vala az utolsó szolgálat, 
melyet honának s a kurucz ügynek tőn.

1) Eredetije Jász-Berény városa levéltárában. (Gyárfás István úr 
gyűjteményében levő másolatról, b. e. Szalay László úr szívességéből.)
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A dolog így történt. A hatvaniak, ki tudja minő alat
tomos praktikával megnyeretve, be akarának hódolni 
Budára; a várat, mely a Jászságnak és az egész Mátra- 
aljának kulcsa volt, az ellenség kezére törekedtek ját
szani. Ha a fondorlat sikerül: azon egész nagy magyar 
vidék, a kuruczság kifogyhatatlan támogatója és bővsé- 
ges'éléskamarája — oda-vész.

Bottyán azonban idejében hirt vó'n, s szerencsére kö
zelében lévén, váratlanul Hatvanban termett. Rajtok-dob- 
bana a meglepett árulókon, s ottan erős vizsgálatot tart
ván, kideríté a cselszövényt. A bűnösöket vasra veretve 
Eger várába küldötte, · s Hatvant friss őrséggel raká meg. 
Ekkép vévé ezúttal elejét a bajnak, mely később -— mi
kor ő már nem élt — csakugyan bekövetkezék, ha nem 
is magára a hatvani várra, de legalább a Jászföldre nézve.

Bercsényi írja Enyiczkéről 1709. november 3-káról 
Károlyinak:

„Hatvanbul hire sem lesz innenfelül: hol jár az 
átkozott német? Most jut eszemben: Hatvan meg akara 
Budára hódolni, k iér t  hol ta  e lőtt  h a rm adnappa l  
szegény  B o t ty á n  ott  vala, s fo g d o s ta ta  meg ben- 
nek; talám még azon factió hítta oda a németet, s ter
jedt az Jászságra“1).

Tehát „holta előtt harmadnappal“ ; úgy van. Boty- 
tyánt ugyanis, alig tiporta szét a hatvani cselszövényt, 
alig érkezhetett innét lőrincz-kátai táborába vissza: talán 
az árulás-okozta fölindulás, talán azon maga-kimélése nél
küli odaszáguldásakor kapott rázkódás, vagy áthülés követ
keztében rohamos agy ve lőgyu l ladás  lepte meg, s pár 
nap alatt kioltá cselekvénydús életét. Igaza volt a nép
hitnek: testének a golyó nem árthatott, fegyver meg 
nem bírta ölni — betegség által kelle a másként halha- *)

*) Gr. Károlyi-levéltár.
31
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tatlan hősnek meghalnia. Ö, a ki száz meg száz csa
tában kidaczolá a vészt, ő a diadalmas, az imádott és 
harczimádó vezér — nem eshetett el a csaták síkján. De 
mégsem kellett ágyban kimúlnia: táborában ,  párducz-  
bó'rén, szere te t t  vitézei közepette ,  fegyverzaj  közt  
adá v issza  ha ta lm as  le lké t  a Teremtőnek.  Még 
akkor is intézé a harczokat, és irtatá a ráczot — Bács
kában győzedelmeskedő hadainak küldözött parancsai 
által — midőn már haldokolt. Azon nyugodt tudattal 
hunyhatott, el, hogy élte utolsó napjaiban is nagy vészt 
fordíta el hazájáról: megszabadító az alföldet az elpusz
tulástól, s meggátoló Hatvan pártolását.

Halálának napját eddigelé, adatok hiányában, b iz 
tosan  nem tudjuk. Azonban minden valószínűség sze
rént September 24— 25-ke körül történék kimúlta.

Bercsényi Írja Károlyinak, igaz hogy Lőrincz-Ká- 
tától távúiról, de Bottyánnal gyors és folytonos össze
köttetésben, Raliéról Gömörvármegyében, 1709. sept. 
2 3-káról:

„ . . . Istennek hála, Csajági szerencséssen ment 
által Garamon, (Eszterházy) Dániel ur is megtért az ma
radékkal (az Újvárba menő Csajágliytól elmaradt hajdúk
kal) Szécsén felé; Ebeczki még vele van. Ha ugyan lá
tom, aligha valamiben nem fogok: ha B o t ty án  is fel
é rkezhe tnék  az ráczru l  kire minap küldött, — s maga 
fekszik ,  s én is magam sántálok az nedves üdőben“ ’).

Bercsényi hiába várja vala Bottyánt, ki nélkül nem 
akara jelentősebb hadi dologba fogni; a tábornok helyett 
ugyanannak h a lá lh í re  érkezék hozzá. Másnapról sept. 
24-kéről Tornallyáról költ levelében már ezt írja: „Boty- 
tyán  h a ld o k l ik “2). *)

*) Gr. Károlyi-levéltár.
q) Ugyanott.
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Lőrincz-Kátától Tornallya messze föld: vagy tizenöt 
'mértföldnyi, egyenes vonalban; lehet, hogy mikor Ber
csényi ez utóbbi levelét irá: a kuruczok legkeményebb 
tábornoka immár nem volt az éló'k sorában.

Annyi bizonyos, hogy September 28-kán nemcsak- 
hogy nem élt többé, sőt halála sem vala már titok, mert 
egy ezen napon kelt nógrádmegyei levélben a hírneves 
hadvezérről mint elhúnytról van szó1).

A gróf Károlyiak levéltárában Bercsényinek sept. 
24-kétől sept. 30-káig ma már nincs levele; a Bottyán 
elhunytét hírül-adó nyilván e közbeneső napokban kelt, 
s Károlyi azt, mint rendkívüli fontosságú tudósítást — 
akkori idők szokása szerént— e rede t iben  elküldé va
lamely főember-barátjának. S ez okból érezi hiányát mái 
napság a történetiró.

Bercsényi 1709. oct. 1-jén adja ki Bottyán özvegyé
nek az alább olvasható protectionális-levelet, de a ha
lálozás napja ebben sincs kitéve. Másnap („ Datum in 
possessione Tornallya, die 2-da Mensis Octobris, Anno 
Millesimo septingentesimo nono.“) ugyan árva Forgács 
Juliánának latinul irt prorogationális - levelet ad ki a fő
tábornagy, titkárának Ebeczky Sámuelnek ellenjegyzésé
vel; ebben Bottyán elhuny tárói ennyi áll: „ . . .p ro x im e  
p rae te r i t i s  diebus decedente  et ex hac vi ta  sub
lato  Spectabil i  ac Magnifico Domino Jo a n n e  
Bottyán,  Suae Sereni tat is  P r in c ip a l i s  et Confoe- 
de ra to rum  Inc ly t i  Regni H ungár iáé  Sta tuum et 
O rd inum  Generali -Vigiliarum-Praefecto  Generosa  
ac Magnifica Domina  J u l i a n a  F orgács  re l ic ta  
ejusdem v idua“ etc. S noha alább ez olvasható: „ . . . . 
causasque omnes praenotatas a die obitus dicti olim 
Domini  et Mariti  sui computando,  infra integram

J) N agy Iván magy. akad. 1. tag történeti jegyzeteiből.
31*
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unius Anni revolutionem de Jure Regni differendas et 
prorogandas mandare vellemus“ : az elhiínyt férj halálá
nak napját mégis feledék kitenni1).

Az egri káptalan, 1710. april 8-kán költ eredeti ki
adványában , — beigtatván jegyzőkönyvébe Vitézlő Hor
váth István őrnagynak, Bottyán mostoha-unokájának 
protestátiéját, a tábornok haláláról csak ennyit említ: 
„ . . . per mortem et ex hac vita  decessum bonae 
memoriae  I l lu s t r i s s im i  quondam Domini Gene
ral is  Jo a n n is  B o t t y á n ......... “ etc.s).

Az elhalálozás napját Kolinovics sem említi, ki is 
ekképen ir, a fÖntebbi idézetet folytatólag: „Quo ultimo 
virtutis bellicae opere edito, Bottyánius repen t ina  cor
rep tus  p h re n e s i3) extinquitur, circa Kátám S. Lau
rentii, vicum non procul ad Jászberénio“4). *)

*) A b. Palocsayak nedeczi levéltárában lévő eredetiről. Emlitésre- 
méltó authographiai nevezetessége vagyon ezen, és a Bercsényi által szin
tén Bottyán özvegye számára Kassán 1710. január 15-kén kiadott, s ha
sonlókép a nedeczi archívumban őrzött eredeti védlevélnek. Ugyanis a 
hazai történetbúvárok előtt általán ismeretes dolog, hogy Bercsényi nem
csak bizalmas levelei, hanem a legünnepélyesebb okmányok, pátensek, 
szerződések stb. alá is —  legyenek bár latinul írottak —  csak igy szokta 
magát oda-jegyezni: „G. B. M ik lós, m. k.“ Az itt mondott két levél 
alá azonban kiirá egész vezetéknevét: ,,C. N. B e r c sé n y i m. p.u Oly 
annyira ritkaság, hogy mi, bár Bercsényinek vagy 5— 600 eredeti levele 
volt kezeink között: e kettőnél többül sohasem láttuk vezetéknevét egészen 
kiírva; közöltük azért b. e. Szalay László úrral , a ki szintén érdekes rit
kaságnak mondá, megjegyezvén, hogy ő sem látta addig soha Bercsényi 
aláírását máskép, mint „G. B. Miklós m. k.“ A gr. Károlyi-nemzetség 
levéltárában is mind csak ilyenek léteznek.

2) Eredeti káptalani kiadvány a b. Palocsayak levéltárában.

3) Jeles főorvosunk Dr. K o v á c s -S e b e s ty é n  Endre szerént a régi 
írók az agyvelogyulladást nevezték latinul ,,p b r en esis“-nek.

4) „Comment. Libri,“ 389.
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A pozsonyi „Labancz Napló“ Írója nagy késön, 
csak octóber 23-kán értesül ez eseményről:

„Oct. 23. Tersztyánszky uram azt írja (Trencsény- 
ből), hogy Y a k -B o t ty á n t  és Berthóthit hirdetik hogy 
megholtak. “

Kovács  János  „Magyar krónikája“ 1) Bottyán ha
lálát csak mint 1709 őszén történtet jelenti, Spangáré  
pedig* 2) így ir: „Vak-Bottyán  az idén, minekutánna Ér
sek-Újvárból kimenvén Lengyelország felé indult volna (?), 
a hegyek alatt b o rszü re tnek  ide jén  (tehát September 
vége felé) pestisben meghal.“

A halálozási idő meghatározása, helyes, azonban az 
~ Érsek-Újvárból való kijövetel — a hol a tábornok ekkor- 

tájban nem is volt — továbbá a Lengyelország felé in
dulás csak annyira való, mint azon állítás, hogy'Boty- 
tyán pes t isben  halt volna meg. Azon időben dühösen 
pusztít vala a pestis, úgy hogy mindenkire a ki meghalt, 
igen könnyen megmagyarázhatólag azt fogták reá, hogy 
e vész ragadá el. Azonban Kolinovics Bottyánról vilá
gosan írja, hogy „repentina correptus p h ren es i  extin- 
quitur:“ tehát agy ve lőg y u l lad ás  és nem pestis vala 
megölője az ekkor körülbelől már 70-ik éve felé járó 
hadvezérnek.

Özvegyének gyámjául ennek rokonát Bercsényit ren
ddé, a ki is Tornallyán 1709. octóber 1-jén következő 
védlevelet ad ki az árván hagyott nő számára, elhunyt 
férje nagy érdemeiről s hazafiságáról meleg szavakkal, 
szépen emlékezvén:

„Gróff Bercsényi  Miklós, Nemes Ungh várme
gyének Fő-Ispánnya, Confoederált Statusok Első Sena-

!) Pozsony, nyom. 1742.
2) Kassa, nyom. 1738.
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tora, Ország és az egész Hadak Fő-Generálissa, Fölsé- 
ges II. Rákóczi Ferencz Isten kegyelme által Szent Ró
mai Birodalomnak, Erdélynek, és Oszveszövetkezett Ma
gyarországi Statusok Vezérlő-Fejedelmének (Titulus) etc. 
etc. nevezett Magyarországban Helytartója; Adom tudtára 
mindeneknek az kiknek illik, ez Levelemnek rendiben. 
Hogy mivel néhai Tekéntetes Nagyságos Generális  
B o t tyán  János  U ra m n a k  ő kegyelmének e világbul 
való kimúlásával,— Nemes Hazánk  közügyének  je les  
e lőm ozdí tásá t  s eleitü.1 fogvás t  ha tha tós  á l lh a ta 
to s ság g a l  sokszor  b izo n y í to t t  igaz hazafiúi  di
cséretes fá radozásá t  s magavise lésé t  tekéntve — 
gyámoltalan árvái sorsra jutott özvegye: Tekéntetes Nagy
ságos Gróff Forgács Juliánná asszony ő kegyelme mos
toha ádapotjának s nem külömben javai megmaradásának 
méltán consulálnom kívántam, — ahhozképpest adtam 
ő kegyelmének ezen specialiter emanált Protectionalis 
Levelemet, melynek ereje által serio parancsoltatik Ha
zánk s Fölséges Fejedelem hűségében lévő lovas, gyalog 
hadi, s egyéb akármelly rendő tiszteknek, közvitézlő 
rendnek, és mindeneknek közönségessen; — magok előtt 
viselvén ez illyetén árvaságra jutó özvegyeknek minden- 
némő törvényes attractióktúl s egyéb emergálható hábor
gatásoktól megengedtetni szokott esztendei respíriumot s 
engedelmet, — senki, semminémő praetextus alatt, emlé- 
tett Generálisné Asszonyt maga személlyében, vagyis cse
lédjét háboríttani s háboríttatni, törvényes processusok- 
kal, s más afféle kigondolható módokkal impetálni, kilső, 
belső, ingó, ingatlan jószágában s javaiban károsíttani, 
károsíttatni semmiképpen ne mérészelje; sőttinkább kiki 
tiszti s hivatalja szerint, igazságához képpest illendő re- 
quisítióiban assistálni tudhassa. Külömben valaki ezen 
parancsolatommal ellenkezőt cselekszi: bizonynyal ke
mény animadversiót, érdeméhez képpest, el nem kerüli.
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Praesentibus perlectis exhibenti restitutis. Költ Tornaly- 
lyán, 1-a Octobris, 1709.

G. B. Miklós m. k .“

Valójában meghatók azon őszinte elismerő sorok, 
melyekkel e levélben Bercsényi az üdvözölt Bottyán ér
demeit méltányolja, s különös figyelmet érdemelnek nem
csak azért, mivel oly nevezetes ember, az egyik legfőbb 
szereplő, a kuruczok főtábornagya, a fejedelem helytar
tója jelenti ki ünnepélyesen és ünnepélyes alakban e di
cséretet: de figyelemreméltók méginkább azért, mivel e 
dicsőítés B ercsény i tő l  eredt, ki Bottyánnal igen gyak
ran feszült viszonyban álla. Rákóczi dicsérete, mint a 
ki Bottyánt nagyon szerette, nem volna ily döntő.

Hogy ki volt Bottyán? a kuruczok s különösen 
Bercsényi még csak ezután kezdették igazán megérezni. 
Mennyit vesztének benne, csak halála után látták által 
jobban. Nem élt többé a népszerű férfiú, ki csak puszta 
neve-varázsával is lelkesíteni bírta a népet; ki a hadak 
terén réttenthetlen vitéz, tapasztalt, és örök-tevékenységű 
vala; ki semmi csapás alatt el nem csüggedett. Reá, míg 
csak vérét a halál meg nem fagylalá, minden körülmény 
közt bizton számolhattak.

Bercsényi, Bottyán halála után alig· egy hónapra 
már fájva panaszkodik: hogy n incsen  hadvezére! 
Nincsen a ki Szécsény táján keményen portázna Heisterre! 1

1) Pátens - alakban kiállított eredetije a báró Palocsay-levéltárban, 
Nedeezen.

Legalól: „Bottyánná Asszonyom Protectionálissa“ ').
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Had még csak volna: ott van Ebeczky brigádája, ott 
Szent-Péteryé, ott Újvár körül Baloghé, — mi haszna? 
ha nincsen jó tábornok!  Megírta — úgymond — hogy 
e hadak rontsanak a németre, gyújtsák reá Szécsényt; 
Szent-Pétery s Balogh dandárai törjenek Morva felé: — 
„de kivel? ki fog h a d a t  vezetni? Ott pedig  most 
sokat  tehetne  jó ember; egész Bécsig és Morvában 
sohult sincs több had, csak az mi Pálfival megfordultnak 
iratik“ *).

Alhatott már Bécs, nyughatott már Morva, kedve sze
rént járkálhatott Heister: mert Vak-Bottyán k a r ja  örökre 
lelankadt.

Ugyan e levelében panaszkodik Bercsényi, hogy már 
Radios Endre, a kassai hű öreg generális is haldokol, — 
oda sem tud kit küldeni helyére. Mindenütt érzék Boty- 
tyán hiányát; „ nem volt ki a táborokat vezesse, s nem 
volt ki a városokat védje. Később pedig bekövetkezett a 
katonaság demoralizálódása is: nem volt ki fegyelmet 
tartson köztük, nem volt ki bátor lelket öntsön beléjök; 
az ellenség zászlainak lebbenése elégséges vala megfuta- 
modásukra. Nem élt többé Bottyán.

Az ő halála valójában nagy  csapás volt a kuruczok 
ügyére, mely annakútána fokról fokra alábbszálla; mert 
ha Bottyán 1710-ben még él, mikoron a magyarok a len
gyel-svéd erővel megújulának, — ha ez év nyarán Palocsay 
helyett ő kelhet által a Dunán: a szövetkezett magyar 
rendek ügye aligha jut vala annyira, hogy a szathmári 
békepontokat kénytelen-kelletlen el kelljen fogadniok.

Innét némely egykorú történetírók, például Kovács 
János, egyenesen az ő halálában keresik a háború leha
nyatlásának okát:

*) Bercsényi levele Károlyihoz, 1709. oct. 28-káról EnyiczkérÖl. 
(Károly i-levéltár.)
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„Fejedelem Rákóczi  ereje hovatovább  meg- 
csökkene:  mivel hív és hires segí tő jé t  Vak-Boty- 
ty á n t  a ha lá l  tőle e lvá la sz to t ta“ *).

XLV.
Szükséges még némi dolgokat elmondanunk Bottyán

ról, melyek nem annyira történeti működését, miút in
kább egyéniségét és magánéletét illetik.

Bottyán János vallására nézve eredetileg református 
volt; legalább Kolinovics azt írja róla: „a fide catho
lica alienus, Calvini assecla esset“ * 2 * *). Az bizonyos, hogy 
a Léván lakozott többi Bottyánok is mind reformátusok 
valának. Azonban hősünk Séllyén laktában az ottani 
jezsuiták befolyása alatt, katholikussá lön. Legalább tábori
papjai katholikusok voltak, s alapítványt is a nyitrai ke- 
gyesrendü iskolának te tt, a hol leikéért örök időkre 
misét szolgáltatnak. De ra jongó  és e lfogult  ő nem vala 
soha: mert ímez alapítványát sem a szerzetnek, hanem 
az iskolának tévé, „a gyenge ifjúságnak a tisztességes 
tudományokban való oktatására.“ — Mint kurucz generá
lisnak, katonái aránytalanúl nagyobb részben reformátusok
ból állottak; ő tiszteletben tartá kinek-kinek vallását, s 
hadai között csakúgy hirdethették saját híveiknek az igét 
a kath., mint a reform, tábori lelkészek. Birtokain pedig, 
a hol is jobbágyainak valódi édes atyjok volt, s ha maga 
távol esék tőlük: az a táján vezénylő tábornok pártfo
gásába hathatósan ajánlotta őket9), birtokain, mondjuk, ép 
oly kegyes védura vala a reform., mint a kath. egyhá
zaknak ; tanúsága ennek, hogy például volt főbirtokán 
Bátorkeszin — hol gyakorta lakott — ma is legjobban

*) „ Magyar krónika. “
2) „Comment. Libri.“
®) L. pl. Eszterházy Antal tábori-könyvében több helyütt. S 1. Ká

rolyihoz írott 1709-iki leveleit.
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virágzik, és legtöbb hívet számlál a reform, egyház, úgy 
komáromvármegyei Madar faluja majdnem tisztán refor
mátus, és Szent-Péter hasonlóképen komárommegyei falu
jában szintén nagy számmal vannak Kálvin hívei. Többi 
jószágai többnyire katli. vidékeken esnek.

Vallási türelmetlenséggel senkisem vádolta és vádol
hatta őt, a mi azon korban feljegyzésre méltó tünemény.

Első nejét, szülét. Lakatos Juditot, mint tudjuk, 
1704-ben veszté el, midőn a hű hitves börtönben lehelé 
ki lelkét, férje megszabadításáért szenvedvén. Miután 
második neje gr. Forgács Juliána, a ki igen szép, ked
ves, fiatal, víg, és költői kedélyű nő volt, özvegyen ma
radott: a legelőkelőbbek, például báró Palocsay György 
tábornok, báró Amadé, s báró Cziráky (más adat sze
rént Berényi)  Ádám versenyzének a bájos és gazdag öz
vegy elnyerhetéseért, a ki is Bercsényi gondos gyámsága 
alatt Egervárában tartá lakását. Választottja Palocsay 
lön; igen érdekes szerelmes levelei, melyeket jegyben- 
járásuk idejében ira, ma is megvannak a Palocsay-levél- 
tárban, s gyöngéd és müveit lélekről tanúskodnak. 1710 
őszén Egervárát a kuruezok feladván: Bottyánnét gróf 
Pálffy János a bán vévé pártfogása alá. Különben is vér 
szerénti rokona lévén, valódi előzékenységgel, nyájasság
gal bánt vele — mint húgával, mint született grófnővel, 
s mint hires-nevezetes ember özvegyével. A szathmári béke 
megkötése után féijhez ment az özvegy, báró Palocsay 
Györgyhöz, de már 1713-ban kora sírba szállá, s csak
hamar követé őt második férjétől született kis fia is. 
Palocsay 1713. oct. 12-kén Köbölkuton költ levelében 
már „Istenben üdvözült-“nek s „néhai-“nak Írja nejét, a 
ki tehát ekkor már nem élt1).

') Nemz. múzeum.
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Bottyánnak sem első sem második feleségétől nem 
marada gyermeke, és így egyenes örököse nem volt, pedig 
roppant vagyont hagyott hátra. A gróf Pálfly-családtól 
még kir. ezredes korában tetemes összegért zálogba vette 
s holtig birá a bátorkeszi-i urodalmat: Bátorkeszi mező
városát, Köbölkút, Kis-Újfalu, Kigyós-Gyarmat, Nagy- 
Bény, Leánd nevű falukat s a csudái pusztát. Ezeken kí
vül az övé vala Gyíva és Béla — Esztergom-, Nyáregy
háza — Pest-, Szántó és Fel-Győ — Csongrádvárme- 
gyében; — ezek örök áron megvett jószági voltának. 
Rákóczitól nyeré adományban Kéméndet Esztergom-, Csat- 
tát Bars-, Hadart és Szent-Pétert Komárommegyében, 
továbbá a császáriak által elkobzott esztergomi szép kas
télyáért s földjeiért, szóiéiért, a gróf Serényiek érsek-új
vári nagy házát, a hozzá tartozó birtokkal. Részint máso
dik nejével kapta, részint vele együtt szerzé vala Bagonya, 
Vinár, Yarsány, Újfalu, Alsó-Szúd — Honth-, és Szent- 
Kereszt és Bálvány — Barsmegyében fekvő helységeket.

Még nagyobb volt készpénzben és ingóságokban álló 
vagyona. Kovács János krónikája szerént Bottyán akkor 
időben mesés nagyságú összeget: negyvenezer  a ra 
nya t  hagyott maga után. Kolinovics is emlegeti dús 
vagyoni állását. Jószágain és készpénzén kívül nagy 
kincse feküdt méneseiben, gulyáiban'), különösen pedig 
drága harczi-paripáiban, s ezekre való sok aranyos, drága
köves díszszerszámokban, nyergekben. Mert Bottyán mint 
született vitéz, egész életében kedvelője vala a hadi pom
pának; azért töméntelen sok szép drága-kövektől, gyön
gyöktől , aranytól villogó mindennemű ritka - mívü fegy
vert, szkóíiommal kivarrott portai virágos selyem-, avvagy 
párduczbőrös csótárokat, aranyos, ezüstös, darutollas ló
öltözeteket vezetékparipákra, tábori lakomákhoz kíván- *)

*) Palocsay-levéltár ; nemz. múz. kéziratai.
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tató öreg arany- ezüst-serlegeket, kupákat, tálakat, asz
tali eszközöket, olyan nagy hadi főemberhez illő fényes 
díszöltözeteket — szóval mindenféle vitézi és főúri szer
számokat szerze össze.

f

Es e roppant vagyonhoz a nélkül jutott, hogy a népet 
zsarolta volna, sőt mint sokszor láttuk, mások által zsa- 
roltatni sem engedé. Mikor első nejét elvette: alig volt 
egyebe fegyvereinél, paripáinál; de neje gazdag vala1); 
s jószáginak jövedelmeiből és a Bottyán fegyvere által — 
a török ellen akkoriban vitt nagyszerű győzedelmek al
kalmával — nyert zsákmányból, melyből bősünknek rend
kívüli vitézségéért mindenkoron tetemes osztályrész juta, 
— mindegyre szaporíták javaikat. Ide járult Bottyán 
huszárezredesi fizetése is. Igaz, hogy 1704-ben, Kuck- 
1‘ánder ármánykodásai folytán lett esztergomi elfogatá- 
sakor anyagilag sok kárt szenvedett: de ezt bőven helyre- 
pótlá második, még gazdagabb házassága, továbbá Rá
kóczinak fejedelmi bőkezűsége. A fejedelem ugyanis fön
tebb említett adományozásain kívül kárpótlásul még azon 
kizárólagos szabadalommal ruházá föl kedves tábornokát, 
hogy teljesen szabad kereskedést engede neki, a vámok, 
harminczadok fizetésétől tökéletesen fölmentvén. E rend
kívüli kedvezmény birtokában: Bottyán követé az erdé
lyi fejedelmek példáját. A történelemből tudjuk, bogy a 
hatalmas I. Rákóczi György, Erdélyből s Magyarország
ból Németországra nagyban űzött ökörkereskedés által 
roppant kincseket takara bé. Ily kereskedést űz vala 
Apaffy Mihály fejedelem is. Tököli Imre nagyatyja Tö
köli Sebestyén pedig lókereskedéssel vivé fel dolgát.

Bottyán követte I. Rákóczi Györgyöt és Apaffyt; 
hadjáratai közben a neki jutott zsákmány-osztalékon kí
vül összevásároltatá a tábori kótyavetyéken, az ellenségtől *)

*) Kolinovics.
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elnyert marhákat, s alárendelt megbízottjai által az or
szágban is egybevásároltatott ökrökkel egyetemben, haza 
hajtatta urodalmaiba. Ott aztán kihizlalták, s tőzsérjei: 
Mikolics Ferencz, Győri Pál, Tukovics György, Tu- 
kovics Ferencz, Benkovics János 300—500 darab számra 
hajtották Németországra, a hol tetemes nyereséggel ad
ták el, mivel senkisem versenyezhetett velők olcsóság 
dolgában, a vám- és harminczadokbéli kedvezmény miatt. 
Hogy ilymódon sok pénzt szerze: Kolinovics is emlé
kezik, — de legjobban tanúskodnak ama tőzséreknek 
fennmaradott számadásair). Sőt a pozsonyi Labancz Napló 
is füljegyzett erre nézve egy-két adatot. Például:

„Pozsony,  1708. jú l iu s  1. Vak-Bottyán három
száz hizlalt ökröt hajtatott, — de még el nem kőitek; 
az göbölyössé mondta, hogy meghagyta, hogy mennél- 
liamarább lehet, adják el, mert nem sokára meglesz az 
békesség, — azután többen is lesznek az kik keresked
nek vele.“

„Július 3. Vak-Bottyán háromszáz ökre megint itt 
van az pozsonyi réteken.“

Igen nagy jövedelme volt azon időkhez képest Boty- 
tyánnak, mint v e zé n y lő - táb o rn o k n ak  is. Rendes fize
tése vala mint tábornoknak havonként 480 forint, s 120 
emberre, 120 lóra fizetés és tartás; mint reguláris lovas 
ezredesnek havonként 200 forint, s 50 személyre, 50 lóra 
fizetés és tartás. Táborkarára, hadsegédjeire, hadi irodá
jára, tábori pósta-, szállás-, szekérmestereire stb. mind 
kiilön-külön fizetés járt. Mint vezénylő-tábornokot: illeté a 
nyert hadi zsákmány nagy része2), s a kivetett sarczokból 
bizonyos illeték; joga volt az ellenség’ vagy hé nem hó-

*) Palocsay és nemz. múzeumi levéltár.
Ausztriába, Styriába, Morvába s a ráczok és horvátok földére 

tett gyakori győzelmes beütéseit tekintve: nyert hadi-prédából roppant 
jövedelme lehetett.
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doltak földén védleveleket meghatározott díjakért oszto
gatnia, tüzváltságbért szedetnie, — melyből egy rész 
mindig a vezénylő-tábornokot illette.

Egy szóval hosszú évek során át folytatott fényes 
hadi - pályáján folyvást számos ut és mód állott nyitva 
előtte, hogy hazája ügyéért sokszor megbizonyított hű
ségének, vére ontásának, éjjeli - nappali fáradozásinak, 
s hasznos szolgálatainak némi jutalmául — mint becsü
letes ember dússá legyen.

Örökségén összesen t izenket ten osztozának. Név 
szerént: özvegy gróf Forgács Juliána; mostoha-leányai 
és unokái: azaz első nejének néhai Lakatos Juditnak 
előbbeni férjétől Nemes Jósa Páltól született gyermekei, 
úgymint: 1. Jósa Kata — kinek első férje Horváth, má
sodik Tolnay István — ; 2. Jósa Judit, a Szabó Mátyás 
alezredes és nyitrai helyettes - várparancsnok özvegye. 
Ezeknek gyermekeik: Horváth István őrnagy, Szabó Mó
zes alezredes (Bottyán mostoha-unokái), s talán nőtest
véreik. Továbbá Bottyán saját nőtestvéreinek fiai: Nemes 
Tótth István, Séllyey György, és Molnár János, kik
hez gyermekségüktől óta sok jóval volt. Végre legatá- 
riusai: Grassalkovics János és Czagányi Mihály. Gras- 
salkovicsról megjegyezzük, hogy ő — a később her- 
czeggé lett hires Grassalkovics Antal atyja, — Bottyán
nak még a XVII-ik században bizodalmas szolgája, ne
vezetesen íródeákja, s később, kurucz generális korában, 
tábori főpóstamestere vala, és mint ilyen, táborjárásaiban 
részt vön. Minő viszony kötötte a tábornokhoz Czagá- 
nyit? nem tudjuk, azonban ő is régi szolgája volt.

Elhúnyván Bottyán: töméntelen kész-pénze özve
gyének juta, s Palocsay gazdagodék belőle; drága arany- 
ezüst-marháinak jó részét is még életében nejének adá; 
a többi felett az örökösök évekig tartó pereket folytatá-
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nak Forgács Juliána, majd ennek halála után b. Palocsay 
ellen. Ezen ügyben királyi, országgyűlési, kanczellári stb. 
végzések léteznek. Végre a királyi fiscus is beléelegye- 
dett a dologba: az özvegy által bit alatt be nem vallott 
ingóságokat — mivelhogy Bottyán egyenes utód nélkül 
múlt vala ki — magának követeié. Sokan éheztenek a dús 
kincsekre, és sokfelé széjjel is oszlónak az öreg tábornok 
véren szerzett keresményei.

A mi a fekvő-birtokokat illeti: Bagonyát, Vinárt, Var
sányi, Újfalut, Alsó-Szúdot, Szent-Keresztet, és Bálványt 
az özvegy kapta; Bélát a tábornok még életében átadá 
unokájának Szabó Mózesnek, a ki, mint egyéb adatokból 
is kitűnik, kegyencze vala; az újvári házat, Csatát, Ké- 
méndet, Madart és Szent-Pétert a fiscus a szathmári béke 
után elfoglalta, mint Bákóczi által adományozottakat, s 
visszabocsátá a kuruczok által hazaárulásért megnótázott 
elébbi tulajdonosaiknak; Bátorkeszit, Nagy-Bényt, Köböl
kutat, Kis-Ujfalut, Kígyós-Gyarmatot s a lyándi és csudái 
pusztákat az özvegy és az örökösök s legatáriusok közö
sen bírák 1713 sept. 24-kéig, akkor a Pálffy-liáz részére 
kiváltatván, a zálogösszegen osztozának meg. Károlyi 
Sándor önéletírásában olvassuk:

„A bátorkeszi jószág kiváltására az Méltóságos Pálfi- 
háztól cessiót és engedelmet nyervén: in Anno 1713 ab
ban fáradoztam, s néhai Bottyán János successoritól és 
legatáriusitól — mellyek közül t izenket ten  vannak — 
kiváltottam s kézhez vettem minden perpatvar nélkül, 
nevezet szerint Bátorkeszit, Köbölkutat, Kis-Ujfalut, Nagy- 
Bényt s Kígyós-Gyarmat, nevű falukat és jándi (leándi) és 
csudái pmédiumokat.“

E birtokok közül Köbölkutat és Gyarmatot Bottyán 
második nejének adott móringlevelében 6000 forintig le- 
köté vala, — ezen összeg erejéig tehát Forgács Juliána 
részesült belőlök. Gyivát és az alföldi jószágokat: Nyár
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egyházát, Fel-Győt, Szántót az örökösek és legatáriusok 
kapták. A szatkmári béke pontjainak értelmében ezekre 
szállott volna vissza az erőszakkal elvett esztergomi kastély 
is , a hozzá tartozókkal; — eleget pörlöttek érette, de 
Kuckländer míg élt ki nem adta, mint császári főtisztnek 
hatalmas pártfogói lévén oda-fennt, a volt kuruczok elle
nében. Kuckländer özvegyétől aztán Esztergom városa 
vette meg a kastélyt s alakító át városházává, — az örö
kösökkel elébb kiegyezkedvén.

Bottyánnak, 1709 elején Ersek-Ujvárba szállított ga
bonájáért, s ottani házának haszonbéréért, melyet a haza 
megszűkült állapotjában a hadak fizetésére fordítottak volt: 
az Ország 8000 forinttal marada adósa; ez összeget Ber
csényi mint gyám szerezé vissza az özvegynek.

A vagyoni állapotokról többet nem szólván, lássunk 
még nehány más tárgyat, mielőtt munkánkat befejeznők.

Bottyánnak Esztergomban még a régi időkből hu 
embere s talán barátja volt: Boldogfalvi Kiss János, mo
gyoródi czímzetes apát és esztergomi kanonok. Úgy lát
szik , ' a börtönből kiszabadulásának is egyik elősegítóje 
vala; annyi bizonyos, hogy a káptalant Bottyánért elhagyá, 
kuruczczá lön, s az maradt a szathmári békéig. Míg 
Bottyán é lt : hadjárataiban mellette találjuk; a tábornok 
által kiadott szerződéseket mint egyik tanú, rendesen ő 
írja a l á — ; tábori-főpapja volt a hadvezérnek. Vele még 
tisztelendő Ujváry Mihály uram vala, mint tábori-káplán. 
Ez utóbbi esztergomi barát volt, s 1705 tavaszán Bottyán 
titkos eszközlése folytán kurucz részre toborzá a várost. 
Kuckländer kitudván a dolgot: Heisterhez kapkodott se
gélyért, és ez, minthogy Károlyit Kis-Martonnál sikerült 
fölvernie, táborával lefelé sietett, s Esztergom őrségét friss 
hadakkal erősbíté. Ujváry azonban még jókor kimenekült;
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így lön aztán Bottyánnak tábori- s később özvegyének 
udvari - káplánj ávál).

Mi történt Bottyán ezredével a tulajdonos halála 
után? Röviden elmondjuk. A tábornok saját ezredének 
főtisztjeivé derék katona-unokáit, nevezetesen alezredesévé 
Szabó Mózest, őrnagyává Horváth Istvánt tette. Folyvást 
vitéz öreg-atyjok oldala mellett harczolván, a ki apró 
tisztségekről emelé fel őket idők folytán, érdemök sze
rént, — jól bele okúltak a hadviselésbe, a vén oroszlán 
iskolájában. Mikor Bottyán meghalt, a fejedelem, hu tá
bornokának emléke iránti kegyeletből továbbra is meg- 
hagyá a regimentet az tidvözült hires neve alatt; nem 
adományozá közszokás szerént másnak, — a megholt tá
bornok unokái vezérelték a csatákba.

Ez unokák egy ízben következő folyamodványnyal 
keresék meg Rákóczit:

„Felséges Fejedelem!
Kegyelmes Urunk!!

Kénszeríttettünk alázatossan Felséged kegyelniességéhez 
folyamodnunk. — Szegény Istenben elnyugodott Generá
lis Bottyán János öreg-atyánk-urunk a midőn már ugyan 
Istenben elnyugodott öreg asszony-anyánkat Lakatos Ju- 
ditot előbbeni urátul Jósa Páltul a mi édes öreg-atyánk- 
tul özvegyül megmaradóttat elvette volna: kész gulya, 
ménes, gőböly, és sok szép jármas- ökrök, kilenczezer fo
rint kész-pénz maradott vala; sokszor maga szájábul is 
hallottuk, hogy magának semmie nem volt két-három 
paripájánál egyéb. Circiter harminczöt esztendeig lakta- 
nak együtt; valamit kerestenek, mégeddig is mind együtt *)

*) E dologról rövideden K o lin o v ic s  is emlékezik: „1705. április
ban Kuckländer tudósítja Heistert, hogy Esztergom, Bottyánnak és egy 
barátnak biztatása folytán Rákóczi mellé nyilatkozott.“ („Comment. Libri.“ 
lat. föl. 389.)

32
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vagyon, az mostani özvegyen maradott felesége: Forgács 
Juliána O Nagysága birtokában vagyon, minden adós
levelek, mind az jószág egészlen, mind az pénzbéli költ
ség is, — mellyeket láttatik O Nagysága igen distrahálni; 
a minthogy legközelebb az gulyát és ménest maga nevére 
elbillegeztette, el is kívánná adni; félő, hogy mindenkénk 
üdőnek előtte distrahátióban mégyen, azután pediglen 
nem tudunk mihez nyúlni. Mellyekre nézve alázatos kö- 
nyörgésiinkkel kérjük Felségedet: tekintvén hív szolgá
latunkat , édes atyai gondviselése által találjon oly módot, 
hogy az őssi jószágocskánk ne distraháltassék; vagy tör
vényessen revideáltatni, vagy bonis mediis jó contractusok 
alatt megegyeztetni bennünket méltóztassék Felséged, kí
vánván utolsó vérünk kiontásáig híven szolgálnunk, vár
ván kegyelmes resolutióját Felségednek.

Felségednek
alázatos hív szolgái

Szabó Moyzes Vice-Colonellus. m. k.
Horvá th  Is tván  Fő-Strázsamester. m. k.“

Kívül: „Az Felséges Erdélyországi, Magyarországi 
Vezérlő-Fejedelem Második Rákóczi Ferencz Kegyelmes 
Urunk O Felségéhez alázatos supplicátiójok az belől meg
irt Jósa Pál maradékinak“ *).

Rövideden megemlítjük, hogy a jó fejedelem — mint 
a b. Palocsay-levéltárban lévő e tárgyat illető iromá
nyokból látható — azonnal elrendelé az özvegy és a ro
konok barátságos összeegyeztetését. Bővebben nem aka
runk ezúttal ez ügybe bocsátkozni, mivel a jelen folya
modványt nem annyira tartalmáért, mint inkább azért 
közöltük, mert Bottyán unokái s ezredének vezérlő fő
tisztjei Írták. Kár, hogy költe hiányzik; megtudnók be
lőle : hol táborozott akkor az ezer ? *)

*) Eredetije a nemz. muz. kézirattárában hung. föl. 527. Egykorú 
másolata megvan a b. Palocsay-archivumban is.



499

Az egri káptalan 1710. april 8-kán költ eredeti ki
adványa szerént személyesen m egje lent  azon napok
ban a káptalan előtt Horváth István, Bottyán ezerebeli 
őrnagy, — tehát az ezred akkor-tájban Eger körül fek- 
vék: „Egregius Stephanns Horváth, Inclyti Regiminis 
Bottyaniani Supremus Vigiliarum-Praefectus, suo et cog
natorum suorum hoc in passu cointeressatorum nomini
bus ac in personis coram Venerabili Capitulo persona
l i ter  c o n s t i t u t u s ,  in forma solemnis Protestationis 
proponit,.“ stb.1).

Az ezred további működéséről már többet tudunk. 
Ugyanis a fejedelem b. Palocsay Györgyöt s vele a vi
téz Béri Balogh Adámot kevés de elszánt hadakkal által- 
küldé 1710 nyarán Túl a Dunára. Sok csatározás után, 
miközben Balogh Simontornyát visszavítta, az ausztriai 
határokig felhatolt, Sopronyt szorongatá, Kőszeget fel
égette , — végre túlnyomó császári erők kezdették őket 
szorítani; erre Palocsay általjöve. Béri Balogh Ádám 
csüggedhetlenül folytatta harczait, s Rákóczi segítségül 
Szabó Mózes és Horváth István alatt Bottyán regiment
jét és Sándor László ezredessel az egri várból lőszereket 
indíta útnak számára. E hadak Cseplész János ezredé
vel együtt, mely őket a Dunáig kiséré, September 18-kára 
virradó éjjel a pesti malomrévbe csaptak, s ott elfoglalt 
nagy hajókon hirtelenül általköltözének. Szerencsés átfu
tásukról Cseplész másnap a szent-lőrinczi pusztáról, s 
még ugyan 18-kán másodízben Némediről tudósítja Ká
rolyit a).

Bottyán ezere ekkép egyesülve Balogh dandárával: 
vagy másfél hónapig küzdött kétségbeesett, egyenetlen 
harczokat, a mindenfelől reájok áradó ellenséggel; hol itt

!) Palocsay-levéltár.
*) Károlyi-levéltár.

32*
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hol amott jelent meg a serény lovasság, csatázva, űzve 
és űzetve, mígnem Balogh Ádám november elején néme
lyek szerént Szegszárd, mások szerént Veresmart vidékén 
hó'si védelem" után elfogatott, s Budán avvagy Pesten 
Pálffy parancsára lefejeztetett. Erre a vezér nélkül ma
radott hadak a Bakonyba vonták magokat, s onnan ca- 
pitulálának zászlóaljanként, magukra-hagyatott állapotuk
ban1). így mállott szét Bottyán ezrede is, tulajdonosá
nak halála után egy évvel és egy hónappal. így mállott 
szét Túl a Dunán: azon földön, melyen a hires kurucz 
vezér legfényesebb diadalait vítta vala egykor.

Végezetre emlékezzünk a tábornok sírjáról. Hol pi
hennek Bottyán bajnok-tetemei? biztosan nem mutathat
juk ki a halmot. Temetését illetőleg több oldalú utána
járás után főtiszt. Povedák János lőrincz-kátai plébános 
ur által annyit tudhattunk meg, hogy erre vonatkozó 
följegyzések sem a lőrincz-kátai, sem a jászberényi, sem 
pedig a szomszéd jász-fényszarúi, jász-felső-szent-györgyi 
és tó-almási egyházak s községek levéltáraiban nem lé
teznek. S ennek oka igen természetes, mert egy részről 
Lőrincz-Kátán a halotti anyakönyv csak 1743-tól kez
dődve van meg, — de más részről ha meg volna is, 
Bottyánra vonatkozólag aligha tartalmazna adatot, mivel 
őt katonai szokás szerént saját papjai: Boldogfalvi Kiss 
János apát és Újváry Mihály temették el, — nem egy
házi hanem hadi pompával, ágyudörgés között.

A lőrincz-kátai táboron hunyván el: nem valószínű, 
hogy tetemei ama háborús időben Hatvanba vagy Egerbe 
szállíttattak volna, még kevésbé, hogy saját jószágai va- *)

*) A Sághfalvi Sándor-család levéltára, s gr. Pálffy János Pestről 
1710. nov. 11-kéról b. Prínyi Miklóshoz írott levele. (Szalay  L . „II. 
Rákóczi Ferencz bujdosása.“ I. k. 15. 1.)
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lamellyikébe vitettek volna el, mert e javakat akkor — 
az alföldi három pusztát kivéve — ellenség tartá meg
szállva. Leghihetőbb azért, hogy a hős a lőrincz-kátai 
ó temetőben aluszsza örök álmait. A lőrincz-kátai mos
tani templom 1727-ben épült, a réginek helyére, a mely 
körül az <5 temető terüle; az építéskor e temetvény fel
hagyatott, s talán részben fel is dulatott. Most csak az 
ásatásokkor elétiinő embercsontok tanúskodnak egykori 
létéről.

A tábornok sírját tehát ez elpusztult temetőben meg 
nem jelölhetjük; egyenlővé lett halma a földdel, a mely 
csak hírét  hordja immár, hamvait mint drága kincsét 
rejtve tartogatja.

Ha meg tudnók sírját jelölni, felvésethetnők czímere 
mellé sírkövére:

Élt a honért; hon ügyét vérrel vedé vala váltig,
Meghalt: s hunyta után a szabadság porba hanyatlék.
Mégis — boldog hős! . . . még ő sírjába reményt vitt,
S nem láthatta: a szent harcznak mily bús leve vége.
Boldog hős! legalább nem hányt el számkivetésben! . . .
Egykor a hont őrzé: most a haza őrizi hamvát.
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P Ó T L É K Ü L .

A szenvedélyes történetbúvár minden kutatási alkalmat megragad, 
hogy müvét újabb és újabb adatokkal tökéletesbítse. így  én is jelen  
munkám elkészülte után sem adván magamat pihenésnek: még nehány 
új adatot voltam szerencsés fölfedezhetni hősöm élettörténetéhez, azon- 
közben, míg müvem sajté alatt volt. Ezen adatokat a munka szöve
gébe már vagy épen nem illeszthetvén, vagy csak rövideden érinthet
vén, ime e helyütt pótlék gyanánt közlöm.

1. ) A 28-ik  la p h o z . Bottyán 1687-ben a Buda melletti Zsám- 
bék-várának volt kapitánya. Nevezetesen egy Győrött 1687. april 19-én 
kelt szerződés szerént Szlavniczai Sándor Mihály özvegye Kerekes Éva, 
Esztergom vármegyében lévő bajnai urodalmát: úgymint Bajna, Sáp, 
Sári-Sáp s Babály falukat öt pusztával együtt, 2500 forintért 15 évre 
zálogba adja „ N e m z e t e s  é s  Y i t é z l o  B o t t y á n  J á n o s  u r n á k ,  K e 
g y e l m e s  U r u n k  0  F ö l s é g e  z s á m b é k i  k a p i t á n n y á n a k . “ (Egy
korú másolat a komárom-vár megyei c s ép i  közbirtokosság levéltárában. 
Ugyané levéltárban létezik egy az 1697-iki naptár September havá
nál álló jegyzék-papirosra írott levél, mely Csepen kelt, s Pázmándy 
Gergelyhez vala intézve; aláírása: „Szűcs György, B o t t y á n  u r a m  
z á s z l ó  t a r t  éj a m. k.u Egyébként magánérdeké tartalmából azt kö
vetkeztethetni, hogy Bottyán ezrede vagy ezredének némely része azon 
időben Tatában és a táján állomásozék.)

2. ) A 44-ik la p h o z .  Bottyán tábornok 1704. november 16-ka  
éjjelén Érsek-Újvár várát megostromolván, ot még november 22-kén e 
várban és környékén találjuk, de már mint a ráczok ellen az alvidékre 
készülőt. Gréf Bercsényi Miklós Újvárból 1704. november 22-kérél 
nyilt-levelet intéz a ráczokhoz, melyben mégegyszer inti ék e t: hódol
janak be kurucz részre;

„ ...................A karván azért ezen  M éltóságos F ejedelem  a ty a i k e 
gy es gond v iselését a Szent-E nd rei és azok által körülbelől lév ő  rácz- 
ságnak értésére adnom , m agam  is ék et O N agysága n ev év el in tv én :  
valam int óhajtva k ívánják  m agok, cselédjek  és jószágok bék ességes m eg 
m aradását, szeressék  Önnönmagokat, és e m ostani jó alkalm atosságot —  
k it  m ost m egvetvén , ezután nem  már hasonlót o lly  kön nyen  rem ényl-  
h etn ek  —  nyu godt e lm ével a ccep tá lván , v eg y ék  bé m ost grátiáját 0  
N agyságának, b izonyosok lév én  benne, h ogy  senk i té l nem  fé lv e  szaba
dosán m ind tú l úgy in n en  is az D unán m agok jószágiban m ajorkodhat- 
nak, és b ékességessen  e l is la k h a tn a k ; m ire nézve  az k ik  közülök fe g y 
verv ise lésh ez  alkalm atosoknak tap aszta lta in ak : itt az M éltóságos F e je 
delem  és H aza szo lgá la táb an  o lly  fizetések  m eg fog járni, valam int más 
f ize tett m agyarságnak; m e l l y  i r á n t  b í z v á s t  b e  i s  j e l e n t s é k
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m a g o k a t  az  T e k i n t e t e s  N e m z e t e s é s  V i t  é z l ő  G e n e r á l i s  
B o t t y á n  J á n o s  u r a m n á l  ö k e g y e l m é n é l ,  kit itt Újvár táján e 
napokban fel is találhatnak; v a n  is m ár e v é g e t t  ő k e g y e l m é 
n e k  az M é l t ó s á g o s  F e j e d e l e m t ő l  p é n z e  és  i n s t r u c t i ó j a . “

Nevezetes, hogy noha Bercsényi a fő-tábornagy maga is egy 
helyütt vala ekkor Bottyánnal: a ráczokat mégis nem magához, hanem 
ez utóbbihoz rendeli, mint vezénylő - tábornokhoz, a kit Rákóczi külö
nösen megbízott a ráczság ügyében.

Bercsényi e pátensének eredetije Szent-Endre város levéltárában 
létezik, másolatát Réső-Ensel Sándor ur szívességének köszönöm. E 
pátensre Bottyán nyilt-levele kővetkezők, melyet a 45-ik lapon érin
tettünk; egész terjedelmében így hangzik: „Én B o t t y á n  J á n o s ,  
Méltóságos Erdélyi Fejedelem Felső-Vadászi Rákóczi Ferencz Kegyel
mes Urunk 0  Nagyságának Isten által Magyar Haza mellett fegyvert 
fogott Magyar és Rácz hadainak egyik Generálissá, és Tábori Generális- 
Fő-Strázsamestere. Adom tudtára mindeneknek a kiknek illik, ezen 
Pátens-Levelemnek rendiben. Minthogy nemcsak édes Hazánk fiai, sőt 
Országunk ellenségi is igazságos fegyverkezésünknek okát megértették 
bőségessen: arra való nézve Méltóságos Fejedelem Urunk természet sze
rént véle származott kegyelmességébííl nemcsak az elpártolt hazánk- 
lakosinak és fiainak, hanem inkább az egész Dunántúl és innend lévő 
Rácz Nemzetnek —  valakik tudniillik ennekutánna Hadaink ellen való 
fegyverkezéstűi megszűnnek —  az kiadatott Pátenseiben Grátiát hir
detni mindazoknak kegyelmessen méltóztatott; minekokáért kérem, és 
parancsolatom s tisztem, hivatalom szerént intem i s : hogy ezen 0  F e
jedelemsége u t o l s z o r  nyújtott Kegyelmes Grátiáját minden móddal 
béfogadni igyekezzenek, valakik ekkoráig Országunktól való hűségének 
elpártolásában bolyongottak. Kihezképest megirt Rácz Nemzetnek ad-v 
tarn olly teljességes hatalmat: valakik jövendőben szegény Hazánk haj
dani dicsősségével és szabadságával élni akarnak, — elkezdett köz- 
igynek előbbmozdítása mellett fegyvert fogván, és érdemes tiszteket 
magok közül választván, mentül felessebben Kegyelmes Fejedelem Urunk 
hűségére, Rácz hadainknak számát szaporítsák, mellyeknek, mint más 
Országunk s szegény Nemzetünk szabadsága mellett fáradozó vitézink
nek, hórul hóra való fizetések fogyatkozás nélkül meg fog járni, —  
az melly fizetés kezemnél is készen vagyon. Az kik pediglen hely
ségekben gazdálkodások után élni akarnak: jószágokban, házokban, vá
rosokban, falukban bízvást visszaszállhassanak és majorkodhassanak, —  
megengedtetett; parancsolván serio minden rendbéli Méltóságos Fejede
lem Urunk odaérkezendő híveinek s vitézinek: senki említett akár- 
melly helységben lakozó Rácz Nemzetet se házában, se utazásában 
akármelly névvel nevezendő javaiban háborgatni, vagy inkább megká
rosítani, súlyos, elkerülhetetlen büntetés alatt, ne merészelje. Máskép
pen cselekedvén: élete fogy el érette. Praesentibus perlectis exhibenti 
restitutis. Datum ex Castris ad Földvár positis. Die 15. X-bris, Anno 
Millesimo Septingentesimo Quarto.

G e ne rá l i s  B o t t y á n  J á n o s  m. p.w
(L. 8.)
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(Egykorú másolat Kecskemét város jegyzőkönyvében, 1702— 1708  
kötet, 347. 1. Hornyik János ur szívességéből.)

Az e pátensben említett rácz seregek ( „ . . . .  Magyar és R á c z  
h a d a i n a k  egyik Generálissá“) ugyanazok lehettek, melyeket Kolino- 
vics emlit, hogy az Érsek-Újvár rögtöni bevétele által okozott rémület 
hatása alatt lőnek kuruczokká; s ez annál valószínűbb, mivelhogy 
épen Bottyánnak —  Újvár merész megostromlójának —  valának had
testében. Főtisztjeik közül D r a g u l y  nevű ezredest ismerünk, a ki 
később Erdélyben működött.

3. ) A 47-ik l a p h o z .  A nagy-szombati ütközet leírásánál ki
maradt a következő epizód: Midőn az előrerohanó Ebeczky és vele a 
kurucz jobbszárny immár a németek ágyúit is elfoglalta volna: más 
részről háta mögött Scharudi árulása zavarba ejté a gyalogságot, s a 
jobbszárny és közép között az Ebeczky után indult ezredesek hibája 
folytán nyílott hézagot az említett két német lovas ezred elfoglalá: 
Rákóczi, hogy a fenyegető veszélyt elhárítsa, kivont karddal előre akara 
törni karabélyosai élén, e két császári ezred ellen. De főudvarmestere 
Ottlik György, féltvén a drága életet: az ütközet előtt titokban meg
kért nehány nemest, őrködjenek a fejedelem körül, s ne engedjék őt 
személyesen részt venni a csatában; ezek Rákóczi paripájának kantárat 
megragadva, erővel visszatartóztatták. Eltelvén ekkép a pillanat mely
ben még talán segíteni lehetett volna a bajon: nem maradt egyéb 
hátra a visszavonulásnál. ( R á k ó c z i  e m l é k i r a t a i . )

A jobbszámyon Ebeczky után túlbuzgóságból előrerohantezredek ezek 
valának: llosvay, Deák Ferencz, Yáradi János-deák és a győriek, Somody 
Ferencz, Sréter János lovas ezere, végre a vármegy ékbeli fölkelt nemesség; 
ezek után következék Géczy Gábor, s az udvari karabélyos ezer, a melyek 
azonban már megállák helyüket. A főhiba Ilosvayt terheli, mert Ebeczky- 
hez ő állván legközelebb: neki kelle először megindulnia utána.

4. ) A 85- ik l a p h o z .  Bezerédy Imrének Pálffy ráczai által 
Yöcsejnél lett vissz any omatásáról egy szemtanú: Tótth György ekképen 
ir Festetics Krisztinának, Sághfalvi Sándor István kapitány nejének:

„Mint jó Asszonyomnak kegyelmednek alázatos szolgálatomat 
ajánlom. —  Az urnák ő kegyelmének (Sándor Istvánnak) borgyus te
heneit huszonegy darabot és mindeniknek borgyuit 12. praesentis az 
erdőrül Pető György hadnagy uram katonái elhajtották; nem tudjuk 
penig: Rábaköz felé az vizen át, aw agy Kemenes-alla felé hajtották ? 
Mentem azonnal Rétey J á n o s  (?) kapitány uramhoz, Bezerédy uram
nak is Írtam. Lövérül mentem Yöcsejre, az holott találám Bezerédy 
urat; Festetics Ferencz uram is még akkor ott vala. Bezerédy uram 
mindgyárt parancsolá deákjának: Írjon erős parancsolatot, hogy az te
henek a hűl találtatnak, visszaadassanak, —  Pető György urnák is 
irata levelet; de az midőn írnia akarja az deák: esék nagy lárma, s 
mindgyárt lóra kapdozának. Kimene Bezerédy ur maga seregivel, de 
látván az ellenségnek nagy erejét, nem állott meg neki, —  megszaladt 
az katonaság. Festetics Ferencz uram Győrfy Miklós uram kocsijára 
kapván, elment Soprony felé; engem ott szorított az ráczság, nem me
hettem sohová, míg el nem ment onnand; másnap menék vissza Sala-
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monfa felé. Nem tudhatjuk bizonyossan még: hány esett el az kato
naságbúi; szegény Hegedűs Zsigát agyonlőtték, Franczit elfogták, szó
lottám véle.“ stb. Actum Ságh, die 15. 9-bris, Anno 1705.

(A Béri B a 1 o g h-család tolnamegyei levéltárából, Ejszaki Károly 
ur szívessége által.)

5. ) A 106-ik l a p h o z .  Az alulról második sorban említett
„ e g y k o r ú  m a g y a r  l e v é l “ ím ez: „ ........... Sopronnak nekimentek
volt tegnapelőtt, de egyszersmind nem találtuk volt megsütnyi, s ki
vágták az hajdúkat belőlö; vesztek el 300-ig, s Bezerédj ur hadnagya 
Horváth Mihály is elveszett.“

Ezt is Tótth György írja Sándor Istvánnénak, Sághról 1706. január 
8-káról. Horváth Mihály tiszti rangját azonban nem jól tudá; Horváth 
gyalog-ezredes volt, mint kétségtelen hitelii adatokból bebizonyítható.

(A Béri Balogh-család tolnamegyei levéltárából, Ejszaki Károly 
ur szívességéből.)

6. ) A 124- ik la p h o z .  A fertő-sopronyi sánczvonal dicsőséges 
megostromlásáról az egykorú Vízaknai Briccius (Bereczk) .György, ko
lozsvári senator is emlékezik naplójában, 1706-nak nyarán Írván: „Ra- 
butin Szólnoktól indul Eger felé, kéri a várat s nem adatik, s osztán 
tart Kassa felé. — A z a l a t t  a D u n á n t ú l  a k u r u c z  h a d a k  s z é p  
o p e r á t i ó k a t  t e s z n e k ,  a s o p r o n y i  s á n c z b ó l  k i v á g j á k  a 
n é m e t e t .  E s z t e r h á z y  A n t a l  é s  V a k - B o t t y á n  v e z é r l i  ot t  
a h a d a k a t . “

("Szabó Károly s Szilágyi Sándor kiadása; Pest, 1860. 103. 1.)
7. ) A 129- ik l a p h o z .  Bottyánnak a 2-ik jegyzetben említett 

levele következő:
„Méltóságos Fejedelem, Kegyelmes Uram! Alázatossan és enge- 

delmessen szolgálok Fejedelemségednek. —  Kegyelmes Uram, nem egyé
bért kívántam Fejedelemségedet ez alázatos instantiámmal megtalálnom, 
hanem értvén Nemzetes Vitézlő Horváth Tamás Gyalog Fő-Kapitány 
uram ő kegyelme Fejedelemséged előtt való bévádoltatását az iránt, 
hogy ő lett volna oka Esztergamrvárának feladásának, —  az mellyben 
ártatlan; mivel az obsídiókor hogy az kúrárul visszatértem, Fejede
lemséged parancsolatja szerint mindazon nyavalyás állopotomban is, 
két hajdúnak vállára támaszkodván, bévitettem magamat, és ottbenn is 
maradtam volna, de némelly hajdúk admoneáltak, hogy az Istenért ott
benn ne maradjak: mert a német hajdúk és némelly roszak megfog
nak, s megkötözvén labanczkézben adnak. Már akkor láttam magam 
is az nagy confusiót; Bonefuss commendáns uram nem is úgy szállott 
a mint kellett volna, hanem csak mint afféle félemlett csak szuszo
gott. Az palotás vörös hajdúk is felzendülvén, hogy az fegyvert le
rakják, — kik közül hármot vagy négyet in flagranti agyba-fŐbe is 
vertem; Csajághi uram hajdúi szintén úgy már nagyobb részént meg- 
hasonlottak volt: egyedül Horváth Tamás uram fogta jobban az dol
got —  hogy csak halálig tartsák a várót! . . . .  Az minthogy jó lélek
kel mondom, hogy semminek nem oka. Azért alázatossan könyörgök 
iránta Fejedelemségednek: megelégedvén eddig való árestomával, mél- 
tóztassék elbocsáttatni, és előbbeni hivataljába s tisztibe restituálván ő
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kegyelmét, mint Fejedelemséged igaz, hu szolgáját, kegyes grátiájában 
bevenni és conserválni. — Kegyelmes Uram, bár sok volna ollyan 
hadi ember és igaz magyar haza-fia mint Horváth Tamás uram, —  
mellyet eleitül fogva magam is experiáltam. Sót ha maga o kegyelme 
lett volna, magyar hajdúsággal, bár csak 500-zal: olly opíniőban va
gyok, hogy mindeddig is megtartotta volna a várót.

Iterato is kérem Fejedelemségedet: méltóztassék annyi kegyes 
grátiáját hozzám megmutatni, hogy ezen alázatos könyörgő instántiám 
ue légyen haszontalan Fejedelemséged előtt, hanem tegyen annyi kö- 
nyörületességet: méltóztassék ő kegyelmét felszabadíttatni. Melly ke
gyelmes grátiáját Fejedelemségednek igyekezünk alázatossan mind én, 
s mind árestáns Kapitány uram életünk fogytáig megszolgálni.

Ezzel Fejedelemséged grátiájában ajánlván magamat, maradok 
Fejedelemségednek mint Kegyelmes Uramnak 

Karva, 1. X-bris 1706. alázatos engedelmes szolgája
B o t t y á n  J á n o s  m. k.“

8. ) A .143- ik l a p h o z .  Bottyán 1707. január végén történt 
styriai beütéséből visszatértében, illetőleg Fejérvár és Buda felé Babu- 
tin elé siettében 1707. febr. 3-kán Szombathelyen vonúla keresztül, 
mert e napon és e helyütt keletezi Kőszeg városa követeinek kiadott 
következő útlevelét:

„Levelem praesentálé szabad királyi KüszÖgh városa követjei T. 
P. Ap. Uyvári Gergely ur, társával együtt, az én engedelmembül men
nek Sopronban, szükséges dolgok végett. Intimálom azért, és egy
szersmind parancsolom minden Benden lévő Kegyelmes Urunk Ó Feje
delemsége Hadi Tiszteinek, Híveinek és Vitézinek közönségessen: is
mervén az én engedelmemböl menni, békével bocsássák és bocsáttas
sák, személlyekben megháborgatni, vagy mellettek lévő jószágokban 
megkárosíttani ne merészeljék, sőt utjokat mindenekben secundálni el 
ne mulassák, hogy annálhamarébb visszatérhessenek. Praesentibus per
lectis exhibenti restitutis. Datum Sabariae, dje 3. Febr. 1707.

(P. H.) G e n e r á l i s  B o t t y á n  Ján os  m. k.u
(Eredetiről, Kőszeg városa levéltárából, Alsó-Szopori Nagy Imre * 

úr szívessége által.)
9. ) A 149-ik l a p h o z .  Bonbardi Mihály ekkép ír Csobánczról : 

„Csobáncz  arx, etsi lacui (Balaton) minime adsita, utpote arduo 
monti imposita, primum sibi locum, commendationemque deposcit, tum 
a munitione, tum ab amplitudine. Quippe saxo insidens reliqua inter 
obsidioni tolerandae opportuna cisternam nobilissimam in medio obtinet. 
A B a k o c z i a n i s  p r o f e c t o  c o n t r a  B a b u t t i n i u m  s t r e n u e  e s t  
d e f e n s a ,  in  e j u s q u e  o p p u g n a t i o n e  G e n e r a l i s  K r a i t z ,  d u m  
a c r i u s  o p e r i  i n c u m b e r e t ,  v i t a m  a m i s i t . “

(M. Bonbardi: „Topographia Magni Begni Hungáriáé.“ Bécs, 
1718. 78. 1.)

10. ) A 162-ik s 163-ik l a p h o z .  Hogy GyŐr-Szigetben 1707  
tavaszán és nyarán két rácz ezred állomásozott: világos Győrmegye le 
véltárából. I. József császár 1707. martius 5-kén Bécsben kelt rende
leté által megparancsolja, hogy „mivel gr. Stahremberg Guido föpa-
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rancsnokeága alatti hadakból Nemes Győr vármegyére kvártélyra osz
tott német katonaság és három rácz regiment a f a l u k o n  a kuru-  
c z o k  t á m a d á s a i  m i a t t  b i z t o s s á g b a n  n e m  l e h e t ,  —  Győrnek 
Újváros és Sziget nevű külső-városaiba szállásoltassék be.“ Ezen hadak
ból két rácz ezred a Szigetbe juta. —  A Sziget sánczolatai, melyeket 
Bottyán 1707.  június 23-kán megrohant és bevett volt: a Dunánál, ne
vezetesen a mostani fúrdöház és püspöki major tájékán kezdődvén, a jelen
legi árvizgát irányában haladtak, egész a Rábczáig, a hol most a zsidó te
mető áll. Ásatások alkalmával még bukkanhatni nyomaikra.' Árkaikat —  
a mostani vizgát melletti süppedékes medret —  viz tölté vala meg.

Révay Gáspár hajdúinak veszedelméről Pázmándy Gergely, ak
koriban Győrött lakozott lábáncz-magyar nemes, 1707-iki  naptárába ezt 
jegyzé be: „1707.  23. J un i j .  Post mediam noctem inter secundam 
et tertiam horas caedes kuruczonum juxta Jaurinum in Sziget notabilis.“

Ugyan az ő naptárában még a következő jegyzetek olvashatók 
az 1707.  év eseményeiről:

„15. e t  16. A u g u s t i .  Incendiatio praesidij et% oppidi Papensis 
totalis, suburbij et circumjacentium incularum et pagorum ac molarum, 
abactioque jumentorum, pecudum multarum.“

„19. A u g u s t i .  Motio castrorum Babutinianorum deorsum penes Da
nubium, et Palfianorum sursum itidem penes Danubium versa Ovarinum.“

„ S e p t e m b e r .  21 .  praesentis N agy- és K is-B arátira való  excur- 
siója a rácz m ilitián ak .“ (G yőrből.)

E  naptár a csépi közbirtokosság levéltárában őriztetik , Pázm ándy  
G ergely  egyéb  irataival egyetem ben.

11. ) A 175-ik l a p h o z .  Bottyánt Soprony alatt vitt győzödelme 
után negyednapra, 1707.  octóber 6-án,  a Bába és Bépcze között, Vas- 
megyének Sopronynyal határos szélén Uraj-Ujfalun találjuk táborban, 
generál-staabjával együtt. Innét adja ki a következő rövid, de annál 
nyomatékosabb parancsot:

„ N em zetes V itézlő  V i t n é d y  P é t e r  jóakaró barátom nak adassák.
Isten  áldja k eg y e lm ed et!

Vevén kegyelmed ezen parancsolatomat, valamint maga böcsüle- 
tit s életit szereti: mindgyárást környüllévo falukrul parancsoltasson 
tizenhat cséplőt, Kemény-Egerszegen *) lévő fiscális gabonát: úgymint 
Palotai Sámuel asztagját * 2) csépöltesse e l, és ide Újfaluba a Staab 
számára hozattassa ide. —  Egyéberánt ha ezen parancsolatomat elmu
latja: a z o n n a n  v a s r a  v e r e t t e t e m  k e g y e l m e d e t ,  S ü m e g h  
v á r á b a n  k ü l d ö m .  Datum Újfalu, 6. 8-bris 1707.

(P . H .) G e n e r á l i s  B o t t y á n  J á n o s  m. k .“
(E red etije  je le n leg  V ittn y éd y  J ó z se f ur birtokában, V asm egye  

Váth h elységéb en . Szopori N agy  Im re ur szívességéből.)
12. ) A 233-ik laphoz. A gutái ó földvárnak a kuruczok által 

adott „B é k a V á r“ gúnynevét a nép máig fenntartotta, e néven ne

*) A R ép cze -m e lly ó k én  fek vő  h e ly sé g .
2) P a lo ta y  S ám u el császár i párton lév ő  em ber v a la :  azért fo g la lta tta k  

le  ja v a i R ák óczi f íscu sa  részére . A  fiscá lis in g ó -ja v a k  fö lö tt a v ezén y lő -tá b o r
noknak  á lla  jo g á b a n  ren d elk ezn i.
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vezvén ezen a Yág és Yereknyei-Duna egybeömlésénél épült, s négy 
szögletén négy bástyával biré erőd romjait, melyeket a Vág árjai im
már mindinkább sodornak. F é n y e s  E l e k n é l  („Komárom vármegye 
leírása“ Post, 1848,  93.  1.) olvassak róla: „A gútai városháza irányá
ban észak felé, a Duna és Vág folyók közti csúcsban látható egy négy
szegű földvár, mely jelenleg B é k a v á r n a k  neveztetik, s török műnek 
tartják; régi adatok nyomán azonban még I. Mária királynő alatt há
nyatott. A Yág már igen elhordta, s jelenleg csak földhalomból áll, 
hová nagy árvizek idején a gútaiak temetkezni szoktak, mivel meg
történik, hogy rendes sirkertjökben is viz fakadván fel, e miatt sirt* 
nem áshatnak.“

NB. A trencsényi ütközet a jelen munkában, ennek általános 
terjedelméhez mért arányban adatik elő. A kit azonban e végzetes 
ütközet kimerítő leírása érdekel: figyelmeztetem „ T r e n c s é n y i  h a r c z “ 
czím alatt a magy. tud. Akadémia 1864.  július 25-iki ülésén tartott 
történeti értekezésemre, mely a legapróbb részletekig kiterjed. Megje
lent ez értekezés — mindazáital a bevezető tájékozás hiányával, m ely
nek tőlem nem függő akadály miatt kelle elmaradnia —  a „Fővárosi 
Lapok“ 1864-ik évi folyamának november 4-iki s következő számaiban.

*  *
*

Végül nem mulaszthatom el hálás köszönetemet nyilvánítani
1. ) Gróf K á r o l y i  G y ö r g y  ő nagyméltósága irányában, mint a 

ki a hazai történetírás előmozdításának nemes érzetétől áthatva, a Rá
kóczi-korszakra nézve a hazában mindenekfölött gazdag családi levél
tárát szabad használatomra nagylelküleg átengedni méitóztatott;

2. ) Gróf W a s s  S á m u e l  ő méltósága iránt, mint a kinek szives 
közbenjárása folytán a báró Palocsay-utódok archívuma megnyílott előttem.

3. ) B e z e r é d j M i k l ó s  ez. püspök ő méltósága s D e á k  F e- 
r e n c z  ur ő nagysága iránt, mint a kik Bezerédy Imrére vonatkozólag 
kegyeskedtek becses adatokat s hagyományokat közleni velem.

4. ) Z á d o r  G y ö r g y  kir. hétszemélynök ur ő méltósága iránt, 
mint a ki Bottyánnak egy hadfogadó - pátensével örvendeztetett meg, s 
különben is sokképen kegyeskedett gyámolítani búvárlataimban.

5. ) M á t r a y  Gábor, Dr. W e n z e l  Gusztáv, Dr. R ó m er  F lo
ris, N a g y  Iván, S z i l á g y i  Sándor, H o r n y i k  János, R á t h  Károly 
és Dr. N a g y  József magy. akadémiai tag urak iránt, mint a kik közül 
az első a nemzeti muzeum könyvtári őre lévén, ezen állásában mun
kám írásához mindennemű segédeszközöket kivánatomra a legnagyobb 
előzékenységgel rendelkezésemre bocsátani szíveskedett; hasonlóképen 
főtiszt. Dr. Rómer, a ki a magy. tud. Akadémia levéltárnoka, s Nagy  
Iván ur, a ki a magy. kir. egyetem egyik könyvtári őre; Nagy Iván  
urnák köszönhetem ezenkívül a Nógrádmegye levéltárából való m ásola
tokat. Dr. Wenzel Bezerédy Imre lefejeztetésére nézve közlött velem  
érdekes adatokat; Szilágyi Sándor ur a nagy-kőrösi és dömsödi, Hor
nyik János ur a kecskeméti, Dr. Nagy József ur a nyitrai-káptalanbéli, 
Ráth Károly barátom pedig a győrmegyei és városi levéltárak számos 
adatait szíveskedtek közölni velem.
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6. ) Főtiszt. L ó s k a y  Benedek és P e t r o  v i e s  Ferencz czist. r. 
tanár urak iránt, a kik Baranya vármegye, Pécs város, és a pécsi püs
pöki levéltárból küldenek másolatokat; s főtiszt. P ö v e  d ák  János lőrincz- 
kátai plébános ur iránt, ki a Jászságban tőn kutatásokat müvem érdekében.

7. ) Alsó-Szopori N a g y  Imre és V é g h e l y i  Dezső barátaim iránt, 
a kik közül az első különösen Kőszeg város levéltárából és saját gyűj
teményéből halmozott el gazdag adatokkal, a második pedig veszprém- 
és vasmegyei nemes családok levéltáraiból.

8. ) W a l t e r  Géza ur iránt, a ki mint a gr. Károlyi-nemzetség 
levéltárnoka, történelmi kutatásaimban hozzám kimeríthetlen szívesség
gel viseltetett, s mint az ódon, elfakult Írások megfejtésének valódi 
mestere, e tekintetben is hathatós segítségem vala.

9. ) Ifj. Cs a p ó  Vilmos kir. kamarás, D a r ó c z y  Tamás, ifj. Be z e -  
r é d j  István és E j s z a k i  Károly barátaimnak, kik közül a két első a 
tolnavármegyei okmányok és hagyományok megszerezhetésében hatha
tósan elősegíte, a harmadik családi levéltárából küldött adatokat, s a 
negyedik a Béri Balogh-család archívumából másolatokat.

10. ) Nagyságos K r a j n i k  Alajos ur iránt, a kinek Kazinczy Fe
rencz öröknevü Írónk hátrahagyott kézirataiból való adatokat köszön
hetek, Bezerédyről s Heisterröl.

11. ) Z o m b a t h  Antal h. ügyvéd, és nt. C s u t h y  Zsigmond ref. 
lelkész uraknak, kik közül az első eredeti okmányokkal, s a második 
másolatokkal ajándékozott meg. Hasonlókép L e h o c z k y  Tivadar ur
nák, a k i  becses gyűjteményét küldé el felhasználásra, s B é s ő - E n s e l  
Sándor urnák, ki nehány rendbeli másolt okmányt szerze.

12. ) Pest, Esztergom és Győr vármegyék, s Esztergom, Győr és 
Pápa városok t. levéltárnokainak, mint a kik részéről kutatásaimban 
megelőző szívességet tapasztaltam. Végre mindazoknak, a kik törté
nelmi búvárlataim terén bármimódon támogatni sziveskedének.

Fájdalom, hogy a kinek l e g t ö b b e t  köszönhetek, a ki munkám 
írására leginkább buzdított, s nagy tudományával, tanácsival minden
képen segélyemre vala, ki saját kutatásai közben rólam soha meg nem 
feledkezék, a legnagyobb szeretettel tevén félre, és juttatván kezeim
hez a müveimet érdeklő adatokat, —  fájdalom, hogy e nemeskeblü 
férfiúnak: S z a l a y  L á s z l ó n a k  többé hálás köszönetét nem mondha
tok, ama hideg márvány miatt, a mely immár sírjára borúi. Jelen mü
vem még az ő elhunyta előtt be vala fejezve, —  s ki hitte volna, 
hogy mire e mű sajtó alól kikerül: már be lészen fejezve az ő nemes 
élete is ! Ki hitte volna, hogy a hála szózatával már csak nagy szel
lemének áldozhatom !..................  Nyugodjanak békével porai; szerény
müvemet a hálás kegyelet koszorújaképen függesztem szobrára.

Pest, deczember 3-kán, 1864.
Thaly Kálmán.



S a j t ó h i b á k  j a v í t á s a .

A 3 -ik  láp on  fö lü lrő l a G-ik sorban a „ v o lt“ szó  k ih a g y a n d ó , s a v e s sz ő  
a m egelőző  sz ó  utón jö n .

A  8 -ik  1. f. a 2 - ik  sorb, e h e ly ett „h ogy  a k é t íz b e n “ o lv a sd  „ h o g y  k é t  
í z b e n . “

A 31 -ik  1. f. a 10-ik  sorb, e szó  utón „háropn“ a „ b á r ó “ sz ó  k ih a g y a n d ó . 
A  3 3 - ik  1. f. a  13-ik  sorb , e sza v a k  e lü l „ m á j u s  1 2 - k é n “ k im aradt a z  

év szá m : „ 1 7 0 3 .“
A 3 9 -ik  1. a lu lró l a 13-ik  sorb, ez : „S oprony, K om árom ,“ stb . íg y  p ó to 

lan d ó  : Sop ron y , G yőr, K om árom “ stb.
A 4 0 -ik  1. f. a 6 -ik  sorb, „ ú g y m in t“ h. olv . „ ú g y  m i n t .“
A z 5 5 -ik  1. f. a  17 -ik  sorb , e h. „ B u d á ra “ o lv . „ m a g á h o z . “
A z 5 8 -ik  1. al. az 5 -ik  sorb, e szó  e lü l „a n ém etek “ k im aradt az „ a z o n b a n . “ 
A  60 -ik  1. a j e g y z e tb e n  f. a  16-ik  sorb, e h. „et p ortar iis“ o lv . „ e x  p o r 

t a r i i s . “
A  72-ik  1. f. a 15 -ik  sorb , „ sá n c z “ h. o lv . „ s á n c z o k . “
A 8 3 -ik  1. f. a 3*ik sorb, e h. „e h írre“ o lv . „e t é n y r e . “
A 8 5 -ik  1. a l. a 10 -ik  sorb , e h. „s bár V ö c s e jn é l“ o lv . „ é s  n o h a  V ö -  

e s e jn é l.“
A  9 4 -ik  1. a l. a  10 -ik  sorb, e z u t á n :  „ en n ek  v a sa s a ib ó l“ o lv . „ k ik  v i s z -  

s z a v o n u l á s á t  f e d e z é k “ stb .
A 97 -ik  1. al. a 9 -ik  sorb, „ se g ó tíl“ h. o lv . s e g é d ü l . “
A  9 9 -ik  1. al. a  7 -ik  sorb, e h. „A  v e s z é ly “ o lv . „S h a  a  v e s z é l y . “
A  124-ik  1. f. a 3 -ik  sorb , e z :  „három  n é g y , a n n y i“ ig y  o lv a sa n d ó  „ b á 

r o m  — n é g y a n n y i . “
A 1 3 0 -ik  1. f. a  8 -ik  sorb, „ultferiorum “ o lv . „ u l t e r i o r e m . “
A  143-ik  1. f. a  2 -ik  sorb , ez  u tán  „ D a t .“ k im arad t: „ R o s n a v i a e . “
A  1 4 9 -ik  1. f. a 1 1 -ik  sorb , „az Őrség“ h. o lv . „a v á r b e l i e k . “
A 158-ik  1. al. a 15-ik  sorb. „In A p r ilis“ h. o lv . „ In  A p r i l i . “
A  172-ik  1. f. a  16-ik  sorb , „rév et“ h. o lv . „ r é v é t . “
A 1 7 6 -ik  1. f. a  6-ik  sorb. „ P e n tz in g “ h. o lv . „ P ö t s c h i n g , “ s a  7 - ik

sorb . „V u k ap atak “ h. „ V u l k a p a t a k . “
A  181-ik  1. f. a 14-ik  sorb , „ fe lü l“ h. o lv . „ f e l ö l . “
A 1 8 3 -ik  1. f. a  7-ik  é s  8 - ik  sorb , le v ő  e  té te lb ő l „m elyet 170 7 -b en  E s z -

terh ázy  A n ta l veze te tt v o lt“ n eh án y  szó  k im aradt; azért íg y  ig a z íta n d ó : „ m e ly e t  
1707-b en  E sz terh á zy  A ntal k e v é s  s z e r e n c s é v e l  s a f e j e d e l e m n e k  n e m  
n a g y  m e g e l é g e d é s é r e  v e z e te tt  v o lt .“

A 193-ik  1. al. a 4 -ik  sorb , „ő rség et“ h. olv . „ ő r s é g é t . “
A 209-ik  1. f. a  1 4 -ik  sorban h ib ásan  á ll e j e g y z é s  „ T a v a m o k ,  v á r 

k a s t é l y “) ;  u gyan is en n ek  a  17-ik  sorban „ T avarn ok ot verték  f ö l“ s z a v a k  u tá n  
k e lle n e  á lla n ia .“



A 2 1 1 -ik  1. f. a 15-ik  sorb , „ ér te“ h. olv . „ é r t .“
A 2 1 9 -ik  1. 2 -ik  je g y ze téb en  „ h e ly en “ h. o lv . „ h e g y e n . “
A  2 3 1 -ik  1. al. a  7 -ik  sorb, „ r é s e “ b. o lv . „ r é s z e . “
A 24 3 -ik  1. al. a 6 - ik  sorb. „ G en ero so “ h. o lv . „ G e n e r o s e . “
A 24 5 -ik  1. f. a 10-ik  sorb, e h. „ sa já t“ o lv . „ t u l a j d o n . “
A 25 3 -ik  1. a l. a 8 -ik  sorb. „ 2 2 0 0 — 3 2 0 0 “ h. o lv . „ 1 2 0 0 — 1 2 0 0 . “
A 269-ik  1. f. a 4 - ik  és 6 -ik  sorb. „H a jster“ h. „ H e i s t e r “ o lvasan d ó . E  

h ad vezér n ev é t  a  m agyarok  H a i s t e r - n e k ,  H a j s t e r - n e k ,  s H a j s z t e r - n e k  is  
írják  v a la ;  m i e so k fe lé  írásm ód közü l a leg h a szn á lta b b  H a i s t e r - t  fogadtu k  el, 
a m in th ogy  az e lső  ív ek en  ú g y  is  van  n yo m ta tv a ; azon b an  m un k án k  n y o m ta 
tása k ö zb en  a lk a lm u n k  lév én  e r e d e t i , sa já tk ezű  a lá ír á sá t:  „ H e i s t e r “ lá th a tn i, 
—  m i is  eh h ez  a lk a lm azk od án k . In n ét a  k ü lö n b ö ző  írásm ód.

A 2 7 5 -ik  1. al. a 2 -ik  sorb, e h. „s leg h ív eb b “ o lv . „s ö t ,  l e g h í v e b b . “ 
A 276-ik  I. a l. a 2 -ik  sorb , „k ét tá r sá v a l“ h. o lv . „ b a j t á r s i v a l . “
A 285-ik  1. f. a  10-ik  sorb, „ k é tsz á s z “ h. o lv . „ k é t s z á z . “
A  2 9 6 -ik  1. f. a  1 7 -ik  sorb, „ v éd e lm ére“ h. o lv . „ o l t a l m á r a . “
U g y a n  e lapon  al. az 5-ik  sorb, to llh ib áb ó l á ll C u s a n i  n ev e  H a r t l e b e n é  

h elyett.
A  2 9 7 -ik  1. 1. sz . je g y ze téb en  „K ovács Is tv á n “ h. o lv . „ K o v á c s  J á n o s . “ 
A 30 2 -ik  1. f. a  4 -ik  sorb. „ H ev es h a r c z “ h. o lv . „ H e v e s  c s a t a . “
A 3 1 4 -ik  1. f. a 4 - ik  sorb, „b lop u ad áján “ h. o lv . „ b l o q u a d á j á n . “
A 3 4 5 -ik  1. a l. a 6 -ik  sorb , „ m ia tt“ h, o lv . „ m e l l e t t . “
A 3 4 7 -ik  1. e lső  sorában e szó  után  „ s z e m é l y é b e n “ á lló  v essző  k itö r -

lendŐ.
A  351-ik  1. al. a 12 -ik  sorb , „ sz eb e lléb i“ h. o lv . „ s z e η o g r á d i .“
A  36 4 -ik  1. f. a 9-ik  sorb , „ se reg e it“ h. o lv . „ s e r e g é t . “
A  36 5 -ik  1. a l. a  17-ik  sorb, „ k e ile“ h. olv . „ k e i l . “
A 36 8 -ik  1. al. a. 3-ik  sorb , „ fé lig “ h. o lv . „ f e l i g . “ ( =  fö lig .)
A 38 1 -ik  1. f. a 9 -ik  sorb, e h. „a  fe jed e lem h ez  Ő h o zzá  i s “ o lv . „a f e j e 

d e l e m h e z  s ő h o z z á  i s . “
A 395-ik  1. f. a  9-ik  sorb. „ 1 0 0 0 “ h. o lv . „ 1 2 0 0 .“
A 4 0 3 -ik  1. f. a 6 -ik  sor ig y  o lv a s a n d ó : „ A z ú j v á r i a k  e z e n k ö z b e n  i s  

s z o r g a l m a s a n  p o r t y á z á n a k . “
A 4 1 3 -ik  1. al. a 14-ik  sorb, e sza v a k  u tán „ V á g - U j b e l y  t á j á n “ p on tos  

v essző  ; teen d ő .
A  4 1 6 -ik  1. al. a 3 -ik  sorb. „B ú r“ h. o lv . „ B á r .“

Bécsbcn, nyomatott Jacob és Holzhaueon-nél.




