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ELOSZO,
Magj^arország lionvódelmi intézményei közt, a leg-

idktl úgyszólván

régibb

tényezt látunk

napjainkig, egy nevezetes hadi

szerepelni, mel}"

azonban irodalmunkban

sem liadtörténelmi szempontból, sem

bl nem

még

volt

nac/ipbb folyóin,

fkép

pedig

a,

culturális tekintet-

figyelemre méltatva.

a Dunán szerepelt hajóhadakat^

nevezetesen

magyar

Ertem a hazánk

népek,

hajós

király-naszádosok

és

a

késbbi sajkások intézményét.

A

magyar nemzeti sliadak felemét kezdetben tud-

valevleg a nyilakkal, karddal,

könny

verzett

lovasság képezte.

követ késbbi századokban
hadakkal

nehéz lovasságnak,

Azonban
alakulása

a

meg

a

Csak a honfoglalást

tette szükségessé az európai

megismerkedés

való

vérttel és kopjával fegy-

és

gyakori

idejében egy harmadik hadelem

vala foglalni a

magyar hadseregnél

geinknek ékessége, dísze

tély

Ez

adta

nagyobb

geltek,

a

magyar hadrendszernek már ezen els európai

:

késbb! király-naszádosok fejedelmi hada.

tálya.

mérkzés

gyalogságnak életbeléptetését.

és

súlyát,

beszállni a vizén

tért

kezd

királyi hajósok s

Ez

volt hadsere-

olykor legfélelmesebb

meg háborúba vonuló

hogy mekkora

o

is

osz-

seregeinknek a tekin-

melyet elleneink a szerint mérlehajórajjal volt képes a

támadó

évkönyvek, egykorú hadi

nemzet szem-

ellenséggel. Krónikák, legendák,
tud(')SÍtások s

hadleirások hiven,
1*

vagy legalább közel híven jegyezték

fel a

magyar folyami

De annál mostohábban
bántak vele egj'etemes hontörténelmi mveink, söt még a
speciális hadtudományi munkák is, az e fajta históriai

hajóhadak

erejét és %T.selt dolgait.

A hajóhadat

irodalomnak egész homlokvonalán keresztül.
legfeljebb csak staífage gyanánt hozzák
teles
s

események ecsetelésénél

mindig futólagosan

egyes kivé-

fel

csak a háttér homályában

;

Legtöbbször

és felületesen említik.

a gyalogság nevezete alá foglalják a hadi hajók legénységét

noha a hajógyalogság, még az önálló magyar

is,

hajóhadi intézménynek elhanyatlása korszakában

mind

szervezetre,

gyalogságtól,

mind

is,

taktikára nézve különbözött a szárazi

úgy hogy

egyiknek

az

gyzelmei vagy

vereségei korántsem tudhatók be a másiknak dicsségére

vagy rovására. Yizi hadaink egészen sajátszer intézményének sem múltját, sem történelmi fejldését, hajóhadainknak sem szervezetét, sem hadviselésök módját, sem
fegyvereit

nem

ismerjük

még egy

e tárgygyal

tüzete-

sen foglalkozó monographiából.

Nemzeti hadviselésünk

nelmének egyes

fejezeteit

és

haderrendszerünk

ragyogó szellemek

törté-

alapos

és

tudósok világították már meg. Dolgozataik új irányt

je-

lölnek kritikai történetírásunk mezején, és valóban gyön-

gyei

a

magyar tudományos

nyújtottak,

hogy

irodalomnak.

min

a felfogás

hadtörténelmünk mozzanatait megítélnünk.

ri

a

Programmot

magaslatáról

kelljen

Kitn

isme-

magyar hadak alkotó elemeinek, utolérhetetlenek

magyar taktika jellemzésében

és bírálásában.

De

képben, melyet például az ázsiai és honfoglaló

a

a

vonzó

sök

hadi

szervezetérl és verekedési módjáról, a magyar lovasságról és gyalogságról, a hajdúkról, hadzsoldosokról

fekete seregi'l,

a

rlassikai

vagy a

renaissance hadmvészetérl.

a váreröd és erdítés

régi

rendszerérl élénkbe tárnak,

egészen kitértek a magyar folyami liajóliad emléke

A

hadtudomány

külföldi képviseli közül

viselésünk vizi eszközeire

is

néhányan had-

figyelemmel voltak ugyan,

csakhogy nem hatoltak elbbre a XVI. századnál,

gyunkra vonatkozólag oly

nak

el,

miszerint a
az

lehetetlen

ö

elöl.

feltn

és tár-

tájékozatlanságot árul-

magyar folyami hajóhad kérdésében

tekintélyökre

Néhány

támaszkodnunk.

lapra terjed közleményeik a magyarországi hajóhadról

csak fogyatékos kivonatok a nyomtatásban megjelent hadi
jelentésekbl, melyek alapján a magyar hajóhadról szóló

adatokat vagy hézagosan adják, vagy czélzatosan ferdítik
és

anachronismusokkal hamisítják. Szóval, a közforgalom-

ban lev hadtörténelmi munkák, melyeket nagyérdem
szerzik

tisztelt

nevének fölemlitése nélkül

is

mindenki

ismer, bár eléggé széles alapokon terjeszkednek ki a ne-

mesi és jobbágyi fölkelés, a gyalog, lovas és tüzér katonaság, a zsoldos és önkéntes had, a telekkatonaság és a vár-

megyék

zászlóaljai,

a vitézosztályok

osztályozása,

a zászlóaljak

létszáma és alkata,

a használt fegyvernemek

és

hadi jelek, a hadak fegyelme, vitézsége és taktikája ismertetésében

:

a

vagy csak az

magyar hajóhadat vagy egészen mellzik,
I. Ferdinánd alatt életbeléptetett hat fka-

pitányság említésénél hozzák

végvárak

és

fel

néhány

szóval,

mint a

partok rizetére rendelt külön hadcsapatot.

Pedig a dunai hajóhad, mint önálló hadi szervezet,

minden idkben korszakias hatással dicsekedhetik. Magyarország vizi liadrendszere történetírásunkban

nyára behatóbb megfigyelésre méltó. Korára

is

né?:ve

bizofelhat

az ösidök ismeretlen liomályáha, az ezeréves magyar államban,
pedif)

egyids a mai/yar

királíjsággal.

A

XI. század óta állan-

dóan lényeges alkatrésze nemzeti hadaink szervezetének

;

a nélkül, liog}^ azt átliatóbb tanulmányozás mellett tudo-

másul vettük volna. Találkozunk vele a magyar hadsereg
számos világtörténelmi viadalaiban, mikor a haza egére

emelkednek

vészföllegek

s

mikor a fenyeget

veszély

kitartóbb buzgalmat igényel az idegen uralom jármától
való szabadulásra. Ott küzd bátor elszántsággal

Árpád-házi királyaink zászlaja

a vad

alatt,

elnyomásánál, a külellenség gyakran

már els

erszaknak

ismétld rohamai-

nak visszaverésénél, sziklavárak megvívásánál, népek

és

országok hódításánál. Sokszor egészen magára hagyatva,
bástya gyanánt öntestével torlaszolja
határait,
és

vagy ketté metszi a Dunán

el

és fedezi a

és a Tiszán, a

haza

Száván

Dráván az ország szivébe törekv ellenséges hadak

országútját.

Védelmezi a hont északon a német császárok

telhetetlen hódítási vágya, délen a hatalmas bizanti biro-

dalom, majd a keleti barbár világ rettent invasiói ellen.

Termetes szörny gályáival egy pillanat
népes várakat
ügyes,

könny

vezeti

vagy

állit

és

az ellenség útjába folyamok közepén

mozgékony, karcsú

kiséri a

lovas hadoszlopokat
lest vet az

alatt fölszerelt

véd, ritkábban
;

s

a

hajlékony hajóival

támadó gyalog

kémszolgálatokat

teljesít,

és

gyakran

ellenségnek és észrevétlenül, nesztelen, olykor

szélsebesen siklik oda az ellenfél tábora alá,

lobogó haraggal vitorláz várfalai tövébe

;

majd ismét

egyszer köz-

pontot képez, másszor tartalékot, felmerül szükség szerint,

a mint azt a király vagy a vezér taktikája, a kapi-

tány és a vajda eszélye megkívánja.

De

miveltségtörténelmi szempontból

is fölötte

érdekes

közelebbrl megismerkednünk egy olyan hadi intézménynyel hazánkban, melynek élén néha külföldi tapasztalatokkal biró világlátott ós tengeren képzett jeles katonák,

vagy befolyásos magyar fnemesek

és kiválóan

kegyelt

;

udvari emberek A^ezérkedének. Ezek állandó érintkezése,

majdnem

közlekedése népünk és katonaságunk

családias

vizi hadosztályával

nem maradhatott mívelö

hatás nélkül.

Folyóink partvidékén, a hajós telepek, a naszádosok
sajkások gyakorlati nautikus iskoláiban, úgyszólván

nappal a viz hátán, neveltetett és edzdött

már

és

éjjel-

a zsenge

gyermekkortól fogva egy átöröklés útján állandósult ma-

gyar vizi

légió,

mikor Magyarországban még nem

létezett

semmiféle állandó had.

Ez

a híressé lett

magyar

•»milítia

navaUs«, mely fá-

radságos és nagy ügyességgel járó vizi hadmesterségét

valóban mvészet gyanánt, egészen hagyományos antik

formák szerint gyakorolta,

s

mely a höslelküség,

és társadalmi fegyelem szigorú kellékein kivül

don fegyverzettel,
töl

kitartás

még

tulaj-

fölszereléssel és a többi hadelméleteink-

különböz tulajdon folyambeli

stratégiával birt.

Meg-

honosítá hazánkban a hadi hajó- és hidépités mesterségét,
és

már

a

magyar királyság els századaiban hajóépít

népes gyártelepeket

létesített,

melyeknek XVI. századbeli

czéheiben a hajóépítés technikája oly
kedett,

hogy Bécsbe

is

fejlett

tlünk szegdtették

tökélyre emelel

a hajóépít

pallérokat.

Ám

ha

áll

az,

hogy a legrégibb történet a hadak

története, melyly^l a leginkább

hódítások által létrejött

államnak fejldési mozzanatai

szorosan egybefüggiiek

is

ha a hadak a világtörténelem tényezi, melyek valamint
általában ösvényt készítenek a nemzetiségnek, míveltségnek, polgárosodásnak,

áldásainak

;

ha nálunk

és terjesztették

mvészeteknek
is

és

a béke

minden

fentartották nemzetünket, védték

míveltségünket

:

akkor valóban nem kis

fontossággal bír történelmi ismeretünk haladására a hadi

eseményeknek

és a

hadakozás eszközeinek

mentl

szaba-

tosabb, minél részletesebb ismerete. Nemzeti történetirá-

simk egy kimagasló

alakja, Ipoli/i Arnold, csak pár évvel

ezeltt jelszó gyanánt hangoztatá, miszerint a hadtörténelmi
adatok felkutatása, gyjtése

tudományos vizsgálata föfeje-

és

képezi míveltségf'órténchni feladatainknak.

zetét

E

buzditó jelszó után indultam,

midn

hadtörténel-

münknek egy olyan ágára vetettem szemeimet, mely még
megoldatlan probléma gyanánt állt elttünk, de mely már
az eddigi szórványos adatok világosságánál

oly érde-

is

kesnek bizonyult, liogy a vele való legkimerítöbb foglala legterjedelmesebb

kozást,

nyomozásokat méltán meg-

érdemlé. Mindazonáltal hiú és fölösleges dolog lenne azzal

ámítanunk magunkat, bogy a magyarországi

magyar nemzeti typussal

jelenlegi

magyar

had-

valami speciális magyar inventio, vagy bogy az

viselés

saját

vizi

birt volna.

hazánk nagyobb folyóin
eredetit és

nem

is

és

A

legkivált a

nemzeti találmány ,

hadakozás

vízi

Dunán, nem

hanem az

öshaj-

dan öröksége, egy srégi hadi gyakorlatnak folytatása a magyarok

által,

mely nemzetünknek nem csak azért vált

mert utólérhetlen virtuozitással zte, hanem azért

becsületére,

is,

mert

be-

költözése alkalmával okosan tudta felhasználni saját elnyeinek

biztosítására az új hazában talált régi hadi traditiókat és az

európai czivilizáltabb harczmód követelte eszközöket.

A történelmi
zetet szenteltem

folytonosság feltüntetésére külön feje-

munkámban

beli vizi hadviselés

a római és a hán-avar kor-

nevezetesen pedig az akkori dunai

hajóhadak halavány' emlékeinek. Igyekeztem tehát a dunai
hajóhadak létezését a legrégibb idkig visszavezetni.
régibb adatok során

összeszedtem és lehetleg

E

egybe-

hangzó rendszeres történelmi rajzzá alakítám a inagyar
királyi hajósok,
szii

különösen a magyar király-naszádosok hosz-

múltjának minden jelentsebb eseményeit, valamint a

sajkásoknak liadi

szolgálatát

II.

Mátyás országlatától a

sajkás intézmény megszntéig.

Ezen egész anyagot

hat szakaszra osztám fel köny-

vemben. Négy szakasz a dunai vizhaderö történetének, az

hajóhadunk szervezetének, katonai

ötödik folyami

s

tár-

sadalmi viszonyai ismertetésének, a hatodik a dunai hajó-

had

vezérei,

kapitányai és vajdái idrendi lajstromának

van szentelve. Könnyebb áttekinthetés czéljából
jegyzékkel

s

pontos név- és tárgymutatóval

kámat, a mi egyébiránt

ma már

is

tartalom-

elláttam

mun-

nélkülözhetetlen kelléke

minden terjedelmesebb tudományos könyvnek.
Bár feladatomat

tam

fel,

még sem

nehézségei elöl;

a,

odaadás melegével karol-

teljes

térhettem ki egészen az úttör kezdet

mert a tárgyamra vonatkozó

levéltári

adatok csak a XVI. századtól kezdve jelentkeznek.

E

anyagot nagyobb részében a budai magyar

or-

levéltári

szágos és a bécsi államlevéltárakból merítem,
teljesen

korántsem meríthettem

ki.

de persze

Sok lappanghat még

a fasciculusokban érintetlenül, feldolgozatlanul, nálamnál

szerencsésebb kutatók számára; vagy talán számomra

idt engedne, hogy

azt,

munkában netán tévesnek avagy fogyatékosnak

bi-

ha az Isten alkalmat nyújtana

mi

e

is,

zonyulna,

majdan

helyre

és

igazíthassam

Mindamellett e csekélységgel

is,

s

bvíthessem.

mit a dunai hajóhadak-

nak eddigelé csak kevéssé ismert intézményérl

történet-

irodalmunkba átültetek, némi hézagot vélek pótolni, a

mennyiben nagyszámú ismeretlen dolgot derítettem

fel.

Kutatásaim közben szíves készséggel segítették el

Torma Károly, ^^fJU I'^nre, Pauler Gyula,
Thaly Kálmán, Nagy Iván, Károlyi. Árpád, Pesty Frigyes,

czélom elérését

:

Ortvay Tivadar, Majláth Béla és Csontossy János akadémiai
tagok,

nemkülönben Nagy Gyula magy.

orsz. levéltári tiszt.
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Gábor belgrádi fiskolai tanár és Zúher József

Vitkovics

komáromi fispán. Fogadják mindnyájan meleg köszönetemet.

Hálámat nyilvánítom még

Arnefli Alfréd ndvari tit-

kos levéltári és báró Sacken Adolf hadügyi levéltári igaz-

nagyméltóságaiknak a vezetésök

gatók

alatt álló levél-

tárak szíves átengedéseért, úgy szintén Amjtjdics Germán
karlóczai

elzékeny

az

seki
tal

excellentiájának

gör. kel. patriarclia ós érsek

könyv-

liberalitásért,

melylyel nekem a szerb ér-

és levéltár használatát

megengedte

egyút-

s

Febérváry László sajkás fövajdának a karlóczai

tárban rzött XVIII. századi olajfestésü arczképét

levélis

ren-

delkezésemre bocsátotta.
Okleveles fü(jgeléket« is csatoltam

»

kám, nielj

mnnkámlioz. Munvolt szánva és

eredetileg székfoglaló értekezésnek

csak a királyi hajósokról és a király-naszádosokról tárgyaló
szakaszt foglalta magában, idközben, fleg barátim ösztönzésére, tetemesen fölgyarapodott és újabb kutatásaim

alapján

még néhány

fejezettel bvíttetett.

E

bvítés

is

már

nagy mérvben igénybe veszi a Magy. Tudom. Akadémia
hazaíias áldozatkészségét.
hogii

a méhjen

tisztelt

Akadémia lehetvé

egész kötetre fölszaporodoft

nem az
mii

teljes

egészében jelenhetik

XL

századi naszádos

udvari titkos
valók.

a

A

és

okmányt

munkám

a budai magy.

eltt.

önálló

Közöl-

közérdek XVI.

Ezen emlékek a bécsi
országos

levéltárakból

gyjtést csak arra az idre terjesztem

magyar folyami hajóhadakról,

egtj

kivételképen

hanem mint

meg a nagy közönség

és actát.

azért,

hogy ezen

tette,

darab eddigelé kiadatlan

király-naszádosokról,
és

székfoglaló

értekezések során és megcsonkítva,

tem összesen

hálám

Véghetetlen tehát a

ki,

melybl

nevezetesen a magyar

vagy semmi avagy csak nagyon kevés

hézagos nyomtatott emlékkel rendelkezünk.

II.

Lajos

;

ELÖSZt'l.

1

I

király 1525. évi pergament szabadalmi levelére vonatko-

zólag

meg

kell

jegyeznem, liogy bár a m.

cancellária

kir.

által

mint »Commissio Domini Regis propria de Consilio«

lett

kiállítva,

kétségtelenül

eredeti

király aláírása és pecsétje hiányzik

de hiszen az eredeti okiratok
és

nem minden idszakban

Továbbá

a pecsétet tartó

az okmánj'^on

;

és

ugyan

nem minden

az okiratról

egyes esetben

Írattak alá a királyok

három átfzési hely

a hátirat pedig igazolja,

A

liitel.

teljes

által.

jól látható

hogy ezen okmány

Komárom vármegye közgylésén is kihirdettetett. Ehhez ma szintén, mint régen, az eredeti okmány
felmutatása kívántatik, söt régebben az ilyesekben még
szigorúabbak voltak, mint ma. Az oklevél eredeti példánya
Komárom vármegye levéltárában XXIV. 1525/31. levéltári jel alatt riztetik. Az » Okleveles faggelékben« közölt
1609-ben

másolatot Zúber József komáromi fispán úr ö mlga

vességébl vehettem

A

föl

szí-

munkámba.

feldolgozásnál figyelemmel voltam hazánk egye-

temes történelmére.

Nem

ragadtam ki az összesemények

közül a vízi hadnak élményeit, hanem elbeszéltem azokat
úgy, a mikép magokat valósággal eladták, a többi orszá-

gos eseményekkel együtt.

Fölösleges

mondanom, hogy

ezen utóbbiak csak a történelmi háttért képezik mun-

kámban,

és

hogy könyvem ftárgyát Magyarország

lyami haderejének története
ménj^ek közbeszövése
és annál érdekesebbé

teszi,

által csak

melyet az országos

fo-

ese-

érthetbbé, tanulságosabbá

akartam tenni. Buda visszavételétl

kezdve a már sokkal ismeretesebb történelmi háttért
csak egyes érdekesb vonásaiban mutattam be.
az ismeretlen részletek eléggé
az olvasó e

De

is,

azért

nagy tömegével találkozik

könyvnek minden egyes szakaszában,

mely olyan dolgokkal

is

— né-

melyek nem csak hadtörténeti

2

ELÖSZÚ.

1

szempontból érdekesek, lianem középkori magyar történe-

tünk közelebbi megértésére sok tekintetben irányadók
Helylyel-közzel idegen

A

elbeszélésem szövegébe.
és az

nyelv

is.

idézeteket kevertem

tudós olvasó iránti tekintetbl

alaposság kedveért tettem azt. Egyes régiségekrl

ugyanis lehetetlen az ö koruknak felfogását, szellemét

és

zamatos velösségét mostani beszédünkkel úgy visszaadni
magyarul, a mint az a régi
kifejezve van.

Hagytam

latin,

vagy német emlékekben

tehát beszélni a régiséget az

saját értelmes és utánozhatatlan nyelvén.

sök

mélyebben világíthattam be az

szerz abban

találja

édesebb jutalmát,

Ez

útaira.

által is talán

Elvégre

fáradozásainak legnagyobb

ha a

régi

és

is

a

leg-

dolgoknak mentl liüebb

eladásával új törekvésekre sugalmazhatja,

okulásra

és

lelkesülósre bírhatja saját korát.
Szolyáljon
ösi

magyar

e

löni/v

is

a nemzeti önérzet fokozására

és

az

vitézi hajlamnak élesztésére, nemzeti hadviselésünk

dics múltjának fölelevenitésére

s

apáink fényes

példáinak

követésére !

írtam Török-Becsén, 1885. évi május hó 5-dikén.

Dr. Szentkláray

Jen.

I.

Római és népvándorláskori hajóhadak a Dunán.
Kontineutális népeink legrégibb emlékeil)en mindig kiváló
Duna parthossza mindvégig
jelentsége van a Dunának.
kezdettl fogva szüntelen telepedésekuek színhelye. A historikus népek a Duna medenczéjél)e rajzanak, vagy al)hól egyegy hatalmasabl) népáramlat által kiszoríttatnak. Hont keres
vándor nemzetek a Dunán csoportosítják államaikat. Elbl)
illyr vagy thrák nemzetek települnek itt, kiket késbb nyugotra
a Duna mindkét partján, a uoricumi és pannóniai Alpok lejpannotin, Galliából kibujdosott népcsoportok követnek.
niaiak, dardániaiak és moesiaiak egy magok lakták a keleti
részt a Duna és a Haemus közt. E fajok birtokai utóbb a
római egységben enyésztek el. Évszámításunk els századának
vége felé a Kárpátok nagy síkján létrejött dák birodalom
vitatkozik Rómával a Duna birtokáért. Azonl)an Traján római
fenség alá hajtja Dácziát. De a Dniester tájairól góth nemzetek nyomulnak elre a Duna felé és magokba olvasztják az
dunai vidékek késbb
itteni daco-román gyarmatosokat.
Dácziával együtt a hunok kezébe kerülnek. Attila után ismét
más barbár nemzetek telepednek ide. Manap az európai indogermánok három nagy családja nagyrészt a Duna- vonal irányáDunán hatol a phoenicziai és hellén
ban alkalmazkodik.
míveltség is keletrl nyugatra, a római cultura pedig megfordított irányban nyugotról keletre. Görögöknek a Duna telepítések és kereskedés pályája, rómaiaknak már hadrendszeri
fontos tényez, mely hódításaiknak alapja és szabályozója. i)
Duna ezen srégi jelentsége teszi, hogy az ó-classikai
forrásmvek már a hitregék költisített korszakában hajókkal
népesítik be a Dunát. Istenek és hsök a Dunán hajóznak
kalandos vállalatokra. Strabo l^eszéli, hogy Hercules egész az
Ister forrásáig liatolt fel és onnan hozta az olajfát, melynek

A

A

A

A

A

')

V.

ü.

OrLvnj)

Tivadar

:

Magyiirovszág régi vízrajza.

I.

k.

:
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ágaival az olympiai gyzök megkoszorúztattak.^) Jázou Kr.
e. 1350. körül szintén az Isteren vezeti a bs argonautákat,

rzött aranygyapjút fölfedezzék. OtveneveArgót, maga Athenae istenasszony építi.
Justinus szerint a görög hsöket üldöz colchisiak vállaikra
emelik hajóikat s hegyeken keresztül átteszik az Isterbl az
líögy a sárkány által

zs

hajójukat,

az

Adriaitengerre. 2)
Tekintve a Duna mindkét partján végbement számtalan
államalakulásokat, mikor a nomád nemzetek ervel és fegyver
hatalmával kizavarják egymást helyeikbl alig lehetünk kétségben az iránt, hogy a Duna már az els emberek kölcsönös
érintkezésében s hadakozásaikban nem képezett legyözhetleu
stratégiai vagy közlekedési akadályt. Ha már a történelemeltti ember is, módját tudta ejteni annak, hogy középeurópai
terményeivel Ázsiába menjen kereskedni, vagy az Északitengeren borostyánnal és egyéb ékszerekkel csereberélni a his:

:

emberének szintén már az shajdanban kellett ahhoz
értenie, hogy a folyókon feltolakodó ellenséget kezdetleges
vizi eszközeivel visszaszorítsa, vagy a békés szomszédokkal
barátságos vizi közlekedést tartson fen. Valamint az életszükségletek kielégítésére szolgáló eszközöket és módokat a fokotória

zatosan fejld tapasztalati belátás találta fel és tökéletesítette
szintúgy a hatalmi terjeszkedés, a faji önfentartás és a
honvédelem elméleteinek legsarkalatosabb tételeit is jol)bára
viharos rázkódtatások, a kínálkozó alkalom, vagy a fölmerül
szükség állitá fel és vitte át a gyakorlati életl)e. Egyáltaljában
csak a történelmileg fejldött és elevenen átérzett létérdek
jelöli ki a történelem természetszer folyamatát. És vájjon
:

képzelhet-e, hogy oly roppant mozgalmak, oly megrendít
viharok közt, a milyenek a Duna partjain már a legrégibl)
idktl kezdve lazajlottak, senki sem érezte volna szükségét a

védelem és hadakozás alkalmazásának ?
római császárok virágzó municipiumokkal és ers
castrumokkal ültetik tele világlnrodalmuk dunai határvonalát.
római Pannónia és Moesia egészen katonai tartományok,
védbástyái a birodalomnak. Fedezik Itáliát és Görögországot.
Mikor Róma a Bosporuson is hatalmi állást foglal, már két
császárt kell védelmezniök. Itt voltak a III. és IV. században
a légiók táborhelyei, melyek közelében városok és erdítmények
emelkedtek a Duna fölött. Megannyi hadmveleti középpont
védfelárkolt sáuczok, tornyok, vagy kikarózott védbástyák.
vonalon feküdtek a balpart elre tolt erdítményei, a jol)bparti
vizi

A

A

A

'j

Geographia,

=

XXXII.

)

3.

I.

k. 2. fej. 39. 1.

•
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várak s a Duna mentében kígyódzó fút katonai telepei, melyekben négy légió vitéz állt rt a batáron. E dunai védreudszer
összefügg láuczolatáu fekszik Carnvnhmi, (rcrulata, Adficxum, Arrahona, Admures, Brigetio, Azaum, Crumerum, Gardelacca, Adherdem, Ciiyi, Ulcisia-Castra, Aquincum, TransAquincum, Matrica, Vetus-Salina, Intercisa, Annomatia, Lusonium, Altaripa, Alisca, Eie, Lugio, Altinum, Aniianae, Teutiburqium, Cuccium, Maláta, Cusum, Acumincum, Tawrunum,
Singidunum., Viminacium, Margum és Contra-Mavgum, Naissus és Scopi, Marcián opolis, Sardica, Axiopolis, Dorostorum
és Nicopolis, a Dráván Mursa, a 8zhYknSirmiumés Bassianae,
megannyi telepbely és katonai erdítmény, melyek részben
maiglan is látbatólag birdetik a Duna gyarmatosító és védelmi

—

nagy jelentségét. *)
A municipiumokat és castrumokat Pannóniában és mindkét Moesiábau vigyázó rszemek gyanánt katonailag szervezett
római bajóhadak fedezték. Az ifjabb Cato mintegy negyven
évvel K. e. birdeté már sarkalatos államelv gyanánt, bogy a
római birodalom nagyobb folyóin mindenütt folyami badi bajókat kell feutartani. Ezen államelv késbb a Dunán is megbajóbadak felállításában.
valósíttatott a parti castrumokat
Emiéköket és neveiket a római történelem forrásmttvei s feliratos kleletek mentették meg számunkra. írtak ugyan a római
bogy a külföld újabb irodalmi termékeit ne
bajóbadakról,

rz

is

említsem

—
— Orosius,

Lipsius és

Vegetius, és ezen

utóbbi

munkájának végs tizeubat fejezetében bebatóbb megvilágításra is méltatá e kérdést. Legújabban nálunk Salamon Ferencz
foglalkozott ezen módfelett érdekes tárgygyal Budapest történetében. De mégis legjobban tájékoztatnak bennünket a rómaiak
dunai bajóbadairól az epigrapbikus emlékek, melyek immár
irodalmilag is értékesítve levén, a tudomány közkincseivé lettek.
Ezeknek tanúsága szerint Fels-Pannoniában, vagyis a fels
dunai ágon, elbb Carnuntum, késbb Vinduhona székbelylyel,
a »Classis Flaria Pannonica« állomásozott. 2) Ismerjük praeTj.
fectusát, Corneliust, ^) és bárom trierarcba kormányzóját
:

—

') V. ö.
Ortvay : Magyarország régi vízrajza. I. k. 253. 1.
Katancsich (Orbis Antiquus) Pannónia és Moesia egész területére s nem
csupán a folyamvidékekre terjesztvén ki figyelmét, az általa registrált
lielységeket és mansiókat tlem eltérüleg közli. Én a Eómer-íéle pannóniai térképet tartottam szem eltt, mely irodalmi kútfk és emlékszerü

nyomok

alapján készült.

-)

Torma Károly

jegyzetei
(Numidia).
L. Cornelius Restitutns,

szei'int

:

Corp. Inscr. Latin., VIII.

PliilipiJevilli
3)

nonicae«

'i)ruefe(-tux

»Classis

Flaviae

Pan-

t
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—

F. Flavius V
t^) és P. Maguius Victovagyis Alsó-Pannouiábau, elkezdve
Crumerum-tó\ (a mai Esztergom) egész Taurunumiij vagy
Singidunnmig (a mai Zimouy és Xáiidorfehérvár), Salamon
szerint Florentia, vagyis a mai Szent-Endre föálloráással, a
»CIass/'s Pannornca« teljesité a bajóhadi szolgálatot Ennek is
ismerjük egy praefectusát a Kr. utáni 79
81. évek körüli
Jul.

Maximust.

rinust, ^)

A

idkbl:

C.

öröklött

át

^),

Közép-Duuáu

—

Emléke egy

Maulius L. Felix-et.

köfeliratbau
reánk. ^) Az al-dunai Felsö-Moesiábau, mely a
Száva torkolatától a Ciabrus folyóig terjedt, a »Classis Flavia
Moesica, vagy »Classis 3íoesiafica« állomásozott. Domitia-

nusnak a Kr. utáni 92

évi becsületi bocsátványában Sex.
Octavius Frontonis-nak neveztetik e bajóraj fnöke. ^) Egv
másik emlék szerint, nem tudni batározottan elbb-e vagy
késbb, P. Aelius Marcianus a felsö-moesiai, vagyis al-dunai
bajóbad vezére. ^)
hivatalos tekintély »Notitiae Dignitatum
utriusque Imperii« czim IV. vagy V. századbeli forrásm '^)
arról tudósít, hogy a »C'lassis Stradensis et Gerriiensis« prae-

A

C. I. L. III. 4025. Oberpettau (Stiria): L. Jul. 3Iaximus trierarcha
Flaviae Pannonicae.«
=) C. I. L. III. 4319.
Brigetio (Ó-Szny)
T. Flavius V....
trierarcha »Classis Flaviae Pannonicae.
3) Ephemeris epigraphica. II. 610. Pííífca (Székesfehérvár mellett)
P. Magnius Yictorinus, trierarcha Classis Fla%dae Pannoiiicae.«
*) C. I. L. III.
726. Kr. u. 79
81. (minden esetre 114 elütt)
Buruéri (Ohersonesus Thraciae).
Salamon Budán felül, nem azon alúl
mutatja ki a helyet a Classis Pannonica számára. Meg-gyzö okoskodása
f^z
» Tekintve
úgymond
hogy hirteleni szükség esetében lassabban
ment fölfelé, mint lefelé az evedzés, Budán felül, nem azon alúl mutathatjiik ki a helyet egy hajóhad számára.
Aztán súlyt helyezvén a Xotitiában említett Florentia nev erdre, melynek a barbárok felöli parton is
volt fiókerudje, a »Burguni contra Florentiam <, így folytatja
Florentia
volt
úgymond
az egész tartomány dunai hajóhadának fállomása, s
itt volt parancsnokának fhadiszállása (praefectus Classis Histriae, Florentiae). Ez a Florentia pedig, Salamon szerint, a mai Szent-Endre helyén
feküdt. Esztergomnál is állomást tarthatott nyári hónaitokban a hajóhad
egy-egj" osztálya. De állandó téli szállása kétségkívül a legjobban védett
ponton volt. az elövárakkal megrakott sziget mögött. Ilyenül leginkább
Szent-Endre mutatkozik alkalmasnak, hol a Duna jege beálltával a hajóhad védelmére a fhadiszállás, Aquincum összes ereje kézügyben volt.
(Buda-Pest története, I. r. 276 — 27 7. 11. Y. ö. még Le Beau, V. r.)
C. I. L. III. D (^= Privilegia veteranorum de civitate et conubio)
XV. (Kezdi vásárhely) Classis Flavia Moesica, quae est sub Sex. Octavio
1)

»Cla_ssis

:

>

—

—

—

:

:

—

<;

—

:

—

:

'")

Frontone.'í
^)

Aelius, P.

C. I. L. VIII.
filius,

9358. (Scherschel

Palatinae

(?).

Marcianus

:

Mauretania Caesariensis)

..... praefectus

>'Classis

:

P.

Moe-

siaticae.«

—

'')
Böclüng (bonni kiadás, 1839. C. 38. p. 104 106.)
sítione Ducis Moesiae primae Áuxilium Mai-gense Margo.«
tura Classis Stradensis et Germensis Margó, x

:

»Sub díspoÉs »Praefec-
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í

fectusa Margumhan székelt, mely eröduek feladata volt a liajóküzlekedést a Dunáu és Moraváu elleurizni. Ez úgy értend,
hogy a Moesia-Prima hadparaucsnokának, a dux-nak, két hadi
ílottilla állott parancsnoksága alatt. Az egyik a »Classis Hisf-

mely a tartomány fvárosa Viminacium eltt álloa másik pedig a »Classis Stradensís Gei-me)is{s,«
mely Mnrgumnál foglalt állást s a Dunáu úgy, mint a Moraváu
rica<i volt,

másozott;

közlekedett. ^) E hajórajoknak folyton czirkáló rsége tartá
hiztossághan a többi közt Yiminaciumot, Singidunumot, Mara Száván,
gumot és Coutra-Margumot, Naissust és Scopit
a hol ez már hajózhatóvá lesz, Sirminm és Bassiauae vidékét,
a Dráván, közvetve a Duna által, Teutiburgiumot, Mursát és
a behajózható partvidéket. ^) Az Al-Duna további mentéu, a
Ciabrus folyótól le a Pontusig, Alsó-Moesia tartománya terjedt
el. Az alsó-moesiai duuai vonal védelmére a » Classís in ^íocsüi
ü)feriorr'« szolgált. Oltalma alatt álltak Tomi a Feketetengeren, melynek közelében Ovidius számkivetési éveit tölte, Marcianopolis, Sardica, Dorostorum és Nicopolis. Trajáu császár
idejében, Kr. n. a 99. évben, Q. Pomponius Eufus volt az alsómoesiai hajóhad praefectusa. ^) Ugyanezen császár 105. évi
l)ecsületi bocsátványál)an már A. Caecilius Faustinus az alsómoesiai hajóraj fnöke. *)
hadihajók kijelölt állomáshelyei idnként változhattak
ugyan, de anuyi bizonyos, hogy azok mindig csak fontosabb
váraknál és i'éveknél léteztek. Fel lehet tenni azt is
mondja Salamon,
hogy azok elosztása megfelelt a szárazi
seregek felosztásának,
azaz a íloreutiai hajóhad szintúgy
szét volt szórva a melegebb évszakokban, mint a szárazi sereg.
]\íinden ponton, hol a jobbparti várnak balparti felelt meg,
múlhatatlanul szükséges volt a hadihajók kisebb-nagyobb
;

—

A

—

—

osztálya.

—

•^)

Látnivaló, hogy a római dunai hajóhad fels-, közép- és
I)

Margum

Ortvay: Kritikai adalékok
és Contra- Margum.

17.

Margum

történetéhez. 18

— 19.

11.;

és

1.

-) Salamon szerint a száva-melléki Pannoniának dunai o>;ztál3'a
3Iursánál, szávai osztálya Sirmiiimnál tartott állomást. (Buda-Pest története. I. r. 277. 1.)
3) C. I. L. III. D. XX. Trajánnak Kr. u. 99. évi becsületi bocsátványában (Philij)popolis)
»Classis in Moesia inferiore«, más szárazi
:

(sapátokkal »sub Q. Pomponio Rufo«.
*)
C. I. L. III. D. XXII. Ismeretlen* lellielyröl Budapesten a
magyar nemzeti Mvizeumban »Classis in Moesia inleriore«, más szárazi
csapatokkal »sub A. Caecilio Faustino«.
Meleg köszönetemet nyilvánítom jeles régiségtvidósunk és epigrapliusunknak, Torma Károlynak, az itt felhasznált kiratú adatok
:

kr)zléseért.
•)

UU.

Buda-Pest története.

SZKXTKLÁKAV

.1.

t

I. r.
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— 278.

ADAK

T<

11.

IRTKNICTE.
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alsó-duuai osztályai eg'ymástól függetlenül, tulajdon paraucsalatt állottak, s mindegyik hajóraj a neki kijelölt vízi
területen telj esi té hadi feladatát. ^)

nokok

Érdélu nagyobb

folyóit is

hajózták a rómaiak.

A régi

Apulumban, a mai Gryulafehérvárott talált felirásos márványtalapzaton említtetik a » collég íum nautaru.m«, a régi Margó
helyén talált egy felirásos kövön pedig a »collegímn utriclaazaz a révészek társulata. Más felirásos köveken
három római vám- és kiköthely fordul el Dácziában.
Traján oszlopának domborképein a római katonák egy része
hajóJwn van feltntetve.
rioim)i,«

A

Pancirollus szerint a római dunai hajóhad ez idben 125
hajóból vagyis gályából, továbbá a Száván, Dráván ésMoraván
közleked 100 kisebb hajóból vagyis sajkából állott. 2) Gibbon
csak annyit jegyzett fel, hogy a rómaiak már Hadrián és az
Autoninek alatt állandóan nagy számú hajórajt tartottak a
Rajnán és a Dunán, hogy ezzel a barbárok országát pusztítsák
s a vizén való átkelésöket akadályozzák. ^)
hajóraj hetedrészét évenként felújították a rómaiak.
köznép és az államhivatalnokok külön adót fizettek birtokaik és földjeik után
arra, hogy a hajóraj hetede évenként részint újra építtessék,
részint kijavíttassék.
hajók kétharmadrésze »agrarienses,«
egy harmadrésze pedig »ludiciariae« nevezettel jelöltetett. '^)

A

A

A

Mommsen

állítja,

hogy Caesar uralkodása idejében 34

millió szeszter volt évenként az államköltségvetésbe fölvéve.

^)

így contemplálva a dolgot (máskép

nem

is

lehet

;

mert minden

más felfogásnak ellentmondanának a fent idézett adataink), könny
belátni, hogy például a fels- és közép-dunai hajóhadnak közlekedését és
feladata teljesítését saját hatáskörében legkevesbbé sem akadályozta a
Salamon által felhozott azon körülmény, mely szerint a Duna zsákutczát
kéjjezett a Vaskapunál
a Csallóközben és a pest-eszéki vonal töbl)
helyén pedig csak lassú közlekedést engedett szeszélyes folyása. (BudaPest története. I. r. 277. I.) A fels- és középdunai hajóhad (kivéve talán
egyes eseteket rendkívüli szükség idején, mikor a hegj^eket is elmozdítliatni helyökböl), mit keresett volna az eszéki vonalon, vagy a Vaskapu
;

zsákutczájában, mikor ama vonalaknak külön-külön hajóhaduk volt,
mely bizonyára nemcsak mint »komp« szerepelt és nemcsak »hajóhid;tk
fonására«, hanem a hadak szállítására és esetleges vízi támadások visszaverésére is használtatott. 386-ban Kr. u. három ütközetben verte meg a
római hajóhad a- keleti góthokat a Dunán, mely alkalonnnal a gótbok
fejedelme Odotheius is éltítét veszté.
3)

Hungarn
Ortvay

:

Ad

notitiam Imp. 101. b; és Gehhardinál: Geschichte d. Rt:ic.lis
damit verbund. Staaten. I. 139. y. jegyz. Hivatkozik rá
Kritikai adalékok Mai'gum töi-ténetéhez. 19. 1. 4. jegyz.
u. d.

Geschichte de.i allmüUyeii Sivlceiix u. cihVícIich
Weltreiches. Leipzig, 1844. T. k. 'JS
'J9. II.
*) Pancirollus, id. iii.
•'')

rövi.

—
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legjoblj

római

hadi hajókat Sfraho szeriut a liguriaiak készítek az olaszországi »Ad navalia« nev mansióban, melynek vidéke legalkalmasabb faanyagot szolgáltatott a hajógyártáshoz. 2) Valósziu
azonban, hogy a dunai hadi hajók készítésére az egyes állomás-

Duna jobb partján, hajógyárak is léteztek, melyek
tengeri
az itáliai hajóknak behozatalát fölöslegessé tették.
politikábékés
eléggé
hadakat illetleg a római császároknak
iok volt. Nem czélzott egyébre, mint leginkább a Középtenger
fölötti hatalom megtartására és az alattvalók kereskedelmének
oltalmazására. Ezt a feladatot tzte ki Augustus császár a

helyeken, a

A

ravennai és a misenumi legersebb állandó római hajóhadakrómai hadi hajók, ideértve azokat is, melyek a Dunán
nak.
teljesítenek katonai rszolgálatokat, két, legföljebb háromsortapasztalás arra tanította a régieket, hogy
cvezsek voltak.
az ezeknél testesebb gályák inkábl) a hiú pompának, mint a
valóságos hadi szolgálat "igényeinek feleltek meg. Az actiumi
gyzelmes ütközetben magának Augustusnak is alkalma volt

A

A

tapasztalnia, mennyire elnyösebb volt az ö könny liburniai
hajóinak helyzete, az ellenség nehezen kormányozható rengeteg
gályáinál. Ilyen könny hajókból állottak az említett ravennai

misenumi hajóhadak is, melyek egyike a Középtenger keleti,
másika pedig nyugoti részei fölött uralkodott, több ezerre meuC)
tengerész katonaságával. Ezen kívül a Provence partján Frejusban szintén állomásozott egy római hajóraj, egy meg GalHa és
és

A

FeketeBritannia közt eszközlé a stratégiai összeköttetést.
háromezer
kirendelve,
volt
hajó
tenger rizetére negyven hadi
tengerész katonával; ezen hajó vaj oltalma alatt állottak a imnvoniai és moesiai dunai hajóhadak.^)
Áttérve azon népekre, melyeknek félelmes rajai idszámításunk IV. százada óta a IX. század végéig viharos felhszakadás gyanánt borították el Közép-Enrópa roppant térségét
és különösen a Duna völgyét, minket magyarokat leginkább
Attilának és utódainak királysága, a szakadatlan öröklési
folyamatban egymásután keletkezett három európai húnbirodaíom és annak Bíjzanczczal, a római caesarismussal, a gallofrankokkal, a bolgárokkal és szlávokkal folytatott háborúi érde-

kelnek közeleblirl.
Egyetlen adatunk sincs rá, hogy a barbár világot alkotó
számtalan törzs, künn Ázsiában, valaha vízi harczot vagy ehhez
liasoulót vívott volna. Mint pusztai élethez szokott népnek,

harczmódjoknál fogva nem volt szükségük
1)

Büvíische Qesc.hichle, III. k. 489.

-)

Kalancslih

")

<li/,/lOII. ill. 111.

:

Ovliis Anti(|nnM.

I.

1.

k. 4-45.

1.

liajókra,

melyek

,
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nem értettek. ^) Balamir fnök 374-ben lóháton kel
Volgán a nyugoti hunok tömegével s a Volga és Don között
lapdh/on veri meg a gyöngébb alánokat. Azután hunok és alánok
ugyanazon zászló alatt egyesülve, midn a góth Hermanrikh
építéséhez
át a

királyságára rontanak, a Falus Maeotist

meg

világos éjjeleken gázlókon hatolják keresztül.

a Borysthenest
könny lovas

A

hunoknak nemcsak a

távolság, de a folyók akadálya is játék
római földre menekül visigóthok Fridighern és Ulfilas
vezetése alatt a Dunához érkezvén, nem mehetnek át a folyón,

A

volt.

s

A

karjaikat a túlpart felé terjesztve, kérik átbocsáttatásukat.
rómaiak csolnakot küldenek hozzájok, melyben Ulfilas és

A

néhány elkel góth a római oldalra eveznek.
római fnökök
az Antiochiában mulató császárhoz küldik ket, hova azonban
csak római hajókon mehetnek. Valens római hajócsajpaiot
rendel ki a kívánságára ariánusokká lett és oltalmába fogadott góthok átszállítására, kiket »honuk dühös ellensége, egy
utálatos és

vérengz

faj«

üldözbe

vett. ^)

Keletrl jve nem

értenek a vízen való mozgáshoz
legfeljebb vájt fatörzsekre
vagy talpakra bizzák magokat, de melyeket csak a benlakók
mintái után faragnak. Mikor a góthok után Balamir
csapatjai a Dunához érkeznek,
is megdöbbenve állapodnak
meg a rengeteg folyam eltt, s nélkülözvén a vízi jármüveket
egyideig nem háborgatják a tlparti római birodalmat, hanem
;

k

hn

folytatják támadásaikat az innens oldali barbárok ellen. De
pár évvel késbb, 441. táján, mikor már Attila áll a dunai
húnbirodalom élén, lángba borítják Moesiát, rohammal veszik
1)6 Singidunumot, átkelnek a Száván s elfoglalják Sirmiumot,
Fannonia fvárosát, s ezzel Thrácziának fordulva, Nissáig és
Sofiáig kalandoznak, bebarangolják Thessáliát a Thermopyláig,
de mindenütt csak lovasokkal harczolnak, hajókat
hadi czélokra ekkorá'g még sehol igénybe nem vesznek. Priscus
érdekes útleírásából legföljebb annyit tudunk meg, hogy a
Duna jobb partján hún révészek tanyáztak egyetlen faderékhól
vájt ladikokkal, melyek a hún hadsereg átszállítására voltak

—

szánva

^).

A
ban

451. év jelzi azon határvonalat, melyen tál az Európáhún had vízi eszközöket is kezd hódítási útjain, világ-

letelepült

1) Nem tartok tle, hogy Grótli
Jakabfi Szilárd, a »Nao-y Morvaország és a magyaroké czímü mnek szerzje, ki a magyarokat tengereken és nagy folyókon költözteti ki shaza jókból, az állításommal ellenkezrl gyzhetné meg a tndós világot.
-) Ammianus Marcellimix, XXXI. 4. »Transfretabantur in dies et
noctes navibus ratibusqne (t. i. a rómaiak hajóin), et cavath arhorum

alveis,

agminatim impositi.«
")

ligno

nos barb.ari portitores in scoijlns unh-o
qnas arboribns sectis et caviilis ad(u:íiant, exoei)erunt.«

Exi-. Lfíffat. 41. 1. »nj('

i-oiisl.avli/iiis,
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hdsPSiuU))!. f Ekkor történt ugyatiis, hogy
Attila a uyugoti római birodalomra vetvén szemeit, seregeit a
Rajna felé indította. Európa Xerxes óta nem látott ennyi
ismert és ismeretlen nemzeteket egy tömegben, melyben a

hafdhiia met/erösífést'ri-

liarczosok

száma 500,0U0-re ment. Márczius havában már a

Duna

forrásainál állott Attila, a Schwarzvvald rengetegeiben,
hol a Galliába átkeléshez minden szükséges anyagot feltalál.

A

hereyni

serdkben ekkor ácsmunkákkal

és

kádárság-

foglalkozó burgundiak laktak. Attila hajófjyárat
Icfjott felhasználja ezen mestereket hadi hajók építésére.

gal

—

—

állít

»A

s

szá-

bükkök
mond Thierry
ezrenként
hogy durva bárkákká alakítva, a Rajna
két partját hajóhidakkal kössék össze. « ^) E^ volt a hunok els
hajóff l/ára, melynek készítményeit csak a Rajnán használta Attila.
zados

tölgyek

és

hull<,ak a fejsze alatt,

A

Schwarczwaldtól hegyen-völgyön jó messzire húzódik
Rajna vizéig. Ide kellett a hereyni gyártmányokat
átszállítani. Attila nem ismer akadályolcat. Az elkészített
hajókat szekereken és guruló szálfákon viteti odébb rendelnagy barbár ]uintha ismerné a classicai kor
tetési helyökre.
hasonló példáit Xerxes, Hannibál és Oetavianus szintén megkísérlek a szárazföldi áthajózást, és sikereik Attila után a
késbbi századokban is számos utánzásra találtak. -) Sajátsáaz út a

A

!

»Attila^ fiai és utódai

1)

történelme. «

Sidonis

Apollinaris iitáu,

Paiiegyr. Aviti. 325. v.)
-) 793-ban Nagy-Károly is szárazon viteti át hajóit Saalfeldliül
Frankfurtba. Az »Annales Guelferbytani* czímü évkönyvben olvassuk
vKarolus resedit Reganespuruc inde transmisit scara sua ubi necesse
fit
post hec egrediens uavigio pervenit in 8ualafeld ad fossatuni
jnagnum liieme incboante cum illis navihus et per terram tractis et per
íiumina venit ad Franchonofurt et ibi hiemavit.« (Pertz : Monum. Germ.
Tom. I. iiag. 45.) És ismét 797-ben »Karolas rex iteruni in Saxonia
cum naves magnas per lerra tractas et per aquas, et in ipsas fecit castelluni, et constrinxit saxones nimis.« (Ü. o.) A metzi évkönyvek tanúsága
szerint, a normannok Parist ostromolván, kétezer lépésnyire szárazon
viszik át hajóikat a Szajnára. {Bouquetnél, VIII. 69. 1.) De már Herodot
állítja, hogy a thrácziai földszoros átmetszése csak perzsa dicsekedés
mert Xerxes minden nehézség nélkül viteté át az Isthmuson hajóraját.
(VII. 24.) A spártaiak a peloponnesi háborúban 60 hajót szállítanak szárazon, a leukádiai földszoroson keresztül, Pylosba. {Thucydides, IV. 8.)
Hannibál a tarentiaknak ajánlatot tesz, hogy hajóraj nélkül is kikött
szerez nekik, ha hajóikat szekerekre rakva szárazföldön vitetik odébb.
(Polybius, VIII.) Dio Cassiiis beszéli, hogy Oetavianus az ö hajóit egy
ízboi a nikopolisi földszoroson kei'esztl szárazon szállíttatá az ambrácziai tengeröbölbe, mássz()r meg a ]ieloponnesi földszoroson a tengerre.
(L. L. és LI.) Késbb a X. században Nikétász patrícius kelettl nyugatra
vitorlázván hajórajával, azt a többször említett peloponnesi szoros szárazföldjén viteté keresztül, s aztán megverte vele Methone és Pylos
mellett a krétai seregeket. Ugyanezt teszik a kereszteshadak is, midn
Nicaea ostrománál Kiosból, az askániai tengeröböl mellett, három órányi
:

;

;

;

:

;
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Logy egy kútföbcu som

találliutiii

uyomát

tiuuuk, liogy

zen

rettent hadjárata alkalmával a Loiren is, mely
folyót pedig a chalonsi ütközet eltt a liúu sereg általános
egyesülési helyévé tette, vagy a Vesle vizén, melyet szintén
helevont hadi terveihe, vagy a Szajnán, vagy más galliai folyón
hasonló vízi hadi készületeket tett volna. Még a 452. évi itáliai
hadjáratánál sem tapasztaljuk, hogy valahol, noha sok vizén
megfordult s a várvívás mesterségében is töbhször megprólx'ilkegyetlenül feldúlt Aquiléja
kozott, hajókat használt volna.
ellen szintén csak a vívás rendes eszközeit: futó árkokat, ostromkosarakat, hágcsókat és alagárkokat vett igényhe. Pedig
Aquiléja akkor jeles római kiköt s a kalózság elnyomására
rendelt állomási helye volt egy római hajóhadnak. ^)
Nem mulasztom el mellesleg fölemlíteni itt, hogy a
»tizenegyezer szüz« phantastikus legendája is körülbelül ebben
az idben szerepel. Diognetus britt királynak leánya Oi'solya
tizenegy jól fölszerelt három evezs hajót rendel ki, hogy azokon
világ minden részébl tizenegyiiómába búcsút járni menjen.
szent hajókázás a
ezer szüzet gyjt maga mellé a hajókra.
Rajnán történik Köln felé. Itt hírül veszik, hogy Attila hunjai
a nyugoti tartományok ellen törekszenek. De ez nem háborgatja a jámbor szzeket, s leeveznek a festi Rajnán egész
Bázelig, s onnan gyalog zarándokolnak az örökvárosba.
Visszajövet egy soha nem létezett pápa, Cyriacus, kíséri el
ket. Kölnbe érkeznek és rémülve tapasztalják, hogy Attila a
várost már ostromzár alá fogta. Attila kardra hányatja a
szüzeket, hajóikat i)edig elszedefi fölök. ^) E mesebeszédnek,
melynél külímben nagyobb esztelenségeket is olvashatni a
német krónikásoknál, legföljebb csak az lehet történelmi
alapja, hogy idszámításunk els századaiban a Rajnán is
hadi hajók közlekedtek, és hogy Attila Kölnben zsákmányul
ejthetett néhány ilyen hajót, melyek hadi vállalatainál hasznára voltak.

•Attila

A

A

A

távíjlságva szárazon szállítják át hajóikat a nicaeai tóra. {]ViUceu

:

Gescli.

A XV.

század els felében a velenczeiek is kénytelenek liajórajukkal szárazon menni át az Etscli folyóból a Gardatóba.
Ugyanezt teszi II. Mobamed szultán a Bosporuson, Konstantinápolynak
1453. évi utolsó ostroma alkalmával. (Hammer: Gescb. d. Osmaniscb.
Eeichs. II. 23. 1.)
') Thievry szerint a római hajóhad nem szerepelt Aquiléja ostrokérdi
452-ben Elveszett-e már
mánál. »Hová lett ezen hajóhad
akkor a római erö minden nap növeked szétbomlásával, vagy ellenkezleg a császár hívta vissza, hogy a ravennai hajóhadhoz csatolja és a csánem tudjuk. « {Attila történelme.
szári lakot annál biztosabban fedezze ?
d.

Kreuzzüge.

I.

147.

1.)

—

—

'?

:

I. r.

176.

1.)

-) Lásd
»CijHacus pápa és a
kezésemet Kath. Közlöny. 1868. évf.
:

th^enegijezer oysohjaszib:«

czím

érte-
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vcudégnói) órkczett a, ró.nai
Attila halála után száinus
^rd^mk a gepidák
KómánaL
birodalomba, megannyi ellensége
es a szetoi Hunnia
síkját
Tisza
a
453-ban
királya foglalta el
Pannoniában, Sirmiumto egész
vében Attila székvárosát.
s
szállásokat s bn- okaA hataaz osztrogAthok foglaltak
Duna
Noricumot szabfa^.
és
Dalmácziát
ííivá Felsö-Moesiát,
hatai^
Itália
egészen
közt
pa'-tján a Nori- és Juli- Alpok
a kerülök rugók es svevek

sSg

A

Xb

izéleinazátlan germán nemzetek:
es
a Duna közelében, Carsus
er e zkedtek. Alsó-Moesiába
Felso-Moemé^
DoSorum körül, alánok telepedtek. Jöttek
siába és Pannoniába: sarmaták,
a ke cti
a Dunaia .f^^tkti
499-re következett télen megérkezett

^^^^'l}^

ról

"

lunno-yendo-lDolgárok szövetkezett serege

is.

«
^ /"-"^^^
^""f
avi.^h^^rc.-

nem értenek
dö.ö.Uöft ezen összes harhárok
kelnek
tömlkön
I'^/^o... Lovaik farkára kötött
,f

vaa-v a téli

-ta^D--:

évszakot választ ák berolianasaikra

mikoi

vizi

átszállitliatiák tarszekereiket,

hiányában könnyen
oljon^ Ilyenkor
éJ gyalogságukat a befagyott
köze vo tak
is jeg
Dunán állomásozó római hajóhadak
•i
szövetsége^-odabm
is, kik a
ek^dve. Még az áruló gepidák
vettek
is
^ konstan
bért
évi
n.ég

Sivek

Zlgukat

seinek czimét bitorolták, söt
hanem romai liajokon teljetinápolyi udvartól, nem tulajdon,
egyc keleti
szolgálatot. Általában véve
s tik a vízi katonai
].edig
Mikor
hadeszközöket.
vízi
sem ifit ma^iánrc
úgynevezett romai
találkoznak
mindig
lyenekr szüksége\an,
bajban római hajokkal, dere,,szövetségesek és vendégek, kik a
yAvnük.
hiékkel ^a,9:Y ladikokkal kezökve
maradt ránk egy
Az 558-559. évekbl érdekes emléke
Zabergán hün kirá y vezersaiátszer tengeri csatának, melyet
-olgab szlav^^^^^^^
alattok
s az
; alatt a kutrigur hunok
^
Justmian
bolgárok vívtak az elöregedett_
^^^^^^J^^^í' ^h^f
hos
a
akko
Chersonesust
ésathrácziai Chersonesus ^latt
melye^^ a
castrumh.d^
Germanus védelmezé egy jelentékeny
tolda belfölddel egybeköt szúk
császár a thrácziai félszigetet
ei^minden
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bítve, lioüíy ;i vizet jol)ljau hasítsa. Két oldalához két evez
volt kapcsolva, hátulján pedig egy lapát szolgált kormányul.
nádszálak közei gondosan be voltak tömve gya]ijuval és
kákával, hogy a víz beszivárgása meg legyen akadályozva.
Ilyenek voltak a hunok által feltalált hadihajólc ! Mintegy
százötven ilyen hajó készült el rövid id alatt. Aztán levontatták a mélasi öbölbe a félsziget nyugoti oldalára, hol vízre
bocsátották s hatszáz fegyveressel megrakták. Abban volt
bizalmuk, hogy a várat zaj nélkül megkerülhetik, s annak
védit álomban vagy henyélve meglepik. De Germauus jókor
a Hellespontusészreveszi a cselt. Míg a nádhajók készültek,
ból elhozatta a római gályákat s a part és vár közötti öbölben
hunok hajóhada az evezk nagy eröködésére csak
elrejté.
a tenger hullámai szinte játlassan, tétovázva haladhatott
szottak a könny kosarakkal. Mikor az öböl irányába értek, a

A

A

;

római gályák egyszerre minden oldalról rajtok ütöttek. Az
els összecsapás oly ers volt, hogy a hunok egy része rögtön
a tengerbe fordult. Egy sem állhatott meg közülök lálián oly
ersen, hogy fegyverét használhatta volna. A gályák mozgó
tornyok gyanánt jártak-keltek a talpak közt, s azokat rohamukkal felforgatták és elsülyesztették. Zabergánnak nem maradt
egyéb hátra, mint visszaindulni a megmaradt seregével a

Duna

felé. ^)

késbb kétszázezer várklin nyomult a Duna
onnan a római birodalom belsejébe. Khánjokat,
a
kirl itt megemlékezni akarok, Baján-nük nevezték.
utóda
világMéltó
a
megalapítója.
birodalom
bún
második
rendít Attilának Baján Sirmium birtoka után vágyott, s si
Két

évvel

balpartjára

s

!

örök gyanánt követeié azt vissza a rómaiaktól. Egy alkalommal megkereste a singidunumi római parancsnokot, kivel jó
egyetértésben élt, küldene neki ácsmestereket, hogy meleg fürdt építtessen magának. Kérése teljesítve ln. De a mint az
ácsok megérkeztek, Baján legott hidat akart velk veretni a
Dunán. Azonban ez hosszas nehéz munka volt, mely a rómaiaknak nem lehetett inyökre s melyet a dunai hajóhadukkal
könnyen meggátolhattak. Ez a gondolat megdöbbenté Bajáut.
Eszébe futott, hogy neki is nagy szilksége van a Dunán saját
hajóhadra ! Lefoglaltatta tehát hunjai által mindazon nagy

római hajókat, melyekhez Fels-Pannoniában hozzáférhetett,
bármily alakúak voltak is a,zok. Ezeket aztán a visszatartott
római ácsok által kiszélesbbítteté, magasabbra emelteté, va.gy
megnyújtatá, a mint a szükség magával hozta. Szóval valóságos hadi hajókat készíttetett magának. A római ácsok e mun')

Ayathias

:

Hist. V. k. 1(57.

1.

—

Utána:

Thierríj, id.

iii.

141.
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eijij darva s i;/cii rossz föfszercle.iií hím hnjúhad álluil e/Jj.
Baján római foijlijokaf rahszolgákaf rendelt ki. aktátokul^ hoijij
a hun evezsöket a hajók kezelésére betanítsák. Mikor ez meg-

kajából

,

volt,

lattal,

hajóhadát Singidunumig, azzal a parancso
hogy hatoljon fel a Száva torkolatába Singiduimm és

leszállítatá

közé. Az alatt ö maga szárazon hadsereget vezetett
a sirraiumi félszigetre. Mikor a hún hajósereg rendeltetési
helyére érkezett, Baján a Száva mellett, Sirmiummal szemben,
két húnsereg egybetalálmár ers táborban állomásozott.
de még
kozása megdöbbent esemény volt Pannoniában

Sirmium

A

;

nagyobb lett a zavar, mikor meglepetve látták, hogy Baján
ugyanazon római munkásokicai, kik hajóit átidomították, hidat
kezd veretni a Száván. A siugidunumi kormányzó, ki ezen
egé^ tájék katoaai felügyelje volt, kérdre vonta ugyan
Bajánt, de
azzal mentegetzött, hogy a hidat a róm'aiak
érdekében készítteti, mert gyorsan akarja csapatait a Moesiát
és Pannoniát dúló szlovének ellen vezetni. A mi tovább történt,
általánosan ismeretes. E hún hajóhad s a szávai híd történetéhez szövdik Baján istentelen esküjének és Sirmium elfoglalásának emléke.
A hún hajóhad további sorsa azonban ismeretlen. Baján
alkalmasint jól felhasználta azt késbbi hadjáratainál. Örizetére
szolgálhatott az, midn a szlávokou, bolgárokon és a hunok
maradványain uralkodva, fejedelmi tanyáját a Duna és Tiszti
közti síkon felütötte, mikor Singidunumot ostromlá és Viminaciumot erszakkal elfoglalta, mikor Alsó-Moesián át a
Feketetenger mellékére csapott, vagy mikor Dalmácziát és
Thrácziát tzzel-vassal pusztítá, s aztán Priscust Vimiuaciumban ostrom alá fogta. Tény, hogy Baján utódának is ers
hajóhada volt a Dunán, melylyel seregeit 016-ban Konstantinápoly alá vezette, és aztán 62h'-ban szövetkezve Heraklias
ellen Khosroessel^ a perzsák királyával, a keleti blrodalovi
megaláztatását újból megkisérlette.
hún-avar hajóhad ekkor a
Barbysus torkolatánál foglalt állást, szemben a két és három
sorevezs római gályákkal, melyek a kikött környezték.
hún-avarok e tengeri hadjárata hajóhaduknak töukretételével
végzdött. Vaunak irók, kik állítják, hogy ezen hajórajt a megigázott szlávok elhitették, a Dunán leszállították, a Barbysus
vizében rizték s kezelésével is meg voltak bízva.
Körülbelííl egy századdal késbb, 717-ben, a saraceuok
jelentek meg roppant sereggel és nagy hajóhaddal, elbb a
szüntelen gyötrelmek közt remeg Konstantinápoly falai alatt,
majd aztán a Dunán, a bolgár népek ellen. Azonban a bolgárok mind szárazon, mind vizén derekasan ellenállottak mggtámadóiknak és legyzvén ket, kényszeríték hajóikon keresni

A

A
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menedéket. Futva siettek vissza a Feketetengerre, a liouuau
de egy hirtelen támadt förgeteg megrongálván s elmeritvéu hajóikat, útközben tönkre tette ket. ^)
Még egy dunai hajóhadat kell említenem Nagy Károly
frank király és Tudun avar khán idejébl, mely a második
európai hím birodalom viszontagságos történetének zárjelenetei
közt fordul el.
frankok hajóhada az, mely csak hódítani
jött a roskadozó Hunnia dunai tájaira.
gall-frank birodalomban a Merovingek helyébe Kis
Pi])iu lépett. Trónját 768-bau fia Nagy Károly örökölte. Nagy
Károlynak 791-ben háborúja esett Tudunnal, a hún-avarok
királyával. Két évig készült e háborúra Nagy Károly. Hadmveleti alapját a Fels-Dunára fektetvén, úgy intézkedett,
hogy itáliai hadserege az Alpokon keresztülhatolva, a Dráva
és Száva völgyein át oldalba foghassa az ellenséget, mely ellen
a Duna két partján a frank fseregnek két hadteste fog mködni.
Na<ijj Károly rengeteg hajóhadat úsztatott le a Dunán, mehj a
bajor csapatokat és a táborozási készleteket szálUtá. Feladata
volt e hajóhadnak a két szárazt hadosztály mozgalmait figyelemmel kísérni, és szükség szerint egyiket vagy a másikat támogatni. 2) Az avarok sem maradtak tétlenek. Fbb erejöket a
Duna jobbpartja hosszában egyesítvén, nagy buzgalmat és
sietséget fejtének ki védelmi rendszerök kijavításában és tökéletesítésében. Helyreállították rhingjeiket és roppant mennyiség hajító gépekkel látták el magokat. De hadihajóik nincsenek már ekkor !
konstantinápolyi vereség után soha sem
tudták a hunok annyira összeszedni erejöket, hogy hajóhadat
állíthattak volna. Nagy Károly ellen is csak rhingjeikbl
hadakoznak. Mikor Nagy Károly 79 l-ben Bécs alá érkezik, és
dunai hajóhadát az avarok megpillantják, oly szörny ijedtség
fogja el ket, hogy Bécset a frankok kezében hagyva, nyájaikkal együtt a közeli hegységeket borító erdkbe vagy legközelel)bi rhingjeik mögé futnak. ^)
dunántúli Hunnia egész a
Vág vizéig meghódolt Nagy Károlynak.

jöttek

;

A

A

A

A

')

IX.

Johannis Ghronicon Venetum. (Pertz

:

Monuiii. Geriuau. Toni.

p. 11.)
")

Annales Laurishamenses ad annum 791. »Bojoarii« cuni

ci)in-

navihus ilevehehantur, per Dannbium seeniitla
aqua descendere jussit.« (Pertz : Mouum. Germ. Toin. I. p. 34.)
'0 Itaqiie avari cum ex iitraque ripa vidissent exercituin et classem
per médium fíiivium venientein, tantus timor Deo faciente illos invasit,
ut dimissis praesidiis munitionum, fugae latibula quaererent.« {Atinalista Sax;h Pertz: Monum. Germ. Tom. VIII. p. 562.) Ugyanerrl szól
Enliard fuldai évkönyve »Karolus propter multa inala et praedationes
ac caedes, quas liimni exercueraut in populo Dei (t. i. a németek közt !),
provocatus, congregato exercitu in Baioaria iuxta Anisam fluvium, cum

ineatilms

exercituí?,

qiii

:
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hadi hajúkíit vezetett a nagy rejedelem vízi
hanem 792-beu egy az o korának polgá-

rosultságát meghaladó csatornázási terven is dolgozott, mely
Ijizonyára századunknak sem válnék szégyenére. Terve volt a
ivajnát a Dunával csatorna által egybekötni, hogy megszakítás
nélkül szállíthassa hajóhadát a Rajna partjairól a Dunára,
s onnan le a Tiszáig, melyen tul a folytatandó hadjáratok
frank kereskedelemnelc
czélja, az avarok birodalma terjedt.
is Jiagy hasznot ígért e csatorna. »A kik az e féle dolgokhoz
azt tanácsolták a királynak,
értenek
írja egy krónikás,

A

—

—

hogy a liednitzet, mely a Majnába szakad s ez által Maiznál
a Rajnával egyesül, meg az Almonát (Altmühl), mely Regensburg fölött ismét a Dunába szakad, kösse össze egy 6000 lépés
hosszú csatornával, mely nagy hajókat is megbírna. « ^) S
csakugyan Nagy Károly a csatornát 300 láb szélesre és oly
mélyre tervezte, hogy vize a hajóhad megbírására is elegend
maga
legyen. Az ásatásokat, melyeket katonák végeztek,
személyesen felügyelte. Már harmadrésze készen is volt a
nagy mnek, midn szokottnál bvebb szi eszés áradásokkal
borította el a különben is nedves természet vidéket, s a csatornát is teljesen megrongálta. Károly kénytelen volt kitérni a
természeti akadályok nehézségei és az e miatt támadt zúgolódások ell
nem folytatta többé félben hagyott mvét. -)
Ismerve a kemény küzdelmeket, melyeknek árán Nagy
Károly és fia Pipin 790 805. években az avarok fensségét

—

;

—

innni populo suo, ieiuniis et obsecratiouibus ti'iduo celebratis, exerci(,um
dividit. Ipse cum franci.s, alamaimis et Baioariis ex australi X)arte Danubii
per Cumniibei"g", saxonibus et thuringis cuni parte fraucoruin per littus
septemtrioiiale pergentibus, frisonibus ver et qui nem ipsis deputati mmt
aavali evectione per alveum euntibus, Pannoniam ingressus, hunnis perterritis et fugientibiiíi, omnes eorum regiones usque ad Rába tluviiun
Chroferro et igne devastat.« {Pertz : Monuni. Gerin. Tom. I. p. 350.)
nicoit Moissiacense körülményesebb a hunok erüdítniéuyeire nézve
»Et
exterruit e(is Doniinus in conspectu eius, ita ut nullus ei resistere auderet,
sed ubiciimque aut fossatum, aut aliquam firmitatem sive in montibus aut
\\i fiumhia (a folyók partjain), ant in silvis
factnm habnerunt, statini ut
ipse (Károly) aut exercitus eius ibi advenit, continuo aut se tradiderunt,
aut occisi sünt, aut per fugám dilapsi.« (Pertz: Monum. Germ. Tom. I.
p. 299.) Háii hajóhadnak tehát ekkor semmi ni/oma.

A

:

')

U.

Poéta Saxo ad ann. 793

o.

:

inductis ambos duni jungeret anines
Gurgitibus, ])Osset pup2}es etferre natantes,
In Rlienum de Danubio celer efliceretur,
Et facilis cursus ratibu.s.« (U. o.)
»

-

.

.

.

.

Ekkehard krónikája ekképen írja le az esetet »R,ege autem
propter bellum cum Hunnis susceptum Regensburg sedente, persuasum
est ei a quibusdam, posse percommode a Danubio in Rlienum navigari,
'-)

:
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uicgdöntütték ós a Lajta, Eába és Dráva folyókat is hatalmukba ejtek, el kell fogaduiink a föltevést, hogy e fontos védvonalakat, a frauk terjeszkedési törekvéseknek ezen iiélkülözhetlen támaszait, kell számú alkalmas rségekkel ersítették
meg, a mint azt Pipinrl határozottan állítják Eegino és
Eginhard évkönyvei. Pipin az alsó Drávánál állította fel frank
rcsapatait, fölszerelve azokat természetesen a vizi hadviseléshez szükséges hajókkal is. 824- -826. években délrl a bolgárok hatoltak be a Száva és Dráva közé. Az egykorú Eginhard
krónikája szerint hajóikra szláv harczosokat rakván, a Dráván
lolfelé eveztek és az általok elfoglalt tartományban a pannóniai szlávok fölé kormányzókat állítanak. ^)
Innentl fogva visszafelé számítva ötszáz esztend múlik
el a harmadik és az els európai húnbirodalom megalapítása
között. De e roppant idköz mitsem változtatott a hunok hagyományos taktikáján, megszokott fegyverein vagy hadi fölszerelésén. Mikor a nemzetségek vállalkozó csapatai 884-ben új hon
keresésére indulnak si telepeikbl, a Közép-Volga keleti
vidékérl, ott még ugyanazon hunokat ismerjük fel beunök,
kikkel ötszáz évvel elbb a Közép- Volga sík térségein, az
ural tövében, vagy a Don és Deneper lapály ain találkoztunk.
Az Etil folyón
is még pogány szokás szerint, baschkir módra
fömlökön (super tulbou) úsztatnak át, mint tette 374-ben
várostrom és a megszállások
Balamir, az els hunok fnöke.
mesterségérl fogalmuk sincs, ritkán is állapodnak meg erdített helyeknél, hanem csak nyilt városokra rohannak. Ok is

k

A

csupa lovasság, mint félezer évvel elbb eleik. Fegyverzetök is
ugyanaz: kard, vért, íj, kopja. Bámulandó következetessége a
nemzeti jellegnek, mely önmagától s önkéntesen semmi idegent nem vesz fel magába, hanem mindvégiglen csak önmagához marad hasonlónak Csodálatos izmossága a faji typusnak,
melyet azonos és állandó helyi körülmények közt hosszú idk
!

Árpád magijarjainál csak az
viharai sem változtatnak meg
európai érintkezéseknek, a kényszerségnek a következméni/e a
!

si

Radanciam et Altmouam flnvios eiusmodi fossa duceretur, iiiuie
navium capax, quia lioruin fluviorum altér Dauubio, altér Rlieiio

inter

esset

luisceretur. Confestim rex cum oimii ecniiitatu suo ad lociim Imis operi
a|itum venit, ac magna lionnniini multitudine congregata, totuiii autuiinii
lenipus in lioc consumpsit. Dufta est itaque fossa iuter i)redictos fluvios
diium millium passuum longitndine, terceiitorum pediiiu latitudine,
sed fnistra
nam propter iiiges pluvias et tei'ram, qiiae paliistris est
iiaturaliter, opus qiiod fiebat stare uon potuit, sed quantiim terrae a fos!«oribus interdiu egestuni fuerat. tantiim uoctibus huino iterum relabente
subsidebat.« (Pertz : Monum. Germ. Tom. VIII. p. 168.)
') V. ö. Fekete
Zsigmond : Privina országa. (Nemzet, 1884. évf,

—

;

483.

sz.)
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Küu

felhasználása
e^"kU^ök beszerzése és hadi czélokra

az

szomszédsagabau,
shazában, akozárok. bolgárok és bessenyk
ügyesség
lovaglásbeli
hasonló
az azokéival egyforma fegyTerek.
szazadban Európa
IX.
a
mint
M
uralkodtak.
és hasonló taktika
különíelc yizi jarniuMé közelebb vonulnak, fölszerelik magokat
es ladikokkal
tutajokkal
vekkel és eszközökkel, hídkészletekkel,
De mindezen
cátkelhessenek.
folyókon
a
is hoo-y meglepetéseknél
sereg rendes folszeremagyar
a
tartozn,
nem
még
ekkor
.ok teher
azt magokkal, hogy
csak h'llethnnl ávatossághól viszik
léséhez
ne hozattassazavarba
által
ellenség
támadásoknál az

A

hirtelen

nak.

Hanem

maga nemében mar

azért e primitív fölszerelés a

Maurikios az o taktikájáakkor is annvira megfelel, hogy
azt a görög hadsereg e^e.
állítja
gyanánt
ban utánzandó minta
fobjamokon való atkenagg
a
úgymond
keU
»Gondoshjdni

-

lés

-

azokról, melyeket tnt ágtekintetébl hldkészlrtelcröl^slm lehet

szokása ^erxnt m,g egy
nak (plóta) nerezüi^, és a skythák
pa dolga he Legyei
deszkákkal
másik
a
veri,
rész a hidat

is, hogy helolok ladikokat
nkör laqii h'csh'börböl készült tömlk
jelenti) lehessen csmalvy
is
ezt
»a7cO'.a«
(talpat.' saikát. mert a
folyókon nyár
ellenség hirtelen megtámadásakor a

melyeidben az

idején átúszhatnak

a harczosok.«

-)
,

,„

^

•

i

,

fordulnak elu esetek, mint
korában, hogy a magyar
Tudun
vagy
Baján
elfordultak Attila,
nem
vitézkedik a Dunán vagy a tengeren;
,

A magyar vezérek korában is

sereo- vízi

harczban

uoyau saiát

mégis a magyar hadaknak
hadakozásnál sikerrel lehetett

építette hajókon, de

kiket

a

vízi

cSjan elemeivel,
alkalmazni.
.
„
i-..^
toioMidn 568. táján a kereszténység ellenségének a romai
keleti
a
és
jelentkezik
mozgalma
köknek els háborús
fenyegetni a szerbek lelbirodalmat mind iobban kezdi vala
magokat a gorog-romai
ha.sználjákaz alkalmat és függetlenítik
bolgár fejede em
Simon
888-ban
aztán
birodalomtól. Mikor
kezet fogva a hunokkal,
Bvzanczot megtámadja, a szerbek
császárnak, ki a
görög-római
segítségére sietnek IV. León
telepult
Etelközbe
imént
csak
a
bol-árok aldunai szomszédait,
tartja, hogy biznépnek
harczias
vitéz
és
ers
ma'^yarokat oly
i

:

meghódíthatni
tosan hiszi általok a bolgárokat
nev hajóhadnagyot kiüdi
Szklérosz
császár Nikétasz
ki gazdag ajándékokkal
Al-Dunára
az
hajócsapattal
ers qöröq
fnökkel a szovetCsörsz
vele és
iárníván Ariád elé, megköti
hajóhadat es
dunai
megersíti
séo-i szerzdést. León legott
aztán a
Mikor
bízza.
hajóhadvezérre
Eiisztathiosz tengeri

A

'>)

Sahmon

Fercncz

^'"
''f)Manr!J:io.

:

A

magyar hadi tm-ténethez a vezérek korá-

(^^.-herter kia.lása)

277.

§.

:

-

Sala.,on,ál,

id.

m.

72.

1.

,
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kitör, Árpádnak egyik fia a mai Galacz tájékáu göyöfj
hajókon a Duna jobb partjára kezdi átszállítani a magyar
segédcsapatokat. De a bolgárok minden lehett elkövetnek,
hogy a magyar sereg átkelését megakadályozzák, st a partot,
hol kiszállandók valának, czölöpökre feszített ers kötelekkel
magyarok hsiesen védelmezik magokat görög
zárják el.
hajóikból az ellenök tör bolgárok ellen. Ekkor a császári
dereglyének fkormányosa, Barkalász Mihály, pajzsot és kardot ragad, harmad magával partra szökik, szétvagdalja a köteleket és lelkesült legényeivel utat tör a hajókból kiszálló
magyar gyorslovasoknak. ^)
Azonban hen az új hazában, a honfoglalás alkalmával
sphol sem találjuk öseinkH vízi harczban elfoglalva. Mindenütt
a pusztai népek egyszer fegyvereit és hadi eszközeit használva, lóháton és úsztatva, réveken kelnek át a vezérek száguldozó csapatjai. Tas, Szabolcs és Töhötöm seregei a »lá<U
réi:en« kelnek át a Tiszán, a Sárvár nev földvár is az »ecsedi
láp« táján hányatik, majd a ^szeghalmi r(iven«. kísérlik meg az
átkelést. Szoárd, Kadocsa és, Huba szintén gázlókon « mennek
át az Ipolyon és Graramon, Árpád pedig a »görög révnéU kergeti át a Tiszán az ellenséget. Mikor késbb Kadocsa a déli
vidékeket száguldozza be hadaival, hasonlóképen »gázlóko)i«
megy keresztül a Temes folyón. S míg ez a déli részeken tíirtéuik, az ország szivében Árpád egy biztos átjáráson vezeti át
6-Budánál csapatait a túlsó partra, elnevezvén ezentúl az
átjárást »Meg}/er révéwk«. ücsöb és Vélek a »b'óldi révcn«
hatolnak keresztül a Tiszán, miután csapataikat a Krösön, a
szarvasi halomnál »átászfatfák.« 893-bau pedig, a Duna és
Tisza közének elfoglalása után, mikor a görögök birtokainak
dúlására indul a magyar sereg, saját tömlin úszsza át BolgárPejérváruál a széles Dunát, és aztán Szófiáig és Eilippopolyig
mindenütt nyeregben kalandozza be a vidéket, beveszi Spalatto
városát, végre meghódítja a Száva és Dráva közét is, a nélkííl
hogy számtalan összeütközéseinél valahol hajóharczot vívott
volna. Midn a magyarok 900-ban az olaszországi városokra
törnek és Yelenczét ostromolják, legfeljebb csak a prédául
ejtett néhány parti bárkát viszik az ütközetbe, de a tömeg
most is lóháton és tömlkön nyomul a lagúnák közé, hogy a

háború

A

r>

dogo gyakorlott hajóhada

által visszaveressék. ^)

hasonló veszteségek végre rá kényszerítik eleinket,
hogy hadi flszerelésöh't európai igények szerint^ egyelre le.galáhh zsoldba szegdtetett vagy hatalommal eltulajdonított
Ilye7i és

J)
Mei/nevt Ilermann : Gescliichte des Kvie<v.'<wesens
Heeresverfassnnof dev österreicliisclieu Monavchie. I. k. 109. 1.
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így például Zsolt vezér fejedelemsége alatt 907-ben. midn Ensburg váránál roppant német
sereg gylt egybe a magyarok ellen, és a német hajóhadat
Sieghard berezeg vezeté. 968-ban is, Taks vezér idejében,
hajóseregtjei, kiegészítsék.

mikor Nikéforosz görög császár, a magyarok szövetségese,
Péter bolgár fejedelem ellen Szvatoszlávot, a kievi orosz fejedelmet küldi, a ki 60,000 fegyverest indít a szövetséges magyar
hadsereg ellen, és hajókon vitorláz elbb a Feketeteugerre,
onnan pedig fel a Dunára." i) Továbbá 953 954-ben, mikor a
magyarok, mint Ottó király elleneinek szövetségesei, rohantak
be a fellázadt német birodalomba, és sokan közttlök német
hajókon szolgáltak a polgárháború érdekeinek Regensburg
ostrománál. ^) Kétségtelen, hogy azon roppant önvédelmi harczokban, melyeket seinknek éjszak fell a Dunán leereszked

—

német ellenség feltartóztatására

és

az elfoglalt

honnak meg-

valamint azon beütéseknél is,
melyekkel a X. század három els évtizedében a keleti birodalmat sanyargatták, elborítva Thráeziát és egész Konstantináj)oly alá is eljutva, hajókat kellett haszválniok és csapataivédésére

folytatniuk

kellett,

kat alka.lmas hajósereggel szaporítaniok.

Megengedem, hogy mindez még nem föltételezi eleinknél a
magyar hajósereget« ; de másrészrl nem tartom elvi-

»t.ulajdon

tázhatónak, hogy az európai taktikával való megismerkedés és a
kényszerít szükség nelkülözhetlenné tették a magyar hadaknál
is a napirenden lév viziharczok szokásos eszközeit és az ezen.
harczoklan gyakorlott tényezk alkedmazását. Árpád és vezér-

utódainak seregében nagyszámú zsoldos hadak szolgáltak, a
megigázott belföldi nemzetiségek közííl.
fegyverrel ellenszegült és fegyverrel meghódított régi lakosokat rabszolgaságra
vetették vezéreink. Ezek közül a derekabbakat katonai szolgálatra alkalmazták és külföldi hadjárataikra magokkal vitték,
szolgálatok és vitézség fejében kilátásuk nyílt ismét
hol
szabadokká lehetni. ^)
hajózáshoz jól ért görögökkel és

A

h

A

907-ig

Horvátország,

Dunántúl

és a

Maros-

a
és

mérkztek

a magyarok.
Tiszamellék, a
vidékei mind meií voltak már

l)olgárokkal gyakran érintkeztek és

Száva-Drávaköz, a

Temes

Leonis Diaconi História, 63., 77 —78. 11.
Widuliind évkönyvei. »Jussum itaque occideutali porta erumpere eqiiites, qv^asi impetum in castra factiivos, alios naves ascendere et
pei' flumen urbi contigimm, dum equestri proelio pngnaretnv, castra
Moram facientibiis in erunipendo eqnitiarniatis df^serta iuvaderent.
l)ns, classis ab nrbe longius elabitnr, exilientesqne de uavibns irrnnnt in
eastra, otfendentesqiie arniatos dum trepidi fngae consnlunt, eircumfusi
niidiqup caiMhintur. Alii naves ingredi nisi, tiinore percnlsi deviantes,
flumiiiH de pluribns sn]jeressent.« {Pcrtz : Moninn. Gerin. Tom. V. L. III.)
^) S'^ahó Kdroh/ : A magyar vezérek kora, 413. 1.
')

-)

—
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mentén számos hajósnép hikott.
91 4-ben Árpádhoz szegdik a német dunai flotilláuak vezére,
Arnulf bajor berezeg is. 954-ig többször megfordul a magyar
sereg a frank és sváb földön, feldúlja Lotharingiát és künn
kalandoz az Oczeáuig, hol mindenütt alkalma volt vizi hadeszközöket aunectáluia. Azok az emberek t<liái, kik a hajózást
gyakorlathói ismrrték s életöket és vagyonukat a vizek hátán
védelmezték, kenyeröket a vízi közlekedés eszközeivel keresték,
ekkor már magyar fenliatóság alatt voltak s könnyen szolgáltathatták uraiknak hajós népségben s vizi gyártmányokban azt az
anyagot^ melynek segélyével kelt át a magyar lovasság nagy
folyamokon vagy a hullámzó tengeí'en, feltartóztatván éjszakról
és (lélroJ,, az inváziók rendes országútján, a hont veszélyeztet
hódítva, a hol pedig a vizek

ellenséget.

Árpád mindjárt a honfoglalás els éveiben a törzsökfk
közt osztván fel az országot, a haza védelmének fokhelyeit,
<ízek közt azokat is, melyeket a vizek mentében talált avagy
újonnan megersített, közjavak gyanánt tartá fen. Az országiján talált s a nemzethez imként csatlakozott fajok nagyobb
része az ilyen megersített, rségekkel benépesített véghelyek
oltalmára rendeltetett. Szolgálatuk díjául bérbirtok gyanánt
kapták azt a földet, melyen laktak s melyet védelmeztek.^) íJzm
rállomások közül azokat, melyek foh/ók mellett léteztek, lehetetlen vizi jármüvek és a

körülményeknek megfelel korszer hadi

fölszerel vények nélkül képzelnünk.

Azonban kútfink cserben hagynának minket, ha a józan
ész követelte ezen természetes föltevést legkisebb íziglen részletezni és

okmányosán

es levéltári fölfedezések

A

könyvis támogatni raegkisérlenk.
nehezen fognak ma már ilyen adatokat

napfényre hozni. De azért hiba és igazságtalanság lenne a X.
század magyarjaiban a míveltség olyan módfelett alantas
fokán álló barbár hordát látnunk, hogy Freisingeni Ottóval
még azt a természetes ösztönt is elvitassuk tle, melylyel íinfentartási életfeladatait felismerni tudta.
')

V.

ü.

Szahó Károly

:

A

magyar vezérek

kora. 149.

1.

II.

Királyi hajósnép.

a magyar

Király-naszádosoi<. Dunai hajóhadak részvéte

nemzet

hadjárataiban

Szent-Istvántól

mohácsi

a

vészig.

Azon

hatvaiiliárom esztendei id(")k()z. mely Árpád utolsó
Gézának és az ö fiának Istváiin.'ik uralko-

vezérsarj adéká 11.ik

dását betíilti, lényeges fordiilójiontot ké])ez ^Vfao-yarország történetében. Valódi államélet csak most kezd hazánkban létre-

A

jönni.

nyugat l)efblyása alá kerülnek nemcsak politikai

A

várjobhágyok
viszonyaink, de a nemzet si hadrendszere is.
és zsoldosok hada rendszeresebb és állandóbb szervezetet nyer:
királyi sereggé lesz, mely lényegesen különbözik az ösi nem-

Vele megsznik a nemzetségfk örökl kormányvárakat
melyet saját várkerületeikben gyakoroltak.
most maga a király veszi hatalma alá s az általa kinevezett
comesek, ispánok által kormányoztatja, kik várkerületi feudázeti hadtól.

A

zói joga,

lis

E

népöknek 1)éke idején furai és birái, háborúban
királyi hadnak kötelessége bármely pillanatban

vezérei.

készen

lenni a harczra, a király seregében táboroznia, a végeket és
várakat védenie. Ez képezi hosszú századokon át ferejét az
kik benne szolgálnak, hadi szolgálaország honvédelmének.
taik díjául örökös bérbirtokot s különféle személyi jogokat

A

nyernek, sokan közlök nemesi kitüntetésben is részesülnek,
st az ország fméltóságainak rangjára emeltetnek. E királyi
had folytonos átöröklés és családi traditio útján egészíti ki
magát. Bérliad, zsoldos hadi nép, tulajdonképen telekkatonaság bére az általa használt örökös bérföld jövedelme. Formájára nézve hasonlít az állandó hadsereghez, olyan idben már,
mikor Európában még senki sem álmodozott állandó hndse:

regrl.

^)

E kh'fi/i/i zsoldosokhoz
és déli folyam

^)Mpynert:
k.

1

ir,.

DK.

fa rtozfak, nézetem szerint, az északi

menti vidékeken
frescli.

il.

lak(>

azon hajós népek

Krieo-swfiseiis

n.

is,

meli/ek

dev Hfierverfassnno-Pii.

1.
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nemcsak a

vizi l^ózl éledést és lereskedést tartották fenn,

—

di'

saját éráekökhen
jószágok hirlalói és
leghivatottabb rei ^ bizonyára mindazon eszközökkel is rendelkeztek, melyek ama korban az ellenséges támadások meghiúsítására, szokásosak és szükségesek valának.
Oltalmazták a
királyi székvárost és a hajózható határfolyaniok mellett létezett többi megersített helyeket. Ispánjuk hívására fegyvert
ragadtak s hajóikra szállva eltorlaszolták a Duna tárt kapuját, megakadályozták a szüntelen forrongásban lev ázsiai

mint a révek

—

és klrdl íji

romboló néprajok betöréseit, vagy fürkész figyelemmel kisérték a német dunai haióhadaknak mozdulatait.
Az si h aj ó.st fi epeknek honvédelmi czélokra állandó alkalmazását s nyugateunípai minta szerinti berendezését kétségkívül
ugyanazon els szent királyunknak kell tulajdonítanunk, ki az
egyeduralmi elv megszilárdítása , a kereszténység biztosítása és a.
királyi hatalom emelése czéljáh'il cgif egészen új haé/ rend szernek
veté meg alapját hazánkban.
Tudva volt István eltt, hogy a német császároknak,
kivált a szászfejedelmi háznak trónrajutása óta, Xagy Károly
világbirodalmának megalapítása volt törekvésök. melynek esetleg ]Magyarország is áldozatul eshetett volna, ha István a
hatalom egyéb eszközein kívül oly hadi állapotba nem helyezi
az országot, mely a németek terjeszkedési vágyait megakadályozni képes lehetett. II. Konrád alatt csakugyan annyira
megzavarodtak a viszonyok, hogy István kénytelen volt a császárellenes szövetséghez csatlakozni, utóbb háborúba is keveredni Konráddal. Mikor a császár 1030-ban Magyarországba
a Dunán ers ellentör és egész Gyrig tzzel-vassal pusztít
:

A

császár nem hatolhatott lejebb a folyón
meg kellett elégednie a hatáj-szélek pusztításával. ^) Valóban
alig lehet föltenni, hogy István e hadjáratnál el nem zárta
volna a Dunát és ne használt volna e czélra elegend hajóhadat, mikor a német császár a maga részérl szintén nem heverállásiba

talál. 1)

akkoron már elkel tekintélyben állott német
dunai hajóhadát. Azt az erszakos és képtelen magyarázatot,
mintha a császári sereg akkor, midn erejének tetpontján
állott s egy világbirodalom alkotásáról álmodozott, csak »a
vizek és erdk miatt« ne lett volna képes elrehaladni, józanul
elfogadnunk nem lehet. Miképen gondolhatnók továbbá, hogy
a magyar sereg ama másik hadjáratnál, melyet István a bosnyákok, szerbek és oláhok ellen az Al-Dunán folytatott, nélküteté tétlen az

—

Prajj : Aunal.
Wi2}po in rebns Conradi Salici ad ann. 1030.
^Qnoiiiinns pnrro vastitateiii proferret.^MfíO t-t silvis liroliibitns
est.« És isiiiAt »Fluviis et silvis mmiitum recfiinm iiitrarf nf)ii valens....
2) Horváth M. : Ma<íyarins7.á«? t."iitéii. I. k. 235
236. 11.
')

1.

."IK.

1.

:

'<

:

—
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lözbette volua az ott okvetlenül szükséges vizi hadi fölszerelmég pedig azon déli szláv népek ellenében, kiknél
vényeket,

—

i)

a vizi hadakozás rég megszokott köznapi barczmód volt ?
1026. óta István ndva'rábau tartózkodott Urseolo Ottó velenczei
berezegnek a király nvérétl származott fia is, kit István a
»királyi badseregnél« (exercitui siio), valószínleg vizi baduépénél,

badnagygyá nevezett

Els

ki. -)

szent királyunk rendezé

Szent-István legendájá-

el,

nak és az azt megersít II. András 1222-diki és 12.31-diki,
szerint, a
ügy szintén IV. Béla 1267-diki leveleinek tanúsága
kfrály vagy az ország vitézszolgáinak (servientes regis vei regni)
polgári szabadságát, igazait és kötelezettségeit is. Vannak
okleveleink, melyek a királyi vitézszolgáknak nemességét els
királyunk idejében bizonyítják. Szent-István I. könyvének 4.
czikkelyében a vitézeket és mileseket alattvalóinak jelesebb
rendéi közé számlálja, st még a nemesek eltt említi. Szent-

István fiát inti, bogy a vitézek fölött barag és kevélység nélkül,
türelmesen és szelíden uralkodjék, ket szolgaság alá ne vesse,
ne
se szolgáknak ne nevezze, és bogy azok neki vitézkedjenek,
szolgáljanak.
szerint a király vitézei, krtsrul-ivül a kiníJyi zn.szln
tdatf szohjáló hajÓH )h'pek is, már els királyunk alatt a köznépnél jelesebb és attól elválasztott külön rendet alkottak, és

É

n.

régi oklevelek szólásmódja szerint ((rai)ijszaha<ha(/i/al éltek.^)

szabadságokra történik hivatkozása késbbi századokDunán
l)an, királyaink azon kiváltságleveleiben, melyeket a
vitézked bajos népök kitüntetésére és megjutalmazására

E

adtak.
István balála után

nem tesznek ugyan a források emlíegy magyar dunai bajóbadról; minthifiij azonhau 1042-hen,
az Aha ^^áiini'^l aJaff vlsdt lathorúhan, a- ma(/i/ar hajúhad már

tést

határozottan említtptlk

efjészen

ali;/

;

lehet

kéteJkeá nihil-,

h»(/t/

az

az elözö esrdenáök háborúiban is szerepelt. Ugyanis Aba bárom
részre osztván seregeit, egygyel a Dráván, a másik kettvel
Toldy F. az »Uj Magy. ]Múzeuiubau« (1860. decz. XII. fz.
trans Danubium transgressi et sclaStephaiius et Geysüla
nec non et valachos, quos
vos et bosnt^nses et servios seu rascianos
polonns, sno
l)avtim gethas, pavtinique trausilvanos appelant, us(ine ad
adiecenmt iniperio.« (Bergamoi Jakab.)
Horváth M. a
15. Eudlichernél, 153. 1.
2) V!la S. Stepham. C.
/királyi testürségve'< vonatkoztatja a legenda e kitételét, a mi bizonyára
1)

397.

1.)

:

.

.

.

.

.

.

.

—

senmii alappal sem bir.
^) Szlemenirs Pál: »A királyi vitézszolgák nemességérül. « (ylí/íCiiaeiim, 1837. II. félév, 11—12. sz.) V. ö. még Kovarhich Márton : »I)isqniservientes
sitio. an et qnid discriminis intert'uerit inter nobiles regni,
reo-is et niilites nlim a.pmi Hungaros.« Kolozsvár, 1814.
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A

szereiicsétleu végzete elé.

magyarok

víziliada

akkor vagy teljesen tönkretétetett, vagy a németek kezére
került mert a hajóhad vezére úszás által kénytelen a Moraván át menekiilui s ügyetlenségeért szemeinek kiszúratásával
Inínhödik. Ez alkalommal roppant hajóhadat szerelt föl Henrik
i)
Megveszi Haimburgot,
s azzal tört he a Dunán az országha.
Garamnál
visszavonulásra
Vágnál
és
a
s
Pozsonyt
elpusztítja
kényszeríti Ahát. Majd másodszor és harmadszor is az országha
tör, elpusztítja a Duna jol)hpartját és megveszi Gyrt is.
1051-hen új háborúval támadja meg I. Endre királyt, nagybátyját Gebhard regensburgi püspököt egy hajóhaddal, mely
eleséget is hoz magával, leúsztatja a Dunán elbb Haimburg
alapjául választ, majd aztán
alá, melyet hadmunkálatai
;

Pozsony,

A

st

egész

Gyr

alá. ^)

magyar hadakat Endre

király fivére Béla vezérlé.

De

mivel sokkal gyengébb volt, mint a németek jól felkészült hadserege, s azonkívül hajóhaddal nem rendpJhezcit, arra tökélte
el magát, hogy inkább csellel, mint fegyverrel fog a németekháború részleteiliöl a német hajóhad
kel szembeszállni.
hajóhad feladata a Henrik
kijátszása érdemel említést.
vezetése alatt táborozó szárazföldi sereggel lépést tartani
Magyarország belseje felé s a tábornak idnként élelmet szolgáltatni. Gebhard minden nap futár által értesíti Henriket a
hajóraj hollétérl. Béla kikémleli a császári sereg útját s
elpusztítván a Rába és Zala közti vidéket, éhségnek teszi ki a
császár kénytelen a Duna felé húzódni, hogy
németeket.
hajóival találkozzék és eleséget kapjon. Azonban ez nem sikeBéla gyors lovassága szüntelen körülrajongja a
rül neki
német tábort, s a nélkül, hogy az ellenséggel összeütköznék,
püspök
megakadályozza Henrik közeledését a Dunához.
nem tudja mire vélni a dolgot és hírnököt küld a késlelked
császárhoz, megtudandó tle, hogy hol várja be hajóival. Azonban a hírnök a magyarok kezébe kerül s Gebhard levelével
együtt Béla elé vitetik. Miklós gyri püspök elolvassa a levelet
s tolmácsolja tartalmát. Béla most választ irat a császár nevében Gebhardnak. Panaszolja, hogy a német sereget súlyos
csapások érték és kénytelen visszatérni a birodalomba, miért

A

A

A

;

A

')
Annales Sangallenses majores. »E,ex (Henricus III.) Petrnni
avito sülio restituere ciipiens, ingentem classem summis virihus hislni'il,

atque

temptatnrus. iterum Pannoniam per Damihima
Monuni. Germ. Tom. I. p. 84.)
Annales AUahenses majores. »Imperator ver ita clisposnit, iter
ad Ungariam usfjue pevvavígio descendens per Danuhium

forttmam

int,ravit.« (Pertz
=)

belli

:

snnni, nt
venisset et iter illó ingrediendi interclusum fnisset, liabit.o consilio Jongani
circnitioncni ]jerHo-i(, et. ahsqii.e nar/lhus el pUiAinlris solo f!(|nHsfvi itinei'e
reginiieni iutravif. (7V/7;; ; Mon. Gfvni. 'I'inii. XX. ]). í^M,".,)
.

.

.

.

:
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is

sürgGseu

Ibfdítsa

a püspöknek, lio,<>'y :i li;i,j<')r;ijt rügtüu
iuduljou vele liegousLurgLa, hogy ott találkoz-

p;ir;incsolj;i

meg

s

hassanak. Gebhard a, levelet a császártól erednek gondolván,
visszatereli a hajórajt és a Garamig elhaladt
szót fogad
császár végre sok
Duna-balparti sereget Németországba.
hányattatás után eléri a Dunát de már késn érkezik, mert a
hajóhad és a balparti sereg ekkor messze túljárt a határokon.
megíbgyott német sereg egy hónapi nyomor után kiszabadul
végre Magyarországból, hogy a következ 1052. évben sokkal
nagyobb számmal s még több hajóval térjen vissza. Ez azon
híressé lett német hajóhad, melyet Pozsony alatt Zothmund
megfúrt és katonástól együtt a Duna fenekére sülyesztett. ^)
1072-heií. újra faldlkozioik a iaa(///(ir hajóhaddal
Az
Oláhor&zágbau megtelepült besenyk felhasználván az alkalmat, midn Salamon király s bátyjai az ország külön vidékein
harczolának, és pártoltatva Dukasz Mihály görög császár nándorfehérvári helytartójától Nikétásztól, át-át csaptak a Száván
és Dráván s ralwlták, pusztították az ország határait. Ezen
ellenséges háborgatások megtorlására nagy haddal jelent meg
mint
a király Géza és László vezéreivel Zalánkemén alatt.
ezt a besenyk hírül vették, átkeltek a Dunán és haza menekültek. Salamon tehát a szövetséges görögök ellen fordítá
fegyvereinek élét s ostrom alá fogta ffészköket Nándorfehérvárt.
király nagy gondot fordított a magyar hajóknak minél
nagyobb számú szaporítására mert elre látható volt, hogy
Nikétász, ki ers görög és bolgár hajóhadat vont össze a vár
alá, nem fogja elmulasztani meggátolni a magyarok átkelését
a Dunán és a Száván. És csakugyan, alig szállott hajókra a
magyar had, a görögök és bolgárok gyors járómüveiken legott
bekeríteni és elfogni igyekeztek azt. Ennek következtében
szörny vizi csata fejldött ki a Duna közepén. Az ellenség
görög tüzet szórt a magyarok hajóira, hogy azokat megsemmisítse. i9e rí /yíctf/yciro/.' hajúi üokl-al ))a(///obb sz(ímbau h'vén : a
görög hajók a magyar íjászok által nem sokára a Száván túlra
visszaüzettek és az átkelés azontúl akadálytalanul folytattathatott.
mieink Szerbia földjén megáUapodtak s ostromolni
kezdték Nándorfehérvárt. ^)
;

A

;

A

.

A

A

;

A

—

—

Thuróczi : Clivoii. ('. XLIII.
Pray
1) Bonfia: Dec. 11. 2. k.
kételkedik az esemény igazságán. Ann. 1. k. 56. 1.
-)
Tlmróezi szerint a király »lembis ac celocibiis conveliendis
uiaximam curam inipendit, quoniam ílumen transmittenduni erat qui1>us coniparatis iiavalis primum puyna coorta est, igne utrinque certantibus, ad extremuni incensis navibus, liosteque nltra Savum fugato, uostri
És ismét
in Servia salvi et incolnnies constitere.« Cliron. C. L.
>G-raeci autem et bnlgari, navigautes in celocibus suis, per ingenia
iinfflabant ignes sulphureos in nave,s Huntjarornm, et eas in ipsis aquis
:

;

—
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n29-l)cu szeruncsétlenség érte a iriagyar királyi hajóIstván a Byzanczba meuekült Almos berezeg miatt
háborúba keveredvéu Comnen Jáuos görög császárral, uagy
sereggel és eivs hajóhaddal ment a görögök ellen. Ez utóbbi
hasznos szolgálatot tett neki Nándorfehérvár ostrománál, meg
Zimony megersítésénél. De a császár a Feketetengerröl küldött
lel hajóhadat István ellen, mely a miénknél sokkal ersebb
lévén, azt Horomvár alatt, egy dunai ütközetben, görög tzzel
részint felgyújtá, részint elmeríté vagy elüzé. Horom és Zimony
elvesztek, s a Szerémség nagyobb része is az ellenség hatalIradat. II.

mába

került.

Ezentúl évtizedeken át hallgatással mellzi a t()rténclem
magyaroknak ebben az idben, a
a magyarok hajóhadát.
horomvári veszedelem óta, hajókészletök alkalmasint nem volt.
Mikor a trónkövetel Borics 1146-bau Pozsony urává lesz és
Géza király hadai a város visszavételére sietnek, nem találjuk
a hajóseregnek is igénybevételét, noha e hadjárat súlypontja

A

egészen a

Dunára

volt fektetve.

Ugyanakkor

ütött

Henrik

is

az országra Ausztria, Bajor- és Szászország összes haderejével.
Az ellenfelek szárazföldön mérkznek egymással, s Géza az

si magyar taktikát alkalmazza a németek ellen. Székely és
beseny íjászokkal támad s állítja meg a futamlókat, könny
német dandárokat s intézi rohanásait
De habár a magyar vitézség ezúttal
is valamint más alkalmakkor dúsan aratta a dicsség borostyánát; még sem tagadhatni, hof/tj a hajóhad nólkiilözi'se és a.

lovasaival fogja oldalt a

a

menekül

ellenség után.

a nemzetnél' ntindi;/ j(il fölszereU ellena káros követkéz ine nyeh e(/esz sovozatát
zúditotfa az orszá;/ra. 1152-ben Mánuel elbb fenhatóságának
elismerésére kényszerítvén Blachin szerb fejedelmet, a hozzá
menekült Boricsot hajóhaddal Branizova alá küldi, hogy ott
a Dunán átkelve, a temesi tartományba törjön. Maga Mánuel
szintén hajóhad kíséretében megy át a Száván, hadainak másik
részével elfoglalja Zimony t és kizsákmányolja a Szerémséget.
Mánuel dunai hadjáratai egymásután ismétldnek s megannyi
bajt okoznak a kellkép nem fedezett hazának. 1155-ben Bazilius vezér, kinek táborát a trónkövetel István magyar herczeg
és a Görögországba emigrált társai is követik, a szüntelen
nyugtalankodó Boricscsal megtámadja Magyarországot s a
császár költségén kún csapatokból zsoldos hadat állít fel az
Al-Dunán hazánk ellen. 1156-ban színlett békét jön kötni
hi's-jidefh'nsí';/;,

se;/;/el li'cUe

meJi/líjcl

vi<fskodnia,

incendebant. Victi sünt aulein ignivomi oraeci ab Hiingaiis, ^Jivíe muJtiludinc navium, quibiis íiiur.en operiierunt.« (I)e irruptioue Bissenoruin.)
Thuróczi, Scliwandtneniál, I. r. 189. 1. V. ö. Horváth M. ; Magyarorsz.
tön. I. k. 297. 1. és Szalan. T. k. 165
166. 11.

—

:
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Máiluol G!t-'z;i kirúlylyal, uiulyuek kúros utóbatástiit cléiígó
megkeserülte az ország. 1161-l)eu Alexius Coutostepliauus
megveszi hajóhadával a védtelen Horomot,az ezután következett
cvljeu pedig kicsikarja ajáudékképen a trónbitorló IV. Istvántól Zimonyt és a gazdag Szerémséget. 1163-ban fiát Audrouicust küldi CJontostephanus Magyarországba, ki egész Péterváradig hatol fel hajóival az üres Dunán s hatalmába ejti a

Szerémségen kivl még Bács megyét

is.

h'jdíi az orszáíj sajnos Jieszü/cfleíiséije ojiozfti

EIcí/okIö

a

hajólxid

siirtí (/örö;/

tdinu-

szál mázott balest'lyckct^

az elhn^ldráhjnk vs trónkört'tclölí bátor f'ólh'p(^S('t, az ohj/archia hatal iiiánul,' iiövckeih'sétf es
a iiii ennd: természetes foljjoinánija volt, a királt/ukhoz hü
'IdsoJihi'il

uia.'iy(ir

remlel- csiU/f/etef/séi/ét

torü'is

épsét/éite/,-

a,

haza függetle»sé(/ének és terriSzerencse, hogy az északi

védeJ mezesében.

határokat, melyeken túl akkor vallási eszmék foglalkoztatták
az embereket, nem fenyegeté még komolyabb veszély, mint a
milyen volt a zsarnok és zsaroló keresztes hadaknak pusztítása.
németek hajóhadát egészen e keresztesek használták most.

A

Konrád német

és VII. Lajos franczia király százezerekre
népet vezéreltek Magyarországon keresztül a Dunán és
a Duna partjain Sólyma felé.^) Annyian valáuak, írja a hadjáratban résztvett Ottó freisingeni püspök, hogy a folyamok
hajózásra, a rónaság a járásra alig látszottak elegendknek
lenni. 2) A készületlen inai/i/ar kiráhj nem képes a Danán állást
foifialni ellenök, hanem kénijtelen hízeh/éssel és '/azáag ajándékokkal titnak eret^ztoii ket (TÖrö(/orszá(/ felé.
szenvedett veszteségek, a trón és haza veszedelme
és a kiállott megaláztatások kényszerítik elvégre az 1162-ben
ismét kormányra lépett III. Istvánt, hogy a harminczkét
évvel ezeltt megsemmisült magyar hajóhadat újra föl éleszsze.
hajók csakhamar el is készültek, de úgy látszik kontár
mesterek által csak közönséges teherhordó dunai hajókból
lettek rögtönözve. Ezen hajórajjal megy a király a trónkövetel IV. István és a görög had kizetésére, valamint az ellenség által elfoglalva tartott Szerémségnek és Bács megyének
felszabadítására. Mánuel Gabras Mihályt küldé a görög és
kún sereg élén a magyarok ellen.
görög sereget szintén

III.

men

A

A

A

1)

aliis

Ollonis Frisi)i<jensis Gesta Friderici imperatoris, Lib.

Danubium

per

Tom. XX.

navigantibus, aliis

])er

terraiii

1.

»

euntibns.« {Per íz

375.)

U. o. sTantaiu auteni post se iiuütitiidineiii traxit (Oonradus),
flumina ad navigundum, camporuinque latit udb ad aiiibulanduni vix
-)

ut vX

í-ufficere

czím
per

Ugyanez áll a »ea8us Monaster. PetrischusensisK
»Perrexerimt igitur avinati, exercitus infinitus niniis,
Bulgáriám silvam, et copiosa navmm mnltiludine per

videi'etur.«

krónikában

Pannoniam

Danubium.

<i

et

(6 7 4.

:

1.)

:
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a Dutiáu. lEL István Zimouy alatt üti fel
Le hajósuépcvel a görögök támadását.
Azoubau a magyar bajok igen szélesek és mozdulataikban e
miatt nehézkesek voltak, s nem bírtak elnyre vergdni a
giJrög bajok fölött, st egy közlök fel is gyújtatott a görögök által. ^) Sikerült mégis a magyaroknak Zimonyt visszafoglalniok s a görögöket rövid idre az országból kiverniök.
Mánuel nem bagyta a kudarczot sokáig bosszulatlanul. Haza térvén, roppant készületeket tett a szenvedett
vereség megtorlására. Szövetkezett az oroszokkal, az Al-Dunán
tanyázó kún és beseny népekkel, Fridrik császárral, a török
szultánnal és Velenczével, mely utóbbi a maga bajóbadát is
rendelkezésére bocsátotta. Temérdek seregét 1164-ben nyáron
hozta be az országba, s mindenekeltt Zimony és a Szerémség
visszafoglalására xezeté. EJcJ:or puszfú/f d III. hfrihnuik ilmu'k^
de aránjjlfuj gjj''nfjp hajóhada. Zimony, Nándorfehérvár és Branizova segedelmére, a Szerémség védelmére nem megy egyhamar magyar hajóhad. Az elfoglalt várakban és tartományokban hátrahagyott görögöket 116.5-ben Dénes nádor vasas

liajóbíid

táborát

és

kiséri

s

könny

ott

várja

lovasai, íjászai és parittyásai szorítják ki.

Bélának egészben véve csöndes lefolyású kormánya
alatt, minthogy Mánuel halála után 1180-ban a Szerémség
s az al-dunai erdítmények Dalmácziával együtt önként visszacsatlakoztak a magyar koronához, ogy általában nem parancsolták a politikai körülmények a költséges hajóhad felállítását. A bizánczi trónon ekkor Isacus Angelus ült, ki Béla
királynak veje volt, és kivel Magyarország állandó jó viszonyt
tartott fen. De azeltt is, míg az Andronicus Comnenus és a
még gyermek Alexius között a hatalmi zavarok folytak, Béla
III.

nem volt utalva a hajóhadra, hanem csak szárazföldi csapatokkal vett azokban részt. Mindazonáltal e(jij 118.9 ben közbejött rélf'tlen.jdcntélccrni dunai hajórajt juttatott Ma'jyarorszíhj
hirtolába. Ugyanis Fridrik császár, engedve YIII. Gergely
pápa sürgetéseinek, keresztes háborút intéz a szent földre és
szintén Magyarországon keresztül vezeti csapatait. Elre küldi
III. Bélához követét, Konrád mainczi érseket, hogy a királylyal az utak és hidak kijavítása és az élelmi szerek ára iránt
megállapodásra jöjjön. Béla készséggel felel meg a császár
kívánságának s szívesen üdvözli
követei által. Fridrik erre
átlépi az ország határát s 'tös hajó.^r'rcíjíjc/ jelenik meg elbb
Pozsonynál, majd Esztergom kikötjében. Június 4-én fényes
ünnepélylyel fogadja
Béla a királyi székvárosban, megven-

t

t

II.

') Cinnamuíi,
L. V.
Horváth M.
Cap. H8.

—

p. lo'J.
:

J. k.

—

428.

N'uietas
1.

Cltoaiat. 84.

—

Turóczy
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dé.!;;cli koronás vendégét magyar bséggel, st di-ága ajándékokkal is elhalmozza. A rendkívül szívélyes fogadtatás annyira
megnyeri a császár szívét a királyi családnak, hogy nemcsak
eljegyzi fia, Fridrik sváb herczeg részére Béla leányát Constantia herczegnöt, hanem a sok szívességet és az ajándékba
kapott drágaságokat azzal viszonozza, hogy oda (íjthxh'kozza

Bé/dnnJx az

e;/('f<z lu'iiipf

hajórajf,

iitcJi/öf

('.s

ki'retef líf^j/ois/iioy-

Zímonytól szárazon folytatá Fridrik
palaestinai útját. ^) Béla uralkodásának végs éveiben tetemes
pénzösszeget szánt e hajóraj gyarapítására s alkalmas fölszeO is keresztes útra akart menni. De e szándéka
relésére.
végrehajtásában halála által meggátoltatván, fiának hagyta azt
hnl

Zitito))i/i(/

szíWífnffa.

örökségííl.

A

királyi hajóhadak további sorsát jó ideig ismét homály
Valószín, hogy Imre király alatt 1201-ben és ismét
1203-l)an, Szerbia és Bolgárország meghódításakor hasznos

borítja.

magyar szárazi seregnek. II. Endre alatt
pedig 1234-ben, az osztrák Frigyes ellen vezetett hadjáratban

szolgálatot tett az a
vett részt. 2)

IV. Béla országlásának els éveibl nincs arra adatunk,
hogy az országnak hajóhada is lett volna. De ha tekintetbe
vesszük IV. Béla viszályait az osztrák Frigyessel, kit hadaink
1237-ben egész Bécsig üldöznek, míg viszont a németek 1241ben a dunai részeket, st még Gyrt is elfoglalják alig kételkedhetünk abban, hogy a két ellenséges fél a vízi hadmííködést
:

nem hagyta

figyelmén kívül. Fölötte érdekes lenne bírnunk

az 1259-ik és 1266-ik évekbl IV. Bélának azt a lajstromát,
melybe a hadi szolgálatra köteles várjobbágyokat összeiratta. ^)
i^zouban, noha e nagy királyunknak súlyos gondok által zak-

kormánya az egymás után rohamosan fölmerült mondhatatlan szerencsétlenségek és zavarok tömkelegébl még mindig
nem bontakozott ki az utókor eltt egész dicsségében és minden

latott

érdemében annyi adatot azért abból az idbl is megmentett
a sors számunkra, hogy azok fonalán e jeles fejedelmünk honvédelmi intézkedéseinek egyes kiválóbb mozzanatait megismerhessük. Béla a királyi had tekintélyét és erejét, fleg a görög
befolyás alatt állott eldei által elpazarolt várjavak s a hadi
:

szolgálathoz kötött jószágok visszavétele és eredeti czéljokra

—

Arnold. Lubeceiia, LeibI. 352. 1.
Anontjiiius, Uvstisiusnál 213. Cliron.
Hcriptor. Bvunsw. 11. 677.
Avslr. Pertziiél IX.
»
-) Annales Ei'plwvdenses. Legalább ezt sejteti e kitétel
iu
quo coiiflictu strages maxima pngnatorum, atque in Danubio snbviersoruni l'acta est, rege (Ungavie) triumplmm obtinente.« (Perlz, Tom.
')

iiitznál

Godofred. Colon. Freheniél.

—

:

:

XVI.

p. 30..)
')

Arjpddkovl új okmánijtár

:

VII. ÖOl. és Fejérnél: IV.

3,

336.
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hogy még a kisoblj iicuicsek,
várjübbágyok is számos vitézzel szaporíták a királyi
sereget. Az országba települt idegenek a beváudurlásiikkor
szerzödésképeu uyert királyi személy- és birtokjogok fejébeu
szintén a királyi sereghez szegdtették vitézeiket. IV. Béla
országlata alatt veszik kezdetöket a hadi czélokra, nevezetesen
pedig a Duna ersítésére szánt azon gazdag királyi adományok
és szabadságok, melyekben a Dunán fekv s hadilag fontos
várak, városok és azok furai, polgárai, de mindenekeltt az
esztergomi érsekek részesülnek. 1265-ben elviszi udvarnokait
Keszi helybl, s a mai Ud vamokon telepítvén le ket, Koma-*
romot s annak polgárait oly^ kiváltságokkal ajándékozza meg,
minket az általa épített Új-Pestnek (Buda) és polgárainak
adott. 1277-ben Tamás bán, Pozsony, Nyitra és Komárom
grófja, a IV. Bélától uyert szabadságot megersítvén, újólag
kiveszi Komárom lakosait a várparancsnok és az ottani curiális gróf ítélete alól. ^) Esztergom várát 1249-ben az esztergomi
éi-sekre ruházza át Béla, és hogy az érsek azt szárazon és vizén
kellen védelmezhesse, úgy tle, mint fejedelmi utódaitól is,
terjedelmes uradalmakat nyer, melyek sokasága a XVI. században már hosszú lajstromot tölt be. 1315-beu Komárom
vára és városa is, az összes szállásokkal, falvakkal és egyéb
járulékokkal, szintén az esztergomi érsek birtokába megy át.
Zsigmond király 1.388-ban pedig hozzáadta még Újfalut,
Baiothot, Genemarothyát az esztergomi és komáromi, továbbá
Rab, Csenke és Bery földjét az esztergomi megyékben. Ugyanilyen kegyelmekkel gazdagíttattak Gyr, Pozsony, Buda és
Pest, bizonyára leginkább vizi hadi fontosságuknál fogva.
1246-bau léptek be a királyi hadseregbe a jánosrendi vitézek.
Nem olvadtak ugyan bele, de mint királyi sereg a magyar
király Rembold nagymesterrel
király szolgálatába állottak.
formális szerzdésre lép, melynek erejénél fogva a rend adományul kapja némi részek kivételével a Szörényi Bánságot
egész az Aluta folyóig, és Kúnországot az Alután túl és Erdély
tartomány jövedelmeinek fele a királyé, másik
havasai alatt.
fele a rendé. Kúnország összes jövedelmeit huszonöt esztendre
a szerzet egyedül élvezi. Ezen kivül kap a szerzet a királytól
furdításíi által auiiyirti uövelte,

st

cir

A

A

1) Ugyanily évtelm szabadságokat kap Komárom, mint ffontosságú dunai erdítmény, 1307-ben Csak Mátétól, 1331-ben I. Károlytól,
1388-ban Máriától, 1401-ben Zsigmondtól, 1446-ban Hunyadi Jánostól,
70-ben I. Mátyástól, 1518-ban
1453-, 55-, 56-ban Kún Lászlótól, 1465
1527-ben Zápolya Jánostól, 1538-ban I. Ferdinándtól,
II. Lajostól,
1602-ben Eudolí'tól, 1609-ben II. Mátyástól, 1622-ben IL Ferdinándtól,
1651-ben III. Ferdinándtól, 1692 94-ben II. Lipóttól, 1712 37-l)en III.
Károlytól, végre 1745-ben Mária Teréziától. (L. Fényes Elek: »Komárom

—

—

vármegye «).

—
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Háromszékbou 5üU ukóuyi száutóföldct, jiiáudékba kapja Scardoua várusát és a Peczath uevü praodiumot, végre Voyla
i)
Eunyi dús javadalmazás fejébeu
földjét a Dima mellett,
hoh/árok elleu
kötelezik magokat a joanniták a pogcáüyok és a
ha azok az
akkor,
csak
ellen
eretnekek
más
fogúi,
legyvert
oízág határait átlépnék. Tartozik a rend hadakozni a tatárok
védelmezni a m'mdi'h ellen az északi végvárakat

ellen, s

is.

jánosvitézekkel kötött ezen szerzdésnek legközvetlea
nebb czélja az Aluta és a Duna közti országrész biztosítása
rend,
el
a
érhette
csak
czélf
Ezen
úgy
részére.

A

maayar korona
h(i}ule(/

(I.

Dunán vtzvMehni eszközöl-ben

hiánijt

nem szenvedett!

Voylát
dalmácziai Scardona várost, valamint a dunaparti
Dundn
a
és
ten;/en'n
a
maf/dt
avval a kikötéssel kapta, »l>'>(///

A

minden szaksé;jesekkd fölszerelje. « Ha nem maradt is följealkata és a
gyezve, de a dolog természete, a történelmi szintér
a föltevést,
azt
tlünk
kor körülményei kényszeríten követelik
fordítá
arra
után
tatárjárás
ki
a
király,
Béla
moly szerint IV.
országot ine;/az
hogy
erélyét,
egész
gondoskodásának
feiedelmi
Icijczélszevühh stratégiai készülékekkel ellássa,
oly
vitéz 'testületét csak az esetben halmozta el

f'dclö s lehdöleq

joanniták
a
nagyterjedelmü dúsgazdag douatiókkal, ha biztosítva volt

'a

hogy az ország
védelme a rendre volt
fell,

déli

és

északi

végszélei,

melyeknek

rend részérl kell oltalmat
meg a körülmény, hogy
ingathatja
nem
föltevést
E
nyerhetnek.
emlékeinkaz adománylevél lovas segítséget emleget, és hogy
a békétharczának
jánosvitézek
ben jobbára nvoma veszett a
stájer hadakkal.
a
2)
vagy
Ottokárral,
bolgárokkal,
lenked
Akár részt vett a vitézrend ama háborúkban, akár meghiúsulegyáltalában
tak az ö erejére és vitézségére épített tervek, és
Rembold
miatt
melyek
el,
is
fordultak
nehézségek
bármi
nagymester az Al-Dunán nem boldogulhatott: mindez még
nem zárja ki az észszer föltevést, hogy a rend akkor,
védelmét
mikor az alsó és fels Duna stratégiai vonalainak
volt
terjedelmes jószágok fejében magára vállalta, birtokában
nélkül
melyek
a
is,
fölszereléseknek
egyszersmind azon hadi

Duna védelme

bízva, a

trljes lehetetlenség lett

Forrásaink hallgatása még

volna.

nem

bizonyíték arra nézve,

Dissertatioues, 134. 1. Kato1) A királyi adoniánylevél Praijnál :
IV. l.k. 447.1.;
nánál: Histor. crit. VI., 45. 1.: Fejérnél: Cod. Dipl.
Pestunél teriedehnes kiv.matlian
Themernél ; Monuaienta, I. 208. 1.
'23. 11.
A Hzöréuyi Bánság és Szörény vármegye története, 1. k. 16magával,
midon
-) Ottokár király egy terniete.s hajóliidat is hozott
folyami hajóhaddal is
l'>71-lien Magyarországra tört. Kétségtelen, hogy
mint IV. Béla, nem
rendelkezett, melylvel szemben oly gondos fejedelem,
lap. es
hagvhatá egészen üresen a Dunát. (V. ö. Hornedc : 92., 104.
Kurz: Oesterreich unter H. Albrecht dein Lahmen.)
;

;

—

:
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liugy valamely dolog, luelyrul említést

Lau mmi

ucm

tesznek, egyáltalá-

vagy valamely esemény, melyet elliallgatuak,
egyáltalában meg nem történt. Az idegen s fkép a német
kútíökben közönségesen hallgatással szokott mellztetni az, mi
a magyar hadaknak kiváló erejét, elnyét vagy dicsségét
képezte. Az ellenség nem szólt arról, a mi neki nem tetszett.
Nemzetünk történelmi múltjának számtalan mozzanatai fölött
pedig szintén némán vonult el a magyar krónikások jegyezget
haza ezernyi sanyargattatásainak borús korszakászelleme.
ban inkább az érdekelte ket, a mi a féltékenyen rzött
államlét és nemzeti szabadság megmentésére a szükséges honvédelmi eszközökbl még hiányzott, sem mint az, a mivel az
ország már úgyis rendelkezett. Ilyenkor tehát nem annyira a
kútfk hallgatása, hanem a történelmi tények és a fenforgó
körülményekbl levont következtetés a mérvadó. Hogy például
V. István, IV. László, III. Endre és Róbert Károly uralkodása alatt aligha volt elegend hajórajunk a Dunán, azt e
királyaink hadviselésének összes körülményei majdnem teljes
bizonyossággal mutatják. Különben nem vezette volna István
1272-ben szárazföldön a magyar sereget a hbéres Szerbiába,
véget vetend a háborúnak, mely Uros fejedelem s fia és veje
közt támadt volt. Róbert Károly sem szorul vala osztrák
Frigyesnek hajóhadára, midn a dunai hadállásokat a hatalmas Csák Máté kezeibl kiragadja és 1315-ben Komáromot és
Visegrádot megveszi. Nem kért volna 13.34-ben Róbert siciliai
királytól Szlavóniába küldend hajókat István bán számára. ^)
Számos délszláv hajósnépünk kün szolgált velenczei hajókon,
vagy a siciliai marinán állott fegyverben és matrózkodott, ^)
míglen 1349-ben Dusán István szerb császár tulajdon hajókat nem készittete Velenczében. ^)
Okiratos bizonyítékunk van rá, hogy hajós személyzetben,
vagyis a vízi hadhoz megkívántató hajós legénységben ekkor
sem volt hazánk szííkében. Csak a hadi czélokra fölszerelt igeu
drága s költséges hajóanyagot, a tulajdonképi hajórajt nélkülözte, melyen az ország folyamvidékein, a Dunán, vagy a
többi nagyobb vizek réveiben lakott hajós kompániák, hajóslétezett,

A

tolepek

fegyverfogható

erejét az

ellenség elé vihette volna.

Károly király idejébl, 1336. évi decz. 13-dikáról maradt
fen egy okmány, mely a királyi hajsnépr-k, hojijddcpeh,
I.

h((j()stdrsnsáf/(>k

ekkori létezését kétségkivülivé

teszi.

György,

Wenzel : M-agy. diplomácziai emlékek az Anjou korból. I. 323. 1.
Ü. o. I. k. 324. 1.
II. 447. 1.
11. 45. 1.— II. 75. 1.— III. 130. 1.
3) U. o. 11. 349. 1.
Veleuczében a szt. Márk bazilikája melletti
Yiartot szlavónok 2M>'tjáiiak (Riva degli scbiavoni) nevezik mai napiglan
')

—
—

2)

is.

{Pesti/

:

Száz politikai

és töi-téneti levél.)

—
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biula-kidvárosi hajós, saját és tárral uevébeu (suo et aliorum
sociorum de eadem vice et nomine) a király színe elé járulváu.
állítá, hogy a buda-külvárosi hajósok azon négy-hajóuyi révet
(portum seii vadum), mely ajenöi <'s a pesti hajósok révei közt
a Dunán fekszik, Béla és László királyoktól kapták, s az nzost
is ket illeti meg törvényesen. S mégis ezen révöket a nyulszigeti
apáczák jenéi hajósnépe, meg a pesti hajósok erszakkal elvet-

A

király vizsgálatot rendelt a
ték tölök s elfoglalva tartják.
peres ügy megismerésére, meghagyván a budai hajósoknak,
hogy igéuyöket az említett révre Béla és László király ado-

A

mányleveleivel bizonyítsák.
budai hajósok sokáig, egész 1336.
évi kisasszony napja nyolczadáig halasztgatták igényeik beigazolását, a mikor is elvégre a per a király ítélszéke elé keríilt
végeldöntés végett.
nyúlszigeti apáczák ügyvéde Lambert
Péter prédikátor szerzetes volt, a budai hajós kompániát Ulrik
és Miklós hajósbírák (nautarum iudices) képviselték. Minthogy
kitnt, hogy a budai hajósok hamis úton szerezték meg Béla
és László királyok leveleit, st a kérdéses rév birtokába soha
sem is lettek törvényesen beiktatva a király elutasította ket
keresetkkel, büntetést is szab rajok hamis vádaskodásuk miatt,
fentartja azonban részökre a folyambeli szabad kereskedést,
de kötelezi ket egyszersmind, hogy saját hajóikon ('s derei// i/óikrii^ {'ddi(/i szokás szerinf, a kivályi szo/(/álaf(díaf te/jfsítsí'k. ')

A

:

Róbert Károly idejében tehát már nem abban a kezdetmelyben az els
királyaink alatt volt. A várkerületek feudális népébl, mely a
Dunán és a többi nagyobb folyókon hajózási szolgálatokat
teljesített, királyi adomány- és oltalomlevelekkel felruházott
^lajílstestüMi'k lettek, melyeknek tulajdon birtokaik vannak s
melyek most már tulajdon autonómiával bírnak. Hajóstelepek
azok ugyan most is, mint voltak régen, de már jeles szabadságokkal dicsekedhetnek. Csak egy dologban szolgák a hirá/i/
leges állapotban találjuk a királyi vizi hadat,

:

S e tekintetben katonák, rof/'waí/o.s- vizi had,
habár nem a mi mostani fogalmaink szerint. Hasonlók a

vizi szolijálatáhaii !

—

mongolok betörése után IV. Béla királyunk által felállított
határszéli rállókhoz (speculatores), kik szintúgy, mint a vár')

»

síibnrbio in

eo tameii salvo, — mondja a király — quod ipsi naute df
eorum navibus propriis et carinis per cursum aquaruni ....

supra et infra res et quevis mercimonia, lucrum seii ipsorum qne.stnm
(•A\m ipsis naiitis Pesthiensibus parcientes, et cum eisdem regalia iioslfo
servicia modo consveto exercere debentes, semper liberam liabebnnt tleí'erendi facnltatem
etc.« {Na<jy Inire : Anjoukori okmánytái". III. k.
Hasonló üuy foroott fen 137.5-beii ugyanazon iiyúlszi'M2 315. 11.)
o-eti apáczák s a budai prépost közt, 138 l-ben pedig- a pesti hajósok révének iigyében itélt I. Lajos király.
(Fejér : Clodex diploni. IX. 5., 57. és
IX. 5. 474.)

—

—

.

.

.

—

;
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jobbágyok, fegyverszolgálattal összekötött koronajavakat élveztek s rnagyuknak engedelmeskedtek. Béke idején eszközlik a közlekedést folyamainkon és szabad kereskedést znek
háborúban katonák. Hajóikra, dereglyéikre szállnak, fegyvert
ragadnak, közvetítik a sereg élelmezését, kémszolgálatokat
teljesítenek, követik a tábort a faltörögépekkel és az utócsapatokkal. Róbert Károly alatt mindezt saját jármüveikkel viszik
véghez mert a királynak
úgylátszik
nincsen tulajdon
hajókészlete, bár annak szükségét nagyon érzi, de baján segí-

—

;

teni

nem

A

—

képes.

szükséges hajómennyiségnek beszerzése, de

magának

a hajóhadnak korszerbb szervezése is Nmjii Lajoíi király dicsteljes uralkodásának els éveire maradt. 1364. táján úgy kezdtek az ország körülményei alakulni, hogy egy ers dunai hajóhadnak fölkészítése elodázhatlanúl szükségessé lön.
Vilmos-

A

féle

»Kird/i/i C(nistifüfwl,-«

a Rajnán

már régen

tanúsága szerint Németországban

törvényileg volt a vízi

hader

kiállítása és

—

háború esélyeire szervezve, » Rendeljük
mondja
a Coustitutio,
hogy a Mosel és Basel közt fekv városok

fölszerelése

—

száz hadi hajót, a lejebb

— naves bellicas

fekv városok pedig ötven hadi hajót,
cum sagittariis praeparatas
fentartani.« ^) Nálunk ilyen rendelet

—

honestas et

tartozzanak kiállítani és
még nem volt. A vizi hadról szóló törvényeink sokkal késbbi
idszakból valók, holott a Regensburg és Bécs kikötiben
szüntelen résen álló német hajóhad, éppen a magyar királyság
els három századában volt a legveszedelmesebb Magyarországra nézve. Dél fell is éppen Nagy Lajos kormányra léptével kezdi a sötét végzet hollószárnyait lebegtetni hazánk fölött.
A görög császárság ekkor már teljesen meg volt rontva. Bolgárország elfoglalva, Rácz- és Bosnyákország adó alá vetve, Oláhország és Herczegovina állása megingatva. De a keleti császárság düledékeibl fiatal ervel, világrendít hatalommal
emelkedik ki egy szörny óriás, a rettent ozmán birodalom,
melynek hódítási törekvései Magyarország felé irányulnak,
miután annak melléktartományaival hatalmát már éreztette.
Az európai fejedelmek, fleg a szomszédok, ersen kezdenek
fegyverkezni és alkalmas stratégiai állásokat foglalni. Lajos
legelbb is az Al-Duna védrendszerének megersítésére veté
tekintetét. Megújítja a magyar koronának jogait Bolgárországra, hogy ott lábait megvetvén, útjába léphessen a hódol^)
Wilhelmi reyis constitutiones, Ao. 1254. Ugyanott olvassuk
továbbá »Item voluriiiis, ut civitates omnes attraliant et adducant ad se
naves in passagiis seu vicinis, ut nulluni sit passajiiuni, uisi aute civitates
{Fe.rl",
coniuratas, ne ininiifis pacis ullus Klieni transitus cDncHilatnv
:

.

T.jm, IV.

:J70.)

.

.

-

'
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tató török áradatnak.

Bodon

eleste utáu keletkezik

magyar
azt

fölszereli
fhatóság alatt a dunai bolgár bánság La.ios
magyar hadak
eszközökkel.
hadi
elegend
és
ervel
katonai
Dunán, hogy a bolgár
hniúkon eveznek le Zalánkeménbl a
barai Miklóst is
megfenyítsék,
bánságot háborgató Szizmáut
sereget a Dunán,
hajóhad támogatja, mikor 1368-ban levezeti
i) Budai
megbosszulja,
vajdát
hogy a híítlenné lett Vlajko oláh
hadosztály álloTmii kapitány alatt 1370-ig magyar zsoldos
szolgalatában.
másozott Velenczében, a signoria tengerészeti
túlnan is
határmn
ország
az
Va.Jion P'hát a.z a Lajos l-irá/y,
Utesífés.re
hajóhad
^'-^^.r^'^'
magi/ar
a sík ienqer.n, önálló
oly anngira buzgólkodott, )
és annak feláll itása köriU

A

M

törphvés<'Ít

"

singulari militaris

mira virtute, ac
Nicolaus Gara
exercitum instructís na^igih e ^5"^^^"%";:^^^^^^^^
ripa hostem fndevit, fec «letit
ita transmisit, ut in Danubii
clnam
{Bonfini : Bev. Ungar. De..,ad.
ceperit.
,nüuos, et pvoxima snbinde oppida
1)

»

avtis disciplina, Eeo-i.s
.

.

" ^" Íez

is

érdenieinek mely
ecyike Nagy Lajos királyunk azon kiválóbb

s fr^eda^nn
államférfiúi hi^tottságát legjobban bizonyítja
az erkölcsi es anya^
Kiszámithatlan
en^^li.
szinv<.nalára
nn-íveltségének
keresztül szenvedett meü
századokon
minden
kár melyet Magvarország
volna Nagy Lajossaját te.^gerl hajóhaddal. Bár sikerült
:««:
valaha
legéletrevalóbb politikai tervet melyet

f^^^^^^

^^lezeU

nak megvalósítania a

le olyasa lUa
s melyet öt-áz esztend
visszhangoztatott a »íe7</e/ »p
korunk legnagyobb magyarja Széchenyi
által. Eg,' ^-P^e visszaielszóiá. politikai axiómává felavatása
tolti el a honfixn
fájdalommal
múltjába,
történelmi
pillantás hazánk

királyaink trónjáról hallottunk,
is

la^L

miatt, me yet Magj^arorszagkebelt azon sok veszteség és megaláztatás
türelemmel es keiesztbe tett
néma
is,
nak, legderekabb királvainknak
tengeri hadunk. Már a magya,
kezekkel kellett eltrniök, mert nem volt
es szereri^seüensegek soo^
Icirályságalapitásalcor kezddik a kárvallások
létrehozásának es.vu^
,ataÍ felkölti Nagy Lajosban a magyar tengereszet
hajorajjal megtámadja a Szentvelenczeí
a
1018-ban
döge
Ottó
Mikor
\él
városokat, a ki>-^^;ly /^^"^
István koronájához tartozó tengerparti
J^;;">;^;;
történetírók állítottak, hanem
kegyes indulatból sógora iránt, mint egyes
tengeimagyar
a_
hagyni
veszni
kénytelen
mert tengeri hada nem volt,
Könyves Kalman, \ itah Mila^>
part tetemes részét. 1095-ben is, mikor
apuliai normannok megfeny
velenczeí herczeggel a Dalmácziára vágyó
a
küldi teng-erre
tésére szövetkezik, velenczeí hajókon
^^^^^^^^l^'^^^
Dalmacziat, a tengeren hatalmas
Uo-van e királyunk bizt.)sítani akarván
ellen, tengeri ero hiányáVelencze
pártfogolt
is
által
ést görög császár
frigyre fénytelen lep
ban Roger szicziliai fejedelemmel rokonsági
«lfogalasa a
Dalmáczía elvétele után pedig 1103-ban a ^^f ^^^
^^^^^^^^
összeg .fnzert bérbe vett tzenhaon
bánt, a tengeri városoktól nagy
^ikor aztán Arbe lakó a lant
kisebb hajóval kíUdi Arbe ostromára,
hatra mmt elallania a 1 a
visszaverik, Kálmánnak nem marad egyéb
Zárat is ostromolván, a tenUgyanekkor
visszavételétl.
szigetek
mácziai
mmt Lucius iija -mert
várost,
a
meg
közelítheté
oer .oldaláról nem
teszi hozza "emzetunk
ert
tengeri
»01y
tclasse destitutus erat.«
a
^f;"fí«; ;^^;'^
nagynev történetírója Horváth Mihály, -melylyel kezeb..!
Kuagad
Velencze
uralmat a már kiképzett tengerészettel b,n.
ho.^zabb
peL.zem,
nagyobb
.bl.nz
mert
hassa, nem teremthetett Kálmán
.
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ben az orsza(/baii bele ne foglalja újoiian szerve-

honvédchai rendszerébe azon most már nélknlözhetlenné vált
hadieszközt, a. dunai hajóhadat, mehj nélkül a törökök berohanázett

és békésebb uralkodás kívántatott volna, mint a mennyivel
birt s a
meddig ö uralkodott. A nagy feladat
úgymond
utódaira maradt
örökségül. De sem közvetlen utóda, s kik annak kiskoi-úsága alatt az
országot kormányozták, sem a késbbi királyok nem fogták fel, nem
méltányolták a nagy fontosságot, melj'et Kálmán Dalmáczia s általa
Adria birtokába belyezett.« Azért ingadozott olj'annjára a magyar
királyok kezében a ránk nézve életérdekíí Dalmácziának birtoka s vele

—

—

az Adriaitenger s a keleti kereskedelem fölötti hatalom. Nem volt tengerészetünk, melylyel Yelenczével versenj'ezliettünk s azt háttérbe szoríthattuk volna
III. Béla csak úgy tarthatja Dalmácziát Yelencze
ellenében, hogy állandóan nagyobb sereget kémtelen élelmezni a tengerparti erdökben. Az 1190. évi háborúban a tengerparti városok hajóit
kölcsönzi el Béla s azokon vezeti fegyvereseit a velenczei hajóhad ellen.
traiii foknál vívott tengeri harcz a vízen is helyöket álló magyar
vitézek részére dönti el ugyan a gyzelmet, de azért a háború tulajdonképi tárgy-a, Arbe és a többi szigetek, továbbra is csak Velencze birtokában maradnak. Imre király 1203-ban nápolyi hajókat bérel ki az Adriaitengeren a velenczei hajóraj ellen, s ezeken szállítja embereit Zára visszavételére, de a zárai polgárok a lagúnák városának hódolnak meg. mert a
magyar kírál^^nak nincs tengeri liatalma, hogy ket oltalmazhatná.
1216-bau, mikor II. Endre, atyjának fogadalmát teljesítend, keresztes
hadjáratra készül s a tengeren szándékozik útra kelni, Della Croce Pontiust, Dalmát és Horvátország királyi helytartóját Velenczébe kiildi a
sziikséges hajók megszerzése végett. Ziani Péter berezeg a hajók bérletét
illet szerzdésben beleegyezik ugyan, hogy Velencze tíz hajót ad bérbe
a magyar királynak a sereg átszállítására, de mindjárt Zára városát is
örökre leköti Velenczének. Spalatóban még zárai és anconai hajókat is
szerzdtetni kellett. Mikor jjedig 1243-ban huszonhat gályát s húsz más
liajót küldenek a velenczeiek az elpártolt Zára visszafoglalására, Dénes
bán csak lánczokkal tudja valahogyan elzárni a város kikötjét, a nélkül
])ersze, hogy ezzel a védelmi szerszámmal megmenthette volna a fontos
lielyet Magyarország számára. Késbbi királjaink is szüntelen szorongatott helyzetben voltak a magyar tengerpartokon a tengeri hajóhad
hiánya miatt. Ismeretesek Ki')bert Károly viszályai a velenczei köztársasággal, Zára, Trau és Sebeniko birtoka miatt. KároU' mindannyiszor
rokonának, a szícziliai királynak hajóira szorul. Bi'ebirí Pál és Mladeu
tengermelléki bánok tehetetlen szemléli az ország területi épsége ellen
irányzott merényleteknek, míg valainel}' tengeri hatalmasság jó pénzéi't,
vagy még ennél is drágább kárpótlási áron ki nem segíti a magyar
királyt a bajból. S bár e jeles fejedelem minden alkalmat megragad családja hatalmának s birodalma nagyságának emelésére, azt még sem tudja
soha kei-esztühinni, hogy három tenger mosta országát tengeri hadervel
is felruházza. Nag}' Lajos csak úgy igéi'i a kért segítséget Palaeologosz
János görög császárnak a törökök ellen, ha
maga is elegend tengeri
ervel fogna rendelkezni. Ez a hadjárat szolgált els alkalmul, hogy a
király magyar tengeri hajóhailnak felállítását komolyan tervbe vegye.
Követet küldött Velenczébe CornariuoMárk herczeghez, kérve
szereltessen fel számára az ottani hajóg3'árban, az 1358. évi stipulácziók értelmében, huszonnégy tengeri hadi gályát. De Velencze óvakodott attól,
hogy az Adrián Magyarországnak is hajóhada legyen. Lajos törekvései
meghiúsultak a tenu-eri hatalmára féltékenv si<;noria fondorlatai és szün!

A
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sálnak napról napra johhan fenyeget veszed ehnét az Al-Dunán
sem mi nids alkalmasabb eszközzel nem lehetett elhárítania?
örökölte másodutóda, Zsigmond
megelz Mária királyn uralkodása alatt a
bár az
liadügy mélyen slyedt. Zsigmond tróuraléptekor ismét találkozunk tehát a királyi hajórajjal. 139Ü-ben Garag Mihh'is
parancsolt fölötte, midn a király Kéve alá vezette seregét,
a töríikök és az elpártolt szerbek ellen, 1392-ben megtámadja
a török IMoldva- és Oláhország fejedelmét, kinek saját alattvah'»ival is háborús viszálya volt, mert Dánt, a szultán hbére-

Nagy Lajos hajóhadát

t

király,

választották vajdájokká. Zsigmond Myrza pártját vette
pártfogásába és hajóhadát a Moravái-ól a Dunára küldé. E
hajóraj oly ers volt, hogy a szövetkezett török-oláh hajóhad
fényesen gyzedelmeskedett, st azt teljesen tönkre
f(>l(»tt
sét,

^) Négy évvel késbb, mikor Zsigmond sziWetséges hadakkal megy védelmezni a kereszténység ügyét, már nem elegendk neki a török túler visszaszorítására- a maggar hajóhadak. Szaporítja ket franczia hajókkal Víennei János teugertovábl)á német szent János-rendi
11 agy parancsnoksága alatt,
és víílenczei gályákkal, hogy a Feketetengeren és a Dunán
támogassák szárazföldi seregének mködését. Pünkíisd táján
nagy összejövetelt tartottak az összes szövetséges hatalmak
Bécsben és JietvHi a magyar hajóhadhoz csatlakozandó hajót
úsztattak le a Dunán, velk küldvén tetemes mennyiség bor,
liszt és zab szállítmányt is, a Vaskapu felé tartó gyalog és
lovas csapatok számára. ^) E megtízszerezett vizi haddal
segélyével
ostromoltatik 1396-ban Nagy-Nikápoly, és az
szal)adúl meg szorongatott helyzetébl a szerencsétlenül járt

tette.

Zsigmond

király, 1412-l)en a dalmácziai tengerpartot is veszély
fenyegetvén, Zsigmond elhatározta, hogy Velenczét hatalmának egész súlyával megtámadja. Zsigmond ezért Magyarország
szolgálatába fogadja az Aureai Ugolinót, egy genuai tengeéi)íttetni,
i'észt,, és annak felügyelete alatt hadi hajókat kezd
is csak oly kevéssé vihette kereszmely szándékát azonl)an
tül, mint Nagy Lajos. •^) Mindazonáltal kétségtelen, hogy egy

telén ellenszegülése miatt.

sem most, sem késbb

A

magyar tengeri liajúhad nem jöhetett

létre

Pedig Magyarország, mikor hatalmának tetpontján állott, a magj'ar marina által nemcsak nagy fontosságú gyarmatpolitikát inaugurálhatott volna, hanem bizonyára megteremti vala az
anyagi létérdekeit elmozditó külkereskedelmet is és megtartja a part!

vidék emporiiimait.
^)
Wi7ideck : Vita Sigismundi. (Méneken
Ser. Eer. Saxon. T. I.).
Kerrhelich : Not. praelim. de Reg. Croat. T. I. Engel : Gesch. d. R. Hnngarn, II. r. 6. 1.
=) Hammer : Gesch. d. Osman. Reichs, I. k. 2. r. 238. 1.
") Engel, id. m. II. r. 2.'}. 1.
:

DK.

SZKNTKLÁHAV

J.

:

A DUNAI HAJ(')HADAK TÖUTÉNETE.
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magyar

király sem tervezett oly sok hasznosat a honvédelem
szabályozása körül, mint éppen Zsigmond. Ha mindenlien nem
sikerült is szándéka, annak okát az akkori körülményekben
kell keresnünk.

1428. évi május elején fenséges látvány tárul elénk az
Al-Dunán, Galambócz és a vele szemben épült Lászlóvár alatt.
Elragadó történelmi kép, a magyar királyi hajóhad hajdani
jelentségének és dicsségének emléke Falakja egy lelkes
magyar hölgy, a mint a török kézen lev Galambócz visszavételénél ezer \eszé\jek]íöztvezéinjUa mamjar hadi hajók Jefji'níjsé(/éf, és sülyeszti, egyremásra gyújtogatja roncs mozsaraiból
vagy vetágyiból az ellenség vizi jármüveit. Rozgonyi István
!

temesi grófnak fiatal deli neje, Szent;/ //r;/ t/l Czeczilia az, ki
romlást és halált szór Murád hajóira, melyeket a vár felszabadítására küldött. Mellette küzd hs férje, Rozgonyi István
és maga irányozza az ellenségre a legnehezebb ágyút, mely
Magyarországban valaha öntetett, s a várnak több tornyát
rommá lövi. István oldalánál harczol testvévé, Rozgonyi Péter
veszprémi püspök is. a kereszttel lelkesítvén kitartásra a vitéz
hajóhadat.
szerb oldal csúcsain ott van Zsigmond király is,
elretör seregének élén. Eminnen, a lászlóvári ágyútelep fedezete alatt, a vitéz bajtársak: grabovi Zavissa Niger szepesi
kapitány, líorának híres lovagja és Voda Péter, bandériumaikkal. Nem verhetik ugyan le a háromszorta nagyobb ozmán
ert, Galambóczot sem vehetik vissza, de szabad elvonulás
mellett fegyverszünetre kényszerítik a törököt. Azonban mikor
hajóink magyar partra szállítják katonáinkat, a hitszeg törökök által megrohantatván, válságos helyzetije jutnak.
megrohant csapatok közt vau Zsigmond is, minden perczben Idtéve
a veszélynek, hogy vagy elfogják, vagy megölik. De ott terem
egy hajóscsapattal Rozgonyi, kiragadja királyát a tömeg közül, bárkájára veszi és megmenti. ^) Azonban
maga a Dunába
esik,
és ismét a hajóslegénység elszánt bátorsága diadalmaskodik a hs vezér megszabadításánál. Zavissa Niger egyedül
állja még helyét és rettenthetlenül viaskodik a törökükkel.
Zsigmond rögtön az
megmentésére is hajókat küld. Hajós
legénységünk a derék lengyelt a csatazajból kiragadja ugyan, de
nem fogadja el a menekülést, hanem inkább ott esik el áldozatul vitézeivel egvütt.
Czeczilia crrófnö részére 1435-ben kiál-

A

A

—

A

A

király menekülését szép, de nem egészen találó hasonlattal
mondván, hogy a kii'álj' kis csónakon menekült volna.
»Quin etiam Sigismundns quoque, qiü coeli ruinam panlo ante coutempsevat, in manum hostium pervenisset, nisi parva cyviou (?) Dannhium
trajecisset, Xevxis profecto fátum nactus, qui oontempto maris inijjfrioj
parvo navigio in Asiam relatns est.« (Decad. III. L. V.)
')

illustrálja Bonfini,

:
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adománylevélbeu imigyen örökíti meg maga a király a
úgymond
» Czeczilia grófné
liösiségét
nemének,
h
gyönge
félénk
daczára
bátrabb
ccujéh hölgi/ehh'l
husi lélekkel egg hajóra lépvén, azzal a megkezdett harczba elegt/edett, s a Dunán ide s tova evezvén, számos hstetteket vitt
várát, és
'vé(/h('Z. Hajójával több ízben megközelítette Galambócz
keménjjen lödöztetett a törökök re. « ^)
abba.
magyar hajóhad inneutúl állandó haj társa és hü köveszárazi hadainknak, valahányszor
tje az Al-bimán
lított

magyar amazon

A

—

—

:

mköd

azt a víz állása megengedi. Sekély vízállás mellett természetesen nem hatolhatott keresztíü hajóhad a Kazán és a Vaskapu sziklacsúcsain és zátonyain. Ilyenkor a Duna torkolata

hanem rengeteg kocsirendes vízállásnál, mikor a
hajózás természeti akadályokba nem ütközr)tt, hajólegénységünk képezte a folyammenti sereg véd és kísér hadát. Ez
gyalog és lovas
szállítá a táhor után a segédcsapatokat is.
középhad közönségesen folyamparti állomásokon táborozott, a
hajórai közelében. Ott volt vele a királyi hajó is, a sereget

felé

nem

vétettek igényhe hajóhadaink,

kíséret követé csapatainkat.

-)

De

A

kísér' királynak lakásával. így történt l-t.39-ben Yégszendr
eleste eltt, mikor Albert ell)l) a Tisza torkolatánál Titel
vidékén, aztán Szegeden, majd ismét Zalánkemén alatt táborozott.") Ez a hajóhad szerepelt a következ 1440. évben, mikor
V. László alatt II. Mahomet Belgrádot több mint száz e végl)l magával hozott hajó segítségével ostrom alá vette. Teljes
öt óra hosszáig tartott az elkeseredett harcz a török és a maggar
dunai hajóhad között. Hunyadi János és Kajusztrán a partról
szemlélték a megdöl)bentö véres viadalt, és onnan bátorították
hajóink legénységét, meh/nek vitézsége és a vízi taktikába.n való
a mi részünkre dönté el a fénges ggözehnet.
ih/(/essé(/e elvégre
Á töröiv hajók menekülni kénytelenek, míg a mieink megközelítvén a vár falait, újal)l) segédhadat és élelmet szállítottak a
várba. Víg áldomással ünnepelte a gyzelmet Tallóczy dános
i.s-

Cod. Dipl. X. 7. G38. 1.
:
így Ulászló 1444-l)en szeptember közepén, nagyon alacsony
vízállás alkalmával, Szegedrl 10,000 fnyi sereggel a törökök ellen
indulván, 2000 kocsit vitt a sereg kíséretében, részint az eleség és a szükséges hadi eszközök, részint a seregnél lev fényz lengyelek szokása
szerint, azok drágaságainak szállítására, st oltalom gyanánt is a tábor
ersítésére. A Magyarország által 1448-ban kiállított 24,000 fnyi sereget
1)

Fejéi-

")

A

Imsszíták
2000 szekér kísérte. (Teleki: Hunyadiak kora, I. 413. 1.)
diadalai óta nálunk is némi alkalmazást nyert a szekértábor. {Szolaij
Magyarorsz. Tört. III. 69. 1.)
Thuroczy
3) V. ö. Szalaij L.: Magyarorsz. tört. III. k. 14—15. 11.
csak ennyit mond »Albertus animadverso periculo, quod Hungáriáé
imniinebat, exercitum partini terrestri itinere, partim Danuhio in liostem

is

—

:

ducit,

adque ad Tibiscuni castra ponit.^ Cliron.

I. r. .•',81. 1.

4*
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a vár kapitánya, és Ország Mihály, kik elbb
hogy a törökök által ersen megszaggatott
tíh'ök 20,000 emberének
várat lehetetlen lesz megtartaniok.
veszteségével kénytelen volt elvonulni Belgrád alól, azzal
békére int követei eltt, hogy ha
fenyegetzve Ulászlónak
avar neki jószerével át nem adatik, még nagyobb ervel térend
vissza annak ostromára. ^)
Fenyegetésének beváltását kés])bre halászta ugyan a
szerencsétlenség következett be
török, de e helyett más
Ulászló és Erzsébet pártjai közt a polgári háború tüze lobokirályi hajóhad al-dunai felerészét
gott fel az országban.
vránai

már

ix^üjel,

azt hitték,

A

t

A

ekkor az Erzsébet pártján állott Gn.ia// Lásdó és Széchf/
Tamás a saját szolgálatukban tartották egész a szegszárdi
ütközetig, mikor Hunyadi János az összes hajóstelepeket felszabadítván, a déli részeken a török elleni rállomásokra oszOtt oly kedvez s ers állás(>kat fo<ilaltak el hajóink,

totta be.

Mezidhéy és ismét Szehabeddin hasa 1442-ben nem merik
vezetm fel 80,000-nj/i seregöket, hanem Erdél//nek
fels-dunai
kerülnek és ott törnek be vésztkre az országba.
vizi had 1440-ben Budán és Esztergomban, 1442-ben pedig,
míg csak a tél be nem állott, Rozf/oiriji István vezetése alatt
Pozsonynál harczolt, az Erzsébet által l)ehívott és Pozsony
várát szorongató ausztriai hajósereg és a cseh-lengyel csapaliogH

a.

Dunán

A

tok ellen.

Imént nyitotta meg Hungadí János
ozmánok ellen. Azon számtalan

cyclusát az

tizenöt évi diadalborostijánok közül,

hadaink harcpsi dicsségét megkoszorúzta, afolgami csapatoknak is jelentéken osztáli/rész jutott f
Mindjárt 1443-ban átszállítják a Dunán Nándorfehérváron alól
a magyar és lengyel dandárokat és Hunyadinak 25,000 fre
men seregét, hogy legelbb is megtámadja és megverje a Moravánál Izsák béget, a végszendri várnagyot. Aztán Nissáig, Szófiáig és egész Philippopolig diadalmasan eltörnek, és öt hóna])
alatt ugyanannyi ízben gyzedelmeskednek. 1444-ben az év
elején hajórajt építtet Murád szultán a Panissus (ma Kamdsik)
vizén, hogy azt, ha a magyarokkal kötött fegyverszünet meghiúsíttatnék, és ismét fegyverhez kellene nyúlnia, a Feketetengerre és onnan a Duna torkolatán át Magyarországiba
mieink a király parancsára megtámadják ezt a
vezényelje.
tíh-ök hajórajt, mely alkalommal 28 jól fölszerelt török gálya
lett a lángok martalékává. ^) Az ezen évi szegedi országos
7nelijekk<da vitézség és szerencse

/j
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taiu'icskozásukbuii, luiduii ;utó1 volt sz(3, hogy a tíz évi treik
húku fölboatasyék, részt vett iigyau két luijóskapitáuy is, az egyik
Burguüd])ól, a másik Veleiiczébl, de a hdvétjzetü várnai csdtáhan (hwaí Jmjóliadunk fiulvahvnleg )icm volt jelen. Az említett
két kai)itány azon olasz-l)urgimdi hajóhad élén állhatott, mely
akkor a Hellespontbau foglalt állást. Xézctem szerbif nagij hiba
rolfj hoí/i/ a vnrnai ütközefben dunai hajóhadunknak a szövctsr(/es tenj/eri

liajóhaddal való összemüködese mellztetett! Minden
Duna szorosait hajóhadunkkal

esetre többet használt volna a

elzárni és az ellenség szabad mozgásait a partok körül akadályozni, mint az igénybe vett nehézkes és mozdulatlan szekérfalak mögé vonulni, hol elreláthatólag vész lappangott, lehe-

tetlenné téve, tér

szke

miatt, a rendezett védelmet.

De

hát

akkor maga a bátor lelk fvezér. Hunyadi és a vele egyetért
Brankovics György ellenezték a hajóhadnak igénybevételét.
» Nevetséges, monda Hunyadi a csatát megelz haditanácsban, mit a hajóseregrl felhoznak. Ki hallotta még valaha, hogy
szárazföldi háborúkat hajóseregekkel lehetne viselni, melyeknek több hasznát nem vehetni, mint például tengeren a lovasoknak. Minden, hadi fajnak megvan a maga harczolási módja
és rendszere csak ezt használva, ér az valamit. De föltéve, hogy
szabályellenesen a hajók legénysége kiszállaua hajóiról és szárazon menne tzbe akkor a mellett, hogy hosszú utat gyalog
kellene megtennie, még az is hátrányára szolgálna, hogy a
hajókon használni szokott fegyverekkel lovasság ellen kellene
hajóhadtól tehát
harczoluia, a mi bizonyára képtelenség.
mitsem lehet reméhii, legfölebb a tengeren tehetne nekünk
Bármikép Ítéljenek is e dolog fell mások,
szolgálatot. « 1)
én részemrl tévedésnek tekintem, hogy a dunai hajóhad, mely
a nemzet háborúiban annyi jeles szolgálatokat tett seregeink;

:

A

—

semmi számításba sem vétetett és megfelel stratégiai alkalmazást nem nyert. Pedig ers és hatalmas
lehetett ekkor a dunai hajóhad, meh/ átszállítva afoli/amondandárainkat, kénytelen volt Nándorfehérvár alatt tétlemd, vesztegelni.
gyászos ütközet történetírója, Chalcondylas, mindenek fölött gtjönifórii látván i/nak mondja ékes és nagyszer hajórajunkat, melylyel Vladiszlav csapatait a Dunán átszállítá. ^)
És 6 gazdagon felbútorozott hajórajnak semmi szerep sem

nek, a várnai ütközetben

A

')

pugna

Lao)iici Chalcondylae

Vanieiisi). 308

— 309.

:

De

Origine et rebus gestis turcovum (De

11.

—

'-) U. o.
»Super omiiia insigiie fit spectaciilum, cuiu Budani
nam praeter maijinficentiam ornamentorum
Vladislaus ingrederetuv
navium, quibus cvim instructo exercitu per üanubium transvectus est
;

(257. lap.)

—
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a^vúrmii csatában. Valóban: »Majurqiic multu í'uit
pugnae adversae !« ^)
Hunyadinak a római követhez még azon évi decz. 3ü-áu
Szegedrl írt levele programm volt a következ évek hadjáratainak czélszerübb folytatásához. »Bizton remélem
írja
az elvesztettek visszanyerését. A hit, a haza oltalma újra rám
bízatott.
szerencsétlenségek bátorságomat nem törhették meg,
st azt élesztik, és nekem tanulságul szolgálnak. Mindaddig nem
nyugszom, míg az ellenségen nem diadalmaskodom, vagy e tusában halálomat nem találom. « ^)
következ évben már Oláhországba viszi seregét
Hunyadi, bosszút állani Drakul vajdának rajta elkövetett méltatlanságáért és a törökökhöz pártolásáért. Elbb levelet írt
IV. Jen pápához, melyben öt foganatosabb segély nyújtására
fölkérte. »Bizalommal tanácslom, felhívom, intem, kérem szentségedet, s alázatosan esedezem magas méltóságának
nyújtson
segedelmet ...
vallás s a keresztény nép ügyérl van szó.« ^)
nagy keresztény hs levele oly rendkívüli benyomást gyakorolt a pápára, hogu a római dllamfi'rfiak legott közakarattal
ahhan egyeztek meg, hugg a forenczi hihornok-tcngernagg az
ö hajóraját haladéktalanul a Dunára ve^éngli, és ott Hunt/adlnak segítségére leend.
szentszék hajóseregének nagyja Francesco Alberti, a burgundi gályák fkapitányával Peri Grottfrieddel evezett rendeltetési helyére, miután Hunyadival Nikápoly
alatt találkoztak. ^) Hajóikkal, melyeken olaszok és burgundok szolgáltak, a tengerrl a Dunán fölfelé jvén, szándékuk
volt elbbb néhány ersséget a Duna bolgár partjain elfoglalni,
melyekre a jöv hadviseléskor támaszkodni lehessen. •^) De e
tervét nem valósíthatá meg Hunyadi. Hírét vette ugyanis, hogy
a török csapatok Szerbián át a Szerémségre törtek s a Száva
környékét pusztítják. Könny lovasságával néhány nap múlva
a Száva torkolatánál volt s a folyam innens oldalán, szemben
Sarnóval, megállapodott. Ekkor már nem a Vaskapun alul
olasz-burgund hajóhad, hanem a maggar királgi hajósnépek állnak Hungadi Jánosnak rendelkezésére. Éjszakának
jutott

eiToris clacles, qiiam

—

—

A

A

.

.

.

A

A

A

mköd

föleveznek Nándorfehérvár alól a Száván a magyar
tábor közelébe, s mikor a török gondatlan álomba merül,
átszállítják Saruó fölött a magyar lovasságot, mely a parttól
félmértföldnyi távolban elnyúló török tábort megrohanja s a
idején

')

Laonici Chalcondijlae

pugna Varnensi),

309.

:

De Origine

et relnis gestis

turcorum. (De

11.

478. Kerékgyártó Á. : II. 119.1.
Hist. crit. XIII. k. 429. s kk. 1. -- Szálai/: III. k. 88.

2)

Teleki:

3)

Katona

-)

Enyel : Gresch. d. Eeichs Hungarn. I. k. 71.1.
Aeneas Sylvius, ep. 81. és Tvanich jegyzetei Schioandtnernal.il.
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:
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k.
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meglopcttekct, mieltt fegyvereiket liasziiálli;itták vagy elfutluittak volna, felkonczolja. ^) Az alatt a híítleu Drakul Törökországba szalad s Hunyadi az elhunyt Dánnak hasonnev fiát
iktatja be atyai örökségébe.

A többi havasalföldi

és moldvai hadjáratokat, tudvalevkatonasággal Erdélyen keresztül vezeté Hunyadi
János, kinek tevékenységét idközben különben is nagyon
igénybe vették a Fridrik római királylyal folytatott viszályok.
Dunai hajóhadunkkal, l-l:56-ban, ismét egy véres vizi viadalnál találkozunk újra. Ámbár nehéz napokat kellé hajóhadunknak átélnie elbb is, míg a török er Castriota ellen,
Duna partjait rizte akkor
meg Albániában volt elfoglalva.
és pihenés nélkül a csapatok ide-oda szállításával bajoskodék.
leg, szárazföldi

A

1448-ban, a rigómezei csata alkalmával, 34,000 fönyi sereggel
meg a hslelkü kormányzó Kévénél az Al-Dunán s az
ott állomásozó hajósok teljes két napon át, szünet nélkül
evezték át csapatainkat Szerbiába. 1450-ben a jellemgyönge
Brankovics Györgynek megbüntetésére úsztatták le hajósaink

jelent

a dandárok egy részét szerb földre. 1453-ban is, mikor a keleti
császárság régóta tátongó sírjába hullott és egész Európát
közrettegés tartá elfoglalva, a magyar dunai hajóhad fölé
fordult az általános figyelem hiszen az volt akkor a legvigyázóbb
azon a nyitott országúton, mely Byzanczból a keresztény államok szívéig hozhatta a veszedelmet. Mert éppen e
tájon irányozta Mohamed egyenesen Magyarország felé diadalmas hadjáratainak czéljait s eljátékul egyelre Szerbiát követelte Brankovicstól. Hunyadi, még miehitt Mohamed Szerbiába
;

r

érkezett, betört a bolgár földre s

hajóhadunk segítségével meg-

védte Szendrt. Ugyanis, midn ]\[ohamed, Hunyadi erfeszítéseinek daczára, a Morava völgyben és túl a slatovai bérczeken
a Mlava partján feltartóztathatlanúl folytatta útját a Duna
felé s július második felében már Szendrö alá ért Hunyadi is,
sokkal el()bb, mintsem a szultán hitte volna, gyorsított marsútban megérkezett Szendr fölmentésére, s gyors lovait kisebb
és nagyobb hajókon átszállítva a Dunán, Mohamedet a vár
megfutamított törököket egész Vidfalai alól elriasztotta.
:

A

aztán Nándorfehérvár kikötjében vetettek horgonyt. Hunyadi, mintán egy hónapig idzött Nándorfehérvárott, a hajósnép egy osztályával Péterváradjára ment,
hogy az 1455, évi országgylésre, valamint a törökök ellen
küldend európai hadnak gyjtésére az elkészületeket megdiuig

zték hajóink

s

tegye.

1456. évi ápril hó elején
1)

Bonfini: Decad. III.

7.

,

az

a

rémhír futotta be

az
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II. Mohtimed közel jár már Nándorlcliérvár
olyan uagy, hogy valamennyi végváraink körülkerítésére is elégséges lenne. Viddinböl 200 török hajó úszott
már fel egész Zalánkeménig, hogy a nándorfehérváriaknak a
Dunán se érkezhessék segítség. Feladata volt e török hajóknak
a Szegeden gyülekez magyar csapatokat, melyek Nándorfehérvár felszabadítására jönnének, a vártól távol tartani. Július
14-én Hunyadi is megérkezett Zalánkemén alá, szintén 200
hajóval, melyek részben Szilágyi Mihály felügyelete alatt
Budánál horgonyzott valaNándorfehérvárott készültek.
mennyi hajóra hadak szállíttattak, szintúgy a Péterváradnál
és Szegednél tartózkodó valamenyi járóm a Dunára evezésre
rendeltetett. Hunyadi a Tisza torkolatánál legott állást foglalt
a Zalánkemén alatt horgonyzó török hajóhaddal szemben. Megrakta hadi hajóit a keresztesek színével, s ö és kísérete egy
nagyobb gályán foglalt helyet, a honnan kényelmesen vezény-

oi'szágot,^

hogy

felé és serege

A

szemmel tartani lehetett. Hunyadi
tüstént támadási- és menet-formátióba állíttatá hajóit és hadosztályonként elre vezényelte. Az osztályok zártsorokká alakultak s ágyúikból lövöldözve párhuzamosan haladtak az ellenség
hajói felé. Rövid id múlva a török hajóvár megmozdul helyébl, és sebesen Zimony s Belgrád felé vitorláz. Hunyadi vezér-

leni és az összes hajókat

hajója egyet csavarodik s a többit harczvonalban a futó ellenség üldözésére küldi. Már Nándorfehérvárnál vannak, de azért
a szultán kevés figyelembe veszi hajóhadunkat s a vizén és szászultán
razon körülvett várat irtóztatóan kezdi ostromolni,
ozmán
gyalog
terült
el.
Az
hegyiapályon
eltti
Nándor
tábora a
és lovas hadak három osztályra voltak osztva, a szárnyakat
török tüztelepek
mindenik a Duna és Szávához támasztva.

A

A

gátonyok mögött a várost uraló pontokon s a Duna és Száva
partjain voltak felállítva, tüzet szórandók a folyókra, ha netalán a magyarok átkelést kisértenének, védelmezendk egytörök flotszersmind a két folyót elzároló török hajórajt.
tilla ugyanis a Dunát, a Szávát és az úgynevezett Táborszigetet
tartotta szemmel. Hajóinak egy része a gyalog és lovas ozmán
hadaknak a Dunára támaszkodó jobb szárnyán, másik része a
várbástyák északkeleti sarka alatt avartól mintegy .300—400
lépésnyire, harmadik és legersebb része a Dunára nyúló várfalak s a Táborsziget eltt, végre a negyedik hajócsapat a
Dunaviczával szemben, a Száva torkolatában foglalt állást.
Szemben a törökökkel a magyar tábor terit el a Duna mindés a Száva
két partján, Zimony t és az ó-borcsai utat védve,
túlpartján is, hol a magyar sereg bal szárnya a Dunaviczához
Táborszigeten is volt egy magyar csapat a
támaszkodott.
jobb és bal dunaparti magyar tábor között. A magyar flottilla-

A

—

^

A
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nak nagyol)!* osztálya a Dimáii a Táborsziget fels csúcsánál,
a kisebbik a Szávában a Czigáu-szigetuek szintén fels csúcsánál
nándorfehérváriaknak kicsiny hajóraja a part
helyezkedett cl.
hosszában, a vártornyok lövegeinek oltalma alatt horgonyozott.
szultán, hogy annál könnyebben s hamarabb juthasson
még töbl) hajó birtokába, mind a Dunán, mind annak mellékfolyóin akárminö, csak hasznavehet hajót ervel elszedetett, azokat Viddinnél mind összegyjtette és hadaival megkülönféle nagyságú török hajók száma tehát 200
rakatta.

A

A

A

azok közt néhány gálya a Duna torkolatából.
S így a város szárazon és vizén minden oldalról körül
lévén fogva, a szultán megkezdeti a bástyák lövetését. Egész
Szegedig hallani az ágyúk bömbölését. Az ostrom tizedik
napján elvégre bekövetkezett a válság órája. Hunyadi szükségesnek látván a vár fölmentését legelbb is a török hajól-ajt
kellett helyébl elmozdítnia, mert csak így lehetett aztán
volt,

:

Dunán s a városhoz hozzáférnie. Egy sötét éjen
sikerit egy elszánt ügyes hirnökének bejutni a várba, ki azt
az izenetet vitte a várparancsnoknak, hogy a mennyi hajót csak
lehetséges fölszerelve készen tartson július 13-dikán, és ha másnap a magyar flottillát mozgásban lenni s a meghatározott
pontig eljutni látandja, a városi hajóhad is a Dunán fölfelé
evezve víznek induljon. Szilágyinak sikerült is negyven hajót
összegyííjtenie. Legott harczosokat szállított azokra a várrségbl, a város lakosai közül pedig ügyes Íjászokat. Július 14-kén
hajóraj eltt a Duna
a magyar hajóraj mozgásnak indult.
jobb partján Kapisztrán lépdelt a kereszteshad néhány osztályával, legeli Péter barát a keresztes zászlóval. Hunyadi egy
lovas csapat élén, szorosan a folyó balpartján nyomult elre,
szükség esetében mind ö, mind Kapisztrán oltalomba veendk
a hajósnépet. Kapisztrán csakhamar egy hajóra veti magát, s
annak elejére állva, a Megváltó keresztjének felmutatása és
hangos buzdító szavak által éleszté a két part hosszában két
szárnyra osztott s csatarendben elretör hajóhad lelkesedését.
Imádkozik gyzelemért, hsies harczra hívja fel vitézeit, igéri
nekik az Isten segedelmét, a pogány ellenséget pedig átkozza.
mint a török hajóhad megpillantá a támadni készül
magyar flottillát, legott méltó fogadására készületeket tn:
összébb szorulva kapcsolt vonalba állítá hajóit és ers lánczokkal egybefüzve azokat s horgonyaikat lebocsátva, mintegy hidat
képezett a Duna közepén.
Alig hogy észrevették a vár fokáról a magyar hajóraj
közeledését, azonnal az ellenségre küldék a belgrádi hajóhadat

átkelnie a

A

A

is.

a

mely egész ermegfeszítéssel a Dunán

küls magyar

flottillával

egyesülhessen.

fölfelé evezett,

A

magyar

hogy

hajóraj

;
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uDima hullámai közt megvívni az ellenséggel ;
várta be a iiándori magyar hajók megérkezését, hauem
rátört a török hajóhadra, tzi fegyverekkel kezdvén meg a
hajóvonalak arczában egy darabig elkeseredéssel
csatát.
folyt a küzdelem, midn Szilágyinak belgrádi hajói, Ország és
Bastida vezérlete alatt, hirtelen a török fiottilla mögött termettek. Most a magyar hajóraj megkettztetett ervel tört elre.
mint a hajóraj az ellenséghez közelebb ér, Hunyadi is
vezérhajójára és lelkesen harczolva, saját példáfelszáll az
parancsolja, hogy ersen
jával tüzeli magyarjait a csatára
evezzenek s felhagyva a tüzeléssel, közelrl verekedjenek.
Duna megrenkét hajóhad összecsapása borzasztó látvány
dül és feljajdul a két hajóraj súlya alatt, a hegyek visszhangzauak a szörny morajtól. Mindig a magyar hajók támadnak de
a törökök védelme élethalálra való. Ot órán át egyenl hévvel
foly mindkét részrl az öldökl vizi viadal, az óriási erködés
de még mindig bizonytalan, kié lesz a gyzelem borostyána.
Ekkor Hunyadi merész szökéssel a törökök vezérhajójára ugrik.
Követi
vitéz környezete. Szablyáikkal rettent mészárlást
kimúlvisznek véghez az ozlim hajósok megrémült soraiban.
égett a vágytól

nem

is

A

A

;

A

!

A

;

t

A

takat és végvonaglókat a Dunába taszigálják. Hasonlóan csemerre a szem csak lát,
lekszik a többi hajók legénysége is.
végesvégig mindenütt halál és pusztulás. Egeket verdes jajkiáltások, éktelen csatazaj, ágyúdörgés és puskaropogás. Az
öldöklés és kegyetlenség mind a két részen leírhatatlan.
Duna medre megtelik halottakkal, tajtékzó hullámait az elesettek vére pirosra festi. Parti ágyúink, a lövésben és Íjazásban
kitn huszáraink, a bárkák mozsarai, sorra szedik le a kor-

A

A

A

mány melll

legénységtl
az ozmán hajók parancsnokait.
leárboczozott török hajókat saját embereik sietnek felgyújtani, nehogy a magyarok kezébe jussanak. Azonban
hajók, a fojtó kénköves- és szurokfüst, meg a
az
görögtz, melylyel a szultán jármveinket fölégetni igyekszik,
legkevesbbé sem lohasztja, de fokozza hajósaink harczvágyát.
Közben-közben fel-felharsan Kapisztrán szava. Jézus nevét
magyar lovasság,
kiáltja a parton haladó keresztesek felé.

megfosztott

s

sr

ég

A

mely hajórajuukat lépten-nyomon követi, fedezi a mieinket a
török táborl)ól érkezhet utócsapatok ellen. Most egyszerre
mieink jól czélzott lövései
felbomlik az ozmán hajógomoly.
s hajóhadunk ügyes fordulata vad rendetlenségbe szórják a
különbén is nagy kárt szenvedett török hajókat. Hunyadi megragadja a kedvez pillanatot 's általános rohamot vezényel, a
hajókat ers vaslánczokkal egymáshoz fzi s ékalakban rázúdítja a Száva felé hátráló török hajók rendetlen csoportjára.
Három ozmán gálya ötszáz török hajóssal elsülyesztetik, négy

A
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gazdagon fölszerelt török hajó s húsz kisehh járómü a luieiuk
kezéhe kerül. Harmiuczhat hajónak sikerit csak a török táhor
közelében horgony térre juthatni; de ezeknek rsége is nagyobbrészt le van öldösve vagy megsebesítve, a hajók pedig annyira
megvannak rongálva, hogy harczra teljesen képtelenekké lettek.
200 hajóból álló török vizi ernek egyetlen járómttve sem maradt
megmenekült harminczhat török hajót júh 22-én,
épségben.
a török had teljes vereségének napján, megtámadta a magyar
hajóraj s oly ersen nyugtalanítá, hogy hajósnépök látván a

A

A

kikerülhetetlen végzetet, sajátkezüleg égette

föl hajóit,

maga

pedig a partra menekülve szétfutott. Vitcz hajósnépiu^k teljes
diadalt aratott ! Hunyadi díszes bevonulással ünnepié a diadalt
Nándorfehérvárott, helyreállítá a várral való közlekedést, a
várost élelemmel látta el, a betegeknek és sebesülteknek segélyt
s a megldözött erdítményeket helyreállíttatá. Nándorfehérvár rsége és lakossága hálával s elragadtatással
üdvözlé Hunyadit és hsi hajós népét, mint szabadítóit a legnagyobb szükségbl. ^)
Július 22-dikén ismét Magyarország zászlaja lengett
kereszténység védbástyája
Nándorfehérvár büszke ormán.
meg volt mentve. De a hév és bosszú annyira elragadta az
örséget, legkivált pedig a gyzelemittas hajólegénységet, hogy
be nem érve eddigi dicsségökkel, ernek erejével a török
táborra akartak rohanni. Hunyadi, » nehogy a dicsség gyalázattá váljék,« kénytelen szorosan felügyeltetni rajok Szilágyi
Mihálylyal, st halálos büntetéssel is ijeszti azokat, kik a vár
reit a Száván vagy a Dunán átszállítanák.
A uáiidorfehervdn vízi </ijözelem ecjf/értelmü rolt akkor a
haza megmentésík-el, a keresztémj világ felszahadításáral! ^) De

nyújtott

A

—

85. 11.
Kiss Károly : Hunyadi János utolsó hadjárata 78
Chalcon24.
:
Gesch. d. osm. Reiclies, II. 23
dylas, id. m.
Thuvóczy LV. és Tayliacotins Katonánál XIII. 1075.
Bonjini :
Pray : Annales III.
UgA'anott .Dlugoss jelentése, 1065. 1.
Szalay és Horváth, id. m.
Engel : II. 98.
Decad. III. L. VIII.
^)

--

V.

ö,

—

Hammer -Purgstall

—

—
—

—

-)

Hunyady

1456. évi júl.

14-diki

vizi

—
—

gyzelmének

—

stratégiai

értékérl ekképen nyilatkozik a katonai dolgok megítélésében dönt
tekintélynek ismert Kiss Károly, akadémiánknak egykori jeles tagja.
A -Duna hullámain júl. 14-kén történt hajócsata
úgymond
Hunya»
dinak egy jól kiszámított taktikai intézkedésén alapúit. Elsegíté annak
következméuyekhen oly dús sikerét részint a magyar hajóhadnak a sajkák iránj'ításában tanúsított gyakorlottsága, és az összeütközés közben
rendíthetlen bátorsága, az al-tiszai és dunai vidék lakosainak mintegy

—

hagyományként morális

és

—

physikai sajátságukká vált tetter, i'észint

azon kedvez helyzet, miszerint a magyar hajóraj rohamának súlyt kölcsönzött a Duna folyamiránya ugyanis a lefelé dallazásra kevesebb ert
kellett fordítaniok a magyar hajósoknak, mintsem a török()knek, kiknek
:

a

Duna

sebes sodra ellen kellett fölfelé evezni

nem

kevés erfeszítéssel.

!
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ííyzelem ós szal^íidsúg lisoi odavesztük! Huuyadi aiig. 11-én
a Mohauicd serege által terjesztett pestisnek esett áldozatul.
Kapisztrán rövid napok múlva követé
a haláll)a
nemzet közgyászában, melyet a haza atyjának elhunyta
okozott, jött le Bécsbl, ang. 26-án, a zsarnok Czillei Ulrik
király és nagyszámú zsoldos kísérete
V. László királylyal.
német sajkákon, Nassauban és Hohenauban ácsolt könny,
karcsú fegyveres hajókon vitorlázott le a Dunán. E hajókíit
»Xassa.uer« és »Hoheiiaucr« hajóknak uevezé a német királyi
kiséret, mibl aztán az egykorú német emlékekben gyakran
elforduló »N'nssauen« vagy »Xassaren«^ fejldött. László király
elbb Pozsonyban, majd Visegrádon és Budán tartott pár napi
pihent. Szeptember második felében a futaid országgylésre
ment s Péterváradon hagyván hadi hajóit, paripán lovagolt át
a futaki táborba. Futakról két ízben látogatta meg a 71 éves
Ka})isztránt, ki a Duna túlpartján fekv újlaki monostorban
küzdött a halállal. November elején aztán Zimouyba evezett
László, onnan 8-dikán Nándorfehérvárra ment, hogy a múltkori nevezetes vizi ütközet helyét megszemlélje és a várat személyesen is birtokába vegye.
Czillei levágatása után, midn a király Hunyadi Lászlónak és barátjainak került hatalmába s a német keresztesek
elbocsáttattak, valamint a velk volt kicsapongó idegen népség
is mind elszéledt, a német naszádokat, melyek a királyt lekísérték, mind ben fogta az országban Szilágyi Mihály, a dunai
hajóhadak i)arancsnoka. Valószínleg a nándorfehérvári vagy
a zimonyi hajókhoz lettek azok beosztva. Sehol sincsen nyoma,
hogy a király kíséretéhez tartozott eme dunai flottilla valaha
visszakerült volna Bécsbe.
király annyira hajók nélkül
maradt, hogy midn Nándorfehérvárról Budára akart visszatérni. Szilágyi és Hunyadi László, nem hivén a király esküjének, melylyel Czillei halálát bosszulatlanul hagyni Ígérte,
íi

t

A

A

A

vizi gyzelmet azonban csaknem egészen a nándoríehérvári liajórajkának kell tulajdonítani, melj^ nemcsak hogy az ellenség szemeláttára
szerelte föl magát, s kiindult a város lövegeinek oltalma alól, hanem
mitsem gondolva a török tartalékhajók melletti tztelepekkel, mitsem
gondolva azzal sem, miszerint a török flottillának zöme nálánál feljebb
evedzett, és csak egy részletének lefelé fordulása volt volna szükséges
arra, miszerint a Duna közepén, a nélkül, hogy a magyar hajóosztálytól
azzal sem gondolva, hogj'
segítséget kaphatna, végkép elnj-omattassék
vízár ellen dallazva a kormánj'osok harcz fordultával nehezebben adhattak egyhangzatba hozható irányt a hajóknak a vett utasításnak egészen
megfelelt és mind a támadáskor, mind a csata hevében, kiváltkép azon
taktikailag ügyes kanyarodáskor, meljdj-el a magyar hajóhad által visz-

Ezen

;

:

szavert török flottillát oldalba foghatta, eléygé nem magasztalható dirsösécjhen részesnlt
(Hunyadi János utolsó hadjárata 108. 1.)
!
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eleiute uem adtak ueki hajót, hogy a réveu átkelhessen. ^)
Erre a hahxlra ijedt király még egyszer megesküdött a szentségre és csak akkor kapott Szilágyitól hajót és engedélyt, hogy
a Dunán fölevezhessen a hegyen fekv titeli várba, a honnan
aztán sebes menettel szekéren Szegedre, majd Kecskeméten át

Budára

hajtatott.

^)

megdöbbenté az udvari
párt embereit. Újlaki Miklós szerémújlaki hajós vajda, amaz
idben nagy úr és tehets támasza a királynak, legott útnak
indítá saját hajóraját a Dunán, és nagy sebességgel Budán
termett csapataival, hogy az udvar oltalmára lehessen. ^)
Szilágyi hatalmaskodásának híre

A

kiváliji hajósné'p

ínfézméni/e 1.

Mátyás

szakos nrszáglata alatt újabb fordúltpiinthoz
lett

az valóságos katonai intézméuynyé, és

védelmi czélokra,

massá

hanem támadó háborúk

Ekkor

hiválijiink kor-

ért.

Mátyás

alatt

nem csupán csak
viselésére

is

alkal-

a néinet mbitára naszádokkal fölszerelt királyi dunai hajósokból, a dunai telekkatonaságból királynaszádos had, mely e nagy király alatt éri el erejének s kabmni
fejlettségének legmagasabb fokát. Lényegében változatlan marad,
telkeit, réveit és szabadságait megtartja; de beillesztetik a már
évszázadok eltt legelbb Martell Károly óta terjeszteni kezdett, az Anjouk alatt pedig nálunk is mindjobban megersr)dött
olaszos condottiere zs<ddrendszerbe. Magyarországban úgy, mint
a többi Európában, ekkor már nagyon elharapózott a »soldiarii«-k szervezete. Zsoldos nép nemcsak a született magyarok
közül szegdött a királyi zászlók alá, hanem bármely nemzetiség benszülöttek vagy külföldiek készséggel állottak be a
király seregébe jó zsoldért. Az akkori olcsóság kényelmes életet
is biztosított a zsoldos katonának.
különböz eredet hadi népek ezen egyvelegében a
hazafiság szelleme, a kötelességérzet s a fegyelem tartá fen a
szükséges egységet. Mátyás szívesen vett be hadail)a segítség
gyanánt idegen harczos csapatokat, a minthogy lien a hazában
sem vonhatá ki senki magát a honvédelem kötelessége alól, ha
származására nézve uem volt is éppen magyar.
l3ensziílí)tt
idegen fajok közül a déli szlávok szerbek, dalmaták és horvátok szolgáltattak legnagyobb contingenst a » magyar királynaszádosok« hadához. A jelenlegi Szerem-, Bács-, Torontál és
tétetett.

lesz

A

A

:

Magyarország romlásáról.* (Mo»Interdixit vadum per Daimbium fliii.«
-) U. o. »Et permiserunt (t. i. Szilágyi és Hunyadi L.) Regem citra
Danubium remigare ad arcem Tituliensem in monte.«
') U. o. »Quamobrem Regem Ladislaum i^.ise creaverat cum suis
pariljus, et tenebat cuni Eege firmiter, sed cum Micliaele Zilagi semper
^)

Szer érni György

imm. Hung.

distuvbiiini

Histor.

:

» Emlékirata

I. 5. 1.)

babebaut invicem.'<
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Temes megyék területén, a Duna, Tisza, Száva és Dráva partmár a VII. század els felében szláv eredet népek

vidékein

telepedtek a Kárpátokon túli hazájokból, a Balkán félszigetre
költözködésök alkalmával. Mátyás is telepített menekül szerbeket és bosnyákokat a törökök által elpusztított likkai és
corbaviai grófságokba, az alsó-dunai és alsó-tiszai részekbe.
Ezekbl sok zsoldos került Mátyás király vitéz hadosztályaiba.
E szlávok hadrendszerének alapját, kezdettl fogva, az si
hazájokból átöröklött családegység, a »druzsina« vagy »szadruga« képezé, melynek kötelékébe mindazon családok tartoztak, melyeknek fejei vagy tagjai a magyar király dunai naszádkapitányának zászlaja alatt karddal és evezvel vizi szolgálatokat teljesítettek.
De Mátyás nemcsak szaporítani tudta hadseregét, hanem
szilárdabb s megbízhatóbb alapokra is fekteté. Messze kiható
térveit nem elégítheté ki az si magyar hadrendszer. Vállalkozó és hódításokra czélzó szellemének sokkal jobl)au megfelelt
a zsoldos katona, kinek nem volt hazája, ki az országokat,
bármelyik volt is az, csak táborhelynek tekinté s urának
mindig engedelmes, mindig hasznavehet eszköze volt. Mátyás
kora is nagyon kedvezett a zsoldos hadrendszernek.
városi
czéhek igen sok emljert tettek keresetképtelenné. Azok készek
voltak jó fizetésért s jó préda reményében bármikor is vásárra
vinni brüket.
husszitaháború Cseh- és Morvaországban egész
néposztályokat szoktatott hozzá a czélnélküli háborskodáshoz.
Ezek nem szívelhetvén a békét, magok közt is vitézi testvérületekké alakultak (Brüderrotten). Még a fnemesség tagjai is
divatszerünek tartották résztvenni az úgynevezett zsoldos lovagok (Soldritterthum) hasonló társulataiban.
Zsoldosaival egészen máskép bánt Mátyás, mint a benszülött magyar katonákkal. Szaljadon rendelkezett velk törvény nem gátolta, hogy külföldi hódító útjaira is elkísérjék t.
Mátyás országlata alatt soha sem történt, hogy a zsoldos rendesen ne kapta volna hópénzét. Pontosan fizette ket; de szigo-

A

A

;

rúan meg is követelte tlök kötelességeik teljesítését. Megengedte, hogy családi éltöket a táborban is folytassák s hadjáratok
íi.lkalmával nejeiket s gyermekeiket magokkal vigyék.
házas
katonák gyermekei ekkép a táborban nevelkedtek s az anya-

A

tejjel szítták

magokba a hadi

élethez való örömet.

Mikor az

ilyen zsoldos katona a csatából visszaérkezett, ott várt rá az

tzhelye, földbirtoka és családi öröme.

Mátyás a táborban egyrangúvá
zsoldossal, l)éke idején úr volt a

tette

A naszádos katona, bár
t a külföldön bérelt

maga

autonóm módon kormányozván községi

falujában
ügyeit,

st

s

révében,

a nemes

63

KinÁi.Y-xASzÁnosoK.

ember számos eljogait
kegyelmébl,

és

szabadságait

is

élvezvén

királya

Ebbeu különbözött a magyar

zsoldos, a külföldi bérenczhogy Magyarországban a boni zsoldos katona
sóba sem vetkzött ki magyar nemzeti jellegébl, mint a külf()ldi zsoldos kivetkzött származása minden ismérveil)l. A boni
zsoldos, ba nem volt is magyar szülk sarja, magyar katonának
maradt. A fajl)eli egység érzete Mátyás király aranykorában

S

tl.

nem

ez az oka,

emelt

még

ba most

válaszfalat a lioufiak közé.

katonává

A

magyar naszá-

a közönséges zsoldosokkal egy
fokon állóvá tétetett is a tál)orban a badrendszer egyöntetsége s a czélszerüség szempontjából, magyar bonvéd maradt,
és ezen öntudata, e sajátos lelkülete nem engedte meg, bogy
jMátyás királyi serege, a külföldi elemnek nagymérv beolvasztása daczára is, megsznjék magyar badnak lenni, i)
Mikor Mátyás Beatrix királyné jelenlétében badi szemlét
tart s bemutatja neki délczeg, vitéz seregét: melybonfinak nem
emelkednék keble s bogy ne lenne büszke, kit magyar anya
szült, bogy ily dics fejedelme volt nemzetének? »01yan szal)atossággal s könnyedséggel tevék meg a csapatok mozdulataikat
írja a szemtanú Bonfini,
mintba a madarak szárnyait
basználták volna meneteikben.
király szavára egy szempillantás alatt rendben állottak az összes badosztályok.
két
szárnyat pánczélos lovasság képezé, külön-külön választva kisebb
csapatokra. Középütt másik két badosztály foglalt lielyet, és ezek
közt következtek soronként a nebéz fegyverzet gyalogság, aztán
a dzsidások, az íjászok, a parittyások s a többi könny fegyveres. Egy barmadik csapatban a triariusok voltak felállítva utóbad gyanánt. « Oly közvetlenséggel írja le Bonfini Mátyás király
badseregének katonai gyakorlottságát, mintba csak egy jelenkori
badgyakorlatot látnánk magunk eltt. Csodálatra méltónak
mondja azt, a milyent Olaszországban sóba sem látott. »De
ba meggondolom
úgymond tovább
a katonai fegyelmet,
azon szent erkölcsöket, melyekkel Mátyás az
magyar vitézeit
nevelte, nem csekélyebb bámulatra ragadtatom. Egy nemzetnél sem találni olyan katonákat, kik a meleget és bideget,
munkát és fáradtságot annyira elviselni tudnák, a parancsolatot szívesebben teljesítenék, az adott jelre örömestebb mennének a csatába és balálba, a katonai lázadástól jobban irtóznának, a táborban békességesebben, tisztességesebben élnének,
vallásosabbak lennének s a zajongásokat és veszekedést jobban
kerülnék, a mértékletességet és nemi tisztaságot job])an gyakorolnák, a káromkodástól, bamis eskütl és fajtalanságtól j()l)ban
dos,

igazi

és

—

—

A

A

—

')

Meynert: Das Kriegs-wesen

—

d.

Ungani.

;

64

KIRÁI>Y-NASZÁ1)0S0K.

félnének, mint

Mátyás katonái. Vitézebbek

a lacedaemonoknál

és kitartóbbak

még

is !« ^)

Oly nagyszabású fejedelmi

és katonai jellem, a

milyen

I.

Mátyásunk volt, dunai vizi hadát is oly fejlettségre emelte, hogy
az semmivel sem állt a töl)bi hadnemeknél hátrább, és szintúgy
mint amazok, a görögök

rómaiak kedvencz classikai mintái
nagyobb támadó háborúk viselésére
is alkalmassá téve. A változás tehát, melyen a dunai vizi had
Mátyás reformáló kormánya alatt átmegy, csak eh'myére szolgált e katonailag fontos intézménynek, melyhez a nagy király
szerint volt idomítva

és

s

legszebb családi emlékei

fzdtek

atyja múltjából.

A

ha,ióhad

gyzelmei, sikeres rködésük fleg a déli végeknek sokszor
veszélyeztetett kapuin, nem lehettek közömbösek Mátyás figyel
szelleme eltt, kit saját folytonos háborúi is áüandóan utaltak
a vizi hadeszközök méltatására. Hatalmas ellenfele II. Mohamed Konstantinápolyban, a júliani kiköt arzenáljában, éppen
Mátyás tróuraléptekor fogott lázas tevékenységgel a hadi hajók
gyártásához. Ekkor folyamodik a hajóépítésben s a vizi harczolásban gyakorlott dunai szlávság is Mátyás pártfogásáért,
felajálván liadi szolgálatait a délrl és északról keményen zaklatott királynak. 1459. évi novemberben Szerbia ozmán tartoraánynyá lesz és pasalikokra osztatik fel. ^)
szerb állam
rohamosan kezd hanyatlani végenyészete felé. Követi 1461-ben
Bosznia.
törökök 2(J 0,000 szerbet hurczolnak el egyszerre
rabszolgaságba. I. Brankovics György Szmederevacz, hasonlókép az
fia István, az
unokája Brankovics Vuk Zmáj, és Istvánnak özvegye Angelina, végre II. Brankovics György deszpoták, st a Braukovicsok egész családja több százezernyi szerb
házuéppel Magyarországon keresnek oltalmat és Mátyás hbérn(")keivé lesznek. Úgy mint egykor Zsigmond alatt, most is
egymást követ rajokban roppant fegyveres népáradat özönlik
át hazánkba a szerb földrl, menedéket és hont keresend.
Mátyás szívesen látja ket, st mennél többet kíván bellök
mert a honnak sok munkaerre és még több védökarra volt
szüksége. Az áldástalan nemzetiségi kérdés, mely csak I. Ferdinánd trónvillongásaival lopódzik be hazánkba, akkor még
nem szította a bizalmatlanságot a haza vegyes származású

A

A

Mátyás minden aggodalom nélkííl telepíti l^e
nemzet késbb kiváltságokkal is felruliázza
Mátyás elismeri a magyar törvényeknek hódoló vazal-

lalvossága között.

A

a jíivevényeket.

ket.

^)

Bonfni
Kállay

Decad. IV. L. VIII.
A szerbek története, I. k. 185. 1.
Az 1481 3. és 4. törvényczikkelyekbül látjuk, hogyan nézték
és tar-tották akkor e szlávokat. »A ráczok (rasciani), s a féle más scliisma(iknsok mentek legyenek a tizeilfizetést(")l, teliát az alispánok ne kény')

2)

=>)

:

:

:
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népük kné^eiuek s vajdáinak, és megengedi,
hogy a szerbek saját deszpotáik vezérlete alatt harczoljanak
Magyarország államérdekeiért. Senki sem érti jobban nálánál,
lus deszpotákat

niiképen kell az alattvalóknak nemzeti tnlajdonait, sajátos
hajlamát, fegyverforgatási ügyességét és gyakorlottságát közös

A

.államczélokra okosan kibányászni.
bevándorolt dunai szerhi'khül válogatja ti-ltát dunai haderejének e(/i/ részét é^lhehjez-

ket

réii

hau, a

kijiróbiilt

Zinionyhan,

és

(/álafaik

hüségii

csepeli Keviheu,

fejében

ellátja-

vajdák alatt

(iyörött,

Bjynuírom-

Budán. Péterváradján Zalánkeméidien
ket naszádokkal s fegyverrel, sz(d^

zsolddal

allodiumokktd.

kezdte
puszták és földek
{elajándékozását. Midn azt az ausztriai házból lett királyok
mint látni fogjuk
késbb szintén megtették, csak T.
Mátyás okos taktikáját utánozták.
dunai váruradalmak
i-észci, melyek el1)b egyenesen királyi jog alatt voltak, királyi
szolgálatban álló hajósnépeknek és jeles vitézeknek ajándékoztattak el. Ezek közt voltak a nagy király által meghonosított
igen ügyes szerb vízi harczosok is. Mert hiszen a dunai hajózás nemzeti sajátságuk, melyet gyermekkoruk óta gyakorolnak.
A kormánynid és evezlapát mellett edzették izmaikat és
tanulták vizi taktikájokat az engesztelhetleul gylölt törökök
elleni viadalokban, melyekre most Magyarországnak is, jobban
mint máskor, készen kellett magát tartania. E szerb jövevény(dvbl telik ki nagyobb részben a rettegett »fekete sereg« is,
és krtzíílölc származnak a Hunyadi-ház leghségeseljl) liarátjai,
a magyar nemzet vérével és történetével összerokonúlt baj ne
kok: a Zápolyák, Szokoliak, Kinizsiek, Thallóczyak, Jaksioí^teJf^^SIÍ/A
Zeleuák és Tököllek, kiknek nevével lépten-nyomon taííWozunk ]\rátyás gyzelmes hadi vállalatainál.
:- .:/?§>^

meg

a

i)cdig

és

dunai váruradalmakhoz

—

tartozó

—

A

Az al-dunai hadak föliJtt, a naszádosok

fölött

is,

ell)liJ8i^,^^

lágyi Mihály, aztán a vitézségükrl hírneves Rozgonyi testvéT;ek,
Zájjolya Imre, a Docziak és Újlakiak felváltva parancsoltHjt^4

i'igy mint másokat. Ö a keresztények azért, hogy schism:i
tikusokkal laknak, ne essenek egyházi tihilom alá. Ha keresztények
liaszonbéri szerzdést kötnek ráczokkal, a nekik kijáró részbl tartoznak
tizeddel, de nem a ráczok a magokéból. Ettul a tizedfizetéstíll azért
legyenek néhány esztendeig mentesek a ráczok, hogy annál többen meneküljenek ide a török birodalomból. « (Hunfalvi/ Pál: Magyarorsz. etlinographiája, 470. 1.) Pikót Emil (»A szerbek Magyarországban «) egészen
helytelenül hárítja a magyarországi nemzetiségi harczoknak fölidézését a
római curiára, mely a schismát hivatásszerleg kárhoztatta és annak
k<)vetit, saját elvi álláspontjából, »sanctae et miicae matris Ecclesiae
rebelles, infideles et catholicae fidei contemptores« jelzkkel illette.
A nemzetiségi kérdés nem magyarországi növény, és nem is vallási, luineni
liníis politikai czélzatuknak folj'omáiiya.

szerítsék rá,

iiR.
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maga a szerh rJcszpota, Brrml^ovics, 7udsJiép GrcZmáj vezényelte, ki Zalánkeménbeu vagy Kí'»lpénben

szeri) csapnfolxdt

gorievics Viik
lakott.

1)

flottillája

Szilágyi kormányzósága idejében, mikor Mátyás dunai
még nem volt teljesen fölkészülve, a szerb deszpoták sók

érdemet szereztek az alsó-dunai végházak védelmében. Galambócz ostrománál 1458-ban, mikor Magyarországból nem mehetett elegend segítség a veszélyeztetett ersség alá, a szerb
deszpota ^ajói és emberei hiúsították meg a törökök támadását. ^) Ök álltak rt 1460-ban Szeudrnél és Sarnónál is, midn
Albert csanádi püspök nagy ijedten jelenti, hogy a törökök

hajóraja Szendr alól a temesi vidékre készül törni, Nagy
Simon pedig azt írja Belgrádból, hogy a török már Sarnó alá
érkezett, a szávai réveket elvette és a Szerémségbe igyekszik.^)
Mátyás sok nehézséggel és a mennyire tehetségében állott,
temérdek faanyagot szállított le a Dunán és ezek a szerbek ersegítettek
sítek meg Belgrádot czölöpökkel. '^) 1462-ben
megverni Ali béget, ki hadaival a Száván átkelt, s Kölpént és
Szentdemetert elhamvasztva, a Szerémségre tört. Hadaink és
naszádosaink a Dunán Futaknál várták be Alit, és a vele
hozott 17.,000 foglyot megszabadítván, véres csatában tették
naszádosok mindenütt követik Mátyásteljesen tönkre.
nak a partokon haladó hadoszlopait, támogatják azokat szükség esetén, vagy általok támogattatnak, a mint a támadás és
védelem szárazon vagy vizén történik. Galamhócz, Szendr,
Nándorfehérvár^ ZaMnkemén, Pétervárad és Futak voltak
akkor az Al-Dunán, Szahdcs és Szentdemeter a Száva vidékén,
a kiválóbb hadi álláspontok és a naszádosok kiköti, a honnan
Mátyás hadi vállalatokra indul Bolgárországba, a Szerémségbe.
a hatvanas
vagy a Száván-túlra és Boszniába. Itt találjuk
éveívben többször, st még országgyléseket és államtauácskozásokat is itt tart, dandárainak ezen különben igénytelen gylhelyein, de melyeket a vízi had jelenléte tett most fontosakká,
bodonn, klaa végek oltalmának sürgs volta keresettekké.

k

t

A

•"')

t

A

dovai, miháldi, szentlászlói, horomi és kevei végvárakra szintén
a zlmonyi és nándori, hajóhadak vigyáztak. És ha Mátyás a

délvidék rizetére rendelt katonai er ilyetén összpontosítása
és czélszer elhelyezése daczára sem felelhetett meg az atyjától
öröklött ama nagy feladatnak, hogy az ozmán hatalmat teljesen visszaszorítsa, az aldunai tartományokat állandóan vissza')

Stojacs]c»vics

-)

Nagy Iván

:

és

Mátyás király korából.
==)

U.

o. I. k. 78.

»Cserte zsivota naroda szrl3Szkog.<'<
Nyáry Albert: Magj'ar (liploniácziai

I.

k. 25.

1.

1.
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szerezze és ;i birodalomba beolvaszsza
annak a Podiebrad és
Fridrik által sztt viszonyok voltak nagyobb részben oka.
király tevékenységének és az állam haderejének javarészét ott
kellett elfogyasztani, a hol annak fülemésztése korántsem eredményezett olyan áldásokat, mint a milyen nagyfontosságú politikai következményeket vont volna maga után délen.
Mióta a király hadainak kétharmada, st olykor az egész
hadsereg Ausztriában, Morvában, Csehországl)an és Sziléziában volt elfoglalva, a félhold mind jobban kiterjeszté uralmát
az Al-Dunán túlnan
st 1474-ben annyira ment a törökök
vakmersége, hogy Báli Oghli Maikovi eh szendröi basa vezérlete alatt föleveznek hajóikon a Dunáról a Tiszára és Marosra,
a tiszai részeket kifosztják, Nagyváradot is meglepik, feldúlják
és fölégetik. Nem volt, ki nekik elleutálljon.i)
hajóraj akkor
a cseh háborúban a fels Dunára volt kirendelve de st nem
:

A

;

A

;

volt

még most sem elegend

megfelelhetett volna.

arra,

hogy nagyobb hadi igényeknek

Mátyás kényelmetlen helyzetét, szorongaegy a pápához 1475. évi nov.

tott állapotát, legjobban ecseteli

—

hó 3-dikán Péterváradról írt levele: »Nem kételkedem
írja
a király
hogy szentséged leveleimbl s követeimtl megértette, mennyire vágyódom, st mennyire égek a ttii-ök ellen
mehetni. Tudtára van az is, hogy a cseh háború, melyet a
szentszék kivánsága szerint vezetek, akadályozott meg abban,
hogy egész lélekkel s összes népeimmel nem vehettem fel a
harczot a közös ellenség ellen de másrészt haderm sem volt
eddigelé olyan, hogy a háborút egy hasonlíthatlanúl ersebb

—

;

fölvehettem

ellenféllel

s

a

sajnosán aláhanyatló keresztény

érdekeknek megfelelhettem volna. Mikor pedig töb])i ellenségeimmel l)ékére vagy fegyverszünetre léptem, és hadcsapatok
gyjtéséhez, valamint a dunai liajóhad fölszereléséhez fogtam.
Fridrik császár ezen elkészületeimet is azzal akadályozta,
hogy roppant seregével állást foglalt ellenem, és az egész szön
át egy helyen maradva, meg sem mozdult táborából. IVIiudazonáltal fíUkészítém úgy a szárazi, mint a vizi hadaimat s
Isten nevében és szentséged parancsolatának engedelmeskedve,
megkezdem a törökök elleni hadjáratomat, st már néhány
napi utat is tettem seregemmel. Most pedig sietek, hogy ne
csak a moldvai vajdát, a ki alattvalóm, kfitelességszereu megvédelmezzem, de a keresztény tartományok közül is, a hányat
csiik l)irok, megszabadítsak a gyalázatos pusztítónak kezeibl.
2)

E

A

')

Mai'usiít
=)

hadjáratát Mátyás csak a következ 1476. év tavaszán

.

.

(hjii'ti-zai
,

codex szerint:

»Tuvd

.

.

.

tvanfivadato

r)annl)i<-)

pt

iieiniiie eis ob><t.;xiite.«

Mag-y.

(li|iloiu.

emlékek Mátyás

kir.

kovából. IV. k. ;UO~:ill.
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.

A

miut Mátyás
kezdheté meg, a beállott téli idszak miatt..
hadaival az alsó Dunán megjelent és a naszádosok rendes
örállomásaikat ismét elfoglalták, nagy bátorság szállta meg az
alvidék lakosságát s mindenki készült a trhetetlen zsarnok
szeudroi bégek, Ali
ellen. De a török annál daczosabb lön.
és Szkender, másodszor is átkelve Szendrönél, most Temesvár
irányában folytatták pusztításaikat. Azonban ezúttal pórul

A

jártak.

A

király értesülvén garázdálkodásaikról, legott ellenök
küldé Szeudrö alá a csak imént készült nagyszer hajóhadát,^) a
közt rengeteg gályákat és különféle vivógépeket, tornyos dereglyéket, azonkívül pedig szárazföldi csapatait. ^) Nagy Albert és
Ambrus temesvári parancsnokok, egyesülve a nándorfehérváriakkal, s a környék többi urai, köztök maga a szerb deszpota
Gregorievics Vuk, meg a három Dóczi Péter, Imre és László,
a rablókat gyalog, lovas és hajós csapatokkal üzöbe vették és
Pozazinnál össze- meg összeverték. Ali bég csak kevesedmagával menekülhetett egy csónakon, a többi török hajókat a
mieink elfogták, legéuységöket, velk Szkendert is, felkonczolták és nagy diadallal tértek vissza részint a nándorfehérvári
király ezen diadal emlékikötbe, részint Péterváradra. ^)
kére pénzt veretett, melynek ellapján babéros királyf, hátlapján a két hadsereg harczi állásban szemlélhet. *)
Azonban minden arra mutat, ha részletes adatokat nem
is jegyzett fel számunkra a történelem, hogy unsmdjaiíik, legkivált 1477. óta, mikor Fridrikkel a háború kezdetét vette,
johlára a FeUv-Dunán voltai: elfoglalva. Júniusban már ott
találjuk ket Komáromnál és Gyöméig hol a magyar hadi er
Zápolya Imre, Kinizsi Pál, Bánfíi Miklós. Újlaki Lrincz,
Drágfi Bertót, a Dóczi testvérek, Jaksich Demeter és Yuk
szerb deszpota, az aldunai hadjáratokból jól ismert ezen bajhajóhad praefectusai
noki alakok, dandáraikkal gyülekeztek.
szerb nép.
ekkor Dóczi Péter és Imre testvérek valának.
mely az óriási erej és a királyhoz rendíthetlen hséggel viseltet deszpota körül gyülekezék egybe, leginkábl) naszádos szol:

A

A

A

Errul alább köriiluiényesen szólok.
Mátyás készületeit a török folyami er ellen kissé nagyítva
úgymond
ugyan, de érdekesen írja le Szerémi : »Iam Hex Matliias
intendebat contra caesarem Turcarum et ei^istolas multas permisit seriben, precipue ad maré Zen (Segna) arcis, vt galiam magnam precipien.
fabricarent Dalmati ac naves, in qno millia virorum foret, et in galia
decem millia, et sic de singulis. Et precepit super Danubium ex utra([ue
flui Dannbii civitates et opidulis, ut naves fabricarent ac i)r()iiitiiarent ...'<
')

-)

(Id.

m.

—

24.
3)

*)

1.)

Bonfini: Decad. IV. L. IV.
Plwpp Jakuh : Magyarország pénzei,

II.

f.

94.

1.

—

69

KIIiAI.Y-NASZAIxISOK.

^) Innen indulnak el Hainihurg vívására,
aztán Ausztriába nyomulva, mindenütt a Duna mentében
haladnak, s beveszik Trautmaunsdorfot, Petersdorfot, Bertlioldsdorfot, Marehegget, Korneuburgot, Tulut, Greifensteint és
Sanct-Pöltent, majd körülzárolják Bécset, jelesen a Duna
oldaláról. Októberben Kinizsi Pál és Zelena János a Dunán
fekv Steint vívják és fenyegetik Kremset. Az alatt persze a
magyar korona déli tartományai mindig többet és többet szenvedtek a kereszténység ellenségétl, ki az Al-Dunán, a Száván
és Dráván ral)olt és égetett kedve szerint. »A régi Ali bég
az Dráván Szentírja Veráncsicsuak egykorú névtelenje
gyürgyün általköltözött vót, és ott a Drávaparton az hajók és
a rév rzésére tízezer embert hagyott vót, a többivel az harminczezer embörrel .... rabolt vót és égetött vót és nagy nye-

gúlatra Las/iiáltatott.
s

—

—

reséggel, narjii hékével visszatért TÓt.«

A

^)

tartományokra csak 1479-ben fordíthatott Mátyás
ismét több figyelmet, mikor az északi végeket kellképen biztosítva látta. Mátyás király teljesen igénybe vette ekkor a
három évvel elbb készült páratlan dunai flottilláját. E flottillát
a flórenczi levéltárban rzött egy igen érdekes oklevél ekképen
írja le: »A. király hajóhada összesen 330 hajóból áll, melyeken
a 'matrózokon kívül 10,000 harczos van elhelyezve, azaz 1700
lándzsás, 1200 vértes, a többi balistarius és íjas. E hajók
közt vau 16 igen nagy gálya, mindegyike 44 evezre, 300 fegyveressel. 100 fontos lövegeket vet 4 nagy bombardával, 100
cerbottanas 200 kézágyúval, »pisside mauuali« vagyis puskájával. Mindegyik bombardánál 3 pattantyús teljesíti a szolgálatot.
E 330 hajón kívül vaij még Nándorfehérvárott 34 hajó, melyeket
uyelvökön (?) »naszádohutk« neveznek mindegyik 18 evezssel,
18 puskás katonával s két pattantyús mesterrel. Mindegyik
naszád orrán, mely igen hosszú, egy cerbottana, vagyis pisside
van elhelyezve, melyet nyelvökön »i'fifivtz('uek« neveznek. Ez
ágyú 40 fontos lövegeket vet. Van még a királyi hajóhadban 8
nagy bombárda s 8 nagyobb baleszta, trabucco, vagyis gép, és
4 magasra vet nagy bombárda, melyeket köznyelven »mortari«,
(mozsaraknak) neveznek továbbá 20 dézsaalakú nagy bombárda, melyek 150 fontos gyújtó köveket vetnek. Midn e hajóhad parthoz közeledik, módjában áll az e czélra hozott póznákkal, rudakkal s lánczokkal 2 óra alatt egy oly várat állítani
fel, mely 7—8 ezer harczost foglalhat magába s a szárazföld
felöl az egész hajóhadat fedezi. E vár 40 bombardával, taraczvíz fell ersen fölkokkal és serpentinákkal szerelhet fel.
déli

;

;

A

J)
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Bonfini: Uecad. IV. L. V.
Szalay: III. k. 312. 1.
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16 bajó fedezi a liajóliadat.

száma 2600.

A

A

Duna hosszában

liajóliad

matrózainak

követi a királyt

5000

válogatott szerb lovas, kik mint martalóczok, az ellenséges fölrengeteg vird haddal,
dön roppant károkat okozhatnak.* ^)
melii a magyar ki rdlg-naszádosokaf föbhé soka utói nem ért kor-

E

szakias tökélyhcn, hadi késziüet'ók teljességében vezeti szemeink
elé, indult el Mátyás az 1479. éri kés szön is az Al-Dwtára.

De a háború csak 1480-ban nyárderekán vehette kezdetét.
Ismét Fridrik akadályozá meg Mátyást a törökök elleni terveinek haladéktalan megvalósításában. 1480. évi január 28-án arra
kéri Mátyás Fridrik császárt, engedné meg neki, hogy Regensburgból 24 hajóra való nyilakat, lport, ágyúkat s egyéb hadi
szerelvényeket vám nélkül szabadon szállíthasson Magyarországba, minthogy e készülékekre a törökök ellen szüksége
van. Fridrik a helyett, hogy a király óhaját teljesítette és
segítségére lett volna, arra használta fel a királyi sereg távollétének alkalmát, hogy betört Magyarországba és egész Gyrig
prédált, pusztított.

A

mint Mátyás végzett a kaján némettel, legott támadásra vezeté seregét a törökök ellen. Most szándékozott végrehajtani, mit már egy évtizeddel elbb tervezett, st a szentszéknek is megígért: a Hellespoutusuál keresni fel magyar
hadaival a törököt. Soha jobb alkalom nem kínálkozott erre,
mint most. II. Mohamed elhalálozván, a fhatalomért Bajazed
és testvére
is

Dzsen keltek egymás

felocsúdott bágyadtságából

s

ellen fegyverre.

A

szentszék

annyira lelkesedett Mátyás

') E uagyérdekfl törtéuelmi emléknek fölfedezését és^ nyilvánosságra hozatalát (Századok: 1884. évf. VI. f. 509— 511. 11.) Óváry Lipót
érdemes kutatónknak köszöni a magyar közönség. Az okirat czíme »A
fölséges ma(jyar király szárazföldi s vizi hadereje a török ellen. « Keleté az
iratnak nincs ugyan, de lehet, hogj' helyesen következteté Óvárj', hogy
az az 1479 — 1480-ik évi aldunai hadjáratra vonatkozik, mit szerinte az
irás és Olaszországnak ama hadjárat iránti különös érdekldése is elárulnak. Szabatosság és a történelmi hiiség okáért meg kell azonban itt jegyeznem, hogy a nagy dunai ^tiotta, melyrl az Ováry-féle fiórenczi jegyzékben
nem 1419-ben, hanem három
mint már fennebb is érintem
szó van
évvel elbb, az 1476-ik évi al-dunai hadjárat alkalmából készült. Bizonj'itja
ezt az egykorú Bonfini, ki az 1476-diki aldunai hadjáratról szólván,
ezeket írja: »Magnam in Danubio classem molitur (t. i. rex), quacuni
secundo amne descendat, machinas varias, uiultiplicesque párat, item
coumieatus, militem et arnia non ignarus, quautum molis adoriretur, et
quocum sit hoste pugnandum. Quin et amplissimas crates, abieguis trabibus instar turríum oneratas, Istro demiserat, quae valló, niomeiitaneisque
castellis, item septis, fabricisqne bellicis usui esse soleut.« (Decad. IV. L.
IV.
V. ö. még Epist. Matthiae Corv. IV. :U.) Összes magyar történetíróink is 1476-ra teszik Mátyás király nagy dunai hajóhadának keletkezését. -4 ^óre«(?.i' je(/?/2e'fc6e« csa/ds erró7 lehet szó; mert más dunai hajórajt nem épített Mátyás.
:

—

—

:

—
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li.idvisolése iránt,

7 1

hogy uz olasz fejedolmíikkel 200,000 arauyat

végl)öl, liugj a magyar király egész a török
birudaluin szivébe szállítsa át a háborút. Ez a kívánság teljesedésbe is ment. Mátyás megerösíté magát Jajczánál, megvívta

aka]-t tizottetui

a

Verbászt, elfoglalta Boszniát és Herczegovinát s az Adria
rségekkel rakta meg. Fridrik császárnak ellenséges
magatartása, az európai nagyhatalmak iudoleutiája s az olasz
bonyodalmak miatt, a hadjárat egészben véve nem felelt meg
azon várakozásoknak, melyeket egész Európában hozzá kötöttek.
nagyszer dunai hajóhad mindössze is csak a szerb föld
dunai részeinek szerencsés eredménynyel bekalandozására szorítkozott. Kinizsi Pál fkapitány a déli végházak rizetére
rendelt seregével 1-480.' évi november 2-áu indult ki Temesvárról a horomi rév felé, melyet a hajóhadnak s a többi dandászéleit

A

A

roknak gyülekezési helyül jelölt ki.
hajókkal jöttek Tököli
Miklós és Endre, a király kedves emberei. A mint embereikkel
partra szálltak: egy
cserjésbl 400 török rontott el s a
meglepett csapatot egy pillanatig be is kerítette, de a mieink
által csakhamar felkonczoltatott. A többi zászlók háborgatás
nélkül érkeztek a révbe. Megjelentek Rozgonyi László, nándorfehérvári kapitány és Brankovics Vuk deszpota, jól felkészült naszádjaikkal. A deszpotának saját Üottillája volt a
magyar király engedelmességében, melyet Brankovics Pál
knéz vezérelt. ^) A mint együtt voltak mindnyájan. Kinizsi
azonnal megkezdé a sereg átszállítását a Duna szerbiai partjára, s naszddosainl', a szendröi övség kemét^y tüzelése daczára,

sr

82,0()0 magi/ar fegyverest evedztek át a háborgó széles folya }non.
Iszkender basa (Malkoczovich), ki az átszállítást megakadályozni akarta, s tlünk két hajót el is ragadott, a hajóhadat
vezényl Rozgonyi kapitány által
vétetvén, megveretett
és Szendrbe visszaszoríttatott. Kinizsi most az elcsapatokat,
az ifjabb Jaksich parancsnoksága alatt, kémkedés végett Galambócz felé kldé.
várból mintegy 1000 török lovas kirohanást kísérlett meg de gyzk a mieink maradtak. Ekkor
érkezett vissza a Kazánba menekült török hajóraj s egyenesen
a miénk felé tartott. Rozgonyi és Brankovics Pál éket formálnak naszádjaikból, és sebes vágtatva, folytonos tüzeléssel a
török hajók elé sietnek. Naszádosaink dühös rohama meghökkenti a törököket. Hajóik száma csak 15, a tlünk elvett két
hajóval együtt 17. Kifeszítik tehát vitorláikat és szaporán
hátrálni kezdenek.
mieink nem tágítanak, de megfeszített
ervel evedznek utánok.
mint elérik, heves vízi csata fejldik

zbe

A

;

A

A

')

Svetich

M.

:

»Rövid történelmi

ról. s< (S::erbszki Li/etojiisz

:

1830. év. II.

értesítés a sajkások zászlóaljá1

— 4.

11.)
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a két hajóraj között iiaszádosaiuk visszaveszik olorzott két
bajójoka.t, a 15 török járómvet pedig fenéken fúrva, a líeunök
volt törökökkel együtt elsülyesztik. Diadaluk jelvényéül 300
török fejet tznek az árboczokra. Kinizsi most a Moravába
vezényli naszádjainkat, s a folyó mentén összes hadaival egész
Krusováczig elnyomul Szerbia belsejébe, 12 napig széltében
hosszában pusztítván az ellenséges területet. Visszajövet 50.000
szerbet és sok kincsesei megrakott 1000 török foglyot hoz ma;

gával Temesvár környékének benépesítésére. ^)
Míg Kinizsi Szerbia bensejében járt, a törökök sánczokat hányattak a Szendrö eltti Duna-szigeten s ágyúzni kezdték ama rejtekökböl a magyar part szélén elvonuló naszádjainkat. De a magyar hajóhad oly ers volt, hogy a szigetbeli
örségnek gyorsan Szendröbe kellett menekülnie, hogy naszá-

dosaink bárdjai alá ne kerüljenek. Kinizsi tüstént szétvetteté
a szigeterdöt, s a hajóhadat biztosságba hozva, Horomot,
Kévét és Pozazint czölöpzettel ersítteté meg. ^)

')

V.

ü.

Hammer:

I.

626.

—

—

Fessler

:

V. 377.

—

—

Eiujel: III.

-

—

Szalay: III. .320.
Czoernig: II. 155.
Ezek utáu Meynert: IV. 666.
Horváth: III. 191. stb. — Mátyás király annyivá megörült Kinizsi e
gyzelmes hadjáratának, hogy legott sietett a törökökön vett fényes gyzelmérl a pápát értesíteni. 1480. évi decz. hó 14-én Zágrábból kelt igen
maga beszéli el körülményesen a galambóczi dunai
érdekes levelében
ügymond —
non inferiorem nobis victoriam
hajócsatát. »
divina pietas ab aliu Eegni nostri latere concessit nam Panlus Kinisy
generális Capitanens noster, ad custodiam parcium inferiorum Eegni

—

;

nostri depntatns, collectis ad se gentibus nostris, qne sibi in presidinm
olim per nos date sünt, JMSSM nostro deductis per Danubium navibus, in
distancia triginta (juinqne milium passuum infra Senderew transfretavit,
totamque Rasciam nltra Senderew ursque ad Chrwsowacz depopulatus est.
Deinde nt majori turcos injiiria afficeret, navibus certis trajectns, sub

muro, in rippam Danubij descendit, ibique Malkoczowich,
Doniintim Eascie, Wayvodam ejus loci, cum suis omnibns coUectum, et
expedita mann nequicqitam suos defendere cupientem, invitavit ad
pngnam, mannsque cum illis conseniit, donec illi verterentnr in ftigam.
Deinde conscensis navibus, cum nostri abirent, naves turcorum, que
septem et decem, nostrorum naves celeritate illa navali invaserant, dnas
nostrorum naves abripnerant, qnas sic abrejitas nostri insecuti, et illas
recuperaverunt, et insuper turcorum navibus submersis, quindecim reliquas cum iiniversis turcis, qui in eis fuerant, asportarunt, atque sub
conspectum Capitauei nostri trecenta turcorum capita, ut erant recens
amputata, posuerunt. Aderunt propediem captivi et spolia super eos
turcos obtenta, una cum eorum signis et armis, de quibtis Sanctitati
Vestre victorie illius moiiumenta trausmittemns.« {Nagy I. és Nydry A. :
»Magy. diplom. emlékek Mátyás király korából. « IV. k. 341—342. 11.)
A király ezen levele czáfolhatlan bizonyítékul szolgál, hogy a leírt hadjárat nem 1481-ben, "mint némely íróink vélekednek, hanem 1480. évi

ipsius civitatis

kés

öszszel történt.
=)

168—169.

Böhm Lénárd:
11.

»

Dél-Magyarország külön történelme. «

I.

k.
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Ez

vült iia-szádosuiukiKik utulsó vizi liarcza, és gyüzelmií

király országlása alatt az Al-Dimáu.
1482-I)eu megújulván a nemzet eltt gylöletes hál»orú
Fridrik császárral, abban leginkább szláv zsoldosok és alvidéki

Mátyás

szerb

hadak használtattak; mert a magyar nemzeti fölkel

had nem igen
súlylyal bíró

szeretett az államérdekek szempontjából csekély
ama üdvtelen harczokban résztvenni. Mikor a

törökökkel fegyverszünet köttetett, a naszádosok zöme újljól a
Fels-Dunára rendeltetett, segítséget nyújtandó, Haiml)urg,
Klosterueuburg, Korneuburg, Gumpendorf, Németújhely s a
többi ausztriai dunaparti városok, nevezetesen

Bécs

elfogla-

lásánál.

Legszomorúbb szolgálatot teljesíte Mátyás dics hajóhada 1490-éví ápril hó 11-én, mikor az imádott királynak
holttestét

Bécsbl Budára

lekíséré.

A

fejedelmi jelvényekkel

fölékesített koporsó fekete kelmével bevont hajón volt ravatalra
Bodó
téve. Úgy vitte le azt az árván maradt Magyarországba
Corvin
és
királyné
Másnap
a
Gáspár, a király els udvarnoka.
-Táuos az összes udvarral 50 hadi hajón követték az elhunytat
gyászmenet lassan evezett le a Dunán s negyed
Budára.

A

napra a naszádosok fhelyére Komáromba érkezett. Innen
küldé szét Beatrix a körében egybegylt frendek hozzájárulásával meghívó leveleit, a Rákoson május 1 7-éu megnyitandó
i)
Aztán tovább vitték a drága
királyválasztó országgylésre,
hajók gyászszínben lebegtek el a medrébl csodátetemeket.
latosan kiáradt Dunán, és a nép, mely nagy királyának utolsó
menetét könybelábadt szemekkel nézte, sötét sejtelmekkel tért

A

meg

hajlékába.

^)

Alig hogy I. Mátyás behunyta szemeit, a haza minden
ügyében átkos hanyatlás következett be. A lomha és türékeny
Vladislav éppen ellentéte volt Mátyásnak. A naszádosok
katonai szervezete és egységes fegyelme is bomlásnak indult
pártfogójok halála után, - mint ben az országban napról
napra minden. Hajórajunk egy osztálya még Ausztriában vesztegelt az elfoglalva tartott várak alatt, csüggetegen tekintve
:
11. Ulászló királylyá választása. (Századok, 1885. évi'.)
insoleiiter post ohitum ejus (regis)
ívja Bontini
sDaiiubius
nt extincto regni proexcrevit, multos pagos et accolas urbes inundavit
pugiicdore. Pcmnonias a hircorum incursu tueretur \« A Bécsben megtarCorviuo duce,
tott exequiák után való napon »in sequenti die regina cniu
ceterisque pontificibus ac regulis, ad celebrandas regis exeqnias et
liabenda comitia regalia Budani secundo anme desoendit. Universa multitudo,cuni pullis quinciuaginta navibus et Ingubri véste, Beatriceni sequuta.
Cum Pisoniuni foret appulsuni, omnes matronae virbis pullatae obviam
regináé occurrere, publicoque planctu principem invictissimum et regem

')

2)

Fraknói

—

—

:

optimum

luxere.« (Decad. IV. L. VIII.)
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sursa felé. Némelyek megadják magokat a tróüküvetel Maximilián vezéreinek, és szép ígéretek által clcsál)itva,
a római király szolgálatába szegcklnek. Az itthon maradtakat
magokhoz vonják a királyválasztási viszályokban egymást mardosó, zsákmányért és hatalomért egymás közt verseng országnagyok. Némelyek közlök Corvin Jánost uralják, mások az
özvegy királynéhoz szítanak, a szerint, a mint itt vagy amott
kecsegtetbb kilátás nyílik zsoldjavításra. A fejetlenség és vesztegetés szelleme megmételyezé a nemzet összes rétegeit a furaa
a mi ennél kártékonyabb
kat, a nemességet, a pórokat, és
hadsereget is. Kevesen viselik már a fegyvert hazájok szabadságáért, de annál többen prédavágyból és uralomra tör pártérdekbl. A hadsereg amanövrirozó diplomatiaiintrigák eszkökik az eltt csak a haza elleneire emelték
zévé alacsonyúlt.
fegyveröket, most egymást mészárolják. Nincs, ki bíztató igékkel helyreállítani tudná a régi rendet, ki a nemzet erejét a
naszádosokat
haza védelmére összpontosítni képes lenne.
magok nem
most is »király-naszádosoknak« nevezik, de
királyi hatalmat egyszerre hártudják, hogy ki a királyuk.
man gyakorolják Magyarországban három idegen viaskodik a
nemzet vére és vagyona árán elsbbségért: Dobzse László,
Albert és Maximilián. Pénzért és javadalmakért mindenikök
talál magának hadsereget, de a mely egyiköket sem követi a
meggyzdés hségével, hanem három úrnak kegyelme közt
ide s tova tétováz. A naszádosok patrónusai, a szerb urak,
szintén meghasonlottak egymás közt s különböz táborokban
lobogtatják zászlaikat. Brankovics György deszpota és testvére
János, a Mátyás által kiválóan kegyelt Yuknak fiai, a nagy
király halála után Maximilián pártjára álltak. Ugyanakkor
Kinizsi Pál, a Zápolyák, a Báthoriak, de st még a nagyjában
szerbekbl álló fekete sereg is, az idközben megkoronázott
Vladiszlav mellett harczolnak. Némi egyöntetség és czélirányosság a hadseregben csak a trónkövetelök közt létrejött
egyezkedés után tapasztalható.
A dunai hajóhad sorsával összefüggésben, részint mint
várkapitányok, részint mint csapatvezérek, hadnagyok vagy
éppen mint naszádos vajdák, Kinizsi Pál halála után következk említtetnek: Radics Bósics, Fogas Ambrus, Pilléresi
János, Magyar Balázs, Bradách, More György, Szokoli Albert,
Karán esi György s bizonyos Antal vajda és Demeter hadnagy.
Velk találkozunk Vladiszlav uralkodása alatt lépten-nyomon
a Duna és Száva akkori végházaiban Pé terváradj án, Újlakon,
Dombóváron, Cserépváron, Bánmonostráu, Orsován, Pethben,
Miháldou, Zimonybau, Zalánkeménbeu, Nándorfehérváron,
Sabáczon, Jajczán és Szent-Demeteren. De a naszádosok tévéLizoiiytuhiii

:

—

A

A

k

A

;

:

—
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1495. évi török liadjáratukbau lokóit
1492
doríeliérvár megersítésére és seregeiukuek a Duuáii

keuysógc

:iz

átszállítására terjedt.

Az

N;'i;i-

val»j

a látszatja, miutlia az utóbbi évek

megtizedelt s elhanyatlott liajórajuuk már ueni
leuue alkalmas nagyobb hadi vállalatokra. Régi gyakorlott és
vitéz legénységének színe-java elpusztult, elszökdösött, vagy a
török fogságban senyvedt.
déli végeknek nagyobb biztosságba tételére s megersítésére csak 1498. körül történtek hatályosabb intézkedések.
Egyes derék hazafiak tetemes áldozatokat tettek le a haza
oltárára, hogy a törökök elleni védekezési ügy rendbe hozassék.
Osvát zágrábi püspök egymaga 32,000 aranyat hagyományozavai-aibau

A

Nándorfehérvár, Jajcza. Szabács és Szörény megersítéZápolya István 40,000 forintot hagyott végintézetileg
felében a királynak, felében a rendeknek, de szintén az ország
oltalmára. És csakugyan megkezddött a végvárak helyreállítása s hajóhadak által biztosítása. Az 1498, évi országgylés
rendelte, hogy a végvárak rzése királyi költségen történjék.
fpapok, furak, a nemesség és vármegyék saját zászlóhívására haladékaljaikkal segítik a királyt s tartoznak az
zott

sére.

A

A

takinúl fölkelni.

nem

arányában zsoldosokat

papok

zászlós

fizetnek.

és

nemesek birtokaik

Szükség esetére közfölkelést

is

rendelhet a király, ki a nádorral és országbíróval együtt évenkint megvizsgálni tartozik a végvárak állapotát, hogy a hiávégek tisztviseli, a kalmárok
nyok nyilvánvalókká legyenek.
és más rendbeli személyek, htlenséget követnek el és bnhdnek, ha eleséget, fegyvereket s más hadi szereket adnak el a

A

törököknek. ^)
törökök értesülvén a magyar végekben történ ezen
készületekrl, azon töltötték haragjokat, hogy néhányszor bekede megtartani a várat még sem voltak képerítették Jajczát
sek. 1502-ben Corvin János herczeg és Som Józsa temesi gróf
az erdélyi vajdával és másokkal ismételten átkeltek Horomnál
(Üj-Palánka) a Dunán és egyesülve a nándorfehérvári rséggel,
a törököket Jajczától mindig gyzelmesen visszaverték.
Ekkor már az al-dunai és szávai ersségek vizi hadak
naszádosok fállodolgában is jobb karba voltak helyezve.
másai voltak ezen évtizedben Nándorfehérvár, Zalánkemén, és
Pétervárad, a Száván pedig Sabácz. Ezek megersítése erélyesen foly az 1494
1495. évektl fogva. Az akkori királyi
számviteli jegyzék tanúsága szerint 1494. évi október 24-én
Pósa tárnoki tiszt Zalánkeménbe utazik le a király levelével,
melyben a király Nándorfehérvár alá rendelte a zalánkeméni

A

;

A

—

')

Corpus juris liuugar.

I.

292.
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is. bugj' míg Kinizsi Pál lláczországut sanyaruáu dóriaknak ez ersségére legyou. ^) Ugyanazon évi
novemlierlxín Bradácli, ki Péterváradon volt mint vajda. ^)
ágyúkkal fölszerelt hajókat kért Budáról s azokat a király
le is küldé Péterváradra. ^) Egy héttel késbb újabb ágyúszállitraányt hoznak oda a hajósok. A következ 1495. év ápril
hava 10-dikén Ernszt János pécsi püspök és kir. tárnokmester
egy nándori naszádos vajdával 16 fölszerelt hadi hajót. á])ril
21-én pedig újabb üres hajószállitmányt küld le Pozsonyból
Nándorfehérvárra. *) St egyes furak, mint Pemphlinger, szintén engednek át a királynak hajókat hadi czélokra, adólerovás

rév hajóhaJát
gatja, a

fejében.

'')

A

király és a hazafiak ezen együttes erfeszítései

hogy 1.504-ben Nándorfehérváron 500,
Zalánkeménben szintén 500, Sabáczon pedig 100 naszádos

és pénzáldozatai tették,

katona találtatott a végek örizetére rendelt hadi hajókon. ')
Voltak azonkívül egyes délvidéki révbirtokos nemesek is, mint
Bánmonostor ura, kik saját embereikkel és
fSioil-(í Miklós,
tulajdon hajóikon rizték az Al-Dunát a törökök betörése
ellen. ') Bizonyára nem nagy szám. ha azt a török hajóhaddal
párhuzamba állítjuk, s hozzá még figyelembe veszszük, hogy
alig két évtizeddel elbb 10,000 naszádos ékesíté Hunyadi
Mátyá^ hadseregét. Szerencse volt az országra nézve, hogy
most Ázsiában volt lekötve a törökök fereje s Magyarország
ezen idre legalább kelet fell békét remélhetett.
rövid külbéke ezen idejére esik a politikai fordulat,
mely az ingatag magatartású szerb deszpotáknál beállott, s
mert a naszádosok történelmével összefüggésben
melyet
nem hagyhatunk figyelmen kivül.
vau
már fent említett Brankovics János, miután bátyja

A

—

—

A

és zárdába vonulva Miksa
1497. körül Yladiszlav pártjához csatlako-

György a deszpotaságról leköszönt
néven érsekké

lön,

A

király visszabocsátotta részére Beregszó és Kölpéu
zott.
várát a többi szerémi jószágokkal együtt, melyeket a Maximilián pártjára állott család htlenség bélyegén elveszített volt.
.János deszpotai méltóságát a magyar rendek is elismerték,
kötelezvén
az 1498. évi 22. törvényczikkben 1000 lovasból
álló bandériumot ültetni fel az ország segítségére. Ezzel a

t

Registrum proventiium Begrd Hungáriáé. (Eiigel

')

Reichs,

'

I.

k.

17—210

Grescli. d.

uug.

a temesvári vajdák közt találjuk.

2)

1495-1)611

3)

Registr. proventuura Regni Hungar.,

*)

U.
U.

*)

:

11.)

m.

f.

o.
o.

i^ue

ad

814 -315.

11.

»In possessionibus Peiifliuger pro duabus ííauibus.

Naudor-Albam sünt
•"')

')

ducte, relaxati sünt 10 fl.«
Kovachirh : Supplem. ad Vestigia Comitiorum.
Szerémi, id. m. 47. 1.
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követ délvidéki szerb nép is Vladiszlav mellé tért
meg. Jáuos után (1503.) az o özvegye Iloua, Jaksieh Demeter
létére nem
tivéréueklstváu kuézuek leánya lett deszpotává; de
lévén elég ers megvédeni Nándorfehérvárt a törökök ellen,
meghívta a tengerentúlról elhunyt férjének rokonát, Silyámaga
novics Istvánt, s javára lemondott a deszpotaságról
pedig fivéréhez Jaksieh Márkhoz vonult vissza Világos várába,
onnan aztán Szlavóniába gr. Frangepán Ferdinándhoz, ki Mária
deszpotáját

n

;

nev leányát bírta feleségül. ^) Silyánovics István 1515-ig vezérkedett a magyarországi szerbek fölött. Nándorfehérvár s a többi
al-dunai révek fentartásának és védelmének terhes kötelessége
arra bírta, hogy az al-dunai végek naszádos hadát állandóan
együtt és minden eshetségre készen, fegyver alatt tartsa. Ez
valószínleg jól is sikerült neki mert Vladiszlav 1508-bau a
liaranyai Siklós várával adományozta meg, hadi érdemeinek
;

elismeréséül.

mos

Zalánkeménben, Péterváradon

és

Zimouyban

szá-

köztök a hat Bakics testvért
és Monaszterli Pétert jobbágyaikkal együtt.-)
Azonban Silyánovics is, mint deszpota eldei közül többen,
csakhamar htlenné lett királyához. Azon szerencsétlenségek
kíizepett, melyeket Dósa György pórlázadása zúdított a hazára,
élére állott ama honáruló szerb népnek, mely függetlenítvén
magát a magyar szent korona felsbbsége alól, önálló tartományt szándékozók kikerekíteni magának Magyarország déli
végeibl. 1515-ben, mikor Dósa emberei Barabás pap. Pogány
Benedek és Nagy Antal Bács- és Bodrog megyékben egészen
általánossá tették a pórok forradalmát, Silyánovics deszpota
is, elvakíttatva hiú ígéretek által, a lázadókhoz csatlakozék,
magához vonván a zalánkeméni és péterváradi szerb naszádosokat és más nagyszámú fegyveres szláv csapatokat.
szerbek
másik része a királyiak pártján maradt s Oláh Balázs és Nagy
Gergely nándorfehérvári albán seregéhez szegdött a forradalmárok leveretésére. Barabás lázadóit Silyánovics naszádosai
evezték át Péterváradnál Bács-Bodrogba. Oláh Balázs és Nagy
Gergely némi nemességgel és a szerémi szerbekkel utánok siettek, s tzzel-vassal pusztítva, rabolva a megyék terletét, bodrogi Szent-Lörinczuél utói érték ket, és sok ezret leaprítva
kiizlök, a lázadást ott elfojtották. Magát Barabást lánggal ég
öltözetben a toronyból dobták le. Mikor azonban a királyiak
szerb családot telepített

le,

A

') Wenzel : » Kritikai tanulmányok a Frangepán család történetéczíni jeles dolgozatában nem említi sem Frangepán Ferdinándot,
sem azon jószágokat, melyeknek a család Brankovics Mária néven a Szerémségben és Arad megyében osztályosává lön.

liez'<

-)

Slojacxlcovirs

oblasztiiiia.

:

Cserte zsivota niu'oda

szrbszkou- n Ungai'szkim
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zsákmáuyuyal megrakodva hazafelé tértek, Silyánovics deszpota
útjokat állta, naszádos csapatával megverte ket, az elhajtott
lovakat és barmokat elszedte tölök és Zaláiikeménben, a hol
curiája volt, legénysége javára elkótyavetyélteté. ^) Ezért aztán
Silyánovics Istvánt, »ki király-naszádos vajda vala Szalonkeméntt, ki az ráczokat megveré Péterváradján az Duna vizén,
mikoron általköltezinek, az Terek Imreh, az fejérvári hán,
hehívatá Nándorfejérvárhan s négy darabbá vágata, hogy az
király népére támadott vót Péterváradján. « ^) Silyánovics
halála után a magyarországi szerbek közel tíz esztendeig deszpota nélkül voltak, kétségkívül azért, mert sem a király, sem a
rendek meg nem bíztak többé ingatag, változékony jellemökben.

A király Szerem- és Bács megyék leggazdagabb és legmegbízhatóbb birtokos családjának, egy vitézi erényekben és
képzettségben egyaránt jelesked sarjára, Révai Istvánra bízta
inast összes dunai hajóhadát, kap'tánynyd nevezrén hi öt kiráh/Révay István már 1511. óta szolgált a király
sem a végek oltalmazásánál, sem az
ntól)l)i pórlázadásban nem tántorodott el a kii'ály hségétl.
s<"it
verte s ölte meg kevesed magával azt a híres zvoruiki

vaszádos

serefjéhez.

iinszádjain mint vajda, és

l)asát,

Aszam

béget, ki az eltt való

idkben éppen akkor járt
mikor Mátyás Ausztriá-

jNIátyás király üílvarában követségben,

ban Németújhelyt ostromolná. Fessler szerint
törölte le
akkor a jnagyar fegyverek fényérl a szennyet, mely a mostoha
idk folytán rájolc tapadt. ^)
O szállítá a Dunán és Száván
Zápolya seregét Sarno alá, *) valaminthogy a Silyánovics leverotésénél és a péterváradi és zalánkeméni hajóraj megmentésénél is ö érdemelte ki leginkább fejedelme tetszését. Atyja
Révay László volt, ki 1495-ben Arany áni elnévvel Eszteleky
Annának férje. Istvánnak még két testvére volt János és

—

:

Ferencz. E három íiú emelte a Eévayak nemzetségét t()rténelmi hírre. István vitézségét a végek oltalmában azzal jutaliiiazá Ulászló, hogy si birtokaira a bodrogmegyei Aranyánon, a
vizmelléki Szent-Györgyön, továbbá Reegh, Bakach és Cserethés helységekben, Csomoklya és Gyula pusztákon új adománylevelet állított ki számára. János 1519. táján esett el a
törökök elleni hadban. E veszteségért Istvánt és Ferenczet
1519-ben ujabb királyi adomáuynyal vígasztala meg II. Lajos.
Ekkor kapta a két testvér együttesen a révai, derzsinczi, szllsi, savliuczi és ellesevczi uradalmakat Szeremben, a mazaló-

-)
3)

*)

Márlci: Dúsa Györo-y és forradalma, 197
Veránruirs : Monum. Hnnoav. Histnr. II.
Gesch. d. Ungern., VI. Ív., 41. 1.
Szeremig id. iii. 71. 1.

— 19S.
7 — 11.

11.
11.
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czi s

egyéb részjavakat Bácsban.

förfénetc^

nevével fonódik
át

^)

A

l'

irály-naszádosok fováhbi
e két derék fcsf vérnek

majdnem félszázadon kevesztl,
egjjJ>e.

Révay István nagy szerencsétlenségek elestéjén vette
a magyar dunai flottát. II. Ulászló után 1516-ban II. Lajos

belyezkedvén a roskadozó királyi székre, az erkölcstelenségl)p
sülyedt könnyelm s gondtalan udvar és nemzet föl()tt rohanó
vész gyanánt tornyosult össze egy végzetes átoknak batalma.
E hatalom most annál irtóztatóbb volt, mert nem elleusúlyozta
t('»bbé sem áldozni kész közszellem és hazafiúi lelkesedés, sem
ezéltudatosan nevelt és tömören összetartott ers nemzeti had.

A külföldi

segély lyel való szüntelen bíztatások és az

abba

vetett

reménység, melyet a római curiának jóakaratú buzgalma s a
nyugateurópai államok nagymérv készüldéseirl szóló hangzatos hírek még inkább növeltek, a könnyelm tétlenség álmába
ringatták a nemzetet. Az 1518. évi készületeknél azon három
út közül, melyeken a keresztény fejedelmek csapatait a félhold
ellen vezetni lehetett volna, X. Leo pápa a Magyarországon
keresztül vezet dunai utat ajánlá els helyen, »nam per
Danubium flumen vehi exercitus et paucorum dierum itinere
ad Coustantinopolim exponi posset.« ^) De a tervtl elvégre is
el kellett állnia, mert Magyarországnak egy nagyobb seregszállításra alkalmas hajókészlete nem volt. Magyarország teljesen
ki volt ^merülve, s végromlásának szomorú napjait kezdé.
Éppen akkor, 1520-ban, vette át a roppant török birodalom kormányát Magyarország legádázabb ellensége, Szulejmán. Nagy hadvezéri s uralkodói tehetségekkel lángoló nagyravágyást s reudkivíili szívósságot egyesíte magában. 1521. évi
februárban már megkezdé hadi készületeit Magyarország ellen.
Piri nagyvezér elre jött 200.000 törökkel, hogy Nándorfehérvárt elvegye.
padisah utána ment a fsereggel. Ilyen roppant
haddal szemben kisszernek, gyarlónak tnt fel minden meglev védeszköz, mely az ország déli végszéleit fedezni volt
hivatva. A dölyfös Héderváry Ferencz bán, noha dúsgazdag
volt, rossz katona létére egészen elhanyagolá a ffontosságú

A

—

—

Narjy Iván: Mag-yarorsz. családai, IX. k. 690
Meo721. 11.
jegyeznem, hogy Révay István semmiféle naplót sem hacjyot.l
hátra. Azon családi napló, melyet érdemes tudósunk Nagy Iván Révay
Istvánénak mond s mely a Történelmi Tárban (III. 245. s következ lapjain) ki van adva, melyrl Ipolyi az Uj Magyar Múzeumban (1857. I.
441.) is értekezett, nem Révay Istváné, lianem Révay Lászlóé és a XVI.
század ötvenes éveibl való. Abban Révay István életét megvilágító adatok nem foglaltatnak.
')

kell

liuin,

itt

-) »Sanctissimi Doniini Papae Leonis X.
una cnm coetn Cardinaobristianissimorumque Regnni et Oratorum consult,ationes.« 1518.

évi nvi>nitat\-ány a

m. nemz. múzeumi kiinvvliirban.

8Ó

KlU.VLY-NASZÁDiiSoK.

náudorfehérvári ersséget. Hétszáz fre menÖ rsége sem
lszerekkel, sem eleséggel, sem pénzzel uem volt ellátva. Egykori félelmes védje, Török Imre, ekkor már nem volt az élk
között; íia Bálint pedig még kiskorú lévén, nagybátyjainak,
Sulyok István és Balázs sabáczi bánoknak gyámsága alatt
állott. Hadi készületrl, a falak javításáról, lauyag beszerzésérl szó sem volt. Ilyesmire nem igen tellett sem Vladiszlav,
vár megmentése érdesem Lajos dicstelen kormánya alatt.
kében 1521. évi ápr. 24-én tartott országtanácsban még csak
az sem ment keresztül, bogy az rség a királyi zsoldosokliól
arról pedig liallani sem akartak, hogy
megszaporittassék
Héderváry helyett más bánt, a király által kinevezett Báthory
Andrást ruházzanak fel a vár fölötti hatalommal. Hédervárynak követelései voltak az államkincstáron, melyeket most akart
veszélyt
érvényesíteni, s zálog gyanánt kezében tartá a várat.
senki sem vette sokba. Köznapi beszéd volt: »eb higyje, hogy
a török megvegye Nándorfehérvárat. « Sabáczot is veszni hagyták. Pétervárad szintúgy aggasztó helyzetben volt.
Péterváraddal kiüöuben már Mátyás király követte ol
az alaphibát, mely utóbb nagy hátrányára lett ezen stratégiailag szintén igen fontos ersségnek. Megvonván a börtímre
vetett Váradi Péter kalocsai érsektl a péterváradi apátság dús
jövedelm jószágait, voltaképen magának a várnak, az ország
ezen elsrend kulcsának ártott. Az apátságot ugyanis egy
idegen olasz, Borgio Rodrigo bibornok, a késbbi VI. Sándor
pápa kapván kezeihez, al)ba szintén idegeneket helyezett be,
névleg Borgia Vincenzo de Pistacchi pápai kamarást, ki számos olasz családot telepített le Péterváradon s az apátság
szerémi jószágain. IMátyás halála után a hatalmasok prédájává
lön a nevezetes hely. kik uem annyira Pétervárad, mint a szépen fizet péterváradi apátság iránt érdekldtek. Üjlaky
rincz berezeg önhatalmúlag magához ragadván az apátság birtokait, az olaszokat kizte onnan s most saját embereit eresztette be a jószágokba. Mikor aztán késbb ismét Péter érsek
l)irtokába került vissza a vár és apátság, az érsek már nem
sokat lendíthetett annak hadi fölkészítésén, részint az országos

A

;

A

L-

állapotoknak kedveztlen volta miatt, részint azért, mert maga
nehéz helyzetben s anyagi szorultságban tengette életét.
apátságába, minMikor Ulászló 1494-ben visszahelyezte
denekeltt a várat vette birtokába s Thessényi Miklóst nevezé
ki annak várnagyává és oltalmazójává. Mivel pedig a vár »az
idegen uralom alatt romlásnak és pusztulásnak indult, úgyki az 1494, év szén
a király
szólván lakatlanná vált«
támogatni óhajtván az
liárom hetet tíUtött Péterváradon
is

t

:

—

—

érseket a vár megersítésére és területe benépesítésérc czélzó
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törekvéseiben,
gére,

nem

mint csak

81

járulhatott egyébbel Péter érsek segítséhogy kiváltsággal ruházta fel a helyet,

azzal,

mely szerint azon jobbágyok, kik a vár falai közt megtelepednek és házat építnek, ezzel nemesi rangra emelkednek s a
nemesi eljogok birtokosaivá lesznek. ^)

Ha

ez a kiváltság telepítés dolgában, a

nem maradt

lehet,

is

mint föltételezni
eredmény nélkül, de azért a vár föl-

szerelését és hadi készletbe helyezését vajmi kevéssé mozdíthatta el.
Súlyos felelsség nehezedett tehát Révay István vállaira,
midn a király-naszádosok föparaucsnoki állását elfogadta. Az
összes déli végházaknak vízrl való oltalmazása az ö kötelességévé ln ezentúl. 1521-ben Szulejmán világhódító roppant

hadainak kellett ellentállania. Naszádosai kedvetlenek voltak.
Lajos király már három év óta nem adta meg zsoldjokat.

Budára küldött követségeiknek, szüntelen rimánkodásaiknak
semmi sikere sem lett. íSot 1518-ban Várdai Pál, szent-zsigmondi prépost és kincstartó részérl hallatlan meggyaláztatással is illettettek. A király
mondja a szemtanú Szerémi

—

szívesen kielégítette volna
elkezelték, a szegénynek

ket

—

de mivel jövedelmeit az urak

;

magának

is

alig volt

mibl

élnie.

A

törökök közeledését különben is nagy könnyelmséggel nézték
Budán.
nándorfehérvári, zimonyi és zalánkeméni magyar és
szerb polgárok, mincl annyian naszádosok, végszükségökben
magához a királyhoz folyamodtak a három év óta elmaradt
hópénzeikért. Ha ki nem elégíttetnének távozni fognak állomásaikról, és Nándorfehérvár elvesztése nagy kárára leend akkor az
egész kereszténységnek. Azonban Budán azzal ámította magát
mindenki: »eb higyje, hogy a török elveszi Nándorfehérvárt.
király tehát Yárdai Pál kincstartóhoz küldé a naszádosok
elcsüggedt követségét, hogy fizessen ki nekik, a mennyit kifi-

A

:

A

zethet.

A

lator kincstárnok

nem

a király óhaját, st
2) kik vérig
sértve távoztak az érzéketlen ember palotájából, hogy a királynál keressenek elégtételt a rajtok elkövetett szégyenért. De a
király elé nem bocsátották többé ket. Erre aztán Budavár
kapujához kötötték ki zászlajokat, s naszádjaikra szállva viszszaevedztek hazájokba, pusztítva és rabolva a Duna mindkét
partvidékén. Midn egy hónap múlva ismét fölmentek Budára
hátralékaikért könyörögni, és Várdai most is megszégyeuíté

ocsmány gyalázatot követett

1) Fralcnói Vilmos
1883. évf. IX. f.)

^)

Szerémi:

id.

Paulum prepositum

:

el a

Váradi Péter kalocsai érsek

m. 95

— 96.

»Eex

in S. Sigisrauudo

;

uaticaiu suani, et sic proiciebat sordem
DR.

SZENTKLÁUAY

J.

teljesíté

derék vitézeken,

élete.

(Századok,

dirigebat eos ad tliesanrarium

cum papira terg-ebat
suam ad faciem militonibus.«
et ipse latro

A DUNAI HA.TÚTIADAK TÜRTKNETE.
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ket: másodszor

is kikötötték zászlaikat a kúthoz és keserüségökbeu elbúcsúzva Magyarországtól, azou bosszús szándékkal
távoztak el Budáról hogyha a magyaroknak nem kellettek, a
törökökhöz fognak csatlakozni és a Dunát védtelenül hagyják. ^)
Erre aztán Budán is komolyabban vették a dolgok sajnos
fejldését. Június végén országgylést is tartottak, melybl a
király sürget leveleket intézett a pápához, a császárhoz és a
többi szomszéd fejedelmekhez, hogy ne késedelmeskedjenek a
sokszor ígért segélynyújtással mert a Magyarországra zúduló
ozmán áradat nem csak Magyarországot, hanem az egész
nyugoti keresztény világot fenyegeti. ^) Az urakhoz és a vármegyékhez szintén ment egy erélyes felhívás, hogy kötelezett
zászlóaljaikat haladéktalanul kiállítsák és a királyi dandárhoz
Tolnára küldjék. A zsoldok kifizetése iránt rendeltetett, hogy
némi királyi jövedelmek elzálogosíttassanak. ^) De a naszádosok
említett daczos föllépését mind a király, mind az urak rossz
néven vették, st alkalmasint Révay Istvánnak tudták be azt.
Arra látszik mutatni az a körülmény, hogy szóval sem említve az
országgylésen Révay érdemeit, hanem egyszeren mellzve t,
Báthory Endrét tették meg naszádkapitáuynyá, meghagyva
neki, hogy a szétzüllött naszádos hadat szedje össze és Nán:

;

dorfehérvár oltalmára siessen, liévay István Újlakra küldetett
várnagynak.
hajók fölszerelése, ágyúkkal s egyéb hadi szerszámmal ellátása Szerencsés Imre zsidó vállalkozóra bízatott.
De a honfi szíve, a ki Báthory hajóhadát a Dunán leúszni
látta, mélyen elszomorodhatott a torz látványon. Mindössze
három gályaszer nagyobb hajó s néhány naszád szállítá ama
600 gyalogost, kiket Buda és Pest városok állítottak hadba.
Szerémi, a kor történetirója is a táborhoz csatlakozék, mint
száz gyalogosnak kapitánya. Mikor Budáról elindulnak, háromkirályné és udvara a várpalota
szor kiáltják a Jézus nevét.
ablakából nézik a sereg és hajóhad indulását. Bátán megállapodnak. Báthory kiszáll a bátai zárdába, hogy vezekeljen és a
kereszt áldását megnyerje. Itt akarja bevárni az utána jöv
Lajos királyt. Az alatt Szerémi a pap parancsol a sereg és a

A

A

Szerémi:

m. 95 — 'J6.

>-Et dicebaiit (t. i. a naszádosok SzeréSto to namy zramotw cziny No ako vgrimi
netrebuie Beiograd, trebuie charow. Nos amplius non possumus seruire
1)

minek)

:

id.

Gjwrgjw popé

!

!

Eegie Majestati. Hec est iam finis. Regnnm Hungarie tecum sít Doniinus
Deus. Et vexilla bina Eegie Majestatis intvoduxerunt in manibus suis, et
ad fontem illa ligauerunt fortiter. Illico casuni dederunt ad terram, et
ibi ipsi amplius noluerunt erigere, et dixerunt eidem forma
Deus tecum
Eegnum Hungarie Cito cucurrerunt ad naues naxandones ad Ister flui
et infra remigauerunt pauperes.«
2) Pray : Epist. Proc. I, 142.
3) Horváth M. : Magyarorsz. Tört. III, 350. 1.
:

!

;
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had fölött, miut Endre vezér helyettese. De a király késik,
Báthory csak nem mutatja magát. Már harmad napja, hogy
Nagy Ágoston hátai polgár házában mulat Desházy István és
vizi

és

Lörincz testvérekkel, meg a Bánfiy Jánossal. Utánok megy
Szerémi is és jelentést tesz, hogy a csapatok elkedvetlenedtek
a fvezér távolléte miatt és sokan szökdösni kezdenek közlök
a török pedig már hatvanhat nap óta ostromolja Nándort és
az ottaniaknak senki sincsen segítségére. Erre Báthory viszszaküldi Szerémit a hajókhoz s magához rendelteti Bakics
Pál naszádos vajdát, ki derék és harczias katona volt. Néhány
óra múlva Pál visszatér a gályákhoz s kiadja a parancsot, hogy
dohok megpermindenki készen tartsa magát az indulásra.
dülnek s a három gálya árboczára kitzik a zászlókat.
csapatok lebocsátkoznak a Dunán az erddi révbe, hogy a
királyt és Zápolya Jánost ott bevárják. Báthory azon volt,
hogy rendbe hozza fegyelmetlen seregét de az elkeseredésökbeu szétfutott számos naszádosokat nem sikerit ismét összegyjtenie. 1) Az idjárás is már késre fordult, és a hajóhad ott

A

A

;

maradt Erddnél

téli szállásokra. ^)

Szabács bevétele után, még augusztus elején, Nándorfehérírja
várnál gyülekezék a török hadnak fereje. »Az ország
ráczVeráncsics,— Bács megye, a Szerémség megfutamodék.
ságon is Szeremben oly nagy félelem esek, hogy egyik a
másikat érte nagy szorgossággal a Duna révén, csak hogy

—

A

elszaladhasson. «

^)

is Zimonyt támadta meg az imént érkezett hajóhadával. E helyet Mihdltj vajda, Szkohlics Mávh és
Ovcsdrevics Péter védfék ötszáz naszádossal. Küzdelmök a túler ellen hasztalan volt. Az ostrom kilenczedik napján kényte-

Szulejmáu legelbb

A

haza iránti
lenek valának feladni az egyenltlen harczot.
hségöket sokan közlök vértanúi halállal pecsételték.^) »Mihály
Zemlinben szállá ötszáz naszávajda
folytatja Veráncsics
dossal, hogy
a császár ellen megtartanák. Kibl a császár
ket mind megfogatta, és mindnyájukat szablyára hányatta.
két fembert, kik ezek eltt valának, Mihály vajdát és
Szkablith Márkot az elefántnak vetteti. « ') Most keríthették

—

—

k

A

') Szerévii, 97. 1. »
et dominus Ándreas de Batoi- cum multa
gente sua uenerat, et insuper fluuium Ister disponere fecerat Eex
Andreám Bátor, ut esset capitaneus super fluuium Ister et Pestienses
dederuut triceuta pedites, triceuta Budenses.« (V. ö. még Horváth, III,
Fessler, VI, 54. 1.)
350. 1.
=) U. o. 97
98. 11.
;

—

•

III,

—

•')

Monum. Hungar.

••)

Szalay L.

351.
•'"')

:

Histor. II, 16.

Magyarorsz. Történ.

1.

Monum. Hung.

Histor. II, l6.

1.

III, 5G0.

1.

—

Horváth^

id.

m.

!
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csak be a törökök Náudorfehérvárt a víz oldaláról is, csak
most kezdhették meg a falak töretését, mivel a földig lerontott
Zimony fell uem kellett a naszádosok támadásától tartauiok.

A

—

beszéli tovább
terek császár mellé jövének a veueuczések
»
kik Nándorfehérvár falát letörik. Yalának tizenYeráücsics,
két gályával.^) Nándorfehérvár, »a magyar korona ékes bogiára,
az ország védöve« ^), nem kerlheté el tehát bukását. Beriszló
Péter, a tengervidék bánja, ki tán egyedül lett volna képes
amaz idben megvédeni Nándorfehérvárt a török ellen, már
nyolcz hónappal elbb meghalt. Révay István Újlakon tétlensabáczi és zimonyi hajóhadak tönkre
ségre volt kárhoztatva.
voltak téve, a nándorfehérvári hajók pedig a zárt várkikötöbe
szorulva. Segítséget sehonnan sem lehetett remélni. Móré
Mihály és a szerb várrség augusztus 26-án Szulejmán kezére

—

A

játszották tehát a nevezetes ersséget, melynek elestével szabad út nyílt az ellenségnek az ország szívéhez. »Balibég
Szerémséget, Valkóságot mind elégeti, számtalan sok városo-

kat elrabla, elégeté Eszékig, azon felül is.« ^)
Innentúl 167 esztendeig maradt Nándorfehérvár a félhold uralma alatt
»Az Laudorfcjírvár elveszésének oka« czímü értekezésében vádolja Veráncsics a magyar urakat, hogy kötelességöket
mulasztván, Nándorfehérvárt a töröknek kezébe juttatták.
az urak semmi egyelhet nem mível»Mert ha
úgymond

—

—

tek vóna, csak szállottak vóna Fejérvár ellenébe Zemlinbe, kit
még az régi jó királyok rakattak vót Fejírvár ellen, hogy
és vetitek
abbul az ellenség a Száván által ne jühet vóna,
vóna mind a Dunára s mind a Szávára csak másfél száz sajkát:
soha a förek a Száván által nem mehetött vóna, és soha szabadon

—

Fejirvárat nem vitathatta vóna, és Isten segítségével úgy leheDuna szerémi parttit vóna, hogy meg sem vehette vónaf^)
vidéke akkor még sürün volt benépesítve haszonvehetö hajósnépséggel, kezdve Zalánkeméntl egész Budáig. »Seduilcuram
adhiberuut maguates Hungari ct amiserant in dubium tam
nobilissimum Hungarie lieguum. Yidit hostis libere intrauit

A

:

in

regnum Hungarorum.«

^)

Az elvett várak alól megmenekült maroknyi naszádos
csapatot és a megmentett néhány síijkát az ország végremény')

Monum. Hungar. Histor. 11, 16, 1.
II. Lajos király maga mondja Náudorfehérvárról

a VIII. Henrikhez írt levelében »Est omnium, que turcis sünt finitime, cor et caput,
clavisque totius Eegni.« {M. történ, okmánytár, 63. 1.)
-)

:

")

*)
*)

Verájicsics

:

Monum. Hungar.

U. o. 183. 1.
Szerémi : id. m. 114

— 115.

11.

Histor. II, 16.

1.
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réterváradra paraucsoUa a király. IV'hvvávad hit
vizi hadiiak fökikötöje f *) Naszádkapitáuyokká
S(besfi/ént ós RaclUd Bósíasof nevezte ki a király. A
tényleges liajoszolgálat éléu most is a már említett Foíjas Amhvnn
[)cterváradi dunai
és Filh'vi'si János fövajdák állottak. -)
iKijóliad vajdái voltak ekkor: Ncsthc Litlács, Nagy Péter,
IJeirssij István, liácz Péter, Kulcsáry (Olchary) Pál, Kisdy
Péter és Ilorváih Pál. Kapitányi hadseyédck : Szalay János és
az utóbbiak
Poros István, Porkoláb Péter és Nagy János,
Golleyuél, az elbbiek Radisáuál.^) Két évvel késbb, 1523-bau,
ezek vezetik ütközetbe naszádosainkat. Verbossanin Ferbát
basa megl)Osszúlaudó Tomory Pál érseknek, az ország alvidékére kinevezett új fkapitánynak, a török martalóczok ellen
követett szigorát, 15,000 emberrel a Szerémscgie tört és Pétervárad megostromlására ers bajorajt küldött. Tomory szárazon
és vizén védekezett a kemény támadás ellen. Aug. 12-éu a
nagy-olaszi mezn vívott nevezetes csatában jelentékeny diadalt
dunai
aratott a törökökön és nagyobb részöket felkonczolta
Jiottilldnk pedig, melynél a, naszádosok száma idközben 1000
harczosra szaporodott, nemcsak megakadályozta, a török hajókat
Pétervárad megközelítésében, de nyilf ütközetbe is belebocsátkozván, a török hajókat majdnem mind fölégette, vagy a Dunába
sülyesztette. *)
Flottillánkat ezen ütközetben Radisa Bósics
ségévé

lett

mosta
Gdley

cscJié/i/

A

—

;

vezéuylé.

'^)

Valamennyi idre ment maradt ugyan Pétervárad az
de most a bens meghasonlás, a
háborgatásától
nyomor s annak következtében a naszádosok elcsüggedése, az
ellenség

;

rség fegyelmezetlensége

veszélyeztették a szerencsétlen véghá-

Tomory, ki ekkor Péterváradon székelt, buzgón igyekezett
ugyan eljárni magas tisztében, a várat is, a mennyire tle
tellett, jobb karba helyozé, — de a naszádosok nyomorán vajmi
zat.

keveset segíthetett. Az illetékek rendetlen fizetése maga után
vonta a fegyelem és rend fölbomlását a véghelyi hadaknál a
tekintély tisztelete csökkent, a kihágások és erszakoskodások
napirenden voltak. Az ország pénzerejét tudvalevleg a Fugger
tzsérház és Szerencsés Imre aknázták ki. Valahányszor pénz
kellett, ket kellett kérni, hogy a bányák haszonbérébl elle:

gezzenek a kincstárnak.
veszély pedig napról napra fenyegetbbé ln.

A
1)

Engcl

:

Gescli. d. ung. Keiclis. II, 265.

Már

1.

mert ö gömörliibásan írja Filléresit »rüleresinek«
megyei születés volt Fillér (Fillár) faluból.
8) Fraknói : II. Lajos király számadási köin've.
Horváth. III, 365. 1.
Prau : Amiales V.
*) Szvetich, id. m.

) Szalay

;

—

*)

Engel

:

id.

m.

III. k.

—
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.

év óta járta a liir, liogy a szultáo szervezi liajóliaflát.
seregét szaporítja, liogy Magyarországra dönt csapást mérjeu.

uiásl'él

A

nemzetet nagy rettegés szállotta meg, a melyet szokatlan
tünemények baljóslatú megjelenése még fokozott. ^) Tomorynak csak csekély eszközök álltak rendelkezésére, melyekkel
mint hadvezér nem érvényesíthette teljesen a hatalmat, melylyel az ország védelmére és biztosságára felruházva volt.
Mintegy 20 ezer forintnyi évi jövedelmét egészen a rá bízott
országrész biztosítására fordítá ngyan, de egymaga nem sokat
tehetett. Fkapitányi hada összesen csak 300 gyalogból, 500
lovasból és a már említett 1000 naszádosból állott,
de az
utóbbiak minduntalan elhagyni készültek állomásaikat. Pénzt
csak ritka esetben kaphatott Tomory a kormánytól, l)ár több
ízben jelenté, hogy a várak rségei nyugtalankodnak bérök
miatt, a király-naszádosok pedig azzal fenyegetznek, hogy
odahagyják Pétervárát és elszélednek, ha mentl elbb ki nem
égi

—

elégíttetnének.

-)

Valóban módfelett leverk az adatok, melyeket erre
vonatkozólag Thurzó Elek 11. Lajos királynak számadási
könyveibe iktatott. ^) Megtudjuk azokból, hogy 1525. évi
január 14-én Nesthe Lukács. Xagy Péter, Hevessy István
és Rácz Péter, péterváradi naszádos vajdák, az ottani 1000
fnyi naszádos had küldöttei (nuncii mille nazadistarum Regié
Maiestatis in Waradino Petri) már hosszabb id óta tartózkodnak Budán a királyi udvarban, hogy legénységök elmaradt
zsoldjának kifizetését
talan

6 frtot

;

várjanak

Hosszas várakozásuk haszhogy hallgassanak és
tovább. Bósics és Gelley kapitányok

sürgessék.

kapnak a

türelemmel

kincstartótól,

szintén szorult helyzetben lehettek a zsoldot indulatosan sür-

get

legénységgel szemben mert a következ napon Szalay
és Boros István hadsegédeiket küldik fel Budára a királyi
felséghez, hogy segítsenek amazoknak a hátralékok követelésében. De Thurzó ket is hallgatásra bírja, 4 frtot osztván ki
köztök, »ut expectent soluciouem*. Végre január 17-én kifizetnek Nesthe Lukácsnak a naszádosok hátralékos hópénze fejében 1500 frtot, a vajdáknak és tizedeseknek 100 frtot, Bósics
és Gelley kapitányoknak összesen 800 frtot. Gelley nem sokáig
nyomorgott már a súlyos idk terhe alatt mikor tavaszszal
megint Budára küldték pénzért, ott hirtelen megbetegedett és
meghalt. *)
;

János

;

')

")
3)

*)

Fraknói : Tomori Pál élete.
Horváth M. : Magyarorsz. történ. III, 401. 1.
Fra'knói : II. Lajos király számadási Icönj-ve.
Verdncsicsndl olvassuk: »152ö. Gellyény Sebestyén, naszádos

vajda, nieghala

Budán

liideg csenier miatt.

<<
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Hasoulú iiyomurúlt állapotban kíulódtak íijajczcc' naszáis. Jajczai báu akkor a nádori uemzetségböl származott
Giletffy Miklós, all)án pedig Szedlaki Horváth János volt.
Ezek Audorko Ferenczet küldték a királyi kincstartóhoz, hogy
700 írtra rúgó követeléseiket megsürgesse. Vele ment Budára
Andrics Pcior, a 100 fnyi jaj czai naszádoshad kapitánya. Ez
a maga és legénysége részére 400 frt adósságot jött behajtani
Thurzótól. Kisérték öt T.nlavich Márton és Ers Pékr jajczai
vajdák, kik az ottani 300 fre men várörség számára 800 frtf>t
vittek magokkal. A Kormos Bálint és Podv'nnay Tamás másik
két jajczai naszádos vajdáról megértjük, hogy otthon maradtak
a csapatoknál de azért követelésök nekik is van a megzakdosok

;

latott kincstáron.

Azonban mindez csak foltozás, fejnélküli kapkodás. Alig
múlik egy hónap, már megint ott látjuk ácsorogni a péterváradi és jajczai naszádosokat a budai várpalota eltt.
boldogtalan király tán maga is azon töprengett, hogy mibl
készíttesse ínséges ebédjét. Február 25-kén bizonyos Chetnikovics és Laslovics hatodmagokkal jelennek meg Budán »pro
impetrandis serviciis mille nazadistarum Regié Maiestatis in
Waradino Petri servientium.« Kérésökre persze senki sem
hallgat. Kapnak 3 frt borravalót, hogy ne türelmetlenkedjenek. Várnak tehát egész márczius 17-dikéig. De odalen
Péterváradon nagyon megsokalták a naszádosok a hosszúra
nyúlt várakozást. A mint a Duna jege eltakarodott, a türelmetlen vajdák: Nesthe, Kulcsáry, Kisdy és Horváth Pál, magok
mellé vesznek negyven naszádos tizedest és fölevedznek Budára
megnézni, hogy küldötteik miért nem hozzák már a pénzt.
Thurzó uram meghökken, a mint hozzá beállítanak. Hanem
azért mégis megkérdezik
gondol-e még valaki Budán a vég-

A

:

veszélyben forgó déli országrészre ? Thurzó

ket

is

szép szóval

tartja és várakozásuk idejére 35 frtot ad költségre. Alig távo-

az éhes had Thurzó lakásából
a jajczai naszádosok
küldöttsége kopogtatott be oda. Eljött Radován, Gyúró Péter,
Laslovich Mihálij és Csetnikovics (Chyvithkovics). Ok is a
magok és kapitányuk elmaradt fizetése miatt tették meg a
hosszú utat. De hát ket is csak türelemre nógatja a bölcsbeszéd Thurzó. Ad nekik 6 frtot, hogy a fvárosban kissé körültekinthessenek. Kulcsáry és Rácz vajdák nem gyzik otthon
bevárni jövetelöket, de a fenyegetdz legénységet sem bírván
tovább csittítani. márcz. 24-én szintén hajóra ülnek és felvontatják magokat Budára, hogy bajtársaik után nézzenek.
király szívesen fizetne nekik, ha az ország pénztára üres nem
volna. Lajos szereti vitéz naszádosait.
súlyos betegen Budára
érkezett Radisa Bósics kapitányt is saját udvari orvosa, Mota
zott

:

A

A
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Jíikab altul gyógyíttatja. Elkövet, tcliát iiiiudcut, bogy naszádosait valamennyire kielégítse. April .5-dikéig végre befoly
bizonyos pénzösszeg s azt tüstént nekik osztatja ki a jószív
király. Azonban a péterváradi naszádosok most is csak 4000
frtot, a vajdák összesen csak 125 frtot, a tizedesek csak 200
frtot kíi])battak. Nem csoda bát. bogy már május 29-éu újabb
küldöttség ment ismét Budára, a múlt bavi zsoldok kifizetéseért
könyörögni. Ez úttal csatlakoztak a küldöttségbez a nem régiben újból felállított zaJdnkeméni naszádosok is. Ok öt vajdát
küldenek fel élelemért és rubázatért a legénység számára.
Megjelentek Tburzónál ZaJdnkeméni Bcrlalan, TaíszIó Péter,
Zvrjricha János, Fejérrárt/ Balázs és Zemj)léniji János.
Tomory bazafias lelkületének egész bevével serénykedik
:

jó karba belyezni és fölszerelni bajóhadát. 1.525. évi május elején
kelt egyik levelében is arról értesíti a királyt, bogy naszádos

legénységet bajbász. ^) Sürgeti a szlavóniai naszádoknak és az
régi
esztergomi érsek sajkáinak mielbbi átengedését. ^)
bajókat javíttatja, újakat építtet és vásárol. Szorgoskodásában
mindig csak a péuzbiáuy állja útját. Múlt január végével csak
49 frtot kaphatott a kincstártól a péterváradi rozzant sajkák
javíttatására. .32 frtotpedignégy új hajó bevásárlására. Azokon
Szent-Endréröl, hol 2000 gyalog állott készletben, Campeggio
bibornok költségén 300 embert leevedzett magával Péterváradra.
pápai legátus budavári lakásának ablakából szemlélte
embereinek indulását, míg a Duna partján egybegylt tömeg
magasztaló kifejezésekkel balmozá el a pápát, ki a végszükség-

A

A

ben

el

nem bagyja az országot.^) Azután felküldi Tomory Badisa

Bósicsot Ráczkevibe. bogy az alvégek örségének szaporítására
ott is zsoldosokat, kivált naszádosokat toborzzon. "*) Szóval az
érsek-hadvezér lelke egész bevével szentelé magát fkapitányi
hivatásának. .>A harczias szellem
mondja róla avatott életírója,
a tábori élet és a csaták izgalmainak szeretete, mely
évek hosszú során át lelkében mély gyökeret vert, és a melyet
a szerzetes élet ki nem irthatott, újra fölébredt benne megszentelve a földi érdekek és hiúságok salakjától megtisztult
szellem magasabb kötelességérzete és fenkölt áldozatkészsége
által. ^) Erösíté a rábízott várakat, szervezé hadait, megakadá-

—

—

;

Mikor János vajda a dunai vidékrl visszament seregével
Erdélybe, »totam Sirmiensem insulam sine reniigine et proteccione aniiserat.« (Sserénii : id. m.)
=)

évf. I.

Fralcnói

:

Tomori Pál kiadatlan

levelei.

(Történelmi
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3)
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Fráknói : Tomori Pál élete.
Fraknói : II. Lajos király számadási könj've.
Fraknói : Tomori Pál élete.
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megkisérlett, egy alkalommal pedig egész

íollépést is

Nándorí'ehéi-várig

nyomult elö linjó hadával s ott az árúkkal tcrlielt török hajókat résziut elslycszté, résziut hatalmába ejté.
E kí)zbeu napról napra ijesztbb hirek érkeiíiének a
törököknek készüldéseirl Magyarország ellen. Az ország kétségbeejt siralmas állapotát jellemzen ecseteli báró Burgio
apostoli követ, a pápa titkárához, Sadoletushoz írt levelé])eii.
» Napról-napra mindjobl)an
meggyzdöm
írja,
hogy
ezen ország legaggasztóbb helyzetben vau. De ha már a zavar
most is oly nagy, midn az ellenség még nem rontott be
házunkba, mi leszen majd, ha a küszöbön megjelen ? Adja
Isten, hogy csalatkozzam; de félek, hogy ezen ország rövid
id múlva száz részre fog szétzülleui, a mint most százféle
akarat intézi ügyeit. « ^) Tomorynak szüntelen a pénzetlenség
nyomoraival kellett küzdenie. Lélekébersége, erélye, kérlelhetlen szigora és jóságos rábeszélései nem voltak többé képesek
összetartani a minduntalan elmaradozott zsold miatt lázongó
naszádosokat és a tö])bi várrséget. E súlyos körülmények
mentségül szolgálnak Tomorynak, hogy többször megkísérlé
lemondani hadvezéri állásáról, melyet nem tölthetett be kívánsága szerint. És hogy a szerémi fkapitányságban mégis megmaradt, csak Burgio pápai követnek é? Campeggio bibornok
legátusnak köszönhet, kiknek rábeszélése valamint enyhíté
elkeseredését, úgy befolyással is Tolt rá. hogy a haza nehéz
napjaira való tekintettel fontos állását továbbra is megtartsa.
Az udvar egyre Ígérte ugyan, hogy az érseket el fogja
látni a szükséges költségekkel, de ígéretét soha be nem váltotta.
zsoldfizetés továbbra is állandó calamitás maradt.
királyi kincstárnok készpénz fejében nagy mennyiség késeket
adott át Tomorynak, melyeket legelnyösebben a törökök piaczán lehetett volna árúba bocsátania. Végre már sót is árúit
a törököknek, hogy a befolyó összeget az ország védelmére
és a foglyok kiváltására fordíthassa. ^)
De a naszádosok azért jobbára elszökdöstek, a várrségek
is odahagyogatták állomásaikat
mert a királyi kincstár csak
ritkán s akkor is csak kis mértékben elégítheté ki a temérdek
pénzbe kerül naszádos hadat. 1526. évi január 12-én személyesen meut Tomory Budára, hogy az alvégi állapotokat él

—

A

—

A

;

is újból ecsetelje, és ha segélyt nem nyer, lemondását
keresztülvigye. Azzal kecsegtették, hogy a király az európai
hatalmak segélyeért fog folyamodni és a rendeket is fel fogja
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Lügy liadaikíit márczius 25-óig a vúglielyekre küldjék.
Vissza kellett tehát térnie válságos állomására, melytl nem
szabadulhatott.
naszádosok ekkor már tizenegy hónap
óta egy fillért sem kaptak s követelésük a kincstáron most
Tomoryt kiválóan kedvel
már 40,000 frtra emelkedett.
Campeggio hiboruok 1600 frtot fizetett ki a péterváradi rségnek s megígérte, hogy a múlt évben a kormány által megrendelt 50 naszádot pápai költségen ki fogja váltani, és 200
gyaloggal megrakva Péterváradra fogja küldeni. Burgio
pedig levelet írt a pápának s hathatósan ajánlta Tomory szorongatott helyzetét^ Pétervárad és a dunai hajóhad ügyét
szentsége figyelmébe. Könyörgött, hogy a pápa által hadi
czélokra küldött összeget is Tomory nak kézbesíthesse. » Látom
úgymond,
hogy Pétervárad ffontosságú véghely, a kaloszentcsai érsek pedig a legvitézebb ember az országban. Az
sége által küldött segélypénzt neki kellene tehát adnom, hogy
fordítsa azt, a mire jónak látja. E kérésem elterjesztésére az indít, mert látom;, bogy Tomory kétségbe van esve.
Negyvenezer ducátot kellene kapnia a királytól, hogy rségeit
és naszádosait, kik alatta szolgálnak, kielégítse. Azonban nincs
mód benne, hogy a király ezt az összeget sok hónap múlva is
kifizethesse.
naszádosok mindnyájan elhagyták már állomásaikat. Senki sem akar közlök szolgálatokat tenni. Ha pedig
a Duna oltalom nélkül hagyatik, mi csakugyan megtörténnék,
ha a naszádosok vissza nem térnének állomásaikra akkor
nyitva állna a törökök eltt az út egész Budáig. Ha tehát
szentsége Tomoryra bízná a küldött összeget, segíteni fogna
a nagyfontosságú végváron (Péterváradon) más részrl pedig
megmutatná az ország körül kiváló érdemeket szerzett érseknek, hogy figyelemmel viseltetik iránta. « ^) A király is összehozott nagynehezen egy tekintélyesebb összeget 20,000 frtot
vett fel ellegképen a Fuggerektl a hátralékos zsoldok fizetésére, és 4
5000 frt. érték posztót is vásárolt a végvárak
katonasága és a naszádosok felruházására.
Midn Szulejmán 1526. évi júniusban Nándorfehérvárra
bevonult és Ibrahim nagyvezir a Száván megjelent, leírhatatlan
rémület fogta el a déli részek lakosságát. Egész népáradat
özönlött át a Szerémségbl és a Duna-balparti alsó megyékbl
a Maroson túlra.
néptelenné lett vidék fölött még csak
Pétervárad virrasztott, az elszánt érsek-vezérrel, Tomory Pállal.
Balsejtelmek által gyötörtetve, de végzetes helyén megmaradva,
ekkép írja le aggasztó helyzetét a királyhoz intézett két levelélátva az
úgymond,
ben: »A duua-vidéki parasztság
liívui,
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rség csekély számát és az urak távolmaradását, miuJ
elmeuekült. ludulásban van itt az egész országrész; futuak
sírva és jajveszékelve, mint a kikuek nincsen pártfogójok.
Bátran nyilváníthatom, liogy nincs királyunk, hanem csak
császárunk (a szultán), kit az Isten a poklok fenekére taszítson. Nem kételkedem, hogy a ráczság, visszaemlékezve törökországi cluyomattatására, a császárnak fog kedvében járni.
Július 5-dikén pedig a következket írja »Csongrád és Bodrog megyéket (t. i. az ottani nemességet), kik az eltt szintén a
péterváradi fkapitánysághoz tartoztak, a pórság ötödrészével
együtt elhívatta innen felséged és másfelé rendelte ki ket.
Most hát senki sincs a Szerémségben, mint a török császár
népei és mi, felségednek kevés fogadott szolgái. Akarva nem
akarva kénytelenek vagyunk nemcsak a Száván, hanem a
Dunán is átbocsátani az ellenséget. Nincsenek embereim, a kikkel ellentálluom lehetne. x4. révbeli ráczság (érti a futaki tábort)
szintén eltakarodott a Maroson túlra mert felséged nem tördött velk, mikor felségednek írtam rólok. Ha méltóztatott
volna felségednek idejekorán mintegy 20,000 embert ide rendelnie, ingyen lehetett volna ket élelmeztetnünk a révbeli
lakosság által de mikor látták, hogy senki sem tördik velk,
mindnyájan elmenekültek.
naszádosoknak már hosszabb id
óta állandóan a hajókon kell lenniök
de nincs ennivalójok.
Ha felséged nem fogja ket ezentúl hetenként fizetni, egytlegyig mindannyian itt hagynak mert az éhséget nem bírják
már tovább elviselni. Ha ez megtörténnék, a törökök vízi ereje
akadálytalanul és szabadon úszhat föl a Dunán.
mit felséged
ittcui

:

;

;

A

;

;

A

a minapában én általam küldött le nekik, azt azonnal adósságaik törlesztésére fordították. Azt pedig jól tudja felséged,
hogy régibb zsoldjaik is még hátrál élcban vannak. Most nem
várhat a naszádos legénység illetékei után, mint máskor. Máskor dologra, aratásra vagy favágásra bocsátottam szét ket, és
volt egy kevés keresetök, a mibl élelmöket megszerezhették.
az ilyesmi nem lehetséges. « ^)
június végén is, mikor pedig Ibrahim nagyvezirnek
rengeteg hajóhada Nándorfehérvárnál ellepte a Dunát és naszádosainkjelenlétét az al-dunai rállomásokon égeten szükségessé
tette a minden pillanatban bekövetkezhet országos veszély,
három naszádos vajda, kik futárok gyanánt pénzért küldettek
fel Budára, koldus módra ott vesztegelt több napig a fvárosban;
de onnan Székesfehérvárra küldték ket, hogy követeléseik fejében megfelel érték egyházi kincseket vegyenek át. »0 felsége
írja Burgio jún. 19-én
sem nem említi, sem nem érzi a

Azonban most

Még

—

—
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veszélyt. Alszik egész délig s

clél])eii li:i,llg;itj;i

meg

tanácsosait.

Seuki sem fél tle, senki sem tiszteli. Napról-uapra rosszabbra
fordul ügyünk. Nincs itt a Dunán (Budán) egyetlen egy
hajónk sem nincsenek ágyúink, sem hadi eszközeink. Most
kezdi csak magát a király az egyházaktól elszedett arany s
ezüst értékébl fölszerelni, most kezd készülni a háborúra.
Naszádokat és ostromgépeket készíttet, hogy az ellenség elé
mehessen. O szentsége gyalogjai (melyeket a Icövet Morvában
a pápa segélypénzén szedett) a jöv héten (júl. 8-án) valószínleg már megérkeznek ide. Ha lennének itt hajóink, azokon
küldtem volna le ket a Duna védelmére. De a nagy zrzavar;

ban attól kell tartanom, hogy mieltt zsoldosaink leérkeznek,
mi leszünk kénytelenek innen elmenekülni hozzájok, Morvaországba. «

^)

utasítást kapta Tomory
Petervárad falai közé,
a vár közelében üssön
vonalát is és igyekezvén
ott az ellenség átkelését meggátolni. A mint tehát a szekszárdi
apát, Török Bálint és Ráskay Balázs csapataik élén megérkeztek, s az esztergomi érsek, a pécsi püspök és az esztergomi
káptalan fegyveresei is Péterváradou voltak, Tomory július
els napjaiban kivonult a várból s a Duna balpartján, szemvárban Alapy György
ben a várral, elsánczolta magát.
vezérlete alatt alig maradt vagy ezer emberbl álló helyrség.
sok ügy gyei-bajjal állomásaira visszaédesgetett naszádoshad, mintegy ezer ember, Tomorynak fhadiszállása eltt,
szintén a Duna balpavtja hosszában horgonyzott, fentartván
az összeköttetést a túlsó oldallal és íI várral. Tomory az
Istenre kéri a királyt, tartson készen a naszádosok számára
.3000 frtot, nehogy állomásaikat most a legnagyobb szükségst
felsége,
ben elhagyják mert ket nem nélkülözheti
küldjön még le naszádokat és dereglyéket. ^)
Ibrahim nagyvezir, a Dunán fölfelé haladó ers hajóhada által kisérve, július 12-én érkezett Pétervárad alá. 800
hajóból álló dunai flottájának nagyobb részét Nándorfehérvár
alatt hagyva, mintegy százhúsz hadi hajóval, gályákkal s különféle nagyságú sajkákkal hadi állást foglalt az els áldozatni
jancsárokkiszemelt Pétervárad közelében, Karlóczán innen.
kal megrakott hajók fölött Michalogli, Iskcnderogli és Jaschibég parancsnokoskodtak. ^)

Június második felében azt az
az udvartól, hogy ne zárassa magát
hanem szabad mozoghatás czéljából
tábort, figyelemmel kisérvén a Száva
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Epist. procev. I, 245
258. 1.
kiadatl. levelei. Brutus nagyít,

Tomori P.

midn Tomory

hajó-

liadát jelentékenynek mondja. (Monum. Hnngar. Histor. XIII, 183. 1.)
Zápolya
3) Hammer Purgstall : Gesch. d,
Osm. R. III, 55. 1.
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Szeml)cu
török táborral, mint már említve volt, a mosÚjvidék helyén, Tomorynak emelked sánczai húzódtak.
Tomoryü függtek most az egész ország szemei. Általános
volt a meggyzdés, hogy Pétervárad bnkása mondhatatlan
szerencsétlenséget zdítand Magyarországra.
királyt is mélyen
megrendíté most a bekövetkezhet szerencsétlenség félelme.
Legott 10,000 aranyat vett kölcsön Szerencsés Imrétl s
Tomorynak killdé, hogy hevenyében parasztokat fegyverezzen
föl és legalább 4000-re szaporítsa hadainak létszámát.
törökök els rohama a vár ellen, júlins 15-én történt.
Míg a szárazi hadak
folytonosan a magyarok elnyére
a vár magas erdítményei körül élethalál-harczot küzdenek
egymással, az alatt naszádosaink, kiket a sánczokból Tomory
ágyúinak élénk tüze támogat vala, kés estig vívtak a török
hajóhaddal s minden veszteség nélkül több török hadi hajót,
köztök egy hatalmas gályát is, elsüly észtének.
Másnap a második roham ismét dönt eredmény nélkiíl
folyt le. Tomory, nehogy csekély erejét hasztalan versengések
által kimerítse, elvonul a csatatérrl s 40 naszádjával meg a
többi sereggel Újlaknál állapodik meg, Révay István ottani
várparancsnok oltalma alatt. Pétervárad további védelmét a
vitéz helyrségre bizta Tomory, abban a reményben, hogy a
vár 8
10 napig még tarthatja magát, s akkor
majd nagyobb hadervel térend vissza a vár fölmentésére. ^)
Lajos király helybenhagyta az érsek tervét.
maga is
azt remélte, hogy az al-dunai hader pár nap múlva tetemesen
szaporodni fog az urak és vármegyék rég várt dandáraival és
az elmenekült vidék visszatér lakosságával Ez esetben sikerülhetett volna megtartani Péterváradot a hazának.
válság pillanatában leghasznosabb szolgálatot a dunai
hajóhad tehetett. Egyedül ez zárhatta el a feljebb tolakodó
ellenség útját a Dunán a török hadi szerszámoknak és élelemnek gyors szállítását is leginkább ez akadályozhatá a szerémi
hegyes-erds és a bács-bodrogi mocsáros-rétes vidékeken. Ettl
tartott Lajos legjobban, s élénk tudatábíin volt annak, hogy
leginkább a vizén kellene a szultánt feltartóztatnia. Errl ír
Olmüczbl 1526. évi ápril 16-dikán Frigyes bajor herczegnek
s a többi keresztény fejedelmeknek, ^) s maga is megteszi a
.-i
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János 1527. évi követi instructiojában 25 ezerre teszi a török dunai
legénységének számát. {Történ. 'Tár. 1883. évf. II. f. 299. 1.)
') Báró
Burgio jelentése a szentszékhez Pétervárad bukásáról
Pvaynál: Epist. proc. I, 264—266. 11.
-) »Nun hat er in willen
den nechstkoniraenden
írja Lajos
Monat anzugreifen, hat auch auff der Tunaw ein merkliche Schitfung
gewappnet vnd gerüst, die zu Wasser angreiffen solle.« (Des Königes von
Hungern Sendbrieff.« M. n. múzeumi könyvtár.)
flotta
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lehett, liogy vízi hadát tle telhetleg védképessé tegye.
hajók számát, a menuvire hirteleuéhen lehetett, szaporítni
kellett a magyar folyók minden tájáról gyjtött hajókkal és
mindenféle más tízí jármüvekkel.
régi naszádos legénységben fokozni kellett az állhatatosság, hség és vitézség szellemét, a mellett eszközrl is kellett gondoskodni, hogy jonczok
jelentkezzenek a vizi hadhoz, melyet a komoly helyzettel
szemben megkétszerezni kellett volna.
Tomory kérte a királyt, hogy a vitézked hajósnépek si
jogain alapuló kedvezmények által könnyebbítse eme feladatok
valósítását. Július 25-én, szt. Jakab napján, el is készült a
királyi cancelláriábau egy kegyelemlevél a naszádosok számára; de bizonytalan, hogy az ország akkori szorongatott
állapota megengedte-e annak kihirdetését és gyakorlati érvényesülését, vagy sem.
Lajos király tudatja e levélben hü naszádosaival, hogy
kötelességének tartja megjutalmazni s kiváltságokkal is ékesítni
azokat, kik fáradságos szolgálataik és hüségök által a keresztény hit, a király és a haza körül jeles érdemeket szereztek. Nem
mellzheti különösen azokat, kik az ország alsó végeiben sok
verítékkel és vérontással szokták visszaverni a törökök gyakori
betöréseit. Ezek közt els helyen az ö hívséges hajóhadát kell
említenie, mehj serényen kezelt hajóiról naszádos hadnak neveztetik ! Már Nándorfehérvár elvétele eltt, melyért míg e vár
a király kezén volt, semmi veszélytl sem riadtak vissza, számtalan hstettekkel és emlékezetes hadi szolgálatokkal tüntették
ki magokat. Az utóbbi években végbevitt dicséretes tetteiknek
és a közügy érdekében szerzett érdemeiknek leghitelesebb s
legjobb tanúja volt a király eltt Tomory Pál, kalocsai és bácsi
érsek s királyi kapitány, kinek elbeszélése szerint bámulandó
lelki ervel, hsiséggel s a veszélyeknek bátor megvetésével
oltalmazták a naszádosok az ország végházait. Az érsek kérelmére és a királyi tanács ajánlatára nyilvánvalóvá teszi tehát
felsége a jelen okmányban a naszádosok szabadságait és
menedékeit, valamint azt is, a mit teljesítniök kellend, hogy a
király és haza szolgálatában buzgók és állhatatosak maradjanak. Tudatja velk a király mindenekeltt, hogy a naszádosok,
bárhol lakjanak is. ha magokat helységök polgárai és lakosai
közé fölvétetik, vagy ha ama társulatokba, melyek czéheknek
neveztetnek, s borral, hússal és más e félével vagy pedig iparczikkekkel kereskedést znek, magokat beíratják: a f'óldesilrnak csak az egyszer rendes adót fogják fizetni, hozzájárulván azonban a város vagy helység közszükségeihez a többi
lakosok módjára. Azonban minden vendkivüli szolgálat és adózás

A

terhe alól tel-

'-'"'jesen

n..-,

,

fölmentetnek.

-n-

Ha

.^o^ádos

^
^
valamely nas

nem

,
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akarna a községi kötelékbe vagy a czélibe fölvétetni az olyan
ne ttzzön a községben kereskedést vagy ipart; de azért a
naszádosok, mint egijesült testvérek és mint elválaszthatatlan
testület is mentek maradnak a földesúri rendkivüli szolgálatokés adózásoktól. Az örökösök nélkül elhalt naszádosok ingó és
ingatlan vagyona nem a kapitányokra káromol át, hanem a
földesurakra esik. De ha a naszádos csatában esnék el ingóságai szétosztandók az ö lelki üdvéért.^ naszádosok addig, míg
királiji szolgálatban vannak, akár alperesi, akár följpcr esi minségben, ngganazon szabadságokat élvezik és használják, melyekkel
az ország nemesei élnek. Adósságokért vagg mások vétkeiért nem
szabad a naszádost letartóztatni vagy elzárni ; hanem csak akkor
ha nyilvánvaló gonoszságon és bntetten rajtaéretik. Az ilyen
nyilvános gonosztevt letartóztatni, elfogni, elítélni, szóval a
törvény értelmében elbírálni, joga vau a szolgabírónak vagy
a község bírájának, még az esetre is, ha a naszádkapítáuy
helyben tartózkodnék.
naszádosok fizetni tartoznak az általok mivolt földek urainak a gabona- és borkilenczedet, püspökeiknek pedig a szokásos bor-, méh- és báránytizedet de a
gabonatized helyett fizetnek a naszádosok, míg királyi szolgálatban vannak, a kalocsai érseknek és többi fpásztoraiknak
hat dénárt, keresztény taksa gyanánt (pecuniam duntaxat
christianitatis). Ezen. elnyökön kívül kapják még rendes és
szokásos zsoldjokat is a királytól; kapnak naszádokat, sajkákat,
sziukot és ólmot. De ha valaki gondatlanságból elhagyná hajóját a parton, az innen ered kárért az illet vajda a királynak
felels. Valahányszor Titelre élelem szállíttatik, a naszádosok
elkísérni tartoznak azt hajóikkal. A naszádosok sehol vámot
nem fizetnek, még a menyasszonytól sem, midn férjéhez kisérik.
Olyan jobbágyokat, kikre tényleg adók vagy taksák vannak
kivetve, nem vehetnek föl magok közé. Törvénykezéseikbe)i
követik a szabályt, a mely .szerint naszádos naszádost csak saját
kapitányánál panaszolhat. A kapitánytól felfolyamodhatnak a
fkapitányhoz ; onnan, ha a szükség úgy kívánná, a királyhoz.
naszádkapitány bírákat és esküdteket nevez ki maga mellé,
kik a legénység ügyesbajos dolgait vele együtt elbírálják. Ha
valamely gonosztev az ö saját mentsége vagy védelme czéljából
netán királyi hajóra, sajkára vagy naszádra futna, és a hajó
bekapcsolt evezkkel a vízen lebegne : az ilyen gonosztevt elfogni,
elvezettetni és elítélni nem áll jogában a helyi bírónak. Ezen
jog egyedül a naszádos kapitányokat és vajdákat illeti meg.
Azonban, ha a királyi naszádok parthoz vannak kötve, vagy
szárazra kihúzva a helyi bírónak szabadságában áll az ilyen
hajókra menekülket elfogatni, elvezettetni és elitélni. A
naszádkapitán>i csak észszer okból és csak biróí Ítélet alapján
:

:

A

;

A

:
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mozdifhalja el hivatalától a naszádos vajdát. Ha a naszádosok
otthon tartózkodnak és kapitányuk ellen vétenek ügyökben
szabják meg a büntetést igazság
az esküdtek bíráskodnak
szerint. De ha a naszádosok úton vannak, a hadjárathan szárazon vagy vizén résztvesznek : ügyeik a kapitány elé tartoz)iak^
ki azokat jíjzan ítelete és méltósága szerint fogja elbirálni. Ha
a vajdák közül valaki meghal vagy birói Ítélettel letétetik,
helyébe a többi vajdák négy egyént jelölnek és a kapitányok
elé terjesztik; a kapitányok kiválasztják és vajdává nevezik a
:

;

jelöltek közül azt, kit

k

legalkalmasabbnak

és

legmegfelelbbnek

Ha

a naszádosok gyzelmet vívnak ki az ellenségen,
a zsákmány felosztásánál ne czivakodjanak, hanem adjanak
mindenekeltt hálát a jóságos nagy Istennek valahányszor
pedig jelentékenyebb a gyzelem és zsákmány ebbl a királynak is tartoznak valamit küldeni, a mint azt állásuk tisztes

tartanak.

;

:

volta megkívánja. Ezzel ismerik el, hogy a király fvezérsége
alatt, mint annak zsoldosai, vitézkedtek és gyztek. Illend

továbbá, hogy a kapitányok is részesüljenek a zsákmányból.
király hivatalvesztés terhe alatt tiltja a kapitányoknak és
vajdáknak, hogy tolvajt, zsiványt, vagy más e féle bélyeges
gonosztevt fölvegyenek a naszádosok közé. Ha valaki olyan
egyént adna ki naszádosnak, ki tényleg nem az mind a hamis
állító, mind a hamisságot eltr, ki magát hazugul naszádosnak engedi neveztetni, egy naszádosi díjban, vagyis kétszáz

A

:

forintban marasztaltatík el s egyszersmind a naszádosok társabüntetéspénzt vagy homagiumot a
ságából is kizáratik.
kapitány és az ellenfél kapja. ^)
Azonban az események oly rohamosan követték egymást,
hogy sem ezen kegyelmi kibocsátvány, sem bármely más kigondolható eszköz nem állíthatá meg a kíméletlen balsors halálos

A

csapásának mentl gyorsabb bekövetkezését.
Pétervárad, az ország jelenlegi fkulcsa és szemefénye,
minden eröködés daczára elesett. A várrség becsületesen
megfelelt ugyan a benne helyezett bizalomnak de a törökök
roppant hatalmán elvégre is megtört vitézsége s állhatatos
hsiessége. Július 28-dikáig négy rohamot vert vissza, st egy
kitörést is megkisérlett. Azonban mikor az aláaknázott várfalak felrobbantattak, a magára hagyatott és megfogyatkozott
derék rség nem akadályozhatá többé az ellenség benyomulását.
dicsk egytl-egyig harczolva nyerték el a honíihalál
hervadhatatlan koronáját!
Tomory nem mehetett többé Pétervárad szabadítására.
;

A

Az

1) Komárom megye levéltárából, XXIV. 1525/31. lev. I. jel alatt.
eredeti latin szöveg egész terjedelme szerint a »Függelékben« I. alatt.
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A

király nem adhatta metí neki azt a 10,000 gyalogot, a
mennyire még szüksége lett volna, hogy a törökökkel bátran
megmérkzhessek. Kénytelen volt Bácsra visszavonulni, hol

egy darabig pihent és rendezte csapatait. Nemsokára tragikus
végzete

elé,

a mohácsi

mezre

távozott,

most már mint az

magyar hadak fvezére.

összes

A mohácsi

révbe terelt naszádosok feladata volt meg-

nehezíteni és hátráltatni a Pétervárad és IJjlak körül gyülekez
török csapatoknak átkelését és fölfelé haladását. Augusztus
fi-dikáig nem is hatolhatott messze föl a török hajóraj. E

napokban
királynét,

értesité Broderics a szent-györgyi táborból JNÍária

hogy a török hajóhad Erddnél

áll,

a

Dráva

tor-

kolatában.

Augusztus 25-én megszaporodott néhánynyal hadi hajóink
száma. Thurzó Elek lövészei 8 naszádon úsztak alá a mohácsi
kikötbe, 20 ágyút hozván magokkal.^)
mohácsi csata reggelén 8 órakor, mikor a törökök már mutatkoztak a szemhatáron
s a mieink, elhagyva a szekérvárat, az ellenség felé indultak
s vele szemben állást foglaltak
az imént hozott ágyúk még
ott hevertek a Dunán. -) De azért a Mohácsnál összpontosított
összes hajórajunk a podgyász- és élelemszállító hajókkal, dereglyékkel és csónakokkal együtt sem tett ki 100 hasznavehet
vizi jármüvet. Azon würzburgi német hajórajt, mely Lajosnak
külföldi segélyt volt hozandó, ha éppen elindult volna is a
mohácsi ütközet eltt, »auíF dem AVasser Donaw zu der
Turckey«, nálunk Magyarországban senki sem látta. Lehetetlen tehát komolyan vennünk az egykorú német emlékekben
elforduló azon hangzatos hadi tudósításokat, melyek Lajos
hajóraját Mohácsnál, irányzatosau-e vagy tudatlanságból, óriásinak és Szulejmán hajóhadánál sokkal nagyobbnak mondják.^)

A

:

') íSzej-evíu, 118. 1. »Et
octo nazandos liabeToat panper Rex snper
.«
fluuium Danubii (mikor Mohácsra indult), et illi erant inscientes
-) »Also ist man i'ur die wagenburg liina\is zogen, und ein sclileclit
Ordnung- geniaclit vmb die aclit stundt, da babén sicli die Türcken ein
.«
wenig seben lassen, als vnser gescbütz noch auff dem Avasser ware
(Neue Zeytung, wie die ycblaclit in Ungern mit dem türkiscben Keysev
ergangen, 1526. Nemz. mv'iz. könyvtár.)
^) Marczalinak : »Regesták a külföldi levéltárakbúl« ez. jegyzeteiben olvassuk például egy 152ií. évi tudósításban a mohácsi csatáról
(Von der Schlacht so der Türck mit Königlicher Durchlauchtigkeit in
Behem und Ungern gehalten und was obsieg der Türck errungen), hogy
a török néhány száz kis hajót és ötezer pánczélos (!) hajót ejtett zsákmányul a magyaroktól, melyekben néhány ezer ember veszté életét.
Item funff
»Item auch etlkh liundert kiélne schiff auf dem Wasser.
tausent grosse wohlbeschlagen schiffe darinn viel volks gevesen ist.
Item eczlich tausent man in den schitíen die allé erschlagen sint.«
{Türténelnü tár. 1878. évf.)

——
•

—

:

:

:

DR.

SZENTKLÁRAY

J.

A DUNAI HAJÓUADAK TÖRTÉNETE.
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A

vizi had vezére, Radisa Bósics, ertlenségének érzetében félt
bevárni csekély hajóhadával a közelg török vizi ert, és a
mohácsi táborban arra kérte a királyt: engedné meg, hogy
kis számú hajósnépével feljebb evedzhessen Buda felé. »Quia
pauci essemus, ergo serenissime Rex, ascendamus superius
versus Budám. « ')

')

Szerémi,

id.

m. 120.

1.

III.

A mohácsi vésztl a

zsitvatoroki békéig.

A

vésznapríi, melyeu Mohács erdtleu, biillámos térsége
a magyar nemzet temetjévé Id, zord éjszaka következett.
Alkony óta nehéz felhk kárpitja csüngött alá a sötét égboltoDnna partjától,
zatról s egész éjjel sürün omlott a zápor.
mely kelet fell a csatatért határolja, jó távolra befelé, tei-jedelmes tócsák képzdtek, a mint az vizenys helyeken lenni

A

szokott.

Az

A

török

nem

ki

merre

irtóztató csatazajt a halál

némasága

váltotta

fel.

gyzelme

sikerében, mozdulatlan tölte a
komor éjt, nehogy a vízlepte vidéken cselbe tévedjen. Á kik
a magyarok közül életben maradtak, elbujdostak a sötétségben.

hivén

tudott.

Hajóhadunknak kevés haszna

volt a mohácsi gyászesetkerült a sor. Csata után néhány
elmenekült ágyüteget, s a mi hamarjában menthet és a vizek
miatt a Dunára levihet volt, hajókra szállítottak fürge naszádosaink.
mint aztán besötétedett, egész csendben felhúzódtak

nél.

Vizi ütközetre

nem

is

A

falu közelébe és indulókészen várakoztak a menekülkre, kik erre vették útjokat és a balparton kerestek szaba-

Szekcs
dulást.

Az erre felé futamlók közt volt Peréuyi Péter koronar,
Beriszló István az új szerb deszpota, Bakics Pál egy szakasz
huszárság élén a hajók fedezésére, és maga Radisa Bósics is,
a naszádosok kapitánya.

Ezek legott Budára iudíták a hajórajt, hova az sebes
menetben még idején érkezett, hogy 76 hajón Pozsonyba szállíthassa a megrémült budaiakat, kik a már elbb eltávozott
Mária királyné után siettek menni. A Duna alsó folyása

A

padisah akadály nélkül mehetett
egészen védtelen maradt.
Szulejmán szeptember 10-éu
Mikor
szárazon.
tovább, vizén és
az üresen maradt Budára bevonul senki sem állja már útját.
török
naszádosokat már a budai vár aljában sem találja.
Komáromig.
egész
Dunát
be
a
száguldók szabadon kalandozzák
:

A

A

1

00
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25-('i,tí

veszteuelt ]\ra,ü;y:irország

fvárosában, melyet ezúttal nem elfoglalni, hanem csak megalázni akart. Visszamenet az elfoglalt al-dunai várakban rségeket hagyott, hogy hadjáratának sikerét hirdessék s újból
való jövetelét biztosítsák.

A Tisza-Maros-

és

Erdélyközben akkor az ország minden
gylt össze.
köz veszély áradata

tájáról roppant eml^ertömeg

A

oda terelte ket három folyónak és az erdélyi Kárpátoknak
védbástyái közé, hol nyugodtan vélték bevárhatni az ellenség
kitakarodását. Oda menekült az elbúsult szerémi és bácskasági
szerb nép is, és egyesülve a benlakó szerb és oláh földnéppel
s más préda után leselked szökevényekkel és kóborokkal, tekintélyes pórhadat képezett, mely Lippáról indulva ki, Temesváron és Becskereken át a Tisza felé vette útját. Legelbb
István deszpotát, mivel veszély idején
a töröknek prédául hagyta. Helyébe
Csernoevlts Ivánig az úgynevezett »fekete embert« kiáltották
ki vezérökké s a szerb nép deszpotájává.
E deli külsej, szilaj természet, szellemes és tekintélyt
tartó fiatal ember, saját állítása szerint, vérrokona volt a szerbek által szentnek tisztelt Angelina anyának, az I. Mátyás
idejében méltóságától és szemevilágától megfosztott Brankovics
István deszpota özvegyének. Zápolya János erdélyi vajdának,
a hon leggazdagabb, legünnepeltebb olygarchájának udvarában
nevelkedvén, most jött ki a vajda seregével Erdélybl, s úgylátszik, azért maradt vissza Lippán, hogy a déli megyék görög
hit népét hadcsapattá szervezze s a vajda seregének gyarapítására Tokajba utána vezesse.
Itt találkozott a Mohács vérmezejérl megmenekült
Radisa Bósicscsal, a Bakicsokkal, Petrovicscsal. Jaksichcsal
és a szerbek többi fejeivel, kik mindannyian hívéi valának a
déli végeken létesítend magyar hbérnöki szláv fejedelemségnek, melyre nézve már elbbi idkbl Silyánovics István
deszpotától és a szláv származású Zápolyától biztosításaik is
lehettek. Nem ajándékok és kincsek, hanem ezen, akkor az
egész szerb népet élénken foglalkoztató politikai eszme megvalósításának czélja intézi ezentúl Csernoevics Iván magatartását, a miut a trónhelyreállítási küzdelmekben az aulicus és
a magyar nemzeti párt közt ingadozik. Ez volt Silyánovics óta
a magyarországi szlávság territoriális aspiratióinak második
öntudatos és határozott nyilvánulása hazánkban de mely azzal
a politikai háttérrel birt, hogy a törökök ellen felállítandó
al-dunai szerb deszpotaság szent István koronájának supremátiája alatt maradjon.
Csernoevics Iván volt ezen politikai törekvéseknek megsze-

is

letették

megszökött

Beriszló
s

népét

;

;;
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Ez tette t népszervé s hatalmassá nemzete
És csakis ez jogosítja fel a történelmet, hogy ezen
ismeretlen ember emlékét a Münzer Tamások és Dósa Györgyök
forradalmi korában lapjaira iktassa. Azon korban, mikor a
parasztság lázongásainak furiáitól még egyre remegett Európa
mélyesítöje

szemében

!,

!

mikor V. Károly világmonarcbiája az összetartó elemeket és
egyesít tényezket az országok legtávolabb zugaiban is felkutatta és vakmer szerencselovagokból nagy embereket csinált
mikor a szlávság nemcsak Magyarországban, hanem Lengyelországban, Lithvániában és Csehországban is lázasan forrongott
és egyremásra kalandor népvezéreket termelt,
s mikor a
messze éjszakon Gusztáv Vasa is a bányából egész a trónig

—

emelkedhetett és a világon a legnevezetesebb államalakulást
létrehozhatta.

Ebbe a történelmi keretbe való Csernoevics Iván legendaszer, rejtélyes egyénisége! ^)
Történetirúink általában nem i'okonszenveznek Csernoevics Iván
A szerbek elsrangú történetirója, Raics János, még azt is
megtagadja tle, hogj^ Csernoevics ivadék. Szerinte ez az Iván nem fordul el a Csernoevics nemzetségben. Abban az idben
úgymond
négy ágra szakadt a Csernoevicsek nemzetsége a magyarra, a ragusavelenczeire, a törökre és a montenegTÓira. A magyar ágat képviseli a
XVI. században János, Gj'örgy, Lázár, Illés, Bózsa (= Tivadar), Joakim
és Mibáh'. Ezek közvetlenül követik egymást a családfunökségben.
A »fekete enxber« számára tehát nincs hely a Csernoevicsek nemzetségi
tábláján. A török és montenegrói ágak egyetlen Jánost vagy Ivánt sem
mutatnak lel. Csak a ragnsa-velenczei ágban van még egy János 1516
körül. De ez a János velenczei nemes, ki soha sem jött Magyarországba s
kinek György nev íia soha sem házasodván, örökösök nélkül haít el.
(Isztoria raznieh szlavenszkicli narodov. III. k.) Minthogy azonban a
magyarországi szerbeknek a XVI. században nincs történetirójok és a
fentebbi állítások sem gyökereznek okmánj'os adatokl)an Raics okoskodásának természetesen csak is .snbjectiv értéket tulajdoníthatni. A
Csernoevicseknek általa felmutatott nemzedékrendéhez sok kétely fér
teljesnek az éppen nem mondható. Különben is nagyon nehéz a fenforgó
esetben valamely névhamisítást elképzelnünk. Tegyük fel, hogy a profanum vulgust rászedte csillogó nevének ragyogtatásával de rászedhette-e vájjon Zápolyát, kinek udvarában (legyen bármely minségben
is) huzamosabb ideig tartózkodott s ki a Csernoevicseket si hazájokból
kétségkívül jól ismerte. Eászedhette-e a Bakicsokat, Radisa Bósicsot, a
Petrovicsokat, Jaksicsékat és a magyarországi gín-ög hierarchiát ? Vájjon
föláldozták volna-e ezek verket és vage^juukat egy közönséges csavargóért, ha az nem lett volna Csernoevics sarj és nem képviselte volna
korának szerb nemzeti eszméjét ? Nemcsak a szerb köznép követi t,
hanem köriilötte csoportosulnak legjobbjaik, gazdag birtokosok, a
magyarországi hadsereg vezéregyénei és a papság. Ezek deszpotává teszik
t, udvartartási költségeihez hozzájárulnak, engedelmeskednek neki, st
még a szentség nymbusával is körülövedzik nevét. Történetíróink ellenszenve nincs tehát történelmileg igazolva. Mivel lehet vájjon támogatni
»thracischer Strassenrauber«, »seditiosus latro«,
az e féle jelzket
:>obscurae servilisíjue conditionis homo<, »quidam ex fece hominum,
>)

személetével

.

—

—

:

:

:

;

;
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Mikor Csernoevics Iván föllépett, az európui keresztény
hatalmak Zápolyának szánták Magyarország királyi székét.
Habsburg-ház oly kedveztlen viszonyok közé jutott, hogy
ügyét sokan már eljátszottnak hitték és elpártoltak tle. Egész
Nyugot-Európa fegyverben állott ellene. Zápolya János király-

A

sága tehát biztosítva látszott lenni.
Ez súlyos érv volt Csernoevics Iván szemeiben arra
15,000 fnyi szerb
nézve, hogy mellette foglaljon állást.
seregnek vezére fölmegy Tokajba és hódol Zápolyának, mint
Magyarország királyának. »Bárhol kivánja nagyságod, hogy
legyek, ott leszek, és mint szolga követem nagyságodat. «

A

Á

vajda Bács vármegye elfoglalására küldi t, a honnan az alakítandó dél-magyarországi szláv tartomány Duna-jobbparti
területét, a Szerémséget kellend a törököktl visszakerítnie.
így egyeztetve az eseményeket, értjük csak meg, miképen
történhetett, hogy az özvegy királyné után Pozsonyba távozott
dunai hajóraj, melynek közlegénysége és némely részben vajdái
is szerbekbl állottak s melynek kapitánya most a vitéz Radisa
Bósics volt, legott a mint megtudja, hogy Kun Gotthard
Budavárát Zápolya részére birtokba vette, titokban elhagyja
Pozsonyt s vezérestül, emberestül alámegy Csernoevics Iván
nonnisi agasonibus uotus« sfb. ? Iván czár kortársainak jelentései, de a
mi fü, magok a tények, nem tüntetik fel ut ilyen alávaló fekete színben.
Hobertlanacz, Révay Ferencz, Eincon stb. egykorúak irataiban nem
találni Ivánról sem az elátkozó, sem a megvet Ítéletet. Még Veráncsics
sem neki, hanem embereinek és a kor viszonyainak tulajdonítja a »sok
mely az ü seregében elfordult. Csak Zermegh és
dúlást, emberölést
Szerémi tüntetik fel kalandor szédelgnek és hitvány latornak. Ezen két
forrásból szivárgott át Iván emléke a késbbi német és latin forrásmvekbe, melyekbl az utókor is merített. De hogy mennyit ér Zermegh
könyve, azt már régen megmondta Schwandtner, ki azt »exilis commentariolusnak« és »historia qualitercunque scríi5ta«-nak nevezi. Szerémi sem
19 évvel Iván halála után készíté munkáját. Jeles
megbízhatóbb. Ö 17
kiadója és bírálója Wenzel azt írja Szerémírl, hogy »korlátolt tehetségeinél fogva gyakran azt sem bírta kellleg felfogni, a mit közvetlenül
látott vagy tapasztalt. « Hozzá még sokat is füllent és temérdek mendemondát közöl igaz dolog gyanánt. Ö maga kéri az olvasót: bocsássanak
meg neki gyarlóságaiért. »Parcíte mihi de incongruitatibus meis.« Ideje
volna tehát Csernoevics Iván személj'ét, mélyebbre ható búvárlatok s
critikai elemzések alapján, a történelmi igazság világosságába helj'eznüuk A Csernoevics Ivánra vonatkozó eddigi irodalom a legellentétesebb, legbízarrabb és legképtelenebb adatokat szolgáltatja. Jászayiik szorgalmasan böngészte össze a különféle szerzk állításait Ivánról, de
critíka nélkül építé föl azokból Iván alakját. Ujabban Smolka tanulmánj'a a »fekete Ivánról*, bár csak tárczaszer czikk, és a mellett még
kelleténél nagj'obb súlyt is fektet Szerémínek tréfálódzásaira, mégis
modernebb irányba terelte a figyelmet, és nagyon alkalmas arra, hogy
törtéuettudósainkat Iván egyéniségének gondosabb megvizsgálására serSzázadok, 1883. évf.)
kentse. (L.
-•<,

—

!

^
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magyar naszádosnak azért kedves e tábor,
mert a magyar nemzeti párt ügyének szolgál,
a szerbnek
azért, mert Csernoevics Iván személyében a szerb nemzeti
eszmét szolgálja.
dunai hajóbad megszerzése Zápolyának
bácsi táborába.

—

A

sem fáradságába, sem áldozatába nem került. De sok áldozatába volt a hajóhadnak újból való fölszerelése és szaporítása,
a legények hátralev zsoldjának kifizetése, felruházása és az
eddiginél emberségesebb élelmezése. ^) Mikor Zápolya Mindszentnap estéjén Budára érkezik, a király-naszádosok egy
osztálya

is

tiszteleg neki

a

Gellérthegy alatti kikötjében.

Bátran hajózhattak le-föl a Dunán, mert Zápolya és a
duna-parti török várrségek közt ekkor már teljes egyetértés
állott fen.

Eadisa Bósics elkísérte Zápolyát Székesfehérvárra, a
koronázási ünnepre. Ott volt Bakics Pál is lovas csapatja
élén és azon szerb haddal, melyet Iván küldött a királynak
testrségl és tisztelete jeléül. I. Ferdinánd, az ellenkirály,
már megrakta volt Pozsonyt, Sopront és Gryrt német hadakkal, Komáromba pedig országgylést hirdetett, míg Zápolya
még mindig Székesfehérvárott mulatott. Mi sem mutatja jobban
a naszádosok kapitányának akkori ragaszkodását Zápolyához,
mint lelkes fölhívása, melylyel a vajdát Ausztria megtámadására serkenti. »Az én tanácsom
úgymond
az: induljunk el rögtön vízen és szárazon, foglaljuk el Pozsonyt, támadjuk meg a királyt saját honában s fojtsuk el a gonoszt még
csirájában, nehogy elkéssünk az orvossággal. « ^)

—

—

Pár hónappal késbb nevezetes fordulat áll be I. Ferdinánd király javára. Oly elzmények készítik azt el, melyekbl
könny megmagyarázni a történelmi szerepre fölvergdött
Ivánnak és az általa befolyásolt dunai hajóhadnak átpár tolását
Ferdinánd részére.
Ugyanis a székesfehérvári királyválasztó gylésen törvénybe iktatják a rendek, hogy a királytalanság idejében
jogtalanságokat elkövetett uraktól vegye el a király a mohácsi
csatában elveszett fpapok és zászlós urak kincseit, vagyonát,
és fordítsa az ország fentartására. Mindazok ellen, a kik

')
Zermegh. »Joanni uavales quoqne copiae erant;
Has rex
magnis sumtibus et magnó laboré instruxevat non stipendia, non vestes,
non victus, nec ulla alia necessitas uavalis illis defuit. {Schwandtner
Scriptor. ver. Hungar. IT, 388. 1.)
.

.

.

;

»Eadich Bositb

—

—

írja Szerémi
sepe ipsum monebat super
super terrain versus Vieuuam, per Deuni omnes potuerafc
subjugare eos sub se, sed per segniciam suani neglexit« (144. 1.). V. ö.
még Jászay, 227. 1.
-)

aquam
:

et
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Lajos király holta után hataluiaskoclásokat követtek
vizsgálat volt elrendelend.

el,

birói

E törvények rosszul hangzottak a hataluiaskodások és
jogtalan jószágfogialások által nagyra növekedett szerb urak
érzékeny füleiben. Ehhez járult, hogy Zápolya 1526. évi
novemberben, midn Budán országos fméltóságokat nevezett
ki s mintegy 6000 szerb fegyverest zsoldjába fogadott, a kinevezéseknél teljesen mellzte a szerbek fbbjeit. Zápolyának c
tapintatlansága elégületlenségre szolgáltatott okot a szerbek
táborában.
Maga a vajda szelid kímélettel viseltetett ugyan a Temesvár vidéken, a Szerémségben és Bácskaságban garázdálkodó
Iván iránt, noha az a fehérvári gylésrl hazaérkezett dél- vidéki
magyar nemességet házaikból kiszorította, majd személyes
bántalmakkal és erszakoskodásokkal is illette, jószágaikat
elszedte és saját népeinek ajándékozta; de a felbszült nemesség annál fenyegetbb állást foglalt el a fekete ember és hadmagyar nemesség keser kífakadásaiból és
serege ellen.
fenyegetzésébl, fleg pedig Török Bálint, Csáky László,
Bánffy Jakab, Perényi Péter és Czibak Imre magoktartásából
világosan megértheté Iván és követi, hogy a megtorlás ideje
nincs már messze. Azt is belátni kezdték, hogy a bátortalan
s erélytelen Zápolya nem az az ember, a ki a délszlávok ábrándjait teljesedésre tudná vezetni. Egyelre még a magyar nemzeti
király pártján vannak ugyan; de az 1527. év farsangján nézegélnek már kedvez alkalom után, hogy egész hadseregestl
elpártolva Zápolyától, ahhoz csatlakozzanak, a ki nálánál ersebb és hatalmasabb lévén, nagyobb szolgálatokat tehetett a
késbbi századok nemzetiségi küzdelmeinek átkos csiráját magában rejt érdekeiknek.

A

Idközben meghiúsultak János királynak a német birodalmi gylésbe vetett reményei is. Követei: Bánffy János
fispán és Endre esztergomi prépost nem juthattak el Regensburgba nem is eszközölhették ki Zápolya számára a szárazi
és vizi segélyt, melyet ugyan a törökök ellen kért vala, de
melylyel tulajdonképen csak saját hatalmi állását szándékozék
ersbiteui.
követek utasítva voltak mennél nagyobb dunai
hajóhadat eszközölni ki a birodalmi rendektl, hogy elegend
legyen necsak a német s esetleg magyar katonaság befogadására, hanem a hadi eszközök, ágyúk és egyéb hadhoz való
szerszám szállítására is. Legkevesebb 20,000 gyalogra és 5000
nehéz lovasra lenne
szüksége, hogy visszavegye
úgymond
A törököktl Péterváradot, Újlakot, Attyát, Bánmonostort,
Szerödöt, Szent-Demetert, Bariczát, Rácsát, Redneket, és
;

A

—

—
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továbbá az elpusztult Ziiuouyt, Szaláukemcnt, Kolitzot,
Haramot, Gradiskát, Petb várát, Orsovát és Szöréuyt. ^)
Ez alatt Ferdiuaud mitsem mulasztott cl, bogy sima
maga
tapintattal és a baszoulesés szellemének föliugerlésével a

Titelt,

részére bajlítsa Ivánt.

Ferdinánd mellett szóltak

:

a Habsburg-

koronának
báz roppant hatalma, V. Károly a német császári
Spanyolország és
viselje, a belga föld kiaknázbatlan kincsei,
fegyverszünet idejét, mely
annak tengeren túli aranybányái.
15-éig köttetett, arra
jan
évi
1527.
a trónkövetelk közt
furak
baszuálta fel Ferdinánd, bogy Ivánt és a magyar
bogy
batalmasbjait a maga részére édesgesse. ígérte nekik,
pártbirodalom
római
egész
az
a batalmas római császár s

A

A

pártjára álló uraknak tiszteletfogását megszerzi számukra.
jutalmat, uradíjúi 4:0—50, st több ezer rénes forintnyi
ket, hogy
biztositá
s
fel,
dalmakat, s hivatalokat ajánlott
meghagyja,
használatában
szokásaik
és
eddigi szabadságaik
stúial)b és bvebb kegyelmekkel is elárasztja. Királyi szajava'leköti magát, hogy ket összesen, mint egyenként,

vára

dalmaikban és rendeikben, szabadságaikban, hivatalaikban és
jószágaikban, minden vagyonúkban, János szepesi gróf s erdélyi
fogja,
vajda, mint más ellenségeik ellen is védeni, oltalmazni
tisztesés
dolgokkal
kitelhet
minden
másoknak eleibe teszi s
ségekkel öregbíteudi. ")
E fejedelmi Ígéretek túlbö áldásainak reményében sokan
megfordították a köpenyt Zápolya eddigi hivei közül. Az ország
legels méltóságai titkos érintkezésbe léptek Mária királynénak
pozsonyi udvarával s alattomban meg is egyeztek a Habsburg
trónkövetelvel. » Mindenki kialkudott magának egy-egy várat.
olvassuk »Nobis nulla via
1) A részletes követi instructióban ezt
quam per
videtur esse commodior et aptior ad hostem aggredienduin,
Danubium descensus, major euim pars gentium ipsarum Germanicarum
facilius citiusex peditibus constat et conscribitur. Quae quidem gentes
et
que et absque fatigatione navigio, seu in navibus desceudere venireque
secum etiam commeatum ac ingenia bellica ferre deducereque possuut.
Naves in copia hahere necesse érit, ita ut tam gentibus illis, quae desceusecum
dere volunt, quam etiam tormentis et machiuis bellicis, quae
liaheant, poterit
ferunt, large sufficiant, praeterea plures etiam alias naves
namque continfjere el evenire, quod etiam nos magnam partém fjentiam
nostranim dassi applicabimus, insuper pontes quoque paratos liabeant,
etiam alus
qui poterunt usui esse, non solum Histro seu Daaubio, sed
király
fluminibus secundum exigentiam necessitatis.« (Adalékok Jinos
történetéhez. Kassa város levéltárából közli Pettkó Béla.
:

uralkodásának

Történelmi Tár, 1883. évf.
2)

Gévay

:

II. f.)

Urkunden

u.

Actenstücke zur Gesch. Ferdinánd

—

I.

—

—
—

Pray: Annál, 129-130.11.
Goldasl: Constitut. Imp. III, 494. 1.
Belliién F. I, 76-77. - Jászarj, '261-'264.
Katona, XX, 13-16.
Szenikláray Levelek Csernoevics Nenád Iván czár történetéhez. (Történelmi Tár, 1885. évf. III— IV. f.)

—
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várost vagy falut, melyet kapnia kellett vagy a királyi háztól,
vagy Zápolyának nagy magán birtokaiból. Ügyes ágensek,

kiknek feje Podvinnyai Tamás (a naszádosok vajdája) volt,
dolgoztak az árulás és összeesküvés szétágazó munkáján. ^)
Azok közt, kikre Ferdinánd legelsubben hálóját kiveté,
Iván a fekete ember, Bakics Pál és a naszádosok népszer
kapitánya Radisa Bósics kiválóbb figyelemben részesültek.
A közbenjárói szerepet Podvinnyai naszádos vajda vállalta
magára. 1527. évi januárban érintkezett is a nevezett urakkal,
hogy az átpártolás alkuját megállapítsa. Február elején már
meg is vitte Podvinnyai Pozsonyba és Bécsbe a szerbek izenetét és készült a második magyarországi útjára, ellátva Ferdinándnak hetvenhét kitöltetlen levelével, melyeket ö különféle
czímekkel tetszése szerint kitölthetett. E levelek közül egy
ugyancsak nyomatékossá volt téve, ers érvekkel, cseng pénzben
ezt Iván czárnak kellett átküldenie. ^) Bakics Pálnak,
Chelnyk Eádának és Radisa Bósicsnak is tele erszények és
jószágok voltak szánva. De a pénzt febr. 27-éig még nem hozta
meg a szintén titkos missiókban eljáró Pempfliuger István.
E miatt eléggé is bosszankodott a Mária királyné pozsonyi
udvarában buzgólkodó Rauber Kristóf laibachi herczegpüspök,
a német dunai hajóhad fparancsnoka, ki sokkal gyorsabban
óhajtotta volna urának magyarországi érdekeit elmozdítani. 2)
Pempflinger által 5000 aranyat, 500 vég ruhakelmét,
tíz arany serleget és öt nemesvérü török lovat küldött Ferdinánd Iván czárnak és embereinek.
hízelg izeneteket és dús
ajándékokat nagypecsétes királyi levél is kisérte, melyben
RáczFerdinánd kegyelmes szavakkal biztosítá Ivánt, hogy
ország deszpotájává teszi, neki engedvén át a szlávság fölötti
;

—

A

t

uralmat, a magyar királyság déli határán.*)
Ezen idtl fogva Ferdinánd szolgálatában állott Csernoevics Iván és annak mindjobban szaporodó serege. Innentl
kezdve süríí levélváltás foly a » fekete ember « és Ferdinánd
közt. Követségek is gyakorta keresztezik egymást Szeged,
Bécs, Prága és Brün között. Zalathnaki Hoberdanacz János,
a késbbi hires portai követ, lett most Ivánnál Ferdinánd
fügynöke. '") Zápolya kísérletei, visszatéríteni Ivánt a maga
részére, sikertelenek maradtak. 1527. évi május lo-én, ''<^g>jis

2)

Szmolka
U. o.

:

Fekete Iván.

Gévay : Urk. u. Act. 1527. 42. 1.
Szerémi, 158. »
et tu eris denium despotus, et in Hungária
quicquid habuit possessiones despotus a Sigismundo Cesare, illám j^ossessionem in liodiernuni diem donauimus et contuliinus.«
5) V. ö. Bucholtz : Geschichte d. Kegierung Férd. I. Urkund. B.
3)

*)

——

266—270.

11.

:
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már a dunai

szent Zsófia napján,

nánd zsoldjában

királij-naszádosoh

107
is

Ferdi-

Kéthavi zsoldjokat Ferdinánd fizetteti
ki nekik, és saját katonaságának tekinti ket. E tényre vonatkozik Veráucsics, midn írja: »1527. Ferdinandos király pénzt
köldi Veresmartra (a dunai hajóhad akkori állomása) az naszádosoknak.* 1) Az egész szerb nép esküvel ersíté, hogy még
azon esetre is, ha Iván czár meghalna, Ferdinánd parancsolatát fogja követni. 2) 1527. évi május elején és június végén
már nyílt csatát vív Iván Szls mellett meg a Tisza partján
a magyar Zápolya-párttal. Július 25-én Czibak Imrével is
megütközik Csanád alatt a Maroson. És mikor a » fekete
ember« feje Török Bálint kardja alatt földre zuhant
a
magyarországi szerb nép csakugyan követé esküjét és Ferdinánd hségében megmaradt.
De mieltt ez történt, a király-naszádosok kapitányi
állásában változás állott be. Bakics Pál, Radisa Bósics és
Balabán szerb fnökök, Iván elpártolása után is, Zápolya
mellett maradtak, st június els napjaiban hódoltak is János
királynak a budai várlakban. ^)
hajóhad vezetését tehát
nem lehetett tovább rajok bízni. Minthogy Újlak is elesett
és török kézen volt de mivel különben is befolyásos, tapasztalt
és a vizi hadakozás mesterségében kitnen jártas férhú kellett
a dunai hajóhad élére, Ferdinánd, nvérének az özvegy királynénak figyelmeztetése folytán, Bévai/ Istvánra, a vizi hadviselésben a legjártasabb és legvitézebb férfiúra veté szemeit, ki a
állnak.

:

A

;

1)

De rebus

gest. Hungaror.
Hoherdanacz 1527. máj. 26-diki levele Fevdinandlioz. (Bécsi

°)

titk. levtr.

Huitgarica.)

Hogy

a II. Lajos által gazdagon megajándékozott Bakics Pált,
ki egyébaránt csak a szerencsétlen kimenetel tokaji csatáig harczolt
János király zászlaja alatt, mi által birta rá Zápolya, liogy pártján
maradjon, nem tudni de Eadisa Bósicsról tudva van, hogy Záj^olya neki
ajánlta fel a deszpotai méltóságot. Tanúskodik errl a következ okmány
>>Nos Joannes dei gratia etc. Rex Hungarie etc. Memorie commendamus,
quod nos de fidelitate, i-erumque gerendarum dexteritate et animi integritate íidelis nostri egregy RadycTi Bosyth capitanei Nazadistarum
nostrorum ad plénum confisi, et consideratis servitiis presertim in conlinys regnorum nostrorum contra turcos christiani nominis liostes atrocissimos, et impen.
Eegni nostri Eascie Despotatum, quem liactenus
magnificus Stephanus de Graharya (Beriszlo) tenuit, sed ex eo
Steplianus immemor fidelitatis ac fidei sue, oblitus etiam lionorum, rebellionis protervia ductus germanicae factioni adhesisse, dicto despotatu
merito privari dinoscitur, memorato Badych Bosyth durante nostro beneplacito duximus dand. et conferend., ita tamen, tit ipse ea, qua liactenus
Nobis seruiuit fidelitate et deinceps serviat. Dátum Budae feria 3-a proxima post fest. Sanct. et Individ. Trinitatis. 1527.« (Mayyar országos
levéltár. NRA. 938. csm. 13. sz.) Hivatkozik rá Pesty Fr. is: Brankovics G-yörgy rácz deszpota birtokviszonyai Magyarországban és a rácz
deszpota czím.« 64. 1.
3)

;

.

.

.
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mohácsi veszedelem után, melyben kétségkívül jelen volt,
Perényi Péterrel, ki öt siklósi kapitánynyá tette, egy darabig
Zápolya Jánost ismerte el királynak. » Minthogy a szárazon
is ugyan, de kivált a vizén való hadakozásban ö hozzá hasonló
tudományú s tapasztalású ember az országban nem volt, *) a
Lajos király özvegye ]Mária minden mesterségét megvetette,
hogy öt Zápolyától elvonja és Ferdinándnak megnyerje,
annyival inkább, mivel Zápolya a sajkák és naszádok által
a Dunán való hajókázást félelmessé tette. Kétszer tett ö vele
Mária ösztönzésébl igen nehéz próbát az ö testvéröcscse
és nagy nehezen úgy hajthatta öt FerdinándFereucz,
mint Ferdinánd Révay István megtérését hírül
hoz.* 2)
vette, legott kinevez é öt a dunai hajóhad kapitányává, meghagyván neki, »hogy kerítsen a vizi katonáskodáshoz jól ért
ezer embert és száz lovast, kik a hajók mellett a Duna partjain
lovagoljanak.* ^) Naszádos alkapitánynyá Podvinnijai Tamást
uevezé ki Ferdinánd, a már fentebb említett naszádos vajdát,
ki a bécsi udvarnak annak idején Iván czárnál tett jeles szol-

—

A

A

királyi kinevezéseket magaRévavFerencz, nádori
gálatokat.
itélömester vitte meg a hajóhad veresmarti kikötjébe, intvén
az összes legénységet, hogy ezentúl Eévay István közléseit
igazaknak elfogadják és kinevezett kapitányaiknak engedel-

meskedjenek."*)
két új kapitány sietett elfoglalni fontos állását. Ázzál
a leghathatósabb beköszöntövei mutatták be magokat legénységöknél, hogy a kincstártól élelmi szereket szereztek be
részökre és némi hópénzt is kiosztottak köztök. »Mert nagy
írja a kincstári tanács Ferdinándveszedelmünkre lenne
ha a naszádosok felséged szolgálatából kilépnének és
nak,

A

—

~

Dunán szabad

járás engedtetnék az ellenségnek.* ^)
Július 16-dikán, mikor Dévény és Pozsony már Ferdinánd hatalmában voltak, levelet kapott Iván Ferdinándtól,
hogy hátrahagyván a déli szélek örizetére némely csapatokat,

a

maga a Tisza és Duna közén Buda felé igyekezzék s mindenképen azon legyen, hogy a naszádosok is mielbb Budára
evedzhessenek és ott Ferdinánd seregével egyesülhessemagúi ac
') Ur sinus Velius így magasztalja: »Stepliauus Eévai
praestantis animi vir. ac scientia navalis pugnae in eo geneve clarus.«
(III, 50.)

Budai Ferencz

-)

:

Magyarország polgár, hiütóriájára való Lexicon

a XVI. század végéig. III, 163-164.
3)
*)

<listas,'<

U.

Bécsi

1527.

*)

164.

o.

U.

titlc.

Hungar. Ferdinaml levelf

levtv.

ji'm. 18.

o.

11.

1.

1527. júl.

9.

:>A<1

omne-; naza-
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A

hogy a Budán tesped Zápolyát
Révay István utasítva lett, hogy
a hajóhaddal jól vigyázzon a révekre, nehogy Zápolya emberei a Dunáu átkelhessenek. Egyszersmind igyekezzék micdl)!)

nek.

1)

minden

szándék az

volt,

oklalról bekerítsék.

Budáig felhatolni a hajóhaddal. ^)
Ferdinánd kivánságát nem volt könny teljesíteni. Budán
Zápolya uralkodott. Oly hatalmas hadosztályt, a milyen volt
a hajóhad, nem lehetett Buda mellett úgy elúsztatni, hogy
Zápolyáék észre ne vegyék és a várorség által meg ne akadályozzák.

Urok parancsolatát mindazonáltal

teljesítek

az

új kapitányok és naszádos legénységök.
Baranyában, Veresmart nev kikötvárosukban, bátorság okáért 100 lovast és ugyanannyi gyalogot hátrahagyva,
július 13-án Révay István vezérlete alatt elindultak Budavára felé 3.3 hajóval és 900 naszádossal. Július 15-én a csepelszigeti Kevibe érkeztek. Közel egy hónapot töltöttek ott, a

budai állapotokat közelebbrl kikémlelendk.

^)

Július 20-dikári tudatják Révay és vajdái Ferdinánddal,
hogy meghagyása szerint cselekedtek Margit napján indultak
el Veresmartról és most Keviben vannak. »Kevibl 10 hajót
;

küldtünk Budára, hogy kifürkészszék és megtudják, miben
van a dolog a felséged ellensége által számunkra készített cselfogásokkal JMikor embereink visszajöttek, elbeszélték nekünk,
hogy felséged ellensége csakugyan sok leshelyet állított föl
ellenünk Budán is, Pesten is, de st még lejebb a Duna
mindkét partján is. Beszélik a mieink, hogy ugyancsak lövöldöztek rajok, de hála Istennek senkit sem sértettek meg, csak
két naszádunknak kormányrúdját törték el. Mindazonáltal mi
minden ernkbl készen állunk felséged szolgálatára, vérünket
sem kímélve, ha felségednek segítségére lehetünk. Azonban,
ha megtörténnék velünk, hogy minden erködésünk daczára
lehetetlen volna végrehajtanunk felséged akaratát ne vegye
mert felséged ellensége,
azt nekünk a mi urunk rossz néven
a János, nagyon vigyáz ránk éjjel-nappal, s azon van, hogy
inkább fejét veszítse, mint nekünk Budánál az átvonulást megengedje. Valamennyi ervel csak rendelkezik, azt mind felállí:

;

1)

»Cuuque acceperimus Nazadistas

nostros

nunc ad Buclam

diffi-

culter ascendere posse, et ne lii quoque diutius, quam rerum nostraruin
te iteruin liortaiTiur, ut omnem adhibeas
status í'erre possit inipediantuv
operám, quo iidem celerius ad dictam Budám transeant quod si ver
minus fieri possit, tunc nobis sic in itinere constitutis praefatos Naza(Bécsi titk
distas omnes tecum ad eandem Budám adducere studeas
:

;

.

levtr.

.

.

Hung.)
2)

Bécsi

3)

Katona,

titk. levtr.
I,

XX.

Hungar. 1527. ji'il. !&.
Budai : M. histor. Lexic.

p. 1.

—

IIT, ICl.

;
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Ha többen lennénk, nem igen tartanánk tle
de a hányan most vagyunk, felséged ellensége ersebb nálunknál. Ha valami kevés szárazi csapattal is rendelkeznénk,
egészen akaratunk szerint menne a dolog. Egyébiránt nemcsak azon két hónapra, melyre felséged zsoldjainkat kifizette,
hanem egész életünkben hségesen akarjuk felségedet szolgálni. Az a két hónap, május 15-dikétöl számítva, különben is
már letelt. Méltóztassék tehát mentl elbb ismét megküldeni
zsoldjainkat, nehogy a legénység szétoszoljon. Mert tudja meg
felséged, hogy minden élelmünket készpénzen veszszük. Nem
élünk zsákmányból és erszakoskodásokból. Azt is kérjük,
hogy aprópénzzel fizessen bennünket felséged, nem pedig
aranynyal. A múltkori alkalommal alig kaphattunk 60 magyar
dénárt a sok aranyért ez pedig kárunkra van. Reméljük is,
hogy felséged kárpótolni fog bennünket ama veszteségünkért.
Ha pedig bevádolna valaki bennünket felségednél kérjük ne
hallgasson az olyan panaszokra. Ellenségeink sok mindenfélével rágalmaznak bennünket, azt hazudván, hogy rabolunk, és
gyilkolunk de késbb meg fog róla gyzdni felséged, hogy
totta ellenünk.

;

:

;

mindezek valótlanságok. « ^)
Ferdinánd július 29-dikén Bécsbl válaszol Révay Istvánnak. »Megkaptuk leveledet, melyet szent Illés napján írtál, s
megértettük, mit a naszádos vajdákkal együtt érdekünkben
mostanáig tettél. Tudtodra adjuk, hogy mindent teljes megelégedésünkre végeztél. Egyszersmind komolyan intünk, hogy
a mint az els alkalmat megragadhatod s az id és körülmények engedik, csatlakozzál elbb János Nenád czár (a
» fekete ember«) szeretett hívünk csapataihoz s aztán haladéktalanul hozzánk fölsiess.* Ha
ez lehetetlen
úgymond
volna akkor cselekedjék, a mint legjobbnak látja és a hogy
a király szándékát a legczélszerbben elmozdíthatja. Ne
hallgasson senki tanácsára. Elvárja, hogy Révay és társai
híven fognak neki szolgálni. A kért pénzösszeget, a zsoldokat,
nem küldheti most az utak bizonytalansága és más veszélyek
miatt de mihelyt a hajóhad fölhatol, a legénység zsoldja is
készen lesz. írja továbbá, hogy Pozsony, Dévény és Nagyszombat már meghódoltak, s ö most a sereg egy részével Buda
ellen megy. -)
Míg Ferdinánd és a naszádosok e leveleket váltják,
Zápolya az
udvarnokát. Férge (Yergei) Bálintot Kevibe
küldé Révay kapitányhoz, hogy
és a dunai hajóhadat

—

—

:

;

t

1)

et

Bécsi lük. levtr. Aláírva

:

»Fideles Steplianus

omnes ^yaywodae Xazaistariim.«
«)

Bécsi

titlc.

levtr.

Eeway

capitaneus
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A

ismét visszaterelje a nemzeti pártra.
követ egész ékesszólását igénybe vette Eévay megingatására.
mit rábeszéléssel
keresztülvinni nem tudott, kápráztató Ígéretekkel igyekezett
elérni. ígért Révaynak várakat, kastélyokat, városokat és urarlalmakat. Fogas Ambrusnak és Filléresi Jánosnak, valamint
a többi vajdáknak földbirtokot s egyéb javakat, a legénységnek
is elegend gazdagságot és kétszeres zsoldot, ba ö bozzá állanának. Eévay röviden válaszolt. Nincsen mód
úgymond
melylyel öt rábirni lebetne, liogy Ferdinánd királytól elpártolva, a szepesi gróf mellé álljon, s kincsekért vagy uradalmakért a királyának lekötött bitét megszegje. Emlékezteti
a követet János atyjának és magának Jáuíjsnak a baza ellen
elkövetett bütlenségére, kik nem rettenve vissza sem bntl, sem
gyalázattól, szerencsétlenségbe és végs inséglie döntötték e

A

—

—

gazdag országot, csakbogy batalomra vergdjenek

és

ural-

mukat megalapítbassák. Hangsúlyozta, bogy a mobácsi veszedelmet, Lajos király korai balálát s majdnem az egész ország
lakosságának pusztulását Zápolya János okozta. ^)
Bálint követ eredmény nélkül ment vissza Budára. Szavaiból meggyzdbetett Zápolya, bogy Eévay és bajóbada

Mintbogy tebát Ígéretekkel nem bajEévayt, megfélemlíteni akarta öt fenyegetésekkel.
Elküldte neki Csernoevics Ivánnak és más szerb fnököknek
levágott fejeit, melyekkel Török Bálint kedveskedett a vajdának.
bolt fejeken kívül izenetet is küldött a vajda Eévaynak.
is basonló kegyetlenAzt izente neki, bogy pár nap múlva
séggel fog kimúlni, ba fel nem hagy makacsságával és többre
nem becsüli a saját jólétét meg az ígért kincseket a veszedelemnél, mely feje fölött lebeg. Mosolyogva válaszolá Eévay,
bogy az e féle fenyegetések nem újak eltte csakbogy halálos
fenyegetésekkel asszonyokat lehet megijeszteni, de nem férfiakat.
O eltökélte magát vagy arra, hogy meghal, vagy bogy
fölvezeti a dunai hajóhadat Ferdinánd királyhoz.
Zápolya még egy utolsó kísérletet koczkáztatott. Négy
nagyobb várat (neveiket nem ismerjük) ajánlott fel Eévaynak.
S midn ez sem használt, 1000 darab aranyat tzött ki az
áruló fejére. 2)
naszádosok közel egy hónapig idztek Keviben. Az
aratás idejét gabona s egyéb élelem beszerzésére használták.
sziget lakosságának megtiltotta Eévay, hogy bármely élelmiszert Budára szállítsanak. Mikor pedig a »fekete ember«
teljesen szakítottak vele.

lítbatá

meg

A

;

A

A

Ursinus

I— XX.
«)

1.

U.

o.

Velius

:

III,

50.

—

Istvánfi

:

IX, 88.

—

Katona

,
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leveretésének hírét vette, követet küldött Szeged tájékára
Nesthe Lukács századoshoz, felszólítván t, hogy a szerb hadsereget, bár vezére megöletett, együtt tartsa, s ne engedje
meg, hogy az szétoszoljék vagy a szepesi gróf mellé álljon.
Ez alatt Ferdinánd mintegy 10 ezernyi sereggel a Duna
jobbpartján, a Dunán pedig Rauber- Kristóf jól fölszerelt
hajórajával, Buda felé irányozá menetét.
német hajóhadról
írja Brutus, a háborúban személyesen részt vett Túri Ferencz
(Franciscus Turrius) elbeszélése után, hogy azt Ferdinánd

A

mind katonasággal, mind a fegyverek különféle nemeivel

és

ágyúkkal nagy figyelm gonddal felruházta, rségül hagyván
hajóit mindazon helyeken, melyeket Bécsbl menet lefelé elfoglalnia sikerit. ^) Gyr, Szentmárton, Tata, Visegrád azonnal,
Komárom és Esztergom némi ellentállás után megadták magokat. Komáromnál augusztus 8-dikán táborozott Ferdinánd
serege. Mikor errl Révay értesül, még az nap három sajkát
küld elre Buda alá, kikémlelni az ottani állapotokat.
töbl)i
harminczat is csatarendl)e állítja s amazok után indítja.
fvárost kés éjjel közelítek meg Promontor fölött. Egyelre
nem volt tanácsos elrél)b hatolniok; mert Zápolya már régtl

A

A

fogva fegyveres hajókkal lesetett rajok éjjelenként Buda és
Duna két partján pedig sánczokat hányatott,
st ers vaslánczot is feszített keresztül a folyamon, hogy a
hozzá htlenné lett hajóhad s annak vezére annál biztosab))an
kelepczébe kerüljenek. ^) Bevárták tehát egész csendben az

Pest között.

A

augusztus 9-diki hajnal szürkületét. Ekkor Révay vitéz magaMonument. Hung. Histor. XIII, 448. 1.
Mikor Hzulejmán Bécset ostoomolta, a roppant vaslánczot
külön hajókon magával vitte Budáról, hogy Bécs alatt a Dunát elzárja
1)

")

De a láncz saját súlya alatt elszakadt s a víz alá meri'ilt. Az ellenség távozása után a bécsiek kivették az elszakadt lánczdarabokat a
Dunából s a császári fegyvertárban helyezték el. I. Napóleon idejében
ismét elvették a bécsiek e lánczokat, összeforrasztották és a hajóhíd
megersítésére akarták használni. De a láncz ismét elszakadt s késbb a
gyztes francziák kezébe került, kik azt az 1815. évi bécsi szerzdés
ellenére magokkal hurczolták és a párisi régi fegyvergyjteményben
(Artillerie Museum, Aquinói szt. Tamás temploma mellett) helyezték el,
hol az a »Kölnische Zeitung« egy iijabb jelentése szerint most is látható.
(V. ö. Bermann M. »Oesterreich-Ungarn.« 4. f. 159. 1.)
Bécsben hagyott
láncz helyett késbb a törökök egy másik lánczot készíttettek a Duna
budapesti részének elzárására. Wallsdorff Keresztéit/ iitleirásában olvassuk erre vonatkozólag »Dahinauf unter dem Königstall ist eine eiserne
Ketté von sehr grossen Gliedern gelegen, damit man den Pass auf der
Donau unter dem Wasser gesperret hat. Dieser Ketten halben Theil
habén die Unsrigen (a németek), in Eroberung Pest im Jahr 1602 hinweg
genommen der andere Theil aber ist nocli unter gedachten Königstall
zu finden.« (Neue Keisebeschreibung der Ungarn, Thracia und Egypvele.

A

:

;

tem

1664.)

:

A
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tartásra bátorítván legénységét, felvonatá a zászlókat és riadót
fúvatott az indulásra. Az evezsök aczél izmai s a dagadó
vitorlák nyílsebesen röpítek az úszó várat Budapest felé.
mint közel jöttek, nagy ordítással és szörny ágyúzással fogadta

A

a gyorsan száguldó naszádcsapatot a parti sánczok rsége.
a hajóbad feltartóztathatlanúl roban elre, ketté töri a
Dunát elzáró vaslánczot és szerencsésen megérkezik a Margitsziget csúcsára. Révay itt rövid megállapodásra és pibenre

De

vezényel, szemügyre veszi legénységét és azt találja,
3 balottja és 8 sebesültje van.

dáni vagyis

szeut-endrei

folytatják útjokat,

még nem érnek

bogy

bogy csak

Aztán tovább evedznek

a bogeltemetik a balottakat s
Ferdinánddal egyesülbessenek. De
;

szigeten

Visegrádig, mikor észreveszik, bogy Buda
irányából nagy lovas és gyalog csapat siet utánok.
csapatot
nebány vaságyú is követi. Végre Esztergom alatt a Garam
torkolatánál utóiérik a bajókat,— s a barczolásban és evedzésben
kimerült naszádosokat, fleg egy bajómesternek árulása miatt,
visszatérésre kényszerítik.
bajóbad bátrálásáról azonnal bír
megy Budára Zápolyáboz. Zápolya ismét két tz közé veszi
a menekül bajóbadat de Révay nem tördik a golyózáporral,
banem fent áll daliásan a parancsnoki bidon és csúfos szavakat
el

A

A

;

Budavár ormára Zápolyának. Másodszor is vitézül
Révay az ellenség barczvoualán. és oda, a bonnau jött vala, visszament a Baranyaságra,

kiált fel

és szerencsésen batolt tebát keresztül
fejét vétetvén ott

ama

hajómesternek, a kinek tulajdonította,

bogy Ferdinánd táborával, melyhez már oly közel
egyesülhetett

vala,

nem

^)

Zápolya alulról is, felülrl is fenyegetve Ferdinánd
és német hajóhada s ers hadserege által, nem merte
Ferdinánd jövetelét Budán bevárni. Künn a megyékben kereste
most az archimedesi pontot, hol a nemzet ereje inkább volt
összpontosítva, mint a fvárosban. Budán mindössze csak 3000
embere volt, a Dunán pedig, mióta a naszádosok elpártoltak

magyar

sem védelmezé. Kiürítvén tehát a királyi várlakot,
augusztus 14-dikén Pestre, onnan pedig a gubacsi táborba
költözött. Kíséretében voltak a naszádosok régi patrónusai is
védtelenül hagyott Buda
Bakics Pál és Radisa Bósics.
szent István király ünnepén tárt kapukkal fogadta a fényes
katonai pompával bevonuló Ferdinándot.

tle, senki

A

Els

Eljöttek Révayval a naszádosok is üdvözölni az új királyt
ünnepélyes felvonulásuk 1527. évi októberben ment végbe.

^)
Ursinus Velius, Verancsics, Istvánfi. Zennegh, Pfay, Katona,
Engel, Buday stb. Az események egymásutánjára nézve némely írónak
adatai tévesek, részben ingadozók vagy zavarosak.

DK.
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VÉSZTI, A

koronázásra, leérkez

:i

tisztelegtek.

Anna,

'/MITV.VTíiROKI

BKKÉIG.

Anna

férje királyi

és Mária királynék eltt
méltóságának és a sikerült

magyarországi hadjárat fölötti örömének jelvényével, bibor kelmével bevont és gazdagon aranyozott hajón érkezett. Mária
hajója, II. Lajos király gyászos esetének s az özvegyi sanyarúságnak jelképezésére, fekete posztóval volt leterítve. A két
fejedelmi hajót ünnepi színeket lenget naszádraj kisérte s

gyönyör

látványt nyújtott.

Mieltt Ferdinánd az országból távozott volna, magyar
dunai hajóhadának vezérfértiait jövre is lekötelezni kívánta.
Azok közt, kik az uralmát megersíteni igyekv új királynak
tele marokkal szórt kegyeibeii részesültek, ott látjuk Révay
István naszádkapitányt és két öreg fvajdáját: Fogas Ambrust
és Filléresi Jánost. Révai/ István kaj)ta Mesztegnyi Szerechen
János htlensége czímén Zuchomlnháf, i) <( két fova/(hj, Sellyét
:i
Vág folyón. ^) A trónért verseng királyolc által felidézett
polgárháború sötét eseményei közül még Bakics Pálnak, a
naszádosok sokszor emlegetett mentorának tétovázó alakja is
kiemelkedik.
is azok közt van, kiket Ferdinánd jószágado-

mányokkal foglalózott le magának. Ámbár a Sajó melletti
Ládou 12 német fogolylyal kedveskedett Zápolyának, pár
nappal késbb, midn a tokaji ütközetbl megfutamodék, megnyeretve Báthory István rábeszél levelei, s Várdai, Török
Bálint, Perényi Péter, Batthyány Ferencz és mások példája
által, ismét Ferdinánd követjévé ln. ^)
') Az oklevél kelt
1527 Stvigonii in fest b. Thouiae apostoli.
Másolata megvan a budapesti m. kir. egyetemi könyvtáv kéziratgyüjteményében. L. Kaprhiai MS. D. XXVIII. pag. 65.
") A »Minerva<^ 1829. évi folyamában tévesen állítá Kovacsóczy.
hogy Ferdinánd Eévay Istvánnak ajándékozá Sellyét. Kútfinkben világosan áll »et tncrarchis sedes in oppido Sellecio ad Vagi fluminis
ripam posito attribuit, quae eorum liaevedes sequerentur.« (Istvánfi
XXXIV. 141.) Ugyanazon szövegben ieljebb olvasható »quum Palatínus earum (t. i. nasadarum) tvieravclias Johaiincm FiUere>iiuvi et Amb^-o«.
s'ium Foijassium spe largioris stipendii et latifundiorum corruptos
Tehát nem Eévay István, lianem Tilléresi János és Fogas Ambrus kapták
a sellyei uradalmat. (V. ö. Minerva 1829. Eévay F. alnádor.)
:

:

:

5) II. Lajos király 1521-ben Hédervári Osvátli fiának, II. Ferencznek jószágait Nándorfehérvár cserbenhagyása miatt elkobozván, Bakics
Pálnak adományozá. E jószágok Györ-Szi(jetkÖ7:ben voltak. Ferencz
öcscsétöl, Hédervári Istvántól, kinek Gyr-Szigeten szintén birtokrésze
volt, e birtokrészt I. Ferdinánd elvette, mivel István Zápolya követje
lett. Ezt a birtokot kapta most a Ferdinándhoz visszatér Bakics Pál,
elbbeni gyrszigeti uradalmának gyarapítására. A birtokot képezte a
hédervári kház a nemesi udvartelekkel és hozzátartozandókkal, ú. m.
Hédervár, Zelke, Ásván, Oltován, Nagy- és Kis-Medve, Újfalu, Zap,
Zámol, Ladamér, Dunazegh, Zigeth, Eythewen és G3'r, Darnó, Zeeli,
Remete, Kis-Bodak és Gyulviz. A héderváriak szájiiára Hédervári István
:
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De a nap terhét és hevét visel közüaszádosokról, hiknel:
foállomáshplye most Komárom lön, senki sem gondoskodott.
Számukat 2000 emberre szaporitá ugyan Ferdinánd és a
hadihajók számát is 70-re emelte, de a zsoldnak pontos kiszolgáltatása iránt megfelel intézkedést nem tett. ^) Mióta pedig
1528. tavaszkor Ausztriába és Csehországba távozott, a naszádosok dolgai is egészen rosszabbra fordultak. Zsoldjokat ismét
hanyagul kezdé

fizetni

a folyvást

pénzszkében szenved

kincs-

Elégületlenségök napról napra fokozódott. Ferdinánd
Ígérte ugyan, hogy rövid id múlva visszaj Budára és eleget
tesz kötelességének
de hón:i,p hónap után múlt, és
mindig
távol maradt. Ellenben Zápolya rendkívüli tevékenységet fejtett ki saját érdekében, mióta a porta pártfogásába bízhatott.
Emberei, kivált Radisa Bósics és Martinuzzi, a naszádosokkal
is érintkeztek, visszavezetni igyekezvén e fontos
hadosztályt
a vajda zászlaja alá. Ha ez sikerííl nekik nagy veszedelmére
leendett Ferdinánd ügyének. Ugyanis ekkoi már kijelentették Laskinak Konstantinápolyban, hogy a Szerémséget nem
bocsátja vissza a porta Magyarországnak, és hogy ezentúl a
Duna és Dráva fog határvonalul szolgálni. Budát és az országot tehát fkép a naszádos haddal lehetett ezentúl kellen
tár.

;

:

oltalmazni.

Ekkor Zdpolf/diiak már tulajdon hajóhada is volt, mely
a Tiszán (alkalmasint Titelben) állomásozott. Tszomszédságában voltak a török dunai hajóhad állomásai. Zápolyának
törekvése, elfogni vagy megsemmisíteni a király-naszádosok
hadát, mely tavasz óta ismét rendes al-dunai kikötjében horzirczi apát és skópiai püspök kezdé az üsi jószágokat visszaszerezni 1660.
köri. {Fehér Ipoly : G-yör megye és város egj'etemes leirása, 515. 1. és
Lehoczky : Stemmatographia, II. 19. 1.)
;

1)
A király-naszádosok számának ezen gyarapítása vezethette
tévedésbe a híres német hadtörténetirót, Meynert Hermannt, midn feltájékozatlansággal azt állítá, hogy a naszádos hadat I. Ferdinánd
léptette életbe Magyarországban. Ide igtatom saját naivságait
»Wie zu
Lande das Mögliche zur Vertheidigung gescliah, so wurde unter König
Ferdinánd I. auch die Wichtigkeit der Wasserstrasse für die Kriegführung
thatsáchlich berücksichtigt und zu diesem Zwecke ein eigenes Corps, das
der »Nassadisten« gegründet, welche als die Vorgánger der nachmaligen
Tschaikisten zu betrachten sind.«
Aztán így folytatja: »Den Anlass
und das Vorbild hierzu hatten vielleicht (!) die auch zu Wasser vrohlgerüsteten Türkén gégében, welche mit einer Art von Flussstreitschiffen,
Nassaren genannt, die Donau und derén Nebenliüsse in Hchach hielten
und solchergestalt den Ungarn die Wasserstrasse abzuschneiden drohten.
Doch kann der Anfang mit solchen Nassaren auch in Ungarn gemacht
worden sein, wo man jedenfalls noch vor der ersten Belagerung Wiens
sich bereits eben solcher Flussstreitschiffe bediente.« (Das Kriegswesen
der Ungarn. 1 37 ~ 1 38, 11.)

tn

:

—
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gonyzott, csak úgy érthet teljesen,
mködését számija veszszük. ^)

ba a török hajóhad közre-

Szóval a helyzet rosszabbra fordult Ferdinándra nézve.
király-naszádosok nem trhetvén tovább a kormány mostoha
bánásmódját, július végével elhagyták al-dimai állomásaikat,
s Budára evedzvén, a Gellérthegy aljában fenyeget állást foglaltak el a budai urakkal és fvárosi lakossággal szemben.

A

Thurzó Elek országbíró nagy zavarban

volt.

Augusztus

1-én kénytelen megírni a közügyeket vezet özvegy királyné-

nak, hogy a 2000 fnyi naszádos had
prédálni, ha zsoldja ki

nem

fizettetnék.

Budát

Mi

és Pestet

fogná

több, át fog pártolni

Zápolyához, Beriszló István rácz deszpottal, ^) Török Bálinttal, Batthyány Ferencz és Jurisich Miklós horváth bánokkal.
vagy tán az egész udvarral együtt. Mert ezen urak és az összes
udvari személyzet már szintén nagyon nyugtalankodnak bizonytalan

ket

jövjök miatt. Ha
felsége mentl elbb ki nem elégíti
mihamarabb vissza nem tér az országba, vége lesz

és

mindennek.

")

A

naszádosok zendülése annyira megfélemlíté a fvárosi
lakosrágot, hogy küldöttségileg könyörgött ISÍádasdy Tamás
budai várnagynál
venné Budát és Pestet pártfogásába a
lázadó katonák ellen, szükség esetében fegyveres hatalommal
is. Báthory István nádor és királyi helytartó szintén megijedt,
s a vár vívásától tartván, védelemre készült és a kapukat felvonatá. Nádasdy aug. 2-dikán a királynénak is megírja a
:

Katona, ki Istvánfiból és ürsinus Veliusból idéz, a Zápolya
csak a tokaji táborozás alkalmával tesz említést. Ii'ja
ugyanis »Iam et siias coeloces Joannes armatas ad Tibiscuni habebat,
classem regiam delére, aut intercipere conatus.-<
1)

hajórajáról
:

") Szalay tévesen írta róla, liogy »végízben a mohácsi ütközet
elestéjén találkozunk vele.« (A magyarországi szerb telepek jogviszonya
az államhoz. 10. 1.) Szerb történetírók is, mint Stojacskovics, Iván
czárt tartják utolsó XVI. századbeli deszpotnak, a mi nyilvánvalóan

helytelen.
3)

Bécsi

titk. levtr.

»Genedigste fraw vnd khünigyn

— — ———

\Vy yczunder schon dy Nazadysten 2 tauszend sthark herauf khumen
sein, wellen yren sold liaben, oder vns all hie plundern, man hatt ijn
nichcz czw gebén. Ich weiss nicht vry es vns geh^i wirt mytt ijn, wo sie
di- 2. sthett plundern, so ziehen an der sthatt von vns vnd hangén dem
Avayda an. Die czwen Ban von Crobaten vnd der despot vnd sun.st als
dinst folk, auch der Terek Valiiit resigniren allé \r officia vnd ziehen
ab. Khan Ewr Majestát pedencken was daraws wirt, mer hat ijn in
Summa niclits czw gebén, vnd khan khain new proventus geordinirt
werden, on pay wesen der K. Mjt. avo die K. Mjt. nicht pald ijns landt
khumpt, actum érit. — Dátum Oífen 1-ma augusti. Humillimus ser vi tor
Thurzo.
(V. ö. Bucholtz
Gesch. d. Regierung Perd. I., III. 273. 1.)
:

—

:
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veszedelmet, de levelében megnyugtató biztatásokkal s udvarias leplezgetéssel enyhíti a baj nagyságát. ^)
Az elégedetlenek egy egész hétig zúgtak, fenyegetdztek
és rakonczátlankodtak.

Nem

volt

más mit

tenni,

mint

kifizetni

hátralékos zsoldjaikat s kielégíteni jogos követeléseiket. Ugylátszik az országtanács teremte el a pénzt valahonnan, mert
a királytól semmi segély sem érkezett. Augusztus 9-dikén már
minden rendben volt.
jóltartott naszádosok újra fölvették
napi szolgálataiknak elejtett fonalát s leevedztek az alsó
Dunára. E fölötti örömében legott tudósítja ö felségét a cancellár, Szalaházy Tamás egri püspök, hogy a naszádosok
fleg az ö közremködése következtében kilizetvék s immár
teljesen lecsendesedtek. -)
Míg ezek történtek, Kévay István odajárt Kassa és
Sárospatak vidékén. Ferdinánd 1528. évi júl. elején még
Budáról értesíti Serédy Gáspárt, a fels megyék hadsegélyezési biztosát, hogy a királyi helytartóság Révay István naszádos fkapitányt nevezte ki a királyi lovasság és az urak
bandériumainak vezérévé. Meghagyja Serédynek, hogy mentl
nagyobb gyalogcsapatot is szervezzen s azt fölszerelve, lehet
gyorsasággal Révaynak átadja. ^) Mieltt Zápolya Lengyelországból hazaindúlt volna, Athinai Deák Simon és Kún
Gothárd vezéreit küldé be maga eltt az országba szerencsét
próbálni. Ferdinánd Révay Istvánt küldé gyalog és huszár
csapatok élén, hogy Serédy Gáspárt, Báthori Endrét és Lascano Tamást támogatván, a vajda ügyének gyzelemre jutását
meghiúsítsa. Révay vitézsége ezúttal nem aratott sikert. Szeptember 25-dikén ütközött meg Athinaival Kassa tájékán, de
a diadal tudvalevleg Zápolya javára dlt el.
kudarcz
annyira elkeseríté a dicsvágyó Révayt, hogy teljesen visszavonulva a hadi pályáról, élte hátralev éveit családja körében
nyugodtan óhajtá tölteni. Egy évtized után rövid idre még
egyszer kiszólítá
nyugalmából a honfi kötelesség és az igazi
katonával veleszületett azon vágy a hadi dicsség borostyánain fejezni be a csaták izgalmai közt eltöltött életét. Testvére
Ferencz, nádori helytartó, szeretete jeléül saját szerzeményeibl Trebosztón, Jahodnikon, Bisztricskán, Sámbokrétou és
Neczpálon 50 teleknyi birtokrészét örökösen Istvánnak vallotta be, hogy e jószágokból kényelmesen megélhessen. *)
Révay István helyébe a nagy szerb vezért, BaJcics Pált
nevezé ki Ferdinánd a király-naszádosok kapitányává.
alatta

A

A

t

:

^)
~)

")
*)

Bécsi

titk. levtr.

U. o.
M. nemz. múzeumi levtr. Nagy Imre közleménye.
Nagy Iván Magyarország családai.
.

:

H8

A

szerveztetett

MOHÁCSI VÉSZTI, A ZSITVATOHyK I BKKÉIC.

a dunai

vízi had, melij eddU/elé ialajdonhépi

ii

miként

szolgáló királyi zsoldos és telekos dunai liajósnépbÖl állott, való-

ságos katonasággá és állandó

haddá, a német hajóhad minmég a mohácsi vész
eltti években kezdett, s most a Dráva-és SzávakÖzböl kivándorló szerb és horvát hajósoknak s a Törökországból menekült
pribékeknek az ország belsejébe költöztetésével folytatott, lehetségessé tették, hogy a dunai véghelyeken állandóan készletben
legyen ezentúl olyan nép, mely a hadi hajók kiszolgálására és
a fáradságos vizi hadakozásra alkalmas. ^) János királynak
1527. évi márcz. 17-ére Budára egybehívott országgylésén
törvény is alkottatott, mely halállal bünteti azokat, kik a
Törökországból ide menekül pribékeket vagyonúkban vagy
személyes szabadságukban bántalmazni mernék. -)
törvény
ezen oltalma alatt nagymennyiség szerb hajósnép (naszádosok és sajkások) vándorolt be Bakics hívására Komáromba
és onnan G-yörbe, Pozsonyba és Sellyére, sokan közlök eloszoltak egész Szombathely vidékére, a honnan ismét néhány
száz család Stiria bensejébe is elhúzódott. ^)
harczos rájáknak ezen betelepítése tette Bakicsot oly kedvessé a bécsi
udvarnál, és fleg ezen érdemeiért nyerte s foglalhatta el egy
kis királysággal fölér terjedelmes uradalmait a Duna fels
vízi

tájára. Bakics szláv telepítései, melyeket

A

A

tájain.

Mikor Ferdinánd 1528. évi október elején Pozsonyba
megérkezett és ismét Katzianer vette át az északi megyékben Zápolyáék ellen a tusát, már Bakics volt a naszádosok
fparancsnoka.
Az év végnapjaiban minden jel arra mutatott, hogy a
Zápolyával szövetkezett törököknek újból való bejövetele az
országba a jöv tavaszra elmaradhathiu. Zápolyáuak folyvást
szaporodó pártja és hadai már az egész Tiszáu-túlnak birtokában valának. Becse. Becskerek, Világos, Csanád és Lippa
meghódoltak neki, a végszendröi basa Mehemed pedig egész
Makóig ment a vajda elébe, hogy a portával kötött frigy
dolgában vele értekezzék. 1529. évi január 23-dikán hír érke1) A Dráva és Száva közt compact szláv terület állott fen
még a
XVI. században is. Magyarországnak dr. Laz Farkas által készített

azon térképén (Hungáriáé descriptio). melyet Ortelius Ábrahám az o
>Theatrum oder Sclaawplatz des Erdbodens« czímíl munkájában kiadott,
a Wanka és Ermany körül elterül föld sHascia^-nak neveztetik.
=) Fraknói : Magyar országgylési emlékek. I. k. 120. 1.
') Bidermann H. J: »Die Herben-Ansiedlungen in Steiermark.«
Szerb telepek Stiriában I. Ferdinánd alatt
Wernsee a Murán, Aichhof
Pettau fölött, Skolc Kranichsfeldnél a Drávavölgyben, Jtogeis (Eagosa),
Scherschoviczu szent Mareinnál Ponigltól keletnek és Kötsch a Bachern-

—

:

hegy

aljában.

:;

)
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Bakicstól, hogy a (jra-

bariai Beriszló Istyáu ráoz deszpota emberei Bácsot és Félegy-

mely ersségek egyedül álltak még ama tájakon az
ország védelmére, a törököknek elárulták, s ez által lehetvé
vált az ellenségnek akár szárazon, akár vizén egész Pestig
felhatolnia. ^) Az események ezen újabb fordulata szükségessé
tette, hogy Bakics állandóan jelen legyen a parancsnoksága
alatt lev du'iai csapatoknál és személyesen tegye meg az
intézkedést a közelebbi vizi ha Ijáratra, annál inkább, mert a
vajda emliereinek csábításai utóbbi idben a naszádosok javarészét megmételyezték. Ferdinánd ügyei tehát mindjobban bomladozni kezdtek
Magyarországban. Az átpártolások és egyéb bajok nagy részének Ferdinánd hadvezérei, de leginkább Katzianer voltak okai.
hadak tizetésére csak nemrég 20,000 aranyat ajánlottak
az urak Ferdinándnak. Katzianer iszonyú zsarolással maga
hajtotta be a pénzt a felföldi vármegyékben, és magának
tartotta azt. Ferdinándnak a saját helytartótanácsa írta meg
azt 1529. évi január 28-án. ^)
Magyarország részérl nyújnem külföldi
tott pénzsegély
mondja többi közt a tanács
hadaknak adatott, hanem az ország határainak védelmére,
a naszádosok és a király egyéb szolgái hópéuzeiuek tizetésére.
Fizetés nélkül János vajda mellé szegdnék a hajólegénység,
minek következtében Buda a török hajók támadása veszélyének lenne kitéve. •*) Mindez nagy kárára lehet ö felségének
mert ha naszádosaink nincsenek, a törökök már régen Buda
alá jöttek volna hajóikkal. '")
Szalaházy püspök lelkiismeretességének és hazaíiságának köszönhet, hogy a naszádos had szétmállása eddigelé meg
nem történt. Ha az néhány hónappal késbb mégis bekövetkeházát,

A

A

—

—

annak nem
volt az oka. Megtette azt is. hogy egy
alkalommal fpapi becsületét köté le a hátralev naszádos
zsold mielbbi kifizetésének biztosítására. '•) Személyes tekinzett,

télye

és

^)

valamint

jóakarata,

az elismerés,

Szalaházy levele Ferdiiiaudhoz. {Gévatj

XVI-XVII.

Jahrli. II. 58.

:

melylyel e hadi

Urkund.

°) U. o. sCuratur expeditio Nazadistavuni,
(jiiorum
per Joaniiitas infectam intelligimiis.«

3)

Biicholtz,

III,

u. Acten^t.

1.)

274—275.

—

Gévay,

id.

m.

II, 59.

bonam

—

pavteni

Szálai/ L.

Magj'arorsz. tört. IV, 91.

Gévay, id. m. II, 275.
Bécsi titk. levtr. A budai helj-tartú és a kir. tanácsosok levele
Katzianerlioz.
") »Obstrinxi meam tidem
írja Budáról Ferdinándnak 1529.
febr. 10-én
in Nazadistarum quoque stipendium, quod nunc parati;r.«
(Gévay, id. m.)
*)
^)

—

—
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tényez iráut viseltetett,

bírt annyi súlylyal a

marczona legény-

ség eltt, liogy az ö kedveért nem hagyta el helyét, míg a
legvégs szükség rá nem kéuyszeríté. Márczius 4-diki levelében, melyet a helytartótanácsból terjeszt fel, a király kiváló
ügyeimét hívja fel Szalaházy a naszádosokra, hathatósan ajánlva
neki azok teljes fölszereltetését és szaporítását a közelg török
háborúval szemben. Budán persze nem volt pénz. De a helytartó országos fontosságúnak és elodázhatatlannak tünteté fel

a naszádosok ügyét, és bár tudta, hogy nem mond kedves
dolgot urának, felhozta azt mégis, nehogy mulasztása miatt
érje a bekövetkezhet veszedelem vádja. »Kellemetleuséget
okozunk vele felségednek, noha tudjuk, hogy nagy gondja van
a hajóhadra. Minthogy azonban az ellenség abban a véleményben van, hogy gyzelme leginkább az hajóhadától függ könyörögni akarunk felségednek, szerezzen be felséged is olyan dunai
hajóhadat, mely az ellenségével bátran versenyezhet. Halljuk,
hogy a törökök vizén készülnek bennünket megtámadni. Naszádosainkat tehát szaporítani kellene ! Már eddigelé is nagy hasznukat vettük. Azonban nem tudjuk, hogy a meglevket is

t

:

honnan zessük, st módját sem látjuk, mikép elégítsük ki
ket jövre, ha csak felséged nem fog róluk gondoskodni.* ^)
Sajnos, hogy Ferdinánd, bármint óhajtá is, sem Magyarország teljesen kimerült jövedelmeibl, sem más forrásból nem
gondoskodhatott a naszádosokról, a mint azt tanácsosai jónak
naszádosok és
szükség megkívánta.
hajók szaporításáról szó sem lehetett st még az idközben
szükségessé vált hiányokat sem volt képes pótolni a fühöztavaszi viharok által elmerített és
fához kapkod(') király.
elszélesztett néhány naszádot és dereglyét Pemfflinger István,
kamarai superiuteudens. saját költségén volt kénytelen pótolni
vagy kijavíttatni, mert a király ráfogta, hogy nem jól vigyázott
a felügyeletére bízott jármvekre. 2)

A

látták és a fenforgó

;

A

')

Bécsi

titk. levtr.

Buclioltz

is, id.

m.

Az

eredeti

négy pecséttel

ellátva. Felhasználta

III, 279.

^) Fabritiua Károly
»Pemfflinger Márk szász gróf élete « czímü
müvében 1531 - 1532. évre tette Pemfflinger Istvánjiak kamarai ispánságát. Utána irta azt Thallóczy is »A kamara liaszna'< czím mvében.
Azonban kétségtelen, hogy Pemfflinger már 1529-ben viselte a kamarai
:

ispáni hivatalt. Kitetszik ez Ferdinándnak az elveszett naszádokra vonatkozó levelébl. A király irja Pemfflinger Istvánnak 1529. évi ápril 22-én
Speierból slntelleximus potiorem partém nazadarum nostrarum, quas
Budae reliqnimus, desiderari, et partim fluvii raptu absorptas, partim alio
abductas esse, quod cum non parum et jure quidem doleamus maximé,
cum ipse scias, quo lahore et suraptu illae pro hono totius regni comparatae fuerint et quantum eaedem iis potissimum rerum turbulentiis sint
necessariae. Tibi itaque, cui earum custodia ex officio incumbit, seriose
:

committimus, nt omnes

eas,

qnae deficiunt,

tuis

sumptibus

et impensis

A
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A

sokszor igért külsegély sem jeleutkezett. Ferdinánd
kénytelen volt a kttlhatalmak puszta bíztatásaival beérni.
Mintha csak II. Lajos kora támadt volna fel újból, minden
király-naszádosok története
szerencsétlenségével s bajával.
közel másfél évtizeden át nem egyéb, mint az éhezknek fájgyámoltalan király nem tud
dalmas kiáltozása kenyérért.

A

A

rajtok segíteni,

hanem

ígéretekkel tartja beunök ideig-óráig

a lelket, míg kincstartója legalább a félzsoldot elö nem
szegény nyomorultakat szánalmas
teremti valahonnan.
helyzetök kényszeríté rá, hogy htíségöket megszegjék, pártütésre és szökésre vetemedjenek, az eltaposott haza lakosságát fosztogassák s az ellenséggel czimboráskodjanak. Bakics
ellátogat ugyan néhányszor Budára a naszádos vajdákkal
de mivel közönségesen üres
pénzt, élelmet és ruházatot kérni
kézzel bocsátják el, az érzékeny katona ezt annyira megrestelli, hogy nem megy többé vissza a sorsa sanyarúságán feldühödött tízetetlen hadhoz.
Az sem használt, hogy a helytartó és tanácsosai élénk színekkel festék le a király eltt a helyzet tarthatatlanságát, meg
hogy Zápolyáék és a törökök mennyire csalogatják a naszáhogy
mondják,
dosokat a magok részére. » Félni lehet
a naszádosok, fkép a szerb legénység, a közelebbi napokban
oda csatlakoznak a törökökhöz, vagy Zápolya Jánoshoz, s
elfogván kapitányaikat, ellenségeivé lesznek a különben is sok
sebbl vérz hazának. Ha ez megtörténik, mitl Isten rizzen,
felséged elvesztené nem csak összes hajóit, hanem a fölszereltörök pedig néhány nap alatt
vényt is, mely azokon van.
Budán teremne. « ^)
Május 16-án egyszerre négy levelet küldött Ferdinánd
Linczbl Budára, naszádos ügyben. Legelbb is a budai kamarának hagyta meg, hogy Bakicsnak és a naszádosoknak íizetését legalább felerészben adja ki; üres kézzel semmi szín alatt
el ne bocsássa ket, hogy jövre annál buzgóbban szentelhessék
magokat királyi szolgálatuknak. Nádasdynak és Pemfflingernek azt írta, hogy meghagyta Bakics naszádkapitánynak,
pontosan és hitelesen értesíthogy kémeket tartsanak, kik
sék az ottomán had minden mozdulatáról. Mivel pedig az ilyen
fontos ügyben nem lehet pénz nélkül eljárni olvassanak le az

A

;

—

—

A

t

:

urak Bakics kezeihez száz magyar forintot, bárhonnan veszik
is a pénzt, és azon legyenek, hogy a kívánt sikert a magok
inox refici et reparari (_'ures ita, quod in eisdem ubi ad veguuin istiid
applicuerimus et necessitas aliqua ingruere coeperit, nulluin pláne defectum experiamur. Secus minimé facturus.« (Bécsi titk. levtr.)
1) Bécsi titk. levtr.
A helytartó és a tanácsosok levele Ferdinándhoz. 1529. máj. 9-ért")l.
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részérl is elmozdítsák. Szalaházy és az országtauács szintén
kaptak a királytól leiratokat, s utasítva lettek, liogy Bakics
Pál fizetését és a naszádosok zsoldját legalább némi részben

minden igyekezettel serénykedjenek, » nehogy ezen
emberek azt higyjék. mintha oltalom és segély nélkül hagytuk
volna ket. kivált a mostani nehéz idkben, mikor olyan nagy
szükségünk van rajok. « Bakicsnak ezeket irta: » Nehogy hozzád való kegyelmünkbl bármi is hiányozni látszassék. meghagytuk a kamaránk tanácsosainak, hogy téged és naszádosainkat, ha csak részl)en is kielégíteni igyekezzenek. De ha mindazonáltal nem teljesíthetnék ebbeli akaratunkat, mi magunk
fogunk gondoskodni alkalmas eszközrl és módról, hogy kielégíttessél, és visszatérve ismét állomásodra, többi hü szolgáinktörleszteni

kal együtt hivatalodban segítségünkre lenni buzgó lélekkel
iparkodjál. Xe gondold, hogy nem fogunk téged kegyelmünk-

jótéteményeinkben részesíteni st ellenkezleg, egészen
úgy téged, mint a többi jó és hü szolgáinkat állandóan gondviselésünkbe veszünk. Ne keserítsenek tehát
mód felett a dolgok jelenlegi folyásának csekély nehézségei,
melyeket Isten segítségével el fogunk hárítani. A Szepesi
Jánosnak trágár és hazug Ígéreteibe ne helyezd bizalmadat, és
ne trd, hogy naszádosaink elhigyjék azokat. Hiszen láthatjátok, mit érnek ama hitegetések és mit gyümölcsöztek azok mostanáig. Hogyan is segíthetne és gazdagíthatna a vajda máso-

ben

és

;

biztosra vedd. hogy

maga

olyan helyzetben van most. hogy önmagán sem
Mint okos és tapasztalt ember beláthatod, st
kell, hogy igaz hííséged is, melylyel nekünk tartozol, azt sugalmazza neked, hogy ama cselszövényeknek és csábításoknak
semmi hitel sem tulajdonítandó. Egyébiránt meghagyjuk neked:
igyekezzél minden lehet és alkalmas módon megtartani naszádosainkat a mi szolgálatunkban, és egyszersmind arra birni
ket, hogy kegyeinket tekintetbe vegyék és szemök eltt tartván sorsuk jöv javulását, mások káros rábeszéléseinek és hazug
szavainak hitelt ne adjanak. Legyenek türelemmel, hogy zsoldjok kifizetése akaratunkon kivül csekély halasztást szenvedett.
Azon leszünk, hogy rövid id múlva
is. mások is megkapják
kat, ki

is

képes segíteni

?

k

illetékeiket.*

^)

a kilátásba helyezett rövid id egy hónap múlva sem
Bakics tehát nem ment vissza a naszádosokhoz
helytartó és a tanácsosok június 10-én ismét a király elébe vitték a naszádosok ügyét. Noha szorgosan utána néztek is, sehogy
sem találhatták módját a naszádos had követelése kielégítésének. Kérik felségét, segítene mielbb a bajon mert ha a naszá-

Ez

telt le.

!

;

')

Mind

a négy levél a bécsi

titk.

levtrban. (Hungar.)

A
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meg nem kapják
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miuduyájau kilépnek a

szolgálatból és az ellenséghez pártolnak át. »Ez által pedig
tetemesen gyarapodnék az ellenség ereje, és oly roppant vesze-

delmet hozna ránk. hogy egyhamar
tle.«

nem szabadulhatnánk meg

1)

Idközben a naszádosok kapitányi
látszik csak vajdáik

gyEgy hajópedig a Dnnán

íovezérlet nélkül,

parancsnoksága alatt

állottak.

osztály a Dráva-balparti Siklósnál, többi része

és Tolna közt teljesite rszolgálatokat.
Szulejmán még májns 10-dikén indult el Konstantinápolyból 300,000 fnyi sereggel Magyarország határai felé. 500
ersen fölkészített naszád s gálya úszott fel a Dunán a hatal-

Erdd

mas

császár kiséretében.

A

félelmes förgeteg

mind közelebb

végházakhoz. Zápolya rögtön értesité az országellensélakosságát, hogy szövetségre lépett a padisával, ki az
azokat,
kiirtani
szándéka
föltett
nézi,
és
is
magáéinak
geit a

húzódék a

déli

kik adott hitöket megszegték.
fogott el tehát mindenkit, ki nem tartoközé Budán is egész nagyságában mérpárthivei
zott Zápolya
legelték az urak a bekövetkezhet köz veszedelmet. Szalaházy
a király nevében a vármegyékhez fordult, felhíván ket, hogy

Nagy remegés

!

a közeled veszélyre, toldják meg önként a kamara
hasznát 30 dénárral. Tolnába és Baranyába, valamint az összes
al-dunai városokba és községekbe külön futárok mentek, kérve
ama vidék lakosságát, hogy mindenki tehetsége szerint járuljon hozzá a hajóhad fizetéséhez, mert az els sorban is az alsó
írja a
Végeket oltalmazza. »Hogy mekkora lesz az összeg
elre
gyjthetünk,
úton
az
ezen
melyet
tanács a királynak.
nem tudhatjuk de ha mind befolyna is, a mit remélünk, még
tekintettel

—

—

;

akkor sem lenne elegend a király-naszádosok kielégítésére és
a többi éget szükségek fedezésére. Attól kell továbbá tartanunk, hogy a naszádosok még a pénz beszedése eltt vagy mindnyájan, vagy bizonyára nagyobb részben elpártolnak felségedtl és az ellenséghez szegdnek. Éjjel-nappal követelik illetékeiket s váltig azzal fenyegetznek, hogy kilépnek felséged szolgálatából, a mi bizony nagy kárára lenne felséged ügyének. « 2)
Június elején már mutatkoztak az ottomán portyázok az
Al-Duna mindkét partján és a Száva-Drávaközben. Június

18-dikán tetemesb török hajóraj jött fel a Dunán Erdd alá, s
rövid fontolgatás után igen heves támadást intézett az ottani

kikötben tanyázó hajóhadunk
í)

2)

Bécsi

U.

15-dikéröl.

ellen.

Naszádosaink külön-külön

tiik. Ivtr.

o.

A

lielytartótanácsosok levele

a

királyhoz,

1529. jún.
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liajókou, felerészben szerbekbl, felerészben pedig

magyarokból

A

törökök támadása árulás folytán történt s kicsinált
dolog volt a szerb legénységgel. M(n't alig kezddött a viadal, a
szerb naszádosod hirtelen kiváltak naszádjaikkal a hajótömbböl
<% a törökökhöz csapván át, most az ellenséggel egij'dit rohanták
meg a magijar naszádokai.
magyarok látva a gyalázatos árulást, de különben is gyengéknek érezvén magokat az aránytalan
túlervel szembeszállni megfordíták bajóikat s dagadt vitorlákkal siettek be a Dráva torkolatába, egész Siklós alá. Az
egész bajórajból csak 16 naszádot menthettek meg s vihettek
magokkal Siklós vára védszárnyai alá a többi hajók a rajtok
lev hadi szerszámmal együtt mind török kézre kerültek. Maga
a magyar legénység sértetlen maradt; senki sem veszett el
közülök, még naszádjaikat is hiba nélkül vitték ki a tzbl.
Az elpártolt szerbek és törökök kegyetlenül égették, pusztították most az al-dunai vidéket, a nélkül hogy valaki útjokat állhatta volna.
megrémült nép, pusztán hagyva tzhelyeit, futott
ellök, vagy
is törökké lett.
megmaradt magyar naszádosok is csakhamar szerteszéledtek volna, ha a Siklós védelmével megbizott Hoberdanacz János és az Erdélybl éppen akkor
oda érkezett Perényi Péter pártfogásukba nem veszik ket.
Perényi legott bátorítólag szólott hozzájok és saját költségén
tartá meg ket a király további szolgálatában. St nem kiméit
áldozatot és fáradságot, hogy a hiányzó naszádokat újakkal
pótolja és a legénység számát lehetleg felszaporítsa, i)
király-naszádosok szerb osztálya htlenségének híre
csak június 21-én jutott el Budára. Eleinte senki sem tudta
biztosan, hogy voltaképen mi történt és hogyan történt. Csak
annyit lehetett érteni, hogy a naszádosok átszöktek a törökökhöz.
megrémült országtanács rögtön tudatta a hírt a királylyal,
s másnap is körülményesebb közlést terjesztett fel a dologról.
»Kétségkivül nagy veszteség ez felségedre nézve de azért lehet
még pótolni a kárt és helyreütni a csorbát.
szökevények
helyébe lehet jobbakat, vitézebbeket és megbízhatóbbakat találni.
Azonkívül van felségednek még itt Budán is számos naszádja
és fölszerelt hadi hajója. Csak a pénz hiányzik, a mi nélkül pedig
mitsem kezdhetünk. Lehetetlen kieszelnünk, hogyan és honnan
teremtsük el a szükséges pénzt. Az alsó részek lakossága majdnem mind szétfutott a félelem miatt, s még csak Buda és Pest
áll épségben. De a két várost is csak úgy lehetne megmenteni,
ha védelmökre elegend hajóhadat állíthatnánk.
szerb naszádosok által kalauzolt török hajóhad azon lesz most, hogy a
állottak.

A

;

;

A

A

A

A

;

A

A

')

júii. 19.

Bécsi

titk. levlr.

Hüberdanacz

levele rerdiiiaiidhoz. Siklós, 1529.
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egész idáig felhatoljon és felséged alattvalóira még az
eddigieknél is súlyosabb csapásokat mérjen. Hogy ez meg ne
történjék
az Istenre kérjük felségedet, méltóztassék kegyesen
pénzrl gondoskodni, hogy az elvesztett naszádos legénységet
ne csak pótolhassuk, hanem szaporíthassuk is. és a hajóhad
oltalma alatt biztosságban maradhasson Buda és Pest addig
is, míg felséged magyarországi nagy hadjáratára felkészül. « ^)
Báthory István palatínus és helytartó június 29-én szintén írt

Dunán

:

a királynak. Kérte öt
érdekeit

is,

venné tekintetbe a keresztény vallás

:

és siessen minél

megmentésére.

nagyobb hatalommal az ország

-)

Daczára a sok könyörgésnek és sürgetésnek, a királytól
sem katonai segély, sem hajó, sem pénz nem érkezett. Fájdalmas aggodalommal panaszlá ezt Szalaházy a király titkáráúgymond,
nak, Oláh Miklósnak írt levelében. »Kérdezi ön
hogy mi történik nálunk? Nehéz e kérdésre egykét szóval
válaszolnom. Várjuk a királyt és remegünk. A nemesség, polgárság és parasztság fut, menekül, ki merre tud. Mohácsot
Méhemet bég ismét elhamvasztotta s Bátha is félig leégett.
Naszádosunk egy sincs. (T. i. Budán; mert a kik voltak, az
Al-Dunára küldettek.) Semmi készüldés sem történik és nem
is fog történni, míg valahonnan külföldi segély nem érkezik.«^)
Perényi Péternek megírta a király, hogy elismeréssel
vette tle a naszádosok erejének kiegészítését, s a hajók szaporítása körül szerzett érdemeit jó néven veszi. Intette öt, hogy
ne sznjék meg jövre is hasonlóan cselekedni. Utasítja egyszersmind a magyar kamarát, hogy miután most már az

—

—

;

al-dunai hajóhad helyreállíttatott, a hajók hiánya is kiegészíttetett, azon legyen a kamara, hogy a naszádosok zsold és más
egyebek dolgában hiányt ne szenvedjenek s a király jöveteléig

együtt maradjanak. *)
Mindez természetesen csak a puszta szónál maradt.
mi
roppant török sereget Icészületlenl fogadta az ország.
tevékenységet Ferdinánd akkor kifejtett, az fképen Ausztria
és Bécs megmentésére irányult.
fels- ennsi kerületi fnök
utasítást kapott, hogy Ungnad Andrásnak pénzt bocsásson ren-

A

A

A

delkezésére,

az

ottani

') Bécsi titk.
hoz. 1529. iún. 22.

-)

')

XXV,

U.

levtr.

A

hajóhad számára.

^)

Ravher Miidós

helytartó és a tanácsosok levele Ferdinánd-

o.

Ipolyi

:

Oláh Miklós levelezése. (Monunient;i Hnngar. Histor.

11.)
*)

Bécsi

titk. levtr.

Ferdinánd levele Perényihez. Budveisz (Bnd-

vicv) 1529. júl. 19.
°) Buehnltz. ITT, 290.

1.
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német hajóhad másik parancsnoka, ki Frigyes tartományi gróf seregénél szolgált, szintén Bécs védelmére rendeltetett ki a király által. ^) De Magyarországról s annak fvárosáról késíicskén és úgyszólván sehogysem gondoskodott Ferdinánd.
Csak az utolsó napokban érkezett tle 1100 fnyi német csagalióta, a

pat a budai várörség ersítésére.
Mikor a nagyvezér serege augusztus 18-dikán Mohácsra
érkezett, az al-dunai naszádosokat már sem Siklós körül, sem
egyebütt nem találta. Maga Perényi is megfutott onnan, de

Zápolya emberei által elfogatván, Szulejmán elé vitetett s
annak táborából volt kénytelen végig nézni szeptember 3-dikától
8-dikáig
is

Budavár

vívását és bevételét. Az al-dunai naszádosok
szultán Zápolya kegyelmére

török hatalom alá kerültek.

A

bizta ket.

A

török

tehát

sereg

egészen

bántatlanul,

majdnem

minden ellentállás nélkül vonult fel Bécs alá. Buda, Visegrád
és Esztergom egymásután török kézre kerültek. Mikor ennek a
komáromi rség hirét vette, megszökött és az ellenségnek
engedte át a várat. Csak késbb szerezte azt vissza Ferdinándspanyol katonaságával. E szerint
nak Hardeck János vezér az

nem is annyira táborozva és harczolva, mint inkább
pozsonyi
kényelmesen utazva jutottak fel egész Pozsonyig.
vár alatt komoly ellentállásra talált a 400 hajón érkezett 6000
várrség heves ágyútzzel fogadta az
fnyi török vizi had.
érkezket és számos török sajkát felgyújtott vagy elsülyesztett.
Az ellenség elnyomulását nem lehetett ugyan megakadályozni, de a törökök pozsonyi balesete mégis annyira megíirvendezteté a németeket, hogy a nürnbergi Zell Kristóf egy
hangulatos alkalmi költeménynyel is megéneklé azt és kedvesa törökök

A

A

kedett vele % királynak.
»Etlich gescliütz von Büchsen gross,

Versunckeu

jni

wol in dem moss

;

Auch wurden jm

zerscbossen
Auss Presspurck scliyff das sy zn stiind
Mit Büchsen schweer gingen zu grundt,
Das hat jn verdrossen.

—

Die Nassern schyff karaen auch dar,
Derselben bey Vierhiindert war,
Prouandt vnnd weer sie trugen
ír waren bey Sextausent man.
Die pruck wardt von jn abgethan,
Das leger sy do schlngen.^: -)
;

')

-)

BucJwllz, III, 297. 1.
nemes Lied. Nürnbei'g, 1529.

FAn.

Nem-, mnzeum't

köii)/vl<ii\

«
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birodalmi
a dunai
martalóczoka
tiottája
dunai
hidat elégették. 2) A szultán fényes
aSchottenthorig,
kal együtt a Duna hosszában,Nuszdorftól lefelé
fejedelmi folyam
állíttatott fel. Most ez uralkodott egyedül a
Szept.

fvárost,

1)

A

fölött.

24-ikéu

már körülzárták

a törökök

:i

miután Dévényt hatalmukba kerítették

német hajóhadnak Bécs

minthogy magában véve gyenge
'

horgonyzó osztályát,

alatt

volt,

s

a külföldi

vizi

er

pedig

elsülyeszté
elmaradt, nehogy török kézre jusson, fölégetteté s
székvárosi
egész
az
meg
Ferdinánd, csak néhány hajót hagyván
birodalmi
speieri
a
kit
gróf,
tartományi
vizi hadból. ^) Frigyes
gylés fvezérré nevezett ki, nagy készülettel ugyan, de késn
Ferdinánd
indult el Regensburgl)ól Bécs fölmentésére. Linczben
hajórajjal
tekintélyes
a
fogadta,
ajándékokkal
kitüntetésekkel s
s bizni látszék vállalatának sikerében.
megérkezett grófot,
»et velis et remis«
mint a krónikák írják
Linczbl

—

^

—

útközben
sebesen sietett ugyan Frigyes Bécs segítségére de
lovas és
küldött
elre
feltartóztatására
törökök
a
találkozva
gyalog csapatok vezérével, Harstal Menyhérttel, tle értesült,
hogy Szulejmán már körülzárta az osztrák fvárost. Harstal
;

hogy térjen vissza de Frigyes az ellenségen keresztülfeladatát megoldhatni remélvén, tovább hajózott
a
naszádjaival. Azonban nagy vihar és sürü köd ereszkedett
téve,
lehetetlenné
kilátást,
elle
a
elzárta
csakhamar
vizre és
hogy a hajókkal tovább haladjon. Frigyes ott rekedt tehát az
úton Kressmaur városka alatt szept. 25-éig, és csak nagy küzdelemmel közelíthete Bécshez. *) De Bécsbe ekkor már be nem

intette,

törni

;

és

írja Eerdinandnak
1) Schreiber Farkas 1529. évi szept. 12-dikén
oberhalb
»Die tuvgkischen Nassaden oder Schiff Hegen zwei Meilen
Komorn, und unsere Nassaden sind gegen Pressburg gekommen, können
Mechiyánszlcy : Taschensich untén niclit mehv haltén. « {Hormayr és
:

buch

f.

vateiiand. Gescli. VIII. évf. 224. 1.)
Wahrhaftiger (irundt vaud bericht von.

2)

_

dem

Thürkischeii Krieg,

Olvassuk benne vAuft' den 24. tag Sep1529. M. n.
vierhundert
tembris seyndt des Tliürcken Nasseren schiff, welche in die
imd mit vil
gewest, an die Thunaw kummen, in die achthundert starck
prucken abgegeschütz, habén den Thábar daselbst verrenth, vnnd die

múzeumi

Icöníjvtár.

:

zugehöv verprent, vnnd verderbt, vnnd alsó das Wasser
desselbigen orts eyngenommen vnnd belegert.«
massen der Türek die
2) Wahrhaftige Handlung wie vnd Avelcher
stat Ofen vnd Wien belegert.« N. múzeumi könyvtár.
die letzteru knécht
*) U. o. vAuch desselben tags (25. Sept.) kamen

tvorffen mit all jhr

die

Thonaw

von Nürmin die Stadt, so voni Keych geshickt, waren zwej fendleyn
Stedleyn an
bevg. Vnnd als sie an abfaren kamen gehn Kressmaur, ein
der^hunaw gelegen, kunten vor vngestüm des windts nicht fortfaren^
müsten in jhrer ordnung zu Füess gan, vnd das schiff hernach trejben
zugén zu füessen
lassen. Alsó verhessen benante Knecht ihre schiff vnd
feynds
mit gerüster ordnung vnd aufgereckten fendlein vnverhjndert des
bis in die stadt.
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juthatott; mert Szulejmán szárazon és vizén bevehetetlen állásokba helvezkedvén, a Ferdinánd által fentartott néhány

hadihajót is lefegyverezte és elfoglalta, a dunai hajóhidakat
pedig görög tzzel fölégette. ^) Sajkásai megrohanták ugyan
néhányszor a Schottenthort, de eredményt kivívni nem voltak
képesek.
Ezek után, a mint bántatlanul jött, úgy senki által sem
nyugtalaníttatva távozott is a rettent hódító Magyarországból.
Bécset nem sikerülvén megvívnia, október 14-dikén visszavonult
Ausztriából
s Magyarországot
török híibérül Zápolyának
hagyva, novemberben Konstantinápolyba takarodott.
Most jött be Ferdinánd magyar királyságába. Elhozta
Zápolya ellen a fölmentett Bécsnek német és cseh labanczait.
Seregét -50 naszádból álló hajóraj követé spanyol, német és
cseh legénységgel. ^) E vizi had nélkül vonakodott a fvezér
Salm Magyarországba betörni mert már márcziusban hire
járt, hogy a török hajóhad visszaj s Gyrt és Ovárt 100 hajó,

;

val ostrom alá veszi.

^)

Salm Miklósnak utasítása

volt

:

elbb Esztergomot elfog-

aztán egyenesen Buda alá menni. Egész Esztergomig
senki sem tartóztatá fel a németeket útjokban. De már Esztergomnál meg kellett állniok Várdai érsek szembeszállt velk.
Zápolya most elször küldé tttzbe a szultán hátrahagyott hajóival szépen felszaporodott saját hajóhadát, hogy Várdainak
segítségére legyen. November els napjaiban heves tusát küz-

lalni s

;

dött a két ellenséges hajóraj

gyztek

és sok kárt tettek a

egymással.

Zápolyáék

A

német naszádosok

vizi erejében.

Némethy

Miklós alkapitány l'29. nov. 9-én írja meg Serédy Gáspárnak
a csak pár nappal azeltt történt eseményt, melyrl fia Imre
beszélte, hogy a Zápolyáék dunai hadából számos hajó legénysége teljesen tönkre tétetett s hogy a folyam tele volt a kardra
hányt legénység úszó holmijával és üres naszádjaival. *) Salm,
a bécsi hs, megvette ugyan Esztergom városát de a vár alól,
melyet a Budáról érkezett magyar naszádosok ersen védel;

^)

Soiter

De

:

bello panuonico. {Kovachirhnál

:

Scriptor. Vfv.

Hun-

gar. minor. II, 298.)
2)

1.529.

Ipolyi, iá.

nov.

m.

20.

1.

Oláh Miklós tudósítása Gerébhez. Lincz,

4.

—

^) Biztos tudósítás érkezett
írja Salm Marcheggböl 15.30. évi
márcz. 12-én Ferdinándnak
»wie die tüi-kischen Nassaren mit hundert scheffen für Eaab gen Altenbm-g herauf khomen ;« a miért is azon
legyen ö felsége -das Wasser behalten und inuehaben mögen« {Cs. é.t
Tcir. osztr. belügyminisztériumi levéltár. Közölve Meynerlnél : Das Kriegs-

—

:

AVftsen

der Ungarn,
*)

1.'58. 1.).

M. nemz. múzeumi

levtr.

Nagy Imre közleménye.
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mezének,
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uélkül
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kényteleaítetett

Bécsbe

visszavo-

^)

Szalaházj caucellár jövre sem jósolhatott Ferdinánd
fegyvereinek kedvezbb sikert a Dunán, ha seregeinek hadi
mködését ezentúl jól fölszerelt dunai flotta nem fogja támogatni. Tanácsolta a királynak
adna ki kegyelmi leveleket a
magyarországi naszádosoknak. Azokkal a magyarokat német
:

részre édesgetni, az eljDártolt szerbeket pedig újból Ferdinánd
szolgálatának megnyerni remélte. Ferdinánd helyesléssel vette
a cancellár javaslatát s megküldé a kivánt kegyelmi leveleket

mind a budai naszádosok, mind a szerb nép számára, Szalaházyra
bizván,

hogy a továbbiak iránt a két

kozzék.

féllel

tárgyalásokba bocsát-

^)

E tárgyalásoknak nem lett semmi eredménye; mert
szeptember elején Mehmet szendri basa az országba tört és
válogatás nélkül, barát és ellenség jószágain, oly irgalmatlan
dúlásokat vitt véghez, hogy a János-pártiak sem tudták,
hányadán vannak vele. Az izgalmas napok tehát nem valának
alkalmasak arra, hogy Szalaházy az ellenpártok közt békés
tárgyalásokat folytasson. Zápolya naszádosai különben is távol
voltak akkor a fvárostól. Mikor Mehmet az országra tört,
János király a magyar népet pusztító és rabló Török Bálint
megfékezésére Szigetvárra küldé ket.
Ez alatt az öreg Bakics Pál még mindig Gyrött ült birtokán és duzzogott. Megmaradt ugyan Ferdinánd részén és
saját huszár csapata élén támogatta is az országba érkezett
Salmt, de most már nem a dicsvágy, hanem a haszonlesés mozAzon ürügy alatt, hogy huszárjait
gyri székesegyház és a pannonhalmi

gatta cselekedeteinek rugóit.
fizethesse, lefoglalá a

apátság jövedelmeit,

s csak önnön javával tördvén, fosztogatta
az egész környéket. Petrovics Péter, kit a szerbek népszerségénél fogva leginkább meghallgattak volna, Zápolya híve volt
s a magyar függetlenség érdekeiért harczolt.
Ezek voltak az okok, hogy Szalaházy nem kézbesítheté

Ferdinánd kegyelmi iratait a János király naszádosai vezérférfiainak és a szerbek tétovázó pártjának.
Ferdinánd külföldi zsoldosokat toborzott tehát össze,
hajóhada számára, midn az 1530. év szén másodszor jött
Buda megvívására. Zápolya vizi hada 20 25 hajóból állott és

—

A

a Gellérthegy tövében horgonyzott.
Tiszát Zalánkeméntl
Szegedig török sajkások tárták elfoglalva. Onnan nem fenye-

>)

2)

Ursinus Velius, VIII. 140.
Bécsi

titlc.

levtr.

1.

Ferdinánd

levele

Szalaházylioz.

München,

1530. jún. 12.
DR.

SZEXTKLÁRAY

J.

'.
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geté Zápolyát veszély. Csak budai hajóhadát kellett még
megersitnie. Futárt küldött tehát Nándorra Momin vajdához,
hogy gyorsan siessen naszádosaival Budának segítségére; mert az
ingatag jellem esztergomi érsekben és Perényi Péterben nem
lehet megbíznia. Momin el is jött örömest a németek ellen
János királynak oltalmára.
török hajórajt 400 lovas kiséré
fel Kázon vajda vezérlete alatt egész Kis-Jenö faluig, közel
Pesthez, a hol megállapodtak. Momin négy szakállas ágyút
kért János királytól naszádjainak fölszerelésére, mit a király

A

A

készséggel teljesített.
németek 14 vitorlás gályával s 40
naszáddal jöttek le a Dunán Rogeudorf fvezérlete alatt, és
október 31-dikén érkeztek Buda alá.
német hajóhadat most
is Ungriad András és Itauher Mikik vezényelte. Komáromnál
a Szulejmán kezeibl szerencsésen megszabadult FWéresi János

A

szintén csatlakozott Ferdinánd hajóihoz, némi csekély szerb és

magyar hajósuéppel. Vele voltak még Báthory Endre. Perényi
Péter, Török Bálint, Bakics Pál és Báufiy Boldizsár.
A mint a németek a fvárost megközelítek, a várból és
az eléjök ment magyar-török ^naszádtelepbl élénk ágyútzzel
fogadták ket Zápolya hívei. 0-Buda és Vácz közt öldökl vizi
harcz fejldött. A tüzelést a német hajók oly hévvel viszonozták,
hogy rövid id alatt a magyarok és törökök naszádjai majdnem
mind elégtek vagy elmerültek. Erre a németek leevedztek egészen
Budavára alá. Volt a német hajók közt egy a többinél sokkal
termetesebb ágyúnaszád is, melyet más két gályával a szent
Antal monostorával szembe, a Duna közepén, állított fel most
Rogendorf Onnan kezdé aztán a vár falait töretni és a parti
csapatok rohamait támogatni. Azonban Nádasdy Tamás oly
ügyesen s vitézül védelmezé Budát, hogy bár a falakat Rogendorf ágyúi több helyen tetemesen megrongálták,

nem

csak a

rohamokat verte vissza, hanem több izben sikeres kitöréseket is
tn. ^) Zápolya személyesen is részt vett a védelmi harczban.
Egy ízben négy német gályát süly esztett el jól irányzott szakállas ágyújával. -) Az utolsó roham alkahnával ismét nagyobb
Horváth M.

: Magyarorsz. történ. IV, 72.
Szerémi sok részletességgel, de szokása szerint összezavarva az
évszámi rendet, beszéli el Budavár ostromát. Mondja többi közt az ö
ismeretes latinságával
^Venerunt interim Germani ad Hungáriám per
aquam et super terram, et rex nil tremebat Eex Joannes a Germanis,
quod vellent eciam venire ad Budám obsidere.« —(280.1.) »Et nostri
ei'ant tantum viginti duo nazadones et siibmergei'e fecerunt juxta infra
rippam Vizwar arcis Budensis.«
(283. 1.) »Et insuper aquas venerunt
Germani quattuordecim cum galiis, et nazadones erant quadraginta et
inter galias vna aliarum magna erant, et magne ingeni plena erat, et cum
velamine aplicata erant et illa magnam galiam seorum descendere permiserunt super aquis cum ingeniis suis prope et directe Sancto Anthonio

')

-)

:

—

;
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A

Buda és Pest között.
németek egy
ágyúnaszádot akartak elvontatni a várfalak eltt.
gályán Filléresi János vezényelt. Zápolya naszádosai, törökök és szerbek, észreveszik Filléresi szándékát s
Margithajóikra ugrálva,
veszik a német járómveket.
szigeten túl csakugyan utóiérik a nagyobb német gályát. Erre
a gályát körüllebegö német naszádosok szétfeszítik vitorláikat
ütközet történt

vizi

vitorlás gályát és két

A

A

zbe

visszafordulnak üldözik ellen, kiket csakhamar Budára hátraAzután sebes vágtatva ismét az elhagyott gályák
után vitorláznak egész Káposztás-Megyerig, a hol partra szállnak s 6 ágyú fedezete alatt rövid pihent tartanak, hogy aztán
s

szorítanak.

útjokat Esztergom felé folytathassák.

^)

A szükség, elégületlenség és kórság tarthatatlanná tette a
vívó szárazi

hadak helyzetét

is.

A

bekövetkezett hideg,

ess

idjárás deczember közepén rákényszeríté Rogendorfot, hogy
kimerült és megtizedelt hadait visszavonja meghiúsult vállalatától. Deczember 19-én már útban voltak Esztergom felé a vívó
német hadak. Ha még késnek Buda alatt pár napig Mehmed
béggel kellett volna megütközni ök, »mert az terek császár vízen
való ereji Budára szálla.« ^) Mehmed 100 hajóval s 5000 lovas
jancsárral sietett Nándorfehérvárról a negyven nap óta ostroírja Oláh Miklós
molt Buda fölmentésére.^) »Mily szégyen
barátjának Jovius Pálnak,
bogy míg naponta örvendetes
híreket vártunk hadseregünk hstetteirl és dicsségérl, most
egyszerre azzal a szomorú tudósítással lépettünk meg, hogy
:

—

—

Buda

Hajóhadunk

bevétele meghiúsult.

visszahátrált Eszter-

A

könny
gomba, minden ágyústól és hadi szerszámostól együtt.
és nehéz fegyverzetíí többi csapatok szintén hátrálnak utána. » ^)
németek elvonulása után »az terek császár vizi ereje
Buda alól minden nyerésig nekil haza mene Terekországban. «^)
Csak annyi török naszád maradt vissza Momin basa parancsnoksága alatt Buda, Visegrád és Esztergom rizetére, a mennyi a

A

Továbbá »Et postea noster ex parte vnus miles Tracianus
super aquam priiis nomen Sisallo cum eis valde super aquam exercebabant vnus alterum. Et Joannes Fillerus de parte Alemanorum, qui accepturi erant prius quingentos florenos sub juramento fidei eorum, et super
manus Eegis fecerant juramentum super rippam flui Ister juxta Sancti

monasteriis.*

:

Gerardi. Et fefellebant Eegem Joannem, et iste Sisallo nil potuit eis
quicquam facere, nec ipse adversa i^ars Germanorum et nostri erant tantum viginti duo nazandones et submergere fecei'unt juxta infra rippam
Vizwar arcis Budensis. Et jam obside fuimus et vndique angustiati
fuimus, quemadmodum Betulienses per Olofernum stb.« (283. 1.)
^)

2)
3)

Szerémi, id. ni. 294. 1.
Veráncsics, id. m. 34. 1.
Ipolyi: Oláh M. levelezése. 115.

) U.
*)

122. 1.
Veráncsics, id. m.

1.

o.

3.5.

1.

9*

:
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téli idben, mikor vizén való támadástól nem lehetett tartani, a
Buda ostroma után még megmaradt magyar hajóhaddal együt-

tesen, elegend volt a vidéket a partok felöl fedezni. ^) Ezek a
visszamaradt törk naszádosok sok garázdaságot ztek kémjárataik alkalmával, remegésben tartván a vidék összes keresztény
lakosságát, kivált a németeket és a Ferdinánd pártján lev
szerbeket. Kegyetlenkedéseik emléke a Szerémi által elbeszélt
felhévizi vérfürdben maradt fen. Felhévizen ugyanis országos vásár szokott tartatni esztendnként, melyre Pestrl s más
vidékekrl számos német és szerb keresked jelent meg portékájával. Ezúttal gyérebb volt a vásáros nép
mert sokan féltek
jönni a török naszádosok miatt, kik a Szent-Margit szigetén
tanyáztak vala. Mások nem ijedtek meg, és részint szekéren,
részint hajókon jelentek meg a vásáron.
törökök neszét vet;

A

ték,

hogy nagy falka gazdag német

Kevi fell a Dunán a

keresked érkezik
Lesbe álltak tehát

és szerb

felhévizi vásárra.

Szent-Endre fölött egy puszta magányos kanyarulónál s fegyveresen várták sajkáikon a balsejtelem nélkül érkezket, kikhez
némely vásáros közönség, köztök két szép pesti leány is csatlakozók.
mint hajóik a török naszádokhoz közelítenek, ezek
legott megrohanták ket, s kivétel nélkül mindnyáját felkonczolva, elszedték tölök pénzöket és a mi értékes holmijok volt.
holttesteket aztán a Dunába hányva, a szerencsétlenek véres
hajóit éjnek idején viznek eresztették Kevi felé. Egy ilyen véres
hajót, midn az a fváros alatt úszott, a pestiek kifogtak és
legott megértették e jelbl az övéikkel történt kegyetlen esetet.
Egész Pest felzúdult és jajgatott miatta.
szülk gyermekeiket,
a barátok barátjaikat, a szeretk jegyeseiket, a gyermekek szü-

A

A

A

leiket siratták,

A gyanúba

úgy hogy zokogásukat Budán

is

lehetett hallani.

Momin

basát Bánfty János helytartó elé állították ugyan a kárvallottak, de igazságot nem
kaptak. ^)
Az ezután bekövetkezett közel raásfélévi fegyverszünet
alatt, mely az 1532. évi nyár kezdetéig terjedt, érdekes tárgyavett törököket és

') Hogy 1531-ben, télnek évadján, valóban török hajók látták el a
szolgálatot a Visegrádon tartózkodó Zápolya személye köri, kitetszik
Kogendorfnak a Laskival folytatott béketárgyalásokról irt e következ
jelentésébl
»Gestern, (január 16.) die weil wir anf des Lasky G-laidt
niclit geacht, mit !) ivelhischen Schiffungen, 17 Nassarenschiffen, 150
Halbhagken schützeii auf dem Wasser, und den gerüssten Plerden die wir
nocli bisher erhalten auf dem land, liinab auf Pliedtenpurg gezogen, und
als wir daselbst hin ankhamen, ist Lasky 2 Stund von unser auf dem
andern Land, nalieut bey dem Freinstetten vornhanden gewest. Lasky
ist pald nach dem wir auf das Land zum Lusthaus traten, mit 10 tüvJcischen Nassaren Schiffen berüber zu uns gefaren«,
^\y). { BuchoUz
Gesch. d, Eeg. Férd. I."Urkund. B. 43. 1.)
^) Szerémi, id. m. 274—275. 11.
:

—

—
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meg Ferdinánd és Bakics Pál közt. Arról volt
hogy Bakics vezesse vissza Ferdinánd hségére az elpártolt és a Szulejmán által elfogott szlovén naszádosokat, kik
azóta János királyt nralták. Az ajánlatot Bakics tette Ferdinándnak; st Ígérte azt is, hogy a török alá hajolt SzávaDráva-közi és szerémi szerb és horvát népet kiköltözteti onnan
s Magyarország belsejébe vezeti, ha ö felsége más alkalmas
telephelyeket jelölne ki számukra s fenmaradásukról gondos-

lások indultak
szó,

kodnék.
Bakics az udvarhoz simulása által a hatalmi utón elfoglalt nagy terjedelm jószágainak biztosítását óhajtá tulajdonképen kieszközölni de azért a király szívesen látta a hasznavehet vén katonának ezen újabb érdekldését a közügy iránt,
s tett ajánlatát már csak azért sem hagyta figyelmen kivül,
mert a fegyverszünet tartósságában legkevesbbé sem bizhatott.
Gritti még a múlt évi deczemberben értesíté Ferdinándot, hogy
>a török mind vizén, mind szárazon oly készületeket tesz a há;

A

•'<i)
Bosporus partjáról
borúra, minket e kor még nem látott.
érkezett hírekbl és más jelenségekbl biztosan lehetett következtetni, hogy a háború a fegyverszünet letelte után sokkal
magyar rendek gyüléfokozottabb mérvben fog folytattatni.
rendek, tekintet nélkül az
sezései sem mutattak semmi jóra.
ellenkirályok egymásközti harczára, mindkettöjöktöl függetlenül
hadi er gyaakarták megkisérleni az ország megmentését.

A

A

A

rapítására, edzett és iskolázott hajólegénységre, nagy szüksége
volt tehát Ferdinándnak a legközelebbi jöv komor kilátásai
mellett. Mindazonáltal, noha egyrészrl szükségesnek látta
alattvalói

számának

szaporítását,

másrészrl nem

volt tanácsos

török alattvalók elcsábítása által a különben is nehezen kieszközölt fegyverszünetet megszegni és a szultán haragját felidézni.

Bakics 15.31. évi szeptember 6-dikán küldé ajánlólevelét
a Stuttgardtban idz Ferdinándnak. Szeptember 17-én már
válaszol neki a király. »Folyó hó 6-dikán hozzánk intézett leveledbl kegyelmesen megértettük, mit nekünk a hségünkre és
engedelmességünkre megtérítend ráczok fell titokban és bizalmasan írtál. Tetszésünkre van, a mit ezen ügy jó eredményének
érdekében mostanáig tettél. Azonban, noha belátjuk mily sok
hasznot hozna ezen ügy minmagunknak, valamint az egész emberiségnek egyelre mégis függben kell azt tartanunk, mivel
nagyfontosságú és súlyos természet dologról van szó, mely
:

kedves testvérünket császári katholikus felségét szintúgy illeti,
kivel Isten akaratából rövid id múlva találkozni remélünk.
Vele is közölni akarjuk tehát az ügyet s kölcsönös megállapo')

Hatvani: Brüsseli okmánytár.

I.

81.
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dással akaruuk beune intézkedni, mirl téged is rögtön értesíteni fogunk. Addig is tartsd feladatodnak az említett ráczokban
ápolni üdvös és hasznos szándékukat, megérlelni bennök kezde-

ményezett tervöket s megersíteni ket szóval és a rendelkezésedre álló eszközökkel a mi hségünkben. Ébreszd bennök és
ápold a reményt, hogy ezen vállalatukat (!) kiváló kegyelmünkkel fogjuk megjutalmazni, s nem fogjuk ket elhagyni, st
inkább azon leszünk, hogy a tett ajánlatra nézve rövid id
múlva helyes és jó feleletet kapjanak tlünk. Kikötjük azonban
és szigorúan meghagyjuk, hogy ezt az egész ügyet legnagyobb
titokban magok közt megrizzék és semmi halandónak fölfedezni vagy elbeszélni ne merészeljék. Ugyanazt fogjuk mi is
tenni, s intézkedni fogunk, hogy ebbéli akaratunkat mások is
megtartsák. « ^)
Bakics nem nagyon épülhetett a király határozatlan levelén. Katonásan kimért, száraz és rendkívül szinte válaszát
október 7-dikén küldé meg Ferdinándnak Gyrbl. »Megértettem a ráczok dolgában hozzám intézett levelét. Felséged könynyen veszi a dolgot. Azt irja, hogy közölni fogja ezen ügyet
testvérével, a hatalmas és gyzhetetlen császárral. E szerint
hosszúra fog a dolog tárgyalása elnyúlni. Pedig lássa felséged,
a tél már közel van. Ha a Duna befagy, a rácz hajóhad többé
föl nem jöhet.
jöv nyárra szintén bajos halasztani a vállalat kivitelét mert ha a ráczok észreveszik a törökök közeledtét,
nem fognak merni átjönni felséged pártjára. Higyje nekem felséged, hogy mindent megtettem, a mi tlem tellett, hogy szép
szavakkal felséged pártjára édesgessem ket. De hát
nem
gyermekek, kiket szép szavakkal kecsegtetni lehet máskép is
gondoskodni kellene róluk! Kötelességem tudomására hozni
ezt felségednek. Sok fejtörésembe s fáradságomba került ugyan,
mig ket felséged iránt ismét hajlandókká tehetem de azért
csak határozzon felséged tetszése szerint
akarja-e bírni ket,
vagy nem ? Ha felséged tekintettel volna a kereszténység érdekeire, mint azt múltkori levelemben is ajánltam, most kedvezbb és jobb választ irt volna nekem. Ismétlem attól tartok,
hogy ha meglátják a török császár seregét, már nem fognak
merni átjönni hozzánk. « ^)
Ferdinánd a török ellen indítandó birodalmi segédhadak
szervezésével lévén elfoglalva, nem ért rá, vagy nem akart
felelni Bakics levelére. De azért a szemes és bátor Bakics nem
hagyott föl tervével. Neki és a szerbeknek valószínleg sokkal
inkább érdekökben állott Ferdinánd szárnyai alá futni, mint

A

;

k

;

;

:

:

')
2)

Bécsi

U.

o.

titks. levtr.

A MOHÁCSI VÉSZTI, A ZSITVATUUOKI BKKKUi.

135

Ferclinanduak a szerb nép kétes, bizonytalan segítségét hajhászni.

Október 22-kén ismét irt tehát Ferdinándnak. >Elbbeni
úgymond
csak a rácz naszádosokról irtam
levelemben
felségednek de most már a többi ráczokról is irhatok, kik közel
ide a Szerémségben laknak. Azok is szeretnének mihozzánk
pártolni. Fel is készültek már rá, ha felséged elküldené értök.
UgT lehetne azt legkönnyebben eszközölni, hogy felséged adna
nekem. Enyingi Török Bálintnak és Pekry Lajosnak vagy 3000
lovast, s azonkívül hajóhadát is rendelkezésünkre bocsátaná.
Bizony bizony nagy csomó népet emelhetnénk ki a Szerémségl)öl. s az által felséged birodalma mindjobban ersödnék. De
az említett nrakkal, Bálinttal és Pekry Lajossal csak most
lehetne ilyesmire vállalkoznom, mieltt a törökök a nép fölkelését és kivándorlását megakadályozhatnák.* ^)
Ferdinánd most sem válaszolt. Pedig Bakics jól volt értesülve.
Szerémség iránt csakugyan komoly alkudozások folytak a porta és János király közt, és a dolog már annyira megérett, hogy a törökök elhagyni készültek a Szerémséget, mely
esetben Zápolyának jutott volna az, a Duna mentében fekv
fontos várakkal és az egész népességgel együtt. Ezt minden
áron meg akarta Bakics akadályozni. Szerette volna hát
Ferdinándot is belevonni a szerbek érdekközösségébe. 1532. évi
januárban elment a kenései gylésre és ott Ferdinánd király
mellett határozott állást foglalt. Jelen voltak a gylésen a
furak közül Zaij Ferencz, Erdewhegi/i Benedek és Osfrosich
Miklós naszádos tisztek is.
gylésben kimutatta Bakics, hogy
a János királyt képvisel Lasky teljesen megbizhatatlan ember.
Lasky ellenben íigyelmezteté a magyar rendeket mondjanak
le a reményrl, hogy Ferdinándtól segélyt nyernek hódoljanak
meg inkább János királynak, kinek a török vissza fogja adni a
Szerémséget. ^)
beköszöntött téli idszak és az 1532. évi tavaszon megújult török háború megakasztottak minden további tárgyalást.
Az elpártolt szerb naszádosok egyelre a törökök és illetve
Zápolya részén maradtak, s a szerémiek áttelepítésébl sem
lett semmi, de Zápolya sem kapta meg ket.
Szulejmán júliusban ismét töméntelen török és tatár
hadat vezetett át a Száván, és egyenesen Bécsnek tartott.
Ferdinánd és Károly császár 90,000 emberrel várta a szultánt
Bécs kapui eltt.
német hajóhadhoz spanyolok, olaszok és
németalföldiek szerzdtek. Kelemen pápa is vegyített közéjök

—

—
;

A

A

:

;

A

A
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2)

Bécsi titk. levtr.
r aknái : M. Országgylési emlékek.

F

I.
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— 351.
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meg

zsoldos tengerészeket. Pénzt

is küldött a
hozzá öcscse Medicis Hipolit
által egy szentelt zászlót, melyet Török Bálint és Bakics Pál
vitettek csapataik eltt. 1532. évi áprilban jelentést tett Zárai
Jeromos a császárnak, iiogy a gallioták nyomorult ellátásban
hajók felújítása is
és bánásmódban részesülnek Bécsben.
okvetlen szükségesnek mutatkozik. Szerinte szükséges az
ármádia (genannt Schiffung) felújításához, minthogy csak 28
avitt vizi járómtt létezik a folyami hadi hajók bécsi gyárában
(Fluss Streitschiff-Arsenal), 100 naszád (Nassauer Schiff), 20
hohenaui hajó és azokra 2500 archibustiárius. ^) Pozsony és
Esztergom elláttattak a szükséges hadi szerekkel.
Sziilejmán
ezen alkalommal nem erre vette ugyan útját
de mig ben
volt az országban, a Dunán is történtek följegyzésre méltó
események.
Augusztus elején ugyanis Grritti jelent meg Esztergom
alatt oláh és erdélyi hadakkal, meg Zápolyának hajóhadával,
melyet most két olasz kapitány, Casscmo és Numillo vezényelt.
Ferdinánd kezén lev várban másfél év óta zsoldos spanyol
katonaság teljesité az rszolgálatot. Várdai gyanús lévén Bécsben, hogy ismét Zápolyához pártol, nem rendelkezhetett többé
tulajdon katonasággal, hanem Pozsonyban volt kénytelen lakni.
Az érsek hbéres hadát Horváth Bertalan vezeté, ki mellé
Ferdinánd még 1000 külföldi labanczot rendelt. Lascano Tamás

olasz tiszteket,

pápa 10,000 zsoldos fogadására,

s

A

—

;

A

várnagy szerencsésen állotta ki az ostromot, st néhány kitöréssel is károsítá a vívó csapatot. Gritti hajóhadának feladata
volt elvágni a várral való közlekedés vonalát és kiéheztetni
belle a várnépet.
hajóhad részérl fenyegette tehát a várat
legnagyobb veszély. Enuek a vár alól eltávolítására a német
hajóhad egy ers osztályát küldé le Pozsonyból Ferdinánd.
hadi hajókat eleségszállító hajók és bárkák kisérték, jól megrakva élelemmel és hadi szerekkel, a nélkülözéssel küzköd esznémet hajórajt Coi-poranus kapitergomi várrség számára.
tány vezénylé. Braudisz Zsigmond, a német hajóhadak akkori
fkapitánya, egy másik hajóosztálylyal Bécsben maradt. Frigyes
fvezér táborkaránál, hogy esetleg a dunai hidnak védelmére
legyen. ^) Gritti kémei hírül hozták a pozsonyi hajóraj közeledtét, és hogy Ferdinánd Brandisz fkapitányt is utána küldi
a pozsonyiaknak, ha a szükség úgy hozná magával. Egy Zapata
nev spanyolt is emlegettek, kit Ferdinánd gyúlóanyagokkal
megrakott hajókkal külde a magyar hajók megsemmisítésére.
Gritti tehát megelzni akarván a németek hajóhadát, melyen most
tulaj donkép velenczések szolgáltak, és egyúttal megakadályozni

A

A

A

')

Meynert

2)

Soiter:

:

De

Gescla. d. Kriegswesens, II. 167.

1.

bello parmonico. L. II. {Eovachichnál, 333.

1.)
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Óhajtván a bécsiek tervezett egyesülését is a pozsonyiakkal,
haladéktalanul útnak indítá a magyar hajórajt a németek
két ellenséges hajóraj nem messze Komáromfogadására.
tól, Piszke, Lábatlan és Nyerges-üjfalu közt, kora reggeli idben pillantotta meg egymást. Ámbár Fo'dinand némely hajónagyjai tanácsolták, hogy az ütközet halasztassék el és a hajóraj evedzen vissza Komáromig, hogy ott a Brandisz fkapitány
segéd-hajóhadát bevárhassa: az ütközet mégis megtörtént,
mert a tisztek többsége nem hallgatott az okos tanácsra.
mint a riadó kürtje megszólalt és a jel mindkét részrl megadatott a támadásra a jó távolra egymással szembenálló két
ellenséges hajópark azonnal csatarendbe állott és lassan közeiedék egymáshoz. Még ltávolba sem értek, ^ és már is ropogni
kezdett a puskatüz és bömböltek az ágyúk. Éppen most bontakozék ki a fölkel nap is hajnali biborpalástjából. Fényözönének vakító ragyogása megfosztá a német hajók legénységét
szemök világától. Az árnyékos oldalon Gritti hajói álltak,
háttal keletnek. Alig látszottak ki a reggeli vizi párolgás kékes
ködébl. Ez a körülmény nagy elnyére szolgált a Grittiékde
nek. Mindamellett sokáig és hevesen folyt a küzdelem
utóvégre a német hajóhad teljes vereségével végzdött. Corporanus csak nagynehezen vergdhetett el 13 naszáddal a komátöbbi naszádokból a legénység kiugrált a partra,
romi révbe.
és menekült. Hajóik részben elmerültek, részben a magyar

A

A

:

—

sr

;

—

A

naszádosok hatalmába estek. ^)
Ezen vizi harcz sikerétl várta Gritti az esztergomi spanyol rség megadását. És ez bizonyára meg is történt volna
rövid id alatt, ha Szulejmán meg nem ijed a Bécs eltt egybegylt német seregtl, és váratlan fordulattal elhagyván az
országot, hajórajának zömét is magával nem viszi Nándorfehértörökök távozása után Katzianer fölmenté Esztervárra. 2)
gomot a veszedelem alól, melyben hónapok óta forgott. János
király pedig, ki »az tereknek Pesttül, Budátúl búcsút ada,
mind vizén való ernek, mind szárazon Kaszon vajdának, « ismét
szultán által Buda
a budai révben összpontosítá naszádjait.
oltalmára hátrahagyott kis hajóraj a várral szemközt, a pesti
oldalon foglalt állást. ^Momvnis naszádos vajda parancsnoksága alatt az Dunát rzi Pest fell az császár népivel szorgalmatosan. «^)

A

A
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Francesco della Valle de Padoa emlékirata. Magy.
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lett.

:

IV.

halállal

;

138

A M'JHÁCSI VKSZTÜL

.\

ZSITVATOltUKI BKKKKi.

Mostantól fogva közel egy évtizedig uem fordult elö történelmi emlék vizi harcz sem a Dunán, sem másutt az országban. Jelentéktelenebb összetzésekrl, vagy török dúlárok egyes
becsapásairól vannak ugyan adatok de azért a béke sehol sem
lett nagyobb mérvben^ megzavarva. Zápolya János hatalma
ismét fogyni kezdett. Ügyei szemlátomást hanyatlásnak indultak.
dunai vidéknek Pozsonytól egész Esztergomig Bakics
volt megint a föoszlopa, ki nem csak vitéz huszár csapatát vezérelte, de a Komáromban és vidékén, fleg az ö uradalmain tartózkodó szerb hajólegénység fölött is fprotectori szerepet vitt. Ha
Budáról, vagy az alsó végekbl török száguldók úsztak fel a
;

A

Dunán a Ferdinánd jogában
volt az, ki huszáraival

széttekinteni vagy prédálni: Bakics
hátukba került, felülrl pedig ágyúna-

szádokat külde eléjök és rendesen az egész török csapatot elfogta
vagy felkonczoltatta. 1536-ban is elfogta az Ampasa szolgálatában álló szerb naszádrajt, mely kémkedni ment Komáromba
de kelepczébe esvén, pórúljárt legénysége Bakics által vasra
veretett és

Gyrött

hosszablD ideig visszatartatván, csak tetemes

váltságdij mellett adatott ki

A

Ampasának.

^)

bagdadi expeditiója, a versenykirályokuak
gyakori békealkudozásai és sürü fegyverszünetei, a diplomátiának közbees csendes mködése, szóval a háború hosszabb szünetelése elegend idt engedtek volna a Zápolya magyarországi
ügyeinek hanyatlása folytán mindjobban ersöd Ferdinándnak,
hogy magyarországi hadügyét elvégre jobb rendbe hozza nevezetesen, hogy a naszádosokról is gondoskodjék az idk és körülmények igényeinek megfelel módon. De bizony ez még most
sem történt st a múlt esztendkbl fenlev töméntelen adósságok, hátralékos zsoldok és kölcsönzött pénzek sem voltak még
szultán

;

;

törlesztve. Szoros értelemben

dkben

nem

is lehet

tehát az utóbbi eszten-

beszélni arról, hogij FerdinandiiaJc Maf/i/arorszcí(/on ren-

A

hajók ott állottak ugyan
lett volna.
a kamara, vagy a Bakics felvigyázása alatt a pozsonyi, gyri
vagy a komáromi kikötkben, de zsoldos legénység idrl idre
csak készpénzért, mintegy napszámba találkozott, vagy ha
éppen az öreg Bakics szép módjával az evezkhöz szólitá ket.
des és állandó hajóseregf

Tévedés volna azonban Ferdinánd ügyefogyottságának,
vagy éppen belátás-hiányának róni fel a magyarországi hadügy,
névleg a dunai hajóhad akkori kétségbeejt állapotát. Ama
rendkivüli viszonyok nálánál sokkal eszesebb, hatalmasabb és
erélyesebb fejedelem akaratát is megbénították, erejét kimerítették volna. Ferdinánd eddig is, ezentúl is, nem egyszer nyilvánítá jóakaratát a magyarországi király-naszádosok iránt, és
')

Bécsi

titks. levtr.

Ferdiiiaud Bakics Pálnak, 1536. szept. 30.

j

139

MOHÁCSI VÉSZTnl. A ZSITVATOHOKl HKKKU:

A

kétségkívül örömest gondoskodott volna rólok czélszerübben, ha
azt birodalma szervezésének és fleg a pártokra szaggatott
Magyarországnak súlyos körülményei megengedik. Bizonyítja
alkotott két
ezt az 1535—1536. évi pozsonyi országgylésen
törvény is, melyek egyikében a király szaporítani és alkalmas
másikában nemesi kiváltságaikban
telkeken meghonosítani,

—

—

úgyújra megersíteni kívánta naszádosait. »A naszádosok
az idk körülme'uiji'i által megkívántató számban és a
jjiond

—

i)

mostaniaknál^ czélszí'rübb feh'phelt/ehn fo;/nak fentartatni.
felsége a király parancsolja, hogy a naszádosokTovábbá:
nak régi kiváltságaikon alapid azon szabadalma, mely szerint

»

elismertessék
'és vámokat szedhetnek, mindenütt
felségnek és
királyi
a
szolgái
szükséges
naszádosok
fölötte
mert a
az országnak.« ^)
E törvények nyújtottak ugyan kis vigasztalást a sorsukon
töprenked naszádosoknak, és erkölcsi elégtételül is szolgáltak
nekik de ket megnyugtatni és a honvédelem érdekeihez kapcsolni nem valáuak képesek. 1537-beu ismét elhagyták állomásaikat »mert annyi esztendei várakozás után ,— írja Thurzó a

adókai, taksákat

;

:

—

majdnem koldusbotra jutottak.« Öltözetük teljesen
elrongyolódott, pénzt pedig nem kaphattak. Ha a király küldött is nekik öltözetre valót, azt vagy nem kapták meg, vagy
csak felét adták ki nekik a csalás és sikkasztás ezen nemében sem
járatlan urak. Zalamegyéböl például 600 frt adó folyt be a

királynak

király-naszádosok számára de mikor Török Bálint megtudta,
hamar sietett rátenni a kezét. Az elmaradt zsold ekkor már
6470 forintra rúgott; ha tehát az egyes megyék adójából vagy
a rendek ajánlataiból befolyt volna is valami kevés pénz, az
korántsem lett volna elég az egész hátraléknak törlesztésére. 3)
;

Carpus Juris Hungar. Decret. III. Art. 28. A. 1536.
Mind a két törvényczikk
U. o. Decret. III. Art. 56. A. 1536.
utóbbinak eredeti
tulaj donképen 1535-ben deczemberben alkottatott. Az
;>Libertates etiam Nassadistarum, in huiiis módi vectiszövegezése ez
priuilegia,
galibus, tributis, ac teloniis exigendis, iaxta eorum antiqua
et
iubeat Maiestas Eegia ubique obseruari. Sünt enim Maiestati Regié
Regno servitores valde necessarii.« ( Fr aknái M. Országgy. emlékek.
>)

—

a)

:

:

I.

577.)

levtr. Thurzó levele Ferdinándhoz. Sempte, lo3<.
^) Béesi titks.
Y. ö. »Oklev. Függel.< A levélhez a hitelez naszádos vajdák
márcz. 1.
névlajstroma is mellékelve van. >Nomina dominorum Nazadistaruni, qui
Fillyeres fl, 650.
infrascripto modo debita quadrieimii repetunt. Joannes
Joannes Porkoláb similiter 650.
Ambrosius Fogas debitum fl. 650.
Joannes Othacz 450.
Petrus Nagh 450.
Joannes Thotk iO.
Andreas Ni/alabijcz -ibO. Blasius Bejjthe ibO.
Michael Was 400.
Nicolaus Balogh
Blasius Istenalta 325.
Ambrosius Sempsey 325.
Summa
Gregorius Vayda 390.,— Franciscus Bornemizza 390. fl.
390.
»Adalék a nagyváradi béke s
6470. fl. (Közölve Károlyi Árpád által is

—

—

—

—

—

—

—

—

:

az 1536

— 1538.

évek történetéhez. «

34.

1.)

—
—

—

—

—

U9
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Várni azonban nem lehetett. Napról napra szaporodtak
a hírek a törökök szörny készüldéseirl Magyarország ellen.
Pemíflinger Márk még a múlt 1536. évi ápríl 22-én megirá
Ferdinándnak, hogy egy kéme, ki Méhemet basánál Nándorfehérváron járt, visszatértekor 12 gályát és 300 naszádot látott
a Dunán,
és hogy naponként nagyobb készületek történnek.
Minthogy tehát a Dunát védtelenül hagyni nem lehetett, s a
naszádosokat minden áron vissza kellett édesgetni fontos állomásaikra Thurzó egy ajánlattal lépett föl a királynál, mely
ha nem is volt az eredeti eszméje, hanem tán Bakicstól származott, az akkori viszonyok közt még az egyedüli expediens
volt, melylyel a dunai hajóhadat ismét visszaállítani lehetett.
Azt ajánlta ugyanis Ferdinándnak kössön le a naszádosoknak
elegend zálogot whántj egtjenértékü kincstári jószágban, hogy
ekkép követeUsöket biztosítva látván, el ne csüggedjenek és hajóikra ismét visszatérjenek. Javaslatba hozta Neszmélg, Almás és
Füzetö falvakat Komárom mellett a Duna mentéhen, mely jószágok az eltt a htlenségbe esett Baranyay Mátyáséi valának.
jószágokat mindaddig élvezzék a hitelez naszádosok, míg ö felsége vagy teljesedi kifizeti, vagy követelésök erejéig örök birtokkal

—

:

:

E

megadományozza ket. ^)
Ferdinánd még nem döntött Thurzó fölterjesztésében,
midn a Nagyszombatba költözött helytartótanácstól újabb
sürgs levelet kapott a naszádosokról. » Felséged nemcsak
egyes magánemberek leveleibl, de az országban szárnyaló híris megérthette,
hogy a törökök és János naszádkapitányai 2) most azon szorgoskodnak, hogy mennél nagyobb hajóhaddal támadhassák meg a felséged pártján lev országrészt.
Nagyon kezdik beszélni és nem alaptalanul, hogy rövid id
a fels-magyarországi részek ellen. Mosmúlva vizi hadsereg
tanáig csak azért nem kezdték meg a hadjáratot, mert hajóhaduk számát nem tudták kétezerre fölszaporítani. De jelenleg
már nagy sietséggel szedik össze a katonákat. Nem lehetetlen,
hogy szekéren szállítják majd fel a hajókat s csak Komáromon
túl bocsátják vizre, hogy így annál kényelmesebben pusztíthassák s foglalhassák el a Csallóközt, és onnan egész Gyrig vagy
még távolabbra is száguldozhassanak. Ezen esetre nagy kárt

bl

j

') »Cetenim ne omnino spem deponaut recuijeraudoruui reliquoruin
debitorum, ut Mattas Vra. totales p*ossessiones Nezmeel, Almás et
Fyzejthew, quas nunc Matthias Baronyay possidet, illis inscribat et obliget litteris suis mediantibus, tit illi possessiones praedictas tamdiu tenere
et pi'oventus omues percipere possint, donec posita vatioue Mattas. Vra.
aut priora istorum debita, aut bona aequivalentia dare et assignare

poterit.« (U. 0.)
-)

Neveik ismeretlenek,

.
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okozliatüak felséged híveinek, a dunavidéki lakosságnak, eltekintve attól, liogy ezen egész földet hatalmukba keríthetik.
Annyi bizonyos, hogy a dunai vidékek és Bécs közt teljesen
meg fog akadni a közlekedés és senki sem lesz képes innen
élelmi szereket fölszállítani. Szükséges tehát, hogy felséged idemert felséged
jekorán gondoskodjék e bajok elliárításáról
kegyelmes gondoskodásán kivl nem ismerünk módot, hogy az
ellenségnek, kinek támadását naponta várhatjuk, ellentállhassunk. Szárazi hadseregünk majdnem semilyen sincsen a naszádosok pedig olyan ínséges állapotra jutottak, hogy nem anynyira ellenségeink biztatásai s csábításai következtében, mint
inkább a legvégs szükség által kényszerítve azok, kik elébbvalók köztök, távozni szándékoznak, st egyik-másik már el is
ment, a többieket pedig részint a remény kecsegtetése, részint
a félelem tartja még vissza. Különben csak nagyon kevesen,
mintegy százan vaunak még, hajóik pedig nincsenek. Valami
három naszádot helyreállítottak ugyan nagynehezen, de azok
is már oly avíttak, hogy alig fognak egy hónapnál tovább szolgálatot tehetni. Bizonyára sokkal járulna az ezen országrész
fentartásához és híveinek védelméhez, ha a Duna felséged
hatalmában maradhatna Ellenkez esetben sem Komáromot,
sem Esztergomot nem lehetend élelmezni. Méltóztassék tehát
felségednek gondoskodnia arról, hogy a jelen körülmények közt
oly annyira szükséges naszádosok ne nélkülözzék tovább a hajókat és zsoldjukat. Mi részünkrl rajta leszünk, hogy azok, a
kik eltávoztak, lehetleg ismét visszahivassauak. Azonban olyan
zsoldot kell a naszádosoknak adni, a melyre könnyen lehessen
;

;

!

hajókatonaságot gyjteni és számukat szaporítani. Kevés
naszádossal nem fogunk ellentállhatni az ellenség nagy tömegének. « ^)
Ferdinánd még most is habozott. Az országos ügyek
éktelen bonyodalma s a pénzhiány majdnem megdermesztették amúgy is bágyadt akaraterejét. Végre 1537. évi júliusban
felküldte a kamara saját elnökét, Pereghi Albert pécsi prépostot Prágába, hogy siettesse a király elhatározását s jelentse
egyszersmind neki, hogy a naszádosok nem gyzvén már a
várakozást követelésök után, egytl-egyig felmondták a szolgálatot és távozni készülnek. Albert prépost után a naszádosok
kapitánya Erdöhe;/>/i Benedek is felutazott Prágába s a maga
részérl tudatta a királylyal, hogy a szolgálatból kilépni szándékozó naszádosok, föllebbvalóik sok rábeszélésére, még várnak
21 napig, míg ö a királyi válaszszal, vagyis inkább a hátralé1) Bécsi
1537. máj. 4.

titlc.

levtr.

A

helytartótanács Ferdinándnak. Nagyszombat,
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A

kos zsolddal rissza uem tér Komáromba. ^)
kamarának
ezen erélyes föllépése igazolva volt magának a királynak élénk
érdekldése által a magyarországi király-naszádosok iránt.
Kevéssel elbb, 1537. évi június 16-án. rendreutasította a
kamarát, hogy a naszádosok toborzásáról mitsem írt neki. ^)
hadi czélokra való hajókra, bárkákra és naszádokra most anynyira kezdett ügyelni s oly sokat tartott rajok, hogy még a
kiválóan kegyelt pozsonyi polgároknak sem engedé meg, hogy
néhány az ottani révben állomásozó dereglyét városi czélra felhasználjanak. Gandinis János bécsi nagykereskedt nem egyszer fogadta magánál, hogy egy-egy értékes tárgyat elzálogosítson, vagy pénzt kölcsönözzön és a naszádosok követelését
kielégíthesse, majd ismét, hogy a legénység ruházatára megkívántató posztót bevásárolja. ^) Thurzó Elek királyi helytartónak
ismételve meghagyta, hogy az 1537. évi adót és a rendek által
megajánlt segélyt siessen mindenütt beszedetni, hogy az innen
befolyó összegekbl mindenek eltt a naszádosok kielégíttessenek. Es mivel attól tartott, hogy Thurzó nem fog elegend
erélyt kifejteni a behajtás körül, még Serényi Ferencz kamarai
tanácsosnak is külön íratott, hogy a maga részérl
is ösztönözze s kérje Thurzót, hogy a királyi jövedelmek tüstént behajtassanak s a naszádosok kielégíttessenek. *)
Az udvar, a kormányszékek és a rendek egyes szerencsésebb ötletein és üres tervezgetéseiu kívül, most sem részesültek
a naszádosok más jutalomban. Ez alatt a János király segítségére hagyott török csapatok nem csak hatalmaskodtak az
országban, hanem a külveszély is nttöu-utt, Ferdinánd pártja
pedig ismét ritkulni kezdett, és a tótországi végekbe újabb
mint montörök hadak érkeztek, hogy a horvát urakat
dák
a porta iránti kötelességeikre emlékeztessék.
horvát- és tótországi rendek 1537-ben Dobrón gyülekezvén egybe tartományi gylés tartására, honvédelmi javaslataikat a következkben terjesztették Ferdinánd elé. » Mindenek eltt szükséges
mondják
hogy a király a szlavóniai véghelyeket ersítse meg, lássa el lovasok-, gyalogok- és
sajkásokkal, ágyúkkal és lporral mert el vannak pusztulva
és birtokosaik uem képesek azokat védelmi állapotba helyezni.
3000
Horvátországban 17 ily vár létezik. Tótországban 26.

A

—

—

A

—

—

;

—

^)

1.5.37.

*)

ritis

Bécsi

titk.

lextr.

Alljert

prépost levele Ferdinándhoz. Prága.

júl. 17.

»Atqui de Nazadistarum conductione quod ad Nos nihil scripse-

miramur
^)

sane.«

Magyar

*) T".

1537. nov.

o.

orss. levtr.

Ben.

resol. reg.

Ferdinánd levele Serényi (Seryenv) Ferenczhez. Bécs,
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könny

lovas.

1500 gyalog

szükséges, hogy ezek

még

és

1000 sajkás elégséges

volua.

De

tartama alatt helyeztessenek el
ama várakba, különben a hadjárat megnyitásáig a két tartomány végkép elpusztul. « Mondják továbbá a rendek: »Legnagi/obh fontossága van a hajóhadvak, és szükséges, Jiogy ö felsége legaMhh olya nnal rendelkezzék, mint a török. ÁUítanilehet,
hogg az ország azé lesz, kinek erösehh hajóhada van. A hajók
elállítására Szlavóniában anyag, fürészmalmok, mesterek és
munkások hiányoznak. Ellenben az örökös tartományokban, a
Dráva, Száva és Mura partvidékein, mindez bségesen található.
sajkát.

:i

tél

O felsége készíttessen tehát
A Duna, Dráva és Száva

találtatnak ügi/es és

ott lakó alattvalói által 200
mellékein elégséges számban,

felsége haladék

)aegbizható sajkások.

fogadja szolgálatába a hajóhad leend kapitányát és
vajdáit, s ezekre bízza a tizedesek és közlegények fogadását.
Kérték végre a rendek nevezze ki ö felsége Bánffg Boldizsárt
a szervezend hajóhad kapitányává. « ^)
nélkiil

:

A király

ezen elterjesztésre adott válaszában kijelenté,
és ágyiikkal ellátása, ligy szintén a hajók építéf^e iránt haladék uélkid intézkedni fog, a lport
Pettaubau már tényleg megrendelte, Bánjfg Boldizsár naszádkapitányságával is meg van elégedve. 2)

hogy a végváraknak hadakkal

Ferdinánd

teljesítette

ugyan több

de a naszá-

igéretét,

nem teljesítette, sem a hajók építése
meg nem tartotta, a mi a horvát- és tótor-

dosokra vonatkozó kérelmet
iránt adott igéretét

szági rendek körében élénk elégületlenséget költött,

vedélyes kifakadásokban nyilvánult.

Fraknói

^)

233.

11.

»

:

»Magy. országgylési emiékek. «

Quantum ad naves

mely szen-

^)

II.

180

— 182

;

228

—

attinet, ^•id.etur nobis, ut vestra Maiestas in

Mre

locis Dravi et
vicinis íaciat dispouere centuni quadraginta Saykas
in eum eventum, ut si forte naves per Danubium non possent ad Dravum
demitti, ne defectus contingat
in locis autem Savi vicinis faciat vestra
Maiestas disponere Saykas sexaginta, nam ad Savum neque ex Dravo,
neque ex Danubio possunt naves commode transferri, turce ver possunt
suas naves tani ex Danubio, quam ex Dravo in Savum transferre. Sint
autem tam ad Dravnm, quani ad Savum Sayke simpliccs.«
;

Fraknói: »Magy. országgylési emlékek. « II. 240. «Ad capitaueatum nazadistarum de Baltasare Bantíy contenta est sua Maiestas. « —
Semmivel sem okadatolbató tehát Bidevniann azon föltevése, hogy a
'-)

horvát- és tótországi rendek éppen *-er5 bevándorlókra gondoltak, miküldöttségök által Gráczban arra kérték I. Ferdinándot, hogy a
Száva, Dráva és Mura folyókon is naszádosokat állítson fel. (Die SerbenAnsiedlungen in Steiermark, 8. 1.) Hogy a naszádosok kapitányává magyar születés férfiút, Bántfy Boldizsárt, kívánták a rendek, nem an-a
vall, hogy éppen szerb bevándorlóki-a számítottak, midn ama végházakat a török ellen vizén is biztosítani akarták.
2) U. o.

dn

]
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A

szerencsétlenség, mely a szlavóniai részek védtelen
állapotánál fogva elre látható volt, nem sokára valóban bekövetkezett és rémülettel töltötte el Szlavóniát és a szomszéd vend
szendröi és boszniai basák elárasztották hadaikkal
földet.

A

Szlavóniát s elfoglalták Klisszát. Ferdinánd Katzianert küldé
ellenök 16,000 gyaloggal és 8000 lovassal, mely tarka vegyülesereg magyarokból, horvátokból, németekbl, csehekböl és
lovasság Bakics Pál zászlaja alatt harczolt.
olaszokból állott.
catastrófa Eszéknél következett be, s majdnem egész hadseregünkbe és Bakics életébe került. Az egész tábor valamennyi ágyúval, szekérrel, podgyászszal török kézre jutott.
következ 1538. évi hadi elkészületeknél újabb kérelem terjesztetett Ferdinánd elé, hogy a horvát-tótországi folyó-

t

A

A

A

kat hajóhaddal lássa el. Ezúttal Keglevich Péter és Nádasdy
Tamás horvát bánok fordultak a királyhoz. »Február 16-án és
24-én jelentést tevén Ferdinándnál Török Bálint és a börtönébl
megszökött Katzianer ellenséges magoktartásáról és a törökkel való szövetkezésökrl, javasolták a királynak, tenne intézkedést, hogy Katzianer elvágassék Török Bálinttól és az elbbeni ne mehessen át horvátjaival a Száván, az utóbbi meg a
Dráván. »De ezen taktika végbevitelére naszádosok és hajók
irják a bánok. Azonban, ha a hajók még nem
szükségesek
felsége legalább pénzt naszádosok
lennének készen, küldjön

—

fogadására, kik addig is, míg a hajók megjönnek, bárkákkal és
csolnakokkal zárják el a Dráva és vSzáva réveit. Ha ezt menfelsége, nem csak Katzianert és Török
tl elbb megteszi
Bálintot fogjuk visszaszorítani, hanem mindenképen azon
leszünk, hogy Isten segítségével a törökökkel is szembeszálljunk. «

1)

A Frangepán

Ferencz kalocsai érsek, Brodarics István
váczi püspök, a János és Ferdinand-párti urak, de fleg a külügyi állapotok által tanácsolt béke a két verseng fél közt
1538. évi február 24-én Nagyváradon megköttetvén, lehetségessé tette, hogy a naszádosok állandósításának és rendesebb
javadalmazásának éget kérdése ismét tárgyalás alá vétessék.
Az erre vonatkozó történelmi emlékek fleg azon érdekes tényt
tüntetik elénk mikép lett a XVI. században a régi feudális
hajósnépekbl, a királyi hajósokból, valóságos állandó vizi
katonaság, vagyis zsoldért és telekbirtokért örökké fegyverben
álló határrség, mely hazánk határfolyóin a legújabb idkig
fenállott élet- és erteljes vizi hadrendszernek veté meg
:

alapját.

Az els
1)

lépést erre Laski

BuchoUz. IV. 278

— 281.

11.

Jeromosnak naszádos fkapi-

«

A
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A

tánynyá történt kiueveztetése képezi.
király kilátásba helyezte,
hogy 10,000 embert bocsát Laski rendelkezésére a vizi had
zászlai ahi. ^) Laski mindenek eltt rögtön hozzálátott a naszádosok zilált ügyének rendezéséhez.
mint kineveztetését kezéhez vette, nyomban leutazott Bécsbl Pozsonyba és 1538. évi
május 5-dikéu értekezletre hívta egybe a kamarát, a naszádosoknak engedend jószágos ügyben. Laski felhívta a kamarát,
hogy a naszádkapitánynyal és a naszádos vajdákkal tanácskozzék és a megállapodásról neki jelentést tegyen. Május 5-dike és
11-dike közt folyt le Pozsonyban a kamara tanácsosainak és a
naszádosok elöljáróinak egy zajos gylése, mely azonban semmi
eredményre sem vezetett. Gerendy és Pereghi kamaratanácsosok megírták a kedveztlen eredményt Laskinak. » Eljártunk
nagyságod utasítása szerint, de mitsem végezhettünk a naszádosokkal. Azt felelték, hogy az eléjök terjesztett tárgyban
semmi bizonyosat nem mondhatnak, míg a többi naszádos társaikat meg nem kérdezik. Felhozták nagy inségöket, s bogy

A

arra csak a király
felségéhez való hségök és zsoldj oknak
hosszú elmaradása miatt jutottak.
miért is czélszerbbnek
tartottuk egyik kamaratanácsosunkat leküldeni hozzájok, hogy
személyesen beszélje meg velk az ügyet. Leküldöttük pedig

A

Kysseriew Ferencz királyi számvevt, ki csak annyit végezhetett velk, hogy ö felsége fizesse meg a régibb szolgálataik után
járó hátralékos zsoldnak felét, mieltt katonai szolgálatukat újra
megkezdenék. Számításuk szerint az valamivel többre rúg 3000
magyar forintnál, lévén az egész adósság valamivel több 6000
forintnál. A mi az ezentúli szolgálatokért megajánlt zsoldot
illeti, avval tökéletesen meg lennének elégedve
de a régi adós;

ság felerészére vonatkozólag kikötötték magoknak^, hogy ö felsége zdlogi biztosítékot ny^ijtwn nekik fekv javakban, rtiíg kielégítve nem lesznek. Van ugyanis a Vág folyón, nem messze
Pozsonytól, egy Sdlge nev helység, mely a thúróczi egyház
prépostságához tartozik ugyan, de melyet a préposttal kötött
egyezségnél fogva jelenleg Révay Ferencz úr birlal 300 forint

Minthogy azonban Eévay Ferencznek részint
adományból, részint a thúróczi prépostság birtokából
elegend jövedelme van már ama vármegyében arra kérik a
naszádosok király felségét, hogy Sellye várost és hozzátartozandóságait adóssága felerészének zdlogi biztosítása gyanánt
évi bérösszegért.

királyi

:

^) Newe zeyttung.
1538. »Die Eömisch kim. Maj. hat ytzo einen
Polnischen herrn der Lascka genannt (der vormals turckisch. vnd Avindisch gewesen, vnd sich docli den vergangenen Summer in Kün. M. dinsten im liunger landt gegen dem Weydn mit sambt dem herrn von Vels
eherlich, ritterlich vnd avoI gehalten) zu ain Obristen vber die Schiftung
auff der ThunaAv gemacht, soll imme zehentausent mann darzü züuer-

ortnen.
I»R.
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:
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rajok írja, rábirváu egyszersmind Révay Fereucz urat, hogy
birtokot mielbb nekik átengedje.
naszádosok kötelezik
magokat azon évi bérösszeget, melyet most K,évay úr az egész
prépostságért fizet, egyedül csak Sellyéért és járulékaiért fizetni
a prépostnak, megmaradván e szerint Révay ur kezén továbbra
is a prépostságnak többi részei
minden bérleti teher nélkül, ígérik továbbá a nas/:ádosok, hogy azon esetre^ ha ö felsége e tekintetben kivdnságukat teljesitendi, ök a megkívántató
1100 naszádost j söt ha kell még többet is, egy hét alatt kifogják
állítani és bftanitani, csak nieglegíjcn hozzá a szvliségfs költség.
Bakics Péterhez és Mihályhoz még az nap, mikor nagyságod
innen (Pozsonyból) távozott, elküldöttük ö felségének leveleit,
de választ mind e mai napig még nem kaptunk tlök. Ha valamit Írnának, lesz rá gondunk, hogy azt nagyságodnak tüstént

A

ama

—

megküldjük.«

^)

nem

Sellgét, hanem, a Thurzó által korábban ajánAlmást, Neszmélyt és Füzetöt, Komárom vára tartozékait,
-zdlogosítá el Ferdinánd a, dunai királg naszádosok kapitányának és vajdáinak, hogy bírják ezen uradalmakat jövedelmestül
és minden hasznostul eladdig, míg a 6293 forintban megállapított k'v étel esket a királyi kincstár teljeseii nem törlesztendette
Az említett három jószágban Erdhegyi Benedek kapitány s
Fogas Ambrus, Porkoláb János, Nagy Péter, Othacz János,
Vas Mihály, Tóth János, Horváth Lörincz, Nyalábos (Nyalabycz) András, Balogh Miklós, Darvasi Vajda. György, Vajda
Farkas, Istenatta Balázs, Bornemissza Balázs és Botha Márton vajdák osztoztak. ^) Sellyérl most azért nem lehetett szó,
mert Révay a már ott lakó Fogas és Filléresi nemzetségenkivl semmi szín alatt sem engedett volna még több nemest a
thuróczi prépostság dúsjövedelmü határába de a kincstár sem
volt abban a helyzetben, hogy a Sellyén kívül még követelt
3000 frt féladósságot a naszádosoknak kifizethette volna.
így jutottak a naszádosok Komárom megyében, hol már
régibb idktl fogva udvarnemesek voltak.^) földes jószágokhoz,
minthogy kincstári követelésök soha ki nem fizetmelyeket
közös liirtok gyanánt
tetett, de idvel még szaporodott

Ezúttal

lott

;

—

1)

Bécsi

—

titk. levtr.

—

nándnak Fráter G-j'örgyhöz

Az iratban

említett Bakics két testvér, Ferdiintézett egy 1538. évi szept. 13-áu Linczben

kelt levelében, j^aulae nostrae familiares«-nek mondatik. {Károlyi

Árpád

:

Fráter György levelezése.)

okmányt

egész terjedelme szerint az »Okl. Függ.«ben.
a XVI. században udvarnemesek voltak
a naszádos vajdák, kitetszik több egykorú királyi iktató parancsból.
1589-ben Thatay Máté, a komáromi rizet hajóvajdája, királyi parancs
mellett egy nemesi ház birtokába iktattatott. (Fé?ií/es JSÍefc : Komárom
várraegye. 89.1.)
3)

L. az

^)

Hogy Komáromban
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kezeltek és niaradaudólag megtartottak. Legénységök velk és
a szomszéd falvakban telepedett le, mint serviens nemesség
mívelte saját hasznára hübérben a vajdáitól kapott földet, had
;

idején pedig hajókra szállt, rizte Magyarország hajózható
folyamait s folyamvárait, és katonáskodott zsoldért a királyi
zászló alatt.

A

nagyváradi békéhez kötött remények és a trök ellen
indítandó közös európai hadjáratra való elszánás tudvalevleg
nehéz vontatással létrejött nagycsakhamar elpárologtak.
váradi békekötés soha sem lett végrehajtva. Az ország déli
vidékei Pozsega, Pozsega-Szeut-Péter és Prépostvára már az

A

:

elbbeni esztendben önként meghódoltak a folyvást terjeszked és nyugtalankodó ozmánnak. Mint láttuk Klissa is
elveszett, az 1538. év nyarán pedig az a rémhír riasztá fel az
európai kereszténységet, hogy Szulejmán roppant hadi készületeket tesz Buda és Bécs elfoglalására. Nagy sürgés-forgás
keletkezek azért a vármegyékben, nemkülönben Bécsben és
Pozsonyban a kell számú hadak gyjtése és a még hiányzó
hadi eszközök, fegyverek, gépek és naszádok beszerzése körül.
magyar rendek Sellyén gyltek össze részleges gylésre. A
Ferdinánd királyhoz intézett fölterjesztésökben kérték a királyt,
hogy Budát mentl nagyobb hajóhaddal vegye oltalma alá.
Még a szelídlelk Anna királyné is tevékeny részt vett a mozgalmas hadi készüldésekben. A pozsonyi és komáromi dunaparton népes, zajos hajógyárak rögtönöztettek, hol az ácsok és
hajóépít mesterek egész serege szerényen foglalkozék naszádok építésével és javításával. - Pereghi Albertre maga a
királyné parancsolt rá, hogy a magyar dunai hajóhadat jókarba
helyezni siessen. Szerelje azt fel és tartsa készen, hogy szükség

A

esetére ellentállhasson az ellenség erejének és a hajókatonaság
rögtön, minden perczben mozgósítható legyen.^) Bécsben hasonló
buzgalommal ácsolták a vizi járómveket és hadi hajókat. Hajóépít pallérokat és szakért munkavezetket »pro construendis navibus bellicis« a

tk

magyarországi naszádosok és hajóépí-

komáromi czéhébl kért a

király.

^)

Még

az öreg

Révay

visszavágyott ismét a
közcselekvés terére. Elhagyván nyitrai és thúróczi birtokainak
békés magányát, még egyszer kardot kötött s ötven jólfegyver-

Istvánnak nyughatatlan tüzes vére

is

elbb Erdély védelmére sietett,
naszádosok kapitányi állására ajánlkozott.

zett huszárral

^)

majd a király-

1) Magy. orsz. levtr. Ben. resol. reg. Anna királyné Albert prépostnak. Bécs, 1540. febr. 13.
2) U. o. Ferdinánd 1540. évi febr. 1.3-dikán kelt rendelete.
3)
Áy. 1538.
évi sellyei részleges rendi gylésnek Ferdinánd

10-^

:
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153tí-baii nem jött be a török Buda elfoglalására, miut azt
a szárnyaló hír beszélte, és az akkori török hadjárat fsül ja is
Erdélyre nehezedvén, a naszádosok közremködése nem vált
ugyan oly hirtelen szükségessé, mint eleinte gondolni lehetett;^) mindazonáltal a naszádosok jeles és kiváló fontosságú
kapitányi állására oly embert kellett kiszemelni, a ki iránt a
jelenlegi kényes viszonyok közt teljes bizalommal lehetett az
ország. Erdhegyi Benedek, az eddigi naszádkapitány, beteges
rokkanttá és nagyobi) fáradalmakra képtelenné lett.
volt,
Thurzó Elek tehát nem csak a magyar kormányszékeknek, hanem bízvást mondható, a magyar népnek és az összes naszádosoknak óhaját tolmácsolá a királynál, midn a naszádkapitányi
állásra újból Révajj Istvánt kérte kineveztetni.
szüksége van naszádirja Thurzó
» Felségednek

—

—

kapitányra. Van a naszádosoknak most is kapitányuk. Erdhegyi Benedek, ki máskülönben alkalmas ember, de sinld állapota és lábbaja miatt most már annyira elgyengült, hogy
magának is, másoknak is terhére látszik lenni. Hasznavehetetlenségének tudatában ö maga kért fel engem arra, hogy egy
ügyes társat adnék melléje, és egyenesen Révay Istvánt nevezé
meg, kit a hadi szolgálat e nemében már régtl fogva leggyaa naszádkapitányi
korlottabbnak ismer. Fel is szólítottam
társtisztség elfogadására. Hiszem, hogy megteszi; mert visszavágyik felséged szolgálatába. Azonban régi szokás a naszádkapitányoknak bizonyos számú lovasságot is adni szolgálattételre, hogy a könny fegyverzet többi kapitányokkal egyenlk
legyenek és a folyók vidékén elkeríthessék a nnszádosok sziik-

t

királyhoz intézett fölterjesztésében olvassuk Ceterum, cum superioribus
diebus fáma circumferreretur, quod turca ad obsidionem Budensem prodominus Stephanus Eeioajj, velut studiosus commodi et defenperaret
sionis patvie sue, accinxerat se e vestigio, cum bono niiinero equitum, iit
nunc quoque, audita expeditione
inter alios ipse quoque eo se conferret
turcarum, in Transsilvaniam sine ulteriori mora, ductus amore patrie,
cum quinquagiuta equitibus bene instructis eo se confevt, ad servicium
cum itaque pro tanta ipsius solicitudine dignus sit, cuius
sue Maiestatis
imprimis dignetur Mainter alios habeatur per suam Maiestatem ratio
iestas sua comittere, ut subsidiura medv' floreni de bonis suis, que pauca
habét in comitatu Nittriensi, simiil et de comitatu de Thurocz, que simul
omnia vix facient tercentos florenos, pro servic\'s suis eidem dominó
Stephano Revaj' concedatur.« {Fraknói : »Magy. országgylési emlékek.*
:

:

;

;

:

IT.

110.)

l

38, évi szept. 1-én Gmundenbul válaszolván a
Ferdinánd
i'Nassadistarum opera,
rendi gylés fölterjesztésére, ezt irta
qaamvis uti decreveramus, cum turcas versus Budám progressuros audivissemus, tamen quia omnis belli moles Transylvaniam deciinat, servitys
eorum nunc minus opus esse videmus sed cum primum usus veniet, non
omittemus eos, pro rerum temporisque exigentia adhibere. {Fralaiói
»Magy. országgj'l. emlékek. « II. 112. 1.)
^)

sellyei

:

;
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továbbá
hog// a lovasság fedezete alatt partra és
ismét hajókra szállíthassák legéngségöket, vagg más elfordulni
szokott hadmveleteket végezhessenek velk. Erdhegyi Beneségleteit,-

,

deknek

is volt s most is van lovas csapatja. Esedezem tehcát
felségednek: méltóztassék Eévay Istvánt uaszádkapitánynyá
kinevezni, és öt si szokás szerint (pro veteri consvetudine),
valamint a fenlév szükségnél fogva is, könny lovassággal
ellátni. Felségednek most nagy szüksége van az e fajta lovasságra de a naszádosokat is szaporítania kellend, ha újabb terveit keresztülvinni és czélt érni akar, ^)
;

Ferdinánd elfogadta Thurzó ajánlatát. Pár nap múlva,
most már harmadizben, Révag István, a vizi hadviselés e sokat

A

próbált lelkes bajnoka állott a király-naszádosok élén.
teErdhegyi Benedeknek 150 frt évi kegydíjat rendelt
a király, és nyugalomba küldé. ")
Idközben, 1840. évi július 24-én, János király is meg-

hetetlen

sznt élni. Utóda János Zsigmond még gyermek volt a fhatalom egy nre, János király özvegyére, Izabellára bizatott.
kiskorú király gyámja, Martiuuzzi György, a kétszínt játszta
s hol Ferdinánddal, hol II. Szulejmánnal alkudozott, de az
ország és Izabella ügyei mellett inkább személyes érdekeit
;

A

mig végre a több kilátást nyújtó török párt felé
Elérkezettnek látszék tehát az id, hogy a végházak és
visszavétessenek és a Habsburgok jogigényeinek és egyed-

tolta eltérbe,
hajolt.

Buda

uralmának mélyebb alapja vettessék a szétszakadt Magyarországban. Ferdinánd most már rendszeresebb és erélyesebb
hadjáratra tökélte el magát, a melynek fczélja Buda elfoglalása volt. Midn Ferdinánd hadai Fels Lénárd fvezérlete alatt
1

540. évi október 3-ikán Kaiser-Ebersdorfból

Buda

visszavé-

már Révay

István vezényelte a magyar királynaszádosokat. Mire Fels október közepén Esztergom alól
tovább mozdíthatá táborát Révay már erélyesen vívta az

telére elindultak,

:

élelmi és lszerekkel megrakott

német hajórajnak lefelé haladását akadályozó Visegrádot, és annak vízivárosi alacsonyabb
vármveit annyira raeggyöngíté, hogy Visegrád néhány napi
')

Bécsi tUk. levtr. Seinpte, 1540. szept. 30.

—
—

Mafjij. orsz. levtr. Benign. resol.
Ferdinánd Pétevváradi Deák
Balázsnak (Blasio Litterato de Waradino-Petri, praeposito de JazoAv,
praefeeto Camerae Hungar.) 1549. jan. 8.
Erdhegyi 1553 1556. közt
halhatott meg. A pozsonyi kamara 1558-ban jan. 4-én utasítja a nagyszombati harminczadhivatalt, hogy néhai Erdhegyi Benedek királyi
naszádkapitány özvegyének fizesse ki az öt megillet özvegyi provisióját,
mely
mint az özvegy panaszolja
a múlt esztendben sem lett
neki kiszolgáltatva. {Magij. nem:c. múzeumi kézirattár. Nassadistas Eegiae
Majestatis eoncernentia documenta. MSS. Sec. XVI
XVII. Frusta
-)

—

—

—

—

10. in fol.)
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ostrom után egyezségileg meghódolt a vívó hadaknak. A német
katonák által 160 hadi fogoly is ejtetvén, azok nagyobb része,
akkori szokás szerint, a gályarabokhoz hasonlóan, az evezpadhoz bilincseltetett és a hajókon evedzésre használtatott. A két
tz közé szorított király-naszádosokban nagy kár esett ekkor
a várbelieknek és az ellenség hajóhadának ágyúzása miatt.
Izabella hajóhadán az ö meghitt udvari embere, János Zsig-

mond

királyfinak

Markos Péter

Ovcsdrevlcs máskép
évi nándorfehér-

keresztatyja, a hires

vezérkedett, kit

már

vári ostrom idejébl ismerünk.^)

az 1521.

A

mint a német hajóhad megérkezett és Révay hajóival egyesült, hátrálni kényszeríté Ovcsárevics kisebb számú naszádjait, melyek Buda felé húzódtak
vissza.

Ekkor Révay a Duna

néhány gyalog

oldalára szállita át

visegrádi

hajóhadával Yáczra úszván,
bekeríteni s elfoglalni segité a várost. Vácz bevétele után ismét
;i Duna jobbpartjára vetették
magokat a Ferdinandiak, hogy
0-Budán tábort üthessenek.
hadjárat ffeladata, mint fentebb megjegyzem, a, fváros visszavétele lett volna de e hadés lovas ezredet

s

A

;

míveletével Ferdinánd

szre

nem

aratott sikert.

Az id már kés

a valón és német zsoldosok közt a fegyelem gonos Buda hatalmasan meg volt ersítve és minden szükségesekkel ellátva. Számos védképes lakosságán kivül
még 2000 gyalogos és 2000 lovasból álló helyrséggel s hajóhaddal dicsekedett. Fels tanácsosabbnak látta tehát Pest elfoglalása után visszavonulni Visegrádra s végre egészen felhagyni
most a király tervének megvalósításával annál inkább, mert
Ferdinánd és Izabella biztosai közt még nem fejeztettek be
ekkoráig az alkudozások Magvarország birtoka és Buda átjárt,

szul meglazult,

;

Szalay László a Veráncsics munkáihoz

irt elüszavában egy kiközGl Veráncsics kézirataiból, melj'nek históriai értéke
van s melyben Ovcsárevics Péterrl a következk olvashatók »Petrus
Owcziarevivis. gente rasciana oriundus, qui in jnvenili aetate a turcis
captus, apud eosdem longa usus militia, postea christianis restitutus,
^pud nos etiam non ultimus inter fortes et militares vii'os habitus, tunc
ver temporis (1540 41.) praefectus class'm, omneque in consilium communitatis, rerumque gerendarum adhibitus.« A»De rebus gestis Hungar.«
czim munkája 184 185. 1. irja tovább Veráncsics »Petí-um Ouchiareum rascianum, unum ex ducibus militum, insignem virum in re bellica,
etc.«
1541-ben, midn János király fiát Budán a keresztvíz alá
tartják, Simon deákkal és Atthinayval Markos Péter is keresztapai tisztet visel. Ö is egyike azon választott küldötteknek, kik a németekkel
fondorkodó Bornemissza Tamás budai házára bocsáttatván, annak mindenét, sa mi pénze, ezüsti, aranya, különféle selyem- és aranyos marha,
kupái, aranyos lánczai valának,« elhordatták és azzal a Buda alatt táborozó Szulejmánnak ajándékot szerzének. Ovcsárevics Mai-kos Péter kiséri
el 1541-ben Izabella kix'álynét, midn Budát elhagyta és Lippára vo^)

törlütt helj'et

is

:

—

—

—

nult vissza.

:
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elfoglalt pesti és ó-budai positiók biztosítására

2000 morva gyalogost, két zászlóalj németet
300 huszárt hagyott a fvezér. Révay Istvánnak 1000 fnyi
naszádos hada Komáromba ment telelés czéljából. Pestet illetleg szükséges volt az elrelátó gondoskodás mert Gahjaogli
szendri basa még a télen egész Kalocsáig nyomult fel s Petrovics Péter is hozzá csatlakozott 1000 szerbbel. Márczius
körül érkeztek meg Kalocsára a török hajóhaddal Uzrev és
Murád bosnyák bégek, meg Török Bálint is az csapataival.
Összesen 1 6,000 embernyi had indult Buda felé elégséges szállító hajókkal, mely utóbbiak azonban csak a jégzajlás után teljesítették föladatukat. A mint az ellenséges sereg együtt volt,
a fváros megkerülésével ell)b Vácz alá vonCt, és elfoglalva
és megtartására
és

;

várost Pestre veté magát.
Váczon hadi foglyul ejtett 2.500 embernyi helyrséget Petrovics Péter a törököknek szolgáltatá ki, kik ket
kiváltásukig evedzhajózásra és hajóvontatásra alkalmazták. ^)
Midn Ferdinándnak a fváros köri történtek hírül
estek, sietett összpontosítni erejét a fenyeget válság meggáthadai 12,000 gyalogból, 6800
lására. Magyarországban
e

A

mköd

lovasból és 2000 hajósból álltak, mely utóbbiakat Perényi
Péter toborzottá össze. Az egész hader Komáromban összpontosíttatott s vezérlete az elaggott gróf Rogendorf Vilmos
tábornokra bízatott. 50 nagyobb naszádot késbb küldött a
király Rogendorf segítségére Pest alá Salm tábornok vezénylete alatt, két zászlóalj alsó-ausztriai lándzsással, meghagyván,
hogy a törököket a szárazon támadják meg, de ha erre elégtelenek lennének, a 100 kisebb naszádból álló török hajórajt semmisítsék meg. Gróf Salm 1541. ápril 3-án indult el Bécsbl s
5-dikén érkezett meg Komáromnál, hol öt Rogendorf 40
naszáddal, 1 nagy és 9 kisebb gyorshajóval várta. Ferdinándnak actióba vitt összes hajóserege tehát 24 gályából, 80 nagyobbkisebb naszádból és 100 sajkából állott. E szerint Duna fölött
ez az egyesült nagy hajóhad uralkodók, mert Izabellának és a
törököknek együttes hajóhada alig volt félannyi, mint a Ferdinándé. 2) Másnap együtt indultak elbb Esztergomba s onnan
Pestvár alá, hová a császári sereg május 3-ikán érkezett. A
hajóhad a Nyulakszigete mögött vetett horgonyt, de az ostrom

1)

üjheíjyi

Béla

:

I.

Ferdinánd hadseregeinek Budavár birtokáért

1540. és 1541-ben vívott harczai. (Ludovica

évfolyam.)

—

—

Academia közlönye. VIII.

2) Dauubio
imperabant germani, leges imírja Veránesics
ponebant, stationes et excubias ab omni parte agebant, stabat classis
eorum semper intemerata et ad pngnam expedita.« (De reb. gest. Hnngav.

Monum. Hungar.

Histor. II, 163.)
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aikalmával a gyorshajók lejebb vonattak, hogy a rajtok alkalmazott puskások a város és várbelieket a Dunából való vizhordásban megakadályozzák, a mi a budaiakra nézve annál
sanyarúbb vala, mivel a várban csak egy esvizes cisterna
volt, mely azonban nem szolgáltatott elegend mennyiség ivóvizet.^) Rogendorf az elkészületek megtétele után a Gellérten
és a szomszédos Madárbegyen sánczokat hányatván, a Bécsbl
vett parancs értelmében május 14-én mindenfell egyszerre
kezdé Budát töretni. A király-naszádosok és a német hajóhad
egy osztálya Zárai vezérlete alatt a zsidó-utcza felöl rohanta
meg a várost. »A falakat igen megtörték vala, de semmit sem
június 14-diki
nyerének.« Zárai megsebesült és meghalt.
ostrom alkalmával Révay vezényelte Buda alá a naszádosokat.
Jelen volt öcscse Ferencz is, ki csellel akart a vár birtokába
jutni, »kit az Isten nem akara.« Június végével harmadszor

A

tzbe vitte Révay a hajóhadat. A vár segítségére
Mohamed pasának, Khozrev romániai beglerbégnek

is

elsiettek
és

Török

Bálintnak hadai. Rogendorf a Gellért délkeleti lejtjén hely ezé
el ágyútelepeit, a vele szemben fekv Onosszigeten pedig töltésbl bástyát rakatott cseh tüzérek számára de azt a hibát
követé el, hogy a Csepelsziget éjszaki szélének megszállásában
törömegelztetni engedé magát Szulejmán hadnagyai által.
;

A

kök észrevevén a németnek hibáját, nyomban ágyútelepet vetettek a sziget csúcsára, hogy azzal hajóhaduk mozgását felsza-

A

török naszádosok egy reggelen rohabadítsák és födözzék.
mot intéztek az Onosszigete ellen, az ersséget bevették s a
benne volt cseh rséget mind levágták. De Révay és Rogendorf hajóhada másfell megrohanja a török hajókat s az onosi
földvárat ismét elveszi tlök, st harcz közben elmerít négy
török hadi hajót is, hármat pedig elfog. -)

Mindamellett Rogendorf helyzete Buda alatt naprólnapra válságosabbá lön. Szulejmán június 23-ikán temérdek
haddal indult el Konstantinápolyból s július els napjaiban
már Magyarország széleihez érkezek. A Dunán 500 jól fölszerelt hadi hajó kisérte fölfelé a török hadsereget. ^) Czélja volt
alól fölmenteni. Ellenben Ferdinánd
hiába leste a regensburgi országgylés által igért segédcsapatokat, bár az örökös tartományok rendéi magok javasolták,
hogy Ferdinánd Magyarországnak legalább egyik hadászati-

Budát a németek ostroma

lag fontos helyét foglalja el és tartsa meg minden áron, hogy
erre támaszkodva, a fvárost annál könnyebben birtokába

')

2)
'')

Újhegyi:
U. o.

—

Újhegyi

:

id.

m.

Szalay L.
id. m.

:

Magyarorsz. történ. IV. 232—233.
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Mindenki érzé. hogy nagy veszedelem van közeledde azt senki sem gyanítá, hogy a veszedelem még Szulejkét
mán hadainak megérkezése eltt fog bekövetkezni.
Révay testvér, nem bízván a sors ingatagságábau, július 16dikán végrendelkezett is minden földi javai fell, hogy Isten
akaratából harczba szállhassanak a kereszténység közös ellenvehesse.

ben

;

A

ségével.

l)an,

^)

Augusztus 21-dikén, egy vasárnapi napnak esthomály áa pesti oldalra költözteté át Rogendorf a tábort. Ro-

gendorfot Perényi figyelmezteté helyzetének tarthatatlanságára a budai magaslatokon, a pesti oldalt ajánlván a hadi tanácsnak, hol a tér a csapatok kifejldésére s a hadi müveletek folynaszádosok Varkocs György és
tatására sokkal czélszerbb.
Puchaim Boldizsár felügyelete mellett hidat fztek tehát öszsze a Dunán, hogy a sereg a folyam pesti oldalára átvonulhasson. Elsbben az ágyúk, aztán a magyar hadak, majd a cseh és
német lovasság, végül a gyalog zászlóaljak vonultak volna sorban. A hadi tanács ezen tervét áruló lelkek hírül vitték
budai rség,
Budára Török Bálintnak és Martinuzzinak.
mely az átkelés meggátlására tüstént felkészült, Mohamed
basát is értesíté a német had szándékáról, melyet kölcsönös
mint az ágyúk, a magyar
összemüködéssel meg kell hiúsítani.
hadosztályok, meg a cseh és német lovasság a pesti oldalon
szárazra jutottak egyszerre rémít förgeteg keletkezett és a
Dunát oly tajtékzó hullámzásba hozta, hogy a híd lánczai és
kötelei mind elszakadoztak és a hajók szerteszét szórattak. -)
Erre a budai rség a várból, Mohamed a Margitsziget fell
gyors és heves rohamot intéznek az ágyúktól és a lovasságtól
elvágott s a budai oldalon visszamaradt német gyalogság ellen,
irtózatos mészárlást vivén végbe a menekülni nem tudó embertömegben. Az ellenszegülk széttépettek, mások hanyat-homkét ellenséges hajóhad is
lok a Dunába vetek magokat.
öldökl csatát vív a két fvárost átszel Dunán. Révay hajói
és a német hajók ketts csatárlánczot képeztek a Gellérthegy
alatti kiköttl a túlsó pesti partig. Budavár ágyúinak s az
rség heves tüzének csodálatosan daczoltak azon rendkívül
fürge apróbb naszádok, melyeket Révay a hullámok közé jutottak megmentésére küldött meglep ügyességgel és sebességgel hordták át a menekülket Budáról Pestre a nélkül, hogy
vár aljában
az ellenség lövegei kárt tehettek volna bennök.
harczolt a Kazim bég által vezényelt török hajóhad. Martinuzzi a Mátyás király csrei mellett (a mai Halászvárosban)

A

A

A

:

A

;

A

')

-)

E

végrendelet a Tört. Táv 1882. évfolyamában, 550
Fessler : Gesch. d. Ungern. VL 590
591.

—

— 551.

11.

;
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magasra

felrakott szénaboglyákat gyujtatá meg szövétnekül
naszádosainak, kik Ferdinándnak már számos hajóját
elsttlyesztették. »A hullámokban visszatükröz lángok világa
Írja festi tollával Horváth Mihály
iszonya képét tüntette el a parti tolongásnak, a túlterheltetésök miatt sülyedezö vagy a Duna közepén harczolva haladó naszádoknak, és
az úszva menekülni törekvknek. « ^)
még megmaradt német
gályák és naszádok, melyek egyikében a megsebesitett Rogendorf rejtzött, szerencsésen keresztülvágták magokat Budavár alatt s Révay hajóhadával együtt még azon éjjel gyors
menetben Komárom felé futának. Augusztus 22-én hajnalban
már a török uralkodott Pesten, melynek rsége, valamint Rogendoi'f és Perényi lovassága is, vagy megfutott, vagy felkonczoltatott. Rogendorf valamennyi ágyúi is, melyeknek megmegmentését pedig nagyon szivére köté a király, török prédává
lettek, s a mi Pesten még eltulajdonítható volt. az mind Kazim
bégnek, a török hajóhad kapitányának jutott zsákmányul.
E.ogendorfnak elre nem látó gondatlansága 16,000 ember
életébe került. Az augusztus 26-ikán Budára érkezett padisa
a Martinuzzi által eléje vezetett német foglyokat is kardra
hányatá. Izabella és udvara Lippára költözött, az ország fvárosa pedig Szulejmán furfangos fogása által török kézre került.
vár rizetére 2000 jancsár, 1000 lovas, szintannyi martalócz, 300 szolák és 54 naszádon néhány száz naszádos maradt
hátra, midn a szultán egy-két heti múlatás után elhagyta az
országot.
hátrahagyott rség a boszniai, klisszai és a végekbl jött csapatokkal csakhamar megkétszerezdött. ^)

Kazim

—

—

A

A

A

Magyarország

megmentésére

és

Buda visszavételére
Az élelemszállí-

80,000 fnyi hadsereget gyjtött Ferdinánd.
tás

f-

és legbiztosabb útja a

Duna

lévén,

gondoskodott a

hogy minél több hajót gyjtsön, hogy a hol a
sereg megállapodik, oda mindig elegend készlet mehessen, a
király arról

is,

F

zsoldosok szabad piacza, a szabad vásár ellátására.
hajómesterül
a kitl a dunai hadi flotta vezérét meg kell különböztetni
még a múlt év szén báró Eyczing Erasmot
nevezte ki a király, kinek kötelességei közé tartozék süthelyek állítása a folyam mentén s tapasztalt hajósok toborzása
mert a naszádosokat most harczra és nem élelmiszer szállítására kellett használni. ^)
hajóhad jókarba állítására nem-

—
—

A

Magyarorsz. Tört. IV. 176.
Szalaij L.i id. h.
^) Károlyi Árpád : A német Ijirodalom
nagy hadi vállalata Magyarországon. 119. 1.
Az Oesterr. Militar-Convers.-Lexicon (II. 266.)
Írja ezen Eytzingról »Erasmus Bar. Eitzing war der erste Oberst-Schiífmeister bei der Armee in Ungarn in den Jahren 1 540
1542, und hat
2)

—

:

—
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csak a Ferdinánd részén lév vármegyék hozták meg készségesen áldozataikat, de a sz. kir. városok is egyhangúlag szavazták meg ingóságaiknak hatvanad részét a naszádosok fentartására.

^)

A

hadat Brandenburgi Joachim választó és fvezér
1542. évi július 8-dikán indítá le Bécsbl a Duna jobb oldalán.

Hozzá csatlakoztak a

pozsonyi,

gyri

és

komáromi

király-

A

német dunai hajóhad vezére most Melignani
naszádosok is.
(de Medicis) Jalaib marchio volt, a magyaroknak nem éppen
rokonszenves barátja.
király, kinek egyáltaljában szerencsétlen fogása volt hadainak fövezérletét külföldiekre bízni, a
helyett, hogy azok élére az ozmánokkal való hadakozásban
mesteri gyakorlottságú derék magyarokat állított volna, még
tavaly szerzödteté Melignanit a flottához több elkel olasz
katonával együtt, kik osztrák zászlók alatt remélték szereucséjöket feltalálni. Hajóhada egyike volt a legtekintélyesebbeknek, melyet valaha a szke Duna hullámai ringattak. Lasky
még a múlt szön szivére köté Ferdinándnak a flottát s a dunai
járómííveknek minél nagyobb számban beszerzését.
merész
tervekkel foglalkozó diplomata
a mint öt Károlyi Árpád

A

A

—

—

konstantinápolyi utolsó követsége alatt érintkezésbe lépett jó hírnévnek örvend candiai hajósokkal, kik
közül mintegy ezerén ígérkeztek Ferdinánd szolgálatába lépni,
y>h.a o magt/ar király ket Komárom körül letelepíteni akarná.«
Ferdinánd tanácsosai azt is javasolták, hogy a hajóhadat a
jégtömeg eltakarodása után már kora tavaszszal küldje le
Buda alá. Ez utóbbi tanácsot nem telj esítheté Ferdinánd; mert
jellemzi

hajóhada akkor még nem volt együtt, s az új hadi hajók ácsoltatása csak akkor vétetett foganatba.^) Különben Ferdinánd most
nem csak sokat áldozott, hogy a tavalyi budai csorbát helyreüsse, de sok erélyt is fejtett ki, st rendkívüli intézkedésekhez
is folyamodott, hogy a fölmerült nehézségek daczára elegend
hajósokat szerzdtessen naszádjai számára. Ügynököket külde
a dalmát partokra és a velenczei területre ügyes hajónépek
durcli das Inslebenrufen der Knegsschifffahrt auf dnv Donau Verdienste er\vorben.''< E helytelen állítást oda kell igazítanunk
liogy
Eytzing a hadi hajók élelmezése köri szerzett érdemeket.
^) Fraknói :
»Magy. Országgyl. eml.« II. 399. Csak magának a
hajókészletnek költségei 250,000 frtra rúgtak.
török ellen kiállítandó
segédseregek költségeinek fölszámításában olvassuk »Et veullant ledit
Seigneur R03' mectre en ordre lesdites eents pieces dartillerye auec touttes leurs muuiciones necessaires, aussi pour j)reparation et reparation
pour laditite armee par eau de basteaulx, pontz et samblables choses
necessaires a la gheure, ne luy constera moings que 250,000 flor.« (Brüssicli

,

A

:

seli

okmánytár. II., k.)
=) Károlyi Á. : id. m. 125

—

12fi. 11.

3

56

A M<iH,\<SI VKf^ZT'iL A ZSITVATOliOKI liV^KKlC

összetoborzására, Thurzót pedig megbízta, hogy magyarországi
naszádosok szerzdtetésében fáradozzék. Nehézséget okozott a

naszádos nép gyjtésében az a könnyen érthet körülmény,
melynél fogva külföldi ember, a ki a Duna folyását és természetét

Bécs

Buda

és

közt saját tapasztalásából

—

nem

ismerte, vo-

ha csak parvenü nem volt, s
nakodott koczkára tenni életét
mint a candiaiak, magyar földesuraságra nem számított
egy olyan ingatag hadi talajon, hol a személyes vitézséget, de
még a legjelesebb hadi terveket is az elemek szeszélye s a természet hatalma egy pillanat alatt megszégyenítheti. Ezen kivül
nem csekély nehézséget, de temérdek költséget okozott a
királynak a múlt télen foganatba vett útépítés a Duna hoszszában, Budától egész Bécsig. Akarta, hogy naszádosai az
eladdig járhatatlan hegyes helyeken is használhassák fölfelé
a szokásos vontató lovakat, s bármilyen idben is akadálytalanul történhessék a közlekedés Buda és Bécs közt. ^)

A

fölkészült dunai flotta

praesentált.

180

most jelentékeny

— 200 hadi hajó volt együtt

—

—

:

vizi

ert

re-

»eiue gauz schöne,

mondja a Brandenburgi egy
wohlzugerichtete Armada, «
tanácsosa. Ebbl a hadjáratban részt vett szemtanú, Kárlovitz
Móricz szász berezegnek minisztere, Esztergomnál

Kristóf,

130-at látott, köztök 4 nagy dunai szörnyet, vagyis burkolt
orrú (pánczélos) háromsor-evezös gályát, néhány úgynevezett
félgályát és 120 naszádot. Kárloviczot bámulatra ragadta a
tekintélyes classis látása, melynek legénysége Melignaninak
irja Ferdinánd V. Károly császárnak 1542.
a la cliarge de cxui est la provision des victiiailles du
camp et si Fon eu est pourveti sonffisamment, aussi de bateaulx et armée
^Semblablepar eau pour conservation diceiilx et séhurté del'armée.«
ment ay fait provision de sonffisant nombre de bateaulx fjour conduyre
lesdicts victuailles et autres nécéssitéz de ladicte armée. Et ponr plus
grandé commodité et pouvoir rainener les bateatilx contre mont la Danube, ay dois l'hyver passé fait fairé chemins au long de la riviére. Et
fait j)rovision d'une grandé quantité de chevanlx pour tirer lesdicts bateaulx a mont. Et combién que ce me couste une trés grandé somme,
toutes fois ne la treuve mai emploire pour la commodité que ladicte
Továbbá 1542. szept. 27-én » Aussi, monarmée en pourra régevoir.«
seigneur, éstant icy arrivé, comme dit est. je trouvay que le marquis
élécteur de Brandenbourg avoit désiá mandé qu'on luy envoiast la grosse
artillerie et les pontz, a quoy a esté satisfait incontinent en dilligence
mais ainsi que par l'envoy desdictz pontz, artillerie et munitions a falu
emploier beaucoup de basteliers de ceulx mésmes qui congnaissent le
cours de la riviere entre cy et Bude qui sönt en assez petit nombre taut
pour la mortalité d l'année passée, comme aussi que les basteliers d'en
iiault de ceste ville n'aians accoustumé déscendre plus bas que icy ne
sceuvent le cours de la riviere en bas.« {Károlyi Árpád : Kiadatlan levelek a német birodalom magyarországi nagy hadi vállalatának történetéhez,
Tört. Tár, 1880. évf.)
')

jún. -i-én

Erre Tonatkozólag
:

»

—

aiissi

—

—

:

;

—
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llOü olasz hajókatouájáii

kivül

(dalmata) és olasz naszádosból

>i;i
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még 6000 magyar,

szerb,

vend

állott. ^)

Brandenburgi Joachim lassan haladt tekintélyes serelefelé, s a nagyobb városokban mindenütt hosszabb
pihenket tartott. Várnia kellett, míg hadi szerszámait, ostromgépeit, hidalkotmányát Bécsbl utána küldték. ^) Ez alatt

gével

Melignani, ki mellesleg mondva derekasan lakmározott útközben a magyar furaktól szedett zsákmányból, elre ment a
hajóhaddal Esztergomba. •^) Az unalom által gyötört Brandenburgi átlátogatott olykor Komáromból, Almásról és Neszmélybl Esztergomba is, hogy a sereg elkelivel szemlét tartson
a hajóhad fölött. Mindig ünnepélyes katonai tüntetésekkel
fogadták mind a hajókon, mind a városban.
tette át
is Esztergomba
Augusztus 20-dikán végre
táborát s szeptember 4-dikéi.g élvezte az esztergomi érsek ven-

Ezen id alatt csatlakoztak seregéhez a magyar
csapatok Perényi Péter és János, Rásky, Báthory András és
öcscse János, Batthyány Ferencz, Balassa, Bebek, Nádasdy
Tamás, Zrínyi Miklós és Serédy Gáspár. Szeptember 5-dikén
Visegrádra mozdult el a Brandenburgi s két nap alatt érkezett oda. Végre szeptember 26-dikáu Szent-Endréig ért a
sereg, hol a hajóhad segélyével a Duna balpartjára ment át.
Szeptember 27-én vette kezdetét a csatározás a Margitszigetnél felállott császári hajóhad és a budai török flotta közt.
török hajók és az 0-Budánál rejtve volt török elrsök
dégszeretetét.
:

A

heves tzzel fogadták a német hajórajt. Azonban Melignani
csakhamar szétverte a törökök rejtekét, és a budai basa
naszádjait is megszalasztván, helyreállította a közlekedést a
fels Dunával. Joachim választónak többi hada Pesttl
északra és keletre, a királyi kertben és szomszédságában, valamint a hátrább fekv térségen helyezkedék el.
Ez a színleges hitvány hadviselés csak néhány napig
tartott. Nem vitézség és hadi dicsség, de inkább árulás, megvesztegetés és közömbösség érvényesültek e hadjáratban. Sem
szárazon, sem vizén nem hagyott maga után említésre méltó
')

Károlyi A.

:

id. lu.

) Aug. 21-én sürgeti a Brandenburgi Joachim Ferdinándot:
hagyná meg bécsi hadi biztosainak »das sie das maurenbrechen vnd
geschutz sampt kugel, puluer vnd zugehoriger geraitschaft auch dia
vfs
vbrig schifbrucken vnd meher schantz greber oder quastadern
:

aller erst

anhero fertigeu,

etc.«

Lefoglalta Thurzó Elek kir. helytartónak a Dunán Esztergomba
szállitott 100 hordó borát is, maga költvén el azt olaszaival és németjeiírja Thurzó
est
vel. »Quae iniuria et ignominia profecto tanta
a Brandenburginak
ut ab ineunte aetate tribun iam nieis principibus
=>)

—

—

ser viend

nunquam maiorem snm

x^erjiessus.^

;
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nyomokat. Jovius szerint a speieri birod. gylésnek titkos
határozata volt Magyarország érdekéhen nem kezdem harczot a
törökkel.
német rendek elegendnek tartották megmutatni
az ellenségnek Németország hadi erejét, hogy visszariaszszák
öt Németország megtámadásától. S valóban a választó augusztus 8-dikán már föl is szedeté sátrait, és a mint jött, a Duna
pesti oldalán visszaindult. Az árulásban vitézked német hadat méltán illeté meg nem csak a muzulmánok hahotája, de
még a kortárs németeknek is megvetése.^)
hajóhad Perényi
és Vitelli lovasai által kisérve érkezek vissza rendes állomás-

A

A

Ha a fáradságos és költséges sétautazásért valakit
elismerés illethetne meg, az csakis a dunai flotta lehetne, mert

helyeire.

némi hadi sikert

és

gyzelmi tropheákat egyedül

ez tudott

még

felmutatni.

Ez alatt a törökök Péterváradnál áthidalták a Dunát.
Mehmetbég a kalocsai vidék lakosságát sarczolta, Beglerbég
fell, Mihály moldvai vajda pedig a tiszai Kanizsa fell
Szegedet remitek, Mihály a hajókat, melyeken Kanizsánál a
Tiszán átkelt, Szeged városától vette el. ^)
Abból a nagy német birodalmi hadból 1543-ban télire
csak 8000-et hagyott hátra Ferdinánd Magyarországban, hogy
Pozsony eltt Bécset rizzék. Az ország siralmas helyzetben,
majdnem fedezet nélkül maradt. Szulejmán 154.3. évi ápril
23-án indult el harmadik magyarországi hadjáratára. Beváltotta igéretét, melyet Fráter Györgynek a tél folytában izent,
hogy oly sereggel jövend Magyarországba, melynek terjedelme
a tengerhez lesz hasonló. Ferdinánd ekkor Nürnbergben volt
és ersen munkálkodék, hogy a birodalmi gyléstl segélyt
eszközöljön ki a török ellen, mert az Buda birtokában szomszédjává lön most a német birodalomnak. Fráter Györgyöt
megkereste a király, hogy addig, míg a kilátásba helyezett
gondoskodjék a rábízott országrész
külsegély megérkezik,
Feledy Lestár által Jcözvetített e megkeres
megrzésérl.
levélben különösen a dunai hajóhad ügyét köti a barát szivére
úgymond
elhatároztuk, hogy dunai
a király. » Miután
hajóhadunkat lehet leggyorsabban és legczélszeníbbeu föl-

Baja

A

—

—

') Hans Sachs a költ a szent-endrei hid összeomlását is árulásnak
bélyegzi, Írván e csúfos hadjáratra vonatkozólag
»Mit schiftn nian über Thonau prucket,
Darauf das lieer liinüber rucket
Docli war die pruck zweimal zerbroclien,
Durch verretrei, hat man gesprochen.« (Die histor. Volkslieder der Deutschen. R. v. Liliencron. IV. No. 47.5.)
^) Károlyi Árpád: »Frater György levelezése. « Fráter György
tudósítása Ferdinándhoz. 1542. okt. 6.
.szegedi tanács levele Fráter
:

— A

Györgyhöz,

1.542. okt. 18.

:
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szereljük, kiváló kegyességgel keressük

meg

és fölkérjük ura-

legyeu azon, hogy minél elbb és a lehet legjobb
föltételek mellett 1500, vagy legkevesebb 1000 bátor és képzett naszádost szegdtessen el a mi zsoldunkba és szolgálatunkba. Azután kapitányokat nevezvén melléjök, gyjtse ket
össze Komáromban, liogy ápril hó végéig mindnyájan együtt
hópénzét elre, hogy a
legyenek. Fizesse ki mindeniknek az
mondott helyen késedelem nélkül jelenhessenek meg. Ha a
hópénz sem a megyék adójából, sem az alattvalók segélyébl

ságodat

:

nem folyna be, kölcsönözze ön nekünk a megkívántató összeget,
vagy vegye azt máshonnan kölcsön, hogy az imént kifejezett
óhajtásunk minden bizouynyal teljesedésbe menjen. Ha a naszádosok kitzött idre pontosan megjelennek Komáromban,
tüstént intézkedni fogunk, hogy ezentúl mindig rendesen kapják zsoldjaikat. írja meg nekünk uraságod, mikorra és hány
naszádost képes Komáromba gyjteni ? Szegdtesse ket bármely nemzetbl de különösen a ráczok közül, minél nagyobb
számban zászlainlí alá, készen tartván ket, hogy mikor Magyarországba érkezünk, lehetleg mennél nagyobb ervel csatlakozhassanak hedseregünkhöz.« ^)
Martiuuzzi ezúttal hnek mutatkozott ugyan Ferdinándhoz, de a király ellentállási képességérl nem sokat tartott.
Izaljella érdekei, vagyis tulajdonképen a saját uralmának bizmeghasonlani a gyzhetetlen fényes
tosítása, nem engedték
portával. Azt felelte tehát Ferdinándnak jó késn, két hónap
leforgása után, hogy kívánságának nem tehet eleget. Rácz
naszádosokat a törökök közelgése miatt már nem szegdtetfelségének parancsolnia.
het ezt márcziusban kellett volna
már
a küszöbön áll, senki
úgyszólván
mikor
az
ellenség
Most,
sem akarja feleségét és gyermekeit elhagyni s bizonytalan
sorsnak kitenni. Jelenleg minden ember arról gondoskodik
mit tehetett, mindmikép szabaduljon a veszedelemtl. ^)

t

;

A

össze abból állott, hogy magához hivatá a komáromi naszádosok vajdáit s esküvel kötelezé ket Ferdinánd hségére. Meghagyta nekik, hogy a hol hat, tiz, húsz vagy harmincz naszáfelsége zsoldjába
dost szerezhetnek, szegdtessék ket titkon
és küldjék ket a Dunára. ^)
vajdák saját személyeikre megtartották ugyan fogadásukat, de több naszádost, mint a mennyivel rendelkeztek,

A

nem
4.

gyjtöttek.

Györgynek,
1) »Fr. György lev.« — Ferdinánd Fráter
Nürnbergbl továbbá 1543. jún. 7. és jún. 24. Prágából.
15-13. május
2) U. o. Fráter György Ferdinándnak,

1543. ápr.

;

25.

fehérvárról.
")

U.

o.

Fráter György üzenete Ferdinandlio;^, 1543. május.

Gyula-
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Szulejmáu július 22-dikén feltartóztatás nélkül vonulhaValpó, Siklós és aztán be Buda várába. Midn a szultán
július 24-dikén szárazon és vizén Esztergom ostromához is fogott,
a komáromi vajdák csak 40 naszáddal mentek a keményen
várban Salamanca spanyol
szorongatott vár segedelmére.
tiszt parancsnoksága alatt 600, többnyire német nemzetiség
császári katona látta el a helyrségi szolgálatot. Ezekhez
járult még az ostromzárolást megelzött napokban Liscano
spanyol ezredes vezénylete alatt 700 fnyi Komáromból küU
naszádosok augusztus 6-dikán hét óra
dött olasz csapat.
hoszszat viaskodtak a hasonlithatlanúl ersebi) török hajóhad
ellen, melynek 13 naszádját elsülyesztvéu és a mozlim hajósnép közül számos halottat ejtvén, az egész török flottillát
de
vették. Tehettek volna a török hajókban nagyobb kárt is
figyelembe véve saját csekély számukat, nem merték a török
hajórajt messzire üldözni. ^) E hajóütközetben esett el Szulejmán egyik kedves fembere, Zirnár török tengernagy is. ^)
Azonban a király-naszádosok lelkesedése nem mentheté
meg sem Esztergomot, sem Tatát, sem Komáromot a török
hódoltságtól. Szulejmán egymásután ragadta ki e várakat a
magyar hazáért meghalni nem tudó idegen kapitányok kezébl, kikre azokat Ferdinánd bízta. Csak a török vizi hadnál
ersebb hajórajjal lehetett volna a dunai várhelyeket megtartani de Ferdinánd nem küldte most az országba a birodalmi
német hajóhadat, hanem kün tartá azt Bécs oltalmára. Magok a bécsi hajók ugyanis oly ócskák és megviseltek voltak,
hogy akár a Dunába meríteni vagy feltüzelni kellett volna
ket.
bécsi arzenálnak egy 1540. évi leltárában felsoroltatnak egy nagy gálya, egy nagy ágyúnaszád, három kis gábécsiek
lya, öt brigantina, két hosszú bárka és 24 naszád. ^)
pénzbeli tehetsége sem terjedt többre, mint 10 új hadi hajó
építésére, melyek közül 6 kétsor-evezös, 4 pedig csak prédáló
komáromi naszádosok tehát egészen magokra
hajó volt.
voltak eleinte hagyatva a magyarországi Dunán. Ferdinánd
csak Bécs városának megersítése után 1544. évi márczius végével küldött nekik segítséget egy kis flottillában,— s késbb 40,000
emberrel
maga is Pozsonyba, majd Komáromba szállott. ^)
pápa küldött ugyan Ferdinándnak Sabelli János parancsnoksága alatt 300 naszádost, de azokat nem lehetett a törökök
tott

A

A

zbe
;

;

A
:

A

A

A

í) Stella : De
turcanim in
chichnál, II. r. 364-372. 11.)

2)

Kápolnai

:

Regno

Hung-aria<í successibus. {Kova-

Esztergom hadtörténeline. (A Ludovica Academ.

Közi. 1883. évf.)
•')

*)

Inventar des Arsionals. Mej'nertnél, id. m.
Engel : Gescli. d. K. Hiingern, II. v. 323. 1.
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elleu küldeui. Bécs kalvárosiiiban elkvártélyozva auuyira elkorcsosodtak, hogy a l)écsiek, nem nézhetvén tovább a nejeiken
és leányaikon elkövetett szemérmetlenségeiket és a tisztességérzetet sért kihágásaikat, kénytelenek voltak Ferdinándnál
panaszt emelni ellenök, ki aztán világgá bocsátotta a lator
keresztény fsereg ápril 22-én indult el Komátaliánokat. ^)
Lauenburgi herczeg egy ers
romból a Duna jobbpartján.
osztálylyal a Duna balpartján, a hajóhad pedig szállítóhajókkal a Dunán haladt Esztergom felé, melynek vívása tzetek ki

A

A

most els

vállalatul.

Május

Miklósnak a ben

l-én sikerült

Mátyás fherczegnek

polgárság segítségével a Ráezvárost elfoglalniuk magát a várat azonban csak úgy lehetett
legkönnyebben kézrekeríteniök, ha a Dunával való közlekedéstörök hajóhad ugyanis most oly ers volt, hogy
tl elzárják.
Mátyás hajóhada nem akadályozhatá meg a várnak a Dunáról élelmeztetését és szüntelen ersítését. Ezt tehát a szárazföldön kellett volna elérni, a Víziváros elfoglalása által, a mi
azonban a huzamos ostrom temérdek költségei és 500ü-nél
töl>b keresztény katona életének árán s?m sikerülhetett.
hajóhad szüntelen mködésben volt ugyan, de semmi jelentsi)
eredményre nem vergdhetett június 18-án pedig, midn híre
futott, hogy Szinán basa 64,000 emberrel megy Esztergom szabadítására, fölszedte horgonyait s Komáromba vonult vissza. ^)
bizodalom Ferdinándba az eddigi sajnos tapasztalamaga
tok után ingadozni s fogyni kezdett a magyar uraknál.
panaszolja ezt fivérének. Károly császárnak, írván »A magyar
urak közííl számosan elhatározták hogy inkább akarnak a
töröknek adózni, mintsem általa lassanként meghódíttatni és
jobbágyaiknak martalékul esni. E végbl már alkudozni is
kezdenek a törökkel. « ^) Az elcsüggedt magyarokat azzal bíztatá Ferdinánd, kogy Károly császár személyesen fog részt
venni a törökök ellen intézend nagy hadjáratban, s a kereszténység és Magyarország ügye elvégre is diadalra jutand. E
nagyobb hadjáratra, mely 1544-ben vette volna kezdetét,
Magyarországban is megtétetni kívánta Ferdinánd a kell elkészületeket. A rendek kapunként 2 aranyat és közönséges
fölkelést ajáultak.Frater György egymaga 20,000 zsoldost ígért.
király számos új sajkát készíttetett a komáromi naszádosok
számára. A mai/i/ar dunai hajóhad JEtévay István távozása^
vat/i/is Budának 1540. évi szerencsétlen ostroma, óta, mint a,
német hajóhad fiókosztálya sp^erepeJt csak. Mint önálló hadtestületet ittlion. saját vajdái kormán íjoztiík n</i/an e(/t/ fövajda vezérés Pálffy

volt

;

A

A

;

A

:

,

A

DR.

')

Stella

=)

U.

3)

Bnchnltz: V.

:

e. ]i.

o.

9ZEXTKLÁRAV

J.

2():i.

;

Urk. B. 229.
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kedése liu'UeH; de háborúban a íiémet liqjóhaddal ey/jütt ke/lett
vitézkednie és a német hajóraj kapitánj/ainak engedelme skednie.
Az összes dunai hajóhad élén akkor de Contreres Alfons spa-

nyol származású naszádkapitány állott. Ferdinánd most tulajdon kapitányt nevezett ki a magyar király-naszádosok számára,
i)
tervezett hadjáUqrinovioi Vitus szerb fúr személyében,

A

de a magyarországi dunai hajóhad
Ferdinánd az 1546. évi pozsonyi
és
készítve,
szépen föl lett
országgylés meghívó levelében bátran hivatkozhatott buzgó
igyekezetei és tevékenységére, melyekkel Magyarország védel-

rat

nem

jött

ugyan

létre

mén, felszabadításán

nem

érheté,

;

és egyesítésén fáradozott.

annak okát

—

úgymond

S ha

e czélt tel-

— az ország meg-

jesen
oszlásában és a nemzet pártoskodásában kell keresni. Mindazonáltal el van határozva mindvégig teljes erejével gondoskodni híveinek javáról és bajaik orvoslásáról, továbbá a közbéke fentartásáról, a török zsarnok uralmának megszüntetéséel

rl

és az ország

egységének visszaállításáról.

2)

Azonban mind-

amellett, hogy a rendek ezen országgylésen újabb áldozatokat
ajánlottak honvédelmi czélokra, nem fojthatták el bosszújospanyol katonákat
k'at a miatt, hogy ö felsége idegen olasz és
meg hogy a
eltávolítását,
azok
Kérték
alkalmaz a hadseregben.
spanyol katonák hiteleziket elégítsék ki, és azoknak, kiket

megkárosítottak, adjanak elégtételt.
Az idegen katonák miatti közelégületlenség lecsillapítákik
sát czélozta a király, midn a magyar naszádosok közt
külön kegyeaz idegen fvezérlet alatt legtöbbet szenvedtek
lemdijakat osztatott ki, 3) a megyéknek, várnagyoknak, harminczad-hivataloknak és vámállomásoknak pedig szigorúan
meghagyta, hogy a naszádosoknak adott 1535. évi szabadalmakat,*^ kiváltságokat és mentességeket szem eltt tartsák s
ket, hü szolgálataiknál fogva, árúczikkeik és egyéb portékáik
után meg ne adóztassák, vagy meg ne vámolják »sub poena
indignationis regiae et privationis tricesimae ac thelonii.« *)

—

—

század elején is éltek Trencsén vármegye ne1) Ivadékni még e
messége sorában.
2) Fraknói : »Magy. országgyl. eml.« III. 4.
Magy. orsz. levtr. Benign. resol. reg. 1548. aug. 9. és 14. Az
utóbbi iratban 8 komáromi vajdát említ a király, névszerint Horváth
ImPétert, Stankovics (Zankowyth) Pétert, Milovánovits Miklóst, Dókái/
és Ujlaky Lorhiczet.
rét, Horváth Jánost, Borhy Pétert, Vajda Sebestyént
»Ex qneTöbbi közt mondja a király
*) U. o. 1548. decz. 28.
valde
relis fidelium nostrorum Wajwodarum Nazadistarum intelleximus
displicenter, qnod qnaniTiis nos in Anno Dni. 5S5" proxime preterito,
tnm ud supplicationem fidelium reyairolarum nostrorum tunc Posony ron==)

:

—

:

1

tnm ver (onsideratis/cZeíiV^MS seruitys eornndem Wajwodarum nostrnrum nnhis et sucre islius Reym vostri Hnnyarle (Jnrone ex(freyatnrum,
hibitis ...

:

\
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a király, de
Ezt a rendeletét 1549-ben visszavonta ugyan
40 majd 60 forintot adott évenként kárpótlásul a
hogy a
úgymond
naszádos vajdáknak. »Azt találtuk
ürügye alatt
szabadalmak
és
kiváltságok
adott
naszádosoknak
mmden naszákülönféle csempészet zetik a miért is ezentúl
formtot
magyar
60
együttesen
dos vajda és két tizedes társa

helyette

—

—

;

fog kapni kárpótlásul a harmiuczad-pénztárból.«

^)

a király-naszádosok élénUgrinovics nem sokáig
a császár és a smalkaldi
kihirdetésekor
zsinat
Midn a^trieuti
megkezddtek, s
szövetség tagjai közt a vallási villongások
volt szükség
békére
hosszabb
ennélfogva a törökök részérl
16-ikánKonstantmápolybakulde
július
évi
1546.
U^rinovicsot
Gellérttel
Károly császár és Ferdinánd, hogy ott Vetwick
ama ot
Ez
-)
mködjék.
et^yütt állandóbb béke kieszközlésén
»az
országgylés
nagyszombati
évi
1547.
az
évi béke, melyet
sn-jának« neveze.
haza
a
s
gyalázatának
legmélyebb
ország
András
"ugrinovics után, hihetleg 1548-bau, Tarnóczij
Ferdinánd azon gondoskolett a királv-naszádosok kapitánya.
rendelt csapatokdott hooy az ország végházainak rizetére
minden gondo»Minthogy
létesitsen.
reformokat
nál czélszer
mondja az 1548-diki pozsonyi országgylés meghílatunk
állott

—
—

jólétetek, megmaradástok és nyugalmatok
határozva bizonyos módszert és renvagyunk
köri foroíT el
megersítése és egjnUandó
véghelyek
a
meg
állapítani
det

a

vójában

ti

-.

hndseroci tartása iránt.«

«)

A

barátságosabb viszonynál fogva,

közt beálmely a 'béke következtében Ferdinánd s a törökök
basától Bécsbe vagy
budai
a
küldöttségek
jártak
gyakran
lott
közönségesen a
Prágába és onnan ismét Budára. Az udvar

1549. mávcz. 15., 1549. jún.
>) Macjy. orsz. levlr.
n-iViki kir. rendeletek a pozsonyi kamarához.

5.

és

1551. aug.

magyar
Mihály helyesen állítja, hogy Ferdinánd a
2) Horváth
Konstantinápolyba. A i-«ndek parendek kérelmére kiildé Ügrinovicsot
Károly császárnak titkára, tel.at
naszt emeltek az ellen, hogy Vetwick,
ellenségéhez az ország
Magyarország
küldetett
diplomata,
ideaen
fo-v

nélkül holott nagyobb eoérdekeit képviselni, a magyarok tudta s híre
török viszonyokban jártas
a
király
a
ha
yárni,
nyöket lehetett yolna
(Magyarország
magyar urakra bízza a törökökkel való alkudozásokat.
Svetich M. szerb iro beszeli,
történ IV 207-208. 11.) Ettl eltérleg
Konstantinápolyból a békeponhocry Vetwdck 1545-ben már visszajött
a király ott fogadta volna
tokkal s Komáromban találván Ferdinándot,
a nevezett UgrmoVetwick
meg
ismerkedett
alkalommal
Ezen
él azokat.
követséghez kinevezkonstantinápolyi
a
mellé
maga
öt
vicscsal, s kérte
154G-ban, nukor \_etwick konstantitetni. Éz megtörténvén, Ugrinovics
vele utazott le a Dunán u.i rendeltetési
;

nápolyi állomására visszatért,

helyére. (Srh.'<ld Lyetopifí, ISP.O. IT. 1—4.)
3)

171.
Frukiiói: »Magy. országgyül. em\.'< III.
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király-naszádosük kiipitáuyát Taruúczyt Ijízta meg a különféle
izenetek átvitelével Budára. ^J Egyéb mködése ismeretlen.
Utóda lett Nesthc Lukács, a Tomory érsek péterváradi

küzdelmeinek idejébl ismert derék naszádos vajda. Az elaggott bajnok csak néhány hónapig, 1550. évi tavaszig parancsolt a király-naszádosoknak, a mikor is a halál kiragadta az
érdeme lesz, hogy Ferdinánd az általa
élk sorából. 2) Az
tervbe vett katonai reformok közé a naszádosok zsoldjának
Statuere volumus
írja a
rendszeresítését is fölvette. »
király 1549-beu márczius 8-dikán a pozsonyi kamarának
quo pacto in posterum nazzadistarum soluciones fieri debeant.« Ennek következtében a komáromi naszádosok zsoldja évi
40 forint helyett 60 forintban, a sellyeieké, s valószínleg a
gyri s pozsonyi naszádosoké is, 48 forintban lett megállapítva.
Sellyén tartózkodó 14 és a Komáromban tartózkodó 8 rokkant naszádos vajda, »qui extra militiam stipendia nostra expec100 forintot, emezek
tant«, évi nyugdijat kapott amazok 100

—

—

A

—

;

40—40

E

forintot. ^)

kedvezmények és újítások valamint egyrészrl serkenmásrészrl a készülben lev hadi események

tésül szolgáltak,

A

naszádosok ismét
tekintetébl sem tévesztek el hatásukat.
nagyobb számban jelentkezének Ferdinánd zászlai alá, úgy hogy
1550-ben 824 naszádos találtaték a királyi hadseregben. Az
ország életerejét fogyasztó bonyodalmak úgy hozták magokkal,
hogy a harcztér, melyre a verseng hatalmak tevékenységök
súlypontját fektetni kénytelenek valának, a Dunáról a Tiszára
csuszamlott át, és a dunai naszádosok szolgálatát a Tiszán is
törökök hségén lev Petrovics a Tisza és
igénybe vette.
Maros közt tzte ki zászlaját s nagy tömegekben gyjté a szultán által jobbágyi kötelékeibl felszabadított szerb népet.
gyülevész tömeg 1549. évi szeptemberben elfoglalá Csanádot,
és ezzel birtokában volt Erdélyország kulcsának, a Marosvonalnak. Látváu ezt Kazim budai basa, hirtelen elhagyá a
fvárost és Szegeden a Tisza partján ütött tábort. Szeged fölött
Szolnoknál a Salm Miklós és Báthory Endre császári hadai
Közép-Tiszán most annyiféle és oly rengeteg
gylekezének.
hadi nép csoportosúla, mintha éppen világháború lett volna

A

A

A

kitörben.

A

tiszai és

marosi vonalak megersítésére

kezdett Ferdinánd egy

4-cliki

duae

1)

Magi/, orsz. levtr. Ben. res.

-)

U.

— A pozsonyi kir.

o.

kelettel

pi'ovisio
")

U.

elfovflúl

annua 20

:

fl.

még 1549-beu

új várat építtetni Szolnokon, a Zagy-

kamara

számatlásai kíizt jún.
Capilaiiei Liifae Nyestlie vi-

1.^50. évi

»Nassa(listarnm
vesnlvitnr.«

o. Stiitns fr()C;:itionnm

1049—

ll.

«

«
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A

szolnoki vár oltalmára a komáromi naszádosok egy osztályát rendelé Ferdinánd Chemeri Zaij
Ferencznek, már a mohácsi ütközetben kipróbált vitézség, ola-

vának a Tiszába szakadásánál.

szosan iskolázott

s

magas

míveltségíí királyi

udvarnoknak kapi-

A

tiszai hajóhad kezdetiben csak egy század
tánysága alatt. ^)
naszádosból állott 3 vajda vezetése alatt s 1551-ben tavaszszal
kezdé szolgálatát de rendes hadi naszádjait, minthogy Komákésbb
romból vizi közlekedés nem állott fen a Tiszával
kapta Mannarosból. » Saját érdekünk és Szolnok várának
írja Ferdinánd a pozsonyi kamarászüksége megkívánja
hogy minél elbb 3 naszádos vajda ama várba küldesnak,
sék. 2) Meghagyjuk nektek, hogy a sellyei vagy a többi vajdák
közül, kik évi zsoldunkban állnak, három ügyes és szorgalmas
embert haladéktalanul Szolnokra küldjetek. A hajók, melyeket használni szoktak, már készülnek Marmarosban és mihamarabb le fognak küldetni Szolnokra.* ^) E rendeletét ismételte a király egy hónappal késbb, hozzá adván még, hogy a
Szolnokra küldend 3 naszádos vajdát két-két tizedes is kisérje.
» Szolgálni fognak pedig ott Zay Ferencz kapitány parancsnoksága alatt, és a kit még melléje fogunk rendelni. Evedz
hajósnépet is fogadjatok és küldjétek anyagokkal együtt
mielbb Szolnokra. « •*) A tiszai hajóhadra fordított kiadások
ezúttal az esztergomi, egri, váczi és nagyváradi püspöki javak
;

,

—

—

A

fpapok e hazafias áldozatkészségére
tizedeibl fedeztettek.
most Martinuzzi adta a jó példát, a királynak tett önkéntes
ajánlatával.

'")

A

mohácsi vész után Szolnokon volt tehát az rlsö és
állandó tiszai )iaszdddlIomds. íLti idejekorku, vagy csak
pár évvel elbb létesül, jelentékenyebb szerepet vihetett volna.
Megakadályozhatta volna a törökök és szerbek garázdaságait
Szeged és Csanád körül a Tiszán és a Maroson. ^)
E folyóknak és vidékökuek stratégiai fontosságát már az
elz években, fleg Zápolya János elhalálozása óta, számtaegijeflen

1) V. ü. ThaUóc'sy Lajos: » Csömöri Báró Zay Ferencz « czim jeles
tanulmányát. (Magy. Tört. életrajzok. I. évf. 2. fz.)
2) »Ut mittautur trés "Waywodae ad Zolnok, illic Nazadis in íiu-

niine servituri.

U. o. Ben. resol. Bécs, 1551. ápr. 7.
U. o. Ben. resol. 1551. máj. 8. »Ut Avaywodae ti-es cum decurionibus et remigibus mittantur ad Zolnok.
^) Károlyi Árpád : Fráter György levelezése. (Tört. Tár, 1880.
*)

*)

évf.

249—250.

A

11.)

mit Thallóczy mond, bogy Szolnok vára alatt, Zay Ferencz
kapitánysága elején, a tiszai naszádos flottillának csak se</í/ része« horgonj'zott volna, nem egyéb puszta föltevésnél. Ezen idben nem volt a
Tiszán több flottilla, hanem csak a szolnoki.
«)
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A

törökök hódításai

korántsem tehettek volna a XVI. század ötvenes éveiben oly
roppant elmeneteleket a Tiszán-túli megyékben, ha az alsó

középs Tiszának, valamint a Maros folyónak stratégikus
Maroson
pontjai elegendöképen meg lettek volna ersítve.
Csanád és Nagylak alatt szintén állott néhány hajó de rizetök oly gyenge volt, hogy a törökök els rohamának sem állvidék szomorú elhagyatottságát méltán kesergi
hattak ellen.
Nagy Péter csanádi várnagy, az 1551. évi rnapja utáni pénteken írt levelében, melyet Pázmány Péter váradi provisorhoz
és Bartakovics János ngyanottani castellanushoz intéz. »Adná
hogy ti kegyelmeteknek ennél jobb hírt
mondja
Isten
és

A

;

A

—

—

írhatnék de mint Isten akarta, úgy kell lenni. Kegyelmeteknek azt bizonynyal írhatom, hogy ez mai napon hajnalban a
fórölx'ólx reám jövének naszddokkal és a hajókat mhid elrivék.
Immáron ti kegyelmetek lássa és ti kegyelmetek viseljen gondot rá; mert általán fogva mingyárast a törökök e csanádi
;

várat megszállják, mert immár a naszádok is mind kiszálltának a partra és mostan az uraim vélek harczolnak. Azért
kegyelmetek lássa, ti kegyelmetek viseljen gondot rá mert
;

kegyelmeteknek nem küldhetek ilyen gyakorta
levelet, mert mindenünnen rajtam lesznek ezen helyt, azért
De általán fogva az
kegyelmetek viseljen gondot reá.
bizonyos dolog, hogy mingyárast ez Csanádot megszállják és
ezt hátra nem hagyják a törökök. Innét aztán Erdélybe mennek a mi kegyelmes urunkra. Immáron mikort ez dolog meglett volna, hogij a törökök a hajókat elvitték volna innét, azon
kézben juta egy emberem Temesvárról és azt monda, hogy
immáron ispán uram táborába szállott és az én emberem
Szent-Péternél látta táborban, azért onnét mingyárast az Csanádra jö.« ^)

immáron

ti

Nagy

ideje volt tehát Szolnokot, a Tiszán-túlnak s Erdély-

nek elöbástyáját, várerddel

ellátni s

hajóhaddal

is

védelmi

állapotba helyezni.

A

budai basa 1551.

jezetlen várat

megrohanni

márcziusban akarta már e befemert építését béketörésnek vette a

évi
;

A

vár fölszerelésével sietni kellett hát szorgosan. Szoruméliai beglerbég ezen évi szeptember elején
80 ezernyi seregével Zalánszintén rátört az országra s 60
keménnél s Péterváradnál átkelve a Dnnáu, egyenesen Titel-

porta.
koli

Mohamed

—

nek fordúla s onnan Becsevár ostromára szállá. Szeptember
11-én Csúrogon (Chyrögdön) táborozék a basa, a Tisza jobbpartján, Becsével szemben hajói pedig, »az kikben hidat akar;

')

Szálay Áíjoston

:

Négyszáz magyar

levél, 81

—

8'2, 11.
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üának c«iiuilui,« Titelbe érkeztének. ^) Szeptember 17-éii »csetertekeu nappal-éjjel, és pénteken felestekemkorig szünetlen
ltték Becsét és igen törték, « 19-dikén pedig bevették és Szeged után a török tiszai hajóhad második fhelyévé tették az
alsó Tiszán. 2)
Csanád, Lippa és Temesvár irányába intézett hódítási kirándulásokról rendszerint a becsei kikötbe,
az ottani éléstárakhoz s hadi készletekhez, a hajóraj oltalma
alá húzódott a mozlim had. Becse után egymásután estek el
aztán Aracs, Gálád, Csanád. Nagylak, Lippa, Temesvár, Szárcsa és Becskerek. Ezen erdített helyeket még 1547-ben követeié magának a török, de Martinuzzinak sikerit azokat akkor
nagy pénzáldozatok árán megváltania. Ilyen veszélyes viszonyok közt ffontosságú hadi feladattá ln Szolnoknak hadi fölszerelése, annál inkább, mert Ferdinándnak szándéka volt

A

Lippa
is

visszavétele után Becse és Becskerek megostromlására
küldeni csapatait. Szolnokon tehát ci/y iia(/t/ohhszrrü naszádos

telep fölállítását tervezte

Az 1552

a király.

dik év telén 100

közönséges naszád és 40 tiszai gálya ácsoltatott Szolnok számára a marmarosi hegyek közt.
hajóépít mestereket Komáromból küldé oda a király. ^)
hajóépítés tetemes költségeinek fedezésére a tokaji sókincstár jövedelme vétetett igénybe. *)
Az uj naszádok még nem érkeztek Szolnokra, midn a
török a rendelkezésére állott egész hatalmát összesíté az új
várnak megsemmisítésére.
catastropha nem találta Szoluokon Zay Ferenczet, ki augusztus 11-dikéig volt szolnoki kapitány. Említve volt, hogy Nesthe Lukács csak néhány hónapig
kormányozhatá a komáromi naszádosokat. Helyébe Ferdinánd
1551-ben a leghivatottabb és legmegbízhatóbb férfiút, Chemerí
Zay Ferenczet nevezé ki a dunai király-naszádosok komáromi
kapitányává, et/yszfrsjnind az összes magyarországi hajóhad

A

A

A

fökapitái lyá vá.

A
lett.

tiszai

naszádosok kapitánya Horvatinovics Bertalan
embernek dicséri, kit e hivatalra a közvéle-

Istvánfi vitéz

1) Balogh Lürinez becskereki várnagy levele
Losonczy Istvánhoz.
Becskerek, 1551. szept. 11. (Tört. Tár, 1880. évf. 597.)
=) Horváth Ferencz és
Cserepovics Miklós levele Báthory András
temesi gróflioz. Billéd, 1551. szept. 19.
Ezen XVI. századbeli levelek
publicatiííja eltt uralkodó volt történetíróinknál a nézet, hogy Becse
várát október l'.)-én foglalta el a török. Magam is osztoztam e nézetben.
(V. ö. Történelmi Adattár. I. köt. 313. 1.) Alkalmat veszek tehát magamnak az elöbbeni munkáimban nyilvánított ezen téves állításomat, az
újabban közzétett egykorú adatok alapján, ezennel helyreigazítani.
3) Magy. orsz. levtr. Ben. resol. r. Prága, 1552. jan. 22. és Bécs,

—

1552. febr.
tokaji

A

6.

pozsonyi kamara meghagyja 1552. évi január 30-dikán a
kamara comesének, Nagyfalvai Nagy Jánosnak, hogy a niarma-

*)

«

]f)8

V
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uiéuy igen alkalmasuak tartott. ^) Hadi müködóséuck uiiudazouáltal semmi híre sem maradt. Bizonyos csak az, hogy a
vármegyék köznépének verítékével épített és roppant pénzöszszeget fölemésztett Szolnokot nem volt képes megmenteni, sem
a török hajóhad menetét a Tiszán föltartóztatni de még csak
kémszolgálata sem volt a Tisza Titel-szegedi vonalán, hogy az
ellenség vizi erejét és szándékait tanulmányozhatta volna.
;

A

török hajóhad mozgását a becskereki várnagy észlelteté Becskerek és a Bábató közt lovas csapatával, és úgy adta azt híri
a tartomány fkapitányának, Losonczy Istvánnak Temesvárra. 2) Horvatinovics már szeptember 3-dikán éjjel hagyta el
Szolnokot, miután a vár parancsnokát. Nyári Lrinczet Ali
basának és Amhádnak kezeibe szolgáltatta. Nyáry Lrinczet
alapjában véve jóravaló s vitéz katonának dicsérik, a ki azonban

fegyelmet nem tudott tartani. Huszárkapitánynak jó lett volna,
de nem egy fontos vár kapitányának. ^)
Ferdinánd kénytelen volt ismét a szeraszkierátus jóvoltáért esdekelni. Oly férfiak után kellett tehát az országban
körültekintenie, kiket feukölt szellem,

elkel

állás,

eszélyes

tapintat és a fényes portán elegend ismeretség kellen képesítenek a követi állásra. Ferdinánd sokáig kereste eml)ereit és
többeket szólított fel a konstantinápolyi követség elvállalására
;

Zay Ferenczben, a kisebb dunai hajóhad nemes
fkapitányában, meg a tudós Veráncsics Antallelkes
érzelm s
ban nyugodott meg választása. ^) Veráncsics püspök és Zay

de utóvégre

is

hajóépítésliez szükségelt költségeket fizesse ki. »Sacra Mttas. Eegia,
dnus. nr. clemeutissimus, mandavit facere naves Nazadas plui-es, ad quarum dispositionem pecunia opus est nam sine pecunia non cito laboratores condiicuntur.« {Magij. nemz. múzeumi Jiézirattár. 3ISS. S. XVI
XVII. Fr. 10. Fol.)
1) »Vir fortissimus atque ad illud niunus omnium judicio accomoi-osi

;

—

(XVI. 188. 1.) Szép magyarsággal irt egy levelét iTrfroZí/i
AfiJád közié, a Fráter Gj'örgy leveleinek során.
-) Szept. 11-dikén irja Balogh Lörincz becskereki várnagy Losonczynak »liogy az Tiszán ma ménének fel az sajkák az töröké. Bizonj',
hogy kikiltem vala Imolay Kristófot avagy 25 lóval, hogy meglássák
hova mennek, osztán vagy húsz darabantot még ki is szállottak volt
harczolni. Azt monda Kristóf uram, hogy vadnak huszonöt naszáddal,
az többi mind terhes hajók, kibe élés, kibe por, micsoda és egyébféle
hadhoz való szerszám. Az Bába-tónál (Torontálban Elemér falu alatt)
érték volt el ket. Azt immár nem tudjuk, hova mennek, Becse alája,
avagy Szegedre.« (Töi-t. Tár, 1880. évf. 601. 1.)
2.58. {Budapesti kir. egyetemi
3) Kaprinay ]MSS. B. XXVIII. p.

datissinius.«

:

;

könyvtár kézirattára.)
eml. IV. k. 5—7. 1. »Párbeszéd Veráncsics Antal
Mihály között, amannak els követségérl a portánál.
quos et virtus tanto munere dignos
irja Veráncsics,
»TJbi ab iis
faciebat et imprimis genus ac patriae jíietas hortabatur, impetrari non
*)

Magy.
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—

történ,

—
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Fereucz mentek el tehát Koustautiuápolyba a portával alkuSzolnok bukását követ öt évi békét tudvalevleg e
dozni.
két magyar fúr eszközlé ki 1553. évi augusztusban. Zay
hazafias buzgalmát 1553. évi május 25-én a födemesi uradalom adományozásával jutalmazá a király. ^) Késbbi acquisitiói dúsgazdaggá tették.

A

Zayt az ezentúl többször ismételt konstantinápolyi diphuzamosabb idközökben 1557-ig távol tartották hazájától és naszádosaitól. Ezen id alatt süve, Paksi/
János, paraucsuokoskodott a dunai hajóhad fölött. Neki ír
Sfortia Pallavicini rgróf 1553. évi márcziusban, hogy a török
loraátiai küldetései

követet szívesen lássa
tüstént jelentse

Komáromban

annak megérkeztét

és

egy naszádos vajda által

felségénél Bécsben.

Paksy

márczius 20-áu ír a királynak a török követrl, és hogy Bakay
felségéhez a kapott paranMiklós naszádos vajdát küldé fel
csolat értelmében. ^) A.zonban Paksy csak tiszttartói czimeri
intézkedett a hajóhad fölött. Míg Zay odajárt a keleten, a
magyar dunai hajóhad mind jobban Bécs befolyása alá került.
Amár említett de Conf veres Alfons német dunai flottilla-parancsnok a magyar hajónépre is kiterjeszt hatalmát, noha az 1552.
évi országgylés határozottan tiltakozott az ellen, hogy a magyar
hadakat külföldiek vezéreljék. De Contreres gyakrabban lejárt
Bécsbl Komáromba, gyakorlatokat tartott a hajóhaddal, intézkedett katonai és fegyelmi ügyeiben és szakérti ítélet alá es
foutosabb dolgokban véleményt mondott. 1552. évi ápril4-ikén
írja Paksy a királynak
felségének
»De Contreres Alfons,
gályakapitánya nagysága, a közelebbi napokban Komáromba
:

érkezett egy. új fölszerelésíí hajóval, mely naszádnak nevezte-

Naszádján gyakorlatokat tartott a Dunán a naszádos
legénységgel és vajdáikkal.
naszádosok kipróbálták, szem*ügyre vették és jónak is találták a hajót de a vajdák egyszersmind azt is kérelmezik felségétl hagyná meg a nevezett
gályakapitánynak, hogy az átszivárgó ósdi komáromi naszádok
helyett a bemutatott naszádhoz hasonló új hadi hajókat szállíttasson le.« ^)
Midn Zay, ki követjárása idején s még azután is folyton élt a naszádosok fkapitánya czímével, 1557-ben haza jött
Konstantinápolyból, a magyar dunai hajóhad ügyeire, melyek
immár különben is a német flottilla-parancsnokok hivatási
tik.

A

;

:

quod rogabantur: iu Fvaiiciscuni cogiiomeuto Zay, vivuin uulnleiu
cordatuiu et nazadaruiu classis Dauubii niinoris sumuiiuu duceui, atque
in iiie, apud regem omniuni mininiuin, vei'sa suut suffragia.«
potuit,

')

Thallóczij

-)

Bécsi
U. o.

3)

titíz.

:

id.

m.

levtr,

170.
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körébe vonattak, csak kevés Lefolyást gyakorolhatott. Annak
legalább sehol sem találom nyomát, hogy visszajövetelekor
ismét és rögtön átvette volna Paksytól a naszádosok parancsnokságát s azt három esztendeig viselte volna. St ez lehetetlen

miután Zayt 15.57-ben részint követi jelentései, részint
el. 15.58-ban pedig Ugróczon várat épít
és számadásait rendezi, mialatt mindig Paksy igazgatja Komáromban a naszádosok dolgát. ^) 1560. szept. havában már a
kassai fkapitányságban találjuk Zayt: de a naszádosok fkapitányi czímét még most is viseli.
A török békében, mint közönségesen, most sem lehetett
bízni. Ferdinánd, mintha nagy veszély elérzete gyötörte volna
lelkét, minden buzgalmát egyesité most és lázas tevékenységet
fejte ki, hogy szárazi és vizi hadseregét és az ország védbástyáit jó karba helyezze. Az 15.5,3. évi soproni országgylésre
személyesen ment el két fiának, Miksa királynak és Károly
fherczegnek kíséretében. »Ill
úgymond
bogy a rendek
is volt,

birtokügyei foglalják

—

most. a

végs szükség

Vegyék

tekintetbe,

—

idején, erejökön felül

hogy a hadsereg

áldozzanak.

is

hajóhad ellátására
Magyarország összes jövedelmei sem elegendk. « ^) A rendek
teljes készséggel járultak a király óhajának teljesítéséhez s
czélirányosnak látták, hogy a nevezetesebb és javítást igényl
várak, többi közt a Dunán Gyr és Komárom, újból megersíttessenek és a szükséges rséggel elláttassanak.
várerdítési
instructio Kari Jakab udvari embernek adatott ki, hogy azt
és

A

Sfortiával

is közölje, és ez

utóbbi javaslatot terjeszszen ö felsége

Gyr

megersítésére javaslá, bogy a két század
naszádos, saját Jccqyitdnya és vajdái alatt, továbbra is megmaradjon Gyrött. De szükséges, hogy a naszádosok melJe kirendelt 200 <iijalo<jnak vagy az eddigi Thót Bálint legyen a vezére,
vagy pedig Nagy Balázs, a várbeli gyalogság parancsnoka. ^)
Komáromnak hozzávetleges ellátására 400 labanczon és 150
buszáron kívül még 528 naszádos is kívántatott. ^)
készületek országszerte mindenütt nagy erfeszítéssel
s javában folytak, midn a rendek 1556-ban január havában
elé.

Sfortia

A
1)

ThaUóczy L.

:

Zay Ferencz.

Fraknói:'Magj. országgyl. emlékek. líL.ilH.
3) Bécsi titk. levtr. Sfortia levele Ferdinándhoz. 1554. aug. 23.
A két századot kitev g3'ori naszádos legénység fejszámát nem lehet
kerekszámbau éppen '200-nak venni. 'J'íz-húszszal hol többet, hol kevesebbet számított egy század. Az 1556. évi márcz. .3-dikáról való katonai
kimutatás 179 fnyire teszi a két gyri naszádos századot.
-)

—

—

*) U. o.
Kimutatása az összes
nak Magyarországban, 1556. márcz. 2.

császári határvidéki katonaság»Co7norn. Ain

— 3Iondatik benne

:

vanndl Teutsch knecht 400, Nassadisten 528, geringe Phardt 150
Hivatkozik e kimutatásra Biu-holtz is. (Oklevélkötet, 616. 1.)

.

.

.-^

;
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A

vizi had dol^
orszá^Syülésre jöttek ismét egybe Pozsonybau.
megelégedve.
egészen
voltak
ffábau eddigelé történtekkel uem
a gylésen
Na'tyobb megnvuo-tatást kívántak e tekintetben
folterrendek
a
mondják
nézve
»Avra
ielenvolt királytól.
hztosahban
hogij hadi készületeink heh/esehben,
iesztésökben,

—

^

hajóhadra
köimyehhon haladhassanak dre, lehetié!/ ers
eltt a Dunán mehj
mindenek
pedig
még
van szUksé<iünk,
azután a többi folgamonanvohh leqmn az oUenséq hajóhadánálMert ezen folyóTiszán.
és
kon nevezetesen a Száván, Dráván

és

részeibe behatolni. A
kon szokott az ellenség az ország bels
ebbeli meggyohajóhadra ohj naqy súlyt fektetnek a rendek (és
is igazolja),
tapasztalás
és
a józan ész
mondják
zödésöket
fparancsnoksága
hajóhad
a
látják,hogij
kivánaicluak

—

miszerint

egyikére bizasnek,
lehetleg a király ö felsége fenséges fiainallegyen
a királynak,
személyesítöje
ki a hajóhadnál éppen úgy
személyekirálynak
a
felségének
valamint a szárazt hadaknál
sen jelen kell lennie

deneket

teljes

:

végezvén, intézvén, és

kormányozván min-

hatalommaU ^) Ismételve sürgették a váraknak,
Komáromnak megersítését is. Ha a

különösen Gyrnek és
megteszi, remeim lehet,
király mindezt gvorsan és kell módon
fogja óvni, sot az
bo<Ty az országod további veszteségektl meg
esetben az ország
elvVsztetteketls visszaszerezheti. Ellenkez
király személyes
a
minthogy
állani,
fog
nvitva
iz ellenséo- eltt
fog mutatkozni
csüggedés
és
zavar
mindenütt
nélkül
vezetése
távolléte alatt számos
mint az elmúlt években is a király

úgyszólván ellentallas
és az országnak egész alsó része,
2)
került.
hatalmába
törökök
a
nélkül,
^
csak
király válasza a rendek ezen fölterjesztésére
mit
királyfiról
a
hogy
tudni,
nem
van meg, és így

ersség

A

töredékesen
felelt az országgylésnek.

1)

»Ac ut

De

rectius, securius

a dunai naszádos-állomások meg-

ac facilius cuucta procedant, navalem
hostili classe superior

Danuhio, quae
etiam classem, primum quidem in
sit

deinde

ver

in reliquis fluminibus, utpote

Savó, Bravó, Tibisco, pei
pátere magis sólet,

ad interiora regni
nu'ae scilicet aditus liosti facilior
liuiussentiunt, tantnmque
mature instruendam esse ordines regni
(uti et ratio et experienmodi navali classe momenti situm esse affirmant
sereut si fteri commode qiieat unus ex
tia ipsa iam saepius declaravit)
praep-^endus
eius Maiestatis nataU ipsi elássa

m

ait

Libenssacrae

personaliter an exercitu

Maiestatem
videretur, qui, quod sacram regiam
nayah clas.e, et
explicatum est,
terrestri facere oportere superius
instructissnna, ipse pei"numero gentium et omnibus rebus necessariis
quando
et imperio regat et moderetur ;
fieiat, cmicta scilicet auth-n-itate
recte atque ordine gerenda
quidem principis ipsius presentiana ad omnia
esse, adeoque sme ea tiu tia

m

administrandaque magnopere necessariam

status et ordines i-egm
orszácjgynl. emlekelc, III,
opere pretium esse ducunt.« (M.

Lnem

parari%xpediüonem

2) TJ. o. 48.5.

,

suWe
.55,3.)

repetexe

;
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ersítését teljesíté, szaporítván azok személyzetét, kijavíttatván
pótolván fegyverzetöket és hajóikat. ^)
Ferdinánd ügyei mindazonáltal na})ról-napra rosszaljbra
fordultak.
portával kezdett békealkudozásoknak nem lett
meg a kivánt eredmények, és Ali, a budai basa, parancsot
kapott, hogy egész erejével János Zsigmond mellé álljon. Magyarországban tehát ismét megújult a török háború, s a veszedelem 1556. évi június közepén Szigetvár felé fordult.
budai
basa nagy készülettel szállott a vár alá s negyven napig ostromolta azt, mert
panaszolja Ali Paksy Jánosnak
»az
szigetiek sok pusztítást tettének az fölségös császár földén
mert mikor neköm adá az fölységös császár budai tiszttartóságot, egy hónapja nem volt, hogy az szigetiek tizennégy hajót
vertek föl az Duna mellett és harmincz török asszonyállatnál
többet vittek be mert az hajókat oünét alól nem bocsátják
éléssel, hanem mind fölverik. « ^) Szigetet Horvát- Stáncsics
Márko, hazaíiságban és vitézségben a Szondiak és Dobók társa
védte, kezdetben csak Danhausen György segítségével, ki a
stájer földrl kisebb sajkákból álló Üottillával úszott alá a
Mura vizén, magával hozva a király által küldött német fölment hadakat.^) Nemsokára megérkeztek jelentékeny hadaikkal Nádasdy Tamás, Zrínyi Miklós, majd Ferdinánd fherczeg
is,
s megmentették a fenyegetett várat és országrészt. De
különben nem segítettek az általánosan megromlott országos
helyzeten. Horvátországban 1557-ben szerencsétlenül folyt a
háború s a törökök nagy foglalásokat tettek. Magyarországban
32 megyére olvadt le Ferdinánd területe a többi részek vagy
elpártoltak, vagy török hatalom alatt álltak. Az 1558. évi
frankfurti birodalmi gylés márcz. 14-én föltette ugyan Ferdinánd fejére a német császári koronát, de fejedelmi hatalomkörének ezen növekedése sem volt képes elhárítani a délrl
magyarországi rendek elégületlensége
íenyeget veszélyt.
Ferdinánd kormányával egyre komolyabb alakban nyilatkozott,
a sérelmek évrl-évre szaporodtak. Az 1558-dik év szén pedig
mind Izabella hadvezérei, mind a porta nagyobb erélylyel
s

A

A

—

—

;

;

A

1) A magy. nemz. múzeum könyvtárában (Ful. Lat. Nr. 842.) rzött
kéziratban a következ, eddigelé ismeretlen, új naszádos vajdák fordulnak el
1556-ban két »custodes Nazadarum Reg. Mjtis in ripa
Danubii sub arcé Posonieusi collocatorum ;« 1558-ban a nyolcz komáromi
vajda közt Sryzdick Péter^ Syge.idy András, Pozsgay János, Demesi
Horváth Péter és Nagy Máté. Sellyén 1567-ben Nagy Ferencz,ki a csepelszigeti két Csicsó községet reclamálja. (V. ö. Bidermann, id. m. 8. 1.)
-) Szádeczky Lajos: Szigetvár els osti'omához. (Tört. Tár. 1881.

e<ry

:

:

évf.

268—269.

11.)

Bas. Herold: Rermn contra turcas auspiciis Ferdinánd! A. 1556.
in interanmensi Pannónia gestarum. {Kovachich : Script. r. Hung. II.)
')
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meg a hadi munkálatokat, a mi arra ösztöuzé Ferdinándot, hogy vizi »ármádiá«-ját rendbe hozza és harczképessé tegye. Egy egykorú jegyzék tanúsága szerint készletben
indították

ekkor Bécsben a magyarországi hadjárat számára 12
gálya és 100 naszád. ') Frankfurtban pedig beleegyeztek a
német fejedelmek, hogy a Regensburgban már ez eltt felajánlott adónak még fizetetleu része Bécs, Komárom és Gyr
ersítésére fordíttassék. 1560. márczius 4-dikére a horvát- és
tótországi rendek is összehivattak Zágrábba. Biztosai/á Tahi
Ferencz flovászmester és Alamberg Jakab laibachi kapitány
mellé, kétségkívül a Száva- és Dráva-vonal, szóval a horvát
végek hadi lábon tartásának megbeszélése végett, Zay Ferenczet, a komáromi naszádosok fkapitányát is kinevezé a király.
Zay megjelent a tartomáuygyülésen, de nem sokat lendített
ama végházak elhanyagolt állapotán.
Azonban most még nem került a sor háborúra de a hadi
eszközök, az eleség és a külföldi katonaság leevezése szüntelen
igénybe vette úgy az osztrák, mint a magyar dunai hajórajt.
1.56 l-ben június 13-dikán khur-trieri és müusteri hadnépek
érkezének a Dunán a Eegensburgi Wolfram sdorf vezérlete alatt,
volt

;

s

Bécsbl Magyarországba

vel egyesültek

aNyitra

és

küldetve, gr. Moutecuculinak seregé-

Garam

közti térségen. 1562. évi nov.

béke jött létre a szultán és Ferdinánd között, mely
Frankfurtban a német birodalmi rendek színe eltt nyolcz évre
szabatott.
dunai hajóhadban szolgáló külföldi legénység, az
olasz »barchiroli«-k, Ferabosti Péter gyri katonai biztos felügyelete alatt dunai hidak építésével tölték a béke idejét. Idközben 1564. júl. 2ö-én I. Ferdinánd is megsznt élni. Elsszülött fia Miksa, ki egy évvel elbb koronáztatott meg magyar
királylyá. háboríttatlanul léphetett atyja megüresedett trónjára.
trónon azonban nem sok öröm várt sem Miksára, sem
az 1576-bau
követ fiára Rudolfra. Ez a korszak, 1564-tl
a XVII. század els tizedéig, a török hódoltatásoknak és a
magyar nemzet szenvedéseinek legpanaszosabb korszaka. Betöltik János Zsigmond sikertelen küzdelmei Szulejmán szultánnak, Szokoli Musztafa, Hassán, Pertef, Arszlán, Ferhád és
Szinán basáknak irtóháborúi Schwendi Lázár, Salm Eckhard,
Mansfeld Károly ésErneszt fherczeg védelmi harczai; Karácson
György és Gubecz Máté pórlázadása a nyolcz-nyolcz évre
kötött fegyverszünetek egész sorozata, de melyek alatt a török
bégek rablásai, az országot elözönl idegen katonaság hatalmaskodásai és zsarolásai folyton folytak a sríí egymásutánban
27-én
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;

;
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következett országgylések, melyeken szüntelen csak a közoltalmi eszközökrl, sérelmek orvoslatáról, adóemelésrl és hadállításról tanácskoztak, de melyek azért sem a kedélyek forrongását, sem a kormány visszásságait, sem az idegen befolyás
zsarnokságát s a hódoltság nyomorát, sem végre a szerencsétlenségeket, melyeket a balsors ez idben a hazára mért, meg
nem szüntették.
kor sötét gyászlapjairól, melyeken csak a
Zrinyi Miklósok, Dobó Istvánok, Pálfty Miklósok és még néhány
magyar hadnagynak hsi neve tündököl, kevés olyan hadi
esemény domborodik ki, hogy emiékök közt a naszádosok vitéz
tettei is külön följegyzésre méltattak volna. Yizi hadaink csak
Szigetvár,
és Esztergom ostrománál voltak dönt szerepre
felhasználva, a nélkül azonban, hogy részvetk az ütközetekben
jelentékenyebb elnyöket tudott volna biztosítani hadainknak
az ottomán túlervel szemben.
Midn Miksa király az 1566. évi országgylés végzéseit
megersíté, már újra kezdetét vette vala a török liáború, mely
(jryula elestét vonta maga után. Csakhamar a hetvenéves
Szulejmán is megindult hatodik magyarországi hadjáratára.
Miksa nagy buzgóságot fejtett ki a hadak gyjtésében és fölszerelésében.
német birodalom örökös tartományai és
Magyarország százezret meghaladó hadsereget állítottak fel a

A

Gyr

A

közeled veszedelem elhárítására. A dunai hajóhad összes állományát 12 jól fölszerelt régi gálya s 2 vergantin hajó, továbbá
10 új gálya és a komáromi 80 naszáddal együtt 160 ó és újból
ácsolt fegyveres naszád, nemkülönben 30 teherhajó és számos más

A

egyéb vizi járóm képezte.^)
Bécsbl alászálló császári hadaknak rendes gy ülhelye és kiindulási pontja mindig Komárom.
komáromi hadközpontosítás csak növelte tehát az ottani
naszádtelep fontosságát. De azért, a mióta Zay a fels részekben kapitányoskodék és Kassa várában parancsolt, a komáromi
magyar naszádosokon folyton folyvást helyettesek, vagy rövid
idre alkalmazott kapitányok vezérkedének. Most, hogy a
liáború újból beköszöntött, azt tanácsolta Veráncsics a királynak töltse be állandóan a naszádkapitányi állást, melynek
fontossága a háborús viszonyok közt mód felett fokozódott.
Javaslatba hozta: Forgách Simont, a lippai, temesvári és váradi
hst, a dunántúli részek késbbi fkapitányát Balassa Jánost,
ki 1551-ben Paksy Jánossal együtt a követi küldetésben távollev Zay Ferenczet helyettesíté a szolnoki naszádosoknál s
most a megyei fölkel nemességnek s a bányavárosoknak volt

A

:

;

welcher gestalt die Röm. Kay. May. mit
Evtzhertzoo; Fevdinandfm und aiideren
Fürsttíii vnd jrtini Knegfsvolk den 12. Angusti aus Wien wider den 'J'ürkiscben Feind angezogen. Niivnberg-, 1560. {Nemz. máz, könyvtár.)
'
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kapitánya végre magát Zay Fereucz kassai parancsnokot, lia
ugyan hajlandó lenne Kassáról távozni, »cum alias etiam praefuit huic officio, et didicerit modum in cognosceudis technis
turcicis, servandisque exploratoribus.« ^)
Miksa mellzte Veráncsics fölterjesztését részint azért,
mert a német dunai flotta 3000 harczossal volt benépesítve,
tehát a magyar vizi hadert meghaladó túlerejénél fogva fölötte
állt emennek, st a komáromiak, mint kisebb hadosztály, a
német flottának alá voltak rendelve részint pedig azért, mert
a megnevezett három vitézt nem uélkülözheté a király azon a
helyen, melyet dicsérettel betöltöttek. Az összes dunai hader
élére tehát Rdchenhach Fülöp, rhódusi lovag állitatott fkapisegítségére rendeltettek Gersd Petlw János
tányi ranggal
komáromi fispán a komáromi magyar naszádosok parancsnémet részrl pedig
noka, és Zárai Pál (Paulus Jadrensis),
;

;

;

;

—

Flach Fülöp alkapitány. 2)
33 hajójával, melyeken a szükséges hadi eszZárai az
közöket és az ostromkészletet elhelyezé, indulókészen állott
már, midn a ftáborból parancs érkezett, hogy az egyesült
s ez utóbbiak legnagyobb számmagyar és német naszádosok
induljanak az Esztergom
ban olaszok és dalmátok voltak
alatt horgonyzó török hajóhad ellen s igyekezzenek azt szétverni.
török hajóhad néhányszor alkalmat nyújtott sért ingerkedésekkel támadásra birni a mieinket de azok megelégedtek
avval, hogy helyökbl kimozdultak s a Dunán felszállingózó
török sajkák kaczérkodásával szembe csatarendben felállottak.
Flach Fülöp, ámbár hajóhadunk bátran versenyezhetett a
törökkel, nem volt rábírható, hogy megütközzék.^)
Szulejmán június 16-án érkezett Nándorfehérvárra s
hadait Szabácsnál által vitetvén a Dunán, innen Eger alá akart

—

—

A

;

indulni,

midn

hirét vette,

hogy egykori étekfogóját Mohamedet

Veráncsics összes munkái. (Magy. tört. emlék. XX. 201. 1.)
2) História der gantz kleglichen und erbermlichen Einnehmung
der trefflichen Haupt-Festung Sigeth in Ungarn. {M. nemz. múz. könyv»Kayser Maximilián hat
tár.) Egy másik egykorú krónikában olvassuk
nnter dessen ein Armada auft' die Donau von zwalf Oaleen vnd 30 Lastschiffen, samt viel anderen grossen Schiffen zurüsten lassen, vnd dermassen
^)

:

bewahret, dass sie von den Pfeilen und Flitsclien sicher. Auf denen waren
viel Stück gi-osses Gescliützes mit Kugeln, Pulver und dreytausend streitbaren Kriegsmannern, mehrentheil Italianern geordnet. Diese Armada
wurde durch den Ritter Philipp Reichenbach genandt, einen deutschen
Eohdyser Ordens, geregiert.«
^) »Classis nullo facto opere pretio Comaronii haesit in anclioris.
Subierant quidem adverso Danubio hostium trierarchi, navalesque socii,
et nostri ex adverso explieatis ordinibus prodierunt, sic ut ambae classes
concursurae viderentur sed detrectante pugnam Flacco, quamquam viribns haud impare, diseessum ntriiupn' absqiu' cerfamiiu' est.-< (/.s'/t)íí/H/'//
XXIII, ;U0 :^11. 11.)
;

—
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rség hadnagyai Siklósnál megtámadták és megölték.
megmásítá tervét a szultán. Zrinyi Miklós megfeuyítését
Szigetvár kiostromlását elbbre tette most az egri hadjáratszigeti

hirre

Hajókkal, hídkészletekkel, szerszámokkal és alkalmas
mesterekkel annyira el volt látva a török tábor, hogy Eszéknél
16 nap alatt egy 4800 lépésnyi hosszúságú hidat varázsolhatott
el a táborszerek elmozdítására. Aug. 5-dikén Szigetvár alá
érkezett Szulejmán.
vár rsége 2500 magyar és horvát vitézbl állott. Vezérök, Zrinyi Miklós, megesküdött nekik és
neki, hogy a várat fel nem adják haláliglan.
Míg a derék hsök az elzárt várfalak közt a legvégsre
határozzák magokat s a királyi oltalomba bizton remélnek,
az alatt Gyrnél, hol czéltalanúl vesztegle a fsereg, tábori
tanácskozmány tartatik, melyben határozatba megy, hogy a
király és serege továbbra is Gyrnél maradjon s ott várja be a
közbe jövend eseményeket. Zrinyi tehát segély nélkül hagyatott,— s ismeretes, hogy szept. 8-án a dics hssel együtt Sziget
is elesett. INIiksa nagyszabású hadi készületeinek s a dunai flotta
fölszerelésének is csak az volt czélja, hogy a török hadaknak
Gyr és Komárom alá érkezését s illetve Bécs és Ausztria
veszélyeztetését meggátolja.
német hajóhad Pozsony alatt és
a Rába torkolatánál horgonyzott.
magyar hajósokkal Peth
János rándult ki néhányszor Esztergom felé, Gyrré és Tata
irányába a török tábort háborgatni. Még augusztus végével
is azon tündék a magyar sereg
a császár Esztergom vagy
Fehérvár ellen fordúl-e ? Senki sem gyanítá, hogy a sebes elhaladás helyett, melynek
TahyFerencz tanácsa és Salm terve
szerint
Esztergomnak a Duna-völgy kulcsának fölmentése
lett volna közvetlen czélja, szégyenteljes tétlenségre lesz kárhoztatva a hajósokon kívül 92,104 emberbl álló tekintélyes
hadsereg.
német stratégiának vagy a túlóvatos vezéreknek
ezen bnét súlyosbítja ama körülmény, hogy szept. els napjaiban már ország-világ eltt tudva volt a padisának azon foganál.

A

k

A

A
:

—

—

A

mely szerint nem megy el Sziget alól, még
ha Esztergomot és Budát koczkáztatná is. Mindazáltal Miksa
a komáromi hajóhadat, mely a lovasság által támogatva egyedásszertt kijelentése,

bevehette volna Esztergomot, megfoghatatlan intézkevisszahivatá állomáshelyére. ^) Eljárását azzal menté,
hogy az Al-Dunáról vett tudósítások szeiint a török Sziget
hírek
bevétele után egyenesen
felé akart felvonulni.
dül

is

déssel

Gyr

azonban

nem

valósultak.

E

^)

V. ö. Marrzali : Eegesták a külföldi levéltárakból. (Tört.. Tár.
1S78. évf. III. f.)
") Neioe Zeituiu] von eroherniio- viid \erlnst dev tiedpr Vesturigen
Giiila vnd Ziget. (M. nemz. múz. kínij'vtár.)
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Szigetuél elhalt tízulejmáu utódával, Szelimmel, fegyverszünetet tartott feu Miksa. Az ország legnagyobb része a

béke áldásait élvezbeté. János Zsigmond erdélyi fejedelemmel
1570. tavaszán egyezség jött létre, melyet utóda, Báthory István is megersített.
határszéli basák nem szüntették meg
ugyan teljesen kalandozásaikat a király területén, és többször
véres csatározásokra is került a dolog de nagyobb hadjáratra
nem gondoltak most a portán. Miksa és a magyarok csak
1571-ben, a török hajóhad fölött kivívott lepautói diadal után,
vették el ismét a török ellen indítandó nagy hadjáratnak tervét, de melyet egyáltalában nem érvényesíthettek.
Az élet és vagyon bizonytalansága, az ellenség betöréseitl való állandó rettegés, meglazítá az államrend kötelékeit
és annyira elmérgesíté a társadalmi viszonyokat, hogy senki
som érezheté magát biztosnak a maga jószágában és házában.
Prédáltak és dúltak nem csak a török bégek és a német katonák, de magok a magyar hatalmasok is erszakoskodának
egymás közt vagy alattvalóikkal, és ezek ismét uraikkal. Komárom vidékén a vizén és szárazon uralkodó, a császárnak és
német tábornokainak kegyeit legbségesebben élvez naszádos
vajdák hatalmaskodtak legjobban. Az elbizakodott szellemrl,
mely a király ezen elkényeztetett kegyenczeit különféle sérelmes dolgok elkövetésére hevíté, a Veráncsics egri püspök és
Németh Dénes naszádos vajda közt elfordult panaszos ügy
tesz figyelemre méltó tanúságot.
1569. évi jún. 19-én ezt írja Veráncsics Antal Miksa csáközel múlt napokban egy Németh Dénes nevezet
szárnak: »
naszádos vajda, Sellye városomnak vendége és lakosa, bepanaszolt engem felségednél, hogy a házát erszakkal elvettem.

A

;

A

F()lmutatta elttem felségednek kétrendbeli parancsolatát,
melyekkel felséged ersen meghagyta, hogy az e féle hatalmaskodásoktól tartózkodjam s a vajda házát vissza adjam. Azonban
nem úgy áll a dolog, a mint azt felségednek Németh Dénes
eladta. Én azt kívánom, hogy ezen ügy a peres útra tereitessék
és annak módja szerint megvizsgáltassék. Nem illend ugyanis,
hogy olyan eml)cr. mint Németh Dénes, a saját földesurát el
s holott csak vendég és jövevény, nemesi s követne ismerje,
kezésképen örök jogokat bitoroljon s követeljen magának. A
dolog nagyon megérdemli, hogy felséged tlem is hallja, miben
áll e bajos ügyem, melybe ezen emberrel s még más három
vajdával, mint vendégeimmel és zselléreimmel, keveredtem.
Ugyanis az említett vajdák Sellyérl házasodtak s feleségeikkel ugyanott földbirtokot és más egyéb javakat is kaptak.
Ennek következtében most már nem tekintik magokat zselléreknek és vendégíiépnck, hanem városi polgároknak. Ragasz-

—

DTt.

szentkl4rav

j.

a dunai jia.iúhadak türtknete.
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;
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koduak az ö iinszádos szabadalmaikhoz, és mivel a királyi terhek viselésétl fel vannak mentve, engem sem akarnak elismerni, a ki pedig földesurok vagyok. Számtalan orczátlanságaikon kívül, melyeket nem átallanak ellenem elkövetni, még perelni
és veszekedni is merészelnek velem, mintha részestársaim lennének jószágaimban. Ez ellenkezik a magyar nemzeti törvényekkel és módfelett sérti az anyaszentegyház jogait is, melyek
oltalmazására és megtartására minket egyháziakat súlyos eskü
kötelez. Felségednek legutóbbi török hadjárata alkalmával az
említett sellyei vajdákra

is

két teljesen fölszerelt és hajós-

népekkel fölruházott naszád bízatott. Elérkezettnek látták
tehát az alkalmat, hogy gonosz szándékukat rajtam kitöltsék
és megbosszuljanak. E czélból fölevedztek a Vág folyón Sellyére,
s összes naszádosaikkal rátörvén a városra, miután abban
számtalan erszakoskodásokat elkövettek, végre az én házamba
is behatoltak, abban különféle kihágásokra, ellenem és tisztjeim ellen szórt szörny káromkodásokra, st még vérontásra
is vetemedtek, háznépem
közííl némelyeket megsebesítettek,
másokat kegyetlenül elvertek. Beelégedvén aztán e gonoszságokkal s azzal fenyegetzvén, hogy visszajövetkor még nagyobb
dolgokat fognak mi vélni, eltávoztak. ítélje meg tehát kegyesen
felséged lehet-e s kell-e ilyen vendéguépet avagy zselléreket
birtokaimon trnöm ? És ha felséged katonáitól kell nekünk
magyaroknak ilyen s hasonló igazságtalanságokat elviselnünk
nem látom be, ki fog bennünket akkor az elnyomatás ellen
oltalmazni és megvédeni? Én mégis csak kissé különb szolgája
és azért kérem
vagyok királyi felségednek, mint eme vajdák,
is felségedet, szabadítson meg engem az e féle vendégnéptl,
»quum homines sünt supra modum arrogantes et temerarii
idque vei hoc solo titulo, quod vaywodae sínt Majestatis vestrae
:

—

classiarii.«

^)

A király

éppen úgy

lanságait, a mint

nem

nem

fékezé a naszádosok rakouczát-

fékezé vala a zsarolásokat, melyekkel

zsoldosai véreinket országszerte nyomorgatták. Az
1576. évi január és februárban tartott pozsonyi országgylésen
némikép még mentegetni is akará a kir. kamara a katonaság
kihágásait, emlékeztetvén a királyt jelentse ki a felháborodott
rendeknek, hogy minden igyekezete daczára sem képes a zsoldot mindig rendesen kiszolgáltatni, a minek ismét az a következménye, hogy a katonák a jobbágyoktól fizetés nélkül veszik
el az élelmi czikkeket s hogy a lakosságon erkölcstelen hatalmaskodásokat kíWetnek el. Ily zsarohisokat legczélszerl)ben

külföldi

:

')

Szalay László

(Mag-y. tört. emlékek.

és Weitzel (liisxláv

XX.)

:

Veráncsics A.
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mmikái.
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Úgy lehetue megszutetui, ha a vármegyék magokra vállalnák
a katonaság fizetését viszont a király ennek fejében átengedné
;

nekik az

acl<)t

fölmentené

és

Ugyanekkor

ket az állandó lovasság tartásától.^)

jöttek létre némely katonai reformok

Hor-

vátországban és Szlavóniában, melyek folyami hader-rendszerünkkel összeköttetésben állnak. Minthogy a török foglalások igen nagymérvek voltak s Horvátországot és Szlavóniát majdnem teljesen elnyelvén, a hódoltsági területet
úgyszólván észrevétlenül egészen Németország határáig elnyújtották Miksa császár, nehogy ebbl nagyobb veszély háromoljék a birodalomra, felhívta a német birodalmi rendeket, hogy
a törökök ellen egy határgrófságot állítsanak fel s alapítsanak
egy új lovagrendet, melynek kötelességévé tétetnék kisebb csatározásokban ugyan, de folytonosan harczolni a törökökkel.
javaslat kedvezen fogadtatott s a horvát-szlavón határoknak, az úgynevezett örökös generalátnsnak védelme a magyar
Icirályra, mint az osztrák uralkodóház tagjára ruháztatott át.^)
Kkkép Ivcletkezett Horvát- és Szlavonországokban az alkotmányellenes els generalátus, mely Miksa tróuutóda, Rudolf
király alatt csupa katonaság lakta külön territoriális egyeddé
tömörült s /'Jövel a Szárán és Diáráii egij kiilöti, rövid tartant
vízi hader ólloviányt is létesített a, Száva- és Kulpa-vonal 7neg:

A

erösitésé)'/'. ^)

Különben Rudolf általán nem szándékozott sokat foglalkozni a magyarországi ügyekkel. Néhány hónappal trónralépte
után meghosszabbította a török portával a békét s testvéreit,
Emésztet és Károlyt, Magyar- és Horvátországiján a hadi
iigyekre nézve helynökeivé rendelte, mely intézkedése az országközelégületlenséget keltett.
dunai hajóhad bécsi osztályát legelbb is szertartási
czélra használta fel. Az 1578. évi pozsonyi országgylésre
])aii

A

nagyékességü fejedelmi hajón és a bécsi hadi hajóraj kíséretében érkezik Pozsonyba, Fejérkövy István veszprémi püspökkel
és Czobor Imrével. Az összes rendeli a Duna partján fogadják
és szemtanúi a nagyszer hajópompának és a vizi had katonai
tisztelgésének. Csakhogy e sok fénynek és küls máznak rothadt volt a magva. Az 1578. évi országgylés els feliratában
az foglaltatik, hogy a komáromi vár rsége és az ott elhelyezett magyar naszádosok ötven hónap óta nem kapták zsoldjaikat és azt kifizetni kérik. A komáromi vajdák és naszádosok
Magy. országgylési emlékek. VI. 135 — 136. 11.
m. 550. 1. — Valvasor : Bescla'eibnng iles Hei'zog(lü.sai- : Beschreiliung des Herzogtlmms Steyer1.
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Fraknói
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Tnlvdnfy, id.

Uinnis Krain,
mark, 464. 1.
=)

:

:!47.

Eiigelj id.

—

m.
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megírták nyomorukat uémely vármegyékoek is és elpauaszolhogy raeziteleuséget, éhséget és miuclemiemü szükséget
kénytelenek szenvedni. Egyszersmind tiltakoznak a király azon
szándéka ellen, hogy ket el akarja helyeikrl mozdítani s másfelé küldeni. Ok nem távoznak Komáromból egy tapodtat sem,
míg zsoldjaikat meg nem kapják. Kérik tehát a rendek a
ták,

királyt

:

legyen rá gondja, hogy naszádosai

kifizettessenek

s

jövben pontosabban kapják illetékeiket, nehogy e miatt Komárom, a mindenek fölött legnagyobb fontosságú hadállomás,

A király Ígérte ugyan, hogy gondoskodni fog
hadak fizetésének pontosabb kiszolgáltatásáról, de azért
minden csak a réginél maradt. ^) A magyar kamarához, a rendek felszólítását megelzleg, sürget levelet intézett a naszádosok hátralékainak kifizetése érdekében de a magyar kamara,
melyre a bécsi kamara és az udvari kormány részérl túlságos

veszélyeztessék.

a

;

honvédelmi terhek háríttattak, nem volt képes
^)
magyarországi katonaság közt, a naszádos nép közt is, napról-napra alább hanyatlott a fegyelem, s a katonák tetszésök szerint szokták állomáshelyeiket megtartani, változtatni, vagy végkép távozni a hadi
szolgálatból. Ezen nem sokat javított a király rendelete, mely
szerint a németországi hadaknál gyakorlatban állott katonai
rendszabályokat az összes magyarországi hadaknál is életbeléphadi kormány gyöngesége s a romboló idöviszonyok
tette.
nlkalmatlanná tették Rudolf uralkodását hatályosabb reformok
l)ehozatalára. Az 1582
1593. országgyíiléseken a véghelyek
megvizsgálása is elrendeltetett, s e végbl országos bizottságok
bizottküldettek ki az országnak mind a négy kerületébe.
ságok el is jártak küldetéseikben s földerítették a hiányok,
de azért
visszaélések és törvénytelenségek hosszú sorát
és igazságtalan

eleget tenni a király kivánatának.

A

A

—

A

;

—

Fraknói : Mag}', országgyül. eml. VI. 259. 1.
1578. évi jan. 4-én Bécsben kelt levelében a következíSket írja
Rudolf a pozsonjd kamarának » Minimé oiius esse arbitramni" nobis
ostendere, quantae liostium directioni agev Comavomiensis
et partes vicinae
plató Danubio, subiectae sint, quod superior
annorum clades satis suiierqne docent. Quin et proximis diebus certo
intelleximus, Turoos Sti-igonienses, temporis opportuuitate fretos, in partes illas irruptionern omnino decreuisse. Vt igr. pericnlum inde impendens
declinetur, milites Nassadistas, atqiie Germanos, quoad excubias peragendas et glaciem rumpendam paratiores sint, subsidio aliquo pecuniario
recreandos duximus. Ad quam quideni rem in Aula nra in liac í'estinacione nullám ronem habemus. Quamobrem vobis etiani atque etiam
iTiandantes praecipimus, ut considerata periculi magniludine, praefatos
')

-)

:

—

milites duornm millium florenorum summa, ex quibuscunque prouentibus
subleuetis
atque sí eandem in proniptu non babueritis, mille florenos
mutuo aliunde accipiatis, et qnamprimum eo mittatis, de reliíjuis autem
;

spem aliquani certam

illis in\'ciatis.« {Maijij. or.tz. levlv. lien. resol.)
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liadi
megmaradt a régi szomorú állapotl)au. A csaszan
idcAz
ügyeit.
ország
az
intézték
tíinács és az udvari kamara
szntek
nem
erszakoskodásai
parancsnokok
o-eu hadak és

miudcMi

daczára, ismemellett a törökök, a fenálló békekötés
meg tzze vívtak
várakat
telve betörtek a király területére,
rabláuczra fttzve liurczolvassal pusztítottak s a lakosok ezreit
császáriak ismet, hogy a
a
és
magyarok
')
magokkal.
ták el
ellen folytattak a
szomszédok
kölcsönt visszaadják, a török
magyar
csatározásokat.
bosszúálló
nélküli
töbl)nyire terv
parancsnok, a
komáromi
Miklós
Pálffy
különösen
közt
vezérek
apróbb dunai viadalban,
félhold réme. tünteté ki magát számos
naszádosok segítségével bámulni való
meo-

E

A

A

melyeknél a komáromi
olykor megverettebravúrokat vitt véghez, noha túlságos hevéért
nem voltak
csatározások
apróbb
téssel is kellett lakolnia. Ezen
s;zönyi, kaczoinevezetes
a
eredményök
azonban terméketlenek:
Dévény, Fülek Kekko,
laki és pákozdi gyzelmek, Rimaszombat,
Palánk s inas
Drégely,
Buiák, Hainácsk. Hollók, Szécsény,
nemzet hosi
a
növelték
várak megvétele. Ezen eredmények
lépett Matyas
igazgatásába
ügyek
hadi
magyar
önbizalmát, a
nagy torok haboru
ioherczeget pedig 1594-ben a tizenöt évi

megnvitására sarkalták.
beglerbeg mar
'A kezdet balul ütött ki. Hasszán üioreai
két fontos
védvonal
szávai
a múlt évi augusztusban elfoglalta a
hjidait
Eggenberg
és
bán
ersségét: Petrinyát és Sziszeket.
felkonczoltak^fezept.
egészen
majdnem
az ostromló törökök
Eszéknél a Dravan,
27-én a nao-yvezir 160.000 emberrel átkelt
Nándorfehérvarott
megvette,
Palotát
s miután Veszprémet és
terveit elohadjárat
évi
1594.
az
szállásra ment, hogy

A

téli

a mieink Nógrád,
A háÍ3orút már márcziusbau megkezdték
Áprilisban Hatvau

Segesd, Babocsa és Csurgó elvételével.
Mátyás folierczeg
vívásához fogott Teuffenbach, s egyidejleg
ele érkezett.
május 4-én 50,000 fnyi sereggel Esztergom
fkapitány
dunai
német
Antal
vizi hader élén Rid^scl Fülöp

A

épínémet hajóhad állott 13 még Ferdinánd által
(JNasnaszádból
50
850 muskatályos gyaloggal,- és
nehá,ny ember harczolt
catis'senschiff), melyek mindenikén 30 s
fegyveres kepeze. -)
2350
mintegy
tehát
ert
A német hajóhadi

A

vezényelt.
tett o-ályából

reszt
magyar naszádosok csak 25 naszáddal vettek
legenysegok
és
járómveik
az esztergomi hadjáratban; többi

A komáromi

ekkor a Rába folyó torkolatánál,

Cxi-au

Gyr

Magy. országgyl. eml. VI.

')

Fraknói
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:

alatt szolgáltak.

hat zugetrageu.
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kezdetén érkezett

le

a Diiuáii Rütteuuii a

salzljiirgi liajóliaiUlal,

mely 4000 embert hozott Mátyás fberczeg segítségére. Maga
Eidesel fkapitány ekkor még uem érkezett volt meg a táborba.
Helyette egyideig Prinzenst'^in János Sándor parancsnokoskodott a vizi had fölött. A tábor Esztergom köri a magaslatokon
terült el, kissé távolabbra a Duna partjától, hol a hajónépek
és a naszádos vitézek foglaltak helyet.

^)

A

vár keleti oldalán Pálfty sáuczokat hányatott. Azokban
magyar és szerb tüzérséget helyezett el, melynek feladata volt
három, török segédcsapatokkal és élelmi szerekkel terhelt ellenséges gályát a vártól távol tartani. Hajóhadunkat eleintén nem
lehetett egész Esztergom alá lebocsátani mert a várból és az
átellenes Párkányból mindannyiszor visszavetették azt a törökök
ágyúi, valahányszor csak a várat megközelíteni akarta.
Pálffy
sánczából pedig lehetetlen volt a török gályákat végkép elzárni
török hajósok ugyanis az ostrom tizedik napján
a vártól.
azzal a fortélylyal fogtak ki a sánczrségen, hogy átvetették
gályáikat a Duna jobbpartjáról Párkány alá a balpartra, s
onnan támogatva a várbeli és párkányi tüzérség által, éjnek
idején a Yiziváros alá csaptak át, melynek kapuja eltt sikerült
szállítmányukat kirakniok és övéikhez ismét szerencsésen visszameuekülniök. -)
török hajók parancsnoka Anniván belgrádi
basa volt. Fortélyát csak másnap reggel vették észre a mieink,
midn a várfalakról ugyanazon zászlókat látták lengedezni,
melyek elbb a török hajók árboczain valának kitzve. E siker
annyira felbátorítá a vár rségét, hogy kirohantak a várból és
a Pálífy sáncza ellen támadván, az ott felállított legénységben
nem csekély kárt tettek. Midn Ridesel a nyár folytában a két
hajóraj parancsnokságát átvette, a Duna már annyira leapadt,
hogy ekkor a sekély viz miatt voltak a nehézkes német gályák
tétlenségre kárhoztatva.
budai bég használta a kedvez alkalmat és könny naszádokon gyakrabban küldött jancsárokat
és holmi szerelvényeket a kitartó várrségnek. ^)
törökök
már öt ütközetben nyertek fölényt a császáriakon s a mieinket
annyira fitymálták, hogy gályáik és naszádosaik utóvégre már
egészen szabadon jártak-keltek a Dunán. Majd a sebesülteket és
betegeket szállíták Budára, majd hadi eszközöket, lisztet s egyéb
élelmi szereket vittek fel Budáról Esztergomba és Párkányba.
;

A

A

A

A

A

A

mely semmivel sem
dunai hajóhadnál, ezen ostrom alkalmával
hasznára sem volt az ostromló tál)ornak.
hajó-

tekintélyes és hatalmas császári vizi er,

volt kisebb a török

K

semmi

Istvánfi,
=)
3)

XXVIII,

405.

Katona, VII, 26. 765.
Rocca : Ung. Gesch.

1.

1.

;

és

Katona, VII, 26. 761

— 763.
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paraucsiiulvok renybescge, gyávasága

s az ágyúgulyóktúl való
csak egyetlen viadalban sem gyzedelmeskedék, de még az ellenség gúnyolódó kicsinylését és vakmer
paczkázását sem volt képes megtorolni. ^)
Két lióuapi veszteglés ntán jn. 29-én végre, sajnálkozva
és sóhajtozva, elvonult a fherczeg Esztergom alól a Dnua
másik partjára, mert híre jött Szinán nagyvezér közeledésének.
Szinán júl. 21-én érkezett Tata alá, melyet a Komáromig
visszahúzódott magyar-német hadak szemeláttára két napi vívás
ntán elfoglalt. Tata hnkását júl. 30-án Szentmártoné követte.
Onnan Gyr alá szállott a tatár segédcsapatokkal egyestilt
200,000 fnyi török sereg. Szinán elhatározá, hogy minden áron
elveszi Gyrt a némettl. Hajóit s hídkészletét elindítá Budáról
Esztergom alá. Esztergomban még 40 darab hosszú hajót visz
magával és magához csatolja az ottani kisebb járómveket,
csónakokat, dereglyéket, és egyéb vívógépeket is nagy mennyiségben. Lovas fedezetet rendel melléj ök, és ökrök s lovak segélyével vontatja fel Gyr alá. Komáromnál a Csepelszigetén
több napi pihent tart a vizi tehervonat, sánczokat hányat fel
Komárommal szembe s megrakja azokat ágyúkkal és elegend
örséggel. Azután ismét útnak indul a török hajóraj. Braun
Erasmus komáromi várparancsnok legott ersen kezdi lövetni
a túlnansó török sánczot, s naszádosait négy jól fölszerelt sajkában a lövéseket viszonzó rségre küldi. Ezek partra ugrálnak
hajóikból s elszánt küzdelemmel behatolnak a sánczokba, a
török rséget kardélre hányják, az ágyúkat beszegezik vagy
Gyr
magokkal viszik, és a szekerek kerekeit összeaprítják.
felé haladó hajórajjal is baj esik az úton. Sötét köd ereszkedett
a Dunára, a mi vizes helyeken gyakran szokott megtörténni.
köd teljesen elzárta a szemhatárt a hajósok elöl. De a vontatók
lármás hajszája, hangos beszélgetésök és kiáltozásaik messzire
elhallatszottak a Duna kigyódzó partjain. Néhány mértföldnyire Gyr alatt észreveszik a mieink a törökök szándékát s
rajtok ütnek; de csak csekély számmal levén, a törököktl
keményen megcsapdostatuak. Mikor a csata leghevesebben
foly, ott terem Zrinyi György a magyar huszárokkal s kés
estig veri a törököket, kik közül 2000 a harcztéren marad, a
többiek hajóikon találnak menedéket. Auguszt. 25-én végre
Gyr alá érkezek a török hajóraj. Szinán egy névtelen olasz
író szerint a 40 hosszú esztergomi hajót ketté hasíttatá s 80-at
ragtönöztetett bellök, hogy ugyanazon idben három hidon
kelhessen át a szigetre. Szinán tüstént pótolta a hajólegénységben szenvedett veszteséget, s megersítvén hadállásait, három

félelme okozá, hogy

nem

A

A

')

Katona,

id. in. és k.

771

— 772.
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Diiuáu egyet bivaly] )örb("»l, egyet
ii
egyet sajkákból.
hidak rövid idö alatt elkészülvén, az ostromló török csapatok szept. 8-áü, ködös reggelen,
minden ellentállás nélkül átkeltek a Dunán. Gyr hatalmasan
meg volt ersítve és minden hadi készlettel fölszerelve. Mátyás
föhcrczeg tábora Révfaluból hid által szakadatlan érintlcezésben állott a várossal.
mint Szinán a Dunán átkelt, mindjárt
Mátyás hídjának tartott és szétrombolta. Az azt védelmez
keresztény sereg rendetlen futásnak eredt. Az imént még oly
lenyes császári tábor 5000 szekeret veszített e futamodásában
Magyar-Ovár felé, a lovasságnak egy része pedig, midn vadul
az aljdai hidra tolúla, a Rábczába veszett.
Dunára nyíló várkapun 3000 magyar s német rohant ki, hogy hajókra szállva,
az ellenséget oldalt fogják. De ezek is szerencsétlenül jártak.
császári hajók állomáshelye a Duna komáromi és gyri ágai
által képezett szigetnél volt. Onnan a Vízivároshoz közelebb
rendeltettek a megállapított határidre. De a kirohanó rsereg
nem találta a hajókat, mint elre meg volt beszélve, a kirendelt helyen. Csak késbb érkeztek azok oda, midn a sereg
már meg volt zavarodva és futva rohant az elkésett gályák és
Ilid

építését rendelte; el

dereglyékbl

:

A

s

A

A

A

A

felé.
naszádosok menekülésnek és a közeled ellenség üldözésének tulajdonítván a várrség ezen szaladását, nagyon
megijedtek és szintén futni kezdtek vissza a hajókra, (jraisklopper

naszádok

János császári hadnagy, hasztalan igyekvék a futamló tömeget
megállítani

;

t is

elragadta az

ár, és

midn

Dunába taszítják

egy gálya fedélze-

Tanhauser
Honorius szécsényi várparancsnok srintén a hajókon volt de
neki sem sikerült a futamlókat megállítania, st megsebesítve
kellett a hanyathomlok egymásra toluló dulakodók ell félrevonulnia. A rémséges zrzavarban oda érkeznek a török hajók,
s az ostromló szárazi csapatokkal dühösen megtámadják a császári vizi ármádiát s legénységét agyonverik vagy lánczra fzik.
Gályák, naszádok, dereglyék, összesen mintegy 300 darab dunai
járóm 40 ágyúval, temérdek lporral és golyókészlettel török
kézre került. Ridesel Fülöp, a császári hajóraj tehetetlen fkapitánya, a hajók némely roncsaival nagyuehezen Mosonyba,
onnan pedig Pozsonyba vette magát. ^) Erre aztán Szinán annál
erélyesebben ostromzárolá az eleséggel s hadi szerekkel dúsan
fölkészített s még ers karban volt várat. Mátyás fherczeg
tére sietne menekülni, a

és elmerül.

;

»Classis etiam nostra turpi fuga sibi consiilit. Trireiaes <iuoque
quae ad iusulain, quam Danubius in duos diffusus alveos el'ficit,
quorum uno Comaroniuni. altero Jauriniini navigatur, in statione erant,
eadem treijidatione multis naviuni. quae remigiis et epibatis forte care')

et classis,

baut, hosti relictis, ab Kideselio diice saluti suae consulente, Danubii
vipam ad Mosonium oppidum subierunt. (Istváuji : XXVIII. 410. 1.)
^
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s most niiudcu goudját Komárom mcgKidesel ueliáuy gályája ós sajkái, melyeket
Priiitzeusteiii hamarjában olasz uarancskalmárokkal és a háborúhoz vajmi keveset ért mariuárikkal rakott meg, azt a feladatot kíipták a föherczegtöl, hogy Pozsonyból mentöl^gyorsab-

Óváron

ütött tábort,

moiitósóre forítá.

és hadi szerszámokat szállítsanak le Komárom
megersítésére, s maga Ridesel is Komárom alá vonuljon hajóival E feladatot Ridesel nem teljesíté. Azzal menté magát
szept. 17-éu egy a föherczeghez Pozsonyból intézett levelében,
hogy részint a közbejött szélvihar, mely miatt hajói sokat szenvedtek, részint azon sajnos körülmény, hogy hajói nincsenek
ellátva elegend fegyelmezett s harczképes emberekkel, az
ellenség hajóhada "pedig Clyr körül csatangol s a Dunát
elzárva tartja lehetetlenné tevék neki a föherczeg óhajának
eleget tennie.^) Szeptember 29-dikén végre Hardeck Ferdinánd,
gyávaságból-e vagy számításból, feladta a várat az ellenségnek
szabad elköltözés föltétele alatt, miért is utóbb Bécsben perbe

ban csapatokat

:

fogatott és kivégeztetett.

^)

szerencsének remény fölötti gyors kedvezése Komárom
mint
megvívására bátorítá Szinánt és gyözelemittas seregét.
október elején Komárom alá érkezek, a Duna jobbpartjáról

A

A

azonnal lövetni kezdé a nevezetes ersséget. De ostromágyúi
a folyó szélessége miatt nem sokat ártottak Komáromnak,
melyet az ostrom kezdetén Braun, az ö halála után Stárcsics
Farkas védelmezett. Néhány napi sikertelen vívás után tehát
elvezetteté Szinán a hajókat és dereglyéket, s a vár fölötti
szigeten, mely két ágra osztja a folyamot, hidat rendelt építeni.
Mig a hid épült, Mátyás Bruckból, a hova idközben sereggyjtés czéljából távozott, Pozsonyba érkezek az Ausztriából,
Csehországból s az északkeleti megyékbl magához vont öregbített hadseregével. Pozsonyból hajókon szállá alá a gyalog
hadak egy részével, még mieltt az ellenség a hidat elkészíthette és" azon a túlsó partra átkelhetett volna. Komárom és
Újvár közt, szemben az ellenséggel, úgyszólván annak szemeláttára, nagymérv forrongás keletkezek a császári hadsereg-

ben, mely könnyen vezethetett volna szomorú válságra is, ha
Szinán idejekorán észreveszi. Mátyás zsoldosai ugyanis uyilt
levti: Hunganca. »Pnnzenstein liat ie Galeere melimit Pomeraiizen-Kramern bestellt, dabey er sich selber uicht

Bécsi iic.
verentlieils

Avenig gefevclit.«

—
—

Greguss A. és Hunfalvi/ J.
=) Katona, id. m. és k. 801—814. 11.
Szalay L. : Magyarovsz. tört. IV. 419—420. 11.
Család könyve, ISbl.
Engel, id. m. és k. 387. 1.
Horváth M. : Magyarorsz. tört. IV. 420. 1.
Griindliche Beschreibuny auss dem Fürstl. Durchl. Feldlager bey Bischt-

—

doríf.

1594.

—
—
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csatára voltak felfogadva, nem pedig azért, hogy várakat védjenek vagy az ostromzárral járó különféle sanyarúságokat és nélkülözéseket viseljék. Azt liivén tehát, hogy meg vannak csalva,

nagy zenebonával távozni akartak a táborból. Végre sikerült
mégis Pálffynak lecsendesíteni és visszatartani a zúgolódó csapatokat, miután vezéreiket fényes Ígéretekkel és pénzzel megvesztegette. Ez alatt Szinán idt nyert a hid elkészítésére.
Mikor Mátyás Komáromba érkezek, Szinán már a túlsó parton
állott seregével, közelebb a várhoz, melynek megviselt falait
18 ágyúból löveté, míg zárgonyai, lövészárkai és aknái, melyek

segítségével a várat fölvettetni szándékozék, elkészültek.

Stárcsics az ellenség e

vakmer törekvését

s

Midn

a veszedelmet, mely

abból a várrséget érhetné, megtudta: hadi tanácsba gyjté
hadnagyai karát és a komáromi naszádosok parancsnokait,
Contrarins Marion és Zapafa Ferencz kapitányokat, s közmegegyezéssel kirohanásra szánta el magát. Lelkes beszédet intézett különösen a naszádosokhoz, buzdítva ket, hogy a kitörésnél bátran segítsék t az ellenség támadásában. Stárcsics egy
csendes alkonyatkor jó eredménynyel hajtotta végre hsi tervét. Ütegei és a naszádosok közremködésével megnyitá maga
eltt a folyót s a támadó arcza eltt elhaladva s általános rohamot vezényelve, oly ervel tzött össze az ellenséggel szárazon
és vizén, hogy nemcsak az elkészített torlaszokat s víárkokat
szerelte le s az ott dolgozó mszaki vezetket, munkásokat és
jancsárokat konczolta fel, de naszádosai által a török hajóraj
egy hadosztályát is elfogván, a hajókat kizsákmányoltatá, fejszékkel összevagdaltatá, elmerítteté vagy hasznavehetetlenekké
téteté. Ekkor érkezek Komárom alá Mátyás fherczeg 40,000
fnyi tábora. Stárcsics diadalmasan vonulhatott vissza a várba,
melyet október 28-dikáig az összes török-tatár hadak ellen
megoltalmazott. ^)
komáromi naszádosok e jeles fegyverténye bezárta a
Dunán az 1594. évi hadviselést. Szinán feltn korán téli szállásokra ment. Az adott példára november elején a fherczeg is
eloszlatta mihaszna seregét, melynek éhes, féktelen csordái a
Csallóközbe vetették magokat s azt sáskák módjára teljesen

A

elpusztították.

Dunán történtek, Miksa fherczeg, Mátyás
végek fökormányzója. több szerencsével harczolt a Száván, s augusztus elején saját hadaival s a fölkelt
horvátsággal megvette Hrasztoviczát, Gorát, Petrinyát és
Sziszeket. Midn Petrinya elesett és a sziszeki török rség a
bukott szomszédvárat égni látta s a l])oros aknák fellobbanáMíg

ezek a

testvére, a horvát

')

Katona,

id.

m.

és k.

820

— 823.

11.,

Istvánfi után,
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dörgését liallotta, megértve a közeled veszélyt, felgyújtá
a várat s eszeveszettül roliaut a Szávcán készen tartott sajkákra.
E futás azonban oly bonyolult tömegekben történt, hogy sokan
már nem juthattak be a horgonyaikat hirtelen fölszed s menparton maradt sokaság
tl elbb menekülni akaró hajókra.
látja már Erddi Péter huszárait vágtatni a Száva felé, de
hasztalan rimánkodik a dagadt vitorlákkal távozó társak
könyörületeért. Sokan a vizbe dobják magokat félelmökben s
vagy elmerülnek, vagy úszással menekülnek a másik partra.

sáiialí

A

A
A

Erddi

huszárai lekaszabolják, vagy foglyul ejtik.
foglyok közt jajveszékel Ibraim, a gradiskai török hajóraj
parancsnoka is, ki sánta lévén és a sajkákra menekülk után
elég gyorsan futni nem birván, a szárazon veszett. ^)
Az 1595. évi hadviselés júnins közepén vette kezdetét a
dunai sereg vezérévé ismét Mátyás fherczeg, ennek
Dunán.
helyetteséül pedig gróf Mansfeld Károly németalföldi spanyol
királyi tábornok neveztetett ki, egy a férfikor virágában lev
munkás és hadgyakorlott vitéz, a belga seregnél a spanyol tengeri hadnak fparancsnoka, ki szárazon és vizén már ez eltt is
sok katonai babért aratott.^) Mansfeld májusban érkezett Bécsbe,
a hol az ezen évi dunai hadjárat fczéljául ismét Esztergora és
Visegrád bevétele, azaz a Duna által képezett hadútnak felfsereg gyületörökök ellen
szabadítása tüzetett ki.
kezési helyéül Komárom jelöltetett ki, a hol június 28-ikáu
többit

A

mköd

A

40,000 harczos volt összpontosítva, köztük 18,000 magyar hadfi.
szentatya 15,000 fnyi csapatai csak augusztus második
felében vonultak be az Esztergomot vívó fsereghez.
Az apostolfejedelmek ünnepén, június 29-én, kerekedett
föl a keresztény sereg Komáromból, s a Duna jobbpartján két
hadoszlopban haladva, június 30-án és júl. 1-én érkezett Esztergom elé. Mansfeld ugyanazon a helyen, a hol tavaly Mátyás
fherczeg táborozott, az esztergomi és nyárosi szigetek közti
Duna-rész mellett, állíttatá fel ftáborát, mely azonnal sáuczokkal vétetett körül s a Duna balpartjával hajóhíd által kapcsol-

A

tatott össze.

Esztergom várfalai nagyon megviselt, elhanyagolt állapotban találtattak. A keresztényeken kívül 3500 török lakta a
várat, köztük csak -lOO fegyvervisel férfi. Maga a török helyrség 2300 emberbl állott. Ezt a csekély rséget magok a
törökök is kévéseitek, s július 6-dikán Mansfeld már arról értesült, hogy Visegrád alá három elkel bég érkezett, kik 2 gályán
és

három más hajón
1)

Katona,

2)

Istvánfi,

id.

m.

élelmi

és k. 759

XXIX.

423,

1.

s

hadi szereket szállítván Eszter-

— 760.

11.

lí

A

MiillACSI \KSZT()I, A ZSITVATOliOKI líKKKIG

dicsekedve beszélték, liogy Budáról uugy fölmeutö sereg
Ez a sereg, válogatott
jaucsár csapat, július 9-dikén a Dunán csakugyan Esztergomba
érkezett. Kileucz nagy (60 és 80 evezs) hadi hajón kedvez
széllel haladva, nagymennyiség lszert és ágyúkat hoztak
magokkal, de a mieinknek a Dunát elzáró sánczokból folytatott tüzelése által feltartóztattak. Erre az esztergomi oldalon
lev sánczban rendkívül véres ütközet vívatott. Az útjában feltartóztatott török hajóhad parancsnoka ugyanis a hajóin lev
800 jancsárt kiszállíttatá a partra és a hajók valamennyi ágyúját a jobbparti sánczra irányozván, jancsárait rohamban a
sáncz elvevésére küldé.
heves tusa után a keresztények
600-nál több török hullát dobtak a Dunába, 476 nyitra- és
barsmegyei magyar nemes fölkelönek holtteste pedig a sáncz
közelében temettetett el.
török hajók kénytelenek valának
visszahúzódni.
Az esztergomi helyrség a Vízivárosból leginkább a
lláczváros és az a mellett elterül ágyútelep felé irányozta
kirohanásait, melyek azonban sem oly gyakoriak, sem oly
erélyesek nem voltak, mint az 1594-dik évi török helyrség
által rendezettek.
kereszténység tüzérsége fleg a Víziváros
ellen czélzott, hogy annak elfoglalása által a várat a Dunától
elzárhassa. Azonban, daczára a többször ismételt heves rohamokgouilja,

iudúlt el az esztergomiak segítségére.

A

A

A

nem akart sikeríílní.
Július 11-díkén egy nagy gályát bocsátott le a Dunán
kiváló gonddal készült gálya
Mansfeld a vár fölötti szigetrl.
vastag keméuyfa-deszkákkal volt burkolva, hogy az ellenség
nak, ez sokáig

A

golyóit könnyen elviselhesse. Olyan magas volt e hajó, hogy a
Víziváros körbástyáinak tetejéig ért föl, s fedelérl, akár valami
hídról, nem lett volna nehéz megmászni a falakat és behatolni
a városba. Egy valón század, melynek támogatására 600 magyar
hajdú rendeltetett, parancsot kapott, hogy a Víziváros árka
eltt hevenyészett védczölöpzetet rohanja meg, s a hajó legénységével egy idben igyekezzék a várfalon ltt résen a városba
jutni.

A

valón ok nagyon hirtelen rohantak ki a ví árkokból, és
el is tntek a részben ágyúgolyók által feldöntött
hajdúk csakis éktelen lármát és rettent
védczölöpzet mögött.
Allah kiáltást hallván, állásukból azonban nem látván,
hogy mi történik a védczölöpzet mögött, azon hiedelemben,
hogy a valonok igen meg vannak szorulva, be sem várták a vezér
parancsát, de egész tömegben szintén a védczölöpzet mögé rohan-

mihamar

A

tak, a hol aztán a rés

mögött

felállított

törökök ólomdarabok-

sr

kal és vas szegekkel töltött ágyúkból ldözték a hajdúk
tömegét, mely csak igen jelentékeny veszteséggel bontakozott
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1.

sok leldüntött védczölöp és sáuczkosúr kö/ttk De a
nagy veszteséget szenvedtek, s a mieink már-már
eljutottak volna a falrésekig, ha a fegyveresekkel megrakott
ostromgálya becsületesen megoldotta volna feladatát. De midn
a gyáva cseh és olasz hajólegénység a sánczhan esett mészárlást
látta nem használt neki sem a hajónagy parancsa, sem a túl-

ismét ki
törökök

íi

is

:

lelkesít szavakat kiáltozó Mansfeldnek buzdítása.
Egész ervel átevezett gyorsan a baloldalra, és eltaszítva lábai
alól a hajót, ki merre látott nagy ijedten menekíílt. A csúfos
látvány mondhatatlan lehangoltságot idézett el a táborl)an.
A törökök pedig, a mint az est beállott, sajkáikra szálltak és
partról

utóiérve a

Dunán

lefelé

úszó gazdátlan gályát, azt

elbb

kira-

bolták, aztán meggyújtották, végre elslyesztették.

Július 17-én, mikor hajnal eltt a törökök a Vízivárosból
várból egyidejleg rohanták meg a Ráczváros melletti
sánczot, mely az ottani várvívó telep körül keletkezett volt, Visegrádból jöv két nagy török hadi hajó ismét megkisérlé Esztergomot megközelíteni, de a Dunát elzáró két láncz által sánczaink lkörében feltartóztattak és csak nagy veszteséggel meneés a

kllicttck meg.

A

következ napon ismét roham intéztetett a Vízirohamoszlop tömegét 1000 német önkéntes képezé.
E válogatott rohamoszlop mködését 200 lövész támogatta, kik
a táborból egy másik, az elbb említetthez hasonló alkatú nagy
városra.

A

gályán indultak el, s a hajóra állított emeletes fiilkékl)l sikci'telenl lttek a Víziváros belsejébe, hajnaltól délután 3 óráig.

Egyidejleg az Esztergom átellenében épült Párkányt
((Tockern)

is

ostromoltatá Mansfeld.

Már

júl.

11-dikén

is

közel

ersség a megadáshoz de végs bukása csak 24-én
kíWetkezett be, midn Pálffy Miklós magyarjai is megjelentek
a német csapatok támogatására s a várat felgyújtották. A tiu-ök
helyrségnek életben maradt része, melyhez a várnak néhány
elkel török lakosa is csatlakozott, menekülve a gyztes kereszvolt ez

;

tények fegyvere és a várat emészt tz ell, a Duna felé vette
útját, hogy a rajok várakozó néhány hajón és sajkán a Dunán át
Esztergomba futhasson. E szándékukat nem valósíthaták nu^g
magyar hajdúk üldözbe vették ket s a
a szerencsétlenek.
Duna partján elkeseredett tusába bocsátkoztak velk. A mieink
töl)b bajójukat elvették. Az élethalálra való küzdelem alatt menekültekkel megtelt két sajkának sikerit mégis a harcz színhelyérl elvitorláznia. De Esztergomba csak az egyik sajka
juthatott el a másikat a Párkánytól délre es Duna-part magaslatán felállított ágyútelep golyói elslyesztették.
Már egy hónap óta In'izódott Esztergom ostroma. A két
ellenséges fél folytonosan emészté egymást és fogyasztá erejét

A

;
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a nélkül, liogy bármelyikök is czélt érhetett volna. Mansfeld
mindössze is csak annyit vihetett keresztül, hogy az esztergomi
helyrség helyzetét aggasztóvá tette. De Hasszán budai basa,
ki a hadjárat vezetésében Szinánt helyettesíté, mindent elköve-

hogy kell idben elég ers sereggel Esztergom fölmentéA sok áldozat vérben és pénzben egyik hadakozó
félnek sem eredményezett jelentsebb elnyöket. Elhatározták
tehát nyilt csatában mérkzni meg egymással. Hasszán kénytelen volt a szultán parancsa következtében 20,000 ozmánnal
megtámadni a háromszorta nagyobb keresztény sereget. De
augusztus 4-én teljesen szétveretett. Erre Mansfeld új ervel
folytatta Esztergom vívását, midn a tábor s az évszak nyavalyája reá is elragadván aug. 14-én vérhasban meghalt.
Mansfeld halála utáú Károly burgaui rgróf, Pálffy
Miklós és Nádasdy Ferencz vették át ideiglenesen, Mátyás
fherczeg megérkezéséig, a sereg fölötti parancsnokságot. Szeptendier 2-dikán a végkép kimerült derék esztergomi helyrség
megadta magát. Az átadás föltételeiben kiköttetett, hogy a vár
tett,

sére siethessen.

és a város török lakossága, saját költségén, a keresztény tábornál

horgonyzó polgári szállitóhajók közül annyit bérelhessen, a
mennyi az összes török nép elszállítására megkívántatik.
hajókat azonban csak Visegrádig lehet használni, a honnan
azok rögtön visszaindítandók, hogy legkésbb öt nap múlva
ismét Esztergomban legyenek. Míg a hajók visszatérnek, biztosítékul 40 török katonatiszt a keresztény táborban marad.
Ezentúl 10 éven át Esztergom tornyain a szent kereszt jelvénye

A

—

fénylett,

i)

megadta magát. A keresztény
hogy a szultán parancsa lenne,
hogy Mohamednek hívei ezentúl minden olyan megostromolt magyar várat, melynek segítséget nem küldhet a i)orta s
mely e miatt nem tarthatja magát, adjanak föl s ne mészároltassák le hiába magokat. -)
Ez alatt Szináu nagyvezír Báthory Zsigmonddal s a
Röviddel utóbb Visegrád

is

tábori )ól azt újságolták Bécsbe,

A

nagyvezír
moldvai és havaselföldi vajdákkal volt elfoglalva.
követelte, hogy a fejedelem átadja a szultánnak egész cd-ilanai
liajóraját, fegyvereit, élelmét, s azonkívül nagy adót is vetett
rá, a mi arra indítá Báthoryt, hogy elvonja magát a portától és
Rudolf mellé álljon. ^) Az Al-Dunán Báthory Zsigmond t()])b
^)

Kápolnai Pauer látván: Esztergom hadtöi-ténelme. (A Liulo-

—

Kasica akadémia közlönye, X. évf.) Hammer Purgstull, IV. 251. 1.
Szalay, IV. 427—429. 11.— GlauLwürdiger
tona, ü\. m. és k. 117. \.

—

imd

wahrliaft, Bericht

Engel,

id. k.

406.

aus TTngarn. 1595. (Nemz. múzeumi k«".nyvtáv.)

1.

-)

Naine ZeiUinifi von ErolK-vuno-en. 1595. (Nemz. máz. könj'vtár.)

3)

Eitcjdl, id.

m.

és k. :;S9.

1.
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basát. De egyidejleg ezeu lelkesít
híre jött, hogy III. Mohamed szultán a
jöv év tavaszán személyesen fogja seregeit Magyarországba
vezetni s bosszút álland a szenvedett veszteségekért.

Ízben verte

meg Sziuáu

eseményekkel annak

is

E hír az 1596. évi január 15-én Pozsonyban megnyílt
országgylést nem csak bséges adakozásr;i, de arra a határozatra is bírta, hogy a csapatok haladéktalanul kiállíttassanak,
a végvárak megersíttessenek s a táborozás május 15-én kezdetét vegye. Rudolf nem tartá meg a rendek említett határozatára
adott igéretét, s csak július elején bízta meg Miksa fherczeget
a magyarországi hadak vezérletével.
Míg a német segédhadak lassú jövetekben egymásután
Komáromba és onnan Esztergom alá érkezének, Esztergomot s
ama Duna-részt, Pálfty Miklós hajdúi és a komáromi naszádosok
oltalmazták. Mire Miksa a táborba lejött, Pálfty Yáczot is már
olyannyira meggyöngíté stiríi támadásaival, hogy a különben is rossz karban lev ersség kiostromlása csak napok kérdése
volt. Június 29-én értesítést vett Pálfty, hogy Vácznál két török
gálya horgonyoz, tele mindkett török szolgálatban volt kereszderék bajnok els gondolata volt megszabadítény rabokkai.
tani a fogoly keresztényeket, a váczi töi ök helyrséget pedig
maga a fegyveres
megfenyíteni. Elre küldvén lovas hajdúit,
gyalog csapatokkal és naszádosokkal délután 3 órakor 16 sajkán
és 3 dereglyén utáuok indult. Már hajnallott, mikor Váczot s a
16 sajka egyszerre körülfogta
két török gályát megközelíté.
az egyik gályát, kardra hányta vagy elfogta a török legénységet és szabaddá nyilvánítá a mintegy 160 keresztény rabot,
kiknek némelyike 20—30 év óta sanyargott török járomban.
De míg a mieink a szabadítás munkáján fáradoznak és hajóikon
partra szállítják a keresztényeket, az alatt a gályán maradt
törökök felhasználják az alkalmat, és hátat fordítva a mieinknek, sebesen evedznek el a váczi vár bástyái alá, a honnan aztán
oly ers ágyútz kezddött hajóink ellen, hogy azok a szökevény gályát többé már nem érhették utói. Félrevonulva tehát a
lövések czélkörébl és mindenütt a túlsó part hosszában haladva,
utána iramodtak a távolabb álló másik gályának, és azt is
csakhamar elfoglalták. Ezen is 100 keresztény nyerte vissza
török hajólegénységnek nem kegyelmezett
szabadságát.
Pálfty; miután mindannyit felkonczoltatá, a gályát prédára
bocsátotta embereinek. Találtak benne szép selyem zászlókat

A

A

A

—

és nagy mennyiség ezüsttel kivert
aranyhímzet felírással,
remek mív kardokat. De a gálya olyan nagy volt, hogy nehéz-

sége miatt ezúttal nem lehetett azt a víz sebessége ellen egész
Esztei-gomig felvontatni, Pálfty léket liWetett tehát rajta és elsIveszté a termetes liaiót. Idkíizben, mialatt a magyar gyalogok
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naszádosok a vizén voltak elfoglalva, a magyar és német
meg a külföldi gyalogság, rávetette magát Yácz mez-

lovasság,

városra,

üldözte

rabolva,

s

Pálfty 50

ember

még

,

égetve

benne,

300

törököt

leterített.

veszteséggel, bár a török lovasság

az

nap kés

este

visszaérkezett

nyomban

övéi

közé

Esztergomba.
ifikor a gályákkal a vizi harcz legjavában folyt, a budai
az anatoli bég 2000 törököt hozott a szorongatott váczi
helyrség segítségére. Értesülvén azonbau, hogy a félhold réme,
Pálffy Miklós, személyesen vezényli a keresztény csapatokat és
négy nagy ágyúval is el van látva nem mertek támadni s csak
Pálffy távozása után tértek be Váczra. Az e miatt elkeseredett

basa

s

:

helyrség elfogta a két török nagyurat,

s csak akkor
szabadon, midn beleegyezésöket adták, hogy azon
esetre, ha a várba 15 nap alatt fölment sereg nem érkeznék, a
helyrségnek szabadságában álland a várat felgyújtani, felrö-

váczi

bocsátá

ket

píteni és elhagyni.

Ugy

is

^)

történt. INIidn a császári tábor július

alá vonult, a török

24-én Vácz

helyrség pusztán hagyta a várat

s

egész

A

várost és a kastélyt meggyújtották ugyan, de a keresztény lakosság és a Marschalk lovasai
eloltották a tüzet. Az elfoglalt ersség Dobozi Gergely gondjaira bízatott. Vácz eleste oly rendkívüli ijedelmet idézett el
Budán és Pesten a török lakosság közt, hogy asszonyaikkal és
gyermekeikkel, drágaságaikkal és elvihet vagyonukkal ezren-

népestl Pestre menekült.

kint tódultak a hajókra és nem találhatván azokon mindannyian
helyet, egymás ellen fordították fegyvereiket, gyilkolták s fojto-

gatták egymást és tömegesen hullottak a vizbe. ^)
Vácz után szeptember 3-dikán Hatvan szabadult fel két
heti vívás után. Printzenstein Albert császári föépítmester
három csodamív ostromhajót ácsoltatott a táborban, hogy
azok segítségével a Zagyva folyóról a bástyákra annál biztosal)hajókat nem csak vastag keményfa desz])an felhatolhasson.
kákkal, de még áztatott bivalybrökkel is burkoltatá, hogy
golyóknak és a rajok dobált tznek egyformán ellentállhassanak. Az emeletes vizi járómvek alul kerekekkel voltak ellátva,
s könny volt ket a Zagyvára fektetni, midn szeptember
3-dilván általános roham intéztetett Hatvan ellen és a császáriak
négy helyen, szárazról s egyszersmind a vizi oldalról is, megtámadták a várat. Az ostromló fegyveresekkel tele rakott hajók
egész a bástyák tövéig hatoltak. Néhány titrök át is ment a

A

íi.

Knrlze, iiuiln-haflc vvd eicjeiit.lirhe lüslorhche, liesiJirelhunfi
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bástyákról a liajófödélzetre, de vakmerségökért a büntetés
véres tusa három óra
sarkukban volt halállal lakoltak.
kétségbeesettek védekezése, majd a támadók
hosszat tartott.
elnyomulása oly ingásba hozta olykor a túlságosan megterhelt
hajókat, hogy Stampf császári százados egyensúlyt vesztve, a
vizbe zuhant és odaveszett. Este már fenlobogott a császári
zászló Hatvan vára rtornyán.
sikert fleg a három hajónak

A

:

A

A

tulajdonították.

^)

A

Buda megostromlása ezúttal is a))ba maradt.
szultán
Szegedre érkezésének híre arra birta Miksa fherczeget, hogy
Váczig visszavonuljon a dunai közlekedés biztosítására, és
Ausztriának, ha szükséges volna, a Dunáról való fedezésére.
De a szultán, a mint ismeretes, Eger birtoka után vágyott s
másfelé vette útját. Miksa a dunai védvonal s a hajóhad oltalma
alatt Esztergomnál táborozott, midn III. Mohamed 180,00<>
emberrel Eger alá szállott s a fontos ersséget október 13-áu
el is foglalta.

A következ 1597. évi táborozás czélja, az év elején
Prágában tartott hadi tanács végzéséhez képest, ismét nem
Buda, hanem Gyr visszavétele volt. A hadak Ovárnál gyülekeztek. Június

14-dikén haladt

el

Bécs mellett a Dunán az

els valón ezred Schönberg vezetése alatt, továbbá a de Casteau
Brechin ezred,
összesen 3000 ember. 24 hadi hajó s 5 ágyúdereglye szállítá ket Magyarország felé. Útközben a szélvész
elsülyesztett egy hajót s 150 valón merült el a Dunába.
Pozsonyba érkezve ott kötött ki a kis hajóraj, a hol jelenleg a

—

városliget lombos fái

Gyr

s

virágos

mezi

díszlenek.

^)

hajóhad is közremködött, csak szeptemberben vette kezdetét, azonban minden eredmény nélkül.
táborban kiütött ragályos betegségek megakadályozták az
vívása, hol a

A

idei hadjárat folytatását.

A királyi hadak visszavonultak Komá-

ellük a török Tatát és
néhány hétig ülhetett bennök az
ellenség. Novemberben Nándorfehérvárra hivaték vissza a basa
serege. Az rség nélkül hagyott dunai ersségek ismét Miksa

romig

s

tétlenül nézték, mint foglalja el

Váczot. Szerencsére

csak

kezére jutottak.
kiostromlása tehát csak 1598-ban hajtathatott
végre. Pálfty Miklós, a magyar vitézség legfényesebb képviselje, meg a bátor Schwartzenberg Adolf fogtak kezet a dics
hadi tett végrehajtására. Márczius 28-án éjfélben a komáromi
naszádosokkal, 2000 magvarral és 3000 némettel, valónokkal és

Gyr

>)

Kurtze summarische Verzeicknuss, wie die Vestuuo-

Hatwau

erobert. 1596. Nürnberg. (M. nem. múz. könyvtár.) Katona, id.
és k. 117. ].
-) Ortelius rediv. Ohronica des ungar. Kriegswesems. 1. 210. 1.
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spanyolokkal,
Gyr eltt teremnek a nélkül, bogy a gondatlan rség sejtette volna. Kétségbeesett harcz után reggelre
a várost és várat hatalmukba ejtik. Az összes örségbl csak
néhány ember menekült Budára a gyászos hírrel. Még mieltt
a jelen évi háború fövezérletére kinevezett Mátyás föherczeg az
országba érkezett volu;i, Pálffy és Schwartzeuberg már sorra
megvették a törököktl a Duna- vidéki ersségeket. Kirándulásaiknál rendszerint a naszádosokat is felhasználták vitéz tettek
végbevitelére.

^)

De

érdemeselíb összetüzéseki-e csak októberben, Buda
megkísérlett ostrománál kínálkozott alkalom a naszádosoknak.
tábor Ó-Budánál állott, a királyi hajóhad pedig a
Margitsziget fölött horgonyzott és a sziget körül néhány gyorssajkával rjáratokat teljesített a Dunán. Októ1)er 12-én éjjel
két királyi sajka leevedzett egész Budavár alá s összeütközött
az örtálló török sajkákkal.
meglepett tíU'ök- hajókon nagy
riadalom támadt. De a magyar naszádosok nem tágítanak, st
átugrálnak az ellenség hajóira s az rséget részben lekaszabolják, részben a hullámok közé kergetik. Hat török hajóst
elfognak s magokkal viszik ketlMátyás föherczeg táborába.
foglyok vallomást tettek, hogy a budai basa sietve ácsoltatja össze
a megrongált hajóhidat, s vizén és szárazon a Duna mindkét
partjáról támadni szándékozik. E hírre Pálffy engedélyt kér,
hogy a következ éjjel vizi csatát vívhasson a török hajóhaddal.
Az engedély megadatván, a naszádosok mellé hajókra ülteti
néhány száz hajdúját s támadásra indítja Budavár bástyái alá,
a török hajók állomása ellen. Buda és ÍPest közt, a mai lánczhid táján, heves, hosszú küzdelem fejldik a két ellenséges hajómieink hajóiról zápor gyanánt hullanak a golyók
had közt.
az ellenségre, ég kén és szurok koszorúk, melyeket naszádosaink az ellenségre szórnak, megvilágítják a harczoló hsök alakjait s csakhamar lángba borítanak 25 török hadi hajót. Az ég
Duna borzasztóan felséges látványt iiyujt. Naszádosaink szintén
siralmas veszteséget szenvednek, de azért az összes budai török
vizi ert megsemmisítik s két megmaradt naszádjokat elfogják
és magokkal viszik. Az általános zavarban, melyet hajóhadunk
váratlan éjjeli támadása és gyzelme Budán és Pesten a törökök
közt okoz, Schwartzeuberg megrohanja 25,000 németjével a
budai Vízivárost és beveszi, 40 ágyút és sok egyéb török kincset
ejtvén zsákmányul fegyveres népének. ^) De az szi, téli idÍrja Szalay
ezúttal is, mint már több ízben, hataljárás

A

A

A

A

—

—
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masabb szövetségesül szolgált a budai rségnek, mint a székesfehérvári basa, ki a várnak segélyére sietett. Mátyás november
3-dikán abba hagyatta a vívást és hadait Esztergomba s környékére vezette. ^)
Buda örizetére Pálfty Miklós maradt a Schwartzenberg
néhány zászlóaljával, töl)b ezernyi hajdúval, egy-két huszár csapattal, meg a magyar és szerb naszádosok egy kisebb osztályával. Ez a sereg télen át majdnem csupa zsákmányból tartá fen
magát, mit a környékbeli lakosságtól erszakkal sarczolt.
mint kitavaszodott és a Duna jégmentessé lön, a király-naszádosok is, kikhez az alsó vidékeken a hajdúságból számos dunai
kalóz önként szegdött, szintén megkezdek mindenfelé fegyveres
portyázásaikat s prédáló kalandjárataikat. Midn megtudták,
hogy a nándorfehérvári törökök Budát, Pestet és egyéb megersített helyeiket eleséggel és hadi szerelvényekkel akarják
ellátni, legott készen voltak meghiúsítani az ellenség szándékát.
Az esztergomi, váczi és újvári hajdúk, számra nézve 1200-an,
összejöttek Budán, hogy Pálífy Miklós vezérlete alatt leszálljauak az alsó Dunára s a törökök feljövetelét megakadályozzák,
az ellenségnek ártsanak s a föl- és leutazó török hajóktól
megtisztítsák a folyamot.
naszádokat János Gifórgy, esztergomi vajda vezette. Útközben, a mi használható járómveket s
hajósnépeket találtak, magokhoz vették s egyesit ervel mindenekeltt a bácsi bégen töltötték bosszújokat, a ki szörny kegyetlensége miatt gylölt ember volt a hajdúság s a hajós legénység
szemeiben. Paks tájékán elfogták a basa szállítmányát, emberei
közül vagy 300-at levágtak s vizbe fúlasztottak, öt magát
lánczra fzték s 20 fölszerelt hadi hajóját 4 sajkával és 40
dereglyével magokkal vitték. Ha a bég valahol egy hajdút kézrekeríthetett, azt elevenen megnyúzatta, széttépette, vagy szegekkel kivert hordókban guríttatá le a hegyrl. Ezért esküdtek
ellene bosszút a hajdúk. Fogait kiszaggatták, hosszú szakállát szálanként kitépték s testét darabokra vagdalták. Ekkor
ji)tt híre, hogy a török dunai ármádia közeleg az eleséghajókkal
s 8000 török katona s jancsár kiséri. Elöl megy egy örsajka.
utána egy gálya néhány fegyveres sajkával, végre a török hajóhad a szállítóhajókkal,
összesen mintegy 130 különféle vizi
járómü.
Pálffy újra fölszerelteté tehát hajdúit s naszádosait, s azon
utasítással, hogy a török ármádiával vitézül megvívjanak, elindult velk Pétervárad felé. Menet közben néhány százzal ismét
szaporodott a hajdúk száma ki lovon, lei gyalog Icivánt résztvíMini a jelentékeny prédára kilátást nyújtó hadjáratban. Midn
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az egész sereg egy tömegben együtt volt, Pálffy három csapatra
osztá fel ket. Egy csapat ment a Duna-balparti síkságon

Kalocsának, Bajának, Zombornak és Bácsnak, a másik ment
Somogy felé Szent-Pálnak, a harmadik visszatért a budai törökök háborgatására s mozgalmaik kémlelésére. Mind a három
száraziaknak arra kellett
csapatnak össze kellett mködnie.
törekedniök, hogy esetleg a vizi hadnak segítségére legyenek.
1500 embert Buda alatt hagyott Pálfty, kiknek feladatúi tzte,
megakadályozni a budai törökök kitörését, ha az al-dunai szállítmány megmentésére indulnának. Ezeknek Pálffy távollétében
Nádasdy Eerencz parancsolatából szintén az esztergomi naszádosok egy osztálya állott rendelkezésökre.

A

Ez
alá

alatt

érkezett.

s onnan Tolna
mohácsi és hátai bégek eljöttek lovas

a török szállítmány Mohácsra

Az

eszéki,

s nagyszámú lovas és ökrös hajóvontató
néppel, hogy a hajókat fedezzék és fölfelé szállítsák. Az indulás
Tolnáról június 20-dikára lett kitzve, minthogy a szállítmányt
vezet basa biztosra vette, hogy addig Budáról is csak érkezik
valamely segítség. Este lett, mire a török hajók Eoktre érkeztek és ott éjjeli szállásra mentek. Egy örsajka elre ment fél
mértföldnyire éjjeli szolgálatra a többiek aggodalom nélkül

és gyalog csapataikkal

;

tértek nyugalomra.

Fokt fölött, Úszód táján, lombos szigetet képez a Duna
messze elhajló kanyargásaival elzárja távolabbra a kilátást, E
naszászigeten rejté el magát Pálffy mintegy 1600 hajdújával.

s

A

meg

egy-két század szárazi sereg, kevéssel föllebb a sziget
csúcsánál foglaltak állást. Midn már Inztos hír érkezek a törökök szándékáról, Pálffy hadi tanácsot üle hadnagyaival. Abban
állapodtak meg, hogy napkelte eltt egy órával megrohanják az
ellenséget. »Bestye kurafi, ki egy törököt élni hagy vagy elfog.«

dosok,

A

Aztán csatarendbe állott a 3000 fre tehet magyar sereg.
hajók felállítását úgy intézé Pálífy, hogy a Dunát egész szélességében elfoglalják. Nagy csendben indult el a vészthozó vizi
naszádosok kiemelték eveziket, hogy még a viz locstál)or.
csanása se zavarja az éj uesztelenségét. Csak a kormányosok
ügyeltek hajóik irányára, hogy a kijelölt csatavonal meg ne

A

bomoljon. Nem sokára jelenté az, ki fen ült az árbocz tetején,
török
hogy egy török hadi hajói/ lát a Duna közepén állani.
örsajka volt. Éppen hajnalodott, mikor ltávoll)a kapták. Az
els naszád parancsnoki padján Pálfty Miklós daliás alakja
állott. Éppen most hangoztatá élénk, harsány vezényszavát a
támadásra. Mire az els ágyú eldördí'üt, a megrémült török
rsajka már dagadt vitorlákkal száguldott vissza Fokt alá, a
futamlót naszádaink ágyúgolyói kisérik st
török táborba.
magok is evedzve és vitorlázva, a mily sebesen csak képesek,

A

k

A

;
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menekül sajkának. Utol is érik, de akkor
még más négy sajka jött segítségére a

gálya és

lövések és lárma által felriasztott török táborból. Mozsarak és
puskák öldökl tüzelést kezdenek a mieink ellen. De Pálffy
rettenten viszonozza a tüzelést parti ágyúiból és a naszádokról. Petárdákat, robbantó bombákat és egyéb löeszközöket szór
az ellenség hajóira. Csakhamar a helyszínén terem az egész
az ellenség szaporodása csak fokozza a
török vízi ármádia.
mieink bátorságát és elkeseredését. Elszánt, véres küzdelem
után a gálya és még más nyolcz török ágyúnaszád Pálffy birtörök hajólegénység közül senki sem maradt
tokában volt.

Am

—

A

kivéve egy virágzó deli ifjút, Kaleuder eszéki bégnek
íiát, ki halálos félelmében a gálya bensejébe rejté magát, és
csak a csata után fedeztetett föl rejtekhelyén. Néhány török
sajka és dereglye hol elégett, hol a Dunába merült egy-kettnek pedig sikerült visszahátrálnia a szállítóhajókhoz, melyeken
2000 jancsár csatakészen várta a történendöket. Pálffy átszálélve,

;

A

készen álló parti seregmost az elfoglalt török gályára.
megtölté a gályát és a zsákmányul ejtett többi naszádokat
harczvágyó, pihent és derekasan fölfegyverzett hajdúsággal.
Aztán végs általános rohamra vezénylé vízi és szárazi hadát.
török hajókról elszedett ágyúk s mozsarak elbbeni tulajdonosaik ellen fordíttattak. Leírhatatlan volt az élet-halál
harcz, mely a keresztények és törökök közt, kezdetben csak
ágyú s puskatüzzel távolabljról vívatott, majd szemtl-szembe
a hajók födélzetén és a Duna-part hullámos, halmos magaslatain
gyzelem pálmáját Pálffy nyeré el. 5200 török
folytattatott.
apríttatott össze s veszett a Dunába. Értékes holmikkal terhelt
58 dereglye (gimblia), 60 kereskedelmi szállítóhajó, az összes
szálgályák, hadiliajók és sajkák a gyzk hatalmába estek.
lítóhajókban nagymeunyiségíi rizs, aszaltszll, czukor, kása,
méz, zsír. búza és egyéb gabonanem volt felhalmozva találtatott továbbá .30(10 darab arany, igen sok drága szrme s
lott

bl

A

A

A
;

keleti

sznyeg, lpor és különféle fegyverek.
Ezt a sok hajót és a rajtok lev nagy terhet

nehéz
a királyi
részekre. Pálffy azt i'endelte tehát, hogy emberei, megtartván
magoknak a gazdag zsákmányból a mennyi kinek tetszik,
késbbi szükségleteikre pedig meghagyván három teherhajót
gabonával, kétszersülttel és lporral, a többi szállítóhajókat és
megsérült sajkákat a rajtok lev tárgyakkal együtt égessék el,
vagy slyesszék a Dunába.
Pálffy a hajdúk egy részét innen az eszéki híd lerombolására, a törökkel tartó szerb vidék fölprédálására, a mezknek
hajdúság másik része,
és falvaknak fölperzselésére küldé.
lett

volna a

Dunán

fölvontatiii

egész

A

Budán

felette

túlra,

1
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mintegy másfél ezren, egész a Tisza torkolatáig ment liajós és
s 32 hajón Titelnek és Becsének fordulva, a
temesi vidéken és a Bácskaságban szintén gazdag zsákmányra
tett szert. Mikor a pénzben megosztoztak, a hajdnk mindegyikének 1000 ezüst tallérnál is több jutott.

lovas osztályaival,

A tolnai vizi csata után Pálfty Laza ment Érsekújvárra.
Június 30-dikán levelet írt Prágába Rudolf császárnak, melyben
a tolnai gyzelemrl körülményesen értesíté. A császár
oly jeles hadi ténynek ismerte el e gyzelmet, hogy Pálffy leve-

t

már július 5-dikén, sietett közölni az örvendetes hírt Albert németalföldi fejedelemmel is, és megküldvéu

lének vétele után,

neki Pálöy levelét, egész elragadtatással beszéli

nek a tolnai

A törökök sokáig
tergom

és

el

a fejedelem-

vízi ütközetet.

Gyr

siratták gyászos esetöket, melyet Esz-

elvesztésénél

jobban

is

fájlaltak.

Soha

ily

A

jelentékeny zsákmány nem jutott még a naszádosoknak.
hajdúság bátorsága és nagyszámú szaporodása, valamint a jelen
vizi hadjáratnak hallatlan sikere, nagy rémületet okozott mindenfelé az egész hódoltságban. ^)

—

—

Szálai/
1) Horváth M. : Brüsszeli
Okmánytár. III, 109 113.11.
Magyarorsz. tört. (V. 447. 1.
Horváth M. : Magyarorsz. tört. TV.
k., 463. 1. »Vom glüchseligen Sieg vndt zersteuning etlich Tausent Türclceu
bey der Stadt Tolna. « (Nemz. m. könyvtár.) Az egykorú »Historia von den
Emiyórungen« némi módosítással s nagyításokkal beszéli el a történteket.
A török szállítmányról írja többi közt >Der Grüter war so viel, class
inann .500 grosse Wagen damit liette können laden. Die Profiand und
Munitiou liaben die Hayduken sampt den Schiffen und Galeeren (ausser
3 Grimblia mit schönen G-etreid, so sie dem Bauernfolk dero orten ausgetlieilt, welche dasselbe in Waldern vor den Tlirken vergraben, damit sie
die Hayduken künftig ihr brodt bei ihuen liaben mögen) verbraudt und
verrenkt, auch die Türkén auf die 2 Galeeren allé, ausser den Pfenningsmeister, gleicliwohl liard verwundt, niedergehawen, und von den Tscheucken und anderen Hcbiffen der t'arnenibsten Türkén nicht mehr als 32
gefangen genommen.« (46 47. 11. Nemz. m. könyvtár.) Illésházynál is
úgymond
a török
elöadatik ez az eset némi eltéi'ésekkel. »Kikeletre
nagy hadat indíta és elöttök a fvezér basát Ibraimot bocsátá, a kinél ü
neki húga vala feleségéül. A Zaterczi (?) Memhet basa is egy falka népével Landor-Pejérvárnál telelt vala. Hajókon sok élést, port, golyóbist,
pénzt a végbelieknek indita a török Buda felé. Vele bocsáta egy basát és
a landorfehérvári vizi ert. egy gályát és 32 sajkát. Ez idben sok szabad
hajdúk támadtak vala a parasztság közül, a kiknek lakóhelyeket töröknémet elpusztította vala. Ezek a hegyekben és erdkben laktak Baranyában és Somogyban, sok vitézséget niíveltek és sok károkat tettek a
pogányoknak. Erdödöt és egyéb sok kastélyokat csak szablyával megvették. A végbeli törökök egynehányszor reájok gyltek és vélek megvíttak,
de mindenkor megverték a törököket. Ezek Pálffy Miklós izgatásából
reá vigyáztak az élésre, az kit a török a Dunán felvonatott. Kisérte ezt
az élést gyalog török is ötezer, a vizi er is volt kétezer, sok árus ember
is marháival securitásért egyesültek ezekkel. Tolnán megszállott a török;
mert féltek a szabad hajdúktól. Ott hozzákészültek és elindultak. TolnáL.

—

:

:

—

—
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Augusztus elejéu Buda felé

intézett Pálüty, Zriuyi Györg}'naszádos kirándulást és Szulejmán budai basát, midn
egy török csapatnak, melyet Kolonics ugrasztott meg, segítséget küldene s Felhévíznél a városon kivül lovagolna, lesbl
gyel, egy

elfogta

s

Bécsbe küldötte.

Annál szerencsétlenebb volt a dunai naszádosokra nézve
a következ 1600-ik esztend. Pálfty Miklós márczius 23-án
megbalálozott. Benne vezéröket, jóteyöjöket és összetartó központjokat veszítek el. Kumáromban, Üjvárott és Esztergomban
gyltek ugyan most is össze azzal a szándékkal, hogy Nándorfehérvárt és a többi al-dunai végházakat elveszik a törököktl,
kiket most Mihály vajda és az erdélyi ügyek foglalkoztattak.
Le is rándultak többször az alsó végekbe és mindannyiszor
gazdag podgyászszal tértek vissza. Sikereik s a martalékvágy

nagy mérvben segítették el szaporodásukat, st temérdek szerlj
nép is hozzájok csatlakozott, midn hasznát láthatni remélte.
Eszék vívását a nyár derekán kísérlek meg. de a vállalat balul
ütött ki. Páltt'y hadvezéri szelleme, a helyzetet gyorsan felis-

mer és gyorsan határozni tudó lángelméje, semmi nehézségtl
vagy veszélytl vissza nem tántorodó bátorsága, nem volt már
többé köztük. Ertlenségök, fonák intézkedéseik, a hadi czélt
a pillanatnyi anyagi haszonnak alárendel tervtelen kapkodásuk
legott feltnt az ellenségnél, ki most a, tavalyi kndarcznak legalább némi megtorlásával akarta enyhítni bosszúszomját.
mint a hajdúság Eszék meghiúsult ostroma után nagy csapat
sajkáin Valpóvárra húzódnék a Száván fölfelé, hadnagyaik
meggondolatlanul kiválasztanak közttlök 700 embert és a
Duuán-túlra küldik ket martalékot szedni, az ellenséggel harczban álló társak száma i'a. Az eleségnek lefoglalása s megsem-

A

misítése természetesen szükséget idézett

el

a török várakban.

Azért a bosnyai basa, a pécsi, kaposvári, szigeti és koppányi
bégek több ezernyi egyesit haddal és .30 taraczkkal körülfogtól két mévtfüldet jöttek Buda télé, ntt megszállüttak, strázsát mind
vizeu, inind szárazon vetettek.
liajdúk tizenhárom százan voltak mert
a többit nem vái-liatták meg- (?). Hajókra készültek ezek is, mely hajókat
ott a kastélyok alatt nj' ertek volt. kiket megvettek. Taraczkok is volt a
hajókon és a sajkákon. Hajnalban reájok ütöttek, legelször a gályát
megvették, a basáuak Ijenne fejét vették. Mindjárást megfutamodott a
vizi er, a szárazon a gyalog is megindult, a hajdúknak egyik része a
gyalognak szállott, a másik része a vizi ernek, és így igen megverték
ket és le is vágtak sokat bennek. Ott számtalan sok marhát nyerének, a
hajókat mind megégették, mert sok faolaj is volt a hajókon, azzal öntözfék. És mindenben zsákmányt tevének, egy millió pénznél több kárt

A

;

tevének a törököknek, kin a török hada igen megrémült, és ismét új
liajókat és új élést kelleték nekiek szerezni, kiben két holnapig elmulata
a török császár hada.« {Gr. Illéshdztj István uádorfljegijy.ései 1592 — 1603.
Mag3-. történ, eml. VII, G7

— 68.
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ták a két részre oszolt hajdúságot, s egy heves csatában 200-nál
többet levágván közlök, sokat pedig a Dunába ugrasztván,
hajóiknak nagyobb részét elfoglalák.
mi a hajókból és em-

A

berekbl még megmaradt, azokat menekülésök közben a Dunán
egy hirtelen támadt zivatar teljesen tönkre tette, i) Ezen ered-

mény

Nagy-Kanizsára, az ország délnyugoti
védhelyére is rátört a török, és rövid id

által felbátorodva,

maradványainak

e

f

megvette a fontos várat,
E veszteségért 1601-ben Székesfehérvár kiostromlásával
akarták magokat a mieink kárpótolni. De a vár 1602-ben, a
német rség htlensége miatt, ismét török kézre került. Eusalatt

worm Hermann gróf, a császári hadnak 1601. évi júl. 15-dike
óta fvezére, visszatorlásul Pestet vette meg, s német rséget
*
vetvén abba, Budát kezdé vívni.

Rusworm II. Rudolf császár korának egyik legkimagaslóbb katonai alakja, kinek tragikus életsorsa szorosan összefügg Magyarország ezen kori honvédelmi eseményeivel. Mátyás
fherczeggel ellentétben Mansfeld Károly berezeg elveit vállá,
s azon meggyzdésben volt, hogy a nyugot-európai tartományokat, minden más idegen nemzetek kizárásával, egyedül a
magyaroknak és németeknek kötelessége megvédeni az ozmánok
ellen. Szerinte az idegen katonaság csak akadályozta a hadi
mködést. Az egyenetlenség, a káros versengések és szüntelen
súrlódások, melyek a birodalmi és a külföldi hadnép közt napirenden voltak, megnehezítették az elmenetelt s veszélyeztették
a fvezérlet egyöntet eljárását. Ruswormnak sok évi tapasztalásaiból merített ezen meggyzdése, rendkívüli er. kitartás és
vitézség kifejtésére lelkesíté tiszti karát és a vezérletökre bízott
is.
Azért találkozunk Rusworm hadjáratainál a
keresztény harczolási buzgóságuak oly fényes példáival, a
milyeneket a II. Rudolf török háborúiban másutt hiába keresnénk. Rusworm hadvezéri terveinek s határozatainak merészsége, elragadó tettereje, s szilaj, heves fölbuzdulása a cselekvésben egészen új fordulatot, gyorsabb menetet adott a törökök

hadnépeket

elleni hadmveleteknek. Székesfehérvárnak, mely 1553 óta
török kézben volt, 1602. évi szept. 16-dikától október közepéig
elhúzódott kiostromlása és rendkívüli erfeszítéssel végbevitt
elfoglalása is oly hadi ténye e derék hadvezérnek, mely honvédelmi történetünkben mindig a legjelesebb katonai események
közt fog említtetni. Ha mindazonáltal Székesfehérvár csakhamar ismét az ellenség hatalmába esett, az tudvalevleg nem
a hadvezérlet hibájából eredt, hanem ^mint mondám
részint
a német rség htlenségének, de még inkább Hasszán túlere^
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jéuek tulajdouítaudü, ki háromszorta nagyobb badsereggel
s aránytalanul több hadi eszközzel volt csak képes a török
hadak kudarczát jóvá tenni és Székesfehérvárt a keresztények
kezébl ismét kiragadni.
Hasszán nagyvezir, miután Fehérvárat elfoglalta, Budánál átment a Dunán, és a pesti lapályon azzal a szándékkal
szállott táborba, hogy onnan Erdélybe tör a Básta ellen
támadt Székely Mózesnek segítségére. Rusworm ekkor már
Esztergomhoz érkezek a királyi sereggel. vSzándéka volt Budát
megtámadni, hogy ez által Erdélyt megmentse s a szerdárt
visszatérésre kényszerítse. Nem tanácsolták tehát Hasszánnak, hogy Erdélybe menjen, a mig Esztergom felöl ágyúdörgést hallani. Hasszán mindazonáltal elhagyta Pestet és Szolnokra vonult. Mig oda járt, Rusworm hajóhídon a Csepelszigetre, onnan pedig október 2-án Ó-Budára tette át táborát.
E hírre Hasszán azonnal visszafordult és negyed napra már
ismét Pest alatt állott. Távolléte alatt azonban sok változás
Budavár alatti török ersség Rustörtént Budán és Pesten.
Avorm hatalmában volt, a libaszigeti híd nem létezett már, és
október 5-dikén Pesten is a császáriak lettek az urak. Minden
út el volt állva a császáriak által s a gellérthegyi váracs is be
volt véve. E hadi eredmények kivívásában lényeges tényezkép szerepelt a dunai hajóhad. Minthogy ugyanis Budavár
aljából és nevezetesen ama helyrl, a hol hajdan a királyi
istállók álltak, most pedig csrök és magtárak voltak, a budai
törökök sok kárt okoztak s nagy akadályul szolgáltak a
királyi hadnak, st a kellen fedett ágyúütegekkel a Libasziget
fels csúcsán épített összeköt hidat is közelrl védelmezhették
Rusworm és vezérei mindjárt megérkezésökkor elhatározták
ama hajóhidat vizén és szárazon megtámadni és megsemmisíteni,
hogy a budai törökök ne közlekedhessenek többé a pestiekkel.
vizi terv kivitelére Eörny Péter, a magyar sajkások kapitánya vállalkozott. Ekkor már Santüier Gllhcrt, a császári
dunai hajóhad fparancsnoka is megérkezett Bécsbl 0-Budára,
magával hozva két fölszerelt gályát, egy mvészi készitményü
tüzgépet vagyis romboló fregattot (ein künstlich Fewer-Instruromboló hajót a
meut), továbbá még 26 taraczkos sajkát.
híd áttörésére és az ostrommveletek támogatására szánta
Rusworm. Az ordre de bataille szerint Sulz tábornoknak
feladata volt a Duna balpartján szárazon egészen a hídfig
elrenyomulni s azt elfoglalni. Eörsynek egyidejleg a Margitsziget pesti oldaláról a pesti hídft kellett elvennie a sajkásokkal és aztán a hidat összezúzatnia Grilbert romboló tzgépével.
mint a törökök a királyiaknak e szándékát megértették,
legott csapatosan lerohantak a Dunára, a koczkán álló híd

A

A

A

A

Erködésök azonban hasztalan volt. Míg a sajkákismétld ágyúzás és a sajkákra rakott muskatályosoknak élénk sortüzelése nem engedé a pesti török örséget a
védelmére.

ról folyton

balparti hídfhöz, addig a budai oldalon Sulz hsies elszánt-

a törököktl a bndai hídft Idközben a híd
Gilbert romboló fregattja is, melyet a kilencz
sajkán kíséretül adott és teljes tempóban evedz naszádosok,
valamint a víznek sebes folyása oly ervel zúdítottak a hajókon
nyugvó hídalkotmányhoz, hogy az rögtön nagy recsegéssel
éppen a közepén kettétört.
támadt rés miatt lehetetlenné
vált ezentúl a budai és pesti törököknek egymással közlekedniök.
Ezek után Pest kiostromlására került a sor. Az ostromló
gyalog had élére Sulz és Altban tábornokok állíttattak. Túry,
Kolonics Szigfrid és Nádasdy Ferencz a lovasságot vezették.
naszádosoknak, kik a budai Víziváros és a pesti vár közt ketts csatárlánczban helyezkedtek el, szembe a Gellért tövében
felállított császári gályákkal és sajkákkal, ismét csak a vitéz
Eörsy Péter parancsolt, míg a császári hajókon Santilier
oldalán maga Rusworm vezényle. Október 5-dikén intéztetett
hajóhad a Vízivárost támadta.
Pest ellen az általános roham.
törökök ersen ldözték hajóinkat, egy sajkát elsülyesztettek s a víz partjára is kijöttek. Ugyanakkor Sulz gróf a szárazi részrl is ostrom alá veszi a Vízivárost. Emberei az elsk,
kik a bástyákat létrákon megmászszák, segélyeztetve a magyar
banderiálisták, az esztergomi rcsapat és Altban német zsoldosai által, kik a kitör ellenséget visszavetik a városba s lelkes gyzelmi kiáltozással nyomában s utána a Vízivárosba és

sággal vette

el

felé közelgett

A

A

A

A

A

mi útban volt,
Felsvárosba hatolnak és azt elfoglalják.
futamló törökök közííl sokan a Dunába
kardra hányatott.
vetik magokat és úszással igyekeznek a túlsó partra menekülni de vagy elmerülnek, vagy agyonpuskáztatnak. Rusworm
a dunai hajóhad vezéreivel és a hajók legénységével kiszáll a
pesti parti'a s hátrálni kényszeríti a menekül tömeget vissza
a városba, a hol a császári katonaság nagyol)!) részöket lekaszabolja s a várost prédára veszi. A préda felosztásánál a
magyar naszádosok, kiknek a hadjárat eddigi sikerében orosz-

A

;

lánrészök vala, rútul megrövidíttettek.

A

czászáriakkal

nem

rokonszenvez írók Ruswormnak tulajdonítják a magyar hajólegénység e megsértését. Állítják, hogy Rusworm, kirl Illésházy István azt írja, hogy kevély, gonosz ember és kártyás,
részeges német vala, a préda javarészét magának s német
zsoldosainak tartá, az igazságos osztalékot követel magyarokat pedig durván elutasította volna. Mi igaz a dologban bajos
:
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a nápolyi Dentice Jeromos hadi

tanácsost okolja a császárhoz intézett levelében. ^)
E napon tehát elfoglaltatott a Vizi- és a Felsöváros, az
ellenségtl elvétetett a Dnna, és elvágatott elle az út Pestrl
Budára, Október 6-dikán már Pest vára is a királyiak kezévárban néhány század hajdiit és a Schönberg ezreben volt.
det hagyta Kusworm helyrségül, s most ismét egész figyelmét

A

Buda megostromlására

fordítá.

Ekkor

nagyvezir Pest alá 30,000 emberrel.

Az

érkezett meg Hasszán
elébe ment Rusworm,

és Pográuy lovasait visszavetette ugyan a
Mátyás föherczegtl újabb segítség küldetett a
császári táborba, mitsem árthatott a mieinknek és nem is
akadályozhatá meg, hogy Buda vívása annál erélyesebben folytattassék. Az Alsóváros, vagyis a Víziváros bástyáin mind
szárazról, mind a Dunáról behatolt már a magyar és a császári

Nádasdy, Turzó
török, de mivel

katonaság s kegyetlen mészárlást vitt véghez a török lakosságban. 500 török egy ers körsánczba (Rondel) vette magát,
mások ismét egy templomba zárkóztak s onnan védték magokat. Azonban kivéve 160 elkelbb törököt és 120 török nt, a
többiek mind levágattak.
rondellában levknek csak azon

A

Nádasdy kegyelmet

és szabad elvonulást, ha
a várbeli törököket ráveszik a vár feladására. Azonban a várbeliek mitsem akartak hallani a feladásról. Október 11-én
újra kezdték tehát a császáriak az ostromot most Pestrl, a
dunai hajókról és a Gellértrl egyszerre ldözték a falakat.
török táborban nagy volt az élelembiány, st Budavárából
kellett azt is élelmezni, mikor a körülmények megengedték. Ha
Mahmud basa a múlt esztendben el nem keríti a királyi
istállók említett dunai telkét, s nem biztosítja ers bástyával a
várból levezet utat a török sajkáknak, melyek a tábort élelmi
szerekkel látták el, még csak biztos kikötjök sem lett volna
most Budán. Október 15-éu éjjel a sajkákon ment át Ali
budai beglerbég, Habil biró és a jancsáraga Hasszánhoz Pestre,
sürgsen kérve t, szüntesse meg czéltalan veszteglését és
távozzék mentl elbb Pestrl, mert hadainak élelmezése Budavárát fogná kiéheztetni. A nagyvezir teljesíté kérelmöket, s
elbb a vizi torony kapuján 2000 jancsárt vetvén török sajkákon a várba, november elején, terve ellenére, Kecskeméten és
föltétel alatt igért

;

A

:

—

») Katona, IX— XXVIII, 162
163. 11.— 7síüán>", XXXIII, 510. 1.—
ílammer, IV, 323 324. 11.
Delich
Ortelius rediv. az 1602. évhez.
Vilmos: >'Ungar. Ohronika« az ostrom tervi'ajzával.
Stauffer Albrecht

—

azt állítja, liogj1000 darab lovat,

Rusworm

—

népe, beleértve ide a

—

—

magyar ezredeket

is,

temérdek különféle fegj'vert, löszért, árúczikket, ékszkreket és drágaságokat ejtett zsákmányiil. A tábornagy sátrába 12 törözászlút hoztak a gyztes katonák, hogy vezéröknek hódoljanak. (Here
mann Cliristoph gráf von Rusworm. 106. 1.)
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Péterváradou át Belgrádba távozott, miután 20 napig hasztalan ostromolta Pestet.

Ez alatt Altban is megkisérlette szerencséjét a császári
bajóbaddal. Október 16-án sajkákra ül tété muskatályosait s
Budára evedzett át a király-istállók erdített telke alá, hogy a
várbeli törökök szabad összeköttetését a Dunával elzárja. De
szándékát nem valósíthatá meg. csakis négy török sajkát hozott
magával. Eörsy sajkásai, kiket a németek bánásmódja érzékenyen sértett, kevés lelkesedést tanúsítottak azoknak hadi
vállalatai iránt, s midn egy alkalommal a pesti várból kitörtek, hogy a Schönberg légió segélyével megzaklassák Hasszán
dunaparti ágyútelepeit és táborát az ellenség láttára oly szokatlan megdöbbenést mutattak, hogy a vezér bátorító szavai
daczára visszahátráltak Pestre, s midn Eörsy ezért megdorgálta és a hadakozásra kényszeríteni akarta ket, e derék
kapitányukat is leütötték elkeseredésökben. Okt. 17-én Mátyás
fherczeg szintén megérkezék a táborba s uyolcz zászlóalj
fegyveres népet úsztatott alá magával a Dunán, kiket a császári ostromló sereg közlekedése czéljából ismét helyreállított
hajóhíd sánczainak rizetére küldött.
:

delt,

Mieltt Hasszán Pestrl távozott, 120 sajkát Tolnára renhogy eredeti terve szerint a Dunán átszállítva ott seregét,

a nándorfehérvári és egyéb végbeli törökökkel egyesíílhessen, s
az ekkép egyesíílt török túlervel megsemmisítse a keresztények budai táborát. Azonban Mátyás észrevette a nagyvezir
szándékát s Sulzot és Kolouicsot egy ers hadosztálylyal Tolnára küldé, hogy a törökök hadi tervét meghiúsítsa.
Ezen al-dunai hadjárat naszádkapitányává a hslelk
Pográaij Benedek neveztetett ki. Thurzó és Nádasdy is vele mentek 2000 fnyi zászlóaljaikkal, követve a hajóhadat mindenütt
a Duna partján. Az összes királyi had mintegy 5000 emberbl
állott s ffeladata volt megakadályozni, hogy a törökök a Sárvíz
folyón átkelhessenek. A/onkívül az al-dunai ersségek elvétele is
czélul tzetett. A Duna mellett való kastélyokat rség nélkül
hagyták a törökök, mikor a császári had Buda alá szállott. Az
al-dunai ersségek elvétele tehát nem sok fáradságba s kevés
áldozatba került. Legelbb is a Ráczkevivel szomszédos
Adonyt ejtették hatalmukba a Duna jobbpartjáu. Mindenütt
a víz ezen oldalán folytatva levonulásukat, kevés idre bevették
Földvárt, Paksot, Tolnát és más apróbb ersségeket. Pográny
mind elégetteté a többi kastélyokat, csak Adonyt hagyá épségben, mert kevés török rsége önként adá át a várat. Kétszáz
magyar gyalogot hagya tehát benne, élést, port és egyéb hadi
szerszámot. Sulz s Kolonics hada és a magyar csapatok nem találták már Tolnán a török vizi ármádiát; de ami török rséget
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ott fogtak az ersségben, azt teljesen szétverték és gazdag
zsákmányt arattak. Visszamenet Kalocsára is kitértek. Martalékot szedtek benne s aztán fölégették. Míg oda jártak, a

törökök kikitörtek a várból, gyöngítették és pusztították a kedveztlen idjárás miatt különben is sokat sanyargatott királyi
hadakat.
Mátyás fherczeg uov. közepén beszünteté Budavár
ostromát s a sereget téli szállásaiba vezeté. Nov. 13-dikán,
mieltt teljesen visszahúzódott Budáról, két gályából 40 tüzes
röppentyt dobott a várba és városba. Nov. 15-én a keresztény
sereg elhagyta a budai tábort, miután Pestet elegend rséggel
ellátta. Pesten egy ezred némettel Printzenstein Albert maradt; rövid idre rá Morvaország is külde még valami 3000
gyalogot. Ezek megersítek Pestet a Duna fell s árkot is
ástak körülötte mindenfell. Télen át, míg a viz be nem állott,
a sajkások élelmezték a várost felülrl, de a török hajók részérl gyakran szenvedtek kárt. »Nagy éhséggel telelének benne

—

írja Illésházy

—

ebet,

macskát mind

ötték,

míg az Duna

azután hajókon elég élést vittek nekik. « ^)
következ 1603. évben tervezve volt ugyan Buda viszszavétele és folytattatok is a hadjárat, mindazonáltal a vár
megostromlása abban maradt. Kusworm kivezetvén seregét a
téli szállásokból
Esztergomnál ütött tábort, s áthidalván a
Dunát, ott várta be a braunschweigi és frank segélyktildeményt. Midn értesült, hogy Murát budai basa Szegszárd mellett Szerdahelynél a Sárvizet már áthidalta és csak Hasszán
elindítá Kolonicsot
jövetelét várja, hogy Budára felvonuljon
2000 lovassal és Sulzot a gyalogsereg több zászlóaljával Buda
felé, hogy az ellenség tervét kifürkészszék s vele, ha csak lehet,
levonuló hadakhoz Dampierre gróf parancsmegütközzenek.
noksága alatt kétsor-evezs bécsi gályák és a komáromi magyar
hajóhad csatlakoztak. Az utóbbi 3000 magyar és német gyalog
szerdár 17,000 emberrel
fegyverest szállított az ellenség elé.
közeiedék Pesthez. Hajóhada, melyet magával vontatott, 10
deregnagy hadihajóból s gimbliából meg 60 sajkából állott.
lyék, bárkák, tutajok és kompok sokasága s azokon valami
3000 jancsár kisérte a tábort. Szeptember 26-dikán egy lovas
pribék úszott át a Dunán és jelentést tett Kolonicsnál, hogy a
török elcsapat, mintegy 1000 ember, sajkákon és kompokon
átúszott a ráczkevi szigetre és másnap meg akar ^ütközni a

befagyva

volt,

A

:

A

A

A

mieinkkel.

í)

B

hírre

lefelé

Hamvier, IV. 323

vonult hajóhadunk

— 324.

vdnfi: XXXIIT, 518. 1. és utáua
Ürlelius rrdlv. 1. i-. 321—322. 11.

s

Érden

alul

—

11.— Illésházy, id. ni. 113.1.
Katona: IX— XXVIII, KIH — 107.

ht-

11.

—

;
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A

gyzelem sokáig iugadozott.
hajókba
szárazon és vizeo.
menekül törököket utóiérték huszáraink s vagy összevagdosták. vagy a vizbe íbjtották ket. 500 török maradt halva,
budai basa is csak nagy nehezen
igen sokan fogságba estek.
siker a mieinknek is sok emberszabadult Szegszárd felé.
életébe került, st dicsségesebb lett volna a gyzelem, ha
tSulz a Kolonics segítségére siet gyalogságot, midn már
szóval és ütlegeléssel többé nem gyzte, kivont karddal és többeknek súlyos megsebesítésével vissza nem kergette volna a
hajókra, melyeket fegyveres nép nélkül hagyni nem akart.
Egyébiránt a mieink meg voltak elégedve az elért eredménytzött Össze az ellenséggel.
Végre a mieink részére dlt

A

el

A
A

nyel. Préda és fogoly elegend jutott. Hadaink vidám hangulatban tértek tehát vissza az esztergomi táborba. ^)
Szeptember 29-dikén Vácz és Buda közé helyezte át
Eusworm a királyi tábort. Buda fölött a Duna két partját
hidakkal kötvén össze, váltig kereste az alkalmat megütközhetni az ellenséggel. De a Lala Mohamed basa, a Nándorfehérvárról Konstantinápolyba hívott nagyvezirnek helyettese.
Budavára és a Szent-Gellért közti szk szorosban húzván meg
magát, az ottani magasra felhányt ers sánczokból sehogy sem
környez hegyek és a vár ütegeinek oltalma
volt kicsalható.
alatt oly jól találták magokat fedett állásukban a törökök, hogy
minden aggodalom nélkül vélték bevárhatni az ess, zord szi
idt, midn a németek vérontás nélkül is kénytelenek lesznek
elvonulni a fváros alól. S valóban a bekövetkezett nedves sz,
a sok fáradság, nélkülözés és éj j élezés annyira kimerité a

A

hogy Hasszán bátorságot

császáriakat,

vn

éjjeli

támadást

tábora ellen, és vagy lOOO
jancsárokat sajfuvarra való élést csempészni be Budára.
kákra ülteté s 10,000 lovast rendelt melléj ök a partra. Ezek a
intézni

Ruswormnak

elgyengült

A

vizrl és szárazról rátörnek Rusworm hajóhidjára, mely alá
azonban oly csendesen vonulnak, hogy váratlan jövetelöket még
az elrsök is már csak akkor vették észre, midn harczolni
kellett és annyi id már nem volt, hogy az )-Budán túl elterül
ftábort hamarosan értesíthették volna. Xádasdy volt az els,
(

Ruswormnak megküldé a hírt, hogy az ellenség rajta ütött
de a csata már ekkor állt és Xádasdy mindaddig foglalkoztatá
a támadókat, míg Kolonics és Rusworm az egész sereggel meg
nem érkeztek az ütközet színhelyére. Hajnalig folyt e véres
harcz és a törököknek siralmas veszteségével végzdött.
Duna partján halomszámra feküdtek a legyilkoltak tetemei.
Mire nappalodott, az elesettek vére messze távolra pirosra festé
ki

A

Kazy

:

Histor.

Kegni Huiigar.

I

— ill.

L.

I.

«
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a Duna vizét. Harmiuczöt török zászló s uégy ágyú jutalmazá
a császáriak vitézségét. ^)
E csapás után ismét visszahúzódott a török hada gellérthegyi sánczok közé.
budai Víziváros hosszában 300 különféle török vizi járóm. többnyire hadi hajók és sajkák, horgonyoztak az elsánczolt török tábor körül. November 14-én Geisberg
bajor ezrede hozzáférközött e hajókhoz s részint elsülyeszté.
részint feltüzelé azokat. Ezzel megsznt a budai törökök közlekedése a pesti török garnisonnal, mely Budavárát és a gellérthegyi tábort élelemmel s hadi szerekkel látta el. ^)
Azonban a vitéz és akaraterös Husworm nem sokáig tartotta már kezében a tábornagyi pálczát. Hatvan várának 1603.
évi bevétele utolsó fegyverténye volt a jeles hadvezérnek, kit
ha nem dicsérhetünk is hazánk s a magyar vezérférfiak iránti
sokszor hideg érzelmei miatt, azt mindamellett l)e kell ismer-

A

nünk, hogy még e tekintetben is különb volt a császári hadsereg akkori többi vezéreinél, mint katona pedig sokkal magasabban állott amazoknál. Olyan sikert legalább egyik társa
sem vívott ki a török(')k ellen, mint . Midn 1603-ban a hadjáratot befejezé s Mátyás fherczeg és hadvezéri bajtársai
alattomos fondorlatainak Icövetkeztében tábornagyi állásáról
elmozditatott, 6-4 török gyzelmi tropháát tett le a császár
lábai

a

elé. ^)

III. Mohamednek 1604-ben
még kiskorú Ahmed alatt, békét

bekövetkezett halála után,
kért ugyan a török liudolf-

tól, minthogy azonban a törökök Gyrt és Komáromot kivánták a béke díjául, a békealkudozások nem vezettek eredményre.
Szeptember 5-dikén híre jött, hogy Mohamed szerdár nagy
hajóhaddal közeledik Buda felé s Pest várát is kiostromolni
akarja. E hírre a császáriak lángba borították Pestet s egész
rségestül kivonultak a fenyegetett helybl.
nagyvezir, ki 70
ezer emberével elébb a Kákoson ütött tábort, a Dunán felvonuló
németek után indult s szept. 19-én Esztergomot körülzárolta. Rudolf hadai, melyeknek vezérletét Rusworm után Básta György
vette át. Esztergommal szemközt, Párkánynál szálltak táborba,
s a várbeliekkel hid által tartván fen a közlekedést, az ellenséggel több ízben szerencsésen csatároztak.
nagyvezir sem

A

A

—

1)

Istvánji,

Szalay L.
-)

:

XXXIII.

IV. 461.

utána Katona^ IX— XXVIIl.,
Horváth M. IV. 485—486. 11.

és
-

1.

-'UT

—

-..'(til.

11.

:

Ortelius rediv.

A

szerencsétlen féi-fiú gyászos esete ismeretes. Eudolf császár
IfiOó-ben perbe fogatta s elhamarkodott igazságtalan itélet alapján Prágában a régi Eatlia\is udvarán lefejeztette. Eletének k<")rlményes leirását
•^)

olv.

Stauffer Alhrechtnál
1SS4.

München

:

»Hermann

Oliristopli

gráf von

Rusworm.

208

A MOHÁCSI

VÉSZTL A

ZSITVAT< HiOKI liKKEIO

sem a békealkuval czélt nem érvén, október
11-dikén Budára, onnan utóbb haza vezette seregeit. ^) Esztergom körülzárolására elegend szárazi és vizi csapatok maradtak vissza, melyek azonban téli szállásaikra vonulván, ezen
évben már semmi hadi vállalatba nem fogtak.
császári had
ersítésére Belgiojoso, midn Bocskay ellen Biharba és Erdélybe
indulna, Mátyás fherczeg parancsából 5000 fegyverest vezeaz ostrommal,

A

tett

Párkányba.
Esztergom fölmentésére a közbejött országos események

miatt csak az 1605. év szén gondolhatott Mátyás fherczeg.
évi szeptember 10-dike körül nyolcz napi fegyverszünet
volt a törökkel. E közben a sváb ezred, gróf Oettingen Ulrich
gyri kapitány csapatja, a Mörsperg zászlóalj és Dampierre gróf
hadosztálya utasíttattak Esztergomot fölmenteni.
hadsereg
Komáromból indult el a vállalatra hajókon.
hajóhad parancsnoka Daiupíerre gróf volt. '^) Básta az esztergomi táborból
kiemelt 15.000 emberrel ekkor már Kassa vidékén csatázott
a Bocskay hajdúival, onnan pedig Pozsony környékére vonult,
a hol dre veszteglésben nézte, mint ejtik hatalmukba a fejedelem hadnagyai a fels megyék nagyobb részét. Mi sem hátráltatta tehát Mohamed nagyvezirt, hogy Esztergom vívását
megkezdje. Most, midn a királyi hadak Pozsonynál feküdtek,
alkalmasnak vélte a pillanatot, visszaszerezni ezen ersséget a
portának.
török dunai hajórajt Mends basa vezénylé. Szept.
13-dikán azt írja a basa Homonnai Bálint zempléni fispánnak és a fejedelem fvezérének Esztergomból, hogy az egész
török hajórajjal a Dunán fölfelé indúland és Komáromot megtámadni szándékozik. Legyen azon Homonnai, hogy két-három
ezer gyalogos szárazi néppel Komárom alatt teremjen és a hajórajnak segítséget nyújtson. ^)
basa nem vihette tervét keresztül mert tudósítás érkezett Pozsonyból, hogy Dampierre
már elindult onnan Esztergomba a királyi hajóhaddal és a vár
fölmentését czélozza. Megérkezett ugyan, de Esztergomot a
török járomtól többé már meg nem mentheté.
nevezetes
dunai ersség október 2-dikán ismét török kézben volt. Ugyanakkor hódolt meg a félholdnak újból Visegrád is. Mind a két
ersséget idegen rségének érdektelensége juttatá török kézre.

Ezen

A

A

A

A

;

A

Horváth M.

»Magyarorsz. tört.« IV. 491—49-2. 11.
m.
2)
»Ez nai) hozták az vizi ervel biró Merny passának levelét
Esztergám alól, melyben azt írja, izén is nekem, bog3" Komái-om alá
lelj az vizi ervel, és én is a szárazon bocsássak ezer, vagy kétezer
ostromlót kinek leveléhez kéjiest Eöni Miklós nev kapitányt szép
seregekkel mindjárt indítottam. (Homonnai Drugeth Bálint naplója.
Tudománytár, V. k. 1839. I— II.
Bél Mátyás: Not. H. N. IV.
-)

Ortelius,

:
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;

—
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Az

ezután következett békeügy tárgyalásának befejez
IGOG. évi október végnapjaiban Komárom alatt, a
Zsitva torkolatánál, a Duna árjainak keletet és nyugatot összek(>t világútján, sajkákon játszótlott le. Bocskay követei, Illés-

jelenete

házy István, Xyáry Pál. Czobor Mibály és Hoffmann György,
a Duna partján táborba szállván, a császári udvar tekintélyének megóvása és az alkuvó porta megalázása czéljából azt
kivánták, bogy a szultán küldöttei menjenek át bozzájok. Ali
basa és Habil effendi nagy fénynyel 23 sajkán jöttek fel Budászintén magokboz kérették a császáriakat. De az ide s
tova bajókázó küldöttek sehogy sem tudták közeiebi) bozui egymáshoz a két követséget. Végre Ali, » miután a németek bitet
tnek, bogy a törökökön semmi csalárdság nem lészen «, megsznt tovább torzsalkodni és »okt. 29-én 23 sajkájával jött fel
török urakkal együtt Bocskay követeihez, kikkel együtt
sok
sajkákon a Zsitva torkolatánál táborozó császári küldöttséghez
mentek.« Többszöri összejövet után november 11-én az egyezról s

f

ség megköttetett.

A zsitvatoroki béke az els európai nemzetjogi határk,
mely az ozmánok magyarországi hódítása s hatalmának netovábbját kijelölte. ^) Ezentúl a török uralom fokozatos hanyatlásnak indul a magyar földön, s még a hódolt részekre nézve is
korlátok vettetnek e hatalomnak. E fordulat szükségkép maga
után vonja a dunai hadakozás gyérülését és n. folyami flottánk
hadi igénybevételének csökkenését.
1)

V.

ü.

IpoJijl

:

Adalék a zsitvatoroki béke történetéhez. (Új

magyar múzeTim. 1851 — 1852.
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Az elnémetesitésnek, nemzeti visszahatásnak és a

saj-

kások intézményének korszaka.

A

naszádosok nemzeti hada, mint az elöbbeni fejezetben láttuk, már Miksa király uralkodása alatt mindinkább a
bécsi hadi tanács és a német dunai hajóhad fparancsnokainak
fenhatósága alá vonatott. Kivetkzni kezde si magyar jellegéitl, s legföljebb csak azért volt még magyar, mert stratégiai
elvbl meghagyták komáromi, gyri és pozsonyi állomáshelyein.
A század alatt, midn II. Mátyás, II. és III. Ferdinánd és I.
Lipót ülnek a trónon és a bécsi udvar befolyását Magyarországban legelbb is hi^onn dolgokhan kezdik érvényre emelni,
alig van még valami a naszádosok régi traditióiból. Birtokaikat
és nemesi eljogaikat élvezik még vagy száz esztendeig, st
újabb kitüntetéseket s jószágadományokat is kapnak, de
megsznnek osztályosai lenni az si erényekhez és vitézi

hagyományokhoz tántoríthatatlanul ragaszkodó, jóban, rosszban
összetartó magyar birtokos és nemesi törzsaristocratiának. A
régi formák egyik a másik után elnémetesíttetnek, az árboczok
zászlajára a kétfej sas tzetik fel. a vezényszó németül hangzik, st a sajkások feml)ereiuek festi magyar díszöltözete is

A

naszádosok
osztrák szabású ruhadarabokkal cseréltetik fel.
szabad nemesi magyar czéhébl sajkás ezred, valóságos osztrák
katonaság lesz. 1590-en túl a magyar nyelvben polgárjogot
nyert »naszádos« szó is kivész lassanként az emlékezetbl, a
naszádok régi alakját divatosalibal helyettesítik, és azon vannak, hogy a magyar fölkelk csapatai mentl távolalibra eltereltessenek a Duna és Tisza partjaitól s a folyami palánkok
mindenüvé szétromboltassanak. Axiómává lesz a bécsi német
Icormánynál a kié a Duna-Tisza, azé Magyarország
A komáromi naszádosoknak Eörsi Péter volt utolsó
kapitányuk. Utána nem neveztek ki többé magyar vitézt liajó:

!
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hadi kapitány oyá. Ezeu állást, melyhez dics liadi tények emléke
és halhatatlan magyar hsök neve fzdik, nem tölte be többé
dnnai flottillát és illetve a Dunát
az osztrák hadi tanács.
naszádkapitáuyok
nem akarták többé idegenekre bizni.
helyébe sajkás fihu/Jdnk (Oberwaywoda) léptek a német párton
álló komáromi szeri) nemesség táborából, kik alárendelt helyzetökben már nem a nemzet szándéka, hanem a bécsi flottaparancsnokok, admirálok, al-admirálok és hajókapitányok utasítása szerint igazgatják sajkáikat. Az alárendelt helyzet
naszádos vajdák is niegszunek és osztrák hadnagyokká (Lajdin)
fovajdák parancsnoki és vezéri szerepet visznek az
lesznek.
ezektl a német korúj szervezet sajkás hadnál. Különböznek
fejei, vagyis a szerb
politikai
szerbek
a
creaturái,
mánynak új
nemzeti vajdák. Csernovics Arzén ippeki patriarchának 37,000
szerb családdal Magyarországba vándorlása ugyanis lényegesen
módosította a benszülött szerbség közjogi és hadi viszonyait.
komáromi Földváry Ádám, kinek családja azeltti idkben
a Dunán vitézkedett, 1691. évi márcz. 24-én engedélyt eszközöl
ki Lipót királytól, melynek értelmében a magyarországi szerb
nép külön nemzeti al-vajdát (vice ductorem) választhat magának,
ki egyszersmind hadi fnöke, polgári feje és vezetje népének.
Az egyszer vajda elnevezés egészen mást jelent tehát a XYII.
század végével, és nincs többé a dunai sajkások szakaszparancsnoki állásához kapcsolva, st sokkal magasabb fogalomkörbe

A

A

A

A

emeltetett.

Éz természetesen mitsem von
ezen

korbeli

le

az osztrák hadseregnek
szállítja alább a

érdemeibl; legkevesbbé sem

XYII-ik század vége felé s a XVIII-iknak
kor hadtörténelmi ismeretének els tekintélye,

niveaut, melyet az a
elején elért.

E

Thaly Kálmán, részrehajlatlan tárgyilagossággal vallja be,
hogy ez volt az osztrák hadseregnek legfényesebb korszaka.
Egészen a kor és hadtudomány kívánalmai szerint volt szervezve s mindennel jól föl volt szerelve; a katonai szellem, fegyelem

meg volt honosáivá, st tetpontját
legénység soraiban. És e mellett
mint
a
érte úgy
egy
különös szerencsébl s ritka adományakép a sorsnak,
mondhatjuk lángs ugyanazon korban négy nagyszabású, st
esz hadvezérrel dicsekedhetett, úgymint: Bádeni Lajossal,
Savoyai Jenvel, gr. Starhenberg Guidóval, gr. Pálffy Jánossal,
i)
Lotharingi Károlylyal, Max Emmánuellel, stb.
van
összefüggésben
alakulásával
A hadügyigazgatásnak
múlt
a
mely
hajdúság,
hanyatlása.
hajdúságnak
a magyar
és harczképzettség teljesen

a tiszti kar,

—

A

')

évf. IV.

Thaly Kálmán: Dunántúli hadjárat 1707-ben. (Századok. 1879.
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századi )a.ii lelkes és ügyes bajnokokat állított Páltiy Miklós
hajóira, most a törr)kök és németek egy arányos nyomása, a foly-

tonos küzdelmek s a fölösen meggylt sanyarúságai alatt, legkivált pedig azért, mert egységes testülete szétztiílött s vezér és
tanácsadó nélkül volt, leóbor haramiabandákká aljasodott s
útonállásból tengeté életét. Jobbra hivatott életers fiatalsága
könny élethez szolcott a pusztai vadonokban, s még a nemzeti
szabcídságharczok alatt is már csak kevés, vagy éppen semmi
hasznára sem volt a vízi hadi intézménynek. Ugyanis a bécsi
kormány, egyetértve a határszéli birtokaiban megkárosított
tíu-ökökkel, megszntetni akarván a kóbor hajdúságot, a háborúk alatt elpusztult végvidéki falvalc benépesítésére szemeié ki
kormány úgy vélekedék, hogy a török békeszerzdésekazt.

A

az alattvalók hségének s nyugalmának biztosítására
semmi jobbat nem tehet, mint ha a végliázakba. a pártütésre
hajlandó magyar katonaság helyett, német és cseh kapitányokat
s rségeket helyezend Ijo. Tata, Gyr, Komárom, német kapitányokat kaptak tehát. És ez ellen hasztalan volt a rendeknek

nek,

hosszú, heves viaskodása. Alig valának képesek keresztülvinni,
hogy legalább Koniáromban a német mellé magyar kapitány
is

neveztessék.

^)

Mikor a legérzékenyebb

oldalról

megtámadott nemzet

visszahatásának', a Bocskayalv, Bethlen Gáborok, Tökölyek és
Eákóczyak harczainak korszaka beáll, az igaz magyar vér mind

A

német dunai admiátcsap a fejedelmek nemzeti hadseregébe.
rálok eiige(lelmességében csak a császárral tartó komáromi, kevi
és csallóközi szerlj né}) marad. Ezekbl kerülnek ki a sajkások
fvajdái, tisztjei, meg a legénységnek zöme. Fvajdák egymásután: jBr//«7.orics János, Zsupánovks Knzmdi), Behílovics János,
Monasferlji János, Eszfor/nmi (Osztrogonlija) Jáims, Fehé.rváry
Gjj'óv(jíj és Fehérvári/ László. Szerbek mindnyájan s a görög
hitnek annyira hívéi, hogy a komáromi szerb egyházközség
elnöki és fcurátori tiszttel is kitnteti ket. Királyaink is kedvökben járnak, ])irtokokkal és nemesi diplomákkal tutetilc ki
ket. Az armálisok adományozása olyan divattá lesz a Ferdinándok idejében, mint késbb az érdemjelekkel való hivalkodás. De
mert az akkori magyar nemesi osztályban életers és éber testületi szellem uralkodott az új nemesek csak az által lehettek
:

ama

osztály tagjaivá, hogy

idk

folytán megmagyarosodtak,

neveiket is megmagyarosíták, a magyar nemesi családokba
beleházasodtak, st késljb még vallásukat is megváltoztatva,
az utóbbi században hazánkat számos, a politikai közügyek, a
Franki Vilmos:
k. 21

:i.

1.)

A

bécsi

és Holérzíj M!hdl;j:

békekötés (Gyri

Twlmn.

tört. és rég-,

ayíljtom. V. k. 3

— 35.

11.

fz. IV.
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tiidoináuy ós irodalom, a mvészetek és houvódelem mezején
timdüklö honfiakkal ajáudékozták meg. Oly eredmény, melyet
elérni a bécsi udvari körüknek bizonyára nem volt szán-

dékukban

!

1)

Eleinte azonban ez a szerb uraság és az ó-bitííekuek a kormány részérl módfeletti pártfogolása átkos csapás gyanánt
nehezedek a komáromi és komáromvidéki magyar népre. Nem
csak a város jurisdictiója és a városi terhek alól vonták ki
magokat a privilégiumaikra és a király pártfogására rátartós
szerb nemesek, köztök els sorban a komáromi sajkások, de
különféle hatalmaskodásokat is véghezvittek a békés polgárság javaiban. A. sajkások még a királyi adózásokat sem akarták teljesíteni; házaiktól, a Dunán horgonyzó vizi malmaiktól
és egyéb javaiktól semmiféle adót sem akartak fizetni. Fen
van 1584. évi novemb. 9-éröl Mátyás föherczeguek egy rendelete Cherko Márton komáromi alkapitányhoz, melyben meghagyja neki, »ut si per Yice-Comitem illius Comitatus requisitus fuerit,

illi

quosdam ex

uazadistis,

quorum opera

et auxilio

non nazadistas,
domos suas in oppido Comaroniensi possideutes, ad Dice solutionem compellat.« 2) Az 160í)-diki országgylés 25-dik czikrestantias ipsas exigere íjueat adiungat, nec

1) A komáromi
görög-kel. szerb község egyházi tanácsában a
következ megnemesített vitézi remlüeket találjuk: 1659-ben Fogas

János Dijak és Dijak Dániel; 1664-ben Tehérváry Péter, Kis Farkas
(Vúk), Dijak Miklós, Fehérváry Miklós, Kaposváry Farkas (Vúk), Zombori (Zomborlia) Miklós, Dijak Pál, Földváry Ádám, Lencsés Márk, Farkas .János, Vály Ádám és Pesty Tamás; 1718-ban Fehérváry Ádám,
Földváry György és Farkas Miklós 1719-ben Földváry Ádám, Földváry
•János és Farkas (Vvikovics) .János
1721-ben Fehérváry Ijászló (György
fia), Fehérvár}^ János (György fia), Rácz Péter, Fehérváry Miklós, Fehérváry Ádám, Rácz G3'örgy és Pesty Péter 1726-ban Fehérváry János
Lajdin (Lieutenant), Fehérváry Laczi, Pap 'Ádám, Jenéi Péter, l^esty
Ádám, Pesty Tamás, Budai (Létics) Péter és Temesváry Jakab 1732-ben
Halász János, Csanádi Istók, Pesty Laczkó, Farkas (Vukovics) Antal sajkás tizedes, Eácz István, Dömötör János, Varsányi János, Duczy Mihály
és Fehérváry Miklós; 1744-ben Fehérváry János
1746-ban Budai (Létics) Simon, Buday (Létics) Miksa és Kovács László
1751-ben Gyöngyössi Dömötör, s végre 177:i-ban Domonkos András. Ezek közül Vály
Zsigmond, Fogas (Zubati) Péter, Rácz János, továbbá a Deákok, Földváryak. Lencsések, Ka.2)osvár3'ak, Fehérváryak, Pestyek, Budaiak és Csanádj'ak ismételten viselték a komáromi szei-b egyházkíjzség elnöki és
fgondnoki tisztét. Az évkönyvek följegyzéseit részben magyarul írták.
Például »1719. 26 Decembris választotta az kösség és tette Stankovich
János egyház attya helett Nemzetes és Vitézl Ober-Vajda Uramat Fehérváry György uramat. «
»Anno 1721. Die Szent Endre napján magyaroktól vett fel egyház pénzit interesen, for. 50 stb.« {A komáromi szerb
;

;

;

;

;

;

:

—

község évkönyvei a helyrádi múzeumhan. Vitkovics Gábor közlése.)
-)
Matjy. orsz. levtr. Ben. resol.
U. o. 1575. évi aug. 9-érl
Vajvodarum Comaromiensium molas possidentium Privilegia.

—

:
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kébeu keservesen panaszolja Komárom városa az ottani szerbekrl, liogy szüntelen zaklatják a nyugodalmas magyar polgárságot, a miért is esedezve kéri a város
intené
felségét
meg ezért ket a felség. 1610-ben Draskovits János királyi
tárnokmester új szabadságlevéllel akarta Komárom városát a
vitézl rend ellenében megoltalmazni, de a komáromi véghelyi
vitézek részérl nemes Thaly Gergely rendkívül heves beszéd:

ben védelmezé társainak jussait; mert a bemutatott városi

sza-

badalomlevél » ellenkezik a fizetésen lev
az kik éjjel nappal az körösztéuységnek és
penigh ezen Magyarországnak szüntelen
szolgálnak s vigyáznak.* Tiltakozásukat

vitézeknek jogával,
eö Felségének, mind
való vigyázásokkal
aláíratták a megye
alispánjával, birájával és az esküdtekkel, s felírtak a nádorhoz, kérvén öt az egész nemesség nevében, hogy mentse meg
ket a megaláztatástól. Thurzó György nádor a végbeli nemességnek és a komáromi sajkásoknak fogta pártját. »Zolgánk

—

Cherko Mihály
megh adá

úgymond

—

nékünk az thy kegielmetek
a mellett zóval való wzeneteket is elégh
bewségessen meghjeleuté az komáromi Nemes és Vitézl rendnek keössebbitésére, set az egész Magyar Országhy véghbelieknek nagy gyalázatiara. Draskovics uram az teöbbi eö Feölséghe commissariusival az wárasbély bírónak és polgároknak
instaatiaiokra és méltatlan panasztételeki'e, hogy kegielmeteket az Avárosbely parazt bírónak jurisdictioiához keöt élezte.
Chudálunk annival inkább, hogy Draskovics Yram eleitl fogvást végekben lakván és vitézl keníeret evén, tudgya az wégbelieknek zabadságokat. IMíuthogy penigh az my tiztünk arra
vezérel, hogy az wítézlö rendet vgy mint az nemességet s
nemkülönben az polgárságot is igasságokban megtartchuk;,
nem akarjuk az eörökké való zokás ellen igasságokban my
ideönkben, hogy kegielmetek is megh háboríttassék.« Megírta
tehát Draskovicsnak, hogy tiltsa el a várost a nemesek jogainak háborgatásától a városnak is megírta, hogy tartsa magát
saját határaiban s ne erltesse a nemességet és vitézl rendet
adófizetésre és paraszt szolgálatokra »a régi jó szertartás ellen«.
nádor tehát, nem ismervén a város szabadalmait, a nemesség javára döntötte el az ügyet; késbb azonban, 1612-ben, gondosabban átvizsgálván mind a város, mind a nemesség által
hozzá benyújtott iratokat, érvényen kívül helyezé elbbeni liatározatát. ^)
nádort erre bizonyára a komáromi szerb nemességnek, az úgynevezett vitézl rendnek, az ottani sajkás katonaságnak a város magyar lakosságán elkövetett garázdálko-

levelét

és

;

A

A

')

1610-ben.

Takács Sándor

(Kumárom

:

A

komáromi nemesek

és vidéke. 1884. évi.

-12. sz.)

viszálya a polgársággal

KÜ A

tlusai birtúk,

kik

SA,IK.Ví-<iK
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uémet várparancsnükkal

tartváu, a

magya-

még ha városi urak voltak is, nem engedek

a várba menni.
panasz ismételtetett az 1622. évi országgylésen, mikor is
azt hozzák fel a rendek sérelmes fölterjesztésökben, hogy nem
csak a német fkapitány vagy várigazgató, de a neki kedvében
járó segédje Földessy István is annyira nyomorgatják ráczaikkal a magyar lakosokat, hogy ezek tovább nem l)irván a zaklatásokat, sokan közülük elköltöztek Komáromból. Újból sznyegre hozták a rendek e sérelmeket az 1(335. 1(338. és 1659-diki
országgyléseken; de a baj soha sem lett többé megorvosolva.
magyarok mindinkább tért vesztettek a fels dunai végekben; ellenben az udvar kegyeit teljes bségben élvez idegen
vitézi rendnek, fleg a sajkás fvajdáknak hathatós 1)efolyása,
napról napra fokozódék.
zsold kérdése sem okoz többé nehézségeket.
hadi
kormány önkényes és erszakos rendszabályokkal veszi meg az
országon ama költségeket, melyekre a felfokozott hadi láb ellátása czéljából szüksége van.
sajkások zsoldja reudesebl)eu
jár ki most az önkényes adók telhetetlen pénztárából. Lipót
nem csak péuzadókat szed a magyar nemességtl országgylésen
kivül, de német szokás szerint még külön élelemadót is ró a
megyékre és városokra.
panaszok, melyek ezen önkényes
parancsok ellen emelkedéuek, lázadó mozgalmaknak tekintettek és ürügyül használtattak, hogy a nemzetre ismét több millió
forintnyi adóteher vettessék ki. Ha a megyék óvást tettek az
alkotmányos szabadság sérelme ellen, orvoslás helyett újra pár
milliónyi adót kaptak a nyakuklia. Késbb a pénzadó katonaállításra változtatott, de ekkor a hadszedésre oly magas kulcs
szabatott, hogy az még nagynbb panaszokat s ingerültséget
okozott az országban. Az áriíiánykodó német tanácsosoktól
folyton ingerlett királyaink mind erre keveset ügyeltek és serényen folytatták a magyar országvédelmi intézményeknek si
formájokból való kivetkztetését. ^)
dunai hajóhad eluémetesedésére s az osztrák katonai
reglement életbeléptetésére elegend idt és alkalmat nyújtottak a törökkel meg-megújított békekötések, valamint azonkörülmény, hogy a fejedelmek nemzeti harczainak súlypontja
most Erdélyre s az északkeleti megyékre esett, s csak ritkábban húzódék a Duna felé. Még a harmiiiczéves vallási háború
sem vette nagyon igényije a császári vizi ert, noha ezen idkben egész Európa rengett a háborúk zajától.
bécsi hajóhadat 1619-ben rövid idre üampierre vette
igénybe, ki í<(mHlv'r GHhoi német hajóhadi fkapitány vezerokat,

A

A

A

A

A

A

A

A
')

Horváíh M.

:

A

inagy. hunvédeleui törtéueti vázlata.

216

AZ ELNKMETESÍTÉSNEK, ^'E^1ZETI VISSZAHATÁSNAK

tése alatt úsztatá le ezredeit és dandárait Bécsbe,

vezérlete alatt oda betört szövetséges cseh,

hogy a Thurn

morva

és osztrák
protestánsokat a császári várlak megostromlásától visszariaszsza. Ugyanezen évi októberben a külföldi protestáns szövetkezettel egyetért Bethlen Gábor fejedelem Pozsonyra tört, mely
Forgách nádor, Pálfl'y István és Révay Péter koronarök hatalmában vala. Segedelmökre Leopold föherczeg, passaui püspök,
a király öcscse és bécsi helytartója, Tieffenbach Rudolf alatt a
német hajóraj másik részét küldé le a Dunán pár ezernyi
labanczczal. E német hadat sem a polgárok a városba, sem a
nádor a várba be nem bocsátották. Midn pedig Tieffenbach
e miatt a külvárosban telepité le labanczait, a Szempczen
táborozó Bethlen okt. 14-én virradóra rajok tört, s 400-at
levágván közülök, a többieket szétugrasztotta. Tieffenbach,
miután a hajókon maradt ágyúit a Dunába sülyeszté, csak
nagy bajjal tudott a német hajólegénységgel Bruckba vissza-

meneklni. ^)
Ffontosságot Vácznak

és a budai basa hajóhada megnyerésének tulajdonított Bethlen. Ha Váczott ers hadállást
elfoglalhat és azonkívül még a budai vizi er is rendelkezésére
bocsátatik, szerfölött megkönnyebbítetett volna a magyar csapatok hadi mködése mind a Dunán fölfelé Komárom, Gyr és
Pozsony ellen, mind pedig a Dunán-túli vidéken. Midn tehát a
porta Vácz átengedését kivánta Bethlentl a neki nyújtandó
segély fejében a fejedelem sokáig habozott és nem akart Váczról lemondani. Yégre hosszú alkudozások után csak azon föltétel alatt Ígérte oda e dunai ersséget, hogy a szultán a
magyarok és szövetségeseik ellen II. Ferdinánddal soha semmi
alkuba nem ereszkedik, a fejedelem mellé hadat küld és a hajdúság dunai és tiszai palánkjainak elrontását nem kivánja
többé.
török mindezt megígérte, de adott szavát htlenül
megszegte. A budai basa ellenséges indulattal viseltetvén a
fejedelem iránt, 1620. évi uov. 5-én erszakkal foglalta el
Váczot, Bethlennek pedig semmi segedelmet nem juttatott
Ferdinánd ellen. Követte ezt a hainburgi békealku és, vele a
császáriak megersödése a Dunán túl. Pozsonyban, Ovártt,
:

A

Gyrött

és

Komáromban.

Egyébiránt még sok fáradságába lesz törtéuetbúvárainknak, míg a Bethlen és Ferdinánd közti küzdelmek korának
levéltári emlékeit tüzetesen áttanulmányozhatják, és adatokat
szolgáltathatnak a történelem számára arra nézve is, hogy
mennyi része volt a hazai és küls vízi ernek ama küzdelmek
szerencsés vagy balsikereinek végeldöntésében. Midn Bethlen
1)

Hoviálh M.

:

Magyarorsz. trt. V.

k.

185—203.

11.

:
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Rákóczy György fejedelem a liauczia és svéd koronáFerdinánd ellen, és Torsteusou Lénárd a
í'ranczia-weimári hadsereggel Kremsnél a Dunán megjelent
kétségkívül mködni kellett Magyarországban egy a Rákóczy
hségén lev vizi hadnak is mert Torstenson hadi tervének
sarkpontját éppen a Dunának Bécs fölött és Bécs alatt való
utóda.

I.

val szövetkezett III.

;

De

vannak-e valahol jegyezve e
Megtudhatjuk-e valaha szolgálatait és érdemeit a magyar szabadságügy védelmezésében ?
magyarság, állott legyen az akár Lipót király hségél)en, akár a nemzeti fejedelmek zászlai alatt, mind a török
elzárása képezte.

magyar

vizi

^)

vájjon

ernek hadi

fel

tettei ?

A

elleni erfeszítésekben, mind a függetlenségért vívott harczokban, minden tle telhet áldozattal teljesíté hazafiúi kötelességét.
Ha a keresztény érdekek s fleg a kereszténység fbástyájának
Magyarországnak megoltalmazásában kötelességmulasztás történt az bizonyára Lipót s kormánya részén keresend. Az
:

idegeu hadakat
harczi munkára,

is nem
hanem a

az
föld

nem komoly

ország segítségére,

népének

kiélésére, elpusztítására

hozták az országba. Az 1683-diki török invásio alkalmával
kardcsapás nélkül adták fel Lipót német hadvezérei a harczra
kész Magyarországot, s a császári fvezér nem átallotta azzal
neki a cs. k.
indokolni megbotránkoztató cselekedetét, hogy
fhadi tanácstól parancsa van mindenekeltt az örökös tartományok oltalmára és a hadak épségben tartására ügyelni. « -)
Feladatunk körén kívül esik részletesebben kiterjeszkednünk honi történelmünknek e szomorúan tanulságos idsza-

»

kára. Kétségtelen, hogy még az elhanyatlott török hader is
óriási sikereket vívhatott volna ki Lipót ellen, ha a nagyveziri

pálczát jelesebb katonai talentum tartja vala kezében, s ha a
bódult félelmében ide-oda kapkodó cs. kir. fhadi tanácsot a
szövetséges hadak, fleg pedig Magyarország nem támogatták volna.

íme

rövid foglalatban a kivívott siker.

A

mohácsi veszedelem óta mennyi honfi vér folyt, mennyi
er fogyasztatott a dicsvágyó ozmán hatalom visszaszorítására És e hatalom mégis annál fenyegetbb alakot öltött, s a
Duna völgyében annál beljebb furakodott Magyarország szivéhez. Mikor Lipót 1657-ben trónra lép, a budai pasalik északi
király
szélei Gyrig, a Garamig és a Kárpátokig terjedtek.
!

A

')

1645. évi ápr. 12-éii írja a l'tíjedeleuuiek

:

»

secuiuluia teuue

ineum judicium caesaris cor vehemeiiter aggredi possemns, si etiam infra
Viennam Danubius occluderetur, quod meo judicio Posonii omniuni eoniniodissiine fieri posset.« (Szilúijiji Sándor: Magy. tört. emlékek. XXI.
köt. 2-)0— 293.
2)

11.)

Thaly Kálvidn

:

Az

1683-iki táborozás törtéuetéliez.
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birtokában maradt keskeuy s liosözú magyar luki, a törökök
tusakodásoknak s a magyar fejedelmi seregek barczainak
állandó színtere. S miutliugy a porta 1662-beu ismét Magyarország felé lobogtatá boucsokjait villámgyorsan szárnyalá be a
keresztény világot a rémbír, bogy a török bábor küszöbön van.
török badjárat 1663-ban veszi kezdetét. Köprili
Abmed július közepén Eszéken keresztül Budára vezeti badait.
százezernyi török sereg átbidalja Esztergomnál a Dunát, és
miután Érsekújvárt kézre keríti, iszonyú pusztítások közt
egészen Pozsonyig, söt a Morván túl egész Brünnig és Olmützig
dúl és éget. A nagyvezir utóda Kara Musztafa Bécs ellen
birodalmi fvárost 1683. évi július közepén
készit badjáratot.
körültáborolja és vívni kezdi. Szobieszky János lengyel király
megjelenése, a szövetséges badak és a bécsi rség kitartó
vitézsége megszabadítják Bécset.
badi szereitl, kincseitl
és 60 ezer emberétl megfosztott nagyvezir eltakarodik Bécs
alól s csak Gyr táján állapodik meg futásáljan, serege roncsaival.
szövetséges badak üldözl)e veszik a futamlót, e közben megveszik Párkányt és Esztergomot ^), megszállják Vises Budát is, bár sikertelenül, vívni
grádot, Yáczot és Pestet,
megbiúsult ostrom beszüntetése után, október 29-éD,
kezdik.
az összes ostromszerek sajkákra rakatnak s Esztergomba,
Gyrré és Komáromba szállíttatnak. Buda körülzárolása 109
napig tart és Lipótnak 23,000 emberébe kerül. E nagy
veszteség daczára még a tél folyamál)au 60,000 emberig egészíti ki a császár megcsonkított seregét, de 1685;ben Buda
belyett a törökök által idközben ismét elfoglalt Érsekújvár
elleni

:

A

A

A

A

A

—

A

visszavételére basználja

fel azt.

Érsekújvár elfoglalásánál szintén basználtak a mieink
kisebl) tagozatú sajkákat, a várat környez úgynevezett vízárokban (Wasser-Graben). E sajkákon júl. 22-én a réstörö csapatot (iNíinirer) tolták a bástyák alá. Fedezetül bannoveri
zsoldosokkal töltötték

meg

a sajkákat, kik igen vitézül viselték

A

magokat.
törökök a várljól köveket dobáltak a bajócskákra,
s egyet közülök el is sülyesztettek a színig telt vízárokban,
melybe a Nyitra folyónak egy ága szolgáltatá veszedelem idején
a vizet és onnan a Dunába ömlött.
Esztergom kiostvomlásánál az ottani török hajók a komái'omi
sajkások hatalmába kerültek. A lothrinoeni herczeg által kitzött föltéMan Avird auch etlicli Schilt' zur Abt'uhr
telek 4. pontja ekképen szól
gebén, derer sich gedachte Guarnison (török), so alles auf einraal nicht
ij. pont
»Weilen
abgef Illírt werden könnte, öí'ters bedienen kann.«
keine Schil'fleuthe, so entbáhrlich seyn, vorhanden, als solle die Besatzung
schuldig seyn mit eigenen Leutlien ab- und auttahren zu lassen.« [Puncta
der CcuJitulation mit der Vestung Gran 1683, 27. Octoher. Nemz. múz.
könyvtár.)
:

—

:
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2i;)

löSH-ban szept. 2-dikáu visszavétetett végre a 145 évig
török kézbeu volt Buda is. Ez volt a hadjáratnak, st a század
törtéuetéuek leguevezetesebl) eseménye. Az izlam föbástyája
most a keresztények hatalmába esett vissza. Hetvenhat ozmán
helytartónak kormányzata alatt hatszor ostromolta keresztény
had Budavárát, de bevenni soha sem tudta. Mint Nikápolynál az I. Bajazid ellen vívott világháborúban, s mint a szentgotthárdi nevezetes ütközetben, úgy most Buda alatt is Európa
majdnem minden országának vitézi népe képviselve volt.
Lipót 90,000 emberrel táborolá most körül Magyarország
királyi székhelyét. E nagy sereghez 20.000 gyakorlott katonát,
megannyi hst, Magyarország szolgáltatott. Lothringeui Károly
berezeg volt a sereg fparancsnoka. 16,000 török védte a várat
a 70 éves

Abdurrahman basa

való elkészületeknél és

vezérlete alatt.

Az

magánál az ostromnál a

ostromhoz
szám-

teljes

ban kivonult komáromi sajkásezred mködik közre. A Buda
k()rnyékén lev szigeteken nagy csrök, istállók és éléstárak,
hadi szertárak épülnek. Ezek közt és a Vácztól Szent-Endréig
elterül császári tál)or közt, a sajkások tartják fen a közlesajkások szállították az eleséget, a katonaság által
készített vesszkosarakat, az ostrom eszközöket, a szükséges
teljesítik a Dunán a rendes napi és éjjeli
szénát és fát,
és
kórház a Margitszigeten
rjáratokat meg a kémszolgálatot.
volt berendezve.
Június 21-dikén Abdurrahman budai basa és a többi
elkel török urak nejeiket és kincseiket balfejlemény elérzetében a Csepel szigetére küldöttek le, meghagyva a szomszéd
palánkok, névszerint Ercsi rségének, hogy az asszonyokat,
gyermekeket és drágaságokat biztos helyre szállítsák, míg az
útban lev(") Szolimán uagyvezir a felment haddal meg nem
érkezik. Batthyány i^dám huszárkapitány értesülvén a török
nsereg hurczolkodásáról, 12 sajkát utánok bocsát a Dunán
Érd és Ercsi felé, maga pedig a székesfehérvári országúton
huszáraival megy utánok s két tuz közé szorítván a menekülket, a kíséretet megtámadja és kardra hányja, a nket,
számra nézve 92-t, köztök a basa nejét is, fogságba ejti és
nket a huszárok eladogatták a
drágaságaiktól megfosztja.
táborban, a zsákmányt pedig, mely kétszázezer forintot hozott be
nekik, a l)ajtársak közt osztották el. ^) Június 24-dikén kiváló
lothringeni berezeg a sajkákból
uapjok volt a sajkásoknak.
ágyúztatá a bástyákat, rést lövetett a kfalba s az Alsóváros
kapuját petárdák segítségével szétrepesztvén, behatolt a városba.
kedést.

A

— k

A

A

A

')

Wagner: Histuria Leopoldi.

Arnethnél, 65.

1.

—

Szalaij László

:

1.

689.

].

Magyarorsz.

—

Jlasslingen naplója

tört. V. 325.

1.
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alatt, ueliogy az al-dimai fcürük

segély a várat megközclitvaslánczokra fzött és vastag gerendákkal egymáslioz
ersített bajokkal zárta el a Dimát teljes szélességében, a
Szent-Gellért begyének tövénél pedig bidat épített Pestre azon
bajókból, melyeket a császári vízi er az ostrom kezdetekor a
törököktl elfoglalt. ^) E bajóbidat azonban a júl. 9-én birteleu
kerekedett forgószél szétszaggatta s újra kellett azt építeni.
E ketts bajóbíd, mely a sajkások felvigyázata alatt állott,
elsegíté a biztosabb közlekedést a Dnna balpartjával, mintegy kiegészítette azon sánczolási rendszert, mely egyrészrl a
vár körül a Dmiától ismét a Dunáig terjedvén Buda kiostromlására, másrészrl pedig Pestnek ersítésére s a Duna balpartjáról érkezbet török segély visszaszorítására szolgált. ^)
Augusztus 13-dikáu, midn a nagyvezir már Promou tornál s
azon innen állott, tzszeres sajkákat küldött a bíd felgyújtására.
kísérlet azonban a sajkások csüggedetlen ellentállása
következtében eredmény nélkül maradt.
Augusztus 26-dikáu bír érkezett a ^nagyvezir táborából,
hogy a törökök vízi ereje, egyidejleg az ()-Buda fell támadó
mozlimek mozdulatával, a folyamról segédcsapatokat szándékozik vetni a városba. Károly berezeg ez okon kirendelte fegyveres sajkáit a Duna közepére a Gellértbegy alá, várva a történendket. Augusztus 29-én reggel valóban megérkezett az
ellenség s menten a császáriak dunai sánczára veté magát.
magyar és német gyalogok, a sajkások és az alsóvárosi czölöpzetek mögött állomásozó hajdúk tüze oly erélyesen utasítá
vissza a török merénylket, hogy megaunyiok közül alig menekülhetett valaki hírt mondani a szerdárnak. ^)
liesse,

A

A

—

—

') Wagnei-, id. m. I. 711. 1. í-Danubii ripa
úgN-moml
quateuus
vadabilis est, partim iiavigiis ancliora revinctis obmunita est. Ac ne
a<;verso Humine aditum quaererent, aut suttnrarentur auxilia,infra Castel-

lum primae magnitudiuis navigiis, ferrata iiiter se catena connexis. ac
praelervata trabe e puppi protensa munitis, Daimbium fraeiiat. Pontéin
aliuui ad Geravdini montis pedem ad oomnKidiorem commeatuni extruit,
avinatas 12 saiclias excubiaruni more ac circitornm obire flmneu insulas
Instrare jnbet.«
=) Szalay László, id. m. V. 338. 1.
3) U. o. 344. 1.
Wagner körülményesen leírja a jelenetet: »Unde
trigesima Angusti niensis
mondja
snpreraa irapressio infeliciter
liostibus cecidit. Spahiorum agmen secundum Danubii oram ab vetere
Buda profectnm, pars in Paulinám vallem, pars in colli vallem liuic ac
veteris Budae campo interjectum, pars ex adverso Svevorum luontis,
velut tribus simul locis invasuri se divisere. Ter millia Janicsari ad superi
laontis caput procursu deluti, in Isabellae Insulam rrajectuni parabant
Tormentis abacti ad inferius oppidnm convolant, obrutisque celeritate
mirabili, stationibus aliis, elusis aliis, revnlsis lacertorum robore vallis,
repagniis rescissis in Danubium se conjiciunr, eo circuitu intra muros
penetraturi. Astins Bara, vir longe impigerrimus, postquain eos intra teli

—

—

•

—
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dicsséges végostromá-

a síijkás liad az ostromló csapatok fedezésére szolgált vala.
Harczoluia nem kellett; mert a nagyvezir lindavár eleste
iiál

ntán táborostul és seregestül Szélcesfekérvár felé vette útját,
hajóit pedig, melyeknek az ostromnál alig vette valami hasznát,
a Dunán lefelé sztatá. ^)
Szeptember 6-dikán a keresztény tábor a Duna mentében utána indult a. futamodó uagyvezirnek egész Tolnáig.
sajkások szállíták a Lothringeni herczeget és fényes táborkarát. Egy sajkás szakasz elreküldetett kémlelni a vidéket s a
dunai szig-eteken takarmányt gyjteni a lovak számára; mert a
Drávához elhümpölygött török és tatár hadak mindent föl-

A

emésztettek a keresztény sereg ell. Útközben tudósítás jött,
hogy a nagyvezir már a Dráva túlsó partján van és Nándorfehérvár felé közeledik.

E hírre Károly berezeg fíjloszlatá a fsereget s haza
bocsátá a külföldi hadakat. Csak Lajos badeni rgróf maradt
szolgálatban 12 ezreddel, továbbá a Batthyány és Eszterházy
magyar huszárok és a komáromi sajkások, kik a Dunán átkel
derék sereg számára Tohiánál hajóhidat készítenek. De az
októberi árvíz elszaggatá e hidat, a miért is a horvátországi
hadosztályt a sajkásoknak hajókon kellett a Dráva balpartjára
átszállítaniok. hogy Pécs kiostromlásánál jelen lehessenek. Az
erre szükséges vívó

mszereket

és az

eleség

nagyobb részét

Karántországból szintén hajókon úsztatták alá. Október 16-áu
Pécs már körül volt zárolva. 22-éu pedig be is volt véve.
Ezentúl szapora egymásutánban jutott Lii)ót birodalmához a Duna és Tisza mindkét partja, egész Péterváradig és
Szegedig. Az érdem oroszlánrésze a lángesz hst, Savoyai

Jen

herczeget és a külföldi segédcsapatokat, fleg pedig
Magyarországnak eme táborozásokban fegyver alatt állott sok
ezernyi vitéz fiát illeti. 1689. évi május 12-én véd- és daczszövetség jött létre Bécsben a császár és a német tartományok közt.
Deczemberben az angol III. Vilmos is belépett a szövetségbe.
A következ évben Spanyolország és a Savoyai herczeg szintén
csatlakoztak hozzá. A szövetség feladatául tzte a westfáli
(1648.) és pyrenái (1659.) békekötések alapján létrejött európai birtokviszonyoknak helyreállítását. Az a jó eredménye
volt e szövetségnek,

hogy

új

tetterre és bátorságra lelkesíté

jactum habuit, dato Öclopetariis signo multos

interficit, caeteros repetita
jaculatione et armatis Saichis ita perceilit, iit ex aquis eluctati secundum
oppidi murum aditum quaerereut, spreta pilarum grandine undiqiie e
lorica depluente, pauculi liguorum sti-ue in murum liaud citius enisi,
quam certis glandinibus iirostrati sunt.« {História Leopoldi, I, 718. 1.)
')

Hammer,

\(\.

^n.
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Lipót hadvezéreit, a

liadi taktikában és tervezésben pedig az
hasonlíthatlanúl czéltudatosabb és szerencsésebb
eljárást inaugurált. Az ezentli táborozások, egész a karlóczai
l)ékéig, legfénveselib lapjait töltik he Ausztria badtörténetének. Valóban a keresztény fegyverek sikerei 1683. óta oly
jelentékenyek valának, mint az eltt soha.
törökök a Tisza és

eddiginél

A

mögé

terjedelmes magyarországi
birtokaikból. Hatalmi állásuk hazánkban jóformán csak a
temesvári pasalikra és az Al-Duna vidékére szorítkozék már.
E sikerek eléréséhez jelentékenyen hozzájárult a dunai
hajóhad. Szolgálatainak érdemét akkor méltányolhatjuk igazán,
ha a Savoyai Jen al-dunai hadjáratainak színhelyével megiNfaros

szoríttattak

vissza

ismerkedünk.
törökök és tatárok által megzsarolt, tönkretett al-dunai
vidékek nem nyújthattak közvetlen ellátást a felszabadító
keresztény seregeknek. Az élelmi s egyéb tábori szükségleteket
a császári örökös tartományokból s Magyarországnak a háború
által kevesbbé érintett termékeny részeibl kellett beszerezni.
Ezt pedig, az akkori járhatatlan rossz utak miatt, nem lehetett
máskép tenni, mint csak hajókon minél fogva a természetes
folyami közlekedés eszközeinek értéke annál többre becsültetett.
Duna, Tisza, Dráva, Száva, Maros és Mura rendkívüli fontosságú közlekedési vonalak valának mert mindaz, a mire a
táborozó seregnek élelemben, takarmányban, épület- és tzifában stb. szüksége volt, e folyókon liajón szállitatott alá, többhajózható folyók
nyire egyes kirendelt sajkás osztályok által.
partjainak a hadi színhelytl kissé távolabbra es pontjain
katonai raktárak épültek, melyek rizete, minthogy a hadmííködés alapvonalát képeztélc, férdekkel bírt és szintén a vizi had
által teljesítetett. Ilyen katonai raktárak s^hadi fix pontok
keletkeztek az alsó Tisza hosszában Zentán, ( )-Becsén és Zsablyán, az .alsó Dana hosszában pedig INíonostorszegen, Yörösmarton, és Baján. Minden raktár mellé katonai rtanya és egy
kis sajkás telep állítatott egy szakasz sajkással. Ezek feladata volt a többi raktárak és a tábor közti közlekedést fencsászári
tartani s a gondjaikra bízott tárgyak fölött rködni.
hadak gyülekezési helye rendesen e folyammenti raktárak körül
Baján, Mohácson stb. van. Jen berezeg 1697. és 1698-ban,
midn Kollutról a Tiszának veszi irányát, nem választja az
egyenes utat, hanem nagy kerülvel mindenütt a Duna hosszában halad. Hasonlóképen a törökök is a Dunához valának
kötve, s azért kiváló fontosságot tulajdonítanak mindig Orsova
bírásának, mert e hely biztosítá részökre a hegyi utat. Nándorfehérváron állandó hajóhadat tartottak, melylyel az Orsováról

A

;

A

;

A

A

fölfelé úszó transporthajóikat az ellenség esetleges

megrohaná-

KS A

sától óvták.
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Es miuél

lejebb vitte ftavovai
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Jenu gyzelmes

táborát a Dunán, miuél inkább közeiedék
Nándorfebérvár
annál több folyami rakodó telepnek felállítása és a

felé.

sajkásbadnak

annál uagyobl) számú szaporítása vált szükségessé,
nevezetesen Péterváradon, Eszéken, Titelben, Zimouyban
s végre
aztán magában Belgrádban is.
folyami telepek fölállítása
által vált lebetüvé a Dunán és Tiszán folytatni
avagy
esetleg
"'
IS

E

'

"^

meggátolni a badi munkálatokat.
keresztény fegyvereknek jelen baladott állásában a
fels-dunai ersségek természetesen elvesztették stratégiai

A

^

fon-

tosságiikat s

megszntek badtörténelmi szerepl tényezk

lenni.

Ezentúl Pozsony csak mint koronázási és országgyíílési
székKomárom is. bár a magyarországi vizibadernek most is fállomása s bevebetetlen ersség, már
nagyon
távolra esett a báború színbelyétöl s elveszte közvetlen
fontoss_ágát.
Még inkább áll ez Esztergomról, Váczról, Gyrrl,
Budáról és Pestrl. Sziget azonban a XVII. század végével
is
megtartá hadi fontosságát. Mindazonáltal csak az Al-Duna
és
Al-Tisza partján fekv helyek lettek els rangú hadi
helyekké.
Ilyen volt a Dunán Baja, a Tiszán Szeged az
fhadi raktáraikkal. Szeged nem csak a Tisza fölött
uralkodott, hanem a Maros
torkolatát is hatalmában tartá, s azonkívül tutajokra
épített
hídja is volt a Tiszán, mely a túlparti vidék
ellen'hasznos hadi
támpontul szolgálhatott. Szeged mellé sorakoztak a
Tiszán
lefelé Kis-Kanizsa, Zenta, Becse,
Zsablya és a Tisza torkolatát
uraló Titel, a Nándorfebérvár ellen intézend
összes hadi mkíidéseknek kulcsa. Pétervárad majdnem bevehetetlen
vár volt és
bely nevezetes.

elzárta a

Dunát észak

felé.

Dunai hajóhidjának rizetére

állan-

dóan 9 sajka volt kirendelve. A Temes torkolatánál
fekv
Páncsova egyszeren csak köri volt sánczolva s
a

Ííi-Palánka

Dunán

szintén csak czölöperöditmény volt. Ellenben a
Dráva
partján épült Eszék most is megtartá badi
nevezetességét,

a

mennyiben Szlavóniát oltalmazá a netán kelet fell
betör
ellenségtl.

^)

Visszatérve

immár

az al-dunai táborozásra, dicsérettel

említend mindenek eltt az a határozottság, melylyel Lipót
a
törökök elleni háborúban a legmesszebb terjed tervek
keresztülvitelét s jelesen 1688-ban Nándorfehérvárnak
visszavételét
tzte ki feladatául. Pétervárad hatalmában volt. A hajóhad
melynek egyelre a Nándorfehérvárnál álló Hasszán szeraszkir
mozdulatait kellett szemmel tartania, Péterváradnál,
Zalánkeménnél és Titel alatt foglalt állást, augusztus 7., 8. és
9-éu
pedig segédkezett Zimonynál a császári hadaknak
a Száván
')

Feldzüge

iIks

Pr. En,jni rmi Suroi/cn.

T, k.

;
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A Száva túlsó partján állomásozott törökök hiába igyekeztek az átszállitást meggátolni. A királyi hadseregnek átkelése a Száván egyike volt a jelesebb hadi müveleteknek, úgy hogy azt, Wagner szerint, egész Európa elismeréssel jutalmazta. Emánuel Miksa bajor választófejedelem
Péterváradról Zimouyba érkezve, a hol gr. Falkenhain a híd
anyagát és a hajók különféle nemeit már elre összegyüjté
vala, legott hozzálátott a híd felállításához, melynek anyagát
és hajóit alkonyatkor szekereken viteté a Száva partjára. A
híd egy éjszakán át elkészült s a hadak aug. 10-éig már mind
való átszállitúsában.

táborba szálltak a szerb földön, s Nándorfehérvárt töbliször ismékemény ostrom alá vették. Gyilkos tusa után szept. 6-dikán
végre Nándorfehérvár ormairól ismét a kereszt jelvénye lengett.
sajkások északról a Száva torkolatánál elnyúló Vízivárost
ostromolták. Préda azonban Icevés esett, mert a törökök még
az ostrom megkezdése eltt mintegy 500 hajóra rakva drágaságaikat és nejeiket, Yiddinbe úsztatták alá a Dunán. i) A nevezetes ostrom emlékére érmek verettek, melyeken az ostromló
dunai hajóhad állása a Szávának a Dunába szakadásánál, a
keresztény tábor eltt van jelezve.
sajkák fölszerelvénye,
jelvényei és a kétvitorlás dunai gályák jól kivehetk az
érmeken. ^)
telt

A

A

E gyzelemmel még korántsem döntetett el a török háború.
Nándorfehérvár támpontul és fhadi szállásul szolgált az al-dunai hadjárat folytatására, melynek további czélja Boszniára és
Szerbiára, Bolgárországra és Havaselföldre is kiterjeszkedett.
Ez a feladat szükségessé tette az orsovai Duna-résznek
biztosítását. 3) Veterani parancsot kapott az alsó Dunának
egyik fpontját, Orsovát hatalmába ejteni.
derék tábornok

A

Wag7ier : Histor. Leopoldi, II. 49.
Sztarinár crjpszkog archeoloskog druslva. Eelgrad. 1884., I. évf.
Az egyik érem reversén : »BelgTad a Turcis Anno 1440., 56,
1. sz.
93 et 94 frustra olbsessa, a Solymanno I. A. 1521 occupata. A Leopoldo
Mag-no VI. Eecuperata Anno 1688. D. 6. Septemb.« Az aversen : »Aquila
electa juste omuia viucet.« Feltünteti a vár ostromát. A vár fölött repül
sas, jobb lábával pallost tartva, a ballal villáuiokat szórva. (Nr. 1.) A
füzetben közölt 5., 10. és 12. számú érmek szintén Nándorfehérvár szerencsés bevételének emlékérmei.
Lásd továbbá: Rossi Giacomo »Teatro
della gverra contra il turca« nagy érdek egykorú illustratióit, melyeken
a csatázó hajóraj szintén pontos hséggel van feltntetve..
^) »Der Pass bei Orsowa
írja Veterani
ist von grösster Wichtigkeit, denn er ist der Schlüssel zu Siebenbürgen, Hungarn, der Walachei, Servieu und Bulgarien. Au sich war der Ort nichts weniger, als
fest, auch nicht gut gelegen, weil er von den Höhen beherrschet ist
aher die Kriegsraison wollte, dass er besetzt sei, um der Wichtigkeit halber,
Meinter von der Donau zu iiem.« (ües G-rafen Veterani Feldzüge in
')
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—

—

•

—

Ungarn.

41.

1.)

—
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tn ugjan a rá rótt kötelességnek, de elegend
hajóhad híján nagyobh vállalatokba egyelre nem bocsátkozhatott. Mikor a drágaságokkal terhelt nándorfehérvári török hajók
Orsova alá értek, x4.1i basa 12,000 tallérral kínálta raeg Yeteranit, ha írást ád neki, hogy bántatlanul hagyja a hajókat.
tábornok 400,000 tallért követelt és fenyegetdzött, hogy máskülönben elzárja, a hajók ell a folyamot. Elvégre 200.000 tallérban
történt a megállapodás. De mikor Veterani küldíUtei a. Yetiszlamns'il horgonyzó h.ijók(m az aranyokat olvasták, T<')k()ly rajtok tört s Veterani embereit levagdosván, a hajókat felszabadította. Veterani nem rendelkezvén kell erej hajóhaddal, kénytelen volt a török hajóraj távozását összetett kezekkel nézni.
Csak a Vaskapunál zátonyra jutott 42 török hajót foglalhatá
le néhány száz fogolylyal
de a többi hajók kivétel nélkül szerancsésen írsztak le Viddinig és Nikápolyig.^)
Megbocsáthatatlan hibája az udvari fhadi tanácsnak,
hogy ezen al-dunai táborozásra mindjárt kezdetben nem látta
becsülettel eleget

A

;

hadvezéreit elegend számú és kellképen fölszerelt vízi erHa Belgrád elfoglalása után eléggé ers dunai flotta képezett volna hosszú hadvonalat le egész Orsováig és Viddinig,
akkor a dunai tartományoknak bevétele sokkal könnyebben,
megtartása sokkal biztosabban lett volna eszközölhet. És
hozzá még mennyi emberéletet lehetett volna megmenteni
Lajos badeni rgróf tétlenül vesztegelt az ellenséggel szemljen
mert a töröknek valamint Novigrádnál 60 70 sajkája horgonyzott, úgy a többi dunai hadi positiók oltalmára is mindenütt elegend vízi er állott rendelkezésére, melylyel a mieink
ell tetszés szerint elzárhatta a Danát.
sajkák csekély száma,
a vízi hadnak hiánya akadályozta Herbeville aldunai táborozásának eredményét is, bár Badeni Lajos a készletben volt
összes sajkáival segítségére lenni igyekezett. A'eteraninak,
midn 1688-ban kés szszel Orsováról Belgrádba utazik, mindössze négy vagy öt rosszul összetákolt s vagy 60 oláh által
vontatott vízi járómíive van, de azok is olyan lassan haladnak
elre, hogy Veterani teljes három hetet kénytelen elvesztegetni
ezen utazásával, st Galambócznál a saját hajóján kívül, melyet
nagy nehezen lehetett csak megmenteni, a többi járómüvei a
hullámzó Dunában vesznek el.^) Az úgynevezett »Veterani-barlangnak« a törökök által 1691-ben elfoglalása, az erre fordított
roppant fáradság és költség, valamint a leírhatatlan öröm,
el

vel.

—

;

A

mely a barlang bevételének hírére Konstantinápolyban és
Nándorfehérváron a mohamedán lakosságot elragadá, egyma')

-)

DR,

Vetercuiis Feldzüge, 45.
Veleranis Feldzücje, 64.

SZEXTKLÁRAY

J.

1.

Szalay László^ V.

454:.

1.

1.

A PDNAI nA.TÚn.VDAK TÖRTÉNETE.
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gában

is eléggé mutatja, mily nagy íbntosságúuak
tartá a
a dunai szabad közlekedést. Mert Iia a Yeteraui-barlangot ezúttal lehetetlen Tolt is a hajóhadat és egyéb
segélyt teljesen nélkülöz császáriaknak megtartaniuk, annyi
eredménye a barlang hsi védelmének még is volt, hogy
semmiféle török szállítmány nem úszhatott fel a Dunán, és
februártól júliusig egy török hajó sem mehetett alulról
Belgrádba. ^)
Tököly Imrének törökök, magyar és szerb hajósok s
kurucz fegyveres nép által kiszolgált külön hajóhad-osztálya
volt az Al-Dunán, mely mig Nándorfehérvár ozmán kézen volt,
rendesen a nándorfehérvári, szendri és palánkai kikötkben,
aztán pedig Galambócz vára alatt, vagy a Timok és Morava
réveiben állomásozott. Ali basa volt ugyan a Duna kapitánya
és a török hajóhad fparancsnoka, de az Al-Dunát Ali megbízásából Tököly tartá elzárva a neki beosztott vizí hadszakaszszal. 1689. évi aug. 23-dikán összeütközése is volt Tökölynek a német sajkásokkal.
németek Nándorfehérvár alól portyázni mentek Vetiszlám és Hirsova felé, a hol Tököly hajóhada s Ali és Húszain basáknak szárazi serege tábort járt.
Egyszerre lárma lön a táborban, hogy a Dunán ellenség jö le
hajókon. Tököly a maga kornétájával elre indult s gyalogságát
is magával vitte. »Ali basát is a furkátákkal és a sajkákkal
megindítván, követték útjokat a Dunán jöv ellenség eleibe.
Midn a németek strázsál ezt észrevették, megállapodtak és
annyira consternálódtak, hogy a hajókat rögtön visszafordították. De igen sebes lévén ott a Duna és a vontatók a viz fölmentében nehezen húzhatván, midn Tököly haj ói annál is közelebb mentek, és túl a Dunán valamely százig való lovas török
is a hajókat kisér német lovassággal ellenkezni kezdett
a
németek e necessitate fecerunt virtutem s hajóikat megállítván, a szárazra harczra rendelték ki magokat. ]\ridn Tököly
ezt látja, sajkákon egynehány sereget mellle átküld a túlsó
partra, kik összemenvén az ellenséggel, megrémítik, fölverik és
sokat levágnak bennök, másokat pedig elfogván, a többit messze
be az erdkbe s hegyekbe zték.«
német hajókat szintén elnyerték Tököly emberei. Azok között volt 10 szép német sajka is,
mindenikéuszép két sajkához való taraczk, a német császár
czimerére. üsszekerestetvéu, nyert zászló 31 találtatott a törökök és kuruczok közt.
harcz kimenetelével Tököly visszafordult sátoraihoz.
táboron kivül elélje jött a kapucsi basa
és Hasszain, s bekísérvén
a táborra, üdvözölték szerencséjét.
Tököly még azon éjjel postát küldött a nagyvezirhez és a

tíirök

A

:

A

A

A

t

')

Veteranis Feldzüc/e, 123,

1,
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havaselfölrli vajdálioz,
ségét.

megírván nekik a németek dunai vere-

^)

szerencsétlenség Zaláukoniéunél érte a némea komáromi sajfentel)b említve volt
kásoknak zöme foglalta el hadi állásait, 169 l-ben kora tavaszszal, midn a császári hadak még ki sem jöttek volt téli szál-

Egy másik

teket,

a

íiol

—

— mint

lásaikból és a sajkások ellenséges megrohanásra éppen nem
valának elkészülve, a hírhedt Mezzomorta kalózvezér, a török
dunai hajóraj parancsnoka, Nándorfehérvárról 4 gályával, 150

sajkával és számos egyéb fegyveres vízi járómttvel egészen váratlanul fidevedzott Zaláukeménre s oly hirtelen támadást intézett
a király sajkásai ellen, hogy csak igen kevesen szabadulhattak
meg az ellenség kíméletlen kardja alól, a többiek pedig hajóstul s a fölszereléssel együtt a rablófönök

hatalmába

estek.

^)

A

mily gyorsan csak lehetett, a péterváradi hajóhadat kellett a
veszélyeztetett pontra leúsztatni, mely azonban, midn rendeltetése helyére érkezett,

nem

találta

már Zalánkeménben Mez-

zomorta hajóraját.

Ez alatt a ruméliai l)asa, Yiddin bevétele után, a Duna
jobb partján Yetiszlámot, Orsovát, Galambóczot és Rámát
foglalta el, a nagyvezir pedig Szendr elé érkezett, a hol hajóhadát is egybegyüjté, hogy Nándorfehérvárt visszavegye. Az
1690, évi október 4-diki ostromnál a ti»rök hajóhad egy szakasza a Száváról a Felsöváros déli homlokzatát, egy másik
szakasza a Dunáról a Vízivárost bombázta és be is vette.
Nándorfehérvár szégyenteljes bukása nem csekély rémüel Bécsben. Fokozott erfeszítéssel folytak tehát
az elkészületek a sajnos csorbának kiigazítására. De a törökök
is siettek Nándorfehérvár megersítésével. jNIájus elején ismét
Köprilí Musztafa szeraszkír tartá kezében a próféta zászlaját
Magyarország ellen, A bécsi fhadi tanács, okulva a lefolyt év
csapásain, 85,000 fre szabta a török ellen mködend hadak
erejét. Július végével Péterváradnál táborozott a császári dunai
hadtest s hidat feszített a Dunára, hogy Titel visszavétele czélletet idézett

jából a közlekedést a túlsó parttal biztosítsa.

Az ottomán hadsereg a zímouyi magaslatokat foglalta el
hogy jobb szárnya a Dunára, bal szárnya a Szávára
támaszkodott, A mieink aug. 4-díkén mozdultak ki péterváradi
állásukból és Zalánkeménig hatolva elre, a rendelkezésökre

úgy,

csekély péterváradi hajóhadat osztályonként portyázó
álló
kirándulásokra, a zimonyi török tájakra küldék, Aug. 17-én

')

39—41,
2)

Thahj Kálmán

:

Tököly

I.

naplója. (Magy, tört, eml. XXIII. k,

11.)

Rocca

:

Ung. Gesch.
15*
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sikerit hajóinknak elfogniok a

Dunán

az ellenség táborába

igyekez egy gazdag török élelemszállitmányt, 19-dikén pedig
sikerrel vettek részt a törökökkel vívott csatában, melyben csapataink részére jutott a gyzelem. E gyzelemmel jelentsebb
eredményeket lehetett volna elérni, ha szemben a hatalmas török
hajóhaddal a mi részünkrl is hasonló hajóhadat lehetett
volna tzbe küldeni. így azonban a császáriaknak sem elegend
hajójuk, sem hajónépök nem lévén, mindössze is csak a zalánkeméni elsánczolt hadi állásnak megtartására és az ellenséges
hajóhad visszanyomására kellett szorítkozniok. ^) De itt sem
maradhattak huszonnégy óráig sem. A uagyvezír aug. 18-án
éjszaka balról megkerülvén az rgróf zalánkeméni táborát,
szárazon elvágta a császári sereget péterváradi élelemtáraitól,
hogy e sikerét egészen tökéletessé tegye, rá küldé az imént
érkezett császári hajókra aZimonyfell visszaparancsolt török
hajósereget, mely felvont vitorlákkal megrohanja a leopoldiak
hajóhadát, a gályák és sajkák közül néhányat elslyeszt vagy
megszalaszt, a tábort élelmez összes gabnahajókat pedig
elfogja. 2)
Pétervárad és a császári sereg közé helyezkedett
ellenség sorain csak hsi elszántsággal vághatta magát keresztül a császári tábor.
és

A

A

török vizi ernek túlsúlya, a károk, melyeket a királyi
seregnek minduntalan okozott, és a veszedelem, melylyel a
birodalmat fenyegeté, végre érthetvé tette a bécsi hadigazgatás eltt is, hogy minden áron gondoskodni kell a dunai hajó') Lajos Vilmos, badeni ürgróf, elég leplezetlenül adja el a fühadi
tanács eltt a császári vizi had hiányos voltának számos hátrányait,
melyek okozzák, hogy hadvezéri terveit szándéka szerint keresztülvinni
nem képes és csakis csekély védelmi müveletekre kénytelen szorítkozni
»aus Mangel einer Schitf-Armatur, die man der türkischen dargegen zu
»In Aváhren der
setzen hátte.« Továbhá az aug. 19-diki csatáról írván
Schlacht seynd unsrerseitz über 3000 Mann nicht gehliehen die anf
denen Schiften aus Mangel der Schitt'-Leute und Schiff-Eequisiten axisgesetzte Kranke aher, derén die meisten dem Feind zu Wasser in die Hánde
rennen müssen, und den vorhero hescheheneu Yerlust, -vverden auch
:

:

;

gegen 2000 Mann, und alsó unsrerseitz 5000 Mann verlustig sein.« És
ismét >^Aus dem bei Salankement verfertigten Láger, auch denen allda
zugerichteten Schiffen und Tschaiken suchet man die Donau und Theiss
von denen feindlichen Scliift'-Armamens zuverwehren, wie auch sich der
Gelegenheit zu gebrauchen, dass mit dem Gegentrieb aus der Theiss
einige Vivres und Eequisiten gegen Segedin gebracht werden, um wann
die Operationes im begebenen Fali sich selbiger Enden ereignen möchten,
man die erforderte Nothwendigkeit alsdann beihanden habén möge.«
(»Copia der an Ihr. Kayserl. Majestiit von Ihrer Fiirst], Durchl. Markgraí'en von Baden abgeschickten Eelation de Dato Salankement den 24.
Aug. 1691.
És: »Knrtze Eelation von dem lieri'liclu'n Sieg wieder
die Türkén 19. Augusti.« (Nemz. inúz. küiiyvlár.)
e) Szalay
L., iá. m. 525—534. 11.
:

<•<

—
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bacluak liarczképes állapotba helyezésérl, a Hottilla felújitásáról és szaporitásáról. E czélból egy, a badi hajózás ügyeiben
jártas, szakképzett és sokat utazott frauczia tengerész, Fh'ury
marquis hivatott meg Lipót udvarához, azzal a megbizatással,
hogy az elhanyagolt dunai liajóhadat saját tervei szerint felújitsa és hasznavehet állapotba tegye. Lipót 10,000 tallért
fizetett ki Fleurynek a kisérletek megtételére, s kinevezte
egyszersmind az összes dunai hajóármádia fparancsnokává, admirál czímmel.
derék külföldit nem jó szívvel fogadta az udvari
katonai párt. Fleurynek mondhatatlan sok fondorlattal, sze-

t

A

mélye ellen sztt ármányokkal kellett Bécsben megküzdenie.
Gróf Stahremberg Rüdiger, udvari fhadi tanácselnök, gróf
Rosenberg kamaraelni'ik és Kollonics bibornok ellene törtek s
építészeti rendszerét helytelenítették. Mindazonáltal Fleury
hajói, számra nézve hét, 1692-ben elkészültek és fölszereltetvén, a Dunára böcsátattak. Építési költségök 700,000 forintra
rúgott. Nehézkes, súlyos test gályák voltak azok, melyek
jelentékeny számú nagyobb-kisebb ágyúkkal, taraczkokkal és
liollaudi matrózokkal voltak ellátva.
E hajókkal Fleury 1692-ben az Al-Dunára rendeltetett
Croy Eugen berezeg segítségére, ki Nándorfehérvárnak a törö-

köktl

visszavételét tzte ki czéljául. Július 31-én átszállították a sajkák a Száván Stahremberg Cluido csapatait és az
éjszakán át vert hajóhídon másnap a deréksereget is.
császáriak minden oldalról körifogták a várost, csak közlekedését Temesvárral és a temesi ejálettel nem lehetett akadályozniuk.
E közlekedést, mely legfbb támasza volt a nándorfehérvári
ottomán rségnek, a török dunai hajóraj tartá fen oly ersen
és biztosan, hogy Li})ót hajóhada, mely a komáromi sajkákon
kívül Fleury parancsnoksága alatt 4 nagy gályából és 50 ágyúnaszádból állott, még csak megközelíteni sem merte a törökök
vizi csatavonalát. Ellenkezleg augusztus 14-éu este jéges
közben a törökök mind a városból, mind hajóikból megtámadták a leopoldiakat és soraikl)an súlyos károkat okozának. Ezen
alkalommal a vihar is jelentékeny sérüléseket tett a Fleury új
gályáiban. Egyet elszakított horgonyáról és Zimony felé a
Duna balpartjának hajtá, a hol el kellett azt égetni, nehogy az
ellenség kezébe jusson. Idközben Fleury meghalt és helyébe
Assemann neveztetett ki a császári dunai hajóhad admiráljává.
Assemann a megtizedelt, nehéz mozdulatú és részben megrongált s leszerelt császári hajókat nem tartá alkalmasaknak foutosabb hadi vállalatokra s még idejekorán elvontatta nehezebb
járómüveit a harcz színhelyérl, föl a Dunán Zalánkemén felé, a

A

')

Rocca,

id,

m.
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kisebb járómüvekkel pedig

nem

ütközlietett

midn

meg

Croy szeptember 7-dikéri éjjel a vár
szerencsétlenül megújitá. Croy visszavonulni

kal,

a török hajókostromot

elleni

és

menekülni

kényszerült a vár fölmentésére érkezett uagyvezir hadai elöl.
nagy rendetlenséggel végbevitt ezen visszavonulásnál a sajkások csak annyit segithetének, hogy az ágyúkat, ostromszereket s a tábor értékesebb holmiját szerencsésen átszállították a
Száván és a császári ntóhad fedezete mellett Zalánkeménbe
biztosságba hozták.
Ezekkel szemben a törökök veszteségei a Dunán hasonlíthatlanul csekélyebbek valának ezeket is leginkább elkeseredett ellenségeik, a kémlés végett kirendelt szerb csapatok okozták. Fogdosták a török keresked-hajókat s azok népségét
irgalom nélkül leöldösték, vagy foglyokúl elhurczolták. Egy
szerb csapat 1692. évi novemberben Péra kapitány vezénylete
alatt egész a Yeterani-barlangig portyázott, ugyanott a Dunán
15 török hajót elfogott, a hajónépség legnagyobb részét legyilkolta, a hajókat kirabolta és számos fogolylyal, két elvett zászlóval s gazdag zsákmány nyal tért vissza. ^) 1694-ben pedig,
midn Girai tatár chán a Duna balpartján Páncsováig száguldozott, a császáriak két nagy török sajkát, melyek Belgrád

A

:

alól élelmi szerekkel jöttek a Dunán fölfelé, a Tisza torkolatánál megtámadtak és elvettek. Ugyanekkor (1694. aug. 29.)
iSurmeli Ali az új nagyvezir Péterváradot ostromolva, hajóhadát egész a vár falai alá vezeté a nélkül, hogy a császáriaktól valamely jelentékenyebb kárt szenvedett volna. ")
Tököly, ki ekkor télen át hol Jeni-Palánkán, hol Végszendrn lakott, gondoskodott róla, hogy az al-dunai közlekedést és az elfoglalva tartott hadállásokat semmi baj ne érje.
Dispositiója alatt állott az Al-Duna mentében Poserolcza,
Jeni-Palánk, Eáma. Osztrova, Galambvára. Ha a szerdár agá-

kat küld Nikápolyba, Drinápolyba, Havaselföldre vagy Szilisztriába tábori készületekért vagy bevásárlások procurálásáért,
vagy mikor a szultán éléshajói Viddinböl élelmet szállítanak
Nándorfehérvárra: Tököly az, ki a járókel agák oltalmára
Szabó András vagy Székely Ferencz fegyveres hajdúit rendeli
ki, vagy Sándor Gáspár uramat sajkára ülteti s fegyveres furkátáival egészen a Tachtáliához leküldi, hogy a nagyúrnak
hatvauig vagy százig való éléshajóit securitással fölkisérjék a
hajók alkalmasabb helyét ö maga keresi, s ö maga
Dunán.
revideálja a strázsára kiállított terhes és cselédes hajókat.
Embereinek harczképességét és bátorságát azzal edzi, hogy

A

rreiwillige Theilnalime der Serbeu
Kriegen. Wien, 1854. 170. L
Hannner, III. 8G0 861.

let.zten öster.
2)

—

und Kvoaten an deu

vier
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olykor kalandos vállalatokra küldi ket az ellenség tájaira.
1693. aug. 30-án a magyar hajók rámennek az osztrovai szigetre, noha Kulics felöl, hol a Morava a Dunába szakad, több
volt másfélszázig való csónakos ellenségnél a titeli kapitány vezetése alatt.

Tököly hajósai mégis egy
elragadnak közlök s

vizi

malmot molnárostul

s

diadaljelvénynek
Tököly elébe. Ilyen próbatételeken Tököly is részt vesz néha.
Maga köré gyjti hajósait és fegyvereseit, fölszáll sajkáira és
gemiáira, s virradat eltt, holdvilágos éjeken szép renddel megindul secundálni a szárazi seregeknek, vagy a palánkokat s a
többi sajkákat megtekinteni. Midn egyik helyrl a másikra
költözik át huzamosabb tartózkodásra, udvara is vele megy a
hajókon, feleségét s értékes holmiját szintén magával viszi,
lovas és egyéb szekereit pedig a hajókhoz kötvén, maga után
komornyik és élésmester a portékás gemiákkal s
vontatja.
a cselédséggel megelzik az udvart és készen várják Ráma
vagy Galambvár ódon kastélyában az érkez uraságot.
töröknél Tököly méltósága és protectiója nem népének sokaságában állott, hanem a maga személyében. Hadainak száma
nem sok, s az is évrl-évre apadóban van. Tavaly még 24 zászlója volt a török végbeliekbl, volt akkor fölös hada is, volt
5000 is lett aztán 3000, st még ennél is kevesebbre szállott.
De e kevés had mind lelkes katona volt, ki hadi fáradozásainak
czélját ismerte s vezére iránt rajongó ragaszkodással viseltetett. E maroknyi haddal sok, igen sok szolgálatot tett Tököly
az Al-Dunán táborozó ozmán seregnek. Készséges szolgálatait
gyakori kedveskedésekkel viszonozták a törökök. 1693. évi jan.
8-án Sándor Gráspárt, a hajóhad parancsnokát, küldi Tököly a
Morava torkolatába »impedimentumival együtt az innens
parton szállott angol követhez, hogy az hajóknak javát az
szükségére elfoglalja, minthogy azoknak a jobbikát, kin maga
jött le az Dunán az követ, neki Tökölinek adta, kettit a szerszerdár jan. 10-én
dárnak s az többit más török uraknak.«
írja Tökölynek Nándorfehérvárról, hogy két hajójának egyikét,
melyet az angol követtl kapott, Tökölynek ajándékozza.
Valahányszor a törökök eltt megjelen, mindig a küls tisztességnek legelkelbb jeleivel fogadják, mikép fejedelmet fogadni
szokás. Szép látvány, midn hintóra ül s feles lovasok által
kisérve, a Dunára hajtat Galambvár alá, üdvözölni a megérketengeri lapátos gályák és furkáták
zett török ftiszteket.
megállapodnak, kapitányai kijönnek eleibe s tisztességet kívánván tenni neki, mind a gályákról, mind a furkátákról taraczkokból lövéseket tesznek.
Nándorfehérvárnak Croy tábornok által történt ostroma
alkalmával Tököly is részt vett a török várrség segélyezésében.
cselédestül

elviszik

A

A

;

A

A
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Tökölynek })aláukai kapitánya Daróczi
zászlóval két század gyalogot indított el
dorfehéi'vár alá.

júl.

30-dikáu négy
hajókon Xán-

könny

Meghagyta nekik Tököly, hogy

ordinantiális

csatára menjenek Nándorfehérváron felül mindaddig, míg
valahol ellenséget látnak, vagy ellenségbe akadnak. Az ellenség ekkor Zimonyhoz szállott, a császári hajókat is látták a

Dunán.

A Száva félé is szállott valamely ellenség. Tököly nagyon

tehát Daróczit a gyalogsággal, hogy ha Ali basa a
dunai classissal próbálni találna a német hajóraj ellen, ö is el
ne maradjon tle ha pedig a török nem próbálna, o úgy is
próbáljon és az ellenség dolgait kitanulni igyekezzék. Darócziuak augusztus 2-dikán összetzése volt a német sajkákkal a
Száva mellett, minthogy a császári sereg akkor már egészen
átment a Száván,
Nándorfehérvár kiostromlásának meghiúsulta s a császári had távozása után az al-dunai ersítések kijavítása képezé
jöv esztendei
a török lovezérlet gondoskodásának tárgyát.
hadjáratra is készületek tétettek. Tököly mindkét irányban
tanácscsal szolgál a nagyvezirnek. Különösen ajánlja Jeniúgymond non est locus defenPalánk megersítését, »quia
sibilis.« Vagy állítsa helyre a porta, vagy engedje, hogy demoliáltassék. Ha ellenség kezébe j, veszedelmes hely lehetne s
nagy fészke az ellenségnek mert két víz foly ott be a Dunába.
Tavaszszal az árvizek körülveszik és megersítik, de alacsony
palánk régi állapovíz alkalmával megkerülhet, bevehet.
tában maradt ugyan, de annál jobban megersítetett a török
dunai vizi had, melynek több haszna vau, mint bármely ers
nagyvezir tudatta Tökölyvei, hogy megírta
palánknak.
Konstantinápolyba, miszerint a Dunán lev fegyveres hajókat
effective 100-ra akarja tölteni, s megparancsolta Ali basának,
hogy 1694. évi Szentgyörgynap tájban Jeni-Palánknál legyen
a dunai classissal. Egyszersmind azt is javalta Tököly a nagyvezirnek, hogy a dunai classis, a mikor az árvizén feljo Nándorra, azonnal fogjon hozzá a hadmüveletekhez. Menjen rá
Titelre, Becsére, foglalja el ama helyeket, mivel azokban rácz
praesidium van. Háromszor négyezer gyalog mozsarakkal megnagyvezir ezt igen hasznos
vehetné ezen tiszai ersségeket.
sietteté

;

A

—

—

;

A

A

A

szónak mondotta s a tervet magáévá tette. Tököly az ö hajóhadát s gyalogjait is felajánlá e szolgálatra, s ha megveszik,
hogy a nevezett végházakba szállítsák be ket. ^)
1694-ki márcziusban a tripolisi helytartó, Ali basa, lett
török hajóhad kapitánya és Dschaafer basa
nagyvezirré.
halebi helytartó vezérlete alatt a Dunán fölfelé vonult s 10

A

')

Nayy Iván

:

Tököly Imre naplója 1693

— ICyi.

évekbl.
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gályával, 30 íVeííáttal

s

66 Síijkával Zaláukemóuuél megálla-

podott. Dschaafer íoladata volt a Tisza torkolatáu át Titel
leié húzódui és ezt elfoglalui. Az els roliaiuuál kudarczot

vallva visszafordultak a törökök, de rövid

ervel ismét Titel alá

id múlva nagyobb

magyar

jöttek. A. hely

és

német rsége

sok ideig derekasan tartá magát. De Dschaafer a Titel átellenében fekv sánczot a száraz oldal fell vette ostrom alá, míg
Mohamed basa hajóhadparancsuok a Tisza fell is rohamot
intézett a sáucz ellen, helyrségét felkonczoltatá, két császári
leopoldiak
hadi hajót fölégetett és egyet kézrekerített. ^)
parancsot kaptak tehát, hogy Péterváradnál fogjanak ers
állást, a honnan az ellenséges sereg s a hajóhad mozdnlatait is

A

figyelemmel kisérhetik, melyek minden látszat szerint újból is
a tiszai közlekedést és a gyöngén ersített Szegedet tzték ki
leopoldiak fvezére Caprara Pétervárra vonta tehát
czélnl.
össze a dunai sereg javarészét, s azon sánczok között, melyeket
Lajos rgróf az 1692-diki hadviselés alkalmával emeltetett;
táborba szállott.
Péter várad ellen intézett e hadjáratnak a két ellenséges vizi erre vonatkozó részleteit szintén és tárgyilagosan
ecseteli a táborozás alatt személyesen jelen volt Tököly.
Szerinte a török dunai classis aug, 19-én már a Zalánkeménhez közelebb való azon szigetnél állt, a hol a Tisza a
Dunába ömlik. Aug. 20-án a péterváradi tábor felöl hír érkezvén a nagyvezir elé, hogy a Bajánál állomásozott lovas dandárok Futakon át szintén Péterváradra vonultak be a nagyvezir
azonnal mind vízen, mind szárazon, ers portákat küldött ki,
és utasítást adott, hogy azok éjszaka fegyveres hajók oltalma
mellett hatoljanak mentl följebb a Tisza- és Duna-közre uyelvfogdosásért, s míg oda lesznek a fegyveres hajók a Tisza-parton
sánczolják el magokat. Szeptember 6-dikán a török tábor s a
dunai hajóhad még miudig Zalánkeménnél volt. »Nem messze
a vezir szállóhelyéhez oly
szállottam én is
írja Tököly
helyen, a hol Titelnek e labancz végháznak elleniben vagyok,
és a hol a Tisza a Dunába szakad. Ekkor nap indult Ali basa
a dunai classissal a német tábor s Pétervárad felé. Október
9-én a török dunai classis a Pétervárad eltt lev sziget csúcsához, közel a sánczhoz szállt igen jó fben mellette takarodott fel a sok éléses, municziós és egyéb tábori hajó, melyek
Karlóczánál, éppen a falunál telepedtek meg. Szept. 12-ikén
hozzáfogtak a bombahányáshoz. Ali dunai kapitány a Duna
jobb partján sáuczokat hányatott fel, a honnan ersen ldözte
a Duna hídját és a német gályákat hasonlóképen a németek

A

A

;

—

—

;

;
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a balpartou is vetett valamely sánczokat, de azt csak a
lév hajók securitásáért cselekedte, a puszta felöl
tartván valamely elleuséguek hirtelen reá való ütésétl.
Péterváradhoz közel lev szigetnek orránál szintén csinált egy
formális jó sánczot, és abba löv szerszámokat vontatott be s
abból a német hídjára és sánczára lövöldöztetett is. Az csektereket, kiket deákul triremiseknek neveznek, magyarul penig
tengeri lapátos gályáknak híjnak, a Duna tisztájára, a német
sáncz és híd ellenébe vasmacskákra renddel kiállíttatá, és egymás ellen a német gályáival, minthogy azok is a hídnál vannak,
rettenetes lövéseket tesznek. Furkátálcat is hozatott volt fel Ali
basa a Duna innens ágára, de a német azokat tartván a maga
részérl ártalmasabbaknak, lövésének nagyobb erejét azok
is. x4.1i

maga

és vele

A

iili ott nem subsistálhatott. Szept.
harczoló felek az egymásra ldözést.
Tököly Sándor Gáspárt a vezér tihajához küldé oraniczákért,
hogy gyalogival próbát tehessen a német hídján felül, a Dunán
fel s alá járó ellenséges hajókra. De mikor szept. 16-dikán
valami 600-ig való muskatéros német fenyhajókou Eszékrl
vagy Buda fell leereszkedék Péterváradra és Sándor Gáspár
ismét solicitálta a vezértl a már kért hajókat a vezér megígérte ugyan, hogy adni fog, mert azokkal tehetnének a kuruczok próbákat s remélhetnének nyereséget, de aztán mégis
csak 5 hajót adott, melyekkel nem nagyon sokra lehetett
menni. « ^)
nagyvezir október 2-dikán kénytelen volt beszüntetni
a császári oltalommüvek vívását. Az es és hideg által elidézett betegségek visszazték a török sereget INÍándorfehérvárra,
a nagyvezir pedig gyilok alatt végezte életét. Pétervárad a télen
át és tavaszszal megersítetett. Starhemberg Guidó pedig Titelt
foglalta vissza. Mustafa az új szultán 1696-ban 16 gályát, 30
fregattot és 186 sajkát küldött fel a Dunán egész Zalánkéménig és megkisérlé Titelt s a Custos-árok irányában épült
kösánczot bevenni. Azonban visszaveretett az ers állásban volt
császári hajóhad és a komáromi sajkások által. Ez alkalommal
3 legnagyobb császári gálya zátonyra jutván, megfeneklett.
mieink, nehogy az ellenség hasznukat vegye, tüzet dobtak a
fenakadt járómüvekbe és fölégették azokat. ^)
titeli rség
Starhemberg csapataival 12,000 emberre szaporodott. Az összeköttetést a Tisza-balparti császári hadakkal Zsablyánál egy
kellképen megersített tiszai ^hajóhíd tartá fen. Midn a
szultán hallotta, hogy Frigyes Ágost szász választófejedelem,

úgy hogy

ellen fordította,

13-ikán

folytatták

a

:

A

A

A

')

TiJlcöly I. iiaitlüjfi.

-)

Uamnier

:

Gesch.

il.

Osjii.

Reiches.

235

is A SAJKÁSOK IXTÉZiMl^XYÉNF.K ,KOKSZAKA.

]á Capi'ara helyett

fvezérré

lön,

Temesvár

elvételére ezéloz,

ismételve megkisérlé a török sereggel Titelnél áttörni és a túlsó

partra jutui, de sikertelenül. Kénytelen volt 50,000 emberét
Páucsovánál vezetni át a Dunán, mialatt egy 106 hajóbúi álló
ilottilla-szakaszt a titeli császári hajóhadnak lekötésére Zaláukeménnél hagyott.
török hajónép szárazi ágyútelepe 4 portyázó leopoldi hajót agyonlödözött ugyan, de a Tisza torkolatát
elzáró többi 8 gályát uem merészelte megtámadni. A szilasi
sikertelen ütközet után a választó Becskerekre vonult vissza, a
szultán pedig nem merte Titel felé intézni visszavonulását,
hanem kénytelen volt a hosszabb és terhesebb utat Páncsova

A

felé venni.

Mindazonáltal a katonai

Maros

és

a Tisza

mögé

senkit sem
a törökök 1697-ben a
visszaszorítva, azért még

és politikai situatio

jogosíthatott föl vérmes reményekre.

voltak

is

Ha

mindig elnyben voltak a császári hadak fölött. Birtokában
voltak Nándorfehérvárnak és más dunai ersségeknek, volt
nagyszámú a leopoldinál sokkal erösebb ilottillájok, ez által urai
voltak az Al-Dunának és mindkét partján szabadon mozoghattak. Temesvári állásuk ék gyanánt hatolt be a királyi sereg

mködési területébe

A

pillanatnyi siker
s két részre választá azt.
a törökök kezében volt, daczára annak, hogy Titelt elvesztették. Ezen hadállás az eddiginél több ügyességgel és nagyobb
is

erfeszitéssel még mindig visszafoglalható volt. Belgrádból
azután szabadon mehettek a Dunán Pétervárad, a Tiszán
Fels-Magyarország s Temesváron át Erdélyország ellen.
Sürgsen szükséges volt tehát, hogy a lengyel trónra
meghívott Frigyes Ágost helyett oly tehetséges és független
gondolkozású tábornok kezébe tétessék le a királyi hadak fvezérlete, a milyen Savoyai Jen berezeg volt. Mikor a fvezérletet átveszi, a királyi sereg föladata Temesvárnak bevétele
volt a hadi mködés színhelye pedig az Al-Tisza és Al-Duna
vidéke Pétervárad és Titel közt. Ilyen vidéken a hadmüködés
czélját csak ers és jól szervezett vízi haddal lehetett elérni.
királyi vízi had, melyre most úgy az egyes hadmveleteknél,
mint az élelem, takarmány és hadi szerek utánszállitásánál
jelentékeny szerep várakozott, még mindig nem volt olyan tökéletes állapotban, hogy a hadseregnek minden körülmények közt
királyi
megbízható s eléggé ers támaszt nyújthatott volna.
hajóhad nagyobb számú apróbb sajkákon kívül a Fleury által
1692-ben épített s a közelmúlt harczokban még fenmaradt
néhány gályából állott, melyeket szerfölötti súlyuk és nehéz
mozdulékonyságuk úgyszólván harczképtelenekké tett, és melyek
éppen azért nem feleltek meg a hajóhad iránt most támasztott
igényeknek. A mi elnyüket a múlt harczokban tapasztalni
;

A

A
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lehetett, az

abban

állott,

hogy magas párkáuyzatuk nem engedé

az ellenségnek a csáklyázást s védte a legénységet a török
muskéták és kartácsgolyók ellen, míg a török hajók katonasága egészen fedetlen volt az ellenség tüzelésével szemben.
Továbbá, minthogy igen hosszú testüek valának, ha hosszában
egymás mellé álíítattak, a Dunát egész széltében el lehetett
velk zárni. Ellenben nagy testök a sík vizén oly sok területet
nyújtott a szélnek, hogy kormányozni csak igen nehezen lehetett e hajókat. S minthogy ellenszélben nehézségök miatt még
víz alá is csak lassan úsztak, e lassú mozgásuk miatt nagyon
ki voltak téve a parti ágyúk hatásának. Sapliorín altengernagy
azt javasolta tehát, hogy a még fenlevö három nagy és két
kisebb Fleury-íele gálya megtartandó ugyan, de hozzájok
Saphorin újabb rendszere szerint az igéuyeknek jobban megfelel s kisebb alakú három gálya építend még továbbá a
Fleury nagyobb hajóinak hajószemélyzete a szerbeken kívül még
240 emberrel, a két kisebb hajó személyzete pedig még 50 50
emberrel szaporítandó, mig az új hajókra egyenként 1 50 ember,
összesen 490 hajós legény szerzendo be. Ezek közül 1697-beu
196 belföldi és 294 külföldi matróz haszu áltatott hadi czélokra.
íSaphorin javaslata elfogadtatott,
maga pedig dunai hajóhadi
másodadmirállá neveztetett ki Lipót által, s a harcz színhelyére
küldetett. Leküldetett azonban még mieltt hajóépítési terveit
az id rövidsége miatt foganatosíthatta volna. Az 1697. évi
hadjárat részére tehát csak a Dillher és Saphorin terve szerint
épült új sajkák, valamint a Wolf jezsuita javaslatára építettni
kezdett félgályák néhánya vétethetett igénybe. Többiben minden a réginél maradt. Az elbbeui ódon hadi hajóknak kellett
ismét háborúba menniök.
háború kezdetével 1697. évi tavasz
;

—

A

derekán

tehát a királyi dunai hajóhad 9 harczképes régi
rendszer nagy gályából 30 40 ágyúval, néhány Wolf-féle
félgályából és tüzetesen meg nem határozható mennyiség fölállott

—

szerelt sajkákból,

A

gályák

i)

tisztjei és

matrózai mindnyájan tengeren kép-

^) Nehem
tábornoknak a bécsi cs. é.s kir. liadügj'i levéltárban
fekvu hivatalos jelentése szerint 1697-ben, az év végével, következ
hadi hajókkal rendelkezett az al-dunai királyi hadsereg: 1. » Szent
Mihály«, Fleurj'-féle ketts födélzet gálya, két hadjáratban vett részt,
egy évig Pesten a Margitszigetnél, két évig Izsépnél horgonyzott, 1697-ben
kijavítatott és harczképessé tétetett. 2. » Szent Gábor«, tengeri gáh'a
(Admiralschiff), szintén két füdélzettel, öt hadjáratban vett részt, 1697-ben
kijavítatván, három újabb hadjáratra harczképessé tétetett. 3. » Szent
Anna« gálya jún. 24-én Saphorin projectuma szerint kijavítatott. 4.
>Szüz Márla-í gálj'a. Péterváradon telelt, 1696-ban kijavítatván, kéthárom esztendre megint használható, . Három kisehh réíji hadi hajó,
három évig még használhatók. 6. Két egészen ép rérji hadi hajó. 7. Erjij
kisebb hadi hajó, mely a nyáron a hajógyárban volt,

í;s
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egyének v;ilánalc. kik azonban a Dunán is kell jártassággályák és sajkák fegygal birtak s jól kiismerték magokat.
veres legénysége majdnem kizfirólag szerb hajdúkból állott, kiknek vajdája azonban csak a zsold pontos fizetése mellett ajánlá
zett

A

emberei szolgálatát.
a királyi hajóhad, újabb gyarapodása daczára is,
még mindig sokkal gyengébb volt az ellenségénél, midn Jen
berezeg a legszigorúbb defenberezeg a fvezérletet átvette.
siva megtartására utasítá tehát a hajóhadat, annál inkább,
mert a dunai és tiszai ersségek állapotában is oly sok kivánni
fel saját és

ÍE szerint

A

való volt, hogy a vizi had és a vizi ersségek még kölcsönös
támogatás mellett sem nyújthattak egymásnak föltétlen biztosságot, hanem mind a kett a szárazi csapatok segítségére
szorult.

Ellenben a török dunai hajóhad tekintélyes vizi hadert
A már meg volt régi hajóanyagot a dunai török
kikötk parancsnokai az illet ejáletek népeinek megadóztatásából szaporítani tartoztak a jelen hadjárat alkalmából. Nikápoly, Eustschuk és Silistria kapitányai egész Belgrádig 12 sajkát, Ismail és Isakcsa kikötk igazgatói, valamint a Duna-torkolati sánczok felügyelje 3 hadi sajkát, Kilia kormányzója 2
és az oláh vajda 5 sajkát tartoztak a török dunai hajóhadhoz
beszolgáltatni. Ezenkívül államköltségen újonnan épült 10
legkisebb
dnnai gálya, 13 fregatt, 39 hadi sajka és 100 tutaj.
gályán is 150 ember szolgált, s minden gálya 15 különböz caliDuna török partjainak hosszáberü ágyúval volt fölszerelve.
ban külön kapitányságok tárták fen a vizi közlekedés biztosságát. Ilyen kapitányság létezett Hisszardschikban (most
Groczka), Koinikban, Sabaczon, Ipeken és Végszendrn.
II. Mustafa szultán személyesen vezet é az ozmán sereget.
nagyvezirség e hadjárat alkalmával Elmas Mohamed basa
képviselt.

A

A

A

kezeiben

volt.

Jen

berezeg,

kinek

állása a fentebbiekkel

szemben,

éppen nem volt irigylésre méltó, július hó végnapjaiban érkezett Eszékrl Péterváradra, s még az nap szemlét tartott az ott
horgonyzó királyi hajóhad fölött. Július 28-án lejebb szállt a
lierczeg Kovilig. Kovilnál 9 hadi hajó rködött a keresztény
tábor mellett s födte azt az ellenség vízi hada ellen. Három irányban volt most a törököknek szabad útjok Magyarországba a
temesi földre nyíló dunai híd Páucsovánál, a Szerémségbe
vezet belgrádi hid a Száván, s végre a vizi út a Dunán.
Angusztus 17-dikén a török flottillának egyes osztályai
Zalánkeméu eltt a Tisza torkolatánál mutatkoztak. Augusztus
19-dikén a szultán is átlépte a Dunát Páncsovánál, ugyanekkor
négy basa Belgrád alatt a szávai hidon a Szerémségbe tört
:
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Zalánkemén irányában, magokkal vezetve a török hajóhad
zömét

is. Augusztus 21-dikén már Titel alatt horgonyzott a
török vizi er. Jen herczeg az ellenség szándékának megakadályozására Péterváradról Nehem tábornokot Titelre reudelé,
azzal az utasítással, hogy a török flottilla ellen tüntessen és a
Titel-péterváradi közlekedési vonalat fentartsa. Ez alatt ö maga
a derék haddal felvonult Szeged felé, hogy ott a Tiszán átkelve

haddal egyesülve, a Maros-vonal védelmére lehesjárt, a török hajóhad zöme Ti telt, egy osztálya
pedig a Kovilnál horgonyzó királyi hajókat ostrom alá vette.
török gályák rendkívüli gyorsasággal behatoltak a Tiszába,
és az erdélyi
sen.

Mig oda

A

s megrongálván a császáriak sánczait s a vizi tornyot, Nehemet
visszavonulásra kényszeriték.
szerb sajkások, kiknek gyávasága
vagy árulása okozta Nehem szerencsétlenségét, hajóikat részint
az ellenség kezébe szolgáltatták, részint elmenekültek gyors

A

A

evedzéssel a zsablyai hid felé.
Pán csóva alól Titelre érkezett
szultán a török fsereggel, hajóhadának biztos oltalma mellett,
átkelt Titelnél a Tiszán és rövid pihenés után Pétervárad
ostromához fogott. Hajóliadának egy részét Titel oltalmára,
másik részét Karlóczán visszahagyva, 27 gályáját és nagyszámú sajkáit Pétervárad közelébe rendelte, hogy alkalmas
helyrl a várszigetet, mely mögött a Kovilról meghátrált császári hadi hajók is elrejtrevalának, ersen megldözze és elvegye.
Szeptember 1-én történt a sziget ellen az els hajóostrom,
melyet azonban a császári hajóhad s a várfok ágyútclepei
derekasan visszavertek.
Jen herczeg Zentánál állott, midn a titeli balesetrl
értesült. Hírül vette, hogy a szultán Péterváradot szándékozik
kiostromolni. Azon reményben tehát, hogy sikerülend a szultánnal megütköznie, visszaindítá seregét és hihetetlen gyorsasággal Péterváradon termett. Erre a szultán visszavonta csapatait és szeptember 8-dikán éjjel hajóhadát is egész Kovilig
iisztatta alá. A herczeg legott néhány sajkát küldött az ellenség
után Kovil felé és úgy tudta meg, hogy a szultán a Tisza jobb
partjára húzódott és Szegedre, onnan pedig Temesvárra és
Erdélybe igyekszik.
török hajóhad egy ers osztálya is bevonult a Tiszába s lépést tartott a padisa táborával Szeged irányába. A szultán nem akarta flottillájának közremködését nélkülözni s magával vivé azt, hogy részint az élelem megszerzé-

A

sénél és szállításánál, részint a tiszai átkelésnél liasznát vegye.

Azt hitte, hogy a berezegnek Péterváradnál lev fáradt hadait
megelzheti Szegeden, Szegedet megveszi s ott kel át majd a
Tisza balpartjára.
De Jen herczeg mindenütt nyomában járt az ozmán
hadnak. Futárai, kiket a Tisza vidékére kémszolgálatra kiren-
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delt, állaudóau szemmel tartották a vizeu föl és följebb haladó
török hajókat, melyeknek a partok fölött kimagasló árboczai
és lengedez zászlai messze ellátszottak a sík pusztaságba.
herczeg szeptember 11-dikén érkezett Zenta alá, hol a török,
elbbeni szándékától eltérve, hidat vert a Tiszán és éppen átvoherczeg azonnal intézkedéseket tett az ütkönnlóban volt.
zetre s tudvalevleg a XVII. század legfényesebb gyzelmét
aratta. A Tiszán folronfatoit 62 török sajka is a f/j/öztes fvezér
hatalmába került. Kiskanizsai táborából ismét a Dunára Kollutra tért vissza a herczeg. KoUutnál várta be öt a péterváradi

A

A

hajóhad, mely október 5-dikén Hasslingen tábornok gyalogjait
Mohácsra, a churbrandenburgi csapatokat Budára, a Lichtenstein Fülöp herczeg lovasait pedig Pestre kiséré a podgyászszal, eleséggel és artilleriával. Következett ugyanis a királyi
hadaknak téli elkvártélyozása és Jen herczeg boszniai hadjárata, mely alkalomból a hajóhadnak e körül kellett a Dunán
és Tiszán szolgálatokat tennie. Október 10-dikén sajkákon és
pontonokon kelt át a Száván Jen herczeg boszniai serege. ^)

Mig a herczeg Boszniában járt, grf. Rabutin lovassági
tábornok Uj-Paláuka és Páncsova ellen tett egy diversiót
Erdélybl. Uj-Paláukán, mint már fentebb említem, a TökiUy
Imre török hajóhadának egy szakasza állomásozott, éppen a
Duna egy ágának be- és kifolyásánál és a Karas folyó torkolatánál.
sajkák a palánkerdnek keleti és nyugoti homlokzatát födték.
túlsó oldalon Rámánál is török hajóállomás
volt. Innen, valamint a közelfekv belgrádi, groczkai, szendri,
galambóczi, isbeki és gradiskai garnisonokból bármikor is
könnyen mehetett a Dunán segítség Palánka oltalmára. Ellenben császári hajóhad az Al-Dunának ezen a részén sehol sem
volt látható, mi Babutinnak nagy hátrányára volt s az ostromot
módfölött késleltette azonkívül még fölösleges emberáldozatotörökök
kat is követelt, ha a sikert nem hiúsította is meg. ^)
teljesen kiszoríttattak itteni állásukból, mintegy 500 emberbl
álló helyörségök felkonczoltatott, 60 török fogságba esett, és
csak néhány menekült két sajkán a Dunán lefelé. Uj-Paláuka
leromboltatott, de Páncsovát felgyújtva és lakosaitól elhagyva
találták az ellenség üldözésére kiküldött királyi hadak.
Ezzel az 1697-ik esztendei vizi hadviselés befejeztetvén,
minthogy Lipót a dunai flottillának mködésével sehogy sem
volt megelégedve és a hadi tanács a csekély siker miatt a régi
hajók consructióját okolta: els sorban is a hadihajók czélszerbb reformjáról kellett gondoskodni. Saphorin clecz. 29-én

A

A

;

A

=)

Prinz Eiigens Feldzüge. II. k.
Arneth A. : Prinz Eugeu v. Savoyen.

I.

107.
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parancsolatot kapott a királytól az összes még basznaveliet
régi hadi hajókat saját terve szerint átalakítani és mentl elbb
még 6 új dunai gályát építeni.
Saphorin ugyanis azt véleményezte, hogy a régibb, valamint a Fleury-féle gályákat csekély mozgékonyságuk és drága
személyzetük miatt teljesen mellzni kellene. Ezek helyett
rövidebb és keskenyebb hajókat kell építeni egy födélzettel.

A

hajók fölszerelvéuye 20 ágyúból állana, az építési költségek
hajónként 6000 frtra rúgnának. Saphorin az elöbbeni mozdulatlan colossusok helyett könnyebben mozdítható hajókat akart
a nélkül, hogy oly sok emberre lett volna szüksége, mint
eddigelé.

Egyidejleg Saphorin törekvéseivel egy hatalmas udvari
melynek élén a császár befolyásos gyóntatója, AVolf jezsuita
atya állott, Althani báró és Dillher Ferencz hajóterveinek
érdekében fáradozott. Ezeknek tervei szerint 2-1 ágyúnaszád,
40 félgálya és 50 gyújtó hajó (úgynevezett Brander) lett volna
a következ évi hadjáratra építend. A császár legelbb is a
párt,

félgályák építését engedély ezé. Ezek 12 hatfontossal fegyverketts sajkák (Doppel-Csaiken) voltak. 40 evezssel és egy
szakasz hajókatonasággal ellátva. Dillher nézete ugyanis az

zett

volt,

hogy valamint a nagyon nagy, úgy a nagyon kicsiny

könny

és

dunai járómvek is harczképtelenek ellenben az általa
javasolt mérsékelt nagyságú hadi hajók elég ersek arra, hogy
a török sajkákkal, melyeknek csupán csak az orruk volt fegy;

verezve, sikerrel megverekedjenek.

a hadi tanács ellenkezésének,

— mint mondva

volt

Daczára a pénz szkének és
keresztülvitte, hogy

Wolf mégis

— 40 ilyen

félgálya építtessék.

Fenállott tehát a Saphorin altengernagy flottilláján
kivül még a Dillher-féle hajóármádia is. Ez az egyértelm hadi
mködés szükségességének szempontjából némely intézkedést
vont maga után a parancsnokok eljárására nézve. E tekintetben azt óhajtá a császár, hogy valamikor a dunai flotta ama
két osztályának közös összemködése kívántatni fog, az mindig
a két vízi ármádia egyenl számú tisztjeibl összeállítandó
vegyes hadi bizottság ítélete alapján történjék,
dunai hajóhad

A

fparancsnoksága azért nem változott és Assemann személyében továbbra is egységes maradt. ^)
következ 1698. évi török hadjárat fczélja Nándor-

A

A

fehérvár visszaliódítása

volt.
szándék megvalósítására nagyelkészületek történtek.
fels Duna hajómhelyeiben szaporán építették a Dillher-féle hajókat, a mi az államnak
100,000 forintjába került. Június végével ismét újabb kiadá-

A

mérv

')

Pr. Eugens Feldzüge.

I.

l-.r.

A .-.A.IKÁHOK
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sokat igényelt a liajók fölszerelése. E czélra az 55,000 forintra
rugó költségeket gróf Questenberg és Treling residens kölcsöhadi hajó
nözték az örökké üres kincstárnak. Bécsben is 6
épíílt, mindenik 24 ágyú és 300 fegyveres befogadására.
hadi hajók kiszolgálására Hamburgból 400 tengerészt hozatott
a hadi tanács. Az ekkép kijavított és felfrissített dunai hajó-

j

A

voít a Nándorfehérvárnál horgonyzó
török hajóhadat sakban tartani, a hídépítéseket és hidakat
fedezni, az élelemnek és munitiónak Zimonyba szállítását biz-

hadnak fbb feladata

tosítani.

A

is Kollutnál és Illóknál gyüleberezeg a sereggel Péterváradról megindult,
a hajóhad is követé a sereg menetét s Péterváradou át Kovilra
berezegnek ugyanis az volt
érkezett s horgonyait lebocsátá.
a terve, hogy Kovilról átcsap Titelre, a Tiszán átkel és a Nándorfehérvárnál elsáuczolt törököket megtámadja. Ez azonban
hadvezér szándékát meghisitá az ellenség az
nem történt.

kezék.

királyi

Mikor

hajóhad most

Jen

A

A

által,

hogy
Csak

ki

nem mozdult helyébl

és csatál)a

nem

ereszke-

24-dikén kalandozta be a török hajóhad a
Dunát Nándorfehérvártól Zalánkeménig, de ellenségre nem
bukkanván, visszahúzódott a nándorfehérvári kikötbe.
Az alatt, míg e medd s határozatlan jelleg táborozások
tartottak, a kedvez évszak is elmúlt a nélkül, hogy akár az
egyik, akár a másik fél valamely följegyzésre méltó nevezetesebb
dett.

szept.

hadi tényt tudott volna felmutatni. Már korábban megkezddtek a békekisérletek a hadakozó felek közt. Október 18-án
fegyvernyugvás jött létre, mihez képest más nap eme a Dunán
és a Száván s a közbenfekv földön Zimonytól Illókig és Nándorfehérvártól a Bosutnak a Szávába ömléseig érvényes fegyverszünet Péterváradon és a dunai hadi hajókon, valamint a
táborban ünnepélyesen közhírré tétetett. November ele15 évi török
megnyílt Karlóczán a békeértekezlet.
a hadakozó
mely
rekeszti
be,
béke
karlóczaí
elvégre
a
háborút
felek közt 1699. évi jan. 26-dikán jött létre.
karlóczaí szerzdést követ els években béke uralkodván az országban, a dunai hadi hajók állománya ismét rútul
elhanyagoltatott. ^Nlidön 1703-ban a II. Hákóczy Ferencz sza-

kovili

A

jén

A

badságharczának fáklyája fellángolt és a vízi erdítményeket
megint védelmi állapotba kellett helyezni, az eszéki várparancsnok számos al-dunai és szávai sajkát, meg néhány régibb gályát
szétbontatott, hogy az onnan nyert fát a foganatba vett várerdítési munkálatoknál felhasználhassa.
Rákóczi-forradalom vízi hadmveletei 1703-ban legelbb is a Tiszán kezddnek. Deák Ferencz kurucz ezredes
kecskeméti táborának szétrobbantására az Alsó-Tisza és a

A

PR.

SZENTKLÁRAT

J.

A DUXAI HAJÓHADAK TÜRTKXETK.

1

G

:
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Maros vidékén nagy mennyiség szeri) csapatok gylekezének.
Rákóczi Sennyei Istvánt, majd Károlyi Sándort küldé Szegedre,
liogy a mely ráczság ott találtatnék, eloszlassák s szándéknkat
megtörténni ne engedjék.
Dunához közel es Dimán-túli
kurucz helyeknek azt parancsolta a fejedelem, hogy a réveket
s hajókat bontsák és slyeszszék el, hogy hadai a Dunán át ne
kaphassanak, mert szerinte a révek és hajók »csak defensióra
való alkalmatosság. « ^) Deák hada így együtt maradván,
Kecskemétnél az ellenök tör szerbeket megverte, egyidejleg
Szolnok vára is a fejedelem kezébe esett.
Fentebbi nézetét azonban csakhamar megváltoztatá a
fejedelem. Ugyanis a kurucz had idközben annyira felszaporodott, fleg a Fels-Duna vidékein, hogy eladandó esetekre a
vizi offensiváról is gondoskodnia kellett. Bottyán tábornok utasítatott, hogy a Dunára elegend számú sajkát ácsoltasson és
szereljen föl illend idre, hogy a Duna csallóközi része és a
Vág vonala biztosítva legyenek. S midn Bercsényinek hírül
viszik, hogy a németek hidat verettek a magyari Dunán és
gyalogságukat nagy hadi hajókon Samarjába szállítják, st már
a Morvába is szekereken hajókat hordanak seregszállitásra
Rákóczy azonnal intézkedik az ellenség visszaszorítása iránt s
rendelést tesz, hogy dunai hadállását megtarthassa s a Csallóköznek birtokában maradhasson. 1704-ben július 2-dikán irja
Bercsényinek: » Szükségesnek látom, hogy a Csallóközrl is
gondoskodjunk. Ha most hirtelen nem szabatná is deszkából
Bottyán az hajókat ne contemnáljuk in hoc casu necessitatis az
sövénybl font e.s nád'hd föJföffel'et is. melynek csak elhitettem
magammal, hogy jó hasznát vehetnénk. « ^) Szolnok alatt a
Tiszán szintén szervezett egy kis vizi hadosztályt. Faj)p István
komáromi sajkás fvajdát, kinek a német kormány alatt különben is siralmas lehetett a dolga, a liákóczi pártjára vonzotta
igaz magyar lelkülete.^) Erre bízta a fejedelem a magyar tiszai
pallérok által készített tiszai hajóhadát, melynek némely fölszerelvényeit Heves vármegye tölgyes hegyvidékérl hozatá le.

A

:

')

Thaly Kálmán: Archivuni Bákoczianum.

fejed, leveles könyvei.)
s)

U.

o, II. k.

A

m. nemz.

I.

289.

k. 141.

(II.

Eákóczi Ferencz

1.

1.

múzeum

Iconyvtáráhan több levele van Pai)p Istvánnak 1696-ból. Az egyikben rimánkodva könyörög a kincstári consistoriumnál, hogy több hónapig, söt évekig elmaradozó fizetését kiszolgáltassa. Egy másik levelében értesíti a consistoriumot, hogy beteg lévén,
Pozsonyban gyógyíttatta magát és e miatt kiadásai voltak, melyeket ha
3)

a kincstár megfizetni vonakodnék, ö maga lesz kénytelen sajátjából
fedezni, mit ismét csak akkor lesz képes megtenni, ha hátralékos járandóságát elvégre megkaphatja mert annyia sincs, hogy Pozsonyból Komáromba haza utazhasson.
;
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Július 26-(likán Szolnok alatt tábort járván, orderttl adja nemzetes YÍtézlö Jaukovics György testrz karahélyos compáuiás

kapitány hívének, »liogy nemes Heves vármegyében lév Gyöngyös városába menvén, azonnal a birákat hivassa magához, s
parancsolja meg keményen, hogy Papp Istvánnak a hajók
készületihez szükséges reqnisitiimi alá rendeljenek hat szekereket és azokon késedelem nélkül Szolnokba expediálják; holott ha
keményebben injungálja, és ha huszonrefractariuskodnának,
négy óra alatt ezen parancsolatát nem efiectuálnák a birót
küldje kötözve Egerbe, ki is tovább való parancsolatig ott
detineáltassék azon requisitumoknak elküldésére penig azonkivül a város lakossit kényszerítse. « ^) Hihet, bár adatunk
nincs rá, hogy Papp István szolgálatait a Dunán is igénybe

—

:

;

vette a fejedelem.

A Dunán

ez alatt rosszra fordultak a dolgok. Heister és

a uémetpárti urak csapatai kellemetlen meglepetéseket készítettek a Rákóczi hadainak és rút bomlást idéztek elé beuuök.
A. magyarérzelmü lakosság csüggedni kezdett és elbujdosott a
Duna melll. Az Al-Dunát Herberstein ezredei s a szerbek
tárták elfoglalva. A Csallóközbe a németek nyomultak be.
Pozsony, Gyr és Komárom a császári sajkások hatalmában
volt. Azonkívül Heister Duna-Földváron is felháuyatott egy jó
ers sánczot néhány ágyúval, 200 gyalogot és 300 dragonyost
vetvén bele rizetül. Tiz sajkáját 374 szerbbel az Al-Dunára
küldé portyázni. Ezen emberek egész Vörösmartig száguldoztak, elégették a sajkákat, melyeken Károlyi és társai a tiszai
földre átkeltek, elsülyesztették, vagy fölperzselték a magyarok
hajóit és malmait, melyek a Dunán bárhol kezök ügyébe akadkuruczságnak éjjel-nappal fegyver alatt kellé állania,
tanak.2)
mert a németek és pártosaik ugyancsak hatalmukban tárták a
Dunát. Sándor Menyhárt, ki Esztergomot tartá a császáriak
trészén, 1704. évi nov. 30-dikáu ezeket írja Koháryuak, a ki)l
nek »Hogy ennehány postai alkalmatossággal Nagyságodnak
Írásommal nem udvarolhattam, alázatosan követem, és kérem
Nagyságodat, ne vélje másnak, hanem lévén az regemeutem

A

:

gyalog- és lovasból álló hol sajkára, hol szárazon köU commendéroznom az gyalogságot, úgy az lovasságot is, hol ide, hol
de mégis nem
amoda, hogy által ne jühessen a kuruczság,
sufficiálván mindenhová. A mint is, míg az sajkásokat Buda
felé commendéroztuk volt addig negyednap eltt átcsúsztatott
Bottyán János két zászlóalja lovas kuruczságot.« ^) Bercsényi
:

—

:

=)
3)

Thaly, id. m. III. 464. 1.
Pr. Eugens Feldzüge. VI. k.
Thakf,iá. m. TX. k. 161. 1.
16*

;
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a.
Vágtól a. Garamig vonult vissza és megrizte hajóliadát
olykor még requirálgatott is hozzá egy-két darabot az ellenség jcárómfiveiböl. »Lopattam az Dunáról is 15 ladikot
írja
Szegedrl a fejedelemnek
de szárazon szekereken vitetem
félre, nehogy a czallóközi németeknek vagy a komáromi rácz sajkásoknak eszükbe jusson rajok ereszteni népeiket. « ^) Bottyán
átköltözködése a Dunán kiváló örömet okozott llákóczinak, de
a Duna stratégiai fontosságánál fogva nem tartá elegendknek
eddigi vizi járómveit a Dunán, hanem újaknak készítését rendelé el, és a felkelk szal)ad mozgását, úgy parti állásaikat, hidak,
sánczok és palánkok é])itése által óhajtotta biztosítani. 1705.
évi márcz. 2-án irja Egerbl Vak Bottyánnak
»Hogy az Dunán
által költöztetvén hadainkat, ott szerencsésen jártának, ezen
;

—

—

:

kegyelmed iudustriáját kedvesen vettük. Az hidnak csináltatását mindaddig halaszsza, mig hidmesterünk egész instructióval
oda nem érkezik; mindazonáltal addig is az kívántató deszkákat s egyéb acccssoriumokat kegyelmed készíttesse s hordassa
a solthi sánczhoz. Az sajkáknak készíttetésében továbbra is
szorgalmatoskodjék, melyeknek panczoztatására s egyéb kívántató vasmunkának teljesítésére parancsoltunk bizonyos számú
mázsa vasakat odaszállíttatni. A midn a szükség kívánja, az
sajkák is elkészülnek, meh'ben kegyelmed kiváltképpen szor-

—

teszünk dispofölött, és a
balparton az imsódi vagy imsósi sáncz. Ha ezen erdök és
védelmi eszközök idejekorán fel nem állíttatnak, a német mind
elszedte volna a kuruczok hajóit és hídjait. Mert az ellenség
nem szokott ilyesmit próba nélkül hagyni. 1705-ben ápril elején
valóban készületeket is tett az ellenség, mintegy kétezerig való
lovas és gyalog a komáromi sajkásokkal, hogy Katva irányában rámenjen a Eákóczi hajóira. Bercsényi nem akarván
kitenni magát a bizonytalan eshetségnek, felhasználja az
éjszakát, hogy félrerakja az ellenség szemei ell a mi útjában
volt. vSajkáit és öreg hajóját egészen elszedeti a folyamról, szekerekre rakatja és Újvárba viteti, mig az ellenség tömeges
megrohanásának veszélye el nem múlik, vagy elegend segítség

galmatoskodjék,
sitiót.« 2)

nem

így

sajkára való taraczkokról

jött aztán létre

is

Bottyánvára Paks

érkezik.

Vak Bottyán ekkor már Kömlcd és Paks között állott
sajkák
Bottyánvárában, s hajóhidját is már felállította volt.
is serényen készültek. Vay Ádám, a fejedelem udvari marsallja,
1705. évi május 17-én megírja Rákóczinak az imsódi sánczból,
hogy Bottyán uram magára vállalta a budai malmok és kom-

A

1)

=)

Thaly, id. m. IV. k. 408., 438.
U. o. IX. k. 169
171. 11.

—

11.
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})ok

»Csuk

ellopását.

sokat. «

nz

készüljenek;

sajkái

vasat

kiváu

^)

Bottyánvára,
voltak kiváló

a paksi

liíd

és

az

imsódi

liadászati fontosságú helyek,

sáncz

azért

mert nem csak a

Dnuát tartották fel- és lefelé elzárva az ellenségtl, de szabad
hadi vonalat is nyitottak a magyar seregnek Szeged felé és a
Pest-hatvani magyar táborral összeköttetésbe hozták a Dnuát
s a túl a dunai knrucz csapatokat.
Június -Jr-dikén Földvárt is megszállták a kuruczok s a
solti réven át Fehérmegyét és Tolnát a Kunsággal kapcsolták
össze. Grf. Eszterházy Dániel jún. 6-dikán már a földvári sánczból keltezi levelét a fejedelemhez. Földvár bevételénél vizi
harczban sem volt hiány. Eszterházy a földvári Duna-szigetre
hajdúságot rendelt a sajkás ellenségnek vigyázására. Mieltt az
imsódi sánczból megmozdult volna, elre kiildé 6 sajkán a
szegedi és más válogatott hajduságbelieket, hogy a solti sáncz
mellett elhaladva, a Duna szigetjének fels részére vessék
magokat. E feladatot a hajdúság szerencsésen végrehajtotta
és a kijelölt szigetre megérkezett. Azonban még ki sem kötöttek, midn 6 sajka szerb, kik az elbbeni napokban pálinkát,
dohányt és eleséget vittek Budáról Földvárra, fölszedte horgouynit és visszaindulóban volt Buda felé. »Kiknek visszatérésekben eleiben állván az mi sajkáink a Duna szigetjének föls
részén, kemény harczot tettek egymással, majd másfél óráig
szokott kemény álgyúlövések alatt; de Istennek neve dicsértessék, a mieinknek kevés károkkal
öt megsebesedettel és egy
megholttal, a ráczságnak peniglen számosan való elveszésével
lett meg,
a minthogy tegnapeltt, idejövetelemkor temettettenek is felessen, i^z sajkáik visszaverettetvén, ide rekesztettenek, a minthogy most is minden készület nélkül az part alatt
lebegnek, magok az sánczban beszorulván.
Az sajkás pattantyúsa is tegnapeltt egy hasonlóképen elveszett.* ^) De a
paksi hidnak, nevezetesen pedigBottyánvárának,e fontos magyar
hadmködési eszközöknek fenállását sem tekinthette az ellenség közönyös dolognak a miért legelbb is a hid megsemmisítését határozták el. E tervöknek elég korán ment híre június
12-dikén már Bercsényi is megtudta azt és értesítette felle a
fejedelmet.
Komárom elejéig vigyázó portásai találkoztak
ugyanis a kaszállókon némely komáromi magyarokkal, kik
megsúgták nekik, hogy a gyri és komáromi sajkások nagy
készületeket tesznek a Dunán. Hajóikkal le akarnak ereszkedni
Paksra, hogy a Bottyán hidját elbontsák. Azt is mondták, hogy
:

—

—

;

;

A

')
-)

Thalij,

ü.

IX.

o. 194.

k. isy.

1.

1.
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valami »füzes szerszámos hajót« készítnek Gyrött; ezt a hídnak akarják ereszteni, a lovas pedig ugyanakkor szárazon fogja
megütni a mieinket. Bercsényi ajánlotta, liogy az e féle megrohanások meggátlására jó volna Yáez táján valami jó hajdúnak
ágyúkkal elállani a Dunát mert a túl a dunai országrésznek
megtartása a paksi hid és Bottyán vára megtartásától függ.
Ez az ajánlat azonban már késn jött. Június 17-éu 17 hajó
német szállott meg az almási szigetben, kiknek minden mesterségök a hid elbontására volt irányozva.^) Almáson a szerbekkel
egyesülve, keresztül vetek magokat a földvári kuruczság ágyútüzén,
s harmad napon már Bottyánvára alatt állott a német
hajóhad. Bottyán is megsebesült, mi a magyar táborban zavart
és félelmet idézett el, kivált a gyalogság soraiban, reménytelen bátortalanságba esvén a generális megsebesedésével.
Bottyánvárát igen bombázták az ellenség pedig megersödött az által, hogy szárazi hada a vizeu való erejével egyesülhetett. Eszterházy Dániel jelentése szerint »az ellenség sajkája
19, öreg hajója 8, apró hajója vagy ladikja szintén 8, melyekben német és rácz had vagyon berakodva mindenünnen a praesidiumokbúl a maga hadvisel népeit összeszedte, faltör ágyúival két nap és éjszaka kemény ostromokat tett a palánk ellen,
de mink is utolsó vérünk cseppje kifolyásáig oltalmazni az
ersséget s édes hazánkat készek vagyunk. « -) Pár nappal
késbb a komáromi sajkások Csáki dandára ellen tettek egy
diversiót 9 sajkával, de visszaverettek. Bottyánvára azonban
várat a kivonult
a sokkal ersebb ellenség kezébe esett.
kurucz rség a hiddal együtt fölégette.
vizén való átcsapásoknak legügyesebb mesterei az
esztergomi hajdúk voltak. Ha Eákóczinak módjában állott
volna ezekbl állítani össze egy jól fölszerelt, elegend számú
és kellképen támogatott dunai hajóhadat, a Duna-vidéki had;

—

;

;

A

A

dics hadtett tette volna emléazonban vajmi sokszor kellett a dunai kurucz
tábornokoknak megkeserülníök az elegend vízi er hiányát.
Hajójuk soha sem volt elegend, úgy hogy válságos pillanatokban még a hidak alól is ki kellett a hajókat szedetniök, vagya
németektl és szerbektl hajókat requirálniok. Az 1706-ra forduló télen kissé feljavult a dunai kurucz hajóhad. Rákóczi
több hídkészletet, számos dereglyét, kompot és néhány hadi sajkát ácsoltatott emberei által
mi töl)b, a bányavárosokban
néhány rézpánczélos hajót is készíttete Sréter által. Emberei
fát és deszkákat hordtak össze a Vág és Garam partjaira s

járatot ])izonyára sokkal több
kezetessé, így

;

')

Thaly, id. m. IV. k. 577—584.
o. IX. k. 198. 1.

2)U.

11.
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míg a vizek meg uem

2-íl

nagy serényen faragták a
a jég márczius végével eltakarodott,
a hajdúság lóra pattant s oda uyargalódzott Pozsony alá, hogy
30 40 öreg hajót elvegyen a némettl. Ekkor tehát már intézkedni lehetett a Duna több pontjára nézve akár a csapatok

járómííveket.

eresztettek,

A mint aztán

—

A

csallóközi
akár apróbb harczok fölvételérl.
kiválóan alkalmas költöznek tapasztaltatott, a miért
is azt 3 jó komppal és vagy 10 hajóval látta el a fejedelem. ^)
Bottyán Komárom és Esztergom között, a Xyerges -Újfaluval
szembe fekv Karvánál foglalt állást hadosztályával, a Csenkevárnak, máskép karvai sáncznak nevezett híd-, vagyis inkább
ekkor már csak révfö-erd sánczai közt. Feladata volt a császáriak dunai hajózását elfogni, viszont a közlekedést a Dunántúllal fentartani, továbbá az ellenséges esztergomi és komáromi
várak alá, valamint a Csallóközbe portyáztatván, a németeket
folyvást szemmel tartani és háborgatni. Bottyánnak túl a
Dunára távozása után is megtartá e pont hadászati jelentségét.
Neszmély, Szöny és Tata környékén több ilyen vigyázó réve
volt a Rákóczi-hadaknak, a honnan a Duna-melléki kuruczság,
még akkor is, ha ohkor nem rendelkezett hajókkal, megrohanta
a Pozsonyból vagy Gyrbl alászálló császáriak sajkáit, s a
parton haladva, egész Komáromig vagy Esztergomig kisérte és
Budáról ágyús naszádaikou leevedz szerb
lövöldözte ket.2)
sajkások dúlásai elöl elmenekült Duna-Földvár-krnyéki lakosságot Bottyán ismét visszatelepité tzhelyei mellé, s gondoskodott róla, hogy a közlekedés Kecskemét és Szolnok felé meg
ne akadjon. Az itteni révet Nagy Péter kurucz kapitány rizte.^)
Kiváló jelentségek valának még e vidéken a szegszárdi és
átszállításáról,

Seprs

A

simontornyai átkelk.

E

nem

csak az ellenséges hajóhad
magyar sajkásoknak kiköérzelm lakosságának biztosságára is szolgáltak. Mikor Bercsényi 1708-ban a karvai
sánczot feladja és leromboltatni kezdi, liírül viszik neki Újvárba,
hogy 24 német sajka öreg hajókkal együtt a sánczok megpróbálására érkezett és két óránál tovább a sajkáikon lev
taraczkokkal sebes lövést tettek a sáncz ellen. E hírre az egész
districtus kérve járul a fejedelem elé, hogy legalább addig, míg
az aratók betakarodhatnak, ne kezdjék meg a sáncz demolitióját.
Heisztert, ki ugyanekkor Esztergomot megprófoutozni száudékozék, ugyancsak a sáncznak rsége és sajkás hada akadályozá

sánczok és palánkok

czélzatainak meggátlására, hanem a
tül, st az egész környék magyar

')
2)
==)

Thabj, id. m. V. k. 63
Dunántúli hadjárat.
U. o.

—

'207.

11.
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tervének kivitelében, pedig 16 hajót vetett a Dunára és liidkészmár mind készen tartá. ^)
Egyébiránt Rákóczinak nem volt elhatározásában ezen
a nyáron valamely derekasabb csatározásba bocsátkoznia a
bekövetkezend öszszel Sziléziába tervezvén egy
németekkel.
hatásos betörést, erre a czélra épségben akarta megtartani csapatait. Bercsényi a G aram mellett állott a Vágnál pedig, hol
a császáriak is Szeredtl Komáromig több ers sánczot építenémetek e közben Budán össznek, Bottyán vezéreskedék.
pontosítanak némi sereget és onnan küldék szét a tiszai és
Száva-drávai vidékre, meg Erdélybe. 1708. szeptemberben 27
hajójuk kötött ki a Gellérthegy alatt 4000 fnyi gyalog katonasággal. Ezek Pétervái-adig vizén mentek tovább. Péterváradról Szegedre és Erdély felé távoztak. Egyidejleg Heister
Érsekújvárt szállotta meg, de három hétig sikertelenül bombázta a várat; végre elvonulni volt kénytelen a Bercsényi
leteit is

A

;

A

által

hsiesen megvédett falak

alól.

Az

1709-dik évi hadviselés a kuruczok szerencséjének
hanyatlását jelzi.
fölkelket az ellenség szk karikába szorítá. Kudarczok, a császári hadaknak nyomása és kegyetlensége
elbátortalaniták a magyar hadakat, és már alig lehetett ellentállásra csak gondolni is. Az öreg Bottyán, a Eákóczi szabadságharcznak legkimagaslóbb vitézi alakja s legfbb támasza, a
tolnai lápok közé szorult és nem tudott a Dunán átkelni. Levele,
melyet augusztus 15-dikén a dunavecsei mezrl ír a fejedelemnek, élénken illustrálja a nyomorult állapotot, melyben akkor
a soha teljes tökélyre nem izmosodott magyar vizi er volt.
úgymond
semmi átköltözéshez való praepara» Nekem
tumom több két hajónál nincsen. Most csináltatok valamely
kompot összeszedett dirib-darab deszkákból. De felséges uram,
ha csak több hadak éjjel-nappal nem jönnek, a Dunán-túli földet amittáljuk. Már is Földvárhoz szállott egy része élmben
az ellenségnek. Nem lévén több két taraczknál vélem: feles
sajkások szüntelen itt elttem forognak a Dunán. « -)
Bottyán elébb Soltnál, majd Földvárnál kisérlé meg az
átkelést, de sikertelenül nem csak mivel a Budáról lebocsátott
ágyús naszádok zárak el a Dunát, hanem mivel a Simontornyát vívó Heister, Bottyán jöttének hírére, maga is Földvárhoz
szállá s átkelését meggátolá. ^) Augusztus 22-dikén Földvárhoz másfélezerig való német is érkezett, Bottyánvárát pedig a

A

—

—

;

Száva-Dráva-közérl érkezett szerb tömegek lepték

tyán

Arcli.

Eákócziauum IX. 492—498.

=)

U.

713.

^)

Horváth M.

élete.

o.

el,

hogy az

11.

1.
:

IMag yarursz.

tíh't.

VI.

552.

1.

;

és

Thalij

:

Bot-

l':s
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A

sajkúsok is szüuÖreg táboruok át uo meliesseii ;i Iblyaiuon.
teleu mellette jártak és »sük lödözküdéssel« úutatták. Euiiek
következtében elhatározta Buda felé fölhúzódui és az átkelést
Vácz táján megkisérleni. Ezt a kísérletét szerencsésen végre is
:

haitotta.

átkelt a

Az üldözésére kirendelt budai örséget megvervén,
Dunán és egy fordulással a Szeged körül csoportosuló

bácskai szerb népre csapott. '')
Ezentúl már csak kivételesen csillámlott fel a kuruczság
vitézsége vizi viadalokban. Bottyán az 1710-diki hadjárat alkalmával nem volt többé életben, Bercsényit pedig Kassára
rendelé a fejedelem. Károlyi Sándor, kire most a kuruczság
vezérlete bízva volt, midn Erdély széleirl felvonult az apáti
táborba, a Tiszán csak úgy hatolhatott keresztül, hogy a nép
csolnakjait és dereglyéit az egész környéken erszakkal elszedctte.

A

Dunán-túlra hadjáratot intézend,

e dereglyéket és

mert a
budai német tábornok a kuruczság átcsapásainak meggátlása
végett minden járómüvet le foglaltatott a Dunán magának,
Rákóczinak pedig ekkor már semmi hajóhada sem volt, s
Érsekújvár és annak megersített partvidéke is már szintén
csoluakokat szekereken a Dunához

kellett szállíttatnia,

a császáriak kezében volt.
mint a magyar szabadsághsök fölkelését az ellenfél
fegyvereinek túlhatalma szétoszlatá, a komáromi sajkások
zászlóalja azonnal a szárazi seregnél szokásos létszámra egészítetett ki, rendeltetvén egyszersmind, hogy ezeufál KomdromEsztevgomhan
han, mint a. sajkások törzshelijén, hat század
és Giiörött, mell) vizi früdöknck fontossá;/a az utóhhi folkdéskov
iiyakran tapasztaltatott, két-két század sajkás taiiassék állandóan

A

;,

fegyver

—

alatt. 2)

A

vizi hadászatban
dunai hajóhaddal újból csak
török háborúra való készületek alkal1716-ban találkozunk.
mával a dunai hajóhad ügyét is szóba hozta Jen berezeg s
követelte a bellicumtól, hogy a császári dunai ármádia a török
vizi ert ellensúlyozni képes védelmi és támadó harczokra teljesen alkalmassá tétessék. A fvezér ezen erélyes föllépésére
határozta a hadi tanács, hogy 12 nagy és középszer dunai hadi

is

teljes

szatmári béke után öt esztendn át a

nyugalom

állott be.

A

A

megfelel mennyiség fegyveres sajkát

hajót, továbbá

a hadjárathoz
')

Arcli.

s

a berezegnek rendelkezésére bocsátja.

Eákíjczianum, IX. 718—725.

ké^szíttet

^)

Epitési

11.

Szvetich M. helytelenül állítja, hogy ez az osztrák örökösödési
háborúban történt. (Szerbszki Lyetopisz, 1830. II, 1—4. 11.)
3) »
quumque rex intelligeret, magnó nsui fnturam in Danuactuarias
bio classem ad cibarioruni et bellici apparátus securitatem
2)

:

reficiendas et bellicas, quales nempe. vastus profundusque
o8„ 270. 1.)
aediíicandas curat.« {Katona: Toni.

XIX—

Danubius

fért,
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költségekre 245,000 frt utalváuyoztatott. Az akkori idk értékviszonyaihoz mérve oly uagy összeg ez, a milyent az eltt a
liirodalom folyami hajóhadának czéljaira tudomás szerint még
soha sem fordítottak. Az újonnan készítend nagy hadi gályák
és gualetták terveinek elöállitására, valamint az utasítások
közlésére, mikép kellessék az építend hadi járómveket legczélszerübbeu használni a Dunán, Scesfa(JI dán tengernagyot kérte
fel az udvari hadi tanács. Seestadl meg is jelent Bécsben s a
termetes tengeri hajóknak alkalmazását a Dunán fleg azért
javasolta, mert ilyen hadi járómüvekkel, még ha csekélyebb
számban építtetnének is, eléggé hatályos ellentállást lehet kifejteni az ellenség támadásaival szemben. ^) Seestadl tervei elfogadtattak s azok keresztülvitelével Flokhe Gcrson hamburgi,
Davids Tamás Danid londoni és Leouhanl Bécs-városi hajómunka Bécsben, Péterváradon
épít mesterek bízattak meg.
Eszéken 1715. évi télen vétetett foganatba. Faanyag
és
annyi hordatott ama helyeken össze, hogy a hadi hajókon kívül
az összes császári hídkészletek helyreállításán is egyszerre dolgozhatott az ország különböz vidékeirl összeto1)orzott ácsnép.
hadi tanács ugyanis a Dunán három, a Tiszán két és a Dráván
egy hajóhidnak felállitását rendelte el, hogy a törökök ellen
mködend hadtestek szabad mozgása Nándorfehérvár, Temesvár és Bosznia felé biztosítva legyen. Azontúl egy hajóhíd szekereken követé a ftábort. -)
Jen fherczeg 1716. évi júL 9-dikén már Futakon, 27-én
Péterváradon volt, s ott ugyanazon sánczokban helyezkedett

A

A

A

el, melyeket huszonkét évvel ez eltt Caprara épített vala.
törökök Nándorfehérváron gyülekeztek Ali nagyvezírrel élkön;
július végével pedig már a szerémi Fruskagora magaslatain
Péterváraddal szemben foglaltak állást. Aug. 5-én a császári
sereg teljes diadalt aratott az ozmánokon, bár dunai flottilBécsben ácsolt
lánk kevesbbé felelt meg a várakozásoknak.
új hajók közül mindössze csak hét készült el 1716. évi nyárára.
Apríl elején a 64 ágyúval fölszerelt »Szüz Mária« nev gálya
készült el, kevéssel utána a hasonló nagyságú második, mire
május 15-dikén mind a két hadi hajót nagy ünnepélyességgel
vízre eresztették. Július 15-dikén hét ilyen colossus állott már
készen. Ekkor gróf Kollonícs l)écsi püsp()k, a pápai nuntius, az
összes miniszterek, méltóságok és beláthatatlan néptömeg jelen-

A

»Es Avvívden Schiffe gebaut. iim eiue Doiiauflotte zu Lilden,
Türkén Wiederstand zu leisten bestimint Avai'.«
(Arneth Alfr. : Prinz Eugen. II, 384.)
") Biracjo Káról)] : Geschichtliche Daten über die Donau Flottille.
Kézirat d'Este Miksa fölierczeg hagyatékából a hécfsi cs. és kir. hadügiji
')

Avelche derjenigeii der

levéllárhan. (1845. 15. 52. A. ad Nr. 530.)
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»mely még sóba sem látott az eltt ilyeu hajókat«,
mind a hét gályát ünnepélyesen fölszentelte s egyenként a
következ nevekre keresztelte »Szüz Mária « (a fhajó, késbb

létében.

:

tengernagyi hajó), »Szent Lipót«, ^Szent József «, »Szent
Károlyt, » Szent Erzséhet«, » Szent István^ és » Szent F('i<'ncz«.
Az új hajók hossza 133, szélessége 28 láb volt; 50 ágyúnál
egyiken sem volt kevesebb. E hajók közül a Lipót, József és
Kdrulij, mindegyik külön-külön kapitánynyal ugyan, de együttesen

Schwendimaun Gáspár admirálnak parancsnoksága alatt
útnak indítatott Budára és onnan a péterváradi

azonnal

De

mire a hajók az xll-Duuára leérkeztek, a pétercsatában részt vett régi hadi
már vége volt.
hajók oly gyengéknek bizonyultak, hogy Jen herczeg nem
merte velk Nándorfehérvár vívását megkisérleni, a miért is
elbb, mig az útnak indított új hadi hajók Bécsbl megérkeztek,
megérkezend új hajókról
Temesvár kiostromlásához fogott.
azok a Tisza torkolatáhogy
herczeg,
a
intézkedett
pedig úgy
ban Zimony és Belgrád felé vigyázó állást foglaljanak el a

táborba.

A

váradi csatának

A

török hajóhaddal szemben.
Az alatt Jen herczeg a Temesvár bombáztatásához szükségelt tüzérséget, hadi szereket és egyéb kellékeket a péterváradi régi hajókra szállittatá, azokat a Dunán és Tiszán Titelig,
onnan pedig a Bégán egész Temesvár alá viteté. E szállítmányt

a komáromi sajkások és egy ezred gyalogos négy ágyúval fedezte
sajkások fvajdája, ki embereit
s egész Titelig kisérte.
személyesen vezénylé. Esztergomi János volt.
1717. évi ápril végével, bár szomorú kimenetel, de azért
említésre méltó hstettet hajtott végre sajkáinkkal az i^l-Dunán

A

Ern

vértes ezredbeli tiszt. Ugyanis Mercy
várparancsnok és a múlt évben
temesvári
tábornok,
Florimund
visszafoglalt Temesi Tartomány kormányzója, ki most a Belgrád

báró Petrasch

ostromára készül seregnél mint határparancsnok vezényelt,
Péterváradról egy élelemszállitmányt akart a Dunán Páncsovára vitetni, minthogy az ottani raktár a császári seregre nézve,
ha Belgrád ostromára kerül a dolog, lényeges leendett követ;

kezleg nagyobb

készlettel kellett azt ellátni.

Azonban

e fcerv

végrehajtása nem csak kétségesnek, hanem némelyek eltt éppen
lehetetlennek látszék, miután Páncsovára Belgrád alatt, az
ellenséges hajóhad ágyúinak torka eltt kellett elhaladni. Mercy
e merész vállalat végrehajtását az említett Petraschra bízta.
Minden esetre sajátságos megbízás volt egy vértes ezredbeli

Azonban Petraschnak elég volt, hogy más nem
megbízást elfogadni. Készséggel vállalkozott tehát a
bravourra, s úgy intézte dolgát, hogy Belgrád alatt éjnek idején
haladjon el. ÁpV. 16-dikán jókor reggel Péterváradnál hajóra
nézve.

tisztre

merte

e
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miutúu

— miut o maga beszéli — elbb misét hallgatott, meg-

áldozott, egy szegény

templom számára 200 frtot ajándékozott
pap által magát megáldatá. ^) A

és legénységével együtt egy

szállítmányt szerencsésen elvitte rendeltetése helyére de visszaa dunai török hajóhad egy osztálya, mely ersebb volt az
;

felé

ö sajkásainál, útját állta. Az ütközet alatt, mely a két hajónép
közt fejldött, meggyulladt a puskapor azon a sajkán, melyen
masía Petrasch is volt.
fölrobbauás megölte embereinek legnagyobb részét, ö maga pedig megsebesülvén s fogságba kerülvén, csak a passaroviczi béke után nyerte vissza szabadságát.-)
királyi hajóhadnak ezen különböz irányú tevékenységét eleinte nem akarta észrevenni a Nándorfehérvárnál mozdulatlanul álló török hajóhad. Temesvár vívása alatt a török
hadaknak egész figyelme ama fjelentségü ersség sorsára
volt irányozva. De mig a törökök tekintete Temesvár felé révedezett, a császáriak vizi erejét szüntelen gyarapította a nagy
tervek végrehajtására induló fvezér. Mercyvel a temesi részeket beutazva, különös gonddal tanulmányozta az Al-Duna partjait, hogy elhatározza a Dunán vagy pedig a Száván szállitsa-e

A

A

:

Végre megállapodott, hogy Páncsováuál megy át a
feladat sürgsen követelte, hogy hajóhadát rendbe

át a sereget.

Dunán.

E

Az

1717. évi hadjáratra június 10-dikéig ismét három
gálya
készült
el. Ezek a bécsi székeskáptalan nagyprépostja
új
által fölszenteltetvén, »KapiszfrdnJdnos«, »Teyézia« és »Jenö«
neveket nyertek. Ekkoráig készen és fölszerelve 10 hadi gálya
volt tehát, 400-nál több ágyúval. Épitésök és fölszerelésök
40,000 forinttal túllépte az e czélra utalványozott fentebbi
költséget. Ezen immár tekintélyes dunai hajóraj kormányzására Schwendimann mellé Andersen Péter dán hajókapitány
hozza.

minségben.
Andersen június végével vitorlázott le hajóival a Dunán.
Még el sem indult a bécsi kikötbl, midn a csatatéren
Schwendimanu már eltávozott Zalánkeménbl és a berezeg
kívánatára a Dunavicza torkolata felé vitorlázott hajóival. A
Duuavicza torkolatában két gálya horgonyt vetve, Diesbach
tábornok utasítatott a herczegtl. hogy e két hajó oltalmára
3 zászlóalj gyalogot és 200 lovast vezessen az újonnan felhányt
dunaviczai redouteba; míg 3 gálya és egy szakasz sajkás a
Dunaviczába evedzett be egész az Oppova nev faluig, a hol
június 13-dikán Meroy gyalog hadteste hajókra szállva, a
Dunaviczából a Temeslje szállítatott Páncsova alá, hogy ott a
neveztetett ki al-admiráli

mköd

Lásd emlékiratát a zlini levéltárban.
B'óhm Lénárd : Délmagyarország külön történelme.
Anieth, i<L m. II, 421. 1.
(rriseltni : Gescli. d. Tem. Eau. I,
')
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császári badaknak átköltözését a Dimáu, valamint Belgrád
körül/árolását segélyezze. Jen berezeg ugyauis jn, 9-én
indult el seregével Pétervárad alól, átkelt a Tiszán és Bégáu,
tábort ütött azon nagy síkságon, mely Nagy-Becskerektl
s
Páncsováig terjed, a míg összes seregét a Duna jobb partjára
átszállitbatná. Az átköltözés június 15., 16. és 17-dikén ment

végbe a visniczai liidou. Ez alkalommal 3 gálya a bajóbidnak
és a csapatok átkelésének fedezésére szolgált, egy gálya az
ottani dunai szigetek fels csúcsánál, kett pedig a sajkákkal
és bárkabajókkal Visnicza alatt és fölött volt felállítva.
Június 19-dikén 50 sajkát és nebány félgályát küldött
az ellenség Alsnicza felé, bogy a császári badak átkelését és elbatolását megakadályozza. Már késn érkeztek e bajok és sikert
nem érbettek nagy kudarczczal kellett a nándorfebérvári vízivárosi kikötbe visszavonúlniok. Sajkáink és a parti tüzérség
fokozódó barczkedvvel üldözték ket egész a török vársánczok
közelébe, a bol megállapodtak s az ntánok nyomuló fseremint a császári sereg Belgrádnál megérkezett,
get bevárták.
a török bajóbad ismét elbukkant a kikötbl és beveseu
kezdé a mieink balszáruyát ldözni. Azonban ezen vállalatuk
sem volt szerencsés. Jen berezeg egy ers ágyútelepet fordított feléjök, melynek jól irányzott golyói a folyam tükrét csak;

A

hamar simára

sr)pörték.

A

császári

sereg tábort ütött aztán,

melyet a Szávától a Dunáig sánczokkal s védmüvekkel ersített meg,atábor mindkét szélét pedig badi bajókkal oltalmazta.^)

Miután Belgrád a Szávától a Dunáig

körülzároltatott, a

visniczai bajóbidat a császáriak ismét széttagolták és két gálya

kíséretében a császári tábor közelébe bozták, a bol jún. 25-én
új bid készülvén, a bajóbad oltalma alatt az összeköttetés a
127 bajóból álló
temesi részekkel újból belyreállitatott.
Dunavicza
bidra két gálya és a sajkások bada vigyázott.
torkolatában bagyott »Szent-rerencz« és » Szent-István « nev
gályák ugyanekkor Zimonyba parancsoltattak, a bova alig
megérkezve, júl. 5-dikén már barczba kellett menniök a török
félgályák ellen, melyeket a belgrádi basa kémszemlére küldött
vala. Az ellenséges bajok e támadása a törökökre nézve eredmény nélkül maradt, st jelentékeny csorbájokkal végzdött.
Nebány sajkájokat elfogták a császáriak, több félgályájokat
pedig fenélícn ltték, úgy bogy kevés idre rá kénytelenek
voltak visszafordulni s a belgrádi vár ágyúinak oltalma alá
futni. Ugyanaz nap délután 50 fregattá, számos félgálya és a
sajkák egy jókora csoportja ismételte a támadást a császári

A

A

gályák ellen
1)

;

de bár egészen bekerítek baj óinkat, az ágyúk és

Fessler,

X,

27. Meynert,

V.

r. 2.,

365.
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fedélzeti

tak ellent,
Belgrádba.

katonaság pusztító tüzének csak rövid ideig állliats alkonyat felé nagy veszteséggel tértek vissza

Július 13-dikán szélvész dühöngött s a szávai hidat
nagyon megrongálta, a dunai hidat pedig egészen szétszakította,
A förgeteg egy török gályát is letépett horgonyáról s a magasan tornyosuló hullámokon ide s tova dobálta. Sajkásaink, nem
tördve viharral és veszedelemmel, utána evedztek az elemmel
küzködö ellenséges járómnek s heves viaskodás után elfogván
azt, trophaea gyanánt a zimonyi kikötbe vitték. A zimouyi
hadi hajók megersítésére a Jen herczeg nevét visel gálya,
mely eddigelé Péterváradon állott, négy ágyú-naszáddal szintén
a háború színhelyére rendeltetett. Július 15-dikén ezen járómüvek is belevonattak az ostromló császári had mködésébe de
még teljes hónapig kellett várakozniok, míg Andersen hajóhada
Bécsbl Belgrád alá érkezett. Ekkor aztán teljes ervel megkezddött a vár töretése. Aug. 15. és 16-ka közötti éjjel minden intézkedés megtétetett a dönt támadásra. Ez alkalommal
;

a vár bombáztatásánál kitn szolgálatokat tett a királyi hajóhad.
vár aug. 17-dikén megadta magát s a hitetlenek kiürítették a várost. Mintegy 600 ágyú, az egész török dunai hajóvárhad és temérdek lkészlet került a gyztesek kezébe. ^)
falak ostromlásában ténylegesen 10 hadi hajónk mködött közre;
t. i. a » Szent- József « nev 40 darab nyolcz fontos ágyúval;
e
hajón maga az admirál Schwendimann parancsolt. Továbbá a
»Szz-Mária« nev 64 ágyúval, melyen Andersen vezényelt; a
»Szent-Lipót« 54 ágyúval, Buchsemann hajókapitány vezénylete
alatt; az »Erzsébet« 50 ágyúval, és a »Boromei Károly « 40
ágyúval, Sildo kapitány vezénylete alatt a »Szent-Eerencz« 40
ágyúval Stark, a » Szent-István « 30 ágyúval és a » Szent- Jen « 50
ágyúval Königsfeld kapitány commandója alatt. E hajók akkép
voltak elhelyezve, hogy a »Ferencz«, »Jen« és »István« Zimonynál a »Lipót« és »Károly« Belgrád közelében a dunai
hajóhid fölött; a»Mária«, »Erzsébet« és »József« aTemes tor»Kapisztrán« és a »Terézia« kékolatánál foglaltak állást.
sbb érkezvén, szintén a zimonyi hajókhoz csatlakoztak.

A

A

;

;

A

Tagadhatatlan, hogy e vizi óriások, melyeknél a Duna
nagyobbakat és rettentbbeket még soha sem látott, frészesei
valának a félhold megaláztatásának Belgrádnál III. Károly
gyzelmes hadserege által. S mégis Jen herczeg, e századát

megelz

hadvezéri lángész és reformátor, nem volt megelégályákat túlságedve hajóraja mködésének eredményével.
gosan termeteseknek találta folyami használatra mély járá-

A

;

'j

Mr.ijiirrl,

V.

v. 2.,

365.
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suk miatt kevesbbé valáuak fürgék mozdulataikban. Audersenuel együtt 1)ehatóan tauulmáuyozta tehát a dunai hadi hajók
czélszerbb átahikitásáuak kérdését és ahipos megfoutoh'is után

arra a meggyzdésre jutott, hogy ezentúl a dunai gályákat
nem szabad annyi ágyúval és oly sok legénységgel megterhelni,
hogy továbbá jövre sokkal könnyebb és szabadabb mozgású
hadi járómveket kell a Dunán alkalmazásba hozni.
Belgrád bevétele után, szept. 12-dikén, az összes királyi
hajóhad befogadására tágas kikött kezdett Jen berezeg a
vár alatti dunai Vízivárosban építtetni, mely vaskapujával
együtt, melyen át a hajók veszély idején a kiköt bels bástyái

—

befuthattak, beiszapolva ugyan, de máskülönben megkikölehetsen couservált állapotban mai napiglan is fenáll.
tben maradt a királyi hajóhad 1718. évi június 29-dikéig.
Ekkor Visniczára úszott alá, és néhány hétig, mig a békealkudo-

közé

is

E

zások Passaroviczon Szerbiában folyamatban voltak, ama falu
alatt horgonyzott. Mi történt vele a júl. 21-dikén létrejött béke
meg
és az ezzel befejezett al-dunai hadjárat után, biztosan
Belgrádba
Visniczáról
nem mondható. Azonban valószín, hogy
vitorlázott vissza a hajóhad és az ottani kikötben, a sajkák

gyri legénysége haza sietett
családi tzhelyeihez, hosszabb idn át pihent tartott. E pihenre

kivételével,

melyeknek komáromi

s

is volt, hogy a sebek, melyeket az utóbbiéveJc
harczaiban, fkép Belgrád elkeseredett vívásakor kapott, ismét
megorvosoltassanak, és a rongálások, melyeket rajta az ellenség ezernyi golyóinak zúzása okozott, a faanyagban és hajóépít mesterekben bvelked szerb földön kijavíttassanak.
Belgrád és Orsova elestével az Al-Duna teljesen fölszabadul-

talán szüksége

ván, egyelre a hajóhad szaporításának kérdése

is elejtetett.

Szóval a hajóhad dolgában hosszabb csend állott be, úgy hogy
a Belgrád visszavételének dicsségében osztozó 10 dunai gálya
további sorsáról sok ideig a bécsi hadügyi levéltárban is teljesen hiányzanak a hivatalos értesítések. Csak a dunai sajkásokról tudni, hogy 1719-ben urat cseréltek Feh'rváry Györgyben, ki Esztergomi János után neveztetett ki a komáromi immár
egészen elráczosodott sajkások fvajdájává (Oberwaywoda militiae nationalis Csajkistarum). Fehérváry György e tisztét
egész 1746-ig viselte. ^)
Évek multán'ismét fölharsant a harczi kürt kelet fell.
Oroszország, III. Károly király szövetségese, 1736-ban a portával háborúba keveredvén, Ausztriát is, mely szerzdésileg
kötelezve volt segíteni neki, magával rántotta a háborúba.

Savoyai Jen berezeg, a császári háznak s a birodalomnak e
hatalmas oszlopa, ápril 21-dike óta nem volt töbl)é az élk
>) A komáromi szerb község évkönyve.

:
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között.

Tanulmányait

és újitásait

dest Idildé a liadi

nem

érvényesítheté többé a

szeptemberben La Merveille ezretanács Belgrádba, hogy a kikötben pihen

dunai hajóbadnál. 1736.

évi

régi gályákat hadi készletbe tegye, s általában az al-dunai
hajóraj mibenlétérl körülményes jelentést aeljon. Merveille
jelentésére nem maradt meg a hadi tanács a régi gályák fölszerelésénél, hanem újabb hajók építését is határozta, egyszersmind
gróf Sockendorf altábornagyot az al-dunai hajókészlet újabb
beható megvizsgálására és a szükséges fölszerelvények beszer-

zésére Belgrádba küldötte.

Seckendorfnak a hadi levéltárban találtató jelentésébl
kitnik, hogy a belgrádi hajóármádia nagyon rossz állapotban
volt, a hadi eszközök hiányosak s rendetlenek valáuak, a régibb
gályákból egy sem találtatott többé, a Seestadl-Andersen féle
gályák közül is csak a »Károly« és »Erzsébet« találtatott jó
karban, de fölszerelés nélkül, 3 másik gálya pedig éppen javí»Károlyról« azt jelenti Seckendorf,
tási munkában volt.
hogy módfelett mély járatú és csak is az Al-Dunán használható miért is Orsováuál a Duna elzárására kellene felhasználni.
többi hajók vízmélysége csak 3 lábnyi, s eléggé czélszerek is, 30 ágyút könnyen elbírnak. Ezeket, noha még munkában vannak, szintén Orsovára kellene küldeni kijavíttatásuk
és fölszereltetésök ott könnyebben megtörténhetnék, mert ott
kevesebb a sürgs dolog, ellenben több a faanyag és mun-

A

;

A

;

kás kéz.

A

hadi tanács határozatából 4 új dunai nagy gálya és 2

dán lapos fenek dereglye

építése vétetett foganatba.

Épít-

mestereket a trieszti czászári marinából, és minthogy azok a
sok munkát nem gyzték, még Fiume és Buccariból, Zeng és
4
munka serényen folyt.
Velenczébl hozattak Bécsbe.
gálya, melyeknek nagyobbika 40, a többi 36 ágyúra volt tervezve, július 1-ére elkészült s gróf Kollonics bécsi érsek által
ünnepélyesen fölszeuteltetett. Az egyik »Sasnal-« (L'Aquíla
Imperiale) neveztetett el a Boldogságos Szz szepltelen fogantatásának tiszteletére, a másik » Oroszlánnak « (II Leone) szent
Lipót tiszteletére, a harmadik y>Rozmdrnak«(ll Cavallo Marino)
szent József tiszteletére, a negyedik pedig »Acsána7^« (II
Tritoné) szent Mihály arkangyal tiszteletére. Az új járómvek
parancsnokságával tervezjök, Marchese Pallnvícini bízatott
meg. Alatta szolgáltak az egyes gályákon mint hajókapitányok
az ifjabb Asseman a bécsi hajógyár felügyelje, CawpiteUi és
Chevalipr Leaumnnt máltai lovagok, For/Iiffa és Canali génuai
hajókapitányok. Matrózokat és harczosokat a hajók kiszolgálására Hamburg, Liverpól és Génuából szerzdtettek. Szükségeltetett pedig matrózokban és garnisnnban minden hajón 300

A

A

l':s

f-
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2o7

4 hadnagy, 3 gyalogos tiszt, 1
(Bombardiers) és 10 közpattautyús.
Az összes hajóármádia feutartásának havi költségei 24,000
foriutban állapítattak meg.
Az újouuau épült 4 hadi gálya és a szintén most készült 4
vitorlás sajka jíil. 3-án, temérdek nép jelenlétében, zeneszó és
ágyúdörgés mellett indnlt el Bécsbl Belgrád felé. Azonban az
indnlás ezen ünnepi hangulata nem menté meg ket a legsiralmasabb sorstól. Alig haladtak pár lépésnyire, midn a »Prater«
alsó végén a homoktorlatokban megfeneklettek. Kiuos helyzetökbl öt nap múlva nagy erfeszítéssel menekülhettek csak.
Pallavicini kénytelen volt a külföldi hajólegéuységrl lemondani
ember,

1

tüzértiszt,

és egy alkapitáuy,

5 lövészmester

s helyettök hazai hajónépet szerzdtetni, kik a tengeri hajózáshoz mitsem értettek ugyan, de annál jobban ismerték a

Dunának minden

zegét-zugát. Mindamellett a nagyobbik hajó
Petroneluál másodszor is zátonyra jutott és öt heti ott veszteglése által újabb szomorú tanúságát adta annak, mily czélszertlenek az e féle mély járatú s csakis tengerre való súlyos
hadi hajók még nagyobb folyamokon is,
és mennyire helyén
lett volna Savoyai Jen berezeg tanácsát követni, ki az óriás
gályáknak a Dunáról eltávolítását már évekkel ezeltt élénken

—

sürgette.

Ez

alatt az

Al-Dunán Orsova megersítésén munkálko-

dott a királyi hajóhadnak Belgrádban állomásozó egyik osztálya. Assemann kapitány a »Károly« és »Erzsébet« gályák-

kal 1737. évi ápr. 14-dikén alávitorlázott Orsovára és elzárta
a Dunát. Belgrádon még két teljesen fölszerelt hadi gálya
maradt vissza, azonban hajólegénység nélkül. Késbb a Pallavicini hajóraja is oda érkezett, de a hadjáratban egyéb haszna

nem

volt, mint hogy Belgrádban horgonyt vetett és mindvégighelyben maradt a város rizetére. De az admirál, gróf
Pallavicini, nem maradt Belgrádban a hajóknál. Bécsbl
parancsolatot kapott, hogy haladéktalanul Orsovára sietvén, az
ott állomásozó két gályát készítse föl harczképesre és siessen
velk Viddinbe. Az admirál augusztus 16-dikán érkezett Viddinbe és legott hadi állást foglalt gályáival meg a sajkásokkal
az azon nap elkészült prisztoli hajóhíd mellett, hogy azt fedezze.
Ütközetre nem került a dolog.
hajóhad gyengének érezvén
magát, nem merte Viddint megtámadni, st Seckendorf tanácsára visszavonult veszélyeztetett állásából. Ez a visszavonulás
víz ellenében sok nehézséggel járt; a hajókat valamint a Duna
hídját vontatni kellett fölfelé.
törökök pedig mindenütt nyomukban voltak, és bár mindenütt visszaverettek, a hátrálás

len

A

A

Meynert
DR.

:
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nehézségeivel

császáriakuak mégis fölötte sok kárt és
kellemetlenséget okoztak. Eadojevácznál 13

l)ajlófló

nem kevesehb

török ágyúnaszúddal kellett megküzdeuiök. Az ellenség 3 járócsak akkor hagyott fel az attaquirozással,
császáriakban elég érzékeny károkat okozott.
Szept. 29-én a »Károly« ellen intézett támadást 19 török
sajka de ezek is, noha a partról segélyezve voltak, az esthomály bekövetkeztével elhátráltak. Szept. 30-dikán ugyancsak a
» Károlyt « támadta meg 9 török sajka az Osztrova szigetnél.
hajó fegyveres népének és a sajkásoknak ekkor is sikerit az
ellenséget rövid idö múlva elzni a láthatárról de néhány matróz most is halva maradt.
Xagyobb bajt okozott az ellenség ezen meghiúsult támadásainál a Duna csekély vizállása. Midn a császáriak, számtalan nehézségek leküzdése után s folytonosan harczolva, elvégre
a Vaskapuig elvergdtek megdöbbenve látták, hogy a Vaskapu zuhatagjain a fölmeredezö sziklák miatt lehetetlen keresztülhatolniuk. Lebocsát ották tehát horgonyaikat a Bek nevezet
szigetnél, egy órányira Orsova alatt, abban a szándékban, hogy
a gályákat, melyeknek kiszolgálására néhány sajkát is ott fogtak, a sziget kikötjében kiteleltetik. Ez a szándékuk nem
mehetett teljesedésbe. Az ellenség már november 10-dikén fölvezette hajóhadát a sziget közelébe, s vizrl és szárazról oly
hevesen bombázta a császáriakat, hogy nem maradt egyéb
hátra, mint lehet gyorsan elslyeszteniök a »Károlyt« és
»Erzsébetet«, aztán pedig sajkákra ugrálva megfutamodniok
Orsovára, a szigetre tolakodó ellenség ell.^)
Az osztrák csapatok minden ponton hátrányba jutottak,
és az illetk örvendhettek, hogy a fáradalmak s nélkülözések,
valamint a betegségek miatt szánandó állapotba jutott sereget
az idei hadjárat végén legalább császári területre, biztosságba
hozhatták.

mvét vesztve
midn már a
;

A

;

:

A

téli fegyverszünetet nem csak a fenyegetett vidékek
megszállására, vármvek és erdök építésére s kijavítására
használta a szorongatott bécsi hadi tanács, hanem a megron-

gált és csúful elhanyagolt dunai hajóhad gyors helyreállítása
is sürgs intézkedéseket tn, annál inkább, mert ekkor
senki sem tudhatta: Belgrád vagy Temesvár lesz-e az
ellenséges ostromlás czélpontja. ^)

iránt

még

Havimer (Gesch.

d. osm. Reichs IV, 340.) tévesen állitja, iiogy a
hajók a törökök kezébe jutottak, kik azokat fölégették, elbb azonban az ágyúkat partra szállították. Ez az állítás a
bécsi badügyi levéltárnak erre vonatkozó emlékeivel ellenkezik és minden alapot nélkülöz.
')

»Kávoly«

2)

és »Erzsébet«

rniim

L., id. ni. II, 38.

1.
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Klieveubüller táboruagy, kit a hadi tanács Belgrád és

Temesvár megvizsgálására küldött, hivatalos jelentésében igen
szomorú képét tárja fel amaz állapotoknak, melyekben ekkor az
al-dunai királyi hajóhadat találta. Khevenhüller írja:
szári hajóármádia teljesen megromlott állapotban
tisztek

»A

csá-

a

van,

matrózok részint betegek, részint távol vannak,
köszöntek. A hajóhad fölött jelenleg egy a mariná-

és

sokan le is
nál soha szolgálatban nem állott gyalogos kapitány parancsol.
Lehetetlen tehát az Orsovára rendelt két újabb gályát fölszerelni, ha csak La Merveille ezredes meg nem bizatik e munkávaL
Bécsben épült 4 hadi gálya, az »Aquila«,a »Cavallo«,
a »Tritone« és a »Leone« olyan rossz állapotban van, hogy
a jöv évi hadjáratban éppen semmi hasznukat sem vehetni,
mert darabokra szétbomlanak. Belgrádban elegend fakészlet
vau, hogy belle két egészen új hajó épittessék.« ^)
Egyidejleg Pallavicini egy emlékiratot nyújtott be a
hadi tanácshoz, melyben a dunai haderre vonatkozó javaslatait,
nevezetesen a császári hajó-escadrenak harczképes állapotba

A

helyezésére czélzó terveit elterjesztette. Szerinte szükséges
haladék nélkül egy szakért tisztet Belgrádba küldeni, ki a
legutóbb Bécsben épitett 4 gályát jókarba helyezni és fölszerelni képes

pusztulni.

;

más különben ama gályák végképen

A Vaskapunál

»Károly«

elsülyesztett

és

—

el fognak
»Erzsébet«

—

úgymond
hajóknak kiemelését is javasolja. »E hajókat
lett volna nehéz megmenteni, ha Assemann kapitány az

nem

rendeletei szerint járt volna

el.

Az

artilleriát és hajófölszerel-

vényeket Orsováról Belgrádba kell vitetni, hogy az ottani hadi
hajók legénységét,
hajók kikészítésénél felhasználtassanak.
mely Belgrádban és Triesztben még található, jobb bánásmóddal kell a szolgálatba visszaédesgetni. Eddigelé fizetésöket rendetlenül kapták, nem volt sem lakásuk, sem fütfájok, de st
a betegeket sem akarták a kórházba fölvenni, sem ingyen
oríosságokkal ellátni. Kéjizelhetui, mekkora nyomornak van e
szegény nép kitéve és mily türelmetlenül várja szabadulásának
óráját! Ezentúl tehát pontosabban és jobban kell a hajólegény-

A

séget fizetni, st kegydíjak kiosztása által is megvigasztalni.
Az a fizetés, a mit a tengerészek Triesztben kapnak, nem elegend Belgrádban, hol drágább az élet, mint Triesztben. Szük-

—

—

Máltából, a Provonfolytatja Pallavicini
ceból és a géuuai tengerpartról tiszteket, altiszteket és legényhelyeken
séget a dunai hadi gályák számára hozatnunk.
franczia udvart föl kelmegbízható embereket lehet találni.
lene kérni, engedné meg s mozdítaná el titokban, hogy a
séges továbbá

E

A

1)

Bécs! hadiig >ii levéltár.

Ad

ann. 1737.
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katouatoborzás az ö t:irtomáijyai])an sikeresen eszközíiltetbes-

A frauczia kormány megengedhetné, bogj a touloni bajóbad uebány tisztje s altisztje bozzáuk jöjjön szolgálni, természetesen mint »önkéntesek«, nebogy oka legyen a portának e
miatt megneheztelnie Francziaországra. Hasonlóképen a máltai nagymester és a géiiuai köztársaság is megkeresendök, hogy
az egész keresztény világot oly közelrl érdekl nagyfontosságú
ügyben o felségének a császárnak törekvéseit hathatósan támogassálc. A provenceiak, máltaiak és tengerpartiak Géunából
Goróig a P6 folyón, onnan Triesztig a tengeren, Triesztbl
sék.

Laibacbig tengelyen, végre Laibacbból Belgrádig a Száván
jöhetnének. Az erre szükséges ]<öltségekct valamely banktól
kellene ellegezni. Az ekképen fölszerelend 6 hadi hajóra kell
6 els kapitány, 6 alkapitáuy, 24 hadnagy és 24 altiszt, vagyis
tengeri gárdista, a mikép ket Fraucziaországban nevezik.
Mert a mostani hajótiszti karunlcból csak is 5 emberre lebet
számot tartanunk, a többit mind újonnan kell szerzdtetnünk.
Altiszt és matróz pedig még 1200 szükséges, kik a most is szolgálatban levkkel és az osztrák Littoráléból behivandókkal
együtt mintegy 1500 fnyi hadtestet képeznek. Ennyi bajónép
szükségeltetik 6 gálya fölszerelésére, a katonai garnisonon
kiviil.« ^)

A

badi tanács nem fogadta el Pallavicini javaslatait.
Fölöslegesnek tartotta a külföldi hatalmakkal kényes természet s hosszadalmas diplomatiai alkudozásokba bocsátkozni,
egyszeren csak matrózok és hajónép végett, a milyet idehaza
st még a megkívántató tiszti
is eleget lehetett szerzdtetni
personális is bven kitellett alkalmas és vizén képzett belföldi
hadfiakból.Ellenben elhatározta az udvari hadi tanács a toskánai
nagyberczeg elnöklete alatt 1738. évi jan. 13-dikán tartott
ülésében, hogy a császári és királyi dunai hajóármádiát megMerveille ezredes által tavaly épífelelen gyarapítani fogja.
tett két gályán és a folyó évben ugyancsak általa építend
másik két hadi hajón kivül még három hajót szerel föl a badi
tanács az 1738. évi hadjáratra; továblni az elslyedt »Károly«
és »Erzsébet« kiemelendk, és a mennyiben lehetséges, ezek
hadert a két Pallaszintén barczképes állapotba hozandók.
;

A

A

') Memoire quie continent les difíicviltés de i'ormer pom* cetté camun Ánnement sur le Banube, et lés moyens qu'on pent encore
employer íjour avoir une Escadre de Vaisseaux de guerre en cas qu'on la
trouvé necessaii-e. 1737. T)ec. 15. « Ezen okniánylinz mellékelve ugyancsak
»Troisienie Memoire sur l'Armement
Pallavicini tói és ugyanazon évbl
du ]Janul)e.« Továbbá »Projet ponr faciliter l'Armement d'une Escadre

]}agne

:

:

de Vaisseaux sur le Panube.* E két utóbbi
az elsével. {Bécíi! hadüjiji levéltár.)

irat

lényegesb tartalma azonos
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hajóu 396 matróz, a két belgrádi gályáu 298, egy 8
ágyúra készül kisebb új gályán 34, a másik két új gályán Í54,
mindössze 1182 matróz képviselendette. Ezeket jobbára magyarországi szlávolí s batárrvidéki borvátokl)ól vagy belgrádi
szerbekbl szedték. A határrvidékrl 34 zengi, meg egy csapat
likai és otocsáni matróz vett részt e hadjái-atljan. Mindannyian
harczedzett és gyakorlott tengerész katonák, kik ez eltt az olasz
hadjáratban és a Levanteban mint korzárok hadakoztak meg a
Ynkásovics zengi vajda, s a hatalmas Daniéir zengi patriczius

viciui-í'élc

gályáin immár igen' sok viharral és viszontagsággal megvívtanak. Ezek mos't Zengben gylekezének és ngyanazon nemzeti
tisztjeiknek vezénylete alatt jelentek meg a belgrádi csatatéren,

ket

a kik

egykoron saját bárkáikon í^ápolyba

és

Rómába

vezették vala. ^) Megérkezésökkel Belgrádba jelentékenyen
fölszaporodott ngyan a vizi er, de még mindig nem volt elegend. Mintliogy pedig tényleg csak 802 matróz találtatott a
danái hadi gályákon a még hiányzó 380 emljer Hamburgból
dunai hajóármádia parancsés Triesztl)l rendeltetett meg.
:

A

nokává gróf LUtn-H Lajos ezredes neveztetett ki.
királyi hadsereg összpontosításánál 1738. évi május
24-dikén a »Terézia« és »Ferencz« nev gályákat Visniczára
rendelé gr. Wallis tábornagy, s midn a sereg Groczkánál a

A

átkelt és a hajóhid szétszedetett, e két gálya kisérte azt
Belgrádba. Onnan csakhamar Péterváradra, majd Becsére
vitorláztak e hajók, hogy az e]1)bi liolyen a Dunát, az utóbbin

Dunán
fel

a Tiszát áthidalják.
Aug. 6-dikán két jól legyverzett sajkát vezényelt Litters
az Al-Dunára kíséretül 4 eleséghajó mellé, melyek az orsovai

helyrségnek élelmi szereket szállítottak. Az ellenség
elfoglalva tartott Borcsa szigethez közeledve, a török

által
strá-

háboritlanúl
zsák saját embereiket gyanították
hagyták ket a sziget felé evcdzni. Midn azonban a sziget mellett gyorsan elhaladtak, a tévedésöket fölismer törökök három
fegyveres oranicza-dereglyét röpítettek utánuk, melyek közül a
l)cnnök

és

mieink kettt fenéken találva, ágyústól s emberestül elmeritetharmadikat pedig visszakergették.
császári derékhad aug. 15-dikéu érkezett a kubini
ftáborba. Az itteni dunai hajóhid felállításánál a Belgrádból
érkezett » Károly «, »Ferencz« és » Terézia* hadi gályák segédkeztek, helyben maradván továbbra is a hid fedezetére.

tek, a

A

Wallis fvezérnek

szept. 26-diki jelentése szerint a hajó-

had ismét nagy hiányt szenvedett matrózokban
hogy a Szemendriában tanyázó törökök
I)

V'Uilr,^: Specialgescliiclite

tk-r

vízi

oly annyira,

járómüveivel

Militiirgrenze. II, 32.5.
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de velk még csak szembeszállni sem
törökök egész Belgrádig futkároznak hajóikkal a
hadsereg szept. 28-dikán
Dunán, és nincs ki tjokat állná.
Belgrád alatt a Száván, majd a Dunán is átkelvén, a borosai
hajóhad Belgrádban maradt és úgy
táborban gylekezék.
osztatott be, hogy két hajó a belgrádi hidat fedte, a négy másik
hajó pedig a part hosszában ama helyeken állitatott fel, hol a
bástyák
várfalak leggyöngébbek valának, hogy azokat védjék.
ágyútelepei ismét a hajókat oltalmazták. A hajók csak a viz
felöli oldalról voltak ágyúkkal ellátva.
Látnivaló, hogy a dunai hajóármádiának az 1738. évi
hadjárat alkalmával korántsem volt annyi sikere, hogy azt párhuzamba lehetne állitni a sok költséggel, melyet fölemésztett és
a sok gonddal, melybe ellátása és kormányzása az államnak
került. A sok siralmat és pusztulást okozott, de a császári
fegyverekre nézve medd hadjárat október végével befejeztetviz ekkor oly sekély
vén, hadseregünk téli szállásaira vonult.
volt, hogy a hadi hajókat lehetetlen volt helyökbl elmozdítani.
Páncsovát meg kelíett tehát ersíteni, hogy az ellenség egy
rizetlen pillanatban föl ne tolakodhassék Belgrád megrohacsak

uem

])átor.'

verseuyezliet,

A

A

A

A

A

nására.

A

hadi tanács

7 gálya fölszerelése

téli

ülésszaka alatt elrendeltetett az eddigi

és 12

ágyúnaszád

épitése.

^)

A

Littoralé-

ból és Génuából 600 matróznak szerzdtetése iránt tétetett
intézkedés a gályák dolgozó legénysége a sajkások és szerbek
közül került ki, a gyalogos katonaság, a hajófölszerelvények,
naszádokat Bécsben építették,
ágyúk stb. Triesztbl hozattak.
a szükséges pénzt pedig a Littorálébau találtató régi császári
;

A

járómüvek eladásából kapták.
Belgrád biztossága, st az egész campagne sikere érdekében ffontosságú dolog volt, hogy az ellenség hajóhada föl
ne jöhessen a Dunán és hogy be ne hatolhasson a Dunaviczába,
onnan meg a Tiszába. Mihelyest a török ezen elnyöket kivívhatná, a temesi részek is, azaz az egész Duna-, Tisza-, Marosköz legott hatalmába esnék, a dunai szabad közlekedés megakasztatnék, a mozlim csapatok pedig akadálytalanul törhetnének be Magyarországba. Kérdés, ha vájjon a császári had
kimozdithatná-e akkor ers állásaikból az ellenséges csapatokat

?

A

hadi tanács határozta tehát, hogy az ellenségnek a
feltolakodását meg kell elzni és a folyamot Tachtáliánál, a hol az szk sziklafalak közt szorong, el kell zárni a

Dunán

') Az »Aquila« 50,
a »Cava]lo Mariuo« 50, a »Leone« 50, a »Tritone< 48, a »St. Carlo< 50, a »St. Theresia« 18, a »St. Francisco* 16
áffj'út kapott; a naíizádok mimlenike 14 ágyúval szereltetett föl.
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Belgrádban harczkészeu álló 7 gályával. A partokat ama
hclyeu magas, meredek begyek képezik; az ellenség nem képes
oly köuuye"u ágyúkat vontatni föl egész a víz széléig.
Jímiiis 18-dikáu Péterváradra érkezett a Bécsben épült
»St. Ca)io«, »Francesco«, »Theresia«, »Kaágyúnaszádra
6 új
fharina«. »France,sco <h' PauJa« és a »'S'í. Sfeph<w.«. Csinosan
kiállított karcsú, fürge bajócskák voltak, melyek mindenikén
máltai fegyveres vitéz foglalt belyet, egy máltai lovag-

50-50

nak parancsnoksága alatt. Három napi pibenöt tartva és szafalai
bad idejket víg mulatozásokkal töltve Pétervárad
küldettek
rjáratra
és
szolgálatukat
megkezdték
közt, 21-dikén
egész le a Moraváig. Ugyanaz nap a fent említett Campitelli
kapitány két sajkával Belgrádba érkezett, bogy gróf Pallavicini
tábornoknak, kit a badi tanács ismét a dunai bajóbad mellé
küldött, jelentéseket tegyen. Pallavicinit azonban már nem leié
Belgrádban; a tábornok 19-dikén egy gályával és 4 ágyúnaszáddal rjáratra vitorlázott Groczkára, 3 mértföldnyire Bel-

s

grádon

alól,

21-dikén jelentés ment tle Belgrádba, melyben bírül
adja, bogy nem messze Groczkától nagy sereg török bajó és
sajka borgonyoz, a parton pedig török gyalogos és lovas csapatok vonúínak Groc/.ka irányába s a csapatokat málbás szekerek
tábornok jól sejté, bogy az ellenség
bosszú sora követi.
Az ütközet másnap júl. 22-én
készül.
megütközni
Groczkánál
ment végbe, szárazon is vizén is. Hét órai barcz után szárazon

A

a nagyvezir részére dlt el a gyzelem, st Neipperg tábornok
gyors megérkezése nélkül az egész császári sereg talán teljesen
szétveretett volna,. Több mint 10,000 cml)er veszteséggel WalSikerjiltebb
lis fvezér Belgrád sánczvonalai mögé menekült,
volt a császári vizi

er

csatája.

A

vizi

ert

Pallavicini vezé-

nyelte és oly szerencsésen csapott össze a török sajkákkal,
hogy azok meghátrálni kényszerültek. Néhány török sajka
lövést ka])ván, a vizl)e merült.

Groczkáról Ó-Mirjevóba követé Pallavicini hajóraja a
gályák a tá1)ortól oldalvást foglaltak állást, de másnap már Belgrádi )a kellett vitorla zniok, mert híre futott, hogy
a nagyvezir Nis fell közeledik Belgrád felé. Leaumont egy
gályával, Foglieta és Canali két ágyúuaszáddal júl. 25-én a

sereget.

A

torkolata eltt vetették ki horgonyaikat. Ezt az állást
gróf Wallis kivánta, annak daczára, hogy ismételve figyelmeztetve ln Pallavicini által amaz állás veszedelmes voltára. Pallavicini legott belátta, hogy e hajókat a törökök, a mint Belgrád
alá érkeznek, körülveszik és elfoglalják. Ajánlotta tehát a
tábornagynak: rendelné el, bogy a temesi hajóosztály beljebb

Temes

vitorlázzék a

Temesbe egész Jabukáig. ahol veszedelem nélkül
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a Temest zárva

tartja.

nem

Wallis azouLau

euge-

dett a kérésnek, azt hozván okúi, hogy temes-torkolati állásuk
által a Dunát is védik ama hajók. De csakhamar bebizonyúít,
mennyire téves volt a tábornagy okoskodása. Július 27-dikén,
mikor a török had Belgrádba megérkezett és a Szávától a
Dunáig tábort ütött, a török hajóraj, 50 félgálya és temérdek

Dunán a jobbpart hosszában,
egészen a vár alá a nélkül, hogy a máltaiak három szerény
járómvét ott a túloldalon figyelmére méltatta volna.
többi császári hajók közül kett a várfoki ágyúk
oltalma alatt a belgrádi kikötben volt a dunai hajóhid rizetére, egy pedig Szurdoknál állott. Ott állt ugyan Belgrádban
még 7 gálya, de egyik sem volt tökéletesen föllegényezve, mert
legénységök közül 700 ember a kórházakban sínyldött.
Nem csoda tehát, ha ilyen körülmények közt csakhamar
bekövetkezett az, mitl az elrelátó Pallaviciui már hetek óta
félt. Ugyanis a törökök értesülvén a Temes torkolatában horgonyzó három császári hajónak rendeltetése fell, augusztus
6-dikán, midn a császári had Jnbukáról fölkerekedett és
Tomasovácz alá ment táborozni, parti ágyútelepet állitottak
torkolatával, és
fel a Duna jobboldalán, szembe a Temes
segitségül véve sajkáikat is, a máltaiak hajóit a túlsó parton
oly heves kereszttzbe fogták, hogy Leaumout kénytelen volt
felhagyni a védekezéssel, és katonáival együtt a réteken keresztül Belgrádba menekülni. Mieltt távozott, a hajókat légbe
hajók 90
röpitteté, nehogy az ellenség kezébe essenek.
ágyúja mindazonáltal török zsákmánynyá lön. Aug. 10-dikén a
belgrádi hajóhid is szétbontatott, a fedezetére volt két hadi
hajó a sziget és Yiziváros védelmére a Száva torkolatába vezéuyeltetett, a többi hajók pedig Bellegisre küldettek, hogy a
szurdoki hidra vigyázzanak. Belgrádon, a Zimony- és Belgrád
közti Dunarészeu, Aznrcsks ezredes fvajda maradt a komáromi sajkásokkal, kik ang. 11-dikén két török gályát vitézül
sajka, háboritlanúl úszott fel a

A

A

megostromoltak és fölégettek.
Belgrádot aug. 13-dikán kezdte ldözni az ellenség.
vár parancsnoka gróf Succow altábornagy a Víziváros felöl
féltette legjobban a várat. Követelte tehát AVallistól, hogy a
császári hajóármádia teljes ervel részt vegyen a védelmi harczban mert ha a vizi er elvonatik a vár alól, Belgrád három
napig sem fogja magát tarthatni. Ismeretes, hogy e rémjelentés, melyhez hasonlókat nagy számmal küldözgetett a lomha
és tehetetlen várparancsnok Wallis hadi szállására, túlzáson
alapúit; mindazonáltal kétségtelen, hogy a vizi ernek szaporítása csak elnyére leendett nem csak a várbeli helyrségnek, de
két gályájával
az összes hadmüveleteknek is. Pallavicini az

A

;

A
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a Száva torkolatában maradt tehát, kijelenté azoubau. hogy
egyéb segítség nélkül ott csak addig tarthatja magát, míg az
ellenség a Szávát át nem hidalja s a zimonyi oldalra be nem
tör mert mihelyest ez megtörténnék, az ellenség szárazról a
császári gályák hátába kerülne s a visszavonnlás vonalát
Zimony felé átmetszené. Ez esetben a két gálya s a sajkások
osztálya ngyanabba a szerencsétlen helyzetbe jöhetne, melyben
Leanmout hajói valának a Temes torkolatában.
Szerencsére ez az eset nem következett be. Ang. 18-dikán
Neipperg, fölhatalmazással ellátva, békealkndozások végett a
;

nagyvezir táborába ment s 1739-ben szept. 18-án megkötötte
a csúfos belgrádi békét, mely szerint Szerbia és az egész osztrák
Oláhország, az új-orsovai sziget és vár a porta birtokánl ismercsászári hajóhad, melynek egy része ekkor Bellegiseu
tettek el.
volt, Péterváradra parancsoltatott vissza. Az összes hajólegénya
a sajkásokon kívül
ség és fegyveres nép, mely ekkor
dunai ílottán alkalmazásban volt, 2689 emberbl állott.
Ezentúl félszázadon át mi sem adta elö magát folyami
hadernk történetében, a mi hadi szempontból valami jelentséggel birna. A)inál nevezetesebb az utolsó epocháUs válfo::ds,
mdíj a magij((forszá(ji vízi hadert eddú/i formájából végkép

A

—

—

kivetkztette és egészen áj alapszervczettel és jelleggel ellátta.
Az utóbbi török hadjáratok alatt sajnos veszteségek és

többrendbeli

kudarczok árán elvégre arra a meggyzdésre

jöttek a bécsi híidi tanács bölcsei, hogy egy állandóan orgaui-

hader

nélkül egyöntet és következetes hadmüködés
különféle álürügyek alatt eltörpített
belföldi sajkás csapatunk, daczára az
alárendelt függ helyzetének, mind a vizi hadakozás mesterségében, mind az ellenség fortélyainak és folyóink természetes alkatának alapos

zált vizi

egyáltalábtan lehetetlen.

A

ismeretében, mind végtére a cordonszolgálat végzésében is
hasonlíthatatlanul nagyobb eredményeket tudott felmutatni az
utóbbi hadjáratok alatt, mint ama külföldi idegen matrózhad,
mely a török hadakozáshoz nem értett, folyamainkat sehogysem ismerte, éghajlatunkat el nem viselheté és az ágyúk rengetegével megrakott vizi szörnyetegeit, melyek nem folyókra, hanem
a magas tengerre valók voltak, mozgatni nem tndta. Belátták,
hogy nem mind rossz az, a mi régi valamint nem okvetetlenül
jó, a mi új. Hajdan a király-naszádosok vitéz testülete, bár nem
rendelkezett is egeket hasogató bateriákkal és óriás tengeri
gályákkal, és bár többnyire sanyarú nélkülözéseknek volt
kitéve, egészen tekintélyes hatalmat képviselt folyamainkon,
st nem egyszer dics hadi tényekkel tntette ki életrevalóságát, jelentékenyen hozzájárulván ahhoz, hogy a hódító ozmán
áradat még messzebbre nem terjeszté dermeszt uralmát a
;
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többi Eurüi)áb;i. Az örökös együvé tartozaudóságiuik érzete, az
élénk családias közszellem, melyben a naszádosok nevelkedtek
s melyet egymás közt jó- és balsorsban ápoltak
a semmi más
által nem pótolható tudat, bogy önbazájokért, saját véreikért
és ama földbirtokért katonáskodnak, szenvednek és barczolnak,
mely ket s maradékaikat táplálja továbbá még az a fontos
körülmény, bogy az adott körülmények szerint különböz helyeken ugyan, de mindig a török végekhez közel laktak ebben
rejlett a csodálatos büverö, mely a naszádosok hajdani intézményének értékét a késbbi osztrák kisérlet hajóhadak értékénél sokkal magasabb színvonalon tartotta meg.
Azt határozták tehát Becsben, hoiji/ lehetleg vissza kell
térni a régihez, és megtartva abból a mi Jó volt, az ország
folyanri hajóhadát, megfelelen uggan a kor Jelen követelményeinek, de a régi nemzeti institutiók alapján kdl éijjászervezni,
fleg a német pontonierek mintájára.
tanácsot erre báró Engelshofen Ferencz Lipót táborszernagy és bánsági kormányzó adta Bartenstein miniszternek,
Bartenstein ez idben éppen a szerb telepitvényesekkel és a
Duna mentében felállítandó állandó határrvidékkel volt elfoglalva. Felkarolta tehát az eszmét és a hadi tanács által fölterjesztést tett Mária Terézia királynhöz, hogy az Al-Dunán,
hol hajdan is hajós telepek rködtek az ország épségére, állandó
;

;

:

A

sajkás kompániákat létesítsen, Egy ilyent próbaképen 1747-ben
Kupíuován, a péterváradí ezred keriüetében, már létesített a
hadügyi kormány, és az nagyon jól megfelelt feladatának.
Javasolta tehát, hrjgy a?:on sajkásuk, k'k továbbra is szolgálni
vidékérl, a hol a
óhajtanak, Komárom, Esztergom és
török határoktól való távolság miatt immár semmi Jelentséggel

Gyr

sem bírnak, letelepittessenek Bács-Bodrog nvgyébe, a Duna,
Tisza és a nagy római sdnc?:vonal áltril képezeit al-dunai háromszögbe. Ez a- termékeny tcrjedehaes föld a sajkásejk közt
osziassék fel, és a dunai határrvidékhez kapcsolva, külön sajkás kerületei képezzen katonai Joghatóság alatt. Ide hel ijeztessenek át a kupinovai sajkások is.
Kedvez alkalmul kínálkozott e terv keresztülvitelére az
I. Lipót idejében életbeléptetett Tisza-marosi szerb határrvidéknek feloszlatása, illetve annak bekeblezése az anyaországba.
Az 174L évi 18. törvényczíkk értelmében teljesítvén Mária
Terézia a nemzet régi óhajait beleegyezett, hogy a Tisza-marosi
határszélek, nevezetesen a Bács-Bodrog, Csanád, Csongrád,
Arad és Zaránd megyékben létez katonai helyek az ország
testébe visszakebeleztessenek. 1747-ben regnicoláris bekeblezési bizottságot nevezett ki, melynek tagjai voltak a királyn
részérl gr. Grassalkovics Antal kamaraeln/ik, egyszersmind a

KS A SAJKÁSOK

liizottság cluöke,

báró
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pjUgelsliüleii, gr.

Draskovics

íiipot,

báró

AVik'hcr és Redl József; Magyarország részérl a uádor kijelölése folytán Károlyi Fereiicz és Tersztyáuszky Jáuos. E
bizottság 1747. évi szeptember elején megkezdvén mködését,

bárom

év alatt a sajkásoknak szánt területre vonatkozó elöinnnkálatokkal is annyira elkészült, hogy a bekeblezés
velete folyamatba tétethetett. 1750-ben augusztusban irá a
királyuö a bizottság elnökének: »R<'solro Incorporafiouem CodJinií 'iDfcgvi, ium Tijhiscani, quam Marusiani. e.rcepfis fanfuiamodo Locis necesf<ariis pro duabus Com.pa;/ntis CsajJiixfanun,
secundiun numer^nn iljorum a mc determinafi(m.<'> Egyúttal
elrendeli a királyn, hogy a bizottság Grassalkovics gróffal és
Engelshofeunel újból utazzék le a bekeblezendo részek s az
alakítandó két század számára kiszemelt területek színhelyére,
s ott elbb a szükséges helyeket királyi és kamarai mérnökök
által fölméretvén, eszközölje a visszakapcsolandók hivatalos
átadását. Ha a sajkások számára elkülöníttetni szándékolt
terület elhelyezésökre elégséges nem volna, ez esetben más
szomszéd helyek is osztassanak a sajkások kerületébe s viszont,
ha annyi térre szükségök nem lenne, Kovil maradjon a megyei
hatóság alatt.
A bizottság az alsó Tisza jobbpartján kezdé a bekeblezést.
sajkások számára a Duna és Tisza összefolyásánál hat
községet szakított ki a bizottság, nevezetesen Titelt, LoJiof,
Gardwovdczot, VdJovdt, Jlosorwf és Zsabli/df. E községek 1752.
évi márcz. hó 29-dikén kelt királyi határozattal azonnal kivétettek a megyei jurisdictio alól és egyelre kincstári kezelés,
1763. máj. hó 1-tl kezdve pedig katonai joghatóság alá helyeztettek.
lakosságnak tudtára adatott, hogy kijelölt liatáridre
nyilatkozzanak kik akarnak mint sajkások katonai szolgálatokat teljesíteni és helyben maradni, vagy átmenni a polgári
kerületekbe? A sajkás tisztek, kik ez eltt a dunai hajóhadnál
alkalmazva voltak és most a polgári állásba átmenni kívánkoztak, szabadon tehették azt, st
felsége nevében s kegyelme
jeléül biztosítattak, hogy a kik nem nemesek, taksa nélkül
nemességet fognak nyerni s részökre, az általok választandó
helyeken, örök birtokjoggal »curiák« fognak kimetszetni.
szolgálatban maradt többi nem tiszt sajkások mindnyájan 10
évre egy-egy jobbágytelket kapnak, korlátolt beépítési joggal.
sajkásoknak szánt eddigi territórium 2 négyszög mértföldnyi,

m-

;

A

A

:

A

A

vagyis 6564 holdnyi területet foglalt el.
Mária Terézia mindezen intézkedéseit udvari rendeletek
által eszközlé, s eljárásáról szóval sem értesíté az 1751-beu
rendek, habár a Tisza-marosi
egybehívott országgylést.
részeknek immár végrehajtott bekeblozését megelégedéssel vet-

A

:
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más részrl

ueui fojthatták el a miatti bosszaukodásukat,
ügy lefolyása, e közt az ország vizi hadere-

liogy a bekeljlezési

A

jének mikénti elhelyezése felül, illetékesen nem értesíttettek.
június 21-diki ülésben fölvetették tehát a rendek e kérdést,
sürgetvén, hogy az országgylés mindenekrl, melyek tudta
nélkül történtek, szabályszeren értesíttessék. Erre Monyorókeréki gr. Erddy György alnádor fölemelkedvén, csak él
hézagos eladásával a
szóval adta el a történteket. De az
rendek nem voltak megelégedve miért is a jún. 23-diki ülésben újból napirendre hozták a dolgot. Ekkor maga gr. Károlyi
Ferencz, ki a be- és kikeblezési munkálatoknál az alsó Tiszán
;

és a

Maroson

a rendek

ügy lefolyását. Azonban
sem voltak megelégedve, hanem követelannak rendje szerint írásba foglaltassék s

részt vett, beszélte el az

még

evvel

hogy a relatio
úgy terjesztessék az országgylés elé, mit aztán Károlyi és
Tersztyánszky meg is tettek. ^) Erre aztán a rendek azokra
nézve, a mik a sajkásokra vonatkoztak, megnyugodtak s hallgatag beleegyezésöket adták.
ték,

A

mi magát a sajkás népet illeti, arra Bartensteiu kizárólag a szerb nemzetiségeket ajánlotta a királynnek, ki ketts
hasznot akarván elérni a sajkásokkal, követelte tölök, hogy a
katonai szolgálatokon kívül bizonyos adózásokat is fizessenek
az aerariumnak. Ezen adózásokat a Tisza-marosi határrvidékre telepített szerb jövevények kezdettl fogva megszokták
ha tehát a régi adókat mostani új állapotukban is fizetni fogják,
az aerarium követelése nem lesz szokatlan és elkedvetlenít
dolog. Minden sajkásra 12 hold s?:dntóföld és 8 hold legdö
esvén, a királyn e földek adójából annyi jövedelmet remélt,
hogy legalább részben fedezhesse belle a költségeket, melyekbe
a sajkások fentartása a kincstárnak került. Minthogy továbbá
a régi komáromi sajkások sajátjokból tartoztak sajkáikat építeni és fentartani még azt is kívánta a királyn, hogy sajkái;

:

kat ezentúl szintén

k építsék

és javítsák. ^)

melyekhez hajóhadunk öregebb vitézei
már nem akartak többé alkalmazkodni továbbá a félelem a
bizonytalan jövtl, mely annál inkább aggasztá ket, mert
híre járt, hogy a külföldi hatalmakkal különféle háborúkba

Ezen

újítások,

;

bonyolódott fejedelemasszony szükség esetén a sajkásokat terhes
gyalog szolgálatra is fogná alkalmazni külföldi hadjáratainál
arra birták a sajkás tisztek idsbjeit, de a legénység közül is
')

böl.

I.

k.

V. ö. Szenlkláray
175. 11.
160

:

Száz év Dél-Magyarovszág újabL trtéueté-

—

=) A sajkás kevülettGl béke idejében bekövetelt királyi adó 3637 írt
36 krt tett ki. Ellenben jövedelmet élveztek az italmérés, a mosorini
révvám, a malmijk s a görög- és czigány taksák után.

;
:

I^S
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igénybe vevéu a királyn uagylelkü

ajáulatát, katonai állásukat elhagyják és a polgári életbe vissza-

Tonljauak.
volt a komáromi sajkások utolsó fövajdája
Lásdn. az utóbbi török háborúkban új-kobilai palánkkapitány, 1746. óta pedig sajkás fÖYajda,ki még gyermekkorában,
I. József alatt kezdvén katonáskodását, összesen negyven évet
cancelláriához
töltött vizén az nralkodóház szolgálatában.
benyújtott folyamodványában, melyben nemességet és donatiót
kér, hivatkozik a királyn azon Ígéretére, mely szerint a volt
sajkás tisztek, kik az új állapotokkal megbarátkozni és mint
sajkások tovább szolgálni nem akarnak, taksa nélkül nemességet és az általok választandó helyeken örök birtokjoggal egybekötött curiákat kapnak. ^) Mária Terézia 1751. évi júu. 6-dikáu
állitja ki részére a magyar nemesi oklevelet, megnemesítvén
egyszersmind gyermekeit: Pétert és Lászlót, Máriát, Évát,
Juliannát és Rózát, valamint azok törvényes utódait. Nemesi
curiát és földbirtokot »pro exigentia necessitatis« UjKobilán
(Kovil, az si Francovilla a Duna balpartján, Karlóczával
szeml)en) Bács vármegyében kapott, a hol családjával együtt
állandóan letelepedett. Családi czimere a paizs kék mezejében, zöld téren, fehér ménen ül magyar vitéz vörös dolmányban, kék nadrágban, sárga csizmában s prémes vörös fövegben
oldalán fekete brrel bevont rezes kard hüvelye lóg, bal kezében a kantárt és egy török fejet, jobbjában kivont kardot
pajzs fölötti sisak koronájából hasonló öltözet (gyalog)
tartva.
vitéz nyúlik ki, kivont kardja hegyén török fejet mutatva. Foszladék jobbról arany-kék, balról ezüst-vörös. 2)
Az új sajkás kar katonai szervezésével a péterváradi ezred
parancsnoka, Matthesen András ezredes és Oarzidi hadbiztos
bízattak meg. Kisegítül beosztatott hozzájok Stanisávljcvics
péterváradi rnagy. Azonban a fent említett hat helységl)en
eszközölt lélekösszeirás szerint e községekben mindössze csak
1679 férfi találtatott. Ilyen gyér férfi lakosság mellett egyelre

Ezek közt

Fehérvd)-)/

A

:

A

1) »Postqnam Sma. S. Caes. Eegia Majestas ad exigentiam Avticiili
de Ao 17-il. locorum antehac militarium tam Tybiscanorum, qnani
Maru.sianorum veductionem et incorporationem, insimul etiam Ijenigne
resolveve dignata est, ut locorum illornm offlcialibus, consideratioiie
eorum mevitorum ac statum provincialem amplectentibus, Annales Litterae gratis expedirentur ideoque et cum ego iam a 40 annis Aiig. Domui
ex
Austr. fideliter servivis.9em, nec non statmn provincialem elegissem,
eo Ex. E. Cancell. H. A. sulnnississime exoro, qnatenus pro me, meisqne
liberis iam uatis et nascitnris, et eorum descendentibus ntrinsque sexu.s
Litteras Nobilitares ciiin annis gi'atiose expediri curare dignaretur.«

18.

:

{Miiijij. ors~. Ivtr.)
-)

Scut. gentil.

—
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nem

lehetett többet három .század sajkásnál felállitani. Mattbeseu megalakította tebát
a) a mosó rh ti századot Mosoriu,
Villova és Gardiuovacz községekkel; h) a zsahlyai századot
magával Zsablya községgel c) a titell századot Titel és Lok
községekkel.
három század sajkás legényjsnje 4H1 cmhcrhöl
állott. Ez volt a késbb megersödött új szervezet sajkás hadnak kezdete és kiinduló alapja Néhány év múlva szaporodott
a sajkások létszáma új colonisták által, és sikerit az egész
ezredet életbe léptetni.
1764. évi május 14-dikén kinevezte a királyn Sta)nsávli/evics számfölötti péterváradi rnagyot az új szervezet
sajkás kar els parancsnokává. O hirdette ki az ezen évi ápril
20-dikán kelt hadi Regulamentumot, mely a királyn akaratából a sajkások szolgálatát, katonai gyakorlatait, élelmezését és
fölszerelését, fegyelmi és büntet eljárását stb., az elbbeuitl
:

;

A

!

eltér modorban szabályozta.
E Regulamentum értelmében a sajkás ezr.^d köz vetetlenül
a péterváradi várparancsnoknak, közvetve a szlavon-szerémi
katonai fparancsnokságnak rendeltetett alá az elbbinek, mint
;

a sajkásezred ezeutúli tulajdonosának. Vizi szolgálata tekintetében a bécsi hajózási fhivatallal is viszonyban állott.
Az ezred létszáma egyelre négy században állapitatott
mint mondva volt
meg, de
most csak három lett felállítva. Minden század 3 teljesen fölszerelt sajkát kapott.
királyn elejtette azon kívánságát, hogy a sajkások önmagok
szerezzék be hajóikat és hadi fölszerelvényöket.
Az ezred parancsnoka mellé 3 kapitány, egy hadsegéd,
4 f- és 8 alhadnagy neveztetett ki. Vizi szolgálatnál a tisztek
akképen osztattak be, hogy minden sajkára egy-egy tiszt jutott
l)arancsuokúl. Yolt azonkívül minden sajkán 1 altiszt mint
kormányos, 1 ágyúmester, 1 pattantyús, 2 csákányos és 32
34
hajóhad ezen létszáma háborúban és békében mindig
evezs.
ugyanaz maradt.
Tartoztak a sajkások a Dunán, Tiszán és Száván közleked császári hajókat egyik állomástól a másikig elkísérni,
menetöket elmozdítani és élelmeztetésökrl gondoskodni, a
tisztektl lefelé évenként bizonyos idt a sajkákon, majd felváltva a gyalogos katonai szolgálatban eltölteni és e két fegyvernemben a megkívántató ügyességet megszerezni. Minden
sajka parancsnoka rapportra ment a fparancsnokhoz, valahányszor horgonyait fölszedte, vagy valamely feladatát bevégezte.
fparancsnok közölte a hozzá érkezett felsbb rendeleteket a tiszti karral. Ha a sajkások rablók, vagy csempészek
nyomára akadtak, kötelességök volt ritgtön hajóra szállni és
utánok czirkálni, lehetleg elfogni ket, dngáruikat pedig elko-

—

—

A

—

A

A
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rterületéu kivül

Mikor a sajkaparaucsuok az

észlelt

-valamely tolvaj vagy csempész vállalatot, legott jelentette azt a
legközelebbi sajkás tisztnek és a hajtásnál segédkezett neki.

A

tudomásnl vette, szigorú felelsség terlie
minden legcsekélyebb késedelem nélkül azonnal indnlni
ki a jelentést

tiszt,

alatt és

A

sajkák és a fölszerelvéuyek
kijelölt irányban.
a.
iókarban tartásáért, valamint a szorgalmas kimerigetésért a
sajkás tiszt volt felels. Ha valamely sajka a parancsnok hibájából rongáltatott meg, azt az illet saját költségén tartozott
tartozott

helyreállíttatni.

Télnek évadján fölszedette a kapitány a horgonyokat, és a
fparancsnokságnál tett elzetes jelentés után Péterváradra
sztatá fel az összes sajkákat, hol azok a hajóhid-hivatal által
teleltetésre átvétettek. Tavasz közeledtével gondoskodtak a
kapitányok, hogy a sajkák kijavíttassanak, a használhatatlan
járómüvek pedig újakkal kicseréltessenek. Márczius^ vége felé
"ismét a rendes állomás-helyeken voltak a sajkák. A lszerekrl,
fegyverekrl

A
liáború
kivül

és

ágyúkról az

rnagy és tüzérparancsnok

számolt.

Regulamentum kötelezé továbbá a sajkásokat, hogy
idején a Dunán, Tiszán és Száván való szolgálataikon

még

a monarchia határain túl

teljesítsenek

mind

vízen,

is

mind szárazon.

katonai szolgálatokat

E ketts kötelességnek

csak úgy felelhettek meg, hogy a hajózás és vizi hadakozás
mesterségén kivül a gyalog katonaság hadgyakorlatait meg
kellett tanulniok. Azonban tiltva volt a sajkást hadgyakorlatra
szólítani be tavaszszal vetéskor és szszel aratáskor. Vetés és
aratás után nyolcz napra kincstári élelmeztetésök kezddött,
azaz a kenyéren kivül minden napra még 3 krajczárt is kaptak.

Táborozások alkalmával bvebb ellátásban részesültek.
Puskát és szuronyt az államtól kaptak a sajkások. Ruházatát, kardját, tölténytáskáját és egyéb fölszerelvényeit mindenki a saját költségén szerezte be magának.
Fegyelmi és bnügyi tekintetben a közönséges határrvidéki katonai törvényeknek voltak alávetve és a péterváradi
várparancsnokság joghatósága alá tartoztak. Másodfokúkig a

fparancsnokság, harmadfokúlag az udvari hadi tanács itélt.
polgári törvénykezés a sajkások kerületében szintén ugyanaz

A

volt,

mint a szlavon-szerémi határrvidék többi ezredeinél,

i)

Alig lépett életbe a sajkások intézménye, már is tapaszkormány, hogy a hajólegénységnek fölötte csekély
létszámával sem háborúban, sem békében czélt érni nem lehet.
Határozatba ment tehát az udvari hadi tanácsnál meggyzni a
királynt arról, hogy a sajkásoknak engedélyezett terület gyér
talta a hadi

:

')
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lakosságából lehetetlen annyi fegyverfogható egyént elteremteni, a mennyi a sajkás ezred szabályszer létszámának teljes betöltésére szükséges,
és hogy a sajkások intézménye csak akkor
fog a czélnak tökéletesen megfelelni, ha az ezred a tölibi határorvidéki ezredek mintájára teljes számúvá tétetik és a hozzá
kötött várakozásokat minden irányban kielégíteni képes leend.
Mária Terézia 1769. évi június hó 2-dikán intézte el a fölterjesztést rendelvén, hogy a Tisza-marosi határrvidékhez tartozott és a sajkás területtel közvetetlenül határos községek közül
még hat község, névleg: Csurog. Goszpoiuczf, Sra^nt-Ivdn ^ FelsöKoviJ, AIsó-Kovü és Kacs a megyei jurisdictio alól kivétessenek és a sajkások kerületébe bekebeleztessenek.
sajkás
zászlóalj a sor- és a határrezredek közt a 77-ik számot kapta.^)
E királyi rendelet még azon évi július hó 16-dikán hajtatott
végre. Vele a sajkások földje a Tisza torkolata, az Alsó-Duna
és a bácsmegyei nagy római sáucz között tetemes gyarapodást
nyert.
nevezett községek újabb járulékából 1770. évi május
1-én a 4-ik sajkás század is felállitatott.
bajor örökösödési háborúban két sajkás század vett
részt és jelentékeny ponton-szolgálatok által tüntette ki magát.
Teinicnál
hidalták át 48 lemezpontounal az Ell)a folyót a
nélkül, hogy csak egy utászt is segítségül hivtak volna. Roth
sajkás fhadnagy hasonló vitéz tettet vitt véghez Lobkoviczon,
hol az ellenség szemeláttára 18 fapontonual igen rövid id
alatt szintén hidat vert az Elbán. Ezen ügyességgel szemben
az utászok egyes osztályai oly lassúak és gyámoltalanok valának, hogy John utászezredes inkább sajkásokat használt a hidveréseknél, mint a saját embereit, mi bizonyára legszel)b dicséret
a sajkásokra nézve.
haza határain kivül vívott ezen háborúk alkalmával a
sajkások evedzték föl, és a háború befejeztével ismét le a

—

A

A

A

k

A

Dunán

a sziavon, az oláh-illir és a péterváradi határr zászlóStanisávlyevics sajkás parancsnok, ki az újjáalkotott sajkás intézmény népszersítését és megszilárdulását
aljakat. -)

saját tekintélyével és tapintatos eljárásával

nagyban elmozdí-

totta és azonkívül az utól)bi külföldi hadviselés alkalmával is
jeles érdemeket szerzett, 1770-ben alezredessé, 1775-ben ezre-

dessé

neveztetett

hogy továbbra
sajkásainál.

is

ki Mária Terézia által oly hozzáadással,
Titelben maradjon az általa kiválóan kegyelt

Stajiisávlyevics

1

783-ban elhalálozván, utóda

lett

a sajkások parancsnoki állásában l)áró Ilahnihausrn alezredes,
ki már elbb magára vonta IT. József császár figyelmét a saj-

')

-)

A

sajkások sor.számuzá.sa 179S-bau beszüntetett.

Vanicelc. id.

m.

II,

512.
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kás zászlóalj és az államkiucstár érdekében teljesített érdemes
szolgálataival. Titelbeu csak rövid ideig, mindössze csak egy
évig maradt. Temesvárra neveztetvén ki térparancsnoknak,
ezen állását is csak ]78G-ig viselte, midn Bajorország szolgálatába ment át. Utána Xaquaii rnagy lett a sajkások parancsnoka, és maradt 1788-ig, midn szintén Temesvárra helyeztetett át alezredesi és térparancsuoki minségben. Utódává lett
Titelberiji Bi'dan.jje rnagy, késbbi ezredes, kit hadi érdemeiért nemességgel jutalmazott II József császár. ^)
Eedange parancsnoksága alatt sokkal terhesebb füladatok vártak a sajkásokra. Az 1788. év a múlt század hadi eseményeit egy szerencsétlenül tervezett és kudarczczal végzdött
hadjárattal, a török háborúval zárja be. Ebben kellett részt
venniök és kelletlen véráldozatokkal áldozniok az igazságtalan
hadviselésnek. Kaunitz berezeg és Herbert konstantinápolyi
osztrák nagykövet rábírták II. József császárt, hogy Belgrádot
és a többi Dunán-túli várakat az Unnáig terjed területtel
együtt ragadjamagához, egyszersmind szabadítsa fel a dunai és
feketetengeri kereskedelmet. Az ezen ügyekben folytatott tárgyalások ellenséges súrlódásokat idéztek el a porta és Ausztria
közt. E súrlódásokat II. Katalin orosz czárn bujtogatásai
még inkább felfokozták, mindjobban siettetvén a háború
kitörését.

1785. évi márcziusbau

már mind

a két részrl serényen
1787-dík év végén pedig a mi
részünkrl már 180,000 fnyi sereg volt összevonva Dél-Magyarországban, Erdélyországban és Horvátországban.
Dunán a
sajkások és egy jól fölszerelt ílúttílla látták el a hadi szolgálatokat.
sajkás zászlóalj tényleges létszáma ekkor 934 emberre
emeltetett, kik mindannyian az 1770. óta épített és a Klosterneuburgban imént készült sajkákon voltak elhelyezve. Együtt
volt pedig ekkor Titelben 2 ketts sajka, 2 ó- és 4 új egész
sajka, 11 félsajka, 12 rsajka és 12 oranicza, összesen Redange
rnagy parancsnoksága alatt 43 fegyveres vízijáróm.
ketts
sajkák nyolcz 3 fontos és két 1 fontos ágyúval, az egész sajkák
hat 3 fontos, a félsajkák pedig 1 fontos ágyúval voltak ellátva.
Az rsajkákon és az úgynevezett oraniczákon nem voltak ágyúk.
folytak a hadi készületek.

Az

A

A

A

A

nagyobb dunai flottilla fölött Magdehurg tábornok,
mint az összes dunai hajóhad fparancsnoka vezényelt.
sajkások, bár tulajdon parancsnokuk volt, az egységes vezérlet
czéljából szintén neki voltak e háborúban alárendelve. A flottilla
összesen 23 hadi hajóból állott. Ezek közt voltak 1. a » Terézia«
fregatt négy 18 fontos, tízenkét 12 fontos, tízenhat 6 fontos s

A

:
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uyolcz -j íuutos ágyÚYíil és két 7 íbutos t:ir;irzkkal 2. a »Fcrdinand« gálya tiz 12 fontos, uégy 6 fontos és négy 3 fontos
ágyúval; 3. az »Erzsébet« gálya nyolcz 12 fontos és uégy 6
fontos ágyúval 4. a »Francesco« gálya tizenkét 12 fontos, két
6 fontos és három 3 fontos ágyúval 5. az »All><-ri« gálya egy 12
fontos, két 6 fontos és tiz 3 fontos ágyúval; 6. lu'rji/ dgi/úíiaszdd
a »Fama«, »Forfuna«, »Consiantla^ és »Victor{a«, mindenik
7. Jiaf dt/i/úderef/li/e (Lancié Canotizenkét 6 fontos ágyúval
niére), elnevezés nélkül, mindenik négy 3 fontos ágyúval
végre 8. nyolc-: ús.zú iii.-del>'p. mindenik négy 6 fontos ágyúval.
csapatok közül a 8 egész sajkára 256, a 11 félsajkára
88, összesen 344 vadász volt kirendelve az infanteristák közül
beosztatott a sajkákra 4 tiszt 10 altiszt, 318 közember, összesen
332 infanterista az úszó tüztelcpnél alkaluiaztatott a gyalogságból 4 tiszt, 12 altiszt és 423 közlegény, összesen 439 ember.
Ezeken kivül még 152 szárazi tüzér is a sajkákra osztatott be.
nagyobb dunai flottillánál, az egyes hadi hajók nagyságához képest, majd nagyobb majd kisel)b volt a kiszolgáló és
hajósok leginkál)b zalánkeméniek,
fegyveres liajóuépesség is.
;

;

;

;

A

;

;

A

A

bánovczeiek. krsediuiek. beskaiak, új-karlóczaiak, szurdokiak,
palegisiek, bataniczaiak, poljevczeiek és progáraiak valának.
»Terézia« fregatton, mely a hadjáratban részt vett összes
hajók közt legnagyobb volt, három csapatban mindössze 72
matróz, 4 hajóapród, 3 tüzér káplár. 43 fö- és alpattantyúsés
1 puskamüves, továbl)á a boml^alövészek közül 1 alhadnagy és

A

4 bombalövész, a gyalogságból 2 altiszt. 40 közember és 60
vadász teljesíté a szolgálatot. Az ágyúnaszádok mindenikén
csak 2 tengerésztiszt és 55 matróz volt alkalmazva. Az úszó
tüztelepek népességét egy-egy hadnagyon kivül összesen 240
tengerész matróz, 2 tüzértiszt. 2 káplár, 10 bombalövész, 30
flottatisztek Triesztbl
köztüzér és 240 sajkás képezte.

A

hozattak. ^)
táborozó összes hadcsapatok fvezére gróf Lascy tábornagy volt, ki mintegy 180 mértföldnyi hosszúságban állitá fel
flottilla két szakaszra osztva
seregét az ország déli határain.
kisebb
a Duna, Tisza, Száva és a Temes fölött uralkodott.

A

A

A

szakasz Páncsova alatt a Temes torkolatánál állitatott fel.
Volt benne 1 ketts, 3 egész, 5 fél és 5 rsajka. továbbá 12
oranicza. Feladata volt a Temes folyót megvédeni az ellensénagyobb flottaszakasz Zimonynál állott s felges invázióktól.
adata volt megakadályozni az ellenséges hajóhad felnyomulását

A

a

Dunán

és

rködni Belgrád

felé

Duna

és Blrago
>) Vatiicelc, itl. m. III. k. 370.
Doiiau Flottillo. (Bécsi h,ud'úij)ji levéltár.)
;
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Ide tartoztak a » Terézia* fregatt, a gályák, ágyúuaszádok,
ágyúdereglyék és a többi sajkák. Az úszó tüztelepek közül a
zabresi Száva-bid felügyeletére 4 fordítatott, a másik 4 tüztelep a Temes torkolatába rendeltetett az ott állomásozó sajsajkák általános feladata volt az elrsi
kás szakasz mellé.
szolgálatnak és az rjáratoknak végzése a Dunán éjjel és nappal, továbbá a nagy hadi hajók segítése támadó és véd ütkö-

A

zetek alkalmával.

^)

Osztrák részrl az ellenségeskedések a törökökkel még
a tényleges hadizenet eltt, 1787. évi deczember 2-dikán
vették kezdetöket, egy a belgrádi vár ellen intézett, de már a
vállalatkivitel eltt meghiúsult kalandos hadi vállalattal.
hoz bizonyos Csardaklija János, belgrádi lakos, szolgáltatta a
tervet. Ekkor ugyanis már sttrtt közlekedés állott fen a túlparti szerbek és a Zimonyban tanyázó császári katonaság
belgrádi szerbek, kik a török járom alól minden áron
között.
szabadulni vágytak, szívesen nyújtottak a császáriaknak segédkezet az ellenség megaláztatására szolgáló bármely vállalatukhoz. Csardaklija terve abból állott, hogy ö megszerzi a vár
kulcsait és társaival együtt, egy elre kijelölend éjszakán,
beereszti a sajkákon megérkezend császáriakat. Sikerült is
Csardaklijának viaszleuyomatok segítségével utánoznia a várkapu kulcsait.
S így minden készen lévén, az 1787. évi
deczember 2-áról 3-ára men éjjelen, elrejtzött a Szukapi
(vizi kapu) közelében, a melyen át az osztrákoknak a várba
szerencsétlen kezdet kudarczábau
kellett volna lopódzniok.
négy magyar ezrednek, az Eszterházy Antal és Miklós, a
Gyulay és Ferdinánd ezredeknek kellett megosztozuiok, melyek
egy horvát ezreddel és a szükséges tüzérséggel hajókra szállva,
Belgrád alá küldettek a csel végrehajtására. Alvinczy és Gemmingeu tábornokok .300 emberrel, 22 ostromágyúval és az
ostromhoz szükséges készletekkel elre mentek sajkáikon és
decz. 3-dikán reggel sürü ködben látatlanul Belgrád falai alá
vár még ekkor nem volt eléggé megersítve.
érkeztek.
Alvinczyuek pedig titkos emberei voltak a várban, kiknek közremködésére számíthatott a vár megrohanásánál. Azonban a
késbb érkez és a többi katonaságot szállító hajók a köd
homályában nem láthaták sem Belgrádot, sem nem vehették
és így tovább evedzvén, önészre a reájok várakozó társakat,
kéntelenííl egészen Páncsováig haladtak elre. Azokat, kik a
vár alatt kiszállottak, a rajok várakozó szerbek bebocsátották a
kapun, és azonnal hozzá is fogtak a rosszul rzött török ágyúk
beszegezéséhez. De Alvinczy hiába leselkedett a kirendelt többi

A

A

—

A

A

—
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SMJkák után. Vissza kellett tehát vonulnia a sikertelen kirándulásiul.
felsülést késbb egészen máskép igyekeztek kimagyarázni az osztrák fötáborban és a kevéssé megbízható hadi
tudósításokban. ^)
hadizenet form;i szerint 1 788. évi február 9-dikén történt.
Duna balparti oldalán felállitva volt császári csapatok
parancsnokai, a túlsó parton tál^orozó ellenség parancsnokainak,
kiki a maga részérl, külön is megküldék a hadizenetet.
mint
így Papilla tá})ornok a viddini szeraszkiert értesítette és a vele
szemközt állomásozó basának a hál)orút megizente, egyben
mindjárt megrohanta az ilyen hirtelen támadásra készületlen
Orsovát is, minden vérontás nélkül foglalván el a törökök e
fontos dunai hadállását.
tábornok két hajót bocsátott a szabadon elvonuló török rség rendelkezésére, melyeken nejeiket
és gyermekeiket a málhával együtt elszállíthatták. Orsovát
azonnal -iOO császári szállta meg, míg gróf A\"artensleben
vezértábornok Dreukova és Fehértemplom között több török
hajót vétetett el a Dunán.
többi császári hadtestek is, az
egész hosszú harczvonal minden pontján, megkezdték a támadást mindjárt a hadizonetet követ éjjelen elszedték és az
innens(") partokra hoztálv' át a tíh-ök vizi járómveket, hajókat,
csolnakokat és dereglyéket, melyek a Duna és Száva mentében
kezeikbe kerültek. Gabrieli kapitány Gradistyénél szintén több
török hadi hajót vett el az ellenségtl. Márczius 4-dikén Petrics
János sajkás rjáratra ment báró Alvinczy tábornokkal, a
Zimony és Belgrád k(»zti Duna-vonalra. Csolnakját az ellenség
elfogta s a jancsárok Petricsnek fejét vették. Eli Achmet török
kém a belgrádi basának adta át ii ft, azt hazudván urának,
hogy az Alvinczy feje.
basa 100 dukáttal ajáudékozá meg
igazlelku szolgáját, a holt ft pedig az elleuscgeii vett diadal
jeléül a l»elgrádi várkastély kapujára szegezte té. ^)
II. József császár márczius 27-dikén érkezett az akkor
még Futaknál állomásozó ftáborba, s önmaga vette át a hadsereg fölötti fvezérlctet. April 16-án elbbre vivé a ftáborta
délrl fenyegetett Duna. felé, és 20-dikán Bánovczén, 24-dikén
Zimouyban szállott meg. Ez alatt a törökök rohamot intéztek a
mieink által megrakott Száva-sziget csúcsa ellen s szétrebbentették a töltésmunkákkal foglalkozó dolgos népet, kiket e riadalom után csak néhány nap múlva lehetett ismét összehozni.
Márczius 6-dikán csoportosulni kezdtek a belgrádi török hajók
a Vízivárosban a kávéházak eltt, mit észrevevén gróf Kinszky
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A

A

A

A
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Bölim : Dél-Magyarország kül. történelme. II. k. 167. 1.
°) Km'ze Gescli. der Eegimenter.

')

höl.

II.

V.
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táboruok, roudeletet adott szétüzetésökre. Mivel azoubau a
Száva uagyou megáradt és a víz a partokat elöütötte, sehol
sein lehetett az ágyúkat biztosan elhelyezni s a tábornok rendeletét végrehajtani. S így a törökök másnap mintegy 800
emberöket evedzték át a Száván, megrohanták a »Cziglana«;
nev csárdánál állomásozó 9 császári dereglyét, s hatalmnkba
ejtvén e járómüveket, másodszor is szétkergették a töltésen dolcsászár kevésbe vette a belgrádi törökök
gozó mnnkásokat.
e kicsinyes ingerkedéseit, melyek hol nyereséggel, hol veszteséggel, de majdnem naponként ismétldtek. O most minden
figyelmét Szabács bevételére irányozá, melynek birását fkép
az okból tartotta fontosnak, mert e vár hadi központot képezett
Szerbia s a Szerémség^közt és az alsó Száván a hajózás fölötti
uralmat is biztosítá. Ápril 2-dikán és 4-dikén egy ers elöcsapatot szállitatott tehát át a Száván, hogy az a sereg átkelését
fedezze.
hajók, melyek itt a katonaság átevezésekor használtattak, többnyire török hajók voltak, elszedve az ellenségtl.
Ápril 20-dikáig az egész ostromló sereg a Száva jobbpartján
volt s a következ napon megkezdte a vár töretését, segélyezve
a Száva balpartján felállított ostromágyúk tüze által, mely a
négy hadi hajóból álló sabáczi török vizi hadat is teljesen megsemmisítette. Ezen eset hse Prodánovics kapitány, ki 80 gradiskai határrrel két kompon a Száván átkelve, a vár alatt
horgonyzó hajók ers örségét oly lelkesen támadta meg, hogjlegénységének egy osztálya mindjárt az els összecsapásnál
feljuthatott a hajók födélzetére, azok kötelékeit szétvagdosá és
három hajót áttaszítva a gradiskai partra, a negyediket elmeríté. '') Másnap a szávai hajóhíd elkészült és rendelkezésére
állt az ostromló hadaknak. Ápril 25-dikén végre capitulált
Sabácz. Ez volt talán e háborúnak legkiválóbb fegyverténye.
császár most egészen Belgrád bevételére összpontosíthatá

A

A

A

erejét.

A

vár
Májusban befejeztettek az ostrom elmunkálatai.
élelmezését fedez török sajkák június 15-dikén azon szándékkal akartak a Száva jobb partján kikötni, hogy az ott hagyott
császári védetteket elzzék. E védettek oltalmára azonban
ágyútelepek is maradtak vissza, melyek most oly élénk tüzelést

meg a közeled török sajkák ellen, hogy közülök
egy azonnal elslyedt, kett pedig a császáriak kezébe esett.
E kölcsönt azzal akarta a belgrádi tör()k flottilla visszafizetni,
hogy június 20-dikáii kivitorlázott a Temes beszakadásához
Páncsova alá sajkásaink ellen, s igen hevesen megtámadta ket.
Véres ütközet fejldött ki mindkét részrl végtére mégis a
eresztettek

;

>)

Vani^ck,

i<}.

m. Ul.

k. 112--l-l:J.

11.
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törökök vesztettek és a csatatérrl szaporán meghátrálni kényszerültek. Júl. 5-dikéu éjjel ismételték a töríikök a támadást
páncsovai hajóhadunk ellen. Ekkor több eredményuyel hadakoztak, st egy sajkánkat, melynek legénysége a mily gyorsan
lehetett a szárazra menekült, magokkal is vittek. Július 20-án
harmadszor is megjelent a számos sajkából álló ellenséges
hajóhad Páncsova alatt. Most azon szándékkal jöttek, hogy az
ott állomásozó sajkáinkat teljesen töukretegyék és szabad utat
erszakoljanak ki hadseregüknek Torontál és Temes vármegyék újonnan felvirult területeire. Ezúttal maga a hslelkü
Redange rnagy, a sajkások parancsnoka, mérkzött meg a
kelletlen jövevényekkel. Négy sajkán ment a háromszorta erösebb török sajkák elé, és oly gyorsan s ügyesen tudta kitnen
tüzel jáiómüveinek állását majd elre, majd hátra, hol jobbra,
hol balra igazítani, hogy az ellenség csak sebes futással bontakozhatott ki az öldökl kereszttzbl. Redange egész Yisniczáig
üldözte víz ellen a futamló török járómüveket, melyek szétbontott vitorlákkal haladva, a belgrádi kikötig meg sem állapodtak.
Tapasztaltatván, hogy Kisutova dunai szigetnek lakossága járómüveket gyárt az ellenség számára és a törökökkel egyáltalában bizalmas egyetértésben él: elhatározták a császáriak
a szigetet birtokukba venni. Sajkásaink a sziget ellen küldettek, megtámadták azt és 109 odavaló hajóépitöt foglyul ejtvén,
'26 naszádot is elvettek tölök és nagymennyiség fegyvert hoztak át az innens partra.
Július 26-dikán Kulis vára védelmében vettek részt a
sajkások. Aspremont tábornok, ki Rubinban állomásozott, a
páncsovai sajkákkal s a német-bánsági határrök egy osztályával leevedzett Kulis alá, melyet Demelich Szabbás fhadnagy
védelmezett 150 önkéntessel. Midn este a pozsarováczi
török tábor is fölkerekedett a makacsul ellenszegtil váracs
megaláztatására Aspremont, nehogy az rség hasztalan áldozatul essék, sajkákra szállittatá azt és áthozatta a Dunán. Nem
akadályozhatá meg azonban, hogy Csernecznél ugyan az nap
IS.OOO^török átkeljen a Dunán.
Általában a törökök mindenütt uraivá kezdenek lenni a
Duna balparti hadászati pontoknak, st egy részök már az
oláh partokat is hatalmába kerítvén, 1788. évi július végével
oly lázas tevékenységet kezdenek vala kifejteni mindenütt az
Al-Duna mentében, hogy már nem foroghatott fen többé
kétség az iránt, hogy magyar földre, a dél-magyarországi vár:

megyékre vetették szemeiket, és oda mielbb betörni szándékoznak.
császár, ki még mindig Zimonyban tartózkodék, látván a közelg veszedelmet, sürgs intézkedéseket tett a délmagyarorszásti lakosság biztosságára.
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Legiukább bosszantotta a törököket a »Veteráui- barlang «
rsége, mely báró Steiu rnagy vezérlete alatt az ö magas
paláukbástyái és zárványai mögül szorosan elzárva tartá ágyúival a Dunát, és a mint egy török hajót közeledni látott, azt
kíméletlenül megldözé, vagy elfogá. E l)arlangot nem hagyhatták tehát a törökök a császáriak kezel )en, ha nem akarták
Belgrádnak és a többi jobbparti erdítményeknek élelmeztetését és segélyezését föladni és hajóhadukat biztos veszedebarlang elleni hadmüveleteket augusztus
lemnek kitenni.
10-éu kezdé meg az ellenség. E napon, déleltt 11 órakor, 30
török sajka és 6 rjárati hajó kötött ki túl a Dunán, egy órányi távolságra a dubovai török táborhelytl. Délután 1 órakor
az összes török járómüvek megindultak, és a barlang rségének
heves ágyúzása daczára a Duna balpartján, Dubova irányában,
a Duna fölött emelked (^sukár hegy keleti sarkánál létez
öbölbe evedztek. Három-négy sajka a dubovai tábor eltt vetett
horgonyt. Az elbbre nyomult török járómttvek pedig, melyekbl a barlang ldöztetek, a császáriaknak a zárványokból és
palánkokból elleuök intézett szakadatlan tüzelése következtében, kénytelenek valának a dubovai fedett állásaikba visszahúzódni. Öt török sajkát annyira meglyukgatott a mieink golyózápora, hogy csak nagy nehezen tudták azokat magokkal vonszolni. Ugyanakkor, mikor az ellenség a vízen feltnt, a száraz
földön is közeledett a töri)k sereg a barlang felé. Mehmed
Memis basa 7000 emberrel a Dunán jött, 1000 lovast is hoztörök sajkák éjnek idején a Duna balpartjára
ván magával.
szálliták gyalogjaikat, mit most már a barlang helyrsége
»Veterani-barlang« egészen
többé meg nem akadályozhatott.

A

A

A

körül volt most véve az ellenség által.
Az augusztus 10 11-dike közti

—

éj nyugalomban folyt
Csak hajóit rendezte el a török kora hajnalban a dubovai
Duna-part mellett. A hsies helyrség ötször visszaverte ugyan

le.

az ostromot, de az oláhok árulása következtében utóvégre lehetetlen volt magát a roppant túlszámban lév ellenséggel szemben fentartania. Aug. 11-én a törökök minden oldalról behas azok rségét kíméAug. 12-én 15 sajkán
egymásután tizenkétszer igyekezett az ellenség elre nyomulni

toltak a barlangot
letlen

környez zárványokba

kegyetlenséggel

felkonczolták.

és partra szállani, de a barlangból

mindannyiszor visszavere-

tett. Négy sajkáját forgácsokra ltték össze a mieink, több járómüve pedig megrongáltatott. Miután az ellenség l)elátta, hogy

sajkáival semmire sem mehet, fölmászott a hegyre, és onnan
kezdé háborgatni a barlang eltti palánk rségét. Csak aug.
27-dikén újult meg ismét a török sajkák mködése a barlang
ellen. Eldvor. sötét éjjel, sajkákon akarta az ellenség ostromcsa-
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a vitézül

patait

tzérbadnagy

ellenszegülü

barlang alá vezetui.

De

Voit

észreveszi az ellenséges bajókat, barmadfél óráig

ágyúztat feléjök és megakadályozza a törökök partra szállását.
Meggyzdvén az ellenség, bogy a »Yeterani barlangot« és
annak ügyesen épített védmveit a szerbországi partokról vagy
bomlokegyenest a Dunáról lebetetlen bevennie, más tervbez
folyamodott és támadását most bárom oldalról egyszerre kezdé.
29-dikén délután négy sajkával keresztül tört az rség golyózáporán, s a Kazán bejáratánál partra szállítva csapatait,
30-dikán a ponyikovai barlang bejáratát védelmez zárványból,
a dubovai öböl fölötti redouteból és bajókon a Dunáról általálelkes belyrség, bár
nos robamot intézett a barlang ellen.
belyzete nagyon válságossá lu, ezen bevés támadást is vitézül
verte vissza. De a legénység ekkor már a szakadatlan fáradság,
álmatlanság és ébezés következtében végképen kimerült, s
bosszas alkudozások után a basával, szabad elvonulás föltétele
mellett, aug. 31-én a védelem 21-dik napján feladta a barlannagyvezir, egy a 70 évet már megbaladott aggastyán
got.
bófebér szakállal, tündökl febérselyem öltözetben, a fején vörös
turbánnal és dereka körül gazdag aranybímzetü övvel, melybez
drága gyöngyökkel díszített arany kard volt ersítve, a Dunán
evedzett a barlangboz egy díszes sajkán.
Az alatt, míg a »Veterani-l)arlang« ekkép ostromoltatok, az osztrák fbadi szállás és a törzsbad számos pontonnal
fölkerekedett Zimouyból skétbadcsapatbau, mindenütt a Duna
mentén baladva, aug. 14-én egy 72 bajóból alkotott bidoii
átment a temesi földre s Febértemplomba távozott. Ez alatt a
török bad 0-Orsova eltt, a zsupaueki terjedelmes völgyben
összpontosult és szükségessé tette, bogy József csásár is Karánsebes és Meliádia felé vezesse badait. bogy ez által Erdélyt
fedezze és a törökök elny omulását megakadályozza. Míg a
császári sereg Karán sebes, Szlatina és Lúgos vidékén barczolt,
a Belgrádban tanyázó törökök felbasználták az alkalmat, átkeltek a védtelen Dunán és megszállották Zimonyt. Új-Palánkát,

A

A

Kubint

és Páncsovát.

A

Zimonynál állomásozott császári bajóbad kénytelen
Zalánkeméu felé, mert Belgrádból 7-5 sajka
indult el a császáriak megtámadására. Négy török sajka fel is
tolakodott a Dunaviczáig s ldözni kezdé bajóbadunk elrsi
sajkáit. De ezek egy tapodtat sem engedve, lelkesen viszonoz-

volt feljebb búzódni

ták az ellenség tüzelését, egy sajkájokat elsülyesztették, a töbmegrongálták, bogy csakbamar ott bagyták
a csatatért és siettek övéikbez Belgrádba.
E magában véve csekély siker felbátoritá bajóbadunk
csüggeteg legénységét. Visszaevedzték ismét a bajókat zimonyi

bit pedig annyira

!
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állásaikba, és tiiíyelö szemügyre vették Belgrádnál a törökök
mozdulatait. Bármily kevés kihatással volt is a liajóbad újabl)

felbátorodása ezen botor hadjárat véres eseményeinek beszüneredménye még is volt, hogy a törökök nem
látták magok eltt védtelennek a Dunát, a krassómegyei fötábor
pedig hiteles és körülményes értesítéseket kaphatott napontetésére, annyi

ként mindarról, a mi Belgrádban és a Száva vonalán eladta magát.
Egyébiránt csak apróbb csatározásokból, kisebb vízi összetzésekbl és portyázásokból, egészben véve mitsem ér jelentéktelen hadmüveletekbl áll mindaz, mit a temérdek költségeket fölemésztett császári dunai hajóhad ezen háború további
történelmi kép teljes
folyamában olykor-olykor cselekedett.
kiegészítése végett álljon itt róla még néhány részlet, melyeknek emléke a levéltári akták közül elkerült. E csekélységek
is tanulságosak. Megtanuljuk bellök, mennyi ert s hsi erényt,
az adózó népnek mennyi pénzét és hány pótolhatatlan emberéletet emészt fel olykor czél és haszon nélkül a föld hatalmasainak furiája
Szeptember 9-díkén hajnalban két török sajka a Belgrád
alatti oldalról a szávai úgynevezett »Hadszíget« felé indult és
a várfoki ágyúk oltalma alatt két török ágyút akart a szigetre
kitenni. Megelz éjjel mintegy 10 — 15 török sajkán 3000
spahi és 6000 jaucsár szállott partra a stratégiailag jelentékeny
szávai szigeten.
Ferdinánd « gálya kapitánya, Conmwi,
legott megértette a ravasz szándékot és kiosztván embereinek
a teendk iránti rendeleteket, szétfeszíté vitorláit s még másik
három gályával a sziget védelmére s megtisztítására futott.
mint ezt a belgrádi törökök látták, egész sajkarajt küldöttek
népök és veszélyben forgó sajkáik oltalmára, valamint a sziget
megvédésére. Azt lehetett hinni, hogy nagyobb vízi ütközet fog
kifejldni. Azonban a két felekezet hajói csak távolról és
ágyúkkal víaskodának egymással, de azt oly szenvedélyesen
tették, hogy a tüzelés kora reggeltl délutáni 5 óráig folyton
folyvást tartott s a törökök vereségével és távozásával végzdött.
Október 13-díkán reggel, midn a köd már oszladozni kezdett,
20 sajkával másodszor is próbálni kezdé a török a Hadsziget elfoglalását. E kísérlet is harczkészen találta a derék
Conning kapitányt. Az ellenséget még csak közelíteni sem
engedve a szigethez, egy török sajkát fenéken ltt, a többit
pedig visszakergette a vár alatti kikötbe. Október 15-díkén a
Hadsziget baloldali Duna-ágában figyel elrsi sajkák ellen
intézte a török flottilla a támadást. Minthogy ezúttal a belgrádi
török hajóraj nagyobb része jelent meg a csatasíkon, a mieinknek is tömegesebben kellett az ellenség elé kivonúlníok. Zimony-

A

A

>

A
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ból segítségül jöttek az »All)ert«, az »Erzsébet« és a »Ferdiiiaiid« gályák,

két egész sajka és íiárom félsajka.

A tlimai

hajó-

had fparancsuoka Magdeburg tábornok szintén eljött Redange
sajkás parancsnok kíséretében, hogy személyesen vezényeljen
a vízi viadalban. Azonban a nagy készület és fáradság most
sem sokat eredményezett. Mikor az ellenség ltávolban volt,
hajóink összes ágyúiból oly gyors egymásutánban szóratott a
golyózápor ellene, hogy néhány lövése után, melylyel a fogadtatást viszonzá, elhátrált Belgrádba.

bástyák

alá,

merítették.

és

6

A

mieink kisérték egész a
hajóját emberestül, szerszámostul víz alá

^)

Ezzel befejeztetett az ezen évi hadjárat, mely 70 millió
forintba és 40,000 ember életébe került. November 18-dikán
gr. Kinszky fegyverszünetet kötött a belgrádi kormányzóval a
tél tartamára, s József téli szállásaira bocsátá el seregét.
császári hadi hajók és sajkák, a Duna-part hosszában három
vonalban egymás mellé sorakozva, Zimonybau hagyattak. Míg
a jégzajlás be nem következett, az elrsi szolgálatot a sajkások teljesítették. Mikor a Duna zajlani kezdett, a hadi hajók a
zimonyi hegy tövébe vonattak, a sajkák pedig kiemeltetvén a
vízbl, gerendákra fektetve a part hosszában helyeztettek el.
Két egész és négy félsajka, legényestül együtt, Títelbe ment

A

telelni.

A

Télen át a bécsi haditanács újabb terveken dolgozott.
gályákat
minthogy gályákat a törökök sem használtak többé
a Dunán és azok egyáltalában kimentek már a divatból, mert
hadi czélokra nem voltak oly alkalmasak, mint a könnyebben

—

kezelhet sajkák— végképen eltörölni és a szolgálatból eltávolítani rendelé a császár.
»Mária Terézia« fregattot és a négy
gályát áruba bocsátotta, a »Fama« és »Victoria« ágyúnaszádot
leszereltetni és teherhajókká átalakíttatni parancsolta. Folyami
hadi czélokra csak a sajkásokat tartván meg, azok kisegítésére
még a jól használható úszó tztelepeket is megtartotta.
Kapcsolatosan a hajóraj ezen újabb reformjával rendelé
továbbá a császár, hogy az eddigi sajkás kompániák egy ötödik
sajkás század felállításával szapuríttassanak. a sajkák ágyúinak
ellátására másod- és harmad osztályú matrózok fogadtassanak,

A

a szárazi artilleria legénysége pedig csak az esetben vétessék
igénybe a hajókon, ha a matrózok közül nem futná ki a megkívántató emberszám.
Az 1789. évi hadjárat megnyitásakor Zimonybau gyülekezék a hajóraj.
császárnak a gályák eladatására vonatkozó

A

')

Biraijo

:

Geschichtl. Daten.

—

hadaknak csak két összetzését említi
varja, fíir, k. J2n.

1.)

s

Vanicek az elleuséges dunai hajóaz eseményeket némileg összeza-

;
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vevk hiányábau uem lehetvén teljesíteni, o gályák is
»Ferdiuaüd és »Erzsébet«, 2 Laucié
a csatatéren maradtak.
Cauoniérc, -í ágyúdereglye. 4 úszó tüztelep, 3 egész-. 5 fél- és
6 örsajka Páucsova alatt, a már ismeretes Temes-torkolati
helyen állítattak fel, hogy Belgrádnak tervbe vett köríllzárolásáuál a császári sereg dunai átkelését fedezzék. Zimonyuál a
» Terézia* fregatt maradt 4 Lancié Oanouiérevel,
2 hadi
gályával, 3 egész-, 4 fél- és 6 rsajkával. Tervváltoztatás következtében a császári hadak tudvalevleg nem Páncsovánál lépték át a Dunát.
sereg egy része Osztrusniczánál ment át a
Száván, késbb pedig, Belgrád köríílzárolása alkalmával, az
ostromló sereg másik része az úgynevezett Czigányszigetrl
épített hídon ment át a Száva szerbiai partjára. Átmenetét a
Zabrezs és Osztrusniczáról oda rendelt 8 ágyúnaszád fedézé.
Augusztus 23-díkán török sajkák jelentkeztek a Dunán.
császári hajóraj fogadta ket.
kölcsönös tüzelés jó ideig
tartott, de eredményre egyik részen sem vezetett. Aug. 26-dikán
alkonyatkor ismét 9 török sajka mozdult meg a mieink ellen
három közülök bevitorlázott a Duna baloldali ágába, egész a
Hadsziget fels csúcsáig. De ezek is csakhamar meghátráltak járómüveink golyói ell.
Szeptember 14-áikén éjszaka egy sánczerödön dolgoztak
a mieink a Dunavicza torkolatánál az erdbl futóárkot nyitottak Zimony irányába, hogy a várost az erddel kapcsolatba
hozzák. Erre a várból élénk ágyútüzelést kezdett az ellenség a
sánczerd és futóárok a földmüveiu foglalkozó embereink ellen.
belgrádi kikötbl 6 sajka is elre tört egész a Száva beszakadásáig, s onnan kezdé a munkásokat háborgatni. Azonban
harczkészen álló sajkáink csakhamar visszanyomták ket a
Hadsziget mögé, a hol senkinek sem árthattak.
Ugyanaz nap 4 gályánk, 2 ágyúnaszádunk, 12 sajkánkés
4 úszótelepünk Belgrád keleti bástyái alatt az »Eugen sánczok«
vonalában horgonyt vetett, hogy a két Duna-part közti közlekedést fentartsa és az ama helyen megkezdett hídépítést, valamint magát a 127 hajóból készült dunai hidat is fedje. ^)
török hajóraj az alsó Dunán az oroszok és osztrákok
egyesült erejével lévén ekkor elfoglalva, leginkább Uj-Orsova
és a borecsi sziget közt folytatá hadmüködését. 16 sajkája ÜjOrsován, 24 a szigetnél állomásozott. E járómüvek csak olykor
úszhattak fel belgrádi társaiknak segítségére, midn jelenlétöket az alsó Dunán uem követeié égetbb szükség. Gróf Wartensleben Lilién vezérrnagyot bízta meg, hogy az alsó Dunáról a török sajkákat elzze és a Dunát az ellenségtl megtiszrendeletét
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títsa, uehogy a belgrádi ostromló csapatok liáborgatásokuak
vagy éppen véletlen megrohanásokuak legyenek kitéve. E czélból Lilién Zsupauekuél és Orsováuál 4 lovas- és 2 határrszázadot vont össze, bogy e vár figyelmét lekösse és ez által az
új-orsovai és borecsi sajkák egyesülését megakadályozza. A
kazáni Duna-szorosban 3 német-bánsági század és 1 század
Branovácski önkéntes foglaltak állást. Neuendorf ezredes
az ö csapatjával és 7 ágyúval a Duna balpartjáu az Izlaz örvénye fölötti sziklafalnál helyezkedett el. Ezeken kiviil 4 német
bánsági és két oláh-illir ezredbeli század, továbbá a Branovácski önkéntesek 4 százada támadásra voltak kirendelve.

A

támadó hadosztály

szept. 15-dikén éjjel átkelt a

Dunán

s

meg-

kezdé mködését az ellenséges hajóraj ellen. A borecsi török
sajkák élénk ágyútzzel viszonozták a császáriak támadását,
miközben a balpartra csapatokat igyekeztek kirakni. Ez a vállalatuk azonban nem sikerült. Visszanyomattak a szigetre s ez
alkalommal egy sajkájok is forgácscsá lövetett. Erre Neuendorf
ersen lövetni kezdé ágyúiból a szigetet és a hadállásba helyezkedett török sajkákat, kényszerítve az ellenséget Ribniczáuál a
Duna jobbpartján keresni menedéket. Idközben a határrök
és az önkéntesek is áthajóztak a Dunán és éppen akkor érkeztek Ribniczára, midn a török hajóhad- partra szállni készült.
Most öldökl ütközet következett.
mieink a Duna mindkét
partjáról kereszttzbe fogták a kétségbeesetten védekez török
sajkákat, melyek közül néhányat fenéken lve elmeritettek.
sajkák eszeveszetten rohantak most lefelé a vizén minden ember
evezt ragadott kézéibe, hogy a járómveket mentl gyorsabban
Új-Orsovára hozzák. De útközben a Kazánnál újabb szerencsétlenség várt rajok. Az ott lesben álló német-bánsági határrök és önkéntes csapatok golyózáporán kellett keresztül vergdniök. Végkép kimerülve csak nagy nehezen és félannyian
juthattak el az új-orsovai török liajókikötbe. A császáriak
elfoglalták az üresen hagyott borecsi szigettábort és gazdag
prédát tnek benne. .3000 zsák liszt, 1000 akó pálinka es temérdek egyéb élelem, fegyver és házi eszköz osztatott szét a vitézek

A

A

;

között. 1)

Szeptember 23-dikán

De Ligne

altábornagytól paran-

csolat érkezett az összes császári dunai tiottillához.

hogy Belgrád

bástyáival szemben ostromvonalba álljon, és a falak lövetését a
vizi oldalról egész ervel kezdje meg.
közelítési és támadási

A

munkálatok ugyanis ekkorára már annyira elkészültek volt,
hogy Laudon fvezér kivihetnek tartá a külvárosok megost1)
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kezdetét ama ini\nm
romlását. Irtóztat.') ágyúzás vette tehát
Sikerült lövéseikkel
-S-dikág.
október
és tartott szakadatlanul
Fraucesco« és a 4 Lancié Canomére tim-

különöseu a »St.
capitiilált Belgrád. Mástotték ki magokat. Október 8-dikáu
várat. Belgráddal
nevezetes
a
vette
nap Laudon hatalmába
folyóig az osztrákoké
Timok
a
egész
Szerbia
és
elesett,
is
Szeudrö
jövben ÍJj-Orsova elfoglalását szerfölött megkonnyite.

ln, ami
vezenyelOktóber Í5-dikén a hajóraj nagyobb része Zimonyba
gályákat, ágyímaszadokat
a
fregattot,
a
honnan
a
vissza,
tetett
küldték, hogy az ottani i oués néhány Lanciét Péterváradra
Belgrádban csak nehany
kijavíttassanak.
toniéreben teleljenek s
császári hadi

járóm, a sajkák közül pedig csak egy

maradt a hozzá tartozó 33

sajkással.

A

telsíi.ika

többi sajka iitelbe

A

sietett
sajkás legénység családi tzhelyeihez
következ 1790. évi hadjáratra 3 egész-, 5 tel- es 4
szereltetett tol
rsajka, 4 orauicza és 2 löszerhajó újítatott és
a
Duna-flottilla,
császári
fölszerelt
szintén újólag
Titelben
küldetett, hogy
Orsovára
Dunára
alsó
az
együtt,
sajkás karral
megújult harczokbau tevékeny részt vegyen.

vonult

télire.

A

A

A

a Vaskapun alói

fölött ekkor Hajnacscsászári ottillaésatöbbi dunai hajóhad
sajkások vezére
parancsolt.
altábornagy
ki Vécse>j Slghn-t
gályákon
2 kapitány
császári
volt.
Kedange
derék
a
most is
es 54o
fhídmester
3
1 f- és 6 alhadnagy.

A

A

(nevök ismeretlen),

matróz

szolgált.

alkalom1790. évi hadjárat eseményei közt csak egy
mikor
ostromáuál,
mal szerepel dunai hajóhadunk: Kalafat
ert.
vizi
császári
a
vezényelte
Yécsey altábornagy személyesen
elnyomulása nál a Duna magas balpartja íode a

Az

Hajórajunk

melyek cs.ak
csatarend jobb szárnyát a török sajkák golyóitól,
a kalaíati
üottája
ellenség
Az
keveset árthattak hajóinknak.
12
vezértábornok
Clairfait
Gr.
horgonyzott.
Duna-sziget fölött
emelkedett
Duna-parti
fontos ágyúkat szegezett a török hajókra
járómvein es
állásából és tetemes károkat okozott az ellenség
maradt
életben
az
után
elfoglalása
sánczok
török
hajónépében.
Duna-ágat átlábalva, a szigetre menekült, hol

A

rség

a*csekély

készen tar20 sajkának ágyúi oltalmazták. A viddini törökök
Mindazonáltal
5 török
megmentésökre.
tott' liajóikkaF siettek
volt, elsülyesztetett
rajta
mely
együtt,
néppel
összes
az
sajka
alatt álloparti''ágyútelepünk által. Clairfait most a Yiddm
hogy azt
támadni,
volna
szeretett
ellen
másozó török" hajóraj
tönkre tegye.
hajórajunk és a parti artilleria által teljesen
kísérlem meg
betörést
Ezzel lehetetlenné vált volna a törököknek
a
beleegyezését
adta
nem
Vécsey
Kis-Oláhországba. Azonban
a limok
Ugyanis
felhasználásához.
ilyetén
hajórajnak
császári
felmondván a fegyverfolyónál táborozó török hadtest hirtelen
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szünetet, méltán lehetett attól tartani,

a

Dunán
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bugy az ellenség átcsap

a császári hajórajt végzetes helyzetbe hozhatja.
Yécsey tanácsosabbnak tartotta tehát visszavonulni hajóival,
mint egy bizonytalan siker miatt valószinü balszerencsének
tenni ki magát. Jnins 27-clikén az Osztrova szigetig húzattak
vissza a hajók, hogy a krimi háborúra készen tartassanak.
Ismeretes, hogy Oroszország az 1790. évi háborúban a
Krim félszigetet megtartani, a törököket pedig a Duna jobbpartjáról is eltávolítani akarta.
törökök által akkor birt
al-dunai erdített helyek közül Ismail vára veit a legersebb.
E vár volt a hidf, mely a török hadak átjárását a Duna balpartjára elmozditá, s visszavonulásukat a jobbpartra fedezé.
Ez az oka, hogy az egész dunai vonalon leginkább Ismail vonta
magára Potemkin berezegnek és orosz vezérl tábornoknak
figyelmét. Azonban e stratégiai fpontot csak úgy lehetett
kézrekeríteni, ha elbb a várat véd mellék hadállások elestek.
Kilia és Tulcia birtoka nélkül lehetetlen volt bejutni a Duna
ágaiba és Ismailt körülzárolni. Potemkin tehát mindenek eltt
e mellék hadállások elfoglalását tzte czélul, és október 14-dikén
Gudorich tábornokot küldé a feladat végrehajtására, a mi annak
négy nap múlva valóban sikerült is. Kilia okt. 18-dikán orosz
kézben volt.
szárazi csapatok mködését elsegítend, parancsolta
most Potemkin, hogy az orosz evezs hadi hajók, a spanyol
emigráns Ribas tábornok vezérlete alatt, a Feketet3ngerrl
a Duna torkolatába vonuljanak. Ott Grolowatoy ezredes alatt
egy kozák osztály 12 kisebb járómüre ülve a kiliai Duna-ágba
futott be, mig a többi hajók a szunjai ágba hajóztak. De
Tulciához nem lehetett közelíteni. Mikor Ribas október 20-dikáu
a tulciai Duna-ágba beevedzte kozákjait, e vízi utat 23 török hadi
hajó által elállva, a Duna-ág partjait pedig török ágyúkkal
sürün megrakva találta. 1000 emlíernek partra kellett volna
szállnia, hogy a battériákat elvegyék. Azonban a merész válés

A

A

lalatot

nem

lehetett tervszerüleg keresztülvinni,

ben vihar keletkezett

és a

mert idköz-

partok megközelítését hajókon lehe-

tetlenné tévé. De ezen is segítettek. Hsi felbnzdulás-e, vagy az
orosz tisztek kancsukája 600 kozákot beleugratott a vízbe.

E

szánandó lények úszás

küzköd

partot érve. noha a hullámokkal
flotta segítségére nem számíthattak, kénytelenek voláltal

A

tak támadást intézni a török battériák ellen.
szerencsétlenek
áldozatul voltak oda dobva az ellenségnek becsvágyó vezéreik
által, hogy addig, míg az ellenség velk végez, a széllel birkózó
hajóknak idejök legyen kikötni. És valóban a török sajkák
golyói, valamint az ellenök fordított parti ágyútelepek ers
tüze, majdnem egytl egyig megsemmisíté ket. Ekkorára már
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esk' lu. és u szél is Iccsilhipoilván, ;i/ oroszok éjiéi tájáu újból
támadtak.
szokatlan éjjeli orvtámadás által meglepetett
török(»ket mind vizén, mind szárazon elnyomta az oroszok túlslva 7 tr»rök telierbajó és 17 parti ágyú, jelentékeny lszerszámmal és élelemmel a gyzk kezébe esett. Tulcia is az
oroszoké lu. I'otemkin most rendeletet bocsátott ki, bogy az
összes orosz bajóbad Ismailnál egyesüljön, a sziinjai szoros
fölött uralkodó várat ])edig ejtse batalmába. Ez utóbbi is megtörtént a török bajóbad vereségével. 38 török baj ó jutott az
oroszoknak martalékul, a többi részint légbe röpítetett, részint
felgyújtatott a törökök által.
Hátra volt még az Isakcsi és Ismail közti összeköttetést
beszüntetni, a mi csak Isakcsinak elfoglalása által vált lehet
ségessé. E czél elérésére az orosz bajóbad sok fáradsággal fölfelé evedzett a Dunán, és csak nov. 13-dikáu érte el az isakcsai
batárt.
batár szélén egy magaslaton négyszeglet vár áll,
s annak sziklaaljábau a Duna két ágra szakad. Midn reggel
7 óra tájon a fellegvár török rsége az orosz gályák lobogós
árboczait közeledni látta, bévvel kezde a bajok ellen lövöldözni,
és 32 fegyveres sajkával fogadta az ellenséget. Az oroszok
tüzes golyókat szórtak a török bajókra és felgyújtották azokat.
melyek megbátráltak az orosz bajóraj délután a túloldali
Duna-ágon megkerülte ket s ell-bátul közbe véve, végkéji
tönkre tette. 21 török Lanzona elégett, a többi a fellegvárral
együtt az oroszoké ln.
fellegvárban 86 ágyú, 10 mozsár és
nagy mennyiség egyéb badi készlet találtatott.
Isakcsi eleste után az Ismail és Tulcia közt fekv Tscbatal
sziget ellen küldé Potemkin Ribas bajótábornokot. Feladata
volt a szigetet csapatokkal megrakni, magát benne jól elsánczolni, a kéznél lev összes bajókat Ismail eltt egyesíteni és
az ottani török bajórajt megtámadni.
Ribas novemb. 17-dikén szedte fel horgonyait. Másnapa
kozák hajóhad, a mennyire a bástyák nehéz lövegei engedek,
megközelíté Ismailt
többi orosz hajó hátrább maradt.
török hajóraj, mely közvetlenül a Duna mellett, a város fterének bomlokvonalában, az úgynevezett kvédgátban horgonyzott,
5 ágyúnaszádot küldött ki a kozákok ellen, bogy ket jól czélzó
lövegeikkel fogadják, tulajdonképen pedig azért, hogy az ellenség hajóit az ágyúkkal megrakott bástyák golyói elé csalják.
Ril)as tábornok négy órán át türelmesen nézte a török járómttvek ingerkedését de midn azok mindjobban alkalmatlankodni
kezdenek, rajok küldé az orosz hajóhad egy osztályát, mely
azonnal elmentett egy török hajót, a többit pedig egész a
kövédgát kartácsainak ltávolába üldözte.
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Nuv. 19-clikén esteli 7 órakor a török flottilla élénkeu
bombázüi kezdé Ismailt. Ez alatt a hajóliad egy osztálya a
Tschatal szigeten 1200 ölnyi hosszú sánczot hányt fel. Nov.
20-án három oldalról törheté az orosz a várat: a Tschatal
sziget sánczerditményéböl, és ismét a liajóraj által két oldal-

A kövédgát bástyáiról 18 ágyú felelgetett a támadóknak;
azon kivül egy három árboczú török gálya is hevesen viszonozta az oroszok lövéseit. Az ágyúharcz délig húzódott s mindinkább közelebbre hozá egymáshoz a harczoló feleket. Az orosz
flotta egy osztálya a három árboczú gályával viaskodék, a
kisebb járómvek pedig egészen elre furakodtak a török hajók
nagy török gálya
közelébe s hetet közlök elsülyesztettek.
légbe repült
az oroszok izzó golyót dobtak lportárába.
kozák hajóhad a török flotta másik szakaszával állott szemközt s 21 török hajót merített és égetett el. Délután 3 órakor
már sok helyen égett Ismail. Eladdig összesen 90 török hadi
járóm égett el vagy slyedt a Duna fenekére. 118 hajóágyút
veszteségök is siralmasan
de az
az oroszok vittek el

ról.

A

A

;

;

nagy

volt.

Nov. 20-dikától decz. 8-dikáig futóárkok, földhányások,
alagutak és sánczmélyedések készítésével telt el az id.
Potemkin, miután a török flotta már majdnem teljesen tönkre
volt téve, most szárazról is rohamot készített el a rommá ltt
város ellen s Suvarow tábornokot bízta meg a kivitellel.
Tschatal-szigeti csapatok a város fölött és alatt horgonyzó orosz flotta közt középütt foglaltak helyet. Deczember
lO-dikén a folyam oldaláról és egyszersmind szárazról is élénken bombáztatá Suvarow a bástyákat. Reggeltl kés estig
törökök
dörögtek az ágyúk az összes orosz hadállásokból.
csak kezdetben viszonozták a tüzelést, s ez alkalommal egy török
gályát légberöpítettek. Másnap hat szárazi és 3 vizi rohamflotta els rohamoszlopáoszlop indítatott a bástyák ellen.
nak az új vár tzetett czélul, a másodiknak a vársáuczok, a
harmadiknak a Duna-balparti köztér az els szárazi hadoszflottilla tehát három szakaszban felülrl és alulról
lopig.
vonult elre a támadás czélja felé. Az els szakasz 100
dereglyébl állott a kiszálló csapatokkal, a második gyors
hajókból s úszó tztelepekböl, a harmadik nagyobb-kisebb
gályákból. Az els szakasz lövéseit hátulról támogatta a második és harmadik szakasz. Midn ekkép a flottilla arczczal
a várfalakhoz közelebb mozdult, a hajók egy nagy öblös félkört képeztek Ismail bástyáival szemben, melyekrl 100 ágyúnak halálos torka tátongott feléjök. Egy órai kölcsönököd borítá a harcztért, az oross
ágyúzás után, mely alatt
támadó had partra szállott. 10,000 török és tatár minden dicész

A

A

A

A

sr
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réten felül álló hsi elszántsággal védelmezé, úgyszólván önnön
testével fdé a vár bástyáit. Azonban a háromszorta nagyobb
hatalmas trök
orosz ernek végre is engeduiök kellett.
Ismaillel
maradványa
álló
járómböl
hadi
dunai hajórajnak 59

A

együtt a gyztes oroszoké ln. ^)
törökökkel folytatott ezen háborút 1791. évi augusztus
4-dikén a sistowi béke fejezé be. a régi birtokálladék alapján.

A

A mi annyi milliókba és oly sok ezer ember életébe került,
most ismét törk kézre esett vissza. Az ország vérz szívvel
volt kénytelen a portának átengedni Belgrádot, Uj-Orsovát,
Gradiskát, Dubiczát és Szabácsot. Az elégedetlenség mindenfelé tetpontra hágott. Gúnyiratok terjeszttettek birodalomszerte, melyekben II. József császár személye, az oroszokkal
kötött szövetsége, de legföképen a törökök ellen czél és haszon
nélkül viselt ezen háborúja tétetett epés kifakadások és különféle élezek tárgyává.

Az ezredessé elléptetett Redange sajkás parancsnok
1793-ban meghalt. Utódává báró Pemler Xav. Ferencz rnagy
neveztetett ki. Fentartá sajkásaival Kubinban, Páncsován és
Zimonyban a vizi rjáratokat és részt vett velk 1792-tl
1798-ig az olasz és franczia, a német-, cseh- és lengyelországi
hadjáratokban. Az 1792—1801. évi franczia háborúban, nevezetesen 1797-beu, 3 fél- és 2 rsajka egész Zágrábig hatolt fel a
Száván, a harcztérre szállitott katonaság s az élelmi és hadi szekülföldi harcztéreken hadakozó csapataink
rek kíséretében.
szállittatásáról és élelmeztetésérl leginkább a sajkások gondosrajok volt
kodtak. Mind a Dunán, mind a Száván és Kulpán
bízva a katonai szállítási ügy. Ha megfontoljuk, mily nagy

A

jelentség dolog háborús idkben a hadsereg

élelmezése, és

hogy ezen ügy elhanyagolása miatt gyakran az állam jólléte is
koczkáztatva lesz: bizonyára nem fogjuk katonaságunk ezen
bár legszegényebb, de állandóan legsúlyosa])bau terhelt fegylegtávolabb tiszai
vernemétl megtagadhatni elismerésünket.

A

vidékeken gyjtött terményeket élete és vagyona elzálogolása
mellett egész Horvátországba, vagy Bécsbe kellett fölevedznie,
az olaszországi vagy a rajnai, a német- és csehországi hadi magtárakba szállitnia. E szállításoknál, melyek évtizedeken át tartottak, mindannyiszor küzködnie kellett a nehézségekkel is, melyek
a hajózást a Béga csatornán és a Fehértó posvány aiban olyanynyira megnehezítették, a Kulpán pedig Károly városig fleg nyá-

mikor a
Az 1795-beu

ron,

víz alacsony volt,

majdnem

lehetetlenné tették.

-)

létesített rajnai császári flottillát, mely 7 ágyúnaszintén a sajkások látták el. Azon évi febr. 28-án
állott,
szádból
»)

=)

Birago : Gescli. Daten.
V. ö. Anleituug- für die erste Navigatious-Direction.

DR. SZENTKr.ÁRAY

J.

A DUXAI HAJÓHADAK TÖRTKXETE.
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3 sajkás tiszt és

200 sajkás egész Mainzba

küldetett, a rajnai

hajóhad fállomáshelyére. Okt. 28-án a 7 császári ágyúnaszád
és még 7 szállitó hajó Mainz mögött a Rajna balpartján volt
egybegylve. Éjjeliül órakor a folyam jobbpartjára evedzett a

honnan Nonnen-Au mögé Ginsheimba távoztak. Itt
Kolonne Williamst s folytatták útjokat a Motzbergerés Jakobsberger-Au felé. Október 29-dikéu, reggeli 4 órakor,
a Rajna balpartjáu Markhof és Hackenheim közt kikötöttek.
A teherhajók a rév közelében maradtak; az ágyúnaszádok
azonban egyenl távolságban egymástól, akképen sorakoztak
egyik parttól a másikig, hogy a francziákuak távolról hidnak
tnt fel a császári hadi hajók fekete vonala, s abban a hiedelemben voltak, hogy az osztrákok a múlt éjszaka áthidalták a
Rajnát. Ez a téves föltevés nem csekély aggodalmat és zavart
idézett el a franczia táborban. Azt hitték ugyanis, hogy a
Rajnán nagyszámú osztrák csapatok vonultak már át a képzelt

hajóraj, a

fölvették

hid segitségével, és a franczia hadsereg jobb szárnyára fognak
támadni. Kolonne Williams rnagy a hajókon hozott szárazi
csapatok egy századával és 20 huszárral partra szállott, és
habozás nélkül elfoglalta Hackeuheimt. Onnan 6 óra táján a
szomszédos Bodenheim felé vonult. Midn a második rohamjel
fölharsant, minden oldalról hirtelen megrohanta a mitsem sejt
falut s hatalmába vette ezt is. E faluban lakott Courtos tábornok, a jobb szárnyon álló 9-dik franczia hadosztály parancsnoka.
Yolt vele a faluban egy szakasz gyalogos és némi lovasság is.
Az osztrákok azonnal a meglej)ett és megzavarodott ellenségre
vetették magokat s a legtöbbet közlök leszabdalták. Egyidejleg Bodenheim megrohanásával a 7 ágyúnaszád is megszólaltatá ágyúit. Az ágyúk dörgése csak fokozá a fej nélkül ide s
tova futkosó franczia katonák és a megrémült lakosság zavarát,
mely utóbbi minden ellentállás nélkül bocsátotta aztán faluját
az osztrákok birtokába.
Mindjárt a franczia forradalom kitörésekor, 1792. évi
január 6-dikán, La Borda sajkás kapitány egy század sajkás
legénységgel Titelbl Klosterneuburgba vitorlázott, hogy a
fels Rajnán hidászi szolgálatokat teljesítsen. Néhány hónappal

késbb

rel az

(1792. nov. 21.) egy titeli sajkás hadnagy 29 emberInn-negyedbe és Csehországba küldetett a császári had-

két futóhid kezelésére. A következ évi február
8-dikán ismét egy sajkás század menesztetett az alsó Rajnára,
utászi és hidászi szolgálatra. Olaszországba 1794. évi máj.
31-én egy fhadnagy ment 67 sajkással, szintén hidászi teendket végezni. Ugyanekkor a Lengyelországba küldött 12 pontonnak és 4 futóhidnak ellátására is titeli sajkásokat használtak
egy fhadnagy, egy alhadnagy és 154 sajkás ment fel akkor

sereghez,

líS
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Lengyelországba. Egy hadügyi tanácsi rescriptum értelmében
tartoztak a vármegyék, melyeken e sajkás had Gácsországba
utaztában átvonult, elfogatokat adni alájok. 1795-ben egy
kapitány, két hadnagy és 50 sajkás, 1796-ban újból 1 sajkás
tiszt és 30 sajkás Olaszországba küldettek, a vizi hadmveletekben részt veendk. Az 1796-dik év végéig immár az összes
sajkás századok igénylie voltak véve a különböz csatákban.
Campo-Formonál létrejött béke után csak egy részök láthatá
ismét hazáját.
Csak ekkor, 1797. évi május 1-én, valósulhatott meg 11.
József császárnak az ötödik sajkás század felállítására vonatkozó rendelete. Idközben a császár akarata szerint a dunai
gályák is eladattak, vagy teherszállító hajókká és kereskedelmi
dereglyékké alakítattak át. Ezzel végkép elfiiuf a termetes dunai
hadigályák korszalca! Oly nagyszabású, óriási mérv hadi hajókat, a milyenek évszázadokon keresztül szeldesték és disziték a
hatalmas Dunát, nem látott többé a késbln nemzedék. Pemler
kimustrált
sajkás parancsnok volt utolsó gondviseljök.
gályák raatróznépe szabadságoltatván, haza bocsátatott. Pemler
a háborús idkben szerzett érdemei elismeréséül ezredessé,
és eszéki térparancsnokká neveztetvén ki, elbúcsúzott saj-

A

A

kásaitól.

^

Helyébe 1798-ban Stanisávlyevics Áront léptették el
1801. évi
a titeli sajkások rnagyává. Még mieltt az 1799
háború kezdetét vette volna az elbbeni hadjáratok fáradalmait még ki sem pihent sajkásokat ismét kimozgatták a hadi
események helyeikbl. 132 embert az olasz csatatérre, 224-et
Klosterneuburgba, onnan a Lech folyóra, majd ismét 50 embert
a közben beállott hézagok kitöltésére ismét Klosterneuburgba
rendelt ki a fvezérlet. A titeli hajóállomány ekkor 1 ketts,
2 egész-, 4 fél- és 8 rsajkából állott. A sajkások kerületében
1801. évi telepítések következtében annyira
pedig az 1800
felszaporodott a lakosság száma, hogy egy 1808. évi decz. 11-én
kelt udvari hadi tanácsi rendelet értelmebenGyurgyevoésNádalj,
most települt községek, szintén a titeli sajkás kerületbe kebelez-

—

—

A

gazdatetvén be, a hatodik sajkás század is felállítható volt.
sági territórium, melyen most az egész sajkás ezred kiterjeszkedett s melyet birlalt, 100,000 holdból álló szántóföldet, mezséget
és rétségeket foglalt magában. Az újonnan telepitett és újonnan
bekebelezett községekkel együtt 14 község tartozott most a
Titel^ Gardinovcze,
névleg
kiszélesbitett sajkás-kerülethez
Lok, Villovo és Mosorin (I. század) Kovil, Samacz és Kacs
Goszpodincze és Szent-Iván (III. század) Josephs(II. század)
;

:

;

;

;

dorf vagy Zsahlya (lY. század) Csurog (Y. század) Gyurgyevo
és Nádalj (YI. század). Yolt akkor a hat sajkás századnál 6
;

;

19*
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kapitány, 5 fhadnagy, 5 alhadnagy és 5 zászlótartó. Ez a létszám idk folytán majd nagyobb, majd kisebb volt, de folytonosan változott, a körülmények és szükség kíivetelményei
szerint. Mikor 1805-ben a háború Francziaország ellen ismét
megújult, a sajkások szolgálata éppen úgy, mint ez eltt, de
szüntelen igénybe vétetett. Stanisávlyevics maga is Olaszlátta el 2 kapitánynyal, 2
országba hivatott a hadsereghez, s
hadnagygyal és 2 fhidászszal a hidépitési teendket. Egy
másik 195 emberbl álló- sajkásosztály ez alatt a németországi
császári sereghez Welsbe kapott meghívást, hol utászatra, meg
ponton kezelésre használták. 1808-ban jún. 21-tl szept. 4-éig
a komáromi várterület szélesbitésénél és a bástyák újraépítésénél hasonlóképen sajkások dolgoztak. Ugyanekkor az Al-Dunán
voltak elfoglalva itthon maradt társaik. A hadi kormány
ugyanis egyenként 2 fél- és 2 negyedsajkát a hozzá tartozó legénységgel és az összes fölszerelvénynyel Páncsovdra és Zimonyha teleintett át, hogy az ottani liatárcordont még johban megersítse.

(Cordons-Csajken-Posten). Titelbeu maradt 1 ketts-. 4 egész8 fél- és 4 negyed sajka. 1809. évi márcz. 1-én a sajkások tartalékcsapata és úgynevezett »országos-osztálya« is (LandesDivision) életbe lépett.
Az 1809. évi franczia háborúban pontouier és sajkás szolgálatokat végzett a titeli zászlóalj. Két sajkás század Olaszországban a pontonoknál, hét század pedig az akkoriban ideiglenesen
felállitott komáromi és szentendrei dunai sajkák benépesítésére
használtatott. Ugyanis 1809. évi jún. 8-dikán és jún. 20-dikán
kelt rendeletekkel 1 ketts-, 2 egész-, 5 fél- és 1 negyed sajka
Komáromban, és ugyanilyen hajóraj a Buda fölötti SzentEndrén is szerveztetvén, a két hajóraj vizi hada s ezenkívül
még 2 század szárazi fegyveres nép ugyancsak a titeli sajkások
közül került el, föl sem említve itt a sajkás kerületbl szedett
azon vinkovczei huszárszázadot, mely nyáron át Szlavónia
határszélein rizte az országot a száguldozó török rablók becsafranczia hadi foglyok rkiséretét Eszékrl Péterpásaitól.
váradra és Temesvárra rendszerint ugyancsak a gyalog sajkás
katonaság képezé a sajkás tüzéreket pedig gyakran szólították
be Péterváradra, hogy a szárazi had s a várbástyák ágyútelepeit
ellássák. 1811-tl 1813-ig, a szerb-török háborúk alkalmával,
Klenak és Mitrovicz közt 4 fél- és 6 negyed sajkából álló figyel
sajkás osztály létezett a Száván. Népességét 1 kapitány parancsnoksága alatt 1 fhadnagy, 2 alhadnagy, 1 hidmester és 208
közsajkás tette.
1813. évi júl. 4-dikén ismét Klosterneuburgba küldetett
egy sajkás század. Átvett ott 30 pontont és a rajnai seregbe
osztatott be. Júl. 30-dikán Eszékre ment egy század pontouier

A

;
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azonkívül, miut fentebli már említve volt, Páncsován és Zimouybau ellátták a cordous/.olgálatot, Pétervárad és
Újvidék közt pedig feutartották a dunai közlekedést, s a hajó-

szolgálatra

bivatalnál

;

is

szolgáltak.

Midn

a porta 1806. évi decz. 30-dikáu megizente Oroszországnak a háborút, sajkáinak egy nagyobb raját ismét a
Dunára küldé. Az oroszok Meiendorf tá])oruokot bízták meg a
dunai tartományok megvédésével, ki hasonlóképen hajóhadat
rendelt a Dunára, a törökök által idközben visszaszerzett
Duna-torkolati hajóharczok most is
Ismail elfoglalására.
Tschatal szigete, Ismail s a többi erdített pontok körül mentek végbe, mint néhány évvel ezeltt. Ezúttal azonban nem
sikerült az oroszoknak a múltkoriakhoz hasonló eredményeket
kivívniok. Az orosz hajóraj ápr. 10-dikén beevedzett ugyan a
Sulina-ágba, de egy 8 lövegbl álló török ágyúüteg elvételén
kívül nem volt képes egyéb eredményt felmutatni. Míg az orosz
hajóraj lusta lassúsággal folytatta útját fölfelé a Dunán, az
alatt a törökök idt nyertek megersíteni Tulciát s ezt a Dunaágat úgy elzárni, hogy azon az orosz hajók egykönnyen kereszFranczia- és Oroszország közt megintül nem hatolhattak.
dult békealkudozások alatt szünetelt az orosz-török háború is.
Az orosz hajóhad csak 1809-ben tzte ki árboczaira újból az
ellenségeskedések jelvényét, midn Prosorovszki berezeg az
orosz hadsereget Galatz alatt a Dunán átvezetni, a Trajáu-

A

A

sánczig elnyomulni s Ismailt hátba fogni szándékozott. Az
oroszok terve azonban most sem sikerit a dunai átkelést nem
voltak képesek kierszakolni sem Galatznál, sem Kladovánál.
Végre aug. 7-én Harting orosz tábornok a Pruth torkolatánál
áthidalván a Dunát, lehetvé tette az orosz flottának Isakcsit
és Tulciát elvennie és a Dunán fölhatolva, a galatzi orosz flottil;

lával egyesülnie.

A

hátba fogott

s

most már minden oldalról

az oroszok hatalmába került.
vár bombáztatása alkalmával, augusztus 20-dikán, a török
flottillát is fölgyújtották az oroszok. 1810. évi június 4-dikén
Szilisztria is az oroszoké ln. Ezzel az orosz flottának a Duna
bekerített Ismail másodszor

is

A

torkolatától 50 mértföldnyire fölfelé szabad útja nyílt, st
Szilisztriánál hajóhíd is épült, mely az összeköttetést az oláhországi eleségtárakkal fentartotta. Az orosz dunai flottának

további sikereit mi sem akadályozá többé. 1810. évi szept.
27-dikén Rustschuk és Gyurgyevo is elestek; a törökök kénytelenek valának mind a két Duna-partról távozni. 1811-ben az
orosz csapatoknak dunai átmeneteit igyekszik akadályozui az
idközönként újabb szállítmányokkal fölfrissített török hajókét ellenséges hajóraj közt ezentúl szüntelen csak a
had.

A

dunai átmenetek miatt folynak a harczok

:

így Yiddinnél,

Lom-
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Paláukánál, Rustschuknál, Turtukaiuál, Szilisztriáiiál és Kalafátnál. Szilisztriának 1829. évi jún. 30-dikán történt végleges
átadása alkalmával, az al-dimai török hajóraj is az oroszok

hatalmába

került.

^)

ezek az al-dunai tartományokban és nevezetesen a
Duna torkolatában a külhatalmak részérl történtek, addig az
osztrák folyami hajóhad semmi háborús actióban sem vett
részt. Csak a déli határok hadászati pontjainak és a vizi közlekedésnek biztosságát rizte, vagy az ország vámtörvényeinek
sértetlenségét óvta a csempészet ellen. Egyfolytában egész
1848-ig állandó s jótékony békének örvendvén, eléggé módjában állott magát taktikailag alaposan képezni, s a mellett
katonailag és társadalmilag elnyösen fejldhetni. 1813-tól
kezdve 1850-ig már ezredesi rangot viselnek a titeli sajkásfnökök. Az ezredes mellé beosztott rnagy most már csak
alsóbb fokú katonai hatóság, a mi kétségkívül arra mutat, hogy
a sajkásezred ama évek alatt izmosodott erben és gyarapodott létszámban s katonai tekintélyben. Stanisávlyevics Áron
sajkás parancsnokot bárói ranggal diszíté fel a király. Utána
Magdics János, Zsivkovics Timoiheus, Jankovics Ferencz, Appel
József és Beller György ezredesek következtek, kik közül azok,
kik a kor szellemét megértették és mint honpolgárok alkalmazkodni tudtak, társadalmi elismerésben is részesültek a sajkás kerülettel határos vármegyék magyar nemességénél. így a
közkedveltségü Appelt Bács és Torontál megyék 1840-beu,
Mollináry Károly rnagyot Torontál megye 1846-ban tábla-

Míg

birákká választá.
E békés viszony a sajkás nép és a polgári elem, a katonai és világi közhatóságok közt az 1848-dik évi sajnos események által bontatott fel. Ezen eseményeket lelketlen izgatók
és chauvinista népámitók idézték el a déli szlávság egyesülési
eszméinek hangoztatásával. Szították a magyar nemzet elleni
1) Birago : Geschiclitl. Daten über die Donau Flottille. (Bécsi hadügyi levéltár.) Báró Bifago Károly (szül. Majlandban 1792. áj)r. 24.) cs. és
kir. lombard-velenczei nemes testr-ezredes és utász-dandáruok, ki hátrahagyott kézirati munkájában a dunai hajóhadakról számos adatot gyjtött egybe és tett közhasználatúvá, kifogástalan hitel és a hadügyekben tökéletesen jártas egyén. Megérdemli, hogy közleményeit, melyekre
a szövegben hivatkoztam, aggodalom nélkül elfogadjvik. Történelmi
hitelességét egyaránt ajánlja tudománj'os képzettsége és széleskör
tapasztaltsága vizi hadügyi dolgokban. Páviában, mint a történelem és
földrajz tanára, hosszabb ideig oktatással foglalkozván, késbb Milánóba,
a katonai földrajzi intézetbe helj'eztetett át. így tehát mindenképen
küldé ki, hogy a Dunát és Szávát
szakember. Az udvari hadi tanács
katonai szempontból tanulmányozza, egyúttal a sajkások zászlóalját is
megtekintse, és annak újabb követelmény átalakítása iránt javaslatot
készitseu. {Meynert : Oester. Militár Conversations-Lexicon.)

t
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gylöletet s kilátásba helyezték a uépuek, hogy önálló szerb
nemzeti tartományt és választott deszpotát fog kapni.
sajkásokra végzetessé vált szomorú emlék forrongás a titeli ezredben már ápril hó közepe táján jelentkezett s
Belgrádból, Újvidékrl, Karlóczáról és a horvát határrvidékrl mind jobban tápláltatott. Tetpontjára hágott az izgatottság, midn a magyar korjuány ama rendelete, melynek értelmében a végvidék is a magyar minisztériumtól tétetett függvé,
a sajkásoknál kihirdettetett s a bánná választott nemzetiségi izgatónak, Jellasics Józsefnek helyeslésével Titellel szemközt, a perlaszi Tisza-parton, szerb tábor vonatott össze.
sajkás zászlóalj Olaszországban volt ugyan ekkor, de a honmaradt
sajkás garnisonban is oly vészes reactionárius szellem és fegyelmetlenség kapott lábra, hogy a legtöbb tiszt, midn a felülrl
izgatott és pártfogolt fékezetlen tömeggel boldogulni már nem
tudott, megszökött állomásáról és sietett biztosságba tenni
személyét, családját és vagyonát.
sajkás falvakban a nép
harang és dobszó által összegyjtetvén, azon ürügy alatt, hogy
a magyar kormány hajókon katonaságot küld a Karlóczán
ülésez szerb odbor feloszlatására, felszólíttatott, ne engedné
ezt megtörténni. Az odbor ügynökei faluról falura jártak, fegyverezték a népet, mely aztán Karlócza és Újvidék közt nagy
tömegekben szállott táborba. Június 6-dikán, a péterváradi
határrök egy ers csapata, az odbor által ezredessé nevezett
Csicsa Joannovics sajkás hadnagy vezérlete alatt, bevonulván
Titelbe a sajkások zászlóaljának székvárosába, s a népet felbujtogatván, Molliuáry Károly akkori rnagyot, az Olaszországban távollev sajkás parancsnok helyettesét felszólitá,
hódolna a karlóczai odbornak és adná ki a zászlóalj ágyúit,
sajkáit s egyéb fölszerelvényeit a magyar ellenség leveretésére.
hazafias érzelm Mollináry, Csernovics Péter kir. biztos
által a teendk iránt eleve értesítve, ellentállást kísérlett meg
ugyan a föllázadt csapattal szemben de mivel tisztjei hármat
kivéve mindnyájan Joannovicshoz pártolának, kénytelen volt
utóvégre engedni az erszaknak.
sajkás kerület fölötti commandót most Joannovics vette át, felnyitotta a császári arsenált és 110 ágyút kiemelvén abból, laffettákra ersitteté, hogy
a harcz megkezdésére készen legyen. Innen a nagy római
sánczokhoz vezeté Joannovics a Bács és Torontál megyékbl,
valamint a végvidéki szerb tájakról érkez szökevényekkel
naponként szaporodott sajkás tábort, s Temerinnel szembe
elsánczolá magát.
sajkásoknak Zimonyban állomásozó alkatrésze, a mint a titeli eseményekrl értesült, szintén felmondván
tisztjeinek az engedelmességet, hajócsapatával rögtön Karlócza
alá evedzett s a szerb odbor parancsai alá helyezte magát. A

A

A

A

A

;

A

A
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sajkások megérkezését nagy lelkesedéssel fogadták Karlóczán.
hadak összpontosítása és a magyar kormány erélyes intézkedései miatt már-már csüggedni kezd odbor most annyira
felbátorodott, hogy nem csak nem távozott el Karlóczáról, a
mint elbb a Karlóczát ldöz Hrabovszky ágyúinak dörgése
alatt határozta volt, hanem ezentúl még lelkesebben foglalt
állást a nagy »Szláviának« ábrándos ügye mellett. Minthogy
pedig Mollináry rnagy, a sajkások zászlóaljának helyettes
parancsnoka, mint fentebb említve volt, a lázadáshoz nem
csatlakozott
Sztratimirovics György a hatalmába kerített
»Duna« gzhajón, június 15-én 500 fegyveressel Titelbe ment,
a parancsnokot letette, minden hadi szereket lefoglalt s az
odbortól függ parancsnokságot nevezett ki.
sajkások példáját pár nap múlva az egész péterváradi ezred kerülete is
követte, azontúl szintén az odbort ismérvénél felsbbségének.^)
Egyébiránt a szabadságharcz egész idtartama alatt
egyetlen kimagasló hadi tényt sem jegyezhetni fel a haza iránti
kötelességérl csúfosan megfeledkezett ezen sajkás nép régi
érdemlajstromába. Hogy a titeli plateaiit a magyar sereg többszöri támadása daczára megtarthatták, az sem az
érdemök,
hanem a stratégiai fontosságú hely természetes fekvésének
tulajdonítandó. Mindenütt, a hol kitörve zugolyaikból vagy
földsánczaikból, nyilvánosan megjelentek, átok és gyász követé
lépteiket. Csak rablásokban, pusztításokban és szégyenletes
vérengzésekben tüntették ki magokat. Szekereken kalandozva
be a bácskai és torontáli rónaságot, rjöng kicsapongásaikkal
a békés lakosság közt mindenüvé csak siralmat és rémülést
terjesztettek; ellenben valahányszor a magyar hadsereggel
kellett mérkzuiök, kudarczot és szégyent arattak. ^ Számos
vereségeik Goszpodinczénél, Földvárnál, Csurognál, 0-Becsénél, Török-Becse alatt, Yerbásznál és Szent-Tamásnál a magyar
függetlenségi harcz történetének azon lapjain sötétleuek, melyek
Damjanics, Perczel, Nagy Sándor, Guyon, Kiss Ern, Csuha és
Fack vezéreink, meg a Turszky-ezred, a József-huszárok és a
nemzetrök hsiségét megörökítek vala. Bizonyára Isten büntet igazságszolgáltatása, mely különben minden átkos cselekedetnek múlhatatlanul nyomában jár, hogy éppen a szerb vérbl
eredt Damjanics és Földváry Sándor mérték rajok a legérzékenyebb csapásokat. Honvédeink mindenütt halált megvet
ritka hsiességgel, elszántsággal és kitartással küzdöttek elleuök, míg az árulóknak Szerbiából is gyarapodott erejét végkép ki nem merítették. Guyon az egész sajkás területet elfoglalta és fölégette, egész Mosorinig és Titelig. Magok a fegyve-

A

:

A
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Horváth M.

— 221.
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res sajkák legiukábl) szerb örjárati és szállítási feladatokat

forradalombau Davidovacz kapitány paraucsHatályosabb hadi actiót ezek sem fejtettek ki
fegyveres hajós nép összesen 137 emberbl állott. Egy
sehol.
ízben megjelent két sajka Csurog alatt a Tiszán és Damjanicsot ostromolta de Damjauics ütegei ell csakhamar lélekszakadva vitorláztak vissza a titeli kikötbe. Bátorságosan nem
is igen közlekedhettek a Tiszán sajkák
legföUebb a Titel és
Zalánkemén közti torkolatban. Annál élénkebb volt közlekedésök az Al-Dunán Karlócza, Zimony és Belgrád közt, a hol
teljesítettek a

uoksága

alatt.

A

;

;

mind a két partot a szerb

reactio tartá elfoglalva.

A pacificatio

után egy ezredesre és egy rnagyra bízatott
ismét a sajkások vezénylete. Rendelkezésére béke idején a
következ személyzet állt a központban 1 kezel kapitány,
1 hadbíró, 1 számfejt, 1 telekkönyv vezet, 1 zászlóalj i hadsegéd, 1 ezredorvos, 3 alorvos, 3 hadapród, 3 hadiruok, 1 fdobos,
i kürtös, 3 rvezet, 1 porkoláb, 2 számoló segéd, 2 tiszti
szolga. Továbbá az egyes századoknál 4 kapitány, 2 kapitányhadnagy, 6 fhadnagy, 6 alhadnagy, 6 f-hídmester, 6 sajkás
rmester, 1 tüzérrmester, 36 sajkás káplár, 6 tüzérkáplár,
6 számoló segéd, 12 dobos, 72 sajkás alkáplár, 12 tüzér alkáplár, 48 ács, 120 tüzér, 900 közsajkás és 18 tiszti szolga. Az
összes békeidei létszám: 1287 ember. ^) Hadi lábon 1981 emberre emelkedett a sajkások létszáma. Ha az ezredes háborúba
vonult, helyette az rnagy volt a sajkáskerület parancsnoka. ^)
Az 1850. évi máj. 7-én kelt határrvidéki alaptörvény értelmében »a sajkások ffrülete elválaszthatatlan alkatrésze az
osztrák monarchiának. « Czéljok marad a régi: »ó' Felségének a
császárnak és királynak békében és háborúban, bel- és külföldön, a. legmagasb rendeleteid értelmében, minden katonai szolgálatot teljesíteni s a bens végvidéki intézmények föntartását
elmozdítani. Ezért kapják a sajkás községek törvényszer
javaikat, úgy a magok, mint maradékaik részére, igazi és
állandó birtok gyanánt. « 3)
1849-ben az olaszországi császári tartományok rizetére
a Gardatón is állíttatott egy hadi flottilla. Alapját egy évvel
elbb megvetették ugyan, de mködését tényleg csak 1849-ben
kezdé Eivában. E Üottílla felállításának szükségét már régen
érezték hadi körökben. Az olaszok ugyanis rég idktl fogva
kiválóbb hajlandósággal viseltetvén Osztrák-Tirol iránt, gyakran csábíttatták el magokat, hogy ama tartományba fegyveres
:

:

»)
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ervel betörjenek éppen oly helyeken, hol egyedül csak alkalmas hajóhaddal lehetett ellenséges czélzataikat megakadályozni.

Ha

Ausztria már elbb

is

fentartott volna ilyen flottillákat az

sem Peschierát nem

lehetett volna kiéhezeltrni a piemontiaknak és iolkelknek garázdálkodásait. Elvégre sikerült Mollináry Antal
lovagnak és táborkari kapitánynak sok fáradsággal létrehoznia
a rivai gardatavi császári flottillát, melynek aztán ö lett els
parancsnoka. E flottilla IS-lQ-ben egy hadi gzösbl s néhány ágyú- és rakétanaszádból állott.
gzhajóknak hadi czélokra felhasználása csakhamar
általánossá ln hadseregünknél. 18ö4-dik évi öszszel I. Ferencz
József császár és király parancsolatáhól a Dunán is reorgamsdlhadi fölszerelvényeknek és a hadi hajók
tatott a ^acZi/ifofíi7Zrt.
szerkezetének hirtelen és nagymérv fejldése egészen háttérbe
szorítá, eltörpíté, de st fölöslegessé tévé most a sajkások vizi
hadintézményét, melyet a beállott szükség szerinti követelményeknek megfelelen már 1848— 1849-ben is igen gyakran gztiteli sajkások utolsó parancsnoka,
hajókkal kellett pótolni.
Weíjmann János alezredes, még csak 1853-ig vezényelt a
sajkások azután maradlobogós, vitorlás dunai sajkaraj élén.
tak még néhány évig határrségnek, de már csak mint szárazi
had, vagy mint az utászok és hidászok kiegészít osztálya szerepeltek. Ezzel végkép letnik a dunai hajóhadak régi, kétezer
sajkák kiemeltetéves intézménye a törté ndmi /«f/ia/aíTo7
nek a vizbl, teljesen leszereltetnek és vagy vásárra kerülnek,
vagy a titeli és péterváradi hajóhidak fentartására használtatnak fel. Harminczkét esztendeje már, hogy nem látunk fejedelmi
Dunánkon vitorlák szárnyain leng és emberi izmokkal hajtott
hadi hajókat. Helyökbe korunk újabb, geniálisabb, de borzasz-

olasz tavakon, akkor

sem nem

tetni,

kellett volna

A

A

A

A

.'

A

had eszközei léptek. Maholnap alig lesz már valaki az
közt, ki egykoron szemtanúja volt a Dunán vagy
a Tiszán a díszben kivonuló sajkások fényes, festi látványosságának. Az sidk ereklyéit, melyeket a történelem szelleme és a
költi hangulat lengett körül, a sokkal komorabb és sokkal reálisabb aczélpánczélú dunai gözflottilla váltotta fel. Els kapitánya
Baumrucker József volt és Pesten székelt. Hajóállományát
gzösök 24 és 12
több hadi gzös és szállítóhajó képezé.

tóbb

vizi

él nemzedék

A

fontos ágyúkkal, hosszú taraczkokkal és rakétaütegekkel voltak
flottilla legénysége matróz szolgálatokat teljesífölszerelve.

A

tett,

ronyt

ellátta az ágyúkat, és

rjáratoknál puskát és vágó szu-

viselt.

Valamint a Gardatón és a Dunán, úgy a Lago-Maggiorén,
a, velenczei Lagunákban h császári hadi flottillákat léptettek életbe. A gróf Radetzky tábornagy által Velenczében
a Pón és
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felállitott

Lagima-Üottilla a tengerészeti fparancsnokság által

láttatott el járómttvekkel; a többi helyi flottillák, kivéve a dunait,

melynek hajói 0-Budáu készültek, a

Az

trieszti arsenálból

kapták

Dunán, Pón,
Gardatón, Lago-Maggioréu és a Lagunákbau 16 hadi gzösbl és 50 szállitóhajóból állott. Minden egyes flottillának külön
kapitánya volt, kik közül 1849— 186 l-ig a már említett Baumrucker József Budapesten, Fritsch I(/ndcz a Gardatón B,ivában,
Wasserihal Konstantin a Pón majd Veronában majd Páviában,
Kratky Antal a Lago-Maggiorén Milánóban és Gollas Károly
fölszerelvényeiket.

összes hadi hajóállomány a

Yelenczében birták székhelyeiket. Az egész császári flottilla a
tábornoki karnak alárendelt »flottilla-föparancsnokság« alatt
állott, mely Klosterneuburgban székelt. Flottilla-fparancsnokká a vizi hadászat körül sok érdemeket szerzett Mollinary
Antal neveztetett ki ezredesi rangfokozattal és fizetéssel. ^)

Ez

az állapot

is

csak 1861-ig tartott.

Az

olaszországi

tartományok elvesztésével bekövetkezett politikai változások. A dunai jlott illa fenáll ugyan még
most is néhány miivészi szerkezet moniteurhen, de már neni
önálló folyami hajóhad töhhé, hanem osztálya az osztrák-magyar
hadi tengerészetnek.
O Felsége a király, 1872. évi június 9-én kelt legfelsbb
nyilatkozatával, végkép megszüntette a katonai határrrendszert
sajkás kerület, a többi
a titeli határrzászlóalj területén.
határrvidékkel együtt, törvényhozási és kormányzati tekintetben is Magyarországhoz lett visszacsatolva. A volt sajkás
eltörölték az olasz

flottillát

A

kerület beosztásáról, közigazgatási és törvénykezési rendezésérl és a törvényhozásban képviseltetéséröl az 1873. évi
XXVII. törvényczikk intézkedik. Ennek értelmében a sajkások
kerülete Bács-Bodrogh vármegyébe kebeleztetett, s mint a
titeli és zsablyai szolgabírói járásokból álló külön választókerület, egy képviselt küld

>)

Meynert

202—217.
=)

:

Gescli. d.

ma

Kriegswaseus

11.

1873.

a magyar országgylésre.

é. 24. tcz. 7. és 22. §§.

—

u. d.

Vanicek,

-)

Heeresverfassung. IV. k.
id.

iii.

IV. k. 581

— 583.

11.

V.

Folyami hajóhadunk szervezete, katonai és társadalmi
viszonyai.

A

dunai hajóhad, mint az eladottakból láttuk, Magyarország fenállásáuak els századai óta a, legutóbbi idkig,
bizonyos fizetésért, javadalmakért és eljogokért szolgáló fegyveres népe volt királyainknak. Fejedelmeink az ország jövedelmi
forrásaiból vagy magán vagyonukból, olykor mind a kettbl,
továbbá még a nekik adományozott jószágokból tartották fen
király személyének és
ket. Rendeltetésök mindig ugyanaz
az országnak örizete, hadakozás az ellenséggel hen a hazában és
külföldön, fegyveres segélyezése a szárazi hadaknak, eleség, hadi
:

<(•

szerszám és csapafnk szdllitása folyamainkon.
Létjogukat hajózható vizektl átszelt hazánkban a természeti körülmények indokolják. ^) Valamint szárazon a terje') Ugj^anezeu kürülinények kényszeviték már a rómaiakat is dunai
hajóhadak tartására. Salamon Buda-Pest történetéhen élénk közvetlenséggel mutatja ki a római vizi erö alkalmazásának szükséges voltát. vHa
lóháton
úgymond
át lehetett is úszni a Dunát, zsákmánynyal terhelve bajos volt visszaúsztatni rajta. Ellenben a börzsönyi hegység
öserdeiben lehetett egy kis flottára men ladikot, talpat összeteremteni,
a part egy-egy rizetlen pontjához ereszkedni vele, s csúffá tenni a nagy
birodalom híres határreit. St még kényelmesebb volt egy szép holdvilágos hosszú éjszakán a Garamon, Ipolyon, mikor vize b, evedzni le a
Dunába, s meg sem állani valamely erd külvárosáig, melynek ha kapuit
véletlenül meglephetik kora hajnalban, oly tettet visznek véghez (egy
ellenséges hadsereg t. i.), hogy hire fut az egész birodalomban. Jó ladikokkal ügyes evezk, lefelé nyolcz-tíz óra alatt megtehették az utat az
Ipoly torkolatától Budáig is. Váczon kezdve le Titelig ily kényelem nem
kínálkozott. Ezen a vonalon egy oly víz sem szakad többé a Dunába,
melyen ladikkal és tutajjal lehessen aláúsztatni. A visegrádi hegység a
piráteriának, a vizi rablásnak classikus fészkévé válhatott, ha mind vízen,
mind szárazon útját nem állják a rómaiak. Gondoskodtak is ilyes eshetségek meggátlásáról, s általán az egész vonalon a Duna és partjai biztosításáról. Úgy látszik, egymást érte itt a sok vár és ersség. Nem is említem

—

—

a Pesten alul Harasztinál, Ercsinél, Ráczkevinél, részint a szigeten,
Szt.-Endrénél,
részint a balparton talált várromokat s ketts várakat
Dunakeszinél, Bogdánynál, az Ipoly torkolatánál, Szobbnál, Esztergomnál stb.« (I. r. 27:3—276. 11.)
:

:
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delmes síkság alkalmas nyeregben ülö és gyalogló hadak erejének kifejtésére azonképen a folyamok és nagy vizek sík tükre
is alkalmas az úszó hadaknak taktikai mozdulataira. És valamint a szárazföldet szárazi seregekkel, úgy viszont a vizek
messze elnyúló vonalait csak vizi hadakkal lehet nem csak a
benyomuló ellenségtl oltalmazni, de stratégiai mveletekre is
üdvösen használni. Oly országokban, hol a hadakozás nem csak
szárazon, hanem vizén is lehetséges, a szárazi sereg csonka ernek és sok esetben gyámoltalan hadi tényeznek bizonyulna,
ha még egy másik, a vizén használható hadelem ki nem egészítené. E szempont ffontosságúnak tnik fel különösen hazánkban, melyrl a világtörténelem ezt a dicsséget jegyzé fel
Regnnm Hungáriáé cmtiquissimum totius chiisfUüntatis ante:

miirale

et

propugnaculum

!

A

fegyveres hajós népet kezdettl fogva mindig magyar
véreink és mellettök a haza déli tájain lakó szlávok : szerbek,

horvátok és dalmaták szolgáltatták Magyarország vizi erejéhez.
szláv népfaj leginkább hasonlított a katonának született
magyarhoz. O is eszes, bátor, megismert czélokért hevülni tudó,
nagy fáradság ellen is rendkívül edzett. Hazájok a Duna, Tisza,
Száva és Dráva partvidéke, a jelenlegi Szerem, Bács-Bodrogh,
Torontál és l^emes megyék területe. Biztos történelmi adatok
szerint már a YII. század els felében telepedtek ott szláv
fajok, mikor a Kárpátokon túli hazájokból a Balkán aljába
költözködtek. A magyar és a szláv képezé tehát törzsét a dunai
liajóhadaknak, mely körül olykor idegen kisegítk is csoimrtosídának. Szövetségeseket és idegen harczosokat segítség gyanánt mindenkor szívesen láttak a magyarok. Különösen Anjou-

A

királyaink idejétl fogva szembeötl a törekvés magyar seregeinket idegen elemekbl szaporítani és ersíteni. Mentl jobban
növekedett a magyar monarchiának hatalma kifelé, és minél
mérvadóbbá lu Magyarország befolyása az európai viszonyokra,
annál követelbben lépett fel a szükség olyan hadcsapatokat

melyek a királyt esetleg külföldi háborúkba
követni tartoznak. Urslingeni Werner berezeg, az úgynevezett »nagy kompániának* szervezüje,már 1314-ben számos német
zsoldost vezetett I. Lajosunk zászlai alá, az olaszországi hadjárat alkalmával. Zsigmond 1428-ban olasz íjászokat hívott be
Hunyadiak alatt pedig annyira megszilára törökök ellen.
tartani harczkészen,
is

A

dult INIagyarországban a zsoldrendszer, mint Európának bármely más civilisált államában. Az akkori olcsóság kényelmes
életet biztosított a zsoldos katonának. Akadt tehát vállalkozó

több a Nyugat minden tartományaiból. Hunyadi
Mátyásnak messze kiható terveit különben sem elégitheté ki az
s magyar hadrendszer. Nagyratör terveinek keretébe sokkal

kelleténél
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jobban

beillett az

idegen zsoldos, kinek tulajdonképen

volt hazája, ki az országokat és tartományokat, a

vezérei

parancsolatából

elvetdött,

tekinté, és a királynak, a ki fizette,

bármikor használható eszköze
czéhreudszer,

kivált

a

volt.

külföld

ideiglenes

nem

is

hova had-

táborhelynek

vakon engedelmesked

és

Az

Európa-szerte uralkodó
nagynépességü városaiban,

temérdek keresetképteleu embert teremtett, kik készséggel vitték brüket vásárra,
jó fizetésért és gazdag zsákmány reméhusszita háborúk Cseh- és Morvaországban, úgy
nyében.
szintén a késbbi pórlázadások Német- és Magyarországban

—

A

egész néposztályokat szoktattak a czéluélküli háborúskodáshoz.
egész hadi testvérületek (Brüderrotten) keletkeztek, melyek
zsoldért bárkinek is felajánlották szolgálataikat. Ez magyarázza
meg az idegen zsoldos hadaknak feltn szereplését legjelesebb

St

fejedelmeink uralkodása alatt, és ez adja kezünkbe a kulcsot,
hogy már a legrégibb korban idegen vegyüléket találunk a
magyarországi vizi had soraiban is. ^)
A honvédelem köteléke alól különben sem vonhatá ki
magát senki, még az országba bevándorolt idegenek sem. Számos népalkatú hazánkban soha sem is létezett tisztán magyar
nemzetiség hadsereg. Egyvelege volt az mindig a magyar
zászló fenhatósága alatt harczoló bármely eredet honfiaknak,

kik közt a szükséges testületi egységet a hazafiság szelleme és
a kötelességérzet, a törvény és a hatalom szigora, meg a közös
érdek öntudata tartá fen.
Nagy különbség volt mégis a benszülött hajóhad és azon
idegen zsoldos nép közt, melyet királyaink fleg a német gályákon
alkalmaztak, és majd az Eszakitengerröl, majd pedig Franczia-,
Olasz- és Spanyolországból hozattak be. Sem vitézségre, sem
fegyelmezettségre, sem ügyességre és kitartásra nézve meg nem
közelítek ezek a mi benszülött akár magyar, akár szláv eredet
hajós legényeinket. Az idegen tengerészek bármely fajáról
elmondható az Ítélet, melyet a hírneves Saphorin altengernagy
a dunai flottilláuknál alkalmazott hollandusokról mondott » Jó
mondja Saphorin,
de nem ismerik
tengerészek lehetnek
a szabályozatlan és nehezen hajózható Dunánkat arra pedig
mint tengerészek sokkal büszkébbek, semhogy a benszülött
magyar és szerb hajósoktól tanácsot kérjenek, vagy azok figyelszokatlan
meztetéseit elfogadják és utasításaikat kövessék.

—

:

—

;

A

éghajlatot sem bírják elviselni, úgy hogy az 1693-ban szerzdtetett külföldi matrózoknak alig egy tizedrésze volt még szolkülföldiela-e fordított költség is sokkal
gála tképes 1697-ben.
többre megy, mint a belföldi dunai flottillásokuak hazai körül-

A

*)

Mejjiiert

:

Das Kriegswesen der Ungafii,

;
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menyeinkhez alkalmazott szerény

fizetése.

A

külföldiek

sem az

országban divatos öltözethez, sem az itteni eledelekhez szokni
nem tudnak, a megsebesüléseknél pedig 200 300 frt. gyógykezelési költséget, st még fájdalompénzt is követelnek az
államtól. Továbbá a folyami hadi hajók alkalmat sem nyújtanak
nekik tengerészeti ismereteik és ügyességök értékesitésére
mert hiszen oly szolgálatra alkalmaztatnak, a mire a náloknál
igénytelenebb belföldi hajósoknak hasonlíthatatlanul több képességök van.« ^) Többi közt még tán a spanyol és olasz hadi népet
tartották háborúban minden külföldi közt legalkalmasabbnak,
bár azok is igen fegyelmezetlen és bujálkodó katonák voltak.
mi magát Magyarország hadseregének vizi erejét illeti,
annak királyaink, már a ha/jús néjpok és naszádosok korában is,
2)rívil('giáUs kedvezményeket nyújtottak, a milyenekkel a többi
hadseregnek egy osztálya sem dicsekedhetek. Ez dlfal a király

—

A

elfariásdhan

lév

föhhi csapafokfnl meglettek különhöztefve, emel-

kedettebb állást és kiréfelfs tekintélyt nyertek

E

!

kivételes állás

menté meg a király vizi hadseregét az elkorcsosodástól. A királynaszádosokról például nem mondhatni, hogy
bár sok keserves körülményeken kellett is átvergdniök
valaha teljesen

—

—

elaljasodtak volna, mint a zsoldos hadrendszernek sok salakot
fölvet korában más fizetett hadak, még a világhír fekete sereg
is.
török háborúkban szokottnál nagyobb mennyiségben fordulnak el hadseregünknél az olasz, spanyol, franczia, lengyel,
német és cseh szegdött népek de mennyire különböztek hajós
katonáink ama jobbára renyhe, fegyelmezetlen, dobzódó és
satnya külföldi legénységtl. Csodálatos, mint örökli át egyik
kor a másiktól, sokszor évezredek átugrásával, az emberi intézményeknek szellemét.
rómaiak dunai hajóhadának legénysé-

A

;

A

gét szintén privilegiális állással és megkülönböztet kitüntetésekkel díszítek fel a caesarok, bizonyára azért, hogy ezen leg-

súlyosabb hadi igát visel katonaságban a hivatási lelkesedést
és az ezen életpályához megkívántató mentl nagyobb ügyszeretetet fokozzák és ápolják. Csak így volt lehetséges önként
vállalkozó lelkes férfiakat találni a sok önmegtagadást és kitartást igényl hajóhadi életpályára. Vespasianus a dunai »classicusoknak« sast, czimert és nevet ad. Késbb a légiónak minden egyes embere római polgárjogot is nyert, és Vespasianus
70-ben márczius 6-dikán ünnepélyes okmányt állított ki a
dunai classicusok légiója számára, mely rézlapra vésve a Capitoliumban, a Júliusok nemzetségének oltára mögött helyeztetett el. 2) Eldeink olykor csodálkoznak, olykor irigykednek

1)

Feldzüge,

8)

Salamon

:

Pr. Eugeii v. Savoyeu.
Budapest története, 156

d.

— 157.

11.
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a hajóhad állomáshelyeinek kitüntetett, kivételes és eljogos
mert nem ismerik királyaink nagy horderej
czélzatát, kik si hagyományok nyomán járva, kegyelmi tényekkel és sokszor jelentéktelen kedvezményekkel tudták fentartaui
birodalmuk és koronájuk biztosságára azt a hadert, mely az
alattvalótól legtöbb önfeláldozást kivánt a királyért és hazáért.
Ma már, midn a magyar hajóhad kiváltságainak forrását és
indokait jól ismerjük, majdnem mosolyra készt a pozsonyi
dietális rendeknek egy nyilatkozata, kik az ország végházainak
1640-ik évi állapotát ecsetelvén azt mondják, hogy »Komárom
magán való végház, nem függvén más generálisságtól, Idnek
okát nem tudhatnia ^)
A magyarországi hajóhad alajpszervezeit't hezdettöl fogva
a csaJádegység, vagyis a társas együvétartozás elve képezte.
zsoldos had, mely a folyami végházak környékén a király által
adományozott hajós telkeken települt, önmaga közt egy szabad s
a czimeres nemesi rend szahályaihoz hasonló kiváltságokkal felruházott katonai társaságot képezett, melynek fejei a kapitány és
a vajdák, késbb az osztrák hadi kormány alatt a parancsnokok,
tagjai pedig mindazon ténylegesen szolgáló, vagy ezeknek házi
gazdaságát gondozó hajónép vala, mely a király felhívására,
megszabott heti vagy hópénzért és egyéb járidékokért bármikor
fölkelni és vizén harczolni tartozott. Ilyen a dunai hajóhad,
mikor keletkezik, és ilyennek ismerjük végs elhány atlása korában, a sajkások intézményében is.
történelmi folytonosság
fonala sehol sem szakad meg e speciális hadnak sok százados
életében, hanem csak módosul a különböz idk módosuló igényei szerint.
családegység elve és szabadalmaik, melyekkel
ket királyaink II. Lajos szavai szerint »sok fáradságaikért
és vérontásukért« felruházták, mindenüvé kisérik ket, bárhol
telepednek is az országban. Mindig kiváltságos hadi társadalmat képviselnek. Ok azon katonaság, kiknél legelbb lép életbe
a véder és a contribuensek elválasztása egymástól.
Folyami hajóhadunk élén, a magyar királyság els századaiban, maga a hadsereg fvezére állott. Yalószin, hogy e
fontos tisztet tengeren nevelt és a vizi hadmvészet fogásai és
fortélyaiban kellen jártas hajónagyok látták el a fvezér oldalánál és annak parancsolata szerint. Külön hajóraj -kapitányokat
és naszádvezéreket csak a XV. század második feléhen emlegetnek forrásaink.
magyar királyságnak az oligarchiával és a
betört barbár népekkel vívott harczaiban, úgy szintén az Anjouk
alatt és a német-szláv befolyás korában egyetlen önálló hajóGarák, Rozgonyiak,
hadi vezért sem ismernek emlékeink.
is

állapota miatt

;

A

A

A

A

A

')

Arla Dielalia. M.

ii.

múzeumi könyvtár.
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Zápolyák, Dócziíxk és Újlakiak, kiket 1368-tól
fegyvertények által is kitnni látunk, valósággal
vezénylik ugyan a gondjaikra bízott hajóhadat is, do nem mint
cvumk külön ezen czélra kinevezett parancsnokai vae/i/ kapitányai^
hanem mint az összes hadsereg vezérei. Mikor Fogas és Filléresi hajónagyokat 1492-ben elször veti fölszínre a történelmi
emlékezetnek hullámzata, e derék bajnokok nem mint kapitányok, hanem csak mint trierarchák, vagyis hajó korraányosok
mennek át a Hunyadiak korából a Jagellók szolgálatába. Révay
István az elsö hajóhadi »kapitány«, kit ezen rangban 151o-iöl
foíjva ismerünk. Az összes dunai hajóhadnak elsö »fökap/tánya«
pedig Lasky Jeromos, a híres államférfiú és portai követ. De
hogy már II. Lajos országlatáuak kezdetén, vagy legalább közvetlenül a mohácsi vész eltt is létezett a vezényl hajókapitáuyon kivül egy föllebbvaló hajóhadi fkapitány is, kitíínik e
királyunknak idézett 1525. évi kiváltságlevelébl, melyben világosan mondja, hogy a naszádosok föllebbviteli fóruma a kapitánytól a fkapitánynál van. ^gjeharánt a d^iuaihajiihad fökajyitányi állása legtöbb esetben inkább méltóság, vagyis tisztelett
állás volt, melyhez tényleges szolgálat a hajóraj harczaiban
csak az utóbbi századokban, a magyar dunai hajóhad önállásának megsznte után, volt kapcsolva. Zay Ferencz még 1569-ljen
is viselte a király-naszádosok fkapitányi czimét, mikor pedig
már rég nem állott többé a király-naszádosok élén. Zoltay
István 1558-ban, mikor Zay portai követségi ügyekkel volt
elfoglalva, naszádosok fkapitányának czimezi
irváu »Magnifico Dno Supremo Capitaneo Nazadistarum«. Ez a czím
akkor sokat jelentett.
naszádos fkapitány az országos fkapitányok rangjával birt nagy hatalommal és befolyással járó
Szilágyiak,

kezdve

yizi

t

:

A

:

hivatal volt.

i)

A

kapitány elnevezés, úgy a magyarban, mint a német és
franczia nyelvben a latin »caput«=f, fnök szóból veszi erede-

A

kapitány fnöke, vezére és kormányzója lévén a hadi
csapatnak, oly viszonyban áll a hadtest egyes tagjaihoz, a
milyenben van az ember testén a f a neki alárendelt tagokhoz.
rómaiaknál csak száz tagból álló hadtest állván egy-egy
kapitány vezérlete alatt, a kapitány »centurio«-uak neveztetek.
Latin müvek »navarchus «-níxk is czimezik néha a hajóhad
kapitányát, mely elnevezés alatt azonban sokszor csak a fkapitány, vagyis a »classis praefectus«, azaz az admirál értend.
Királyaink válogatott, ügyes, eszes és bátor katonákat,
derék elkel férfiakat neveztek ki a folyami hajóhad vezéreivé.
Ebbeli szolgálataikat kiváló érdemül tudják be nekik, melyet
tét.

A

')

DR.

Thallóczy

SZENTKLÁRAT

:

Zay Ferencz. (Magy.
J,

történ, életrajzok.)

A DUNAI HAJÓHADAK TÖRTÉNETE.

20
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magasabb országos állásokkal, méltóságokkal és
gazdag birtokátruházásokkal jutalmaztak. Ekkép a hajóhad
vezérei többnyire dús jövedelmekkel rendelkez földesurak és
jeles nemzetségek sarjai lévén, társadalmi és vérbeli összeköttetéseik az ország legkiválóbb családjaival kétségkívül csak
növelték ama nymbust, mely a királyi hajóhadat különben is
környezé. De bár a kapitányi állás közönségesen csak érdemesebb családok tagjainak adományoztatott. mindazonáltal megtörtént néha, mint például Ugrinovics Vitus kineveztetésénél,
hogy köznaszádosból vagy naszádos vajdából emeltetett föl valaki
rendszei'iut

A

hajóhadi tisztség rangfokozata nyílt
a kapitányi díszes polczra.
pályája volt a nemes versengésnek, melynél katonai httség,
vitézség és hadi érdemek által a közlegény is czélhoz juthatott.
többször említett Fogas Ambruson és Filléresi Jánoson kivül
elfordul még 1527-ben Podvinnyay Tamás, 1548-ban pedig
Nesthe Lukács, kik vajdákból emelkedtek föl a kapitányi

A

kormányra.

Némely esetiben aJkapitday vagy heli/eftes kapitány is
alkalmaztatott a hajóhadnál. 1527-ben, mikor I. Ferdinánd
Révay Istvánt kapitánynyá nevezi, egyben tudatja vele, hogy
Podvinnyay Tamást társul adja mellé. »Ceterum scias
olvassuk a kinevez okiratban
te una cum egregio hdeli
nobis dilecto Thoma Podwynyay esse Capitaneum Nazadistarum.« Megkívánta olykor az alkapitányok kinevezését a kapitány betegsége vagy távolléte is. Thurzó Elek 1540. évi szept.
30-dikán arra kéri a királyt, hogy Erdhegyi Benedek beteges
naszádkapitány mellé egy arra való alkapitányt nevezzen ki.
írja Thurzó,
»Is invaliditatis suae conscius, rogavit me

—

—

—

—

ut aliquem sibi collegam virum idoneum adiungerem.« ^)
mohácsi vészt közvetlenül megelzött években kapitányi hadsegédek is fordulnak el folyami hajóhadunknál.
1521-ben Radisa Bóeics oldalánál Szalay János és Boros István ugyanekkor Gelley Sebestyén oldalánál Porkoláb Péter

A

;

és

E

Nagy János naszádosok mködnek hadsegédi minségben.
tiszti rangfokozat késl)b nem említtetik többé, valószínleg
Ferdinánd

vagy helyethadsegédek valának,
hadsegédi
fölöslegessé tették a külön hadsegédi intézményt.
hivatalt kétségkívül írástudó deákos hadfiak viselték, és kötelességök volt többi közt a kapitány levelezéseinek, fölterjesztéazért,

mert az

I.

által életbeléptetett al-

tes kapitányok, kik valósággal kapitányi

A

seinek szerkesztése, a hadi számvitel, ítéletek és végrendeletek
készítése. Mint a hajóhad értelmiségének, igényök volt a magasabb rangfokozatokra és elkelbb hadi állások elnyerésére.

')

L. az »Oklv. Füg-g.«
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Az

említett Szalay János 1529-l)en, Bécs ostroma alkalmával,
miut pozsonyi várparancsnok, 1535-ben pedig már mint pozso-

nyi gróf szerepel.

A

XVI. század viharos idszakában egyes hatalmasabb
oligarcháknak tulajc^mi hajóhadnk volt a Dnnán, melynek
magok valának parancsnokai, mely tehát az tetszésök szerint
különböz szervezettel is bírhatott. Saját hajóhada volt a
Dunán Ujlaky Miklósnak, Brankovics Pál szerb kuéznek és
Silyánovics István szerb deszpotnak.
Sokszor a különböz folyamokon külön-külön hajórajok
rizték az ország határait. Voltak hajóhadak a Dunán, sokszor
kett, de st három is, az ellenkirályok és a padisák szolgálatában, továbbá a Száván, Dráván, Tiszán, Maroson, Vágón,
Rábán, de még a Murán is. Ezeknek külön-külön parancsnokaik voltak, kik azonlian a ffolyók hajóhadi parancsnokainak
engedelmeskedtek.
1529-tl kezdve 1793-ig, a mely idre a német dunai
hajóhad szereplése esik hazánkban, a német dunai hajóhad
parancsnokai^ l/dlijakajntdwjai és adniiráljai tnnek föl folyóinkon. Az admirál, vagy a hajóhad parancsnoka alatt állottak
az egyes járómvek parancsnokai, vagyis a gályakapitáuyok, kik
olykor alkapitáuyi czimet is viselnek.
hajóhad egyes szakaszainak, két vagy három naszádnak és mintegy 100 120 hajós vitéznek élén egy-egy vajda.
állott. Osi elnevezés ez a magyar hadnál, melyet apáink ázsiai
hónukból hoztak magokkal. Pray a szent István által Erdélyország kormányára helyezett vajdákról irván, mondja »Opinor
istos ejusdem auctoritatis fuisse, cujus olim apud Hungaros,
cum ex Asia in Daciám delati sünt, Bo'dbodi fuere nomen
enim illud ex hoc ortum trahere ob similitudinem non improbabilis fortasse suspicio est.« ^) Konstantin császár a magyarok nemzetségfnökeit szintén a szláv eredet vojvoda(Poápoío;), vagy magyarosan vajda néven emlegeti, mely szó
hadvezért, csapatfnököt jelent. ^)
naszádos vajdák szoros értelemben véve a nép emberei, a naszádos legénységnek választottai. Ok gondozzák, oktatják, fegyelmezik, pártfogolják, élelmezik és ruházzák csapatj alaz egyes csapatoknak
kat.
naszádosok családegységében
atyai fnökei, de egyszersmind hadi parancsnokai is. Állásukapitány csak fontos oknál fogva
kat élethossziglan birják.
és csak is béke idején mozdíthatja el ket, hadbírósági Ítélet
alapján.
megüresedett helyre a vajdák testülete a legénység

k

A

—

:

;

A

k

A

A

A

1)

^)

Annál. R. H. I, 18.
Szabó K. : A magy. vez. kora,

20.

1.

20"
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közül négy alkalmas egyént választ, és azokat a kapitáuynak
kinevezés végett bemutatja.
kapitány a négy jelölt közül
egyet vajdává nevez, és a megüresedett helyet hetölti. Azonban
volt eset, bogy a vajdát maga a király nevezte ki. Gyri Mibály
komáromi vajdát például maga I. Ferdinánd nevezé ki naszádos vajdává. Az ilyen kinevezést a legfbb hadúr kiválóbb
kegyének és ritka nagy kitüntetésnek vették.
vajdák létszáma idk és körülmények szerint módosult. Majd többen, mnjd Ivcvesebben voltak. II. Lajos országlása idejében közönségesen 40 vajda szolgált a naszádosok
hadában. I. Ferdinánd és Miksa alatt hol 20-at, hol .30-at
találunk. Mikor még Nándorfehérvár és a többi al-dunai végházak magyar kézen voltak, rendesen 10 10 vajda volt egyegy végvár rizetével megbízva. Egyébiránt a törököknek szüntelen betörései, melyek miatt majd itt, majd amott kellett a
vizi ernek csoportosulnia, alig engedik, hogy a végvárak normális hadi állományát pontosan meghatározzuk. 1521-ben
például csak három vajdát említnek Nándorfehérvárott forrásaink, Péterváradján hetet, Jajczán 1.523-ban nyolczat, ugyan-

A

A

—

akkor Zalán keménbeu ötöt, 1537-ben Komáromban tizenhetet,
ugyanott 1546
1549-ig csak kilenczet.
A vajdák szolgálati állomása nem volt helyhez kötve.
király vagy a naszádos kapitány áthelyezhette a vajdát egyik
állomásról a másikra. Ez a legtöbb esetben csak nagy szükség
kívánatára és csakis ideiglenesen történt ugyan, de kétségtelen,
hogy ilyes áthelyezéseknek a vajdák ki voltak téve. 1555. évi
júl. 7-dikén rendeli például Miksa király, hogy a sellyei, komáromi és a más helyeken létez naszádos vajdák a tatai várba
helyeztessenek át, és maradjanak ott ama vár rizetére. ^)
Némelykor futári teendket is végeznek a vajdák, de c&ak a
király személye körül. 1553. márcz. 13-dikán Sfortia palatínus
jelenti a királynak, hogy irt Komáromba, hogy Paksy, a
naszádosok helyettes fkapitánya, szívesen lássa a török követet, s azonnal jelentse meg ennek megérkeztét ö felségének, egy
naszádos vajda által. Paksy u. é. márcz. 20-dikáu ir a királynak a török követrl, és hogy felségéhez a parancs értelmében Bakay Miklós naszádos vajdát küldte. ^)
Ha a vajdák lajstromát 1521-tl 1537-ig megtekintjük,
azt tapasztaljuk, hogy általában nem szolgáltak húzamosablt

—

A

nagy ritkaság, hogy életfogytiglan szolgáltak volna.
oka kétségkívül a rendkívül nehéz és módfelett
megerltet vizi szolgálatban keresend, mely a katonát nem
ideig,

és

E jelenségnek

^)

Mayy.

")

Bécsi

orsz. levtr.
titk. levir.

Ben. resol.
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testi ert kimerít munkára szoritá, de egészségét is a
nedves, ködös levegben, forróságban és hidegben, viharokban
és eskben egyaránt igen kemény próbákra állitá. Azonban

csak a

voltak olyan naszádos vajdák is, kik mindig szárazon szolgálst a naszádok kormányzásához nem is értettek. Állandóan szárazi szolgálatokat teljesítvén, évek folytán kitüntetés
gyanánt naszádos vajdákká lettek elléptetve, és mint olyanok,
tak, de

nem

csak a vajdák rendes hópéuzét kapták, de

királyi kegy- és

nyugdíjakban

részesültek.

még külön

Ezeket

» száraz
vajddkiiak« (vajvoda siccus) nevezték. Ha valarmely vajda szolgálat közben rokkanttá lön. az is a száraz vajdák közé helyeztetett át, és az államtól nyugdíjat húzott.
száraz vajdák
fizetései nem csekély terhére estek a. királyi kincstárnak. Miksa
király 1559-ben ápril 1-ón tudatta a pozsonyi kamarával, hogy
a száraz vajdákat az illet díjasok halálával beszünteti, minél
fogva a száraz vajdák díj állomásaira újabb kinevezések többé
nem is történtek. ^) Figyelemre méltó, hogy ilyen szárazi hajókatonákat már a legrégibb idkben találunk.
rómaiaknál is
volt »legío classica«. azaz hajósok szárazi légiója, és az is nagy
részben pannóniai eredet volt. ^).
vajdák intézménye a XVII. században végkép megsznvén, nevöket a magyarországi és illetve a komáromi sajkások parancsnokai, puszta hivatalos czím gyanánt, még mintegy
száz esztendeig, vagyis 1751-ig állandóan viselték, ^>fövajddknak<-<, vagy németesen >uhervajvo'Jóhnak« írván magokat. Ezek
azonban
mint már föntebb láttak
a császári dunai fiot-

is

A

A

A

—

—

admíráljáuak és gályakapitányainak alárendelt osztrák
hadseregbeli katonatisztek voltak, kikben a régi magyar királynaszádosok vajdáinak typusát hiába keresnk.
vajdák közvetlen alárendeltjei a t'Z'/des'-k (decurioues).
Minden vajda mellett rendszerint három, néha több tizedes
szolgált. Csak a tiszai vajdáknál találunk e tekintetben kivételt; nálok a király rendeletébl csak két tizedes szolgált egyegy vajdát. 1551-ben a Szolnokra küldött három vajda mindenike mellé két-két tizedest adott a király.
tizedesek ismét közvetlen lollebbvalói a köznaszddosoknak, kik közül egy-egy közepes naszádra .30
35 legény jutott.
tilla

A

A
')

—

»Scimus

— úgymond — quod

íiccos iani inde a multis

plures nazadistarum

Wajjicodas

anms ex Camera Hungarica pensiouein anuiiam

meustnia üno eodemque tempore accequod tempus uulla seruitia nuspiam prestiternnt, imo pluvesque
eoruni non eius esse industriae, ut uazzadas gubevnare scirent. Nos itaque
eiusmodi pensioues, non usque adeo necessarias, abolere volentes,
A-obis inhibemus, ne his, qui posthaec ex eis vei morte, vei alio quove
et a solutore campestri stipendia

pisse, per

{Magy. orsz.
Budapest története, 156. 1.

casu tollei-entur, alios subrogetis.
'-)

Salamon

:

<

levtr.

Benign.

resol.)
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Számuk különbözött s 800 és 2000 közt váltakozott. Neveztetnek: »socii navales«, »remiges«, »miUtes«f »ductoi'est)'iremium«,
»Umenarchae portuum et diaetarii nav{um«, »l{ntrarn«, »pararómaiaknál a vizi -liad két csapatra volt
Uí« és »fheorü.«
felosztva. Említtetnek az »epibatae«, kik vizén és szárazon
egyaránt harczolni tudtak, és a »nauhatae«, kik még újonczok
lévén, csak a vizi hadakozásban gyakoriak magokat. Ezen
elnevezések a magyar dunai hajóhadról megemlékez latin
Íróknál csak igen gyéren fordulnak elö. Tán csak a classikai
formákat utánzó Bonfinnál és Joviusuál találkozunk velk

A

egyszer-másszor.

Fegyvernemre a naszádosok kezdettl fogva mindvégighogy még a történelmileg ismeretesebb és a hozzánk közelebb es idkben is,
midn a dunai vizi er már elnyösen szerepelt Magyarország
honvédelmének majdnem minden eseményénél, általában véve
leu a gyalogsághoz számíttattak. Sajátságos,

csak lovas és gyalogos haderrl emlékeznek kútfink. Ez
utóbbihoz számítják a vizi ert is. Közönségesen használt szó-

lamuk

quam

ez:

»Cum omnibus

pedestribus.«

A vizi

copiis instructis,

ernek

tam

equestribus,

saját nevén való

megneve-

A

feltnen

mellztetik.
hol hadseregünk létminden részletet felsorolnak
számáról szólnak adataink
ugyan, de különösen ritkán említik, hogy ama létszámban
mennyi volt a vizi had. Kétségtelen például, hogy Hunyadi
János 1453 1454-ben hajóhadainak segítségével harczolta
végig dics al-dunai viadalait a törökök ellen, hogy továbbá
Szendrt, Nándort, Novoberdót, Zsófiát és Bolgárországot egész
Tirnováig szintén hajóseregek felhasználásával hódoltatta meg,
és mindazonáltal az egykorú krónikákban és a történeti anyagot még szélesebb alapon felkaroló kortörténetekben, mindössze
tán csak kétszer találjuk tiszta képét a Hunyadi János hajóCzílleyek krónikája, Dukasz, Engel, Hammer,
hadának.
Chalkondylasz stb. mindannyiszor csak lovasságának és gyalog
csapatainak létszámát ismertetik. Forrásainknak e valóban
sajátszer hézagát oda kell tehát kipótolnunk, hogy igen ritka
eseteket kivéve, a nagyobb folyamaink mentében viselt hadjáratoknál a gyalogsághoz számított, de valósággal külön hadosztályt képezett naszádos legénység hajókon követé a hadvezér
zése legtöbbször

.

—

—

A

táborát.

Folyami magyar hajóhadat egész a XVI. század második feléig csak a Dunán találhatni. Hazai múltunk els századaiban az Al-Dunán Galambócz, Yégszendr és Nándorfehérvár, a középs és fels Dunán csak Buda. Esztergom és
Pozsony említtetnek, mint hajóhadi állomások. Az állomáshelyek a beállott szükség szerint változnak.
XYI. században

A
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Komárom, Érsekújvár, Vácz, Yörösmart,
Ráczkevc, Pétervárad, Futak, Zaláukeméii és Zimouy említtetik leggyakrabban. Különösen Komárom az. mely ösi traditioinál s kedvez természeti fekvésénél fogva már a legrégibb századok óta hajós és balász népek nevelanyja és
laktanyája. ^) Minthogy pedig a XVI. század els felének
végével nem csak a dunai végvárakra esik már a fösúly.
hanem az ország többi hajózható folyói is élet- és erteljes
stratégiai
rendszernek lesznek támpontjaivá: a hajóhadak
használata is nem csak a Dunán, de más vizeinken is divatba
kezd jönni. Ekkor lettek a naszádosok állomáshelyeivé a Tiszán
Szolnok, a Maroson Csanád és Nagylak, a Rábán Gyr, a
Vágón Sellye, a Száván Szabács és Sziszek, a Dráván Siklós,
st még a Balaton taván Tycouiumot is emlegeti egy-két
synchron adatunk. 1560-bau júl. 7-én meghagyja ugyanis Ferdinánd a pozsonyi kamarának tegye folyóvá azon 25 frtot, a
mibe a tihanyi hadi hajó került, mely ugyancsak Pozsonyban
immár készen áll. »Celocem, seu Navem Nazadistarum vnam
istic Posony omniuo contlictuí aptam, iam
Írja a király
az említettekeu kívül

:

—

—

preparari, et

Tykonium

in belli vsus neccssarios

tempore peruehi necessitas expostulat.«
llottilla felállításának terve

primo (luoquc

Egy

balatoni hadi
1809-beu, a franczia invasio alkal-)

mából, a bécsi hadügymíuisztériumuál szintén fölmerült. Báró
Gvozdánovich tábornok volt az, a ki a Balatonon egy flottillának
létesítését a jöv háborúra való tekintettel javaslatba hozta,
ajánlva arra a mindenképen kipróbált sajkásokat. ^)
török
hódoltság végével visszatér egy idre a régi vízi védrendszer
képe, de a XVIII. században ismét elváltozik az. Mária
Terézia eleinte azt tervezte, hogy a fels-dunai sajkások felerészben a Dunán, felerészben a Száván nyerjenek telephelyeket. E terv szerint a Dunán Karlócza, Zalánkemén és Zimony,
a Száván Kleuak, Racsa és Gradiska lettek volna hajóhadi
állomáshelyekké. De a terv nem valósult; a dunai hajóhad
tudvalevleg a titeli sajkás kerületben nyert állandó telep-

A

helyeket.

A

hajóhad állomáshelyei felvirágoztatták dunai várotársadalmi életnek vetették meg

sainkat, élénk és kedélyes

') A türtéuelmi liagyománj' azt mondja, liogy a koniárouii slakóhajós népet Ketel vezér a Kunia vize melll (Asztraliánon alul a
Volgán) liozta magyar földre. (Hennann Ottó : Ösi elemek a magyar
népies halászeszközökben. Arcli. Ért. V. 3. sz.)
-) Magy. orsz. levtr. B. r.
') Bécsi hadügyi levtr. »Betraclitungen über das Csajkisten-Korps
und über jené Aeuderungen, Avelclie zum Bestén der Armee bei demselben-festzusetzen nothweiidisr \vare.«

kat

s
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elmozdították a kereskedelem, ipar és polgáriasodás
Hadi és kereskedelmi tekintetben szabadalmazott
kiköt városokká lettek a hajóhadak állomáshelyei, melyek
nálunk is, épp úgy mint Ausztriában, vámoltatási jogokat gyakoroltak. 1611-ben a szent-veithiak például elkoboznak egy
velenczei hajót, mely vám nélkül csempészte ki magát az ottani
alapját,

fejldését.

A

E miatt Yelenczével sok baj keletkezik. köztársaság földönfutókká nyilvánítja St. Yeith összes lakosságát és az
osztrák és magyar alattvalókat eltiltja a tengerparttól.
mai
kor nemzedéke nem olvashatja megilletdés nélkül a régi leírásokat, melyek a Dunán a naszádosok tarka, eleven képét, hangulatteljes boldog életét rajzolják. Toll Jakab 1646-ban Bécsbl
hajón utazván Budára, nem gyzi magasztalni a gyönyört,
melytl keble útközben áradozott, midn lépten-nyomon a
naszádosok vízen lebeg mozgalmas és derült életét szemlélte.
»Nem bántam meg
írja nagyérdekü úti rajzaiban
hogy
virágos tavasz
e dunai kirándulásra eltökéltem magamat.
illatozó üde légkörében elmerengve és a folyam változatos
tájképein gyönyörködve úsztam le hajómon. Utamat az ég
madarainak kellemes csicsergése, ^és a Dunát tarkázó naszádok
legénységének víg éneke kiséré. Ügy éreztem, mintha nem is a
földön, hanem a boldogok szigetei közt kalandoznám, és mintha
nem is fárasztó utazáson, de felfrissít gyönyörök közt találnám magamat. « Komáromról írja »A lakosság magyarokból
mindannyi igen gazdag. Német csak kevés
és ráczokból áll
nép itt oly életet él, a milyent sehol másutt nem
van köztök.
találtam olyan víg, oly kedélyes és boldog itt mindenki. Azt
hinné az ember, hogy mindennap ünnep van a városban és az
egész esztend szüntelen lakodalomból áll. Oka ennek a hadi
népnek sokasága és a tiszti uraságoknak jelenléte, a földek
termékenysége, és a nagy bség s jólét minden képzelhet dolgokban. « ^) Közmunkában és községi terhek viselésében csak
valami nagyon csekélyben vettek részt a naszádosok. Komárom
város, mint régi 1592. évi úrbérébl kiviláglik, 48 telket számés ettl csak nagyon csekély összeget kellett
lált akkor,
közrendnek szolgálati tartozása volt a vár körül
fizetnie.
egész éven át 12 nap, más 12 napon tartoztak a hadi hajóknak
vizberakása és onnan kiszedésekor szolgálni. Az ilyen szolgálatokat is csak azok tették, kik házat földdel együtt bírtak kiknek pedig csak házok volt, felényire köteleztettek. ^) Kifejezje
e társadalmi boldog létnek és gondtalan városi életnek a
következ 1706. évi komáromi népdal:
kikötbl.

A

—

—

A

:

;

A

:

:

—

.

A

;

')
2)

Jacobi Tollii : Epistolae itinerariae, 1646.
Fémjes E. : Komárom vármegye.

:
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eNagy-Koiiiár»in pogácsábúl vapyou

t'elépitve,

Az házak is mind tejfellel vannak lejéritve
Nagy bástyái szalonnával vannak ersítve,
A Dunával kfalai környül vannak véve,« ')

;

Nem csoda tebát, ha a jó módúak tengernyi özöne,
melyben a naszádos nép szine-java úgyszólván kéjelgett, egyszersmind sok salakot is íelbáuyt a társadalmi élet sziuére.
Mióta a világ áll. mindig úgy volt az, és míg az ember ember
lesz, úgy is "fog maradui. Minél nagyobb földi javakat élvez
valaki: rossz természeténél fogva annál gögösebb és annál
lenézöbb embertársai, annál könnyelmüebb és gondatlanabb
önmaga irányában. Tollius megbotránkozással nézte 1646-bau,

milyen renyhe, st
s.ok és hajósnéiKk

állati életet éltek
e

liönnijii

albis involuti totós dies,

vér

Komáromban a

naszádv-

»Palliolis

proletárjai.

suis

ad instar pecudum, artubus contractis

in navi iacebant, segnes ac nihil ageutes, uec ulla re, nisi voce,
noununquam homines sese esse prodentes. Mauus operi admo-

animi gratia e navi in ripas prospicere, aut erigere
denique, piaculum erat. Cibus illis panis siccus, pauci cum
pénz, bármely
potus aqua hausta ex ílumiue.« ^)
caseo
sem birt
értékkel
semmi
égbl,
az
bségben hullott is alá nekik
az
ürítgették
telhetetlenségig
kik
a
eltt,
ficzkók
csapodár
e
örömek poharát, a míg volt mibl mikor pedig már nem volt,
végig nyújtózva hajóikban, cinikus világmegvetéssel lustálkodvere. aut

se

A

;

;

tak és az Ínség száraz kenyerén

adósságokat

jókedven

sikerült,

mányunk

igen találóan jellemzi a

hajós proletárokat.

is

rágicsáltak,

—

vagy

csináltak. Népköltési hagyo-

ha éppen

könnyelm

adósságcsináló

Eólok maradt fen a magyar nép ajakán

e

jellemz nóta
» Gyöngyöm, gyöngyöm, gyöngyöm,
Gyöngyömnek az ára
Kéret engem egy hajós.
Hogy menjek hozzája ?

Hej, anyám, a hajós
Valamennyi mind adós,
:

Nem

megj'ek hozzája

!

')

átéltek a naszádosok sanyarúbb és sokkal szkebb
néhány évtizeddel elbb esztendkön át éjjelnappal, éhen-szomjan és mezítelenül virrasztottak ott lent a
haza déli határvonalán, és a királytól kezdve senki sem gon-

De

világot

dolt

is.

velk
1)

Midn

:

nem

bizonyára

Thaly Kálmán

:

volt

irigylend

Adalékok a Thököly-

e

és

lomtörténetéhez. II. k., 131. 1.
-) Epistolae itinerariae.
3) Kálmán Lajos népköltési gyjteményéhöl.

koldus

hsöknek

Rákóczi-kor iroda-

«:
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elhagyatott sorsa. Anytuji hdijz<-Vó]x, miut az elöbbcni iejezotekáltalábau véve csak igen lassan javult. Megélhetésök
csak akkor lett teljesen biztosítva, midöu a hanyagul kiszolgálta-

beii láttuk,

szabályszer zsoldon kívül királyi adomáuyú földbirtokokat
XVI. század elején két vagy legfolebb 3 frt volt
egy közuaszádosnak évi fizetése. Kapott azonkívül még kevés
sót és ruházatra való egyszer posztót. Ez bizony nem valami
lenyes fizetés, ha meggondoljuk, hogy Zsigmond király már
egy századdal elbb, 1435-ben egy aranyat fizetett havibér
gyanánt egy-egy labaucznak.
vajda 25 forintot és 25 frt
érték sót kapott évenként. Közadót a naszádos nem fizetett.^)
Jutott hébe-korba némi szerény borravaló is a külön szolgálatokat végz legénységnek. 1 494-ben Erneszt pécsi püspök és
királyi tárnokmester Bradách péterváradi naszádos vajda fölterjesztésére 1 forintot fizet ki az ottani hajólegénységuek »pro
bibalibus«
ugyanakkor a zimonyi vár gyalogságának és a
nándorfehérvári naszádosoknak »omnibus istis pro bibalibus«
8 forint utalványoztatik a királyi kincstárból. ^)
külön szolgálatokat, melyek nem tartoztak a naszádos rendes teendihez,
külön jutalomban is részesítették. Ha egy naszádos Péterváradról Nándorra vitte a király levelét, vagy ha Budáról és máshonnan ágyúkat, fegyvereket és egyéb hadi szerszámot szállított az alsó Dunára, külön fizetésben részesült. Mikor Tomory
érsek 300 gyalogost szállít Budáról Péterváradra, a tárnok a
szállítóhajók négy kormányosának 44 frtot fizetett ki. Ostromoknál külön ostrompénz is járt a legénységnek,
tott

is

A

nyertek.

A

;

A

^)

1504.

Kovachich

:

Supplem.

ad.

A'estig.

Comit.

évrl olvassuk: »Ducentis Nazadistis

in

11.

3 14

—

Nandoralba

11.

Az

daiitvir

per

.SÍ

5,

annum

in paratis per 3 fl., l'aciunt 600 fl. Eisdeni ducentis Nazadistis in
salibus dantur per annum 400 fl. Eisdeni ducentis Nazadistis pro vestitura
dantur de panno simplici petiae 50, faciunt 200 fl. Aliis trecentis Naza-

de Nandoralba dantur per annum in paratis per fl. 2, faciunt fiOO fl.
Eisdeni trecentis Nazadistis in salibus similiter per 600 fl. Eisdem 300
Nazadistis i)ro vestitura de paiiuo simplici petiae 75. faciunt 300 fl. Duobus WajAvodis praescriptorum quingentorum Nazadistaruni pro subsidio
in paratis 50 fl. Eisdem duobus Waywodis in salibus 50 fl. Quinquaginta
decurionibus eorundein quiugentorum Nazadistaruni in salibus dantur
100 fl. Praeterea iidem quingenti Nazadistae eximuntur a solutione
taxarum, sive contributionuni.
Quingentis Nazadistis de Zalonkemen
per fl. 2 in paratis faciunt 1000 fl. Eisdem 500 Nazadistis pro vestitura in
panno simplici petiae 125, faciunt 500 fl. Eisdem 500 Nazadistis in salibus 1000 fl. Duobus WavAvodis eorundem pro subsidio in paratis 50 fl.
Eisdem duobus Wa y-vvodis in salibus 50 fl. Quinquaginta decurionibus
eorundem in salibus 100 fl. Praeterea relaxantur in contributionibus.
Centum Nazadistis de Sabacz dantur in paratis per fl. 2, faciunt 200 fl.
Eisdem centum Nazadistis in salibus 200 fl. Eisdem de panno simplici
petiae 25, quae faciunt 100 fl. Praeterea relaxantur in contributionibus.
^) Registrmn proveniuum Regni
Hunfjariae 1494 — 1495, {Engel
Gescli. d. Ungr. Eeichs, I. k. 17—210. 11.)
distis

—

—
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A

fizetések természetesen módosultMk a köriilméuyek
változása szerint. I. Ferdinánd király 1551-ben rendszert
igyekszik ugyan életbeléptetni a naszádosok zsoldjában, de
törekvése az állam akkori mostoha körülményein hajótörést
szenved. Országlata alatt tehát kidönböz naszádos-fizetéseket
találunk. Az említett évben például 11 naszád legénységének
eltartása Komáromban havonként 800, évenként 9600 magyar
frtba került.^) 1556-ban 528 komáromi naszádos és a melléjök

adott 158 ló havi költsége 5788 irtot, évenként 69.456 frtot
tett ki. Ugyanekkor a gyri 179 naszádos eltartása évenként
7020 frtba került.
közlegénység hópénzt, a vajdák 1545 óta
évi fizetést kaptak. Az eltt a vajdák is minden tekintetben
kapitány díjazásáról régibb
osztoztak alattvalóik sorsában.

A

A

idkbl

Míg a magyar rendek az
országgyléseken törvényeket alkotnak az országos kapitányok
ellátásáról, addig a vizi had kapitányairól mitsem szólnak,
valószínleg azért, mert ez utóbbiak földbirtoki javadalmazást
sehol

sem

találni adatokat.

és kiváltságos helyzetet élvezvén, szabályozott pénzbeli fizetést

A

is kaptak,
vajdák évi salariuma sem volt ekkor még
állandó és örökös, st a magyar kamara azt, mint Magyarországban szokatlant, kezdetben el sem akarta ismerni, és csak
akkor hajlott rá, midn 1548. évi aug. 9-éu a király határozott
parancsolatát vette, hogy a naszádos vajdák évi fizetését, az
elöbbeui esztendkbl maradt hátralékokkal együtt fizesse ki,
és jövben is »durante beneplacito regio« szolgáltassa ki pontosan. Állott pedig ekkor a vajdák fizetése évi 40 forintból és
mellékfolyók hajóhadánál alkalmazott
egy öltözet ruhából. 2)
vajdák és tizedesek ugyanazon fizetést kapták, melyben a
dunai hajóraj személyzete részesült.^) 1646-ban 16 császári
tallér, vagyis 24 német forint, a XVIII. század elején pedig
vicevajda kapott
20 rénusi forint a vajdák havi fizetése.
14, a tizedes 9 forintot és mindannyian élelmezést és ruhápénzbeli fizetés ekkor már csak nyolcz hónapon át
zatot.
járt ki deczember, január, feliruár és márczius hónapokban,
mivel a vizi szolgálat szünetelt, csak élelmezést és ruházatot
kaptak a classiáriusok.
posztót, melybl a naszádosok ruhája készült, közön-

nem

A

A

A

;

A

Pozsony megyébl, Jungher Péter szövgyárából.
Bécsbl, Prágából. Budweiszból vagy Olaszországból hozták.
1494-ben 800 frtot kap Jungher 10 vég posztóért, melybl
a nándori naszádosok ruháját szabták a Bradách részére renségesen

;

consevvationis Coutiniorani et Militum iu eis
') Oi'do seu modus
servientiiim 1549. (M. orsz. levtr.)
") Lásd ei-re vonatkozólag az »Okm. Füfigel.«
3)

U.

o.
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A

kelmének ára pedig 8 forintra

rúgott.
posztó
a régibb idkben
szabták, egyszer és közönséges sötétkék vastag kelme volt.
Tordai Zsigmond, a pozsonyi magy. kir. kamara elnöke, 1562ben 2 vég úgynevezett y>karasia« posztót adat a pozsonyi
delt

olasz

melybl a köznaszádosok

pedig,

öltözetét

naszádosoknak »ad rationem stipendii.« ^) Karasia posztót
hordoztak a naszádosok a többi állomásokon is.
hazai hajóhadak öltözefét csak a sajkások korából,
vagyis csak a XVIII. századból ismerjük. Az anjoukori magyar
hajónépnek és a késbbi király-uaszáclosoknak éppen úgy nem
volt megkülönböztet szabású öltözetÖk, mint áltáljában a
magyar hadsereg többi fegyvernemeinél sem találni ama korban úgynevezett katonai egyenruhákat. Hadi costume-képeink
hajókon
XVII. századokból soha sem egyöntetek.
a XV.
vitézked katonát majd széles karimájú kalapban, rövid ujjas
csizma-nadrágban, majd a hajdúk vagy a huszázekében és
rok különféle öltözetében, majd ismét németesen megvasalva,
fölvértezve, sisakban és brsarubau, vagy pedig a hazai közpolgárok és parasztok módjára egészen egyszer daróczban,
hajókapibáránybr subában és ködmenben tntetik föl.
tányok és parancsnokok ellenben magyar furaink festi öltözetét viselték. Egyedüli és igen becses történelmi emlékünk
erre nézve Fehérvdrj/ László komáromi sajkás fövajdának
eredeti életnagyságú s olajfestés arczképe 1751-bl, melyet
1883-bau egy tanulmányutam alkalmával a karlóczai érseki
levéltár iratcsomagai közt fedeztem föl. E képen a sajkások

A

—

A

b

A

fvajdája francziásan szabott háromszeglet fekete nemez
kalapot hord, melynek jobbról és balról fölhajlitott pereméjét
fels testhez tiszta arany galszéles arany sujtás szegélyezi.
lérral ellátott sötétkék szín rövid katona zubbony simul, igen
zubbony
dús arany zsinórzattal és három sor arany gombbal.

A

A

szélein

és

ujjain

szintén gazdag arany zsinórzat latható.

A

vajda derekát piros selyem tábori öv köríti, melynek lecsüng
sötétkék
nyakkend fekete,
kötése a jobb csípre esik.
nadrág testhez álló feszes öltöny, elöl arauyzsiuorzatú vitézkötéssel és jobbról-balról a czombou végigfutó arany sújtassál.
derékhoz ersített széles markolatú kard kötszíjait a zubbony
lábbeli sárga szín karmazsinból készült fzs
eltakarja.
fényes jelmezt kiegészíti a panyóbakancs, arany rojtokkal.
kásan vállra vetett égszín bársony mente, melynek bíborpiros
bélése igen elnyösen domborítja ki a színgazdag alsó öltözetet.
E hattyúprémes mente mellrészén drága kövekkel kirakott

A

A

A

A

A

') M. nemz. múzeumi köníjvtáv kéziratgyiijtemétiije.
giualia Nazadistas eoncevuentia. Fol. 29. Ital.

Documenta

ori-
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vegyest uégy soros aranyFehérváry vállra leomló hosszú bajfürtöket,
visel. Keztyütelen jobb
jól gondozott bajuszt és beretvált állat
a távcsövet tartja.
jelvényét,
kezében a hajóbadparaucsnokok
Lászlónak Mária
Fehérváry
látható
balsarkában
kép fels
és az alatt
czimere,
Terézia király asszony tói 1751-ben nyert
ef
Pninustris
Domini
félkörben a következ felirás »Effi<ii<'S
Ladislai Fehh-vdn/, Miliüae Nationalis Comaromicsatt

pazar

és

gombdísz

arauyzsiuórzattal

csillog.

A

:

Generosí
Chajkistanun cmeriü Ohervajwo<loe,

ens'ís

e díszöltözete,

Annorum

o3.«

^)

A

— talán az egy kal-

sajkások fparancsnokának
- bizonyára régibb magyar
pagot kivéve, mely idegen vegyülék
kép kétségkívül
minták után s hagyományos szabással készült.
nevezetes
egyik
század
XVIII.
megrizte számunkra a XVIés mint
díszjelmezét,
hajóhadnak
dunai
a
katonai válfajának,
tehát, hogy a törtéilyen, unícum az országban. Megérdemli
katonai egyennelmi arczkép-csarnokban helyet foglaljon. 2)
a birodalmi
be
hozta
Terézia
Mária
ruhának általánosítását
tiszteknek megparancsoltatott, hogy
hadseregnél 1748-ban.
ugyanúgy öltözködjenek, mint alárendelt katonáik, de ruházatuk
katonai
jobb kelmébl készíttessék. Ekkor kaptak a sajkások is
Mária Terézia sajkásaínak egyenruháját többegyenruhát. ^)
fehérparókás sajkás
rendbeli egykorú ábrák után ismerjük.

A

A

A

A

tiszt

még mindig

A

a hagyományos háromszöglet fekete nemez

magas
kalapot viseli, arany szegélyzettel. Nyakkötje fekete
buzaviragállású úgynevezett »kravátli«. Diszöltönye térdig ér
füzetében (154. 1.) s ez után
» Századoké 1883. évi folyama II.
onnan
hírlapban is hibásan van a kép fölirása közölve. Ez
betit lehetetlen
eredt, mert a nagyon ineo-viselt vászon elhomályosult
helyesen elolvasni.
volt eleinte tisztán fölismerni s az egész szöveget
es nemes
Trefort Ágoston miniszter úr magas gondolkodásának
arczügybuzgalniának köszönhet, hogy a budapesti magyar történelmi
közkép-csarnok Fehérváry arczképével gazdagodhatott. O excellentiaja
Germán karbenjárására engedte azt át a hazafias készség Augyelics
képet Posa Guszlóczai patriarcha, történelmi arczkép-csarnokunknak. A
költségén díszes
táv fvárosi festmvész restaurálta és a patriarcha
egyetlen egy suics,
stílszer arany kerettel látta el. Costume-ábráink közt
hasonlitna.
mely a dunai maoyar naszádosok parancsnokainak öltözetéhez
sem
A bécsi hadügyi" levéltár és az Albertina gazdag gyjteményeiben
és sajkás fövajdaknak
naszádkapitányoknak
dunai
hajdani
találtam a
Gábor es Spazay
íUtözetét.A »Theatrum Europeum-< közli ugyan Bossányi
komáromi várkapitányok díszruhás arczképét, de azok pereaies
')

A

töbli hazai

"-)

Márton

attilat es fouri
kucsmát, drágak gombokkal és arany zsinórral díszített
Fehérmagyar mentéket viselnek. Euházatuk kevesbbé hasonlít tehát a
sajkás fuvajda
váry öltözetéhez. Föveget is csak egyet tudok, mely a
Wurm János
fövegéhez némikép hasonlít. Wideman gyjteményében a
nemezbl
kemény
fekete
szintén
mely
az,
fövege
1644.
évi
tábornoknak
sujtasolt
készült és hasonlóképen fülkanyarított, széles arany szallaggal
peremével van ellátva, mint a Fehérváry László kalapja.
Eegierungsjahre. IV. k.
2) Arneth A. Mária Theresias
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kék, lebbentyüs kabát, piros hajtókákkal, sárga gombokkal,
fehér béléssel és elöl frakkszerüeu kivágott nyilassal.
kabát

A

XIV.

Lajos korabeli élénken piros mellényt visel, sárga
gombokkal és aranyzsinór szegélylyel.
mellényt aranyrojtos
tábori öv szorítja a derékhoz. Bal oldalán fekete fénymázas
tokban bokáig ér kard lóg alá.
fehér szín, szk szabású
alatt

A

A

posztó nadrág szárait alul fekete fzs czip szorítja össze.
fehér nadrágon ell vörös zsinórzatból vitézkötés, oldalt a
lábszáron végig ugyanoly szín sujtás.
közsajkásnak szintén

A

A

nemezbl készült, ell sárgán kisujtásozott kucsmaszer
kalpagja van. Nyakkendje azonképen fekete. Díszkabátj a, mely
fekete

nyakig van begombolva, rövid búzavirág-kék és testhez álló
katonazubbouy piros hajtókákkal, ell széthajlított piros béllet csücskékkel. Jobb válláról, a mellen keresztül a bal hóna
alá, fehérre kent töltéuytáska-szíj van kifeszítve, s derekát is
fehér csattos szíjöv futja köríU. Nadrágja fehér posztó, piros
és oldalzsinórzattal.
lábbeli fekete bakancs.

A

vitézkötéssel

Fegyvere hosszú szuronyos puska. ^
A mi a dunai hEijóhaá fegyverzetét illeti, az a régibb korban nem különbözött a többi hadi népnek, a magyar lovasságnak és gyalogságnak fegyverzetétl. Kezdetben különben sem
volt szorosan megjelölve, hogy ilyen vagy amolyan fegyvert
viseljen-e a harczfi. Elegendnek tartatott, ha a katona általában jól volt fegyverkezve, még pedig mind a támadásra, mind
a védelemre.
magyar katonaság fegyverzete az Árpádkirályok alatt mindinkább nyugoteurópai formákhoz simult,
javíttatott és tökéletesíttetett, de soha sem volt silányabb, mint
szomszédainké, vagy ellenségeinké.
XIV. században egyforma volt a némettel és olaszszal. ^) Egyformaság a fegyverzetben csak késbbi idkl>en, az önálló soldatesca korában veszi
eredetét, midn már a fegyvereknek tömeges vagyis gyári
készítése kezddik. A király hajónépe kezdetben kétségkívül
kopjával (Copey, Koppi), nyíllal és karddal volt ellátva.
fokos, csákány és buzogány szintén a magyarok kedvencz fegyverei közé tartoztak. A kardot és kopját, vagyis lándzsát és
helebárdot, a vágó és szúró fegyvert egyformán használták párviadalban és tömeges harczban. Divatban volt még a vért és
pajzs is, mely utóbbit a hajólegénység még evedzés közben is
karjára fzte, hogy fels testét az ellenség lövegei ell megvédje. Schweiger leírván Sinczendorf követségi útját Koustantinápolyba 1577-ben, többi közt a komáromi naszádosok fegy-

A

A

A

')

múzeum
'-')

Schema samentlicher kayserl. königl. Regimenter. (A m. nemz.
régiségtárának kézrajz-gyjteménye 1776. évbl.)
Lásd

;

Szerelmetj 1358. évi Képes-Krónika.
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verzetérl is szól. »Deu 13. Novembris seyu wir iu der Vestuug Commorn gar spiit ankommen, vnd mit gewaltigen freudeiischiesseu aus der Yestung empfangeu wordeu. Es war vns
aiich eiu Nassade entgegen gescliickt, das ist eiu schnell Streitschieff, dariu bey dreyssig Vuger, dereu eiu jeder mit eineui
Riieder, mit einer Copia oder Renuspiess, vnd mit einem laiigeu Rohr versében ist, sampt einem Sabel es seyn dapífere,
gescbwinde Lent, die den Pass auft" dem AVasser erbalteu.« ^)
magyarok kópjái közönségesen rövidebbek voltak ugyan a
uémetek kúpjainál, de bihetö mégis, bogy a vizi badnál e tekintetben kivételnek volt belye, a mennyiben a liosszabb nyel kopját maga a bajókról való távolabbi badakozási mód tette szükségessé.
szép fegyverzet iránti érzék mindig ottbonos volt a
magyar katonaságnál, a mi sok fegyvercsináló iparost bozott
az országba és nevelt. Fegyverkészitöket már az Anjouk alatt
legrégibb badi
találunk Budán, Szentfalván és Erdélyben.
bajok fegyverzete a »ballista« volt, mely a mostani ágyút és
ballista egy rúdalakú állvány, a badi bajó
puskát pótolta.
;

A

A

A

A

mely a csúcsát diszítö farkasföben
végzdött. A farkasf alatt egy kerék tárcsának rése vizirányosan tartá a nyilat. Az állványt föl lebetett emelni vagy
leereszteni, megfelelen a támadó ellenséges bajó magasságának. Összekötve a rúddal, annak alján, egy ruganyos tárcsába
végzd másik rúd volt, melyet kútkerekeinkbez basonló kerékmozgással lánczon lebetett vissza és lefelé búzni s igy feszíteni.
Kell pillanatban a lánczot kiverték a vasrúdnak bátul kiszök
gyrjébl, és e rúd ruganyossága egész erejével a nyilat elverte
belyébl és röpítette czélja felé. ^) Midn a tzi hadeszközök
fölkerültek, a bajókat ágyúkkal, taraczkokkal, mozsarakkal,
kbáuyógépekkel és más különféle lövegekkel szerelték föl, a
hajók katonasága pedig megtartotta oldalfegyverét s azonkívül
a kopja helyett puskákkal láttatott el, bár az íjat és tegezt, a
tíízi fegyverekkel együtt, még a XVI. század végén is hasznápuskák kezelése, azoknak esetlen alkata
latban találjuk.
miatt, akkor még igen kényelmetlen volt.
magyar harczos
nem tudott ahhoz hozzászokni, hogy kanóczczal süsse el kézi
tzfegyverét, vagy földbe dugott villásbotra fektesse puskája
hosszú, nehéz csövét. Inkább kedvelte a keleties kézíjat, inkább
a valamivel még nehezebb, de annál biztosabban löv helvécziai
tegezt is.
puska már csak akkor ln általános hadeszközzé,

födélzetébez

ersítve,

A

A

A

midn

szerkezete tökéletesedett

görögtzzel, melynek

els

^)

Eeisebeschreibung.
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Henszlmmin

:

Mnnnm.

s

kezelése könnyebbé vált.

feltalálói

A

a khinaiak, indiaiak és
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arabok, korán ismerkedtek meg a magyar liajóuépek. Már
1072-ben, midn Belgrádot megtámadták, a görög-bolgár hajóraj által görögtzzel fogadtattak, a nélkül, hogy attól yalami
nagyon megijedtek volna. Az ellenséget szétverve, Belgrádot
elfoglalták, és okulva az ellenség fortélyán, a görögtz használatát a magyar hajóhadnál is életbe léptették. Azt, ki a hadi
hajón a tzi fegyverek kezelésére felügyelt s azokat igazgatta
»praefechis armamentani «-nek nevezték.
praefectus armamentarii némely latin szerzknél »na7icleriis«-nsik is neveztetik. Ugyanis volt id, midn a nauclerus,
vagyis a hadi hajó kormányosa (gubernátor in navis prora, vagy
magister navis) a tzi lövegek vezényletével is meg volt bízva.
Nagyobb hadi hajóknál a kormányos sátora (Timon) és az
árbocz közt két taraczk, oldalvást tle ismét két vagy három
erösebb löveg volt elhelyezve úgy, hogy azok mködését a

A

A

magasan

álló kormányos legkönnyebben tekintheté át.
gályámelyek a hajónép lakására fölülépitményekkel voltak
ellátva, hol tehát a kormányos nem tekintheté át az alsó hajót
is, külön armamentarii praefectusokat alkalmaztak.
Mieltt azonban a hajóhadi fegyverek használati módjáról, és általában a dunai hajóhadak tactikájáról szólnánk, tekintenünk kell azoknak fhadi eszközét, a. folyami hadi hajót.
Említve volt már, hogy a pogány magyarok legprimitívebb
hadi járómüvei a szálfatalpak, vagyis a tutajok és azon csolnakszer vizi alkotványok valának, melyeket tagadhatatlan nagy

kon,

ügyességgel veszszbl fontak és szurokkal béleltek. Az 1873-ik
évi bécsi világkiállításon a magyar osztályt egy ilyen primitív
alkotású hadi hajóminta is ékesité. Teste kasalakú volt, mint
a régi világban kivált az assyriak használtak, kiknek dombormvein igen gyakran fordulnak el ilyen hadihajók. Készültek
azok, mint a kasokat készitni szokás, fzfa veszszkbl, melyeket
kívül-belül asphalt rákenésével vízmentesekké tettek. Ily hajókat ma is használnak a Tigrisen és Euphratesen, s Layard az
ö munkáiban sokszor emlegeti azokat. ^) Említettük, hogy a
három bún királyság alatt véreink nem csak a Dunán, de a tengeren is használták a veszszkasokat, hadi kirándulásaiknál.
gallok akkor már
hajóközlekedést folytattak a Rhonén,
Garonnén, Loireon és a Szajnán de még elbb virágzott a
folyami hajózás a keltáknál, kik a hajókormányzás és építés
mesterségében is figyelemre méltó tökélyre emelkedtek. A hajók
járását s mozgását sok századon át evezkkel eszközölték.
phönicziek, hellének és rómaiak hadi járómüvei is evezs gályák
valának, melyeken a vitorla csak az evezk kisegítésére hasz-

A

sr

;

A

')

Henszlmann

:
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A

fejlett antik civilisatio korszakában csupán a keresnáltatott.
kedelmi hajók voltak tulaj donkép vitorlás hajók. Erre vall a
két hajófajnak különböz elnevezése is az evezsöket ird ymizo:
v/j£c;, a vitorlás kereskedelmi hajókat pedig óXxaÍ£;-nek hittak.
Az evezs hajók indogermán eredetek, a vitorlás hajók épitése
pedig már fokozott haladásról tanúskodik és a görög-román
korszakból való. ^)
Alakra és elnevezésre nézve, mely utóbbi közönségesen
az alaknak felelt meg, általában véve igen különbözk voltak a
;

hajók és különösen a dunai hadi hajók is.
nem említve most az Árpádok
Folyami hadi hajóinknak
korszakában hadi czélokra használt közönséges hajókat
három történelmi elnevezése van: •»naszád«, »sajka« és »g(íltja«.
két elbbi már a XV. században közhasználatban volt, a
gályát csak a XVI. században találjuk, de mind a. három
naszád indogermán eredetérc
elnevezés idegen és kölcsönzött.
rávall a sanskrit náus, a görög vaü; és a latin navis. E szókkal
látszik viszonyban állani a naszád, mely nyelvünkben könny,
karcsú, sudár hajónemet jelent. Eléjön Keltáinál is. Kenessey
Albert szerint, bizonyára helytelenül, osztálynév az, mely magában foglalja a dereglyéket, ladikokat és csónakokat. Régiesen a
»náva« is eléjön a magyarban, és meg vau szintén a lengyelben
is a »nava«, az olaszban a »nave«'. Méltán feltnt azonban a
magyar Akadémia nagy szótárának szerkeszti eltt az »ád«
végezet, melyet puszta toldaléknak alig tekinthetni. 2) Ez aztán
kétféle magyarázatra adott alkalmat: némelyek németesen,
német
mások szlávosan fejtegették a » naszád « szó eredetét.
származás pártolói a XVI. és XVII. századi német történelmi
kútfkben gyakran elforduló »Xassarn«, »Xassauer« szavakra
hivatkoztak s álliták, hogy a naszád ama német elnevezésnek
eltorzított alakja, és hogy a »Xassarn«, vagy » naszád « néven
azon hajókat nevezték, melyek Nassauban készültek, éppen
úgy, mint »Hohenauer« és »Kelheimer« hajók azon hajók volszláv
tak, melyek Hohenauban vagy Kelheimban ácsoltattak,
eredetet pártolók ellenben arra hivatkoztak, hogy a magyar
királyi hajónép közt nagyszámú szlávok szolgáltak, kik szlávul
»iiatízad«-nak, vagyis hajón ülknek neveztetnek.
»sajka« elnevezést Istvánfi állítása szerint a törökök
hozták ]\[agyarországban divatba. Ok nevezték sajkáknak ama
hadi hajókat, melyeket a magyarok naszádoknak hittak. Ferdinándnak 1566. évi dunai hajóhadáról Írván, mondja: »Classis
e duodecim biremibus a parte Ferdinando relictis, quibus fere

—

—
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piratae in mari velocitatis ac agilitatis causa utuntur, ac celocoiicibus, qnas nos yamdas. turcae Saicas vncanf,
stabat. .« ^) Erre a majíjarázatra nem lett volna szükség,

XXX.

.

ha a »sajka« elnevezés a XYI. századnál elbb

is közhaszná»Szabács viadalja« czim 1476. évi históriás énekünk még mitsem tud a sajkáról, hanem csak egyszeren »hajóknak« nevezi a Szabács vára ostrománál részt vett

latú lett volna.

vizi

A

járómveket.
»Zorgostli megven Nandorfeyer varra
Holy kyral errwl biszon hVrt vara
Leg ottan zamtalan sok hayokath
'Feyer varnál az

Dunán

valokatli

vontata az zawan
Es Sabach var tayatb hoztata zawan
Nep zanitalansaga kwrnj-wl alwan
Nagy erwsseget vj'z felwl chynalwan
Hayokath mond árokba vontatliny
Kwrnywl pattantywkkal falt bontathn)"

Nagj hamar

De

fel

.

.

.«-)

XVI.

század közepén túl 1594-beu, Esztergom ostromámár a magyarok is »sajl'áimk«^ mondják a
naszádot, s ama szót ezzel vegyesen használják. így például
»Aderant biremes quoque et supra has 25 navigia eiusdem formáé, sed paulo minora, qnae nostri Nasadas mit Saicas vocant«^)
»Az Béla királyról és az Bankó leányáról való 1570. évi szép
históriában* a hsi amazont a Dunán szökteti meg a költi
szépségekben bvelked magyar hegeds. Midn Bankó leánya
a vitézi harczi és férfias gyakorlatok mindegyikében nem csak
kitnik, de a kiválasztott lovagokat a király udvarában meg is
gyzi gályára száll és kibontva kamokadolmányát, szépségének egész tudatában tárja ki keblét, hogy a királylyal ingerszerelmes király felszóval kiálta és utána inditá
kedjék.
minden népének sokaságát, hogy a dévaj hajadont elfogja.

nak

a

leírásaiban,

:

A

»Utána, utána, vitézek utána,
szép folyó sajkán sietnek utána.
!

Nagy

De nem

birják utói érni.

A

bájos boszorkány

»Mikor beszörzde szép könuyö gályában

Az Duna vizének aláfolyásában,
Jó Duna mentiben oly sebest megyén
Mint az láthatatlan sebes

szél futása«.

vala,
*)

XXIII, 310— .311.
Thaly Kálmán : XV-ik századi magj'ar történeti ének. (Száza-

J)Histor. L. b.
2)

dok, 1872. évf.
3)

1. f.

XXVIII, p. 405.
Farkas : Egy XVI. századi Codex

Istvánfi

*) S:iéll

zadok, 1884. évf.

VII— VIII.

f.)

históriás énekei. {Szá-
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Itt már a »gdh/a« szó is elfordul, mely egy a hellén
YaüXo;, olasz gah'a, r/ahra;, a franczia galere és a uémet Galeevp
magyar dunai hajóhadnál I. Ferdinánd alatt a
szókkal.

A

német, olasz és franczia hajónép beözönlésekor, a török hadmagyarok
járatok alkalmával kezdett szokásossá válni.
török
folyami
német
és
alkotmányú
nagyobb
csak
a
azonban
hadi hajókat nevezték gályáknak, mert a nagy tengeri hajók
neve is, melyek mintájára a termetesb dunai járómvek készüláltalánosan gálya volt a
tek, a XVI. századtól kezdve

A

magyaroknál.
dunai hadi hajóknak a történelemben elforduló els
német elnevezése »Koko)i.« Suchenwirt nevezi igy a dunai
hajóhad parancsnoka
hadi hajókat a XIV. században.
»Pafron«, maga a hajólegénység »XaucUer« nevezet alatt említtetik Suchenwirtnál. Késbbi német Íróknál a gályák Galeeu,
Galeren, Gualeffen, a naszádok és sajkák Nassaren^ Nazaden,
Csayken., Tschaícken és Classikeln, a dereglyék Brahmen,
Plattén és Zyln nevezetek alatt fordulnak el. Latin forrásaink
a gályákat Galpa-knak, Trivemes-, Biremes-eknek nevezik.
naszádokat I. Miksa
nagyobb prédáló hajók Myoparones.
király Celoces seu naves Nazadistarum néven nevezi. S ezek
közt megkülönböztetik a Xaves dupUces és Nassadae dvplices,
továbbá a Nassadae simpUces hadi hajókat.
A dunai gályák, naszádok és sajkák nagyságuk, alkatuk

A

A

A

:

A

különbözk voltak.
Elfordulnak dunai gáh/ák háromsor-evezsek (triremisek),
és kétsor-evezsek (biremisek), továbbá ketts és egyszer födélzetüek, emeletesek és tornyosak, vértesek és egyszer faalkotmányok. A XVII. században a háromsor-evezs nagy hadi hajókat
törökösen »Csekterek«-\iek nevezek a magyarok. Tököly Imre
Pétervárad ostromáról irván említi, hogy a nagyvezir »az csektereket, kiket deákul triremiseknek, magyarul pedig tengeri
lapátos gályáknak hijnak«, a Dunának tisztájára a német sáncz
és híd ellenében vasmacskákra renddel állította ki a uémet
gályákkal szembe. Gályák a mi hadseregünknél a XV. század
els felében még nem voltak, bár a törökök már használták
azokat magyarországi hadjárataik alkalmával. Mikor Mohamed
és rendel te tésök szerint

szultán 1456-ban Nándorfehérvárt ostromolja, rengeteg hajóhadát számos hadi gálya is díszíté, míg a Hunyadi Jánosuíík
200 hajóból álló vizerejében egyetlen gályát sem találunk.
Ellenben I. Mátyás már nem csak hadi gályákat bocsát a

Dunára, de pompás fejedelmi díszhajókat is építtet magának.
Komáromban is állott Mátyás királynak egy ilyen díszes, mulató
hajója, a ^Bucpntanrus«, melynek szépségét a szemtanú Bontln
elragadtatással ecseteli. »Paulo supra, ad caput insulae Coma-
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ron, conspicitur spatii sane laxioris, cui subdivalia et diversa

ubique laquearia gravissima quidem impensa constriicta. Bucentaurus ad velificaiidum Danubiuin ex liguo constructus, iu
amis simulacrum. ubi triclinium, procythou et cubiculum, ubi
andronicon et gynaeceiim, inter puppim et proram laté compactuin.« ^) A. fejedelmi ésföddes díszhajókat, királyi naszádokat, különben minden idben találjuk. Királyok, berezegek,
fvezérek s a fejedelem személyesitöi a kor Ízlésének és kényelmi
igényeinek megfelel, de a közönségesnél sokkal ékesebb és
drágább hajókat használtak hadjárataiknál vagy egyéb hivatalos utazásaiknál a Dunán. I. Miksa császártól van egy rendelet, melyben a bécsi hajógyárnak meghagyja, hogy az ö személyes használatára épült dunai fejedelmi hajónak födele réz
csavarokkal láttassék el, a födélzet lebocsátható és a hajó a
hid alatti járásra is használható legyen. 2) Egy 1565-ben
Frankfurtban kiadott hadjogi munkában a fejedelmi díszhajókról is szó lévén, érdekes a mit e könyvben a fejedelmi díszhajók ékességérl olvasunk. »Eines grossen, hohen Podeutaten
Schiflf
der lust oder zier nach zu versében,
Írja szerz,
mag ausswendig ober dem Wasser gar vberall mit des Herrn
farben vnd Reimen gemalt vnd angestrichen werden, dessgleichen das vorder vnd hinder Hauss oder Schloss am Schiíf mag
allenthalben auff das zíerlichst mit Fanén oder Panier, wie
mans denn pflegt zu nennen, so auch mit dess Herrn AVappen
von farben gemalt, aufgesteckt werden, dareyn auch Reymen
vnd vergülte Knöpf darauf zu setzen, vnd dann insonderheit
muss das hinder vnd vorder Schloss am Schiíf zu aller vorderst
vnd hinderst ein zímlich Platz zu beyden Seiten oder ecken,
auch von solchem Schloss kommen zu der Belle, -vveiter vom
Schiff zwo vierechte grosse Fanén, gleichfalls mit solchen Farben, Reimen vnd Wappen, gar ober dem Tymon soU auch ein
grosser Fanén sein, welcher die anderen an grösse allé vbertrifft, vnd dann auff jeder seiten dess Hauss oder Schloss gegen
den Másten sollen sechs oder acht Fanén sein, vnd auíf deu
Mastkörben vom grossen Mást sollen rund vms von der breite
vnd höhe der gemeldten Mastkörb auch mit Reymen, Farben
vnd Wappen géziért vnd auch angechengt sein. Es soU oder
mag es mit gemalter Leynwand oder sonst gestickten zierlichen teppichen zu beyden seyten bis an das geschoss verhengt vnd bedeckt. Weiter wo man darinn Baneket oder
Maizeiten sich gebrauchet, da soll oder werden vber sich
auch vnden auff die Fussböden dergleichen Lacken oder Dep-

—

')

-)

—

Decad. IV. Lib. VII és Teleki: Hunyadiak kora VI, 162.
Meynerl: id. m. II, 37. 1.
;

1.

325

KATONAI ÉS TAIiSAKALMI VlSZdNVAr.

pjcb dargcstreit vud aufgoschlageu es solleu aucli die Segeltüclier aufí" das zierlicbste mit Wappen vnd Farbeu zugericlit
vnd gemalt. yergüldte Stera oder anders dareyu gehefft oder
gemalt werdeu.« ^ Rendkívül szép az a díszbajó is, melylyel
1693-bau az angol követ Tököly Imrét megajáudékozá. >>Egész
;

—

irja
alkalmatosságú iveges ablakú szobák voltak benne
és egészen födeles volt, kiben bintai és egyéb alkalTököly
matossági, lovainak belye, lovászmestereinek és abboz tartozó
cselédének és lovaknak való eleségnek volt födél alatt belyek.« 2)
fejedelmi bajó mellett és annak kíséretében voltak még a
kom/ha- és csdédos hajók a komornyikok és élésmesterek laká-

—

A

sával, a pínczével,

konybával és

éléstárral.

A megelz

fejezetekbl tudjuk, bogy a dunai gályák
nagysága néba a tengeri gályákéval vetélkedett, úgy bogy egy-két
ilyen bosszában feláitott gályával még a jelentékeny szélesség
Al-Dunát is teljesen el lebetett zárni. Esztergomnak 1594. évi
ostrománál a jelenvolt 13 kétsor-evezös (biremes) gályák oly
óriási nagyságúak, bogy egy-egy bajon, nem számítva a szorosan vett bajólegénységet, 620—650 puskás gyalog vitéz fogFleury, Assembourg, Colalto, Altbani és
lalliatott belyet.
szerint készült XVII. századbeli gályáktervei
Dillber Ferencz

Á

bogy éppen azért nem váltak be folyami badakomert colossális nagyságuk és igen mély vízjárásuk lebetetlenné tette a badi bajónál els kellékül megkívántató könny
mozgást. Fleury Görögország tengeri kikötiben látta az ö
gályamíntáit, és Tacitusnak leírását a rajnai bajókról tartva
ról tudjuk,

zásra,

szemei eltt, ülteté át ama tengeri colos susokat a nem csekély
nebézséggel bajózbató Dunára. Késbb még a Sapborínnak
sokkal mérsékeltebb arányú gályái sem feleltek meg egészen a
folyami badigéuyeknek. Még azok is nagyok voltak a Dunára,
bár Sapborin gályáinak bossza csak 3O.3, szélessége pedig csak

méterre volt bagyva. ^)
gályák fegyveres fölszerelése leginkább a bajó elrészén és a bátsó födélzetén volt alkalmazva. Az ismeretes régibb
gályáknak csak a fara volt födéllel ellátva. Carlovítz Kristóf
1542. évi naplójában négy dunai gályáról is megemlékezvén,
mondja: »quatuór triremes a puppi tectae, quas galeas
9.5

A

Von

Kayserlicliem Kriegsrecliteu, Malefitz vnd Schuldhándlen

Ovdnung vnd Regiment. IX,

k.

218-219.

1.

Tököly Imre : Naplója. 20. 1.
4 A Czuczor-Fogarasi magyar szótár a gálya nagyságát mintegy
20 láb szélesre teszi. Szerinte a gálya két
130
140 láb hosszúra s 16
árboczczal s körülbelül 50 evezvel és 10 ágyúval ellátott tengeri hajó,
melyet kapitány kormányoz, s könnysége miatt a szirtek és zátonyok
között igen használható. (II. k.)
-)

—

—
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Voltak azonban emeletes nagyobb gályák, például a
egymás fölött két fedélzetök volt, s ez
esetben az emeletek is meg voltak rakva különféle lövegekkel,
úgy. hogy egy ilyen nagyobb arányú gályán sokszor ötven-hatvan, de még több ágyú is találtatott.
Sokkal kisebbek és egyszerbbek a gályáknál a naszádok
40 ember számára épült, feketére fesvagyis sajkák. Ezek 30
tett fehér szegély s hegyes orrú hajócskák voltak, sokkal egyszerbben fegyverezve és fölszerelve, mint a gályák. A hajó
orrán volt a taraczk elhelyezve, közönségesen sátor alatt, mely
nem csak a tüzéreket oltalmazta, de a löveget és lport is védte

vocaüt.«

^)

Fleury-félék, melyeknek

—

A

hajó közepébl nyúlt föl az árbocz,
es és nedvesség ellen.
hajó hátsó részén
melyhez köteleken a vitorla volt ersitve.
volt a hajóparancsnok (kapitány, vajda) és a kormányos sátora.
A két sátor közt padsor álltt, melyen háttal a hajó orrának,
a hajó mindkét oldala hosszában, az evedz legénység olykép foglalt helyet, hogy a hajó közepe egy vagy két sor hadakozó fegyveres részére szabadon maradt. Mikor az evedz legénység elfáradt, a parancsnok vezényszavára helyet cserélt a fegyveresekkel, kik átadván fegyvereiket, az evedzk mellé ültek. Voltak
azonban kisebb-nagyobb naszádok és sajkák, és voltak olyanok
is, melyeknek hosszoldalai lrésekkel valának ellátva s taraczkokkal megrakva. 2) Az egész-, fél- és »evj/ef/-sajkákról már
fentebb volt szó. Ezek többnyire külföldi modellek után készültek, midn már a régi naszádok kimentek a divatból. Az els
modelleket III. Károly Török- és Poroszországból hozatta,
1731-ben. Ezek rajzai még most is megvannak a bécsi hadügyi
porosz sajkák (Oderlevéltár hadszerelvényi gyjteményében.

A

A

Kahn) hossza

75, szélessége 14,

lájok 30 berlini

rf

magassága

3^ ghxbvolt. Vitor-

hosszú, 13 széles. Ilyent 10-et hozatott a

hadügyi kormány Berlinbl mintának. Gyorsaságuk oly nagy
volt, hogy 12 mértföldnyi utat tehettek meg egy nap alatt.

A

török sajkák vagyis fegyveres furkáták alakja egészen hegyes,
tojás alakú szintén árboczczal és vitorlával vannak ellátva, de
;

^)
f.

Itinerarium,

cum irem

exiieditionem contra Turcos. (ZeitscLiiift

Pr. Gesch.)

2) Istvánfi szerint az ismeretes legrégibb naszádokban 33 ember
foglalt helyet, »milites simnl ac remiges, ac in earum (nazadarum) proris
breviora ex aere fusili tormenta habebautur, et in anterioribus sentinis

pilae ferreae ovi gallinacei magnitudine, cum certo pulveris sulphurei
pondere servabantur.« (Lib. XXVIII. p. 405.) 1697-beu is ugyanolyanok
a naszádok. Egy akkori német leirás a következ szerelvényeket említi
»Die Armirung der Rudercsaiken besteht ini Vordertheile aus einer halben Carthaune, auf dem Hinterdeck aus einem Mörser. Jedem Schiffe
kamen 8 Ruder, jedes von 3 Mann bedient, zu und bei günstigem Winde
sollte eiu lateinisches Segél in Anweudung kommen.'<
;
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mi egész és fél sajkáiuk voltak. Nálimk az egész
sajka 36 evezvel és 10 ágyúval, a fél sajka 20 evezvel és 4
ágyúval, a uegyed sajka 10 evezvel és egy ágyúval volt fölkisebbek, mint a

szerelve.

Ide tartoztak

még

a fegyveres nép szállítására rendelt

Ezeknek mély vizjáratú és a dióhéjhoz (ora)
hasonló alja nagyobb súly elviselésére is használtatott. Kaeic
dalmata költ egy veleuczei ütközet leírásában a tengeren is
»o)'anicz((k«.

az oraniczákat. Említendk még a •'>geiniák«,
közönséges teherhordó dunai nagy hajók, melyeket Tököly födeles- és hombáros hajóknak vagy portékas gemiáknak, II. Rákóczi Fereucz padlásolt hajóknak nevez.
»to>iibaszok'< szintén
teherhajók voltak, hosszú keskeny testtel és hegyes orral. Leginkább a Száván és az Al-Dunán fordulnak el. Helleprout János
ezredes 1705-ben írja II. Rákóczy Ferencz fejedelemnek, hogy
az al-dunai Bottyánvárában a kivonult kuruczság, a híddal
együtt, az ottani tombászokat és szálakat is mind megégettette.
dunai hadi hajók közt már a Hunyadiak korában találni
vértes hajókat.
Nándor védelmére 1456-ban gyülekez hajók
közt voltak olyanok is, melyeknek oldalait és födélzetét, nehogy
az ellenség lövegei ártalmukra legyenek, Kapiszti'áu János
vaslemezzel boríttatá be. 1566-ban is Miksa dunai llottíllájában 12 olyan pánczélos gályát vezényel Szigetvár alá Reichenbach Fülep rhódusi lovag, melyekrl az ellenség golyói és nyilai
lepattognak. ^)
kuruczok szabadságharczában Yak Bottyán
a fels-magyarországi bányavárosokban szintén rézpánczélokat
készíttet Rákóczi hajóhada részére. »A bányavárosokrúl lehozandó rézhajókrúl írtam Sréter uramnak
mondja egyik levelében a fejedelemnek,
de csak Léváig hozhatják azokat,
nem tovább az malmok miatt. « ^) Szokásban volt háború idején
nedves bivalybr rel is befödni a hadihajókat, st I. Miksa császár egész hadi hajókat készíttetett bívalybr-talpakból, a mint
azt emlékkönyvében ö maga följegyezte. 3) Egyébiránt a gallok
már Caesar idejében, és aztán sokkal késbb is, brbl készült
dereglyéken közlekedtek a csatornán. *)
dunai hadi hajók legegyszerbb és legtermészetesebb
mozgató gépezete az evez és vitorla. Az evez a sanskrítben
»aritram«, a görögben s>tc,z-\i.rjc«, a latinban »remus« legsíebb
szerepelteti

A

A

A

A

—

—

A

Kayser Maximilián liat unterclessen eiu Armada auff
zwölff Galeen zurüsten lassen, und dermassen bewalivet,
dass sie von den Pfeilen und Flitschen sicher
.« {Chronika. M. nemz.
múzeumi könyvtár.)
=) Thaly Kálmán : Archiv. Eákócz. IV. k. 644. 1.
Meynert, id. m. II. 37. 1.
*) Mommsen : Böm. Gesch. III. 218. 1.
1)

die

»

Douau von

.

••i)

.

«
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*

készítménye az iudogermán civilisatiónak. Nincs találmány a
világon, mely a maga változatlan egyszerségében és mérhetetlen hasznosságában oly sokáig fentartotta volna magát és oly
sok hasznot hozott volna az emberiségnek, mint a szerény evez.
Lehet, hogy korunknak csodálatos villám- és gzereje nemsokára
egészen fölöslegessé, st nevetségessé teszi majd ezt a primitív
barbár eszközt, melyre sok évezrednek egész cultnrája támaszkodik. Az evezrl tehát, mely nemsokára a múzeumi régiségek
közé kerülend talán, lehetetlen volt e helyen megfeledkeznem. Az
evez volt a naszádosnak legjellemzbb fegyvere, st dísze, ékessége és erejének fokmérje. Mikor neki dlve evedztek, mintha
az akhiv daliákat láttad volna Odysseus gályáin
:

»

Ülvén tajtékzák evez rudaikkal az örvényt.

Egyszerre és ütemre húzták meg mindannyian az evezket, s
hogy a munka könnyebben és vígabban folyjon, meg hogy bele
se izzadjanak oly nagyon, nyaranta a fels testrl minden ruhát
ledobtak, hajukat is rövidre vágatták és akkorákat kurjantgattak evedzés közben, hogy az ellenség magától a nagy lármától is
összerezzent. ^) »Mira ver agilitate naves ímpelluntur
írja
sive ín orbem actae, sive ex transverso ductae.«
Velius,
vitorla fiatalabb kelet ugyan az eveznél, de azért az

—

—

A

Az els vitorlákat brbl készítek a hajós
sautonok, pictonok és vénetek br vitorlákkal hajóznépek.
ták körül Gallia nyugoti partjait, és elttök bizonyára már
késbbi vitorlák egész
más nép is használta a br vitorlákat.
napjainkig ers vászonszövetböl készülnek. Dunai hadi járómügályáveinken minden idben feltaláljuk a vászon vitorlát.
kon öt-hat vitorla is volt, a naszádokon és sajkákon egy vagy
kett.
titeli sajkásoknak egész sajkáin, a nagy és kis árboczon
egy-egy vitorla volt kifeszítve. De azért szükség esetére minden
egyes hadi hajón több vitorla is tartatott készletl)en. Egy 1543.
évi hadi leltárban olvassuk, hogy a bécsi Szent-Ágostonról
nevezett zárdában, mely akkor valószínleg katonai raktárnak
használtatott, a »barclialonga« és a »pregantin« féle dunai
hadi hajókhoz 13 vitorla, egy harmadik »ríffionella« féle hadi
hajóhoz pedig 5 TÍtorla van letéteményezve. 2)
Szélcsendben a víz sebessége ellen, legfkép nyáron, nem
is

ó-világi készülék.

A

A

A

A

Gerlach István: Tag-Bueli, 1573. »Zielien allé zumalil und
dass es gar schnell gelit .... Da waren ilirer aufí' einem jeden
Schiff iu die 30, die allzuwolil und zugleicli mit einem grausanien und
wilden (reschrey ruderten, sicli auch zum theil biss autf den Nabel gar
entblösteu, waren allé mit der Schar ganz beschoren, etliche batten
Dund auff
=) Schlager
Skizzen N. F. III. 280. 1.
')

gleich,

.

.

.

<

:
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igen lehetett a vitorlát baszuálni sietsebb utakuál és uagyobb
terbekuél az evezkre sem lehetett valami nagyon támaszkodni.
Ilyen esetekben tehát lovakkal és szarvasmarhával eszközi)ltetett a hajóraj mozgósitása. Léteztek hajóvontató társulatok,
melyek a királyi hajóhadnak vontatását a kincstárral kötött
szerzdés alapján fizetésért, vagy pedig rosszabb esetben kény;

szermunka gyanánt teljesítették. Salamon Ferencz 1268-bau
emliti Heymt, a pesti hajósok vilii cusát, kit kisbirónak, vagy
czéhmesternek tart, mert a budai rector s tizenkét esküdtje
eltt a vádlottak padján ül. De bármi volt is, kétségtelen, hogy
hajózási dolgokban ö volt a hajósok feje, kinek a hajóraj mozgósitásánál is dönt szava lehetett. ^) I. Mátyás és II. Ulászló
alatt Karancsy György és bizonyos Demeter voltak Pesten a
»magistri nautarum«, a hajóvontató kompániának mesterei,

k

vontatják a naszádokat és a sereg holmiját, valahajósok
hányszor a dunai hajóraj Budáról mozgósittatik.
kompániája vagy czéhe, mely az ország közlekedési fvonalait
tartá kezében, magán üzérkedést is folytatott s fleg gabonával
és borral kereskedett. A hajósok czéhe üzi Pesten I. Mátyás
király alatt az idegen boi okkal való kereskedést, és czéhházánál tartja borraktárait.
hajóvontatás mellett dúsan jövedelmezhetett ezen iparág is, s nem csoda, ha a hajósok takarékosabb részébl jómódú vagyonos polgárság keletkezek. Salamon
a hajósok czéhét tekinti a pesti municipium magvának, s kimutatja, hogy a XIII. században a hajósok voltak a város képczéhök volt Magyarországban a leghatalmasabb
viseli s az
ismeretlenek a szabályai.^)
czéh, melynek azonban — sajnos
Minden arra vall tehát, hogy a hajósok czéhei, a milyenek minden nagyobb kikötvárosban székeltek, eszközlék kezdetben századokon át, háborúk s egyéb mozgósítások alkalmával, a folyami
hadak szállítását s a királyi hajóvontatást is,a mint azt már fentebb a királyi hajós népeknél láttuk. Nándorfehérváron Dominik és Albert nev hajósok folytatták ezen iparágat. II. Miksa
1566-ban ráir a Duna-vidéki vármegyékre és rendeli, hogy a
hajúraj a jobbágyok és zsellérek erejével mozgósittassék. »Dedimus iam negocium, ut naues nostrae bellicae adverso Üumine
quamprimum reducantur. Itaque vobis firmissime mandamus,
ut in Eegno uostro Hungáriáé, quae eiusmodi naues preteribunt, passim et serio efficiatis, ut subditi ac coloui in hanc
reductionem non solum omni auxilio et ope adesse, verum etiam
homines et equos, necessario commeatu et pabulo competeuti
pretio soluto, circa ullam tergiversationem providere debeant.«^)
vezérei

;

A

A

—

')

Buda-Pest története.

s)

U.

^)

Maijy. onz. levtr, E.

II.

o.
v.

225.

1.
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Pozsonyban ekkor Eeiffinger János volt a liajóvontató vállalat
élén s 400 forintot kapott a kamarától azon hadi hajóknak
Bécsbe vontatásáért, melyeket a király a múlt esztendben
Óvár alatt hagyott. ^) A XVI. század végtizedébeu többi közt
a hajóvontatás

is

a már elbb

felállitott

pozsonyi

»Camera

yavalis«-ríL bízatott, mely a bécsi »Praefecfura Naral is «-nfik

Feladata volt a királyi hadi hajók jókarban tarmagyarországi Camera
anyagi állapotára felügyelni.
Navalis els igazgatója Gykus (Gregus) Bertalan volt utána
következett bizonyos Weiss, aztán Candia Miklós, Jurisich
Alajos, Helbrich Jakab és Gössinc/iT Lajos. 1661-en túl már
ezen intézménynek sem találni nyomát. A félhold uralma alatt
a hajóvontatás sokkal nagyobb súlylyal esett a megigázott nép
török nem tizetett
vállaira, mint bármikor máskor az eltt.
volt alárendelve.

tására

A

s

;

A

többé a hajóvontatásért, hanem ütlegekkel kényszerité rá alatttörök hódoltsági korban töbl)uyire ember-ervel vonvalóit.
tatták a hajókat fölfelé. A törökök dunai Üottillája, mely rendesen Viddinnél gylt össze, legtöbb esetben a török fogságban

A

sínyld keresztény rabszolgák ezrei által vontattatott föl egész
Nándorfehérvár, st Buda, Esztergom és Komárom alá.
XVII. században már nem csak rabszolgákat alkalmazott a
török e baromi munkára, de mindazon népet, mely a Dunához
hat mértföldet
hat mértföldöu belül es helységekben lakott.
persze pazarul mérték, sokszor a kettsivei sem érték be. A

A

A

hajóvontatási területbe Halas és Kecskemét várost is beosztották, mint ez a halasi török levelekbl kitetszik. Ezt a török
világban » császár ))}ívénck« nevezték. Ez lehetett a hódoltság különféle szolgálmányainak legborzasztóbbika mindazokra nézve,
kik az úgynevezett »hajóváltságdíjat« meghzetni nem birták.
1637-beu, a budai szerdár rendeletébl Ibrahim szegedi kormányzó bizonyltja, hogy a hajóhúzás a Dunához közelebb fekv
helységek kötelessége lévén, arra mindenki kényszeríttetik.
Abdi Errahman utolsó budai basa idejében enyhült kissé a

A

basa
szegény magyar nép e szörny igavouásáuak terhe.
1685. "aug. 8-á.n rendeletet bocsátott ki a török sajkás tisztekhez, melylyel eltiltja nekik, hogy a kecskemétiektl 100 hajóvonó munkásnál többet kívánjanak. ^)
vontatásnál a hajó bensejének közepébl kimagasló
árboczhoz ersítették meg a vontató köteleket. Árboczczal
mind a dunai gályák, mind a naszádok el voltak látva, de még
az oraniczákon, gemiákon és furkátákon is meg volt az árbocz

A

Magy. orsz. levtr. B. r.
Gyárfás A Jászkunság- történetéhez a XVI. és XVII. század(Gyri tört. és rég. füzetek IV. 245. 1.) Továbbá Hornyik: Kecskemét
')

«)

ból.

város története.

:

II. k.,

434.

1.
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az

elején uyult
azou külöubséggeL hogy eme luijókuak
vagy veszszofonatkötélbl,
egy
csúcsához
árboczfa. Az árbocz
(Mastkorb)
árhoczkosdr
az
kosár,
megpántolt
és
ból készült
(specuhajókém
a
alkalmával
volt ersítve, melyben rjáratok
messzire
túl
is
partokon
a
magasból
helyet, hogy a
fel

lator) foglalt

elláthasson.

A

hajókosárbau egy bárd, távcs és egy puska volt

elhelyezve.

,

hajóinknak a zaszlo, mely szinlengett alá. Ammianus szerint már a

volt hadi

Legszebb dísze

tén az árbocz csúcsáról

jelul
használtak hadi hajóikon zászlókat, melyek
um
(vexil
voltak
színek
piros
szolgáltak a támadásra és élénk
i) Ugyancsak a piros színt használjak
rnffum va,gy Üammeum).
r
király-naszadozászlaikon, közel másfél ezredév után, a magyar
kései nemmeg
kiméit
sok is Tudtomra három naszád-zászlót
Mmdahárom
enyészete.
idk
múlt
zedékünk tanulságára a
múzeumban riztetik.
becses ereklye a belgrádi szerb nemzeti
méter anyaga
négyszög
Az egyik zászló nagysága két
arany lidercz
czikázó
jobbra
balról
meggyszín könny selyem,
olajíestés aranyoközepét
zászló
behintve.
lángokkal
birodalom s ebben Magyarország
zott képen az osztrák

rómaiak
r

is

;

A

A

korona fölött balról, mintegy
koronás czimere foglalja el.
görög aranykereszt van a
hosszúságban,
arasznyi
harmadfél
zászlón hiányzik minden lelzászló selyem kelméjére festve.
kétségkívül egykorú hosszú
és
Írás Ellenben a hozzá tartozó
szláv betkkel a következ
czirill
arany
selyem zászlószalagon
AFIOC ÍCXirOC.
GO^eOC.
AriOC
görög felírás olvasható:
1634. (Hagiosz
Vb.
CT.
(-:.ie.ICGb. ÍAiflC/t.

A

AFIOC ATAHATOC.

athanatosz. Eleiszon.
o Theosz, Hagiosz Ischirosz, Hagiosz
az els és eredeti
tehát
Ez
1634.)
Goszpod.
Imjasz, Szvját
gyori es
esztergomi,
ezred-zászlaja az egyesített komáromi,
udvar
becsi
a
midn
korból,
azon
pozsonyi szerb sajkásoknak,
kivetköztete regi
hadát
nemzeti
magyar
a király-naszádosok
nemet
a magyar dunai hajóhadi intézményt a
traditióiból, és

A

szolgaitata
párton álló fels-dunai szerb nemességnek
a sajkás lovajda
fenlobogott
alkalmaknál
zászló ünnepélyes
pedig a
kivonulásainál
haióiának árboczán, a hajóhad szárazi
at.

készült es szinten

csapatok eltt vitetett. Ugyanolyan selyembl
lángocskákkal ekesittetett
balról iobbra czikázó arany lidércz
nem négyszogletuek,
azonban
zászlók
E
árbocza.
közsajkák
a
az imént leirt nagy
vagyis
mint a'fvajda hajójának zászlaja,
és 2.,,, m. hoszkeskenyek
cm.
60
mintegy
ezredzászló, hanem
csücskeben végzdök.
ketts
hegyes,
pedig
végokon
alsó
szúak,
ket ilyen
szerb nemzeti múzeum gyjteményeben

A

belgrádi
')

L.

Ámmiani

L.

XIX— XX.

«:
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komáromi uaszádzászló
bl,

Látliató.

Miud a kett ugyauazou id-

Ferdinánd király korából való
azon árboczfán lehettek kitzve. Erre
III.

s

együttesen és ugyan-

látszik mutatni a két

zászlónak teljesen azonos selyem-virágos kelméje, egyforma
nagyságuk, de a felirásaik is, melyeknek csak úgy van értelmök,
ha a két zászló egymás mellé tétetik. Egyébaránt mind a két
zászlónak képei és feliratai egyszer észjárásra vallanak és a
valódi heraldikával semmi közük. Az egyik zászló eh"»lapján
ugyanis arany babérkoszorúban és hármas zöld halom tetején
a magyar szent korona ragyog magas kétágú arany kereszttel.
koronát jobb és bal oldalról, arany jobb kezek által tartva,
rövid markolatú és éllel a korona felé fordított görbe magyar

A

kardok védik.

A

babérkoszorún kívül aranyozott nagy latin
olvasható
Ex pro. E felírás a korona felé
fordított kardélek magyarázatát nyújtja, mintha azt mondanák
a naszádosok harczolni fogunk a koronáért, vagyis a királyért
és hazáért
mert a három hegy Magyarországot, a korona a
királyt jelenti. A másik zászló ellapján ugyanakkora és éppen
olyan kivitel arany babérkoszorúban, szintazonképen hármas
zöld halom tetején, a keresztes magyar szent korona látható; de
a kezek a koronától elfordítva tartják a kardokat, a koronát és
hazát fenyeget ellenség felé.
kardok élétl megfélemlítve
jobbról és balról elfordul és elhomályosul Törökország czimere
a félhold és csillag.
babérkoszorún kívül az elöbbeni zászlón
is alkalmazott aranyos betkkel e felírás áll
Et contra. T. i.
et coutra turcas, a királyt és hazát veszélyeztet ellenségeink
ellen.
két zászló e felírásainak csak úgy van értelme, ha föltételezzük, hogy mind a két zászlót egymás mellett, ugyanazon
rúdon, még pedig az »et pro« feliratút felül, az ;>et coutra
feliratút alul alkalmazták. Ezt bizonyítja a zászlók hátlapjának
felírása is. Az els zászló hátlapján arany babérkoszorúban,
hármas halom fölött, három kinyílt arany liliomszál virágzik,
körülröpködve arany méhraj áltah
felirat: »Ef npibus«.
másik zászló hátlapján ugyanolyan koszorúban a három halmon
ékesked arany liliomszál, melyre felülrl a tündökl tavaszi
nap bocsátja le éltet sugarait. A nap közepén III. Ferdinánd
monogrammja (F. III.).
felírás itt is az elbbeuihez való
viszonylagos ellentétet fejezi ki e szavakkal: »Et vcri«.
classicus képlet kétségkívül azt jelenti, hogy a zászlók a korosakat
és ifjakat egyaránt szólítják a haza védelmére.
római remekírók gyakran hasonlítják a virágzó ifjúságot a kikelethez és a
munkás férfikort a méhekhez. »Breve ver — mondja Martialis
populantur apes.«
ki fiatalságának tavaszát kicsapongásokkal elhervasztja, munkás férfikorát is tönkre teszi. A tavasz
és méh Martialis trópusában szintén az emberi kornak virágzó

betkkel

e

felírás

:

:

;

A

A

:

A

A

A

A

A

A

—

A
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és

munkás idszakát

mezend

jelentik.

Az

tehát, liogy a zászlók

fiaknak szólnak.

A

ifjaknak,

honvédelem szent kötelessége

tehetetlen aggastyánok vétetnek

A

»et veri, et apibus«

mind az

úgy értelmind a féralól

csak a

ki. \)

villámszer tüzek aranyékitméuye
vagy török eredet. A
török zászlókon gyakran fordulnak el a tzlángot és villámolidércz lángok és

keleti ízlésre vall, és alkalmasint perzsa

kat ábrázoló díszítések. Ilyen czikázó villámok díszítek a törö-

kök ama fzászlfiját is, melyet 1685-ben a császáriak Érsekújvár ostrománál diadalmasan elfoglaltak. -)
köznaszádok hosszú, keskeny zászlaja nagyon régi
minta lehet. Csataképeket ábrázoló legrégibb krónikáinkban és
históriás könyveinkben feltaláljuk a naszádok árboczán ahoszszú, keskeny lobogómintát, A Nándorfehérvár 1521. évi ostromát ábrázoló képeken ott leng a vitorlás naszádok csúcsán a
két szárnyú hosszú, keskeny lobogó. E két szárnyú keskeny
hajólobogókat néha oly hosszúra szabták, hogy végok egészen

A

A

XVI. századi frankfurti hadi
a hadi hajók keskeny zászlaiuak e
túlságos hosszát. »Zu dem mag oder soll
mondja ama
könyv
ein gespaltener grosser langer Standart oder Pauier
seyn, der bis ins Wasser raicht.« Ellenben a parancsnok
naszádján és a gályákon a négyszöglet nagy hadi zászlót
látni. Visegrád képén, midn e várat 1595-ben a keresztény
sereg körülzárolja, két gálya látható a hajó közepébl emelked vitorlás árbocz csúcsán a négyszöglet lobogót szema

színéig

víz

alácsüngött.

könyv szabályul

állítja

fel

—

—

;

1) Nagy Iván egy hozzám intézett szíves levelében (1885. ápv. 27.)
figyelmeztetett a Széchenyi-féle »Catalogus Numorum« tábláira, melyeken ugyancsak II. és III. Ferdinánd korából több emlékpénz látható a
naszádos zászlók jelvényeihez hasonló jelvényekkel.
-) Abbild und Beschreibuug des türkischen Haupt-Fahnens.
Augsburg, 1686. (M. nemz. múzeumi könyvtár.)

3)

L. Ortelius rediv.

et coiit.

Nürnberg, 1665.

E nagybecs mben

igen sikerit képeit találliatni a dunai hadi gálj'áknak és naszádoknak,
A Szilágyi Sándor által szerkesztett »Magyar történeti életrajzok* I. évf.
3-ik füzetében is Orteliusból közöltetett a XVI-ik századbeli naszád pontosan rajzolt ábrája. A nemzeti múzeumi könyvtár történelmi képgyjteményében nyolcz darab XVII. századi ábrát találtam, melyek mindenikén
jól kivehetk a gályák és naszádok alakjai s alkatuk küls részletei.
Legérdekesebb e képgyjteményben Buda-Pestnek 1602. és 1686. évi
ostroma. Az elsnek czime »Wahre Conterfactur der 8tadt Ofen vnd
Pest, wie von den Christen belegert worden Anno 1602.« Tíz naszád látliató rajta. A hajók orrán van az ágyú, farán a kormányos és hajóparancsnoknak kis zászlócskával díszített kunyhója. A naszádok árboczán
vitorla dagadoz. Két naszád ég.
második képnek czime
Die hart
belagerte, heftig bestvümbte und zuletzt glueklich eroberte Ungarische
Haubt-Vestung Ofen, 1686.« A sajkák feketék, fels szélök fehér vagy
:

A

:

>
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A mi a hajiíépifés m.cster.-t'gtt illeti, azt hazánkban a
nagyobb folyamok mentében virágzott számos hajóépitö czéhek,
vagyis
mint a XVII. századtól kezdve magokat németesen
nevezek
suppv kompániák a mvészet tökéletességével értették.
magyar hajóépitö nem volt ugyan fölfedez mvész, de

—
—

A

a mit másoktól eltanult, azt fokozatosan tökéletesítette, és oly
remekül és tartósan készité munkáját, hogy e tekintetben senki
sem versenyezhetett vele. Mint szárazföldi lakosnak olykor tengeri hajóépitö mesterektl kell ugyan tanulnia a hadi czélokra
szükségelt járómveknek sokkal több fortélylyal egybekötött
építését, de elegend egyszer látnia valamit, hogy azt menten
hiba nélkül utánozza. Ha tehát fordulnak is el esetek, hogy
dunai hajóhadunk ezeréves múltjában egyszer-másszor idegen
hajóépítkkel is találkozunk, ezen esetek vajmi ritkák és mindig
csak egyes tanító pallérokról szólnak azt azonban sehol és
soha sem bizonyítják, hogy Magyarországba tömegesen kellett
volna a külföldrl hajóépít ácsokat behozatni. II. Ulászló
országlata alatt, mikor minden téren sülyedés tapasztalható,
egy Chynthius nev olasz vezeti Nándorfehérvárott a »Fustan«
hadi hajó építését, s ügyessége és fáradságáért majd egy hat
forintos új subára való költséget, majd egyéb kiadásokra is 4
forintot, majd ismét kialkudott bére fejében egy öltözet ruhát
és 13 forintot kap kezeihez a királyi tárnokmestertl. ^) I. Ferdinánd 1552-ben Bécsbl küld le egy hajóépít mestert Marmarosba, hogy az ottani magyar hajóácsokat a ketts-sajkák
(duplices Nassade) készítési módjára megtanítsa. »Mittimus
itaque
írja a király a pozsonyi kamara elnökének
certum
homíuem hamm rerum peritum, qui de magnitudine, latitudine,
longítudíne earum navium edocebit.« ^) Azonban, mikor a
magyar hajóács már egészen jól felfogta és alaposan megtanulta a hadi hajó mintázását és összeállítását, oly ers lett a
mesterségében, hogy a király Németországba is innen vitetett
magyar hajóépítket. II. Lajos király 1525-ben Bertalan,
Gáspár és Czywythko nev szöréuyi (alkalmasint szerémi)
hajóépítk által készítteté a dunai német hadi sajkákat. Az
említett év márczius 14-díkén 34 forintot fizetett ki nekik
Thurzó Elek »pro expensis et subsidio, iussu Regié Maiestatis,
quia certas naues sayka in partibus Germanie fecerunt.« ^)
1540-ben íébr. 23-dikán Anna királyné is magyar hajóépítket
szerzdtetett a bécsi hajógyárba, meghagyván x\lbert pécsi pré;

—

szines.

Dunai

—

liadi

hajóinkhoz egészen hasonló hajómintákat közölt az

»Eiicyclopeclie Melhodique Mectieil des Planches.«

— 1495.

^)
*)

Begistrum proventuum Kegni Hungar. 1494
Magy. óvsz. levtr. B. r.
Fraknói : II, Lajos király számadási könyve.
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postnak, a királyi kamara praefectusáuak, hogy minden késedelem nélkül, azaz rögtön küldjön két komáromi naszádépitöt
Bécsbe. »qui ad instrnendas Nazadas apti idoneiípie sint,
(Xnorumque consilio et opera uti possimns.« ^)
A hajóépités nálunk már az Árpádok alatt élénken zött
iparág volt. Budán, Esztergomban és Pozsonyban, késbb az
al-dunai hajóállomásokon, fleg Nándorfehérvárott, Zimonyban,
Zalánkeménben, Péterváradon, Vörösmarton és a Csepelszigetén, leginkább

Komároml)an

és

Gyrött, Titelben, Becsén

és

Szegeden, Szolnokon, Marmarosban, Sárosmegyében Bártfán,
az alvidéken pedig Lippán, már az ember emlékezetet meghaladó idkben is hajóépít telepek léteztek, a hol az ország
hadi hajói is készültek.
nagyobb hadihajók és termetesebb dunai gályák Bécsben készültek. Bécsben még a mpártoló I. Miksa uralkodása
alatt, ha már nem elbb, jeles császári hajógyár létezett, melyben a dunai gályák és más nagyol)b hadi járómüvek ácsoltattak
és fölszereltettek. Ez a » római csa>;za)i Oi-sinncd« Bécs város

A

falain kivül terit

el,

egy a

Duna

által körülfolyt térségen, az

az »újkapu« (Neuthor)
(Wierschlag) volt bekerítve. 1514-beu
Zárai Jeroiiios volt e hajógyárnak a figazgatója. 2) Utóbb I.
Ferdinánd is kiváló gondozásban részesité a bécsi hajóarsenált,
melynek gyártmányaira tudvalevleg oly gyakran volt utalva a
Dunán mind a magyar párt, mind a törökök ellen. Ferdinánd
a hajóépités mesterségében igen jártas tengeri lakosokat, spanyol és olasz munkásokat alkalmazott a hajógyárban, és annak
daczára mégis igen gyakran vitetett fel a híres bécsi arsenálba
magyar hajóácsokat is, mely körülmény bizonyára legszebli
dicséret az akkori magyar hajóiparra nézve. Ugyancsak Ferdinánd helyezte át a hajógyárt Bécs 1529. évi els ostroma után
»von mehrer sicherhait wegen vnd aus allerlay beweglichen
Vrsachen« az újonnan épült és kitágított bástyák belterületére.
1537-beu már dolgozott a gyár. Igazgatója Postulin de Rogas
volt, kinek oldalánál Helber aligazgatói állást foglalt el. ^)
gyártelepen 1594-ben alkalmazva vau: 1 igazgató és 1 inas
mesterek közül (Magishavi 25 frttal 4 felügyel és 6 r.
Georgio Papagato Comito havi
tranzeu, Schifimeisterschaft)
13 frttal Andró Simon pallér (Neumeister) 15 frttal Anthoni
de Angeli esztergályos 13 frttal; Nobeth Mihály famester 8
frttal
Ersel György ács 5 frttal Schnetz György asztalos 6

úgynevezett
eltt, és

» császárfürd «

magas

helyén,

töltéssel

A

A

;

:

;

;

;

;

Magy.

orsz. levtr. B. r.
Schlager : AViener Skizzeu des Jilittelalters
Kriegsweseus. II. 37. 1.
=) Meynert: id. iii. II. 167
168. 11.
')

=)

d.

—

;

és

Me^nert

:

Gesch.

;
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frttal

;

Baptista Piilistea puskamves 6 frttal. Továbbá a füréis használtatnak, névleg
Marco Mátyás 6

szelök, kik evedzésre
frttal

:

Prumbach Lénárd

;

Funia Blassi 4

6 frttal

;

Sambo Lrincz

6 frttal

Slavoneta István 6 frttal Pietro Porta
borbély 7 frttal. Egy 1600. évi kimutatás arról tanúskodik,
hogy a bécsi f(5hajóhivatal havonként 617 frtba került. 1602-ben
49,409 frt adatott ki hajóépítési és fölszerelési czélokra. ^)
közölt adatok tájékoztató áttekintést nyújtanak a dunai
hadi hajógyártásnak középkori mérvei, de söt e mesterségnek
akkori fejlettsége fölött is.
kovács, lakatos, takács, kötélgyártó,
frttal

;

;

A

A

ágyúöntö stb. mhelyeket nem említi forrásunk. Az »iszkába«
és » kátrány « gyártásról, valamint a »moh« feldolgozásáról
szintén nem történik említés, noha adataink vannak rá, hogy
az úgynevezett iszkába-szeg, a szurok és moh a hadi hajók gyártásánál már a XV. században nélkülözhetetlen kellék gyanánt
használtatott. 1495-ben Balázs (Blasius Literátus) 10 forintot
vesz ki az állampénztárból »ad emenda Zkaba pro nauibus
Nazadistarum necessariis.« ^) Tomory Pál kalocsai érsek
1525-ben 49 forintot kap a királyi kincstártól »pro emendo
pice, ac aliis diversis rebus, pro reformandis Nazadis in "Waradinopetri existentibus«. ^) 1560-ban magának a királynak intézkedésébl kátrányuyal vonatnak be a komáromi hadi hajók,
melyeknek helyreállításához egyebeken kivül famoha is szükséges. »Nos iam naues nostras Nazadistarum Comaronij existentes, reficiendas, pice liniendas et stipandas decreuisse. Quia
uero preter alia necessaria etiam musco, quo naves stipari seu
obturari solent requiratur, isque apud vos (Comaronij vei
Posony) leniori pretio et laboré, quam alibi colligi queat. .«
Úgy látszik tehát, hogy a lajtsromból hiányzó mesterségek
rendszerint nem is zettek a bécsi hajógyárban, és azoknak a
hajóépítés és fölszereléshez szükséges gyártmányait a gyáron
kívülrl szerezték be.
.

A

mely a hadi hajók építésére
Bécs környékén elterült serdkbl, de leginkább a
1698Schwartzwaldból és Algauból kapta az arsenál. 1697
ban, mikor Saphorin készité dunai gályáit, a Száva és Dráva
tölgy- és fenyfa-anyagot,

fordíttatott, a

—

erdk faanyagát is kíméletlenül irtatta a hadi tanács,
kényszeritvén ama vidék lakosságát, hogy a letarolt roppant
területek famennyiségét ingyen szállítsa fel a bécsi hajógyárba.
schwartzwaldí fát legjobbnak és legszilárdabbnak tartották.
Wolder Simon 1558-ban, midn a török újabb veszélylyel fenyeközti tölgy

A

')

*)

0. 187—188. 11.
Begistrum Proventuum.

U.

^) II.

Lajos

kir. .számadási

könyve,
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geté a keresztény világot, egy röpiratot adott ki, melyben kévéseivé a bécsi arseuál gyártmányait, azt tanácsolja a hadi kor-

mánynak, hogy a Schwartzwaldban, Algauban ésmás alkalmas
helyeken is állittassou fel hajógyárakat mert a félhold rettent
hatalmát csak mentl nagyobb vizi ervel lehet legyzni. »So
drei huudert, oder vier huudert
úgymond
muss manu
Schiflf vnd bei tausent oder mehr Holtzflössen habén, die mann
ira Schwartzen-walt, AUgaw, vnd an den auderu gelegnen
Bei den Schiffen vnd Flossen
örtern kan machen lassen
kan mann auch kleine Schiff vnd bretter habén, dass mann im
fali der uottnrfft in eil Schiff brücken machen vnd eiu hauff
zum anderen kommen mag.« ^)
;

—

—

.

E

XVII. század második feléLipót ismét életbe a.karta léptetni, de
törekvéseit részint szüntelen háborúi, részint pénzhiány miatt
nem koronázta siker. I. József alatt egészen megakadtak az ez
ügybeni tárgyalások. Annál nagyobb buzgalommal vette fel az
elejtett fonalat III. Károly, ki a spanyol bonyodalmak elintézése után 1715-beu a legfbb hajóhivatalt (Oberstes Schiffamt)
hajógyár
bizta meg a hajógyárnak újból való szervezésével.
(Schiff bauplatz) a Fráterba tétetett át, a mai »Feuerwerksrégi hadi hajóarsenál a

ben pusztulhatott

el.

I.

A

platz«-ra,

s

egész

az

úszóiskoláig terjedt.

Az

intézet élére

Davids Dániel angol és Gerson Frigyes hamburgi hajó-mépitk állíttattak s még azon év szén megkezdték a gályaépitést.
III. Károly halálával (1740), minthogy a török háborúk hoszszabb ideig szüneteltek, a práteri hadi hajógyárban is pangásnak indult, majd aztán nemsokára végképen megsznt a munka.
1768-ban a dunai hadi hajókat már nem Bécsben, hanem a
Klosterneuburgban létesített császári hajóintézetben (Schiffamt) készítik. A gyár élén Achsberg Ern hajó-épitmester áll.

Azon

14-dikén kerül ki e gyárból és bocsáttatik vízre
dunai fregattá. Klosterneuburgban épité Nocetti
1788-ban a már említett kitn ágyúnaszádokat. Munkásokat
a trieszti császári marinából, s ha azok nem voltak elegendk,
bécsi hadi
Fiume, Buccari, Zeng és Velenczébl kapott.
hajóarsenál, a Duna-ágnak behomokosodása következtében idközben hasznavehetetlenné s most már nélkülözhetvé lu. II.
József a katonai pékeket s a hadi sütházat helyezte el
benne. Elvégre a régi bécsi hajógyárnak kétszáz évig fenálévi ápril

els

az

A

vizmedenczéjét az életbe léptetett egészségügyi rendszabályok szintén eltávolították, úgy hogy ma már nyomát

lott

í)
Rathschlag vnd christliches bedenken, wie oiie sonderliche
beschwerde der Türck zu wasser vnd Laud zii überzielien vnd zu vber-

windeu
DB.

wei'e.

{M, nemz. máz, könyvtár.)

SZEXTKLÁKAY

J.

A ÜÜNAI HAJÚHADAK TÖRTÉNETE.
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sem

találni többé Bécsben az egykoron virágzott hadi hajógyáriparnak. ^)

Klosterneuburgon kivl még Passauban

és

Pforzheimban

építettek és szereltek föl osztrák hadi járómveket, nevezetesen
hid.alá való pontonokat. 1795
1796-ban Viztlmm százados

—

a

foglalkozott

nevezett

hajógyárban hadi pontonok készí-

tésével. 2)

A

magyar hadi járómüvek, mint mondva volt, itthon és
készültek. Ezt a helyet mintha már a természet is hajóépítésre teremtette volna. Négy nagy folyó folyik
össze Komáromnál
a Duna, Vág, Morva és Kába. A hajóépítéshez megkívántató minden eszköz könnyen juthatott el e
központi helyre. De az elkészült gyártmányokat is minden
irányban könnyen és gyorsan lehetett onnan útnak indítani.

Komáromban

kivált

:

Komáromban a XVII. században négy hajócsináló kompánia,
st mint Draskovics János nádornak egy 1648. évi meghagyásából kitetszik, még ágyönt mhely is létezett a hadi
hajók fegyverkezésére. A jelzett század elején még sokat és jól

A

dolgozhattak a komáromi hajóépítk.
külföldi készítményekmég most is bátran versenyeztek. Abból az idbl azt írják
rólok, hogy nem csak hajót födelezni tudnak, hanem a teknöjét
is szintúgy elkészíthetik, mint
a legjobb passaui teknk. ^)
Mikor a dunai hadi hajókat ausztriai gyárakban kezdek gyártani, a magyar hajó-gyártelepek, els sorban a komáromi,
egészen elveszték jelentségöket. Midn Rákóczi 1708-ban
hajóépít mestereket keres, kik Sárosba mennének a fölkelk
részére hajókat ácsolni sehol sem képes olyanokat fölverni. Erre
Bottyán Érsek-Újvárról a következket írja a fejedelemnek
»Pölséged kegyelmes parancsolatja szerint hajócsínáláshoz ért
molnárokat, ácsokat és faragókat teljes tehetségembül kerestem,
de sehol olyanokat nem találhattam, kik feleségek s gyermekek
elhagyásával annyi földre menni resolválnák magokat. Azok is
nem oly derék mesterek, hogy maguktól tudnának hajót rendesen
ex arte felépíteni mert az midn magam csináltatok is eleíbek
nyírem és szabom. Hanem lievir János uram keze alatt az
ittvaló czaíghoz tartozandó mesterember vagyon kett, kik
alkalmasint értenek az hajócsínáláshoz. Kértem ket Revir
uramtól, hogy bocsássa Eperjesre, de kígyelme nem ereszti.**)
kel

:

;

^)Fuhrmann:

—

:

Alt-

und Neu-Wien,

II.

k.

11.

—
.

—

—

:

1371. és
Oester-

d.

Kriegs-

1361., 1365.,

—

Schlager : Wienei" Skizzen, III. 283. 1.
reich. Biogr. Lexicon, I. k. 146
Meynert
148. 11.
wes. IV. k., 66
69. 11.
-) Kurze Gesch. d. JRegimenter.
3) Tudom, gyjt. V. k., 3—35. 11.
*) Thaly
Arch. Rákócz. IX. k., 478. 1.
1.512.

Bermann
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A

bajüépit kompániák a magyarországi fels Dunának e
vidékén tehát ekkor már csak helyben mködtek és teherhajókat, meg kereskedelmi járómveket ácsoltak de idvel ebben a
mesterségben is nagyon aláhanyatlottak. 2)
titeli sajkások
magok épiték Titelben az hadi sajkáikat; az építésre közönségesen velenczei mesterek ügyeltek fel.
régi »narale«-k vagy »nauUum«-ok helyébe 1790-ben
a császári hadi hajóhivatalok (Schiffamt) léptek.
magyarországi hajóhivatalok, szintúgy mint az ausztriaiak a bécsi
f-hajóhivatalnak voltak alárendelve. Ilyen hajóhivatalok voltak
Magyarországon Pozsonyban, Komáromban, Eszéken, Pesten,
Péterváradon, Zimonyban, Páncsován, Szegeden, Temesvárott
és Sziszeken. Feladatuk a régi maradt
gondot viseltek a császári járómvekre és azok fölszerelvényeire.
Ha a magyar dunai hajóhadnak hosszú ezeréves múltjában mindazon eredményeket, melyeket vitéz karral kivívott, de
mindazon nehézségeket is, melyeket szerencsésen avagy sok
önmegtagadással és nélkülözésekkel leküzdött, és melyek mind
elmúltának, míg
bár külsleg sokszor változva
egész
napjainkig fenmaradt, komoly megfontolással tekintetbe veszszük lehetetlen egyrészt nem imádnunk az isteni gondviselést,
mely a világczélok elérésére szolgáló eszközöket, még a legcsekélyebbeket is, emberi akarattól független idkig megóvja,
másrészt nem gondolnunk arra is, hogy azoknak az embereknek, kik a hadviselés legnehezebb módját nem csak életfeladatul
választották, de pályájokou éltök fogytáig meg is maradtak,
bizonyos iskolázottsággal kellett birniok, mely ket terhes
pályájukra elkészité és keblökben a hivatásnak öntudatát már
a zsenge gyermeki kortól kezdve ápolá. Ezt az iskolázást és a
kötelességérzetnek korai fejlesztését, a kedvet és lelkesedést a
vizhadi életpályára, a családi körben, a szülk oktatásából
már a legzsengébb gyermekkorban sajátiták el vitézl hajós
népeink. Lehetetlen lenne máskép képzelnünk, mint hogy az
anya eldalolta, az apa büszkén elbeszélgeté a hajólegénység
hstetteit, elmondta saját élményeit családja körében, olykor
elvitte serdül fiát a nautikus gyakorlatokra, vizi rjáratokra
és naszádos kalandokra,
és a gyermek e történelmi légkörben, úgyszólván játszva képezte ki magát hajós katonává, családja hagyományain és elei példáján lelkesülve hírneves hssé
;

A

A

A

:

:

—

—

:

—

-)

épitkrul

Csaplovks 1829-ben következleg nyilatkozik a komáromi

»Weuiger gesclnckt sind

Komorner

liajó-

Scliiflbaumeiscr ; denn
sie beschríinken sicli liauptsáchlich. nur darauf, dass sie die aiis Baiern
aiif der Donau ankommenden Kellhammer zur Aveiteren Falirt nnd zu
Getreidetransporten zuricliten, nemlich dieselben ausflicken. bedaclien
und innerlicli einrichten.« (Gemálde v. Ungarn, II. 74. 1.)
:

die

22*
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Valamint a földmíves az ekeszarvánál iskolázza gyermekét
a szántás-vetés munkájában azonképen a folyamparti sajkás
katona is a naszádok közelében vagy vizén, az evez mellett
gyakorolta, nevelte, edzette és nemesítette fiát a bár terhes, de
sok tisztességgel és dicsséggel járó hadi életpályára. Kinek ne
jutna itt eszébe, a mit a hsi szellem ezen átörökítésérl és hatásáról Brutus XVI. századi történetírónk mond »ad excitandam
iuventutem ad rei militaris glóriám virtutis aemulatione, laudes
maiorum fidibus canunt, rebus ab illis gloríose gestis in Carmina per certam temporum seriem, tamquam ín annales
redactis, quae a pueris memóriáé tradita, ita haerent, ut nulla
is.

:

:

monumenta rerum habeantur apud Ungaros, quam

certiora

quae

his carminibus consignata extat.«

^)

E

szájhagyományo-

amaz oktató naszádos dalokat, melyek a lelkesedés tüzét
nemzedékrl nemzedékre átültették és ezernyi hst neveltek
dunai hajóhadunknak, már régen elpusztítá ugyan a mostoha
idk viszontagsága, de emiékök a történelemé marad örökre.
kat,

A

hajóapród elég korán megtanulhatta tehát, hogy jöv
életföladata a fegyveres dunai járómüveken szolgálni hazáját és
királyát, és hogy e föladatának csak akkor felelhet meg, ha a
hajózás mesterségét, valamint a fegyverforgatásnak és a hajófölszerelyény éknek kezelési módját minél tökéletesebben elsajátítja. LIgyes, kitartó úszónak kellett lennie, ki soha sem veszti
el lélekjelenlétét; edzett, erteljes és egészségesnek, kit fáradság
el nem lankaszthat, szél és hullámverés, forróság vagy hideg
egészen közönyösen hagynak.

Furaink, kik gyermekeiket a hajóhadi pályára szánták,
a kapitányok és vajdák curiáiba küldték azokat nevelésije,
vagy a tengerre adták néhány évre megtanulni a nagy hajózást.
XVI. századtól kezdve az olasz, spanyol és franczia
gályatisztek által vezényelt dunai gályákra is mentek fiatal
magyar leventék gyakorlati oktatásra, ha családjok az udvar
kegyelmét igénybe veheté.

A

Korunk fogalma szerinti sajkás iskolákat azonban csak
mintegy száz évvel ezeltt, az 1760-ik év táján találunk Magyarországban. A l)écsi hadügyi levéltár adatai arról tanúskodnak, hogy az akkori soldatesca minden válfaja közt a sajkás
sajkás iskoláknövendékeknek volt legtöbb tanulnivalójok.
Duna katonai beutazása és leírása b) a
ban eladatott a)
sajkák kezeléstana c) vitorlakezelésí tan d) Magyarország és

A

A

:

;

;

;

Szlavónia vízrajza
stratégia

J)

-^fj

;

e)

gyaloghadi fegyvergyakorlatok és vízi
végre g) úszás,

sajkaépitési és hídépítési technika

Monum. Hmig.

Histor. XII. 228.

1.

;

,
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^) Miudezen tautárgyak, tormészetesen sokkal emelkedettebb szempontokból, a legutóbbi idkben
is eladattak a titeli és péterváradi sajkás iskolákban.
Legtöbb ügyelem fordíttatott a vizi hadgyakorlatokra.
közlegény, ki minden kitn katonai tulajdonságai mellett
elvégre mégis csak végrehajtó eszköze volt föllebbvalója aka-

vivás és vizi czéllövészet.

A

ratának, és a ki régenten sem iroi, sem olvasni, sem deákosan
bölcselkedni nem tudott, gyakorlati tanulás útján képezte ki
magát sajkás katonává. Okmányos bizonyítékaink vannak, hogy
a hadgyakorlatokra mindig nagy súlyt fektettek, és azok már a
XYI. században divatban voltak a naszádosoknál, st egy
naszád sem vétetett be addig a hajóraj kötelékébe, míg gyakorki

latilag

próbáltatott és alkalmasnak nem találtatott.
Paksy, helyettes komáromi

nem

ápril 4-dikén tudósítja

1553.
felségénaszádkapitány a királyt, hogy de Contreres Alfous,
nek gályakapitánya, egy újonnan átalakított hadi hajóval, mely
naszádnak neveztetik, Bécsbl a Dunán Komáromba úszott le,
felségének
s a megújított hajót a naszádosoknak bemutatta.
naszádos katonái és vajdái a hajót kivitték a hadi gyakorlatra,
és megpróbálván s gondosan megvizsgálván, jónak találták s
évi

elfogadták.

2)

A

múlt században egész 1783-ig évenként csak 20 napot
tzött ki a hajóhadi parancsnokság a sajkás legénység gyakorlati kiképzésére, mihez még a hídépítés és a gyalogos fegyverforgatás is tartozott. Ennyi gyakorlat késbb már nem volt
elegend. Megkívántatott, hogy télen át négy hónapig födeles
színek alatt gyakorolja magát a sajkás a taktikában, ápriltól
novemberig pedig felváltva csapatonként a vízen is szolgálatot

A

kötelez taktikai formákat Mária Terézia léptette
Az elöbbeni állapot rendszer nélküli
hadseregnél.
a
életbe
mondja
önkény és tarthatatlan kapkodás volt. »Ki hinné
hogy trónraléptemMária Terézia hadügyi emlékiratában
kor semmiféle szabály nem létezett hadseregemnél. Minden
ember más-más manvert csinált a meneteknél, gyakorlatoknál
és ríadásoknál az egyik sebesen ltt egymásután, a másik lassan ugyanazon vezényszavakat és parancsokat az egyik így, a

tegyen.

—

—

;

;

másik amúgy értette. Nem csoda tehát, ha tíz évvel trónraléptem eltt a császár mindig megveretett. Leírhatatlan az az
állapot, a melyben a hadsereget átvettem.* ^)
A sajkások vízi gyakorlatai évenként nagy manverrel
voltak egybekötve, mely a Tiszán Titel és Zalánkemén közt.
')
=)

3)

Betraclitungen über das Csajkisten-Korps.
Bécsi titk. levtr. Ad Camer. Aulicam.
Arneih : Maria Theresias erste Regierungsjalire.
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A

néz közönség már
rendszerint május lió 16-dikán tartatott.
kora reggel megkezdé vándorlását a titeli fensík meredekei
felé, a honnan pompás kilátás kinálkozik a Tisza torkolatára,
manverek
le egészen a Dunáig és a szerémi hegyekig.

A

lenyes színjátékát

három vármegyének népe

:

Szerem, Bács és

A

katoTorontál folyamvidéki lakossága tömegesen látogatá.
nai dignitáriusok és vendégeik számára a titeli kikötben fölszerelt diszhajó állott készen, mely sok apró vitorlás sajka
kiséretél)en, tisztes távolból követé a vereked hajóhadat.
otta rendszerint reggeli 7 órakor kezdte meg kivonulását
horgonyozó helyérl. JÉIivatalból jelenvolt a péterváradi parancsoló tábornok, ki a tábornoki karnak több tagjával, magas
állású államtisztviselk és katonák tarsaságában nézte végig a
fürge sajkák érdekes hadmozdulatait és a sajkások mvészi
tökély vizi mutatványait, melyek közé többi közt az is tartozott, hogy egy tiszai pontonhidat 6 óra alatt teljesen felállítottak, és az ellenség támadásai daczára, egész rendben .ismét

A

szétbontottak. Érdekes volt az

ágyúk

czéllövészete

sajkákról,

mint mozgó pontokról, vizén úszó, tehát szintén mozgó czéltáblákra. A gyorsan mozgó tárgyakat oly praecis lbiztossággal
találták, a mint azt szárazi ütegekbl sem lehet jobban és ponhadgyakorlatoknak legfbb mozzanatát az ágyútosabban.

A

A

formatio két soros volt olyképen,
sajkák ütközete képezé.
hogy egy-egy csatavonalba 20 20 sajka állíttatott fel. Az
ellenséges hadosztályok közt mintegy 2000 lépésnyi volt a
kezdleges távolság, mely fokonként mindig összébb szorult.
mint az ütközet vak töltésekkel kezdetét vette, a hajók zárt
sorokban, teljes ervel siklottak egymás felé. Taraczkjaik lövései mint a mennydörgés futottak végig a Tisza sima tükrén.
következ pillanatban össze-vissza álltak, majd meg egy csomóba keveredtek. Végre fölbomlott a hajócsomó, a második
hadosztály áttörte a csatavonalat és a díszesen fellobogózott
tábornoki hajó elé vonult, hogy tisztelegjen. Következtek aztán
a különféle taktikai gyakorlatok, jelzések, hajók fordításai,
sebességök fokozása vagy csökkentése stb., kés délutánig,
mikor a sajkák ismét a kikötben vetettek horgonyt.
hadgyakorlatokról részletes leírások és térképek készültek és a
hadügy-minisztériumnak terjesztettek fel.^)
Az iskolázáson kívül a fegyelem szigora volt az, mi a
hajóhadban a kötelességérzetet, a rendet s pontosságot, az enge-

—

A

A

A

E manöver-leirások és térképek most is megvannak a bécsi
hadügyi levéltárban. Egy igen érdekes manöver-ábrát találtam ott II.
József császár országlata korából. Czíme
»Erklárung des den 31. Mai
1781 zu Titel fürgestellten Tschaikeu-Gefechtes avif Befelil und in Gegenwart des H. Grl. n. Brigadier Grf. y. Wartenslebeu.«
:
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delmességet s ;i testületi együvétartozás szellemét ápolá és
századokon kei-esztttl fentartá. Hogy miben álltak az els
magyar bajónépek fegyelmi törvényei emlékek hiányában ez
id szerint meghatározni megközelítleg sem lebet. Láttuk,
hogy Anjou uemzetségbeli királyaink alatt rendes polgári törvénykezéssel élnek, ellenben II. Lajos szabadságlevele értelmében, mely azonban régibb kiváltságokra utal, külön hadbiráskodással vannak felruházva. Zsigmond királynak 1427. évi
fegyelmi szabályzata száz évvel idsebb ugyan Lajos privilégiumánál de abban speciális vonatkozásokat a naszádosokra
nem találunk. Altalános fegyelmi szabály az, mely az egész
hadseregnek szól, de leginkább a zsoldosok prédálása ellen van
a biró és kezes
intézve. Szerinte a vezér felels mindenkiért
egyszersmind.
frankfurti hadi jogkönyv 1565-böl a hajónép
fegyelmi szabályait (Artickel der Schiffordnung) is tartalmazván, azokból álljanak itt a következk I. Naponként mindenek
eltt az Isten igéje hirdettessék és szent mise tartassék minden hajólegény tartozik az istentiszteleten jelen lenni, si
dicséretes szokás szerint kérvén a Mindenhatót, hogy kedvez
káromkodás szigorúan tiltatik.
szelet és jó idt adjon, i) II.
III. Hajótársa ellen senki se fogjon fegyvert. IV. Birkózni,
verekedni vagy ökleldzni a hajón nem szabad. Y. Kün a parton sem szabad azt cselekedni. VI. Mikor a hajós (matróz)
dolgozik, a hajókatona ne háborgassa, se ne tartóztassa munkájában. VII.
hajósok és hajókatonák jó egyetértésben
éljenek. VIII. Fegyverekkel visszaélni nem szabad. IX.
kártyajáték szigorúan tiltatik. X. Éjjelenként nem szabad a
hajón vagy ben a hajóban ég gyertyával járkálni. XI. Más
hajókat tisztán kell
hajóra sem szabad átlátogatni. XII.
tartani, hogy semmi betegség meg ne honosúljou rajtok. XIII.
kapitánynak mindenki föltétlen engedelmességgel tartozik.
Az újabb kelet sajkás reglement nem levén történeti érdek,
azt 6 helyen mellzendnek tartom.
:

;

;

A

:

;

A

A

A

A

A

Sajnálnunk

kogy a magyar király-naszádosok istenes énemind elpusztultak. A német dunai hajóhad
csak gyér tudósítás maradt fen Toll Jakab 1646.
a bajor választófejedelemnek Bagnius Mantuanus
kell,

kei és vallásos hajószertartásai
istentiszteletérül

is

évi úti leveleiben.

által vezényelt dunai hajóhadát szemlélte meg Komáromban,
jnidöu az pünkösd na^yán a gályákon és sajkákon istentiszteletet tartott. Arról a következket irja
»Dies erat Pentecostes, cum Sacris a
monachis more solenni primo mane peractis, iterum consceusae naves
sünt, succinentibus notum illud, quod mirabar, Lutheranum Canticum

marchio

:

matutinum germanicum, quod incipit »Aus meines Hertzen Grundé «,
tibicinibus et cornicinibus. Et ecce
cum hi, qui in nostra navicula man:

!

marchionis annonarii erant, ut fest die factum opportuit,
rusticis egerunt, omnia amicorum, ut vetus dictum
connnunia existimantes. {Epistolae itinerariae.)

tuani

illius

amicorum more cum
fért,

-<

;
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Háború idején a hajóraj zöme mindig a királyi tábort,
vagy a csapatok élén álló vezérkart követé. Folyammenti hadjáratoknál soha sem távozott a fsereg az
kisér hajóhadtól.
Hunyadi János, Amiirat ellen; hadviselésekor, elbb a Tisza

t

partján vonul lefelé az ország déli határára, majd a Duna jobbpartján követi hajóraját egész Zimonyig, sehol sem távozva el
attól messzire.

*)

Eégenten közvetetlenül a hajóraj mellett, a folyamnak
egyik, lehetleg mindkét partján, ft hajóraj lovas kísérete haladt.
Ritkán történt, hogy a flottilla valamely hadi tény véghezvitelére vállalkozott volna egy-két század

könny

lovasság nélkül

háborúba pedig mindig a saját lovas csapatával indult, mely
szintén a hajóraj parancsnokának engedelmeskedett. A hajóraj
lovassága beszáguldozta a parti vidéket, beszerezvén a hajós
legénység részére a napi szükségletet, segélyezte a hajós vitézeket a kiszállásban, vagy veszély esetén a hajókra menekülésben. Thurzó Elek 1540. évi szept. 30-dikán figyelmezteti a
királyt, hogy a magyar fejedelmek, si szokás szerint, könny
lovas csapattal látták el a hajóhad kapitányát, hogy az e tekintetben se álljon a többi huszár kapitányok mögött. »Solebant
officialibus hujusmodi
superiores principes
irja Thurzó
(navalis exercitus) certum etiam equitum numerum assignare,
ut instar Capitaneorum aliorum levis armatúráé ordinem certum haberent, quo per terras flumini proximas ea possent
curare, quae ad nauticos milites sive expouendos, sive recipiendos et alias occurreutias rerum pertinere viderent. .« ^) Pálffy
]\Iiklós dunai hadjáratai után elvész a hajóhadi lovasság emléke.
jelenség okát könnyen
Azóta nem találkozunk vele többé.
megtalálhatjuk ama forrongásban, mely a Ferdinándok és I.
intézményeknek számLipót korát jellemzi, s mely a magyar
talan drága maradványát fölemészté.
Midn a hajóraj rendeltetési helyére megérkezett, a hadvezér és hajókapitány megállapodásához képest állást foglalt
szembe az ellenség hajóhadával. Szerencsés hadállásnak tartatott a flottillára nézve, ha szigetek vagy erds és füzes kanyarulatok mögött bocsáthatá le horgonyait.
szigetek és srségek védték a hajókat az ellenség hirtelen megrohanása és
lövegei ellen, s fedett hadi színhelyül szolgáltak az ellenséges
hajók elléptetése alkalmával.
szigetek cserjés partmagaslata

—

—

.

A

s

A

A

»Ad Tibiscum primo iter iutendit, accitasque vindique copias
gradatim cogit in Tibisci ripa dies trés consedit, ut. a subsequentibus
adhiberetur. Transmisso deiude amne, per Daciám descendit, et ad laevam
Danubium servans. ab ejus ripa nunquam procxd iter decJinavit.« (Bonfinii : Decad. III. L. V.)
;

2)

L. Oklev. függel.

KATOXAI É? TÁUSADALMI VISZONTAI.

345

megköunyité a mszaki niunkások védelmét, s kedvez partviszonyok mellett a szigetek alkalmas pontok voltak a partraszállításra s löveggátak építésére. Hunyadi
János és Savoyai Jen vizi hadjáratai igen tanulságosak e
tekintetben minden idk stratégáira nézve. Hunyadi Zimony
alatt, a hol több apró szigetre szakadoz a Duna, vagyis a
ÓS a fatorlaszok rejteke

A

Hadszigeten innen

állitá csatarendbe hajóraját.
Savoyai
hadjárataiban, a Száva torkolatától mintegy 600 lépésnyi
távolságban elvonuló keskeny Dunaág, a »Dunavicza« és a
»Czigan« nevíí szávai sziget szerepelnek.
Tisza torkolatában
épült titeli hajókiköt fleg azért birt stratégiai fontossággal,
mert a Tisza torkolatát az átellenes Zalánkemén rzé, magában a Tiszában pedig, közel a kifolyáshoz, számos erds, bozótos szigetcsoport ers kapu gyanánt zárja el a Tiszát a Duna
fell beigyekv ellenség elöl.
füzes partok kitn szolgálatot
tettek a czirkáló s kémjáró rségnek, födték hajóinkat a szélesebb
folyamágról közelg ellenségtl, és ez által fölényt és számos

Jen

A

A

elnyöket biztosítottak ílottillánknak a Duna

és Tisza fölött.

Igen elnyös hajóhadállásúi kínálkoztak továbbá a Dunán,
Budán alul, Vörösmart, Baja és Futak, valamint a Karlócza
és Kovil közti dunarész. Azért szerepelnek e szigetes folyampontok oly gyakran a dunai hajóhadak történetében. Az AlDunán is fleg azért volt Törökországra nézve kitn védvonal
az oláh part, mert az al-dunai számos Duna-sziget majd mind
az oláh part hosszában fekszik a támadó kénytelen tehát a
szélesebb folyamágon való átkelését a védnek fedett arcza
eltt végrehajtani.
:

A

hol a hajórajt

sem várak, sem

ilyen természetes

er-

dítmények nem oltalmazták, azt nem tekintették alkalmas hajóhadállásnak ott mesterséges torlaszok és zárgonyok építésével
kellett a hiányt lehetleg pótolni. Régenten »i)ald7iknak« vagy
»földvdrnak« hívták e mesterséges hadi védmveket, melyek
azonban nem csak víz partján épültek a hajós katonaság oltalmára, de feltalálhatók szárazon is erdített városaink s kbl
;

épült bástyáink körül,

st

fellegváraink aljában.

A

török világ-

ban a hajdúság, késbb a kuruczok által nagyszámú palánk
építtetett fleg a Közép-Dunán, a hol várak, vagy természetes
védek

nem

léteztek.

A

régi folyamparti palánkot, a milyen a

mi hadi hajóinknak segítségül

szolgált,

ekképen

írja le saját

XVII. századi történetíró »Est Palanka
non tam adversus justum hostem, quam

felfogása szerint egy

:

munimenti genus,
subitarios latronum incursus factum, turcis admodum frequens
tum ad propinquos christianorum pagos latrociniis infestandos,
tum ad praedas tutum in locum subducendas. Eas in hunc
fere modum construunt. Fossa vicum ambiunt
hos viminibus
;
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ac ramalibus implexos, transversis arboribus firmatos terrae
aggestu impleut uti iluviatiles fere aggeres molimur. Turrim
deinde, aiit elatiorem domum, aut eariim defectu quatiior praegrandes trabes, firmiter nexas, in speciilam adornant, in qua
perpetuae, dies uoctesque excubiae.« ^) Ilyen palánkot emeltetett Karvánál Bottyán kuriicz vezér is. Constructiojáról 1708.
évi május 15-én így értesité II. Rákóczy Ferencz fejedelmet:
úgymond
bogy Karvá» Tartozó kötelességembül irom
nál ezeltt ötödnappal egy jó forma sánczot bárom szegletre,
kinek minden szegletin rnudér (rondelle) vagyon, erigálui kezmár csak három nap alatt is perfectióban mégyen,
dettem
mivel feles embert hajtattam köriil-belül építésére az árkának
palizátát, az bástya oldalábúl kiálló sörtéseket
közepiben
oly ers lészen, hogy ha csak táborostul
is körösköri rakatok
az ellenség reá nem mégyen. Isten oltalmábúl nem féltem.
Már is komáromi, esztergami és budai sajkák kezdték impetálni
de magam is közel levén, azonnal visszapskáztattak.
;

—

—

;

—
sr

:

;

;

Azúlta

nem

is

mutaták közelrl magokat. Háromszáz emberre
nem is kell belé. Körülötte vagyon

való sáncz lészen, több

Révay Gáspár uramnak egy batalioma, és Géczi Gábor colonellus uram regimentje egészben. « ^) Várak s természeti védmüvek hiányában a palánkok vagy parti sánczmvek szolgáltak
a hajóraj védelmére s a folyamok elzárására. ^)
Várak tövében sokkal nagyobb volt a hajók biztossága.
XVII. századtól kezdve minden jelentsebb magyar dunai
váruak megvolt a maga megersített kikötje, melyet a viz
oldaláról is sáuczok, st magas bástyák védelmeztek, i^z esztergomi és párkányi kikötök bástyái oly magasak voltak, hogy a
hadi hajóknak csak árbocza látszott ki bellök. Ilyen meger-

A

kikötje volt még Pozsonynak. Komáromnak és Budának
alatt. Xándorfehérváron a fellegvár alatt
még manapság is teljes épségében fenáll a dunai bástyakiköt.
Duna-parton sötétl Nebojsza-torony és a Viddinkapu közsített

a királyi istállók

A

ma már persze félig beiszapolva áll az ers
kkapu, melyen át a naszádok a vár falai közé menekülhettek.
A Duna medrébl a kiköt bensejébe, vagyis a vizivár bástyái
mögé eléggé széles és mély csatorna vezetett, melynek tekervetlen közelében,

vényes járása beiszapolva, elhagyatott állapotban ugyan, de

')

Wagner

:

=)

Thaly:

Arcli.

Egy

História Leopoldi.

Rákócz. IX.

97

I.

k.,

— 98.

11.

480—481.

11.

szabályul állitja fel a liajóhacl
vezérének a miut következik aWanu die Sclaütie geankert, so kundte
die gantze Donau damit gespelart werden, darzu erforclert auch, das auf
3)

1731. évi hadi

»J?ísíí-ííí.<io«
:

jedem Ufer

ein tété

a pont aufgeicorfen, damit die

Scliiffe

niclit in flanc bescliossen Averdeu.« (Bécsi hadiujtji levtr.)

von Landseiten

:
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A

még most is igeu jól kivehet.
csatorna benseje ki volt
kövezve. Vizet csak ostrom idején, zsilipen át eresztettek a csatornába. Hajóütközetek alkalmával ffeladata volt tehát a
támadó félnek a naszádosok bástyakikötojét elfoglalni, a véd
bástyakiköt vasfélnek pedig azt élethalálra védelmezni.
azért

A

kapuja és egyéb védmüvei ágyúkkal és katonasággal voltak
megrakva, s egyáltalában e kikötk folyammenti várainknak
ferösségét képezték.
hajóraj hadállásának választásánál dönt kérdés volt
viijjon vannak-e közelében városi helyek, népes országutak,
több irányban vezet folyók, melyek a hajóknak és a kisér csapatoknak élelmeztetését. a hadi szükségletek pótszállítását lehetvé teszik és megkönnyítik ? Ha a folyam partjain ingoványos,
posványos, vagy puszta néptelen vidék terült el, melyre a
hadaknak kiszállniok nem lehetett s mely a hajókat a küls
közlekedéstl meg a ftábortól elzárta volna olyan helyen
a hajóraj soha sem állapodott meg, soha hadállást nem

A

:

foglalt.

Miksa

ideje óta a hajóhadhoz híd és úszó készletek is
melyek külön hídmesterek felügyelete alatt állottak.
tehát a hajórajt követ sereg egyik partról a másikra akart
I.

tartoztak,

Ha

csapatonként egyes hajókon,
mintegy repül hidakon, és a rendes liszó vagyis egybefügg
hajóhidakou. Frousperger 1555. évi hadi mvében az úszó
hidaknak egy egészen sajátságos nemérl tesz említést. »Es
irja az érdemes német stratéga -ist gut vnd von nöten
so ein Kriegsvolk mit heereskraft in ein frömbt Land zeucht,
das man mittfüre ein namhaffte anzal lederin Seck in zimlicher
gütter grösse, vnd gar beheb íleissig vnd w(?l genáyt seind. vnd
so man an SchiÖreiche Wasser kompt, werden die selbigen
auífgeblasen, mit Seyleren angeheft't, höltzer vnd blöck darauff
gelegt, zugleich wie ander Schiff brucken, vnd mag man alsó
ein volck ober ein wasser bringen, man möcht auch so man
Schiff brucken mittfürt ettwann vil solcher liderne Seck mitfüren vnd zwischen die Schiff eiumischen, erspart vil für, dann
man kan die lederin Seck geschmeidig zusammen legén, vnd
so man alsó die Seck hat, seynd die Schiff" auch güt etwann so
notvolck darinnen überzuführen.« i)
török háborúk alatt
külön hidosztdlij szerveztetett hadseregünknél, mely fejldve és
az újabbkori követelményekhez idomítva, legutóbb is szerepelt
átszállani, azt kétféleképen tehette

:

—

A

és jelenleg is fenáll. ^)

A hadállás

kijelölése

után a hajók leeresztek horgonyai-

^)

Fünf Büclier von Kriegsregimeut

-)

V.

ö.

Némethy K.

:

vucl

Orduuug. V.

Az osztrák-magyar hadsereg

k.

CVI.

fejldése.

•
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kezdeteket \ettek a kém- e's rjáratok, xnlamint a?: ellenség
Könny sajkák dagadó vitorlákkal és teljes evezkkel szélsebesen siklottak elre, keresztül-kasul a folyamon,
kat

s

csipkedése.

kémeket (nyelveket) fogni

és az ellenség flottáját vagy erejét
kipuhatolni, izeneteket és leveleket továbbítani, riadásokat tenni
vagy az ellenségnek szolgáLJ malmokat elrontani, hajóikat a

vizén lebocsátani és elfogdosni.

Míg

a hadvisel felek

dései és apróbb csatározásai

elrseinek kölcsönös kötekenéhány napig így elhúzódtanak. a

vizi

hajólegénység vallásos áhitattal,fegyvergyakorlatokkal,a czitera
pengetésével és hsi dalok éneklésével, vagy esténként a parton
tüzet rakva, sütve, fzve, a gondolkodást, képzelmet és érzést
ersen megkapó mesékkel, baÍDonás hiedelmek és jelek fejtegetésével tölte idejét. »
sub noctem accensi ignes. ciborumque et rerum necessariarum praeparatio, castrorum metationis
quandam speciem referebant.« i) Némelyek tengeri ledni/okkal
enyelegtek, mások a vizi sárkányoknak tulajdoniták ezt, vagy
azt a bajt, szerencsétlenséget, mely egyiket másikat érte. Tanították a baj tár st, mikép kelljen a viz hatalmasait megengesztelnie áldozattal, hogy ne bántsa nyavalya, a varázs ne ártson, vagy
avizbe ne haljon.-) Voltak, kik a holt 'mberröl is megemlékeztek, a ki pislogó szemekkel, meredt testtel úszkál a viz tetején
a merre a hajósok járnak. O az, ki a hajókat zátonyra viszi,
elslyeszti s a csónakokat felfordítja. Ha valaki találkoznék
vele
üsse, verje, de csak olvasatlanul, vagy csak egyet üssön
rá, mert a mint kettt mond. eltnik s úgy megköti a hajót
vagy csónakot; hogy el sem lehet ereszteni. Legtöbben voltak
azonban a fiatal hajólegények közt, kik estende a berkekben a
vizi tündérek szép nótáját hallották, de st látták is ket, a
mint egy csomóban ülve daloltak. Közelíteni nem mertek hozzájok; mert a vizi lány ernek erejével szigetre viszi az ifjút és

——

:

')

-)

Jacobi Tolii

:

Poseidonnak

Epistolae itinerariae, 1646.

(Neptun),

hogy haragját

csillapítsák,

minden

évben sors által kijelölt szüzet dobtak vizbe az ó-korbeli népek. A velünk
rokon osztjákok. Stralilenberg hallomása szerint, évenként egy leányt
fullasztottak az Óbba, a víz istene kiengesztelésére. (Hunfalvi/ Pál :
Regül}' hagyomáuj-ai. I. 92.) A votjákok kecskét, az ugur osztjákok
szarvast, az esztek gyermeket áldoztak. {Csengery Antal : Az altáji népek
ösvallása.) A votják nép pogány vallási hiedelme szerint a vízben Bumnrt a vizi ember tanyázik, és sok bajt csinál az embereknek. (Barna
Férd. A votjákok vallási szertartásai.) Szeged tájékán még manap is
rózsát kell a Tiszába szórni, hogy egészségesek legyünk. A ki legelször
inegj' "^izre, valamit a -^nzbe kell dobnia, különben baj éri. Elég az is,
ha a merít edényébl vísszalocscsant eey keveset a folyóba. (Kálmán
Lajos /közlése.)

:

349

KATONAI KS TÁRSADALMI VISZOXYAI.

meg

férjévé teszi, olykor

is

eszi. ^)

A

ember félig

féJüi

kigijó,

félig emher félig ZJ-féle szörnyektl is jó rizkedui mert
azok csiuálják a vihart és oly keservesen jajgatnak, hogy még

meg

a víz

Q.

;

is sír belé. -)

Ezeket hallva ki ne emlékeznék a régiek tritonjaira,
vagy a finn vellam-leányokra ? De valamint már
:

syréujeire

és szelet csak a kiengesztelt Isten némítja
hasonlóképen a dnnai hajós is fen az égben keres segedelmet a víz szörnyeinek minden igézete, hántása ellen. Wiirzburgi Konrád 1280. körül irt » Arany kovácsmhely ében « (Goldene Schmiede) a syrének csábításainak és ártalmának a Bol-

Homérnál a tengert
el, ^)

dogságos

Szz

hatását helyezi ellen.

»Swaz diu

syi'ene

versenken wi der
mit snezer doene
diu

leistet:

vi'owe,

tnigesam
schitfe,
grifte,

du ze slade

.

.

.«

Vagyis a hajókat, melyeket a syréna édes dalaival vízbe
akart fulasztani, te Asszonyom vezérled a parthoz. "*)
A hajóhad parancsnokától, a gályák kapitányaitól, vagy
a sajkások vajdáitól, kik deákos,okos emberek becsületében állottak, sok rejtett csodadolgokat hallhatott a vízi mystériumok
iránt fogékony elméj közlegénység. Az »AsfroIogia nan,fica«,
a » VeUficaHo7iis i'atio« és a » Veidornm et stellarum e.ffectus« a
hajótisztek magasabb képzettségéhez tartozó ismeretek voltak.
nap és hold jeleibl, az égpiroslásból, a ködökbl, felhkbl
és a napsugarak erejébl kifejteni tudni a jövendket, minden
hajótisztnek kötelessége volt, a ki a maga helyén megállni tudott.
De st nem is vették míivelt ember számába, ha a természeti
jelek magyarázatához nem értett. E magyarázatok, az emlékezet könnyebbitésére, többnyire versekbe voltak szedve s mindenki könnyen megtanulhatta.
nap sugarainak erejébl és
színeib(")l alattomos fondorlatokat és véres háborúkat magyaráztak ki. Ezt a tant, Fronsi^rger hadi könyve szerint, 1555-l)eü
ekképen verselték a német dunai hajóhadnál
:

A

A

»Wer

Avolt alsó

vermessen sein

Und

haltén dass der Sonnenscliein
Nicht deiiten solt Avas künftig wer,

So er doch oft zeiget gross und schwer

:

A

felsbb lényeknek, tündéreknek, párosodása az emberrel szátalálható. Grimm, Ipolyi, Barna Ferdinánd
és rómaiak hitregéiben, valamint a mordvaiaknál az istenek néha szerelembe vegyülnek az emberekkel.
2) Kálmán Lajos : Babonás liiedelmek czimü gyjteményébl.
')

mos nép hagyományában
emlegetik, hogy a g-örögök

^)

Odyssea, XII. 39.

*)

Htnszlmann

:

;

XII. 158.

Monum. Hungar. Archaeolog.

II. 11.

1.
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und

Heimlicli Praktik

sclirecklicli

Die sich zutragen ungefiige.«

Kriege

')

A

hold jeleinek magyarázata latin disticlionokban maradt
ránk, száz évvel késbbi idobol.
>Luua revertens qiium primum

colligit igues,

comprenderit aöra cornu,
Maximus agricolis pelagoque parabitur imber.
Et si virgineum suffuderit ore ruborem,
Ventus érit vento seniper rubet aurea Plioebe.
Sin ortu in quarto (namque is certissimus autor)
Púra nec obtusis per coelum cornibus ibit,
Totus et ille dies et qui nascentur ab lllo,
Exactam ad mensem pltivia ventisque carebunt.« ^)
Si uigTiim obscuro

:

Ez

is prófétai mondás volt a holdról
»Luna rubens
pallens pluit, álba sereuat. ^) Mikor Schwnrtzenberg
1593-ban Gyrt bevette, Istennek különös segedelmét látták
:

spirat,

abban, hogy bár egész

éjjel

nappali világosságot árasztott a

hold, és e miatt lehetetlen volt a várat megközelíteni, a hajnali

sr

köd emelkedék a Dunából és elsötétítvén a tájat, lehetvé tette a vár bástyái alá eljuthatni és a
kaput egy petárdával megnyitni az ostromló hadak eltt. *)
Midn végre az ütközet napja elérkezett, a vezér hajójára
hajóraj parancsnoka, vagy a vele
felvonatott a jelz lobogó.
volt lelkiatya elvégezte a legénységgel a szokott imákat, miközben messze hallatszó hangon harczi beszédet intéztek az ék
alakban indulókészen álló hadi hajók vitézeihez, l)átorságra s
elszánt hsiességre biztatván ket. Ekkor fölharsant a hajókürtök riadója, ") mire az összes hajóuép, egeket verdes kiáltással éltetve a királyt, hazát és vezért, az induló hajókon elfogpattantyús és tüzér ott állt a naszád
lalta a maga helyét.
orrán füstöl kanóczával, a többiek egymás mellé sorakozva,
kezeikben fegyvereiket készen tartva. »Ad puppim tormenta
siugula posita sünt, in qua et decurio stans, quid opus facto
identidem commonet ipsi hastas suflixas singuli prae se
sit,
habent, scuta concava picturata tergo sustinentes, aut lateri

ima után hirtelan

A

A

;

')

Fünf Bücher von Kriegsregiment und Ordnuug.
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Dilich Vilmos: Kriegsbuch. Erankfurt, 1717.
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*) U. o. »Von denen prodigiis, osteutis iind portentis, Wunder und
andern seltsamen Zeicben, so grosse Niederlagen und Kriege angedeutet.«
*) U. o. »Vom embsigen Gebete zu Gott und gnadige Hülfif und
Beystand.«
^) A hajóhadról már Díoáoríts írja
»Tubis utiintur peculiari suo
more bai-baricis. His inflatis horridum bellicoqiie terrori convenientem
sonum edunt,« (Lib. V.) A magyaroknál is mindig kedvelt hadi eszköz
volt a kürt. A honfoglaló Árpád Duna-vizzel tölti meg kürtjét, segítségül
hiván Istent a dunai tartományok elfoglalására. Lehel is kürtjével
diadalmaskodik ellenségén.
:
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X

Yolt szabad,
haiókat emberekkel túltömni nem
opposita.« 1)
a fegyverek
vagy
evedzésben,
senki se akadályoztassék az
legénység
volt
a
csapatra
két
haínálatában. Minden bajón

A

boW

Az egyik

felosztva.
czoló,

csapxt volt a mttködö,

a másik reservában

tartatott,

..^^^

^^^gyf
^^X^^^^
ellenség
a kiket az
bogJ

legyenek nj erk által. Ha a
belyökböl kiltt, legott pótolva
vitorlázbattak az ellenséges bajobajok lefelé evedzbettek vagy
viz folyása
bad ellen, az mindig nagy elny volt a
^^^^^f^
tudta
es eszelyesen
óvatossággal
félre nézve, ba különben kell
erejét, a í olíe e
bái-mas
viznek
a
és
az evezknek, vitorláknak

nebezen mozgó ellenséggel szemben ^}'^^^\''}''''- .^ eiejeve
ellenségével es a viz J^^^^^^^
baladónak ugyanis két ervel az
alá bajózo az
kellett viaskodnia, ellenben a viz

evezs legényeket

miután a bajot magato is
szintén badakozásra basználbatta,
Mikor a tuzbarcz ki ejviz.
a
az ellenfél baióraja ellen sodorta
ln, arra kellett ügyelni,
öldöklvé
lödött, és az ellenség lbatása
ne bomolj ek, mert az
bogy a zárt csatáménál lebetleg föl
a masik részen
melyet
melen bonyolult helyzetet teremtett,
esés
óparancsnoknakbely
baj
könny volt kizsákmányolni.
sok
igen
felismer tebetsegetol
gyors katonai átpillantásától és
szaa
mint
az,
volt
nebezebb
ftígoött: vizi ütközeteknél sokkal
csatárvonal bármi okmxl fogva
razi csatákban. Azonban, ba a
robamra mentek a bajok,
általános
megzavartatott,közönségesen
következett be Ha eközben
tüzelés és öldökl rajbarcz

A

Tgyors

sietnie

s

segitségere kellett
valamely bajó szükségben volt,
ult
az ellankadt vagy mégse
bogy
lenni,
lebetleg azon kellett
menekulbeslegénység
bajok a part közelébe juthassanak és a
vagy
ellenséges hajórajt bekerítem,

sen Másik feladat volt az
sebesen vagy párhuzamosan
legalább összeszorítani; mert a
iigy kellett
nehéz volt harczolni. Ez esetben

baladó hajók ellen
hogy a tamado mmden
tehát a támadási formátiót megalkotni
Az ekkep bekeii;
támadottal.
a
álljon
oldalról arczvonalban
szkebbre szorult össze a gyozo
tett hajók körül mindinkább
voltak a barczolo felek egyhaiók gyrié. Mikor már közel
és lánczkapcsokkal
csákányokkal
hajóit
másbozT az ellenség
a másikba konnyu volt a
mec^fo-ták,

úgy hogy az egyikbl
ellenség
ki elsnek ugrott be az

Wéinekitugíálnia. A

jutalmul mx a hajóhadhajójába? a .coro^na navalis.-t nyerte
kitüntetés volt. ;) Ha a
ritka
és
díszjel
katonai
nál els rend
a beszivárgott
bedugdostak
haión lék keletkezett, azt rögtön
ellen ugy óvtak,
golyók
hajókat
vizet pedig kimeregették.

A

?)

SS

dudoros
Krí'egsbuchjában a »corona navalist«

koi^ak^

ha.ilanak
koronát diszítu ágak homoruaii
íeiékneklátiuk lerajzolva.
megrakva.
vannak
diszítményekkel
kit drága kövekkel és egyéb

A
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hogy kívülrl puha mohával, szrrel vagy gyapjúval tömött
zsákokat aggattak rajok, melyek a lövegek zúzó erejét némikép
enyhítették. Legborzasztóbb volt e rohamoknál a görögtz,
melylyel az ellenfél hajóit elárasztották s mely ellen a legénység
csak vajmi kevéssé védhette magát, feje fölé tartott vizes ponyvákkal. »Es werden aiicli >vol Feuerwerck, Stiirm vud Báhring,
Ballen, Brügel, oberzogen, vnd in Bach oder Hartz mit Hantf
geteufft, gleichergestalt Knittel, Kiben vnd dergleichen angezündt, danu von obeu oder imden aiiff die Feindt
in die Schiff geworfen. Ist aber sehr gefáhrlich, gehören taugliche Leüt darzu, darmit uicht den Freunden mehr schaden dardnrch dann den Feinden geschehe.« ^)
Minden vízi csatánál a parti ütegek, a közel táborozó
sereg, vagy a hajók mellé kirendelt sajkás huszárok által segély eztettek a koczkán álló hajók. Ha vár vagy palánk volt közel
a csata színhelyéhez, a vereked hajókat a bástyák bombáival
és röppentyivel is segítették. Várak ostrománál s folyami
hidak védelmezésénél parti ütegek támogatták a hajók hadi
mködését. Ilyenkor legtöbb függött attól, hogy a hajóparancsnok fedett, vagy könnyen oltalmazható, de egyszersmind olyan

gebücht vnd

elnyös állást jelöljön ki az ostromló hadi hajóknak, a honnan
biztosan és sikeresen fejthették ki mozdulataikat és egész erejöket. Kétségkívül tanulságosak, fleg katonákra nézve, a
törökök elleni háborúk idejébl azon emlékek, melyeken a
törökökön nyert diadalaink lényeges tényezjének, a hajóhadnak mködési álláspontjait is megjelölve találjuk az egyes
várak kiostromlásánál. Kiváló becscsel bir e tekintetben Giacomo Rossinak fentebb már említett »Teatro della gverra
il turco« czimíl gyönyören illustrált munkája, melyben
Lipót török háborúinak korából a folyami ersségeket
ostomló hadi hajók álláshelyeit hen megörökítve találjuk.
Feltntetve vannak e munka egyes csataképein nem csak legnevezetesebb váraink a XVIL századból, mint Eszék, Belgrád,
Tokaj, Gyula, Párkány, Esztergom, Temesvár, Vácz, Fülek,
Sziget, Érsekújvár,
Nagyvárad, Visegrád, Kanizsa, Eger,
Ujhely, Székesfehérvár, Borosjen stb., de a vízi várakat
ostromló hajóhadunk stratégiai topographiája is nagyon jól
kivehet rajtok. E munka mellé sorakozik Ortdius, Braun és
ujabban Bubics gyjteménye.
szegedi Somogyi-könyvtárban
is riztetik egy csinos kivitel hadi kép, ^) melyen Belgrád
ostroma van feltntetve 1717-bl. E képen a várat ostromló

contra
I.

A

1)

Dilich

:

IX.

k.,

CCXXII.

Plán et Description exacte de l'inouie et glorieuse victoire, remportée le 16 d'Aout 1717 par les Armes de Sa Majt. Iinper. Charles VI.—
V. ö. Belgrád ostromának fentebbi körülményes leírásával.
")

853

KATONAI KS TAIiSAHAl.Mt VlSZONVAr.

hajóhadunk állására különös figyelem van fordítva. Azt látjuk
e képen, hogy a császári gályák parancsnoka értelmes és ügyes
számítással tudta kizsákmányolni hadi hajóink felállitásáuál
és azok fedezésénél a vár eltti szigeteket és a partok által
nyújtott elnyöket.
»St. Eugenius« vitorlás hadi gályát
Zimony és a Hadsziget közé olykép állitá fel, hogy az lövegeit
és tüzes golyóit bátorságosan szórhatta e takart állásából a
várfalak alatt igen kedveztlen positióban egymás mellé sorakozó török gályák, sajkák és kerekes födeles hajók ellen.
Ugyanazon csatavonalban áll az »Eugeuius« eltt a »St. Franciscus«, ez eltt pedig a »St. Stephanus«. Állásukat a vár
lövegei s a török hajók ágyúi alig háborgathatják.
többi
császári hajók pedig a temesi part hosszában mködnek a várfalak ellen. Segélyezik ket az ers parti ütegek.
Temes torkolatánál kifeszített hidat a jobbparton a »St. Leopoldus«, a
balparton a »St. Josephus« rzi. Köztök néhány száz lépésnyi
távolban sajkásaink képeznek csatárlánczot a Duna közepén,
viaskodva a hid szétrombolására siet török sajkákkal.
hidon
alul Páncsova irányában a »St. Carolus« és még egy másik
nagy császári hadi gálya egy osztály sajkással elzárva tartja a
folyamot a netán alulról betörni szándékozó ellenség eltt.
lövésfül is sok függött.
lövésnél sarkelv volt, hogy
hajókra nem szabad magasan lni.
magas lövés a viz színe
fölött találta a hajót, és még akkor sem ártott neki, ha léket
szakított rajta.
hajót tehát a viz színe alatt kellett oldalba
lni mert csak az ilyen alacsony lövéssel lehetett neki ártalmára lenni. De ehhez sok szemesség és gyakorlottság szükségeltetett, minthogy a folyó víztömeg, ha mélyen hatol belé a
löveg, eltéríti azt kitzött irányából.
hajó kormánya és a
lportár is nagyon ki voltak téve az ellenség tüzének.
kormányrúd és a hajón talá.lható robbanó anyag legfbb gondját
képezé a hadi hajó parancsnokának. Ha a kormányt elltték,

A

A

A

A

A

A

A

A

;

A

A

legott

míg

másik kormányrúdról

kellett

gondoskodni

;

addig pedig,

azt a hajóraj után úszó szerelvény! vagy fehérhajókról és

lápokról elhozták, a szárnyaszegett hajót, nehogy elfogassék, a
többi hajókhoz kellett kapcsolni, vagy legjobb esetben a kézi
evezkkel kormányozni.
kik csataközben vízbe hullottak, lehetleg kosarakkal és ment csónakokkal igyekeztek
kifogni ket.
Megtörtént olykor, hogy az ellenség hajóinak közelébl,
egészen váratlanul és hirtelen hátráltak el naszádjaink. Ilyenkor színlett futással trbe csalták az ellenséget, és egyszerre
megfordulva, sokkal nagyobb dühhel állottak harcznak.
gyáva meghátrálás vagy futás a legritkább, majdnem egyedül
álló esetek közé tartozik dunai hajóhadunk történetében. Ezer

A

A
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évek lefolyása alatt vívott számtalau csatái dunai hajóhadainknak alig egy-két esetben végzdtek megalázó vereséggel de
akkor is vagy csekély számú vitézeinknek vakmer bátorsága
miatt történt az, szemben az aránytalanul nagyobb ellenervel,
vagy pedig azért, mert az idegen származású parancsnokok
;

sem nem sziveitek, sem alattok gyzni nem akartak.
magyar dunai hajóhadak vitézségérl áll tehát, mit Leo császár általában a magyarok vitézségérl mondott » Lelkesek a

vezérletét

A

:

támadásban, kitartók a fáradalmakban, óvatosak az ellenség
cselfogásai ellen, igen ügyesek az ellenfél gyengéinek kizsákés ha máskülönben kicsapongok is, a harczmáuyolásábau,
ban szigorúan alkalmazkodók a fegyelemhez, és mindig gyztesek maradnak.

—

Ütközet után eltemetve a halottakat, összeszedték a hajóroncsokat és sebesülteket, s az elfogott hajókkal és foglyokkal
együtt magok eltt tolták a kijelölt horgonyzó helyig, avagy
kikötig, a hol pihenésre és a gyzelem ünneplésére megszállottak. Midn az esti alkonyat beállt, három »éljent« kiáltottak a kapitánynak és háromszor lttek a naszádok taraczkjaihadi zászló levétetett a vezérhajó árboczáról. Dobpergés
ból.
és kürtszó hirdeté, hogy a gyztes hsök éjjeli nyugalomra térhetnek. Két hajó elül, kett hátul, mintegy negyedórányi távolban, rt állott és óráról órára átvette a hireket a partvidéket
beszáguldozó sajkás huszároktól. Ha az ellenség tábora fell
sürgs hír érkezett, azonnal izenet ment a vezérhajón virrasztó
ki az ri jelszót nem tudta, elfogatott vagy
éjjeli rséghez.
életével lakolt érte. Éjjelenként minden hadi hajónak sötéten
lámpa csak a kapitány, vagy parancsnok
kellett maradnia
vezérhajóján égett. ^)
Másnap a cjyözelem biztosításával, a hadi eredmény értékesítésével foglalkozott a hajólegénység. Kereste az ellenség
hollétét és hajórajának merre való útját. Néha napok s hetek
múltak el apróbb összetzések és czéltalan veszteglések közt.
Ilyenkor a közel vidék fölprédálása is meg volt engedve. Az
alatt a hajóhad egy ers tartaléka mai'adt hátra a vízen, nehogy
az ellenség ki- és áttörési kísérleteket rögtönözhessen.
Ha a fegyverszünet ragy a béke tárgyában követségek
mentek a fényes portára és onnan Bécsbe, vagy a békepontok
tüzetes megállapítása végett a fegyverviselö két hatalom kül'
dötteinek egymással találkozniok kellett: e követjárások és
tárgyalások, mint már a zsitvatoroki békekötés elljeszélésénél említem, közönségesen a Dunán, a hajóhad igénybevételével történtek. A konstantinápolyi követségben járó Révay

A

A
;

*)
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:
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László, Dóczi Istvánnal 1620. szept. 9-én Budára érkezvén,
Karakas Mehmed basa által nagy pompával fogadtatik. Sok
szép lovas sereg megy eléje, a Dunán pedig 17 sajkán a török

vizierö.i)Schernin
tén magíi Írja

Hermanu

gróf,

1644-ben portai követ,

szin-

t

mily nagyszer hajóünnepélylyel fogadják
budai útjában nem csak a komáromi sajkások, kik tisztességgel
kisérték le a Dunán egész a Zsitva torkáig, hanem a török hajó-

had

le,

melynek fnöke Ahmet aga a lehet legnagyobb fényt
hogy III. Ferdinánd képviseljét rokonszenvesen
hangolja és neki örömet szerezzen. A császári hajók a Zsitva
torkánál, a török sajkák azon alul állapodtak meg, szembe
egymással, mintegy ágyúlövésnyi távolságra. Ekkor az aga
is,

fejtette

ki,

sajkája a császári követ sajkájához járult, és üdvözölvén azt, az
aga átment a követ sajkájára, hogy régi szokás szerint meghívja
a folyó partjára mert a követségek átvétele mindig
szárazon szokott történni. Schernin tehát elhagyja hajóját és

t

;

A

kimegy a partra, hol a török követség várja.
két
egyszerre indul egymás felé. Midn összetalálkoznak, a
szultán és a császár képviselje kezet nyújtanak egymásnak és
megölelik egymást. Erre a császár katonai megbízottja beszédet mondott a török követséghez, s átadta a törököknek a császár követét, figyelmeztette a t<)rököket a népjogra és ajánlta
nekik, hogy a császár személy esítj ével illend tisztelettel bánjanak. Mikor ez megtörtént, a katonai megbízott visszament a
császári sajkákra és üdvlövéseket téve hajójáról, Komárom felé
sebesen elevedzett. Az ekkép magára maradt császári követet
kíséretével
fél

az aga meghívta a török vezéri sajkára, ki azonban tartván a
törökök ravaszságától, megköszönte a meghívást és inkább

meg

a törököket a Duna közepén egyedül álló császári
sajkán elkel s gazdag ebéd tálaltatott fel a
hajó vendégeinek tiszteletére.
török sajkák népe az alatt
középre vette a császári sajkát és szüntelenül körülröpködve
azt, sajátszer kiáltozásokkal, síppal, kürtökkel, dobokkal és
folytonos lövöldözésekkel irtóztató lármát csapott. Valamivel
Esztergom fölött mind a két Duna-parton egy svadron török
lovasság tisztelgett a császári sajkának.
várból pedig 11
ágyúból és egyéb lövegekbl roppant lövéseket tettek. Allisebe,
esztergomi bég, a császári hajóra megy üdvözölni Schernin
grófot, ki a látogatást másnap a várban visszaadja a bégnek és
a császár nevében gazdagon megajándékozza t.
bég kávéval
és serbettel kedveskedik és igen barátságosnak mutatja magát,
felajánlván a grófnak jó szomszédi viszonyát is. Aztán czigányhítta

követi sajkára.

A

A

A

A

')
Uévay László naplója 1000
245—254.)

— 1655.

(Magyar

történ, tár. III.
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zenével és táuczoló bajadérekkel kisérteti le a követet bajójnra.

Mikor Visegrádra értek, ott is üdvlövésekkel fogadtálc a várból,
Váczon pedig a Duna partján sátorok alatt nagy vendégséget
csaptak. Végre júl. 16-dikán Budához közelitének a sajkák. A
pesti oldalon nagy csapatokban táborozott a török hadsereg. A

maga

a nagyvezir várta a császári követet,
kisérettel.
mint a Duna közepén
úszó sajkák a két parton hullámzó török sokadalom közt elhaladnak, mind a két oldalról megszólalnak az ágyúlc és a felállísajkák mozsarai viszonozzák az üdvlövéseket,
tott zenekarok.
a hajós nép pedig sznni nem akaró örömujjongásba tör ki,
midn a császári hajó zenekara is hozzálátott a muzsikához.^)
szönyi békekötés szertartásainál szintén feldíszített
királyi naszádok mködtek közre, »deren jede mit 28 Darden,
woran theils rothe vnd weisse, schwartze vnd gélbe, grün vnd
weisse, danu blau vnd weisse zweifache Fáhnlein.« Izdenczy
András akkori császári internuncius hajói Komáromban szereltettek fel.
esztergomi bég utasíttatott, hogy eléje küldje
sajkáit azon helyre, a hol a követek rendesen kicseréltetni
szoktak. Izdenczy márczius 17-én három hadi hajóval indul el
Komáromból. Spáczay Márton komáromi vicekapitány öt sajkával kiséri Izdenczyt a szokott dunai pontig, a hol a portai
követek tiszteletteljes kicserélése történni szokott. Onnan Spáczay visszatér sajkáival Komáromba, az internuncius pedig
egész napi havazás közben este felé Esztergomba érkezik, s
18-án reggel hajnalban elindulva. Maroson ebédel, s az nap
este Budát éri. Ott elre küldi az esztergomi sajkások praefectus agáját a budai vezér basához, hogy megérkezését jelentse.
mint aztán kiszáll hajójából a partra, szállása eltt csauzok,
csorbadzsik, janicsárok és más török közönség fogadja. Budáról márcz. 24-én indul el Izdenczy Konstantinápolyba, és állomásról állomásra török sajkák által kisértetik, miglen ápril
27-én Konstantinápolyba érkezik. ^)
Befejezésül vissza kell még rövideden pillantanunk a
török dunai hajóhadra is. Megoldatlanul maradt ugyanis az a
kérdés miképen farthatá fen magát a mi dunai hajóhadunk
annyi századon át, a régi világ leguagtjohh tengeri hatalmávnlf
Törökországgal szemben ?
E jelenség szembeszök és a kérdés mintegy önkéntelenül

budai parton pedig

nagyszámú török katonai

A

A

A

A

A

:

magát.
Konstantinápoly elfoglalása óta állandóan oly rengeteg

veti fel

') Extract aus dem au ír. Röm. Kaj. aucli zii Hniio-ern u. Böhems
Khöniglichei- Mayest. von clero an die Ottomanischen l'ort, abgesandteu
Bot.tscliafter. (Magy. nemz. múzeumi könyvtár.)
") V. ö. Majláth Béla: Az 1642ik évi szüiiyi békekíU.és tíh'ténete.

!
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Ua.j('>cpitöik

által

Magyarország (>llcn, a luilyenuel a mi dimai hajórajuukat soha
sem lehetett párhuzamba állítaui. Hajóiküak és hajós uépeikuek roppant meuuyisége tizszereseii, de st húszszorosán is meghaladta a mieinket.

hadernknek vitézségén és hadi szerencséjén kivül
más egyéb fontos okoknak is fenforoguiok, melyekfogva dunai hadernket a törökök ellen nem csak fentartYizi

kellett tehát

nél

hattuk, de a legtöbb esetben elvitázhatatlan fölénynyel

lemre

Ezen okok magában a török dunai hajóhadban

sendk

gyze-

vezethettük.

is

kere-

!

A

török hajóhadban soha sem uralkodott egységes rendszer,

hanem a

helyett nyomasztó önkény és zsarnoki hatalom. Hajós
népök kényszerbl szolgált, és rabszolgákból meg a török birodalom legalsóbb rétegeibl fogdostatott össze. A török sajkás nem
volt örökös katona, családi birtok és hazafi lelkesedés, társadalmi
állás nem köték elválaszthatatlanul az evezhöz. Gyáva, rossz
hajókatonák voltak, kik alig várták a pillanatot, hogy a gylölt, megvetett igától szabadulhassanak. Ez volt föoka a török
dunai hajóhadak hátramaradásának
Már Chalcondylas korában elrabolt keresztény gyermekeket és fogoly ifjakat küldenek a szultánok Ázsiába, hogy
ott két-három év alatt elsajátítsák a török nyelvet, és aztán
2
3000 fnyi csapatokban Kallipolisba küldessenek, a hajóhadi szolgálatot megtanulni. ^) Nagyon természetes, hogy ezen
elgyötrött, honvágyó szegény gyermekekbl soha sem váltak
ostroma
lelkes, vitéz hajólegények. Konstantinápoly utolsó
alkalmával Baltaogli bolgár renegát parancsnoksága alatt nem
kevesebb, mint 420 török hadi hajó vett részt a csatában, és e
rengeteg vizi er mellett a török hajóraj tudvalevleg mégis
megveretett. ") Báró Sprintzenstein Ferencz portai követ,
1537-ben I. Ferdinándhoz irt jelentésében, következleg jelúgymond,
lemzi a török dunai hajóhadat: »Classem Turce
quam ego etiam vidi, esse quidem uasis numerosam, sed
ignauia, inexperieutia et pauiditate militantium inualidam,
omninoque a 50 nostris triremibus contemneudam.« ^) Hasonlóképen nyilatkozik a török hajóhadról Laski Jeromos is 1538-ban,

—

—

—

nov. 22-én,

nullo

ugyancsak

modo

potuit

I.

—

Ferdinándhoz intézett levelében. »C'esar
habere gentes ad galleas,
Laski

irja

—

sed fecit ubique per uillas et opida ui capi et rapere gentes
rusticas, qui ligati et serrati magna ui pellebantur ad galleas^
')

Lib. Y. 122.

2)

Hammer,

3)

Géi-aj

:

I.

528.

Urk.

u.

Actenst.
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qiia re audita iiillani et incole

üpidorum fugierunt ex

opidis in partes reüiotas, relictis uxoribus et pueris
et in

iiillis

ita,

et

quod

huuc diem stant multe nille deserte, quia non audent
domos suas.«^)
Továbbá a török dunai flottilla a XYII. századtól kezdve

reverti in

nem

volt többé összeköttetésben a török tengeri flottával,

hanem

mint egészen elkülönített folyami hader, a rustschuki kapitány
parancsnoksága alatt állott. A Jantra torkolatában volt a
flottilla arsenálja és téli kikötje. Járómüvei rendkívül számosak
voltak, és szintúgy mint nálunk, a hadi szolgálaton kívül a
sereg szükségleteinek szállítását is eszközlék. Mindazonáltal
még annyi rendszer sem volt a török jlott Illánál, hogy hajóinak
számát és kategóriák szerinti osztályozását teljes biztossággal
megállapitani lehetett volna.
porta még a dunai hajóhadnál
is
életbe lépteté az ozmán birodalomban általános érvény
hühérrendszert^ a mi aztán a legnagyobb rendszertelenséget eredményezte. E hajóhadi hbériségnél fogva az egyes dunai kapitányoknak (a belgrádi, nikápolyi, silisztriai, ismailai, isakcsai,
kiliai, stb.), valamint a hódoltsági tartományoknak is, kötelességük volt bizonyos számú járómüveket elállítani és hadi czé-

A

lokra teljesen fölszerelve a kormánynak rendelkezésére bocsákormány közegei legtöbb esetben lelkiismeretlen üzletani.
teket csináltak kéz alatt a dunai kapitányokkal és a hódoltsági
tartományoli fnökeivel, kik a nyújtott baksisok fejében mind a
kiállitandó hajók száma, mind azok benépesítése és fölszerelése
tekintetében sok szabadságnak örvendhettek. De ha kiállították is a kívánt hadi állományt, a hajók mind nagyságra, mind
alakra és szerelvényekre, mind pedig a hajónép számára nézve
annyira önkéuyüleg voltak kiállítva és annyira különböztek
egymástól, hogy egyöntetségrl, szabályról és meghatározható
jellegrl itt szó sem lehetett. E rendszertelenségben, mely számtalan balkövetkezményeket vont maga után, keresend a török
dunai hajóhad gyöngeségének másik alapoka.
Ezek mindenesetre hibák, melyekhez hasonlókat a mi
hajóhadunknál legföllebb csak az utóbbi századokban találunk,
midn a könny, gyorsan sikló török sajkák ellen lomha német
óriás gályákat vezettünk harczba. ^)
Egyébiránt a párhuzam köztünk és a török dunai hader
Ivözt hasonlíthatatlan elny nyel a mi javunkra dl el.

A

')

Gévay

-)

V.

ö.

Urk. u. Actenst.
:
Feldzüge d, Pr, Eugen

v.

Savoyen.

I.

Ser. 574

— 575.

11.

VI.

A dunai hajóhadak vezéreinek, kapitányaínak,

fövajdái-

nak, parancsnokainak és vajdáinak idrendi lajstroma.

A) Vezérek, kapitányok, fó'vajdák és parancsnokok.

1368—1390. Gara Miklós.

—

1394.
1412.

Viennei János, franczia tengernagy,

—

Aiireai Ugolino.

1428—1440. Rozgonyi

István.

1445 .iFrancesco Alberti, szentszéki hajónagy.
(Peri Gottfried, burgundi hajónagy,
r Szilágyi Mihály, a királyi hajóhad parancs-

lAAA

'

1456 köri

<|
}

[

1462 körül

^t-t

i-^?tm\.

-.,1

-.i

-..

i

Ujiaki Miklós, sajat hajóhadának parancsnoka.

iRozgonyi István és László.
Zápolya Imre.
Dóczi Péter, Imre és László.

<{

I

1481

körül

1492.

—

1494

— 149.5.

1503

— 1515.

Braukovics Pál knéz, saját hajóhadának parancsnoka.
Radisa Bósics.
Antonius, a nándorfehérvári hajóraj kapitánya.

Silyánovics

István,

szerb

deszpota,

saját

hajóhadának parancsnoka.

1492—1527. Fogas Ambrus }
,,
1492—1530. Filléresi János j ^"^rarcJiak.
1515 1521. Révay István, az els király-naszádos ka.

.

,

—

1521.

—

pitány.

Báthory Endre.

1522—1523. Gelley (Gellyény)
1522

— 1526.

1523.

—

Sebestyén.

Radisa Bósics, másodszor.
Andrics Péter, a Száván.
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1526 -1527
1527--1528

Radisa Bósics, Zápolya pártján.

Révay

—

1529.

T,A.JSTR<^>MA.

István, másodszor.

íBakics Pál.
(Perényi Péter,

1529--1530,

fUngnad Audrás

)

(Raubcr Miklós

5

a német dunai liajóbad
parancsnokai.

1531-"1537. Bakics Pál, másodszor.
rMominis vajda. Zápolya pártján.
Brandisz Zsigmond, a német hajóhad

pa-

I

,

-

.,

,,

rancsnoka.

'

Cassano
Numillo
f>német gályakapitányok.
LCorporanus J
1533 1537. Kászon vajda, Zápolya pártján.
1536 1540. Laski Jeromos, a dunai hajóhad fkapitánya.
1537—1540. Erdhegyi Benedek.
TRévay István, harmadszor.
Zárai Jeromos, a német hajóhad parancs,p.
.r.^,
~]

I

—
—

.

1

noka.
I

—

1542.

—

1543
1544

—
—

1544
1546

—
1548 —
1551

—

yrr-i

1551

—

1556.

i^Ovcsárevics

Markos

Péter, Izabella pártján.

Melignani de Medicis Jakab marchio, a
német hajóhad fkapitánya.
1544. Sabelli János, a német hajóhad kapitánya.
1553. Contreres Alfons, a német hajóhad fkapitánya, a bécsi Arsenál igazgatója.
1546. Ugriuovics Vitus.
1553. Tarnóczy András, elbb kapitány, 1550-ben
fkapitány.
1550. Nesthe Lukács, kapitány.
1560. Chemeri Zay Ferencz, elbb kapitány a
Tiszán, 1553-ban a magyar hajóhadak
fkapitánya.
)Horvatiuovics Bertalan a Tiszán.
(Balassa János, másodkapitány a Tiszán.
1558. Paksy János, helyettes fkapitány.
Danhausen György, a stájer flottilla parancsnoka a Murán.
rReichenbach Fülöp, rhódusi lovag, a német
flottilla fkapitánya.
Zárai Pál (Paulus -ladreusis) alkapitány.
Flach Fülöp alkapitány.
Gersei Peth János, komáromi fispán és
a dunai naszádosok parancsnoka.
L

—

j

, r

^^

I

{

I

1569.

—

Deák

(Literátus) István.

1580-1585. Candia Miklós.
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rKldesel Fülöp Antal, uéiuet i-cndi Márialovag, a dimai hajóhad fkapitánya.
Priuzeustein .1 ános Sándor, helyettes fökaI

—

1594.

I

pitáiiy.

^

Coutreres Márton | a komáromi hajóhad paI

Zapata Ferencz

I

raucsnokai.^

5

I^Ibraim. török sajkás

parancsnok a Száván.

1594_160U.

Pálfty Miklós, a komáromi, érsekújvári ós

1602-1619.

Santilier Gilbert, a

esztergomi naszádosok parancsnoka.
német hajóhad fkapitánya.

1602
"

-

3^605^

—

(EörsiPéter
| naszádos kapitányok.
(Pográny Benedek)
[Gróf Dampierre, a dunai hajóraj föparaucsnoka. utóbb esztergomi várparancsnok.
basa, a török hajóraj parancsnoka.

^

Memis

—

iei9.

I

Tieífeubach Rudolf,
rancsnok.

német hajóhadi pa-

1659__lö64. Brljákovics János, a komáromi sajkások
fvajdája.

-

1664.

[Zsupánovics Kuzmán
Belákovics János
Monasterly János

.]

I

—

1691.

yMezzomorta

^

^^^

^

^^g.^

|

j>sajk.

parancsnokok.

J

a dunai török

hajóraj

pa-

rancsnokai.

1691_]695. Sándor Gáspár, Tököly Imre hajóhadának
parancsnoka.
1692.

—

Fleury marquis, admirál.

— 1716.
_
1696.

1697.

—

Assemann, admirál.
Papp István, a komáromi sajkások fvajdája.
Saphorin, al-admirál.

17Q4_

__

1693

István, másodszor, II. Rákóczi Ferencz pártján.

Papp

1716-1718. Schwendimann Gáspár, a cs. kir. dunai hajóármádia admirálja.
1717

— 1736.

Andersen Péter al-admirál.

1719—1738. Fehérváry György, komáromi

sajkás

f-

vajda.

másod admirál.

1737_1738.

Pallavicini marchese,

1733.

Gróf Litters Lajos ezredes, a dunai hajóhad
parancsnoka.

_
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rCampitelli)
mj.
i
i
4.Í máltai lovagok
T

1

•

L

Leonmouti

1738-1739.^
I

Fofflieta)

|_Canali

.

j

•

^^^^^^^^

1

,-,

jclunaigalya-

•'

kapitányok.

1

hajónagyok

^

-^

|

1738

— 1746.

Azurcsics, sajkás fövajda.

1746

— 1751.

Fehérváry László, sajkás fövajda.

1764

— 1783.

Stanisávlyevics Tivadar, a

titeli

sajkáskar

els parancsnoka.
1783
1784

— 1784.

Br. Hohenhaiisen, alezredes
Naquart, alezredes

— 1788.

TGr. Magdeburg, tábornok
^^' Tburn, ezredes

J

7ftft

p

I

.

>

1

5

sajkás

titeli

)

parancsnokok.

3

a dunai tiottilla
parancsnokai.

dunai gályakapitányok.

1788

— 1793.

1793

— 1798.

Báró Pemler Xav. Ferencz, rnagy, sajkás

1798

— 1813.

Báró Stanisávlyevics Áron, rnagy, sajkás

Titelbergi Eedange, sajkás parancsnok.
Hajnácsköi Vécsey Szigbert, altábornagy,
a dunai Hottilla parancsnoka.

parancsnok.

parancsnok.

1813—1817. Magdics János
1817
1827
1836

— 1827.
— 1836.

—

]

Zsivkovics Timotheus

1

sajkás

titeli

Jankovics Ferencz
{ezredesek és
1843. Appel József, Bács-és Toron- parancsnoj

vármegyék táblabírája
1843—1849. Beller György
J
tál

(Egyidejleg
sinner Ferdinánd;
Tapavicza István ;

titeli

1824

sajkás

I

rnagyok 1813
:

kok.

— 1824.

— 1826. Popovics György

;

1826

//o/ie?i-

— 1827.

1827— 1830. senki; 1830— 1838. Butyini és
Perkoszovai Báró Hillcr József ; 1839
1843. Beller György ;
1843 1850. Mollináry Károly, egyszersmind Torontál vár-

—

—

megye

táblabírája.)

1850

— 1851.

Buncsich János, rnagy, sajkás parancsnok.

1850

— 1853.

Snr-

alezredes,

utolsó

titeli

(Egyidejleg alárendelt rnagyok:
ducsky István és Pachmann János.)

1851

— 1853.

Weymann

János,

sajkás parancsnok.
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Autal ezredes, a császári
fparancsnoka.
Baumrucker József a Dunán, Pest szék-

rMolliuái-y

363
fiot"

tilla-kar

I

helylyel
I

o

Fritsch Ignácz a Gardatón, Riva székVC

I

lielylyel

tQAQ
iöbi.<jJ
l«4J— iQííi

Konstantin a Pón, Verona
Pávia székhelylyel
Kratky Antal a Lago-Maggiorén, Mi^.^ggej.ti^.^1

és

lano székhelylyel
Gollas Károly a velenczei Lagunákban,

Yelenczében

B)

Naszádkapitányi hadsegédek.

1522— 1526. í|^''^^'^y/f'^,^^ ]Radisa
tboros István

1522-1523.

{^r^'^ jí^rs^^^'

0)

Bósics oldalánál,

}

} G^elley Sebestyén oldalánál.

Naszádos vajdák.

(Bradách Pál, Péterváradján.
1494--^AQK
-i^yt).^^^^^^^.^^^^
-.AQA

1510.
1511.

—
—

1521.

—

^)

Nándorfehérvárott.
Sankó Miklós, Bánmonostoron.
Révay István, valószínleg Péterváradján.
1

If^^ll
M' V
Szkoblics Mark

[>

<{

Ovcsárevics

Markos Péter

Nándorfehéryárott

J

rNesthe Lukács
Nagy Péter
Hevessy István
i>Péterváradján.
J Rácz Péter
Kulcsáry (Olchary) Pál
Kisdy Péter
.Horváth Pál
J
I

I

1521.

-

1

I

1523.

TLukarich Márton
Ers Péter
^

}

Podvmnyay Tamás

"|

^

jajczán.
''

}

[_Kormos Bálint
J)

Gescli. d.

1495-ben mint temesvári

Ung. Eeiclis

I.

k.

(?)

vajda fordul

el Bradach. Engel
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rRodován ....
Gryúró Péter
Chyvitkovics
]
LLaszlovics Mibályj

1523.

^

>

j

.

.

.

.

'

.

_,

'

,

^^^'^

j

rZalánkeméni Bertalau

1

László Péter
I

I

1

Zugricba Jáuos
Fehérváry Balázs
LZempléni János

528.

J

I

Jáuos
Tótb János

r Porkoláb

'>Zalánkeménben.
I

J

1

I

Nagy Péter
Otbacz János

Vas Mibály

1

Bájtba Balázs
Nyalábicz András

I

I

L

Sempsey Ambrus
I

1537.

Ferdinánd

ki-

I

Istenatta Balázs

<j

'>rály

pártján, a du-

nairállomásokou.
Balogb Miklós
Darvasi Vajda Gergely
Bornemissza Ferencz
Kovács Löriucz
Vajda Farkas
Bornemissza Balázs
Bájtba Mártou
Horvátb Löriucz
I

j

I

I

I

I

I

["Kovács
I

I

Lrincz

Horvátb Péter
Stánkovics (Zankowytb) Péter

1

|

Milovánovics Miklós
I

1546

1549.<{
I

'

Dókái Imre
Horvátb Jáuos
Borby Péter
Vajda Sebestyén

LUjlaky Lrincz
1552.
1553.

1558.

—
—

—

Sipos

Ambrus

Bakai Miklós

[Nagy Máté
Demesi Horvátb Péter
I

Pozsgai János
Sygesdy András
LSryzdicb Péter

<{

I

Komárom\

ban.

"

A liIXAI IIA.miiADAK VEZEREIXKK IlinliKNIH

1

5fiO.

1561.
1 5S9.
1563.
567.
1569.
1569.

-

-

Heiisius Sebestyén

—
—

Gyri Mihály

T.A.TSTIiOJíA.

n

(>Kom;irom])aii.

J
Thatay Máté
OcsárovjHh Mihály, Györíjtt.
Nagy Ferencz 1 o ,, ,
^^'^>'"Németh Dénes 5
Pozsonyban.
Reesz N.,
^ Vajda Péter, Érsekújváron.
_„^
^'
János György, Esztergomban.
1624—1636. Pázmány Ferencz, Gyrött.
1

—
—
-

í

1625.

—

Petrasco N., Pozsonyban.
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:

(//. Lajos király kegij elemlevele a naszádosok részére.

Buda^

'1525. július 25.)

etc.

Commissio propria Domini regis de Consilio.
Nos Ludovicus Dei Gratia Rex Hiingarie et Bohemie
Memorie commendamus tenoré presentium siguificantes

quibus

expedit universis: quod quuin ad nostrum officium
pertineat, ut eos qui aliquo genere laboris, servicii ac fidelitatis
de fide Cbristiana, de nobis, et de Regno nostro bene siint

Immunitatibus prosequamur, uiiUo modo
inter ceteros videntur negligendi, qui in partibus Regui nostri
inferiorihus assiduos Tburcorum impetus miilto sudore et sanguine suo fortissimo solent propulsare, quorum de numero nobis
meriti, Premiis, atque

QQ.QMYX\\.\xtJideles milites nostri Navales,quos a genere navigii, quo
strenue ac peculiariter utwiiur, Nazadistas appellamus, horam

virtutem multis ac claris rebus gestis ante excidium Nándor
in uostra esset potestate nullum periculum
adire dubitaverunt) magnis laudibus commendatara accepimus
et biis proximis Annis R-mus in Christo Páter, Dominus
Paulus de Thomor, Eccliarum Colocensis et Bachiensis Archieppus, Capitaneus noster, apud nos fit optimus et certissimus
testis, quo robore animi, qua fortitudine, quanto periculorum
contemptu Partes illas se duce tuerentur. Cuius quidem Domini
Arcbieppi adducti supplicatioue ex consilii nri sententia Libertates atque Immunitates prefatorum Nazadistarum, et ea item
que ipsi pre»tare et observare debebunt, ut deinceps ad nostra
et Regui nostri servitia alacriores et constantiores reddantur,
presentibus Litteris nostris duximus declarandas, et imprimis
Nazadiste, quocunque loco resideant, si se in numerum civium
ac colonorum eius loci dederint, et collegiis, quas cehas vocant,
se curaverint ascribendos, qui vinorum, carnium, ac aliarum

Albe (pro qua dum

;

quarumcunque mercium et artificii questum exercuerint, Dominó Terrestri censum duntaxat ordinarium solvant, et in
DK. fiZEXTKr.Ár.AY

.7.

A

DUXAI HAJÓHADAK TÖRTÉNETK.
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médium

ad usum publiciim.
colonorum contribuant a
servitiis ver et censibus extraordinariis, durante beueplacito
uostro. penitus exempti siut et liabeantur. Hoc declarato, qiiod
si quis Nazadistarum coIodís locorum resideutie siie, collegiis
ac cebis nollet anniimerari is ab omui questu mercium, et
artificii illis iu locis abstineat. Fratres etiam coniuncti et indivisi Nazadistarum a servitiis et censu extraordinario dominorum Terrestrium exempti habeantur. Boua tam mobilia, quam
immobilia Nazadistarum, qui absque heredibus decesserint, nou
civitatis,

que necessaria

oppidi, vei possessionis

sünt, instar aliorum

;

:

si tameu
bona eius mobilia pro salute anime
sue distribuautur. Qui quidem Nazadiste, donec in servitiis

in Capitaueos, sed in
in prelio

mortuus

Dominos Terrestres devolvantur

;

fuerit,

nostris versabuntur, in causis contra se per alios, vei per ipsos
contra alios motis, NohWum Itetjni nri Líbeitatlhus uti et gaudere
possint ac vahant. Nolumus autem ut Nazadista pro debitis,
aut delictis alienis usque detiueri aut arestari possit, nisi qui
in manifesto crimine, aut maleficio deprehendatur. Huius enini
detinendi, capiendi, judicaudi, et quod juris ordo dictaverit de
eo faciendi, non curata Capitaneorum preseutia, Nobilis aut
Judex loci plenam babeat facultatem. Nonas frugum et viuorum
solvant terrarum quas colunt dominis, decimas quoque vinorum, apum et agnorum more consveto reddant ordinariis. Pro
Decimis tamen frugum, durante beneplacito nro et quoad in
servitiis nostris fuerint, solvant Nazadiste Domno Arcbieppo ei
aliis Prelatis pecuniam duntaxat Cbristianitatis, idest Denarios
sex. Quibus quidem Nazadistis nos, ultra stipendium debitum
et consuetum, Nazados, Saykas, Picém et Plumbum debebimus
qui tamen ex ipsis Naves in ripis per incuriam amiserint, eorum
vayvode nobis de damno respondere teneantur. Quoties ver
commeatus ad Tittelium érit importandus, et iidem Nazadiste
;

nri

fuerint

requisiti,

huiusmodi

victualia

Navibus eorum

comitari teneantur. Nazadiste nullo in loco solvant Thelonium,
nec ab eorum sponsis, dum ad maritos deducuntur, quisque per
tributarios exigatur. Jobagiones cuiuspiam, in quos census aut

taxa de facto fuerit exposita, Nazadiste in médium eorum non
In judiciis autem eorum bic ordo érit observandus
quibus in
ut altér alterum coram suis Capitaneis conveniat.
presentiam supremi Capitanei, uti et ab eo si fuerit necessarium
in presentiam nram possit appellare constituantur tamen inter
eos per Capitaneum nrm Judices et Jurati ad causas eorum
una cum Capitaneis cognoscendas. Si quis forte malefactor ad
nras naves, Saykam aut Nazadum, servandi aut defendendi
sui ipsius causa confugerit, Navisque ipsa remigio imposito in
aqua sit suspensa: Judex loci talem malefactorem capiendi
recipiant.

A

;
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abduceudi aiit judicaudi auctoritatem nullám habeat, sedpoteshuiusmodi malefactorem detinendi vei judicandi sit Capitaneorum et Va3'vodarum. Veriirn si iu ripa aut iu arido naves
uostre site fueriut Jiidex loci malefactorem libere ex eis capere
et abducere et judicare poterit. Capitaneus uoster Vayvodas
Nazadistarum nonnisi ex causa rationabili et jiiridice ab officio
possit amovere. Si qui Nazadistarum domi et in locis resideutiarum in Capitaneos deliquerint: cognoscatur causa per juratos,
tas

:

aequum fuerit, puniantur. Itinere autem et
expeditione terrestri aut navali Capitanei nri deceruant,
quod ratio et honor ipsorum dictaverit. Si quis Vayvodarum
decesserit aut jure fuerit depositus
eligant reliqui Vayvode
personas
quatuor et Capitaneis nostris exhibeant.
ex quibus eum, qui idoneus et sufficiens ipsis Capitaneis videbiet delinqueutes. ut

in

:

tur,

Yayvodam instituent et confirmeut alioquin iidem CapiVayvodam eligendi facultatem
Quoties;

tanei nostri

cunque de hostibus victoriam fuerint adepti, in divisioue prede
nulla fiat seditio, sed ante omnia Deo optimo maximo bouor
debitus exbibeatur, et quoties rictoria fuerit insignis, et prede
magnitúdó patietur

uobis quoque, ut ipsorum honor exiget,
mittant, ac testentur, se nrh ausp/ciis,
nosfi'isque atipendiis militasse ac victoriam reportasse. Capitaneis quoque Nazadiste, ut congruum fuerit, de préda impar:

munus aliquod de préda

tiantur. Reliqua inter se, utmoris est,justis et aequis portionibus distribuant. Illád autem dictis Capitaneis et Vayvodis suh
pena amissionis ofjiciorum interdicimus, ne in numerum Nazadistarum fnrem, latronem aut quemcunque malefactorem puhlicutn et notorium audeant recipére. Si quis Nazadista alium,
qui non sit huius militic, Nazadistam esse profiteatur etiam is,
qui alium ftilso Nazadistam appellat, quam qui se appellari
patiatur, in homagio unius Nazadiste, id est ducentis florenis
convincatur, et ambo e consortio et societate ipsorum excludantur, muleta autem huiusmodi seu homagium Capitaneis, et
parti adverse érit persolvenda. In quoriim omnium robur et
testimonium presentes litteras uras prefatis Nazadistis nris ex
:

nrorum matúra deliberatione concessimus. Quare
Emo Dno Archieppo Coloceusi, Capitaneo, futuris
quoque Capitaneis nris harum serié committimus et mandamus,
Consiliarior,

vobis prefato

ut predictos Nazadistas nros in hiis Immunitatibus et Libertatibus nra auctoritate protegere, ac defendere, et ea omnia,
que presentibus Litteris nostris sünt expressa, tam per prefatos

quam per alios, quorum intererit, firmiter faciatis
observari. Presentibus perlectis exhiben. restitut. Dátum Bude
in fest beati Jacobi Apostoli, Anno Domini Millesimo QiiinNazadistas,

gentesirao

Vigesimo Quinto, Regnorum nostrorum Hungarie
24*
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etc. predictorum Anno Decimo. (A jelenleg hiányzó
pecsét fekvhelye, valamint a zsinórnak 3 %^ átfüzési
helye az eredetin látható.)

Bohemie

függ

post

Hátirat az o k
Festum Couversionis

mányou

Comaroniiensis in Oppido
sünt, et proclamatae ac publicatae per
olvashatatlan, valószinleg
jurát. Notar. mp.

(itt

sis

:

Ao Dui

1609. feria tertia

pxima

beat. Pauli Apostoli in Sede Judria, Comittiis
Eegio Nagy-Comárom coelebrata, praesentatae

:

ex Fels
Comittns Comaromien-

me Stephanum Francz

Bi/stra) praedicti

.

.

.

II.

Ferdinánd király értesíti Révay Istvánt, hogy Podvinnyai
Tamással együtt, a naszádosok kapitányává kinevezte. Bécs,

(/.

1521. jún. 18.)

A levél homlokán:
Ferdinandus

Stephauo Eévay.

etc.

Ceteruni scias te unacum egregio fideli nobis dilecto Tlioma
Podwynyay electum esse capitaneum Nazadistanim. Idcirco
injungimus, ut ofíicium illud diligenter et ut decet exequaac equites tuos qiiantotius mittas. Sicnt te facturum esse
nolsis certo persuademus. Dátum Viennae 18. Juny 3 527. Regnorum nostrorum primo.
tibi
ris,

(Fogalmazvány

a bécsi cs. és kir. titkos levéltárban.)

III.

(Ferdinánd

levele

a naszádosokhoz, melyben a hozzájok küldött

Révay Ferencz hizalmas közleményeinek hitelességét bizonyítja,
és ket Révay István és Podvinnyai Tamás kinevezett kapitányaik iránti engedelmességre és hségre inti. Bécs, 1527. jún. 18.)

A fogalmazvány homlokán: Ad

omnes Nazadistas simul.

Ferdinandus

dilecti.

etc.

Agiles

fideles

Commisimus

egregio fideli nobis dilecto Francisco Renay nonnulla, nostro
iomine vobis exponenda, sicut ab eo coram accipietis, quae
eum ex mente et voluntate nostra veniant, vos requirimus
nmni serio, ut eidem Francisco in his, quae referret, nostri
contemplatione fidem indubiam praestetis, vosque super eisdem
ota exbibeatis, sicut vestro in nos fidelitatis officio congruit, et
nihilominus egregiis íidelibus nobis dilectis Stephano Reicay
et Thomae Podwynnyay tamquam capiianeis vestris pareatis et
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obediatis, statimque juxta

Quo

eorundem cominissiouein

veniatis.

facto vos et quemlibet vestrum gratia, favore, liberalitate-

que nostra regia pro inerito udíus cujusqiie complectemur, omuesque vestram fidem et observantiam gratiose recoguoscemus.
Dátum Vieuuae die 18. Jimy 1527. regnorum nostrorum
primo.
(Fogalmazvány a

1)0081 cs. és kir, titk.

levéltárban.)

IV.
(Bécs, 1527. július 19.)

A fogalmazvány homlokán:

Franci.sco

Eeway.

Ferdinandus etc. Értesíti Eévayt, hogy Kázmér Brandenburgi rgróf (Marchio) és egyúttal Ferdinánd fvezére már
tábort, és így ö is elhatározta, hogy a
többi sereggel utána megy. Parancsolja Révaynak, hogy szedje
össze minden seregét, siessen éjjel nappal hozzá csatlakozni.

Magyarországban ütött

quoque tuo statim visis praeseutibus comad Nazadistas nostros et unacum ipsis serviat in vadis ad prohibendum gentes Johannis comitis Scepusiensis a trajectione, tentetque etiam omnia, ut ad exercitum
nostrum veniat. In eoque nihil pláne cunctetur aut moretur.
Nram in eo expressam executurus voluntatem. Dátum Viennae
die XX-a. July anno 1527.«

»Et insuper

.fratri

mittas, ut accedat

(Fogalmazvány a bécsi

cs.

és kir. titk. levéltárban.)

(Révay István és naszádos vajdái értesítik Ferdinánd királyt,
hogy szolgálatukat megkezdték s Veresmartról szf. Margit napján elindulván, Kevihe érkeztek, valamint hogy onnan a Ferdinánd seregével való egijesiUést megkisérlendik. Hópénzöket kérik.
kevi, 1527. júl. 20.)

K ü 1 c z i nx Serenissimo principi dominó Ferdinando dei gratia
Hungáriáé, Bohemiae, Dalmatiae, Croaciae etc. Eegi. Infanti Hispaniarum. Archiduci Austriae et duci Burgundiáé et Marcbioni Moraviae etc.
Imperialisque locumtenenti generáli, dominó nostro generosissimo.
:

Serenissime princeps et rex geuerosissime domine noster
clementissime. Post obedientissima ac fidelissima nostra promtissimaque

servicia

vestrae

serenissimae

Matti dominó nro
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Quod ad maudatum eiusdem Maje»

gratiosissimo notificamus.

Deo

Margarethao üoviter
praeterito iter arripimiis iu servitia Mattis Vestrae de We-

statis,

faveute, die et fest sanctae

resmorth feriaqiie qiiinta post divisiouis apostolorum omnes
intravimus in oppidum Kewi, iibi et nimc sumiis. De Kewy
aiitem immediate misimus decem naves versiis Budáin ad excutiendas et ad perquerendas forsan aliquas insidias per iuimicuni Mattis Vrae erga nos, qui ibidem nobis scire revelaverunt,
quod per inimicum Mattis Vrae erga nos multas insidias factas esse penes Budaui et Pescht et inferius ex utraque parte
Danuby in litore ejusdem Üuvy, et sagitaverant super nostrates,
sed laus Deo neminem leserunt, nisi apud duos nazados kormán
vei directorium frangerunt. Quare sereuissime rex parati sumus
omni nostra vi, non parcens safiguini nostro, in tantum quantum vobis servire possumus. Sin autem quodam modo contingeret nobis impossibilitatis opiniouem nostram expedire, extunc dominus noster, vobis non aegre feret, quia Johannes inimicus vester multum vigilat die noctuque laborat, vei caput
suum perdere debeat, vei nobis pertransitum proliibeat. Quid-

cumque

vis sui habét,

cum omni

curat nobis rebellare. Si plures

Sed quanti sumus fortior nobis
est vester inimicus. Tantum aliquam parvam vim in sicco haberemus, nostra voluntas esset. Diebus autem vitae nostrae fideliter servire vobis volumus et Yestram sacram Majestatem non
in quantum nobis solary (sic !) solvistis ad duos menses a fest
sanctae Sophiae, servivimus in tantum. Quare dignemini quanessemus, non esset nobis

fortis.

tocius potest esse, solarium mittere, ne exercitus dissiparetur.

Et sciat vestra sacra Majestas totaliter pro pecunia victualia
nostra ducere et non violentare (?) Etiam Yestra sacra Majestas monetam parvam mittatis et non aurum, quia plures aureos
vix consumpsimus pro 60. den. ung. et hoc nobis in dampnum,

quod dampnum confidimus vestram sacram Majestatem

mandum. Qui autem nos coram

refor-

vestra Majestate accusare ten-

tarenfc, vestra sacra Maiestas obaudiat rogamus, quia inimici
Majestatis vestrae et nostri diversis causis nos obloquuntur,
spoliationes, interfectiones. sed post et vestra Majestas videbit
omnia falsa esse. Dátum in Kewy die sancti Elie prophetae
anno domini millesimo quingentesimo vigesimo septimo
fideles Stephanus Reway capitaneus

et
(Eredetié a bécsi

omnes Waywodae Nazadistarum.

cs.

és kir. titkos levéltárban.)
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VI.

(Ferdinánd válasza Révay István elbbi

levelére.

Bécs,

127.

júl. 29.)

A fogai

mazvány

»Ferdinandus

]i

o

m

1

o k á n

:

Slephanus Reway.

Egregie fidelis dilecte. Recepimiis litteras tuas datas in die Scti Heliae prophetae, ex quibus cognovimus, quae iuterea una ciim AVayvodis Nazadistarum iu
rebus nostris egisti, iu quibus etiam nobis plurimum satisfecisti,
ijuugentes tibi propterea seriosius, ut uacta opportunitatc
temporis et loci, et si quomodo possis, una cum eisdem Nazadistis ad uos, et si fieri possit, cum praesidiis fidelis uobis dilecti
Johaunis Chaar Neuadaascendas.« De ha ez nem történhetik:
akkor tegye, a mit legjobbnak lát és a mi a király szándékát
legjobban elsegíti, s ne hallgasson semmi egyéb tanácsra. Elvárja, hogy úgy ö, miut társai híven szolgáljanak. A pénzt, a mit
kért, »propter viarum iucommoda et alia pericula« nem lehetett elküldeni
de mihelyt Révay eljön hozzá, akkorra el lesz
készítve. írja továbbá, hogy Pozsony, Dévény és Nagy-Szombat
meghódoltak, s ö most a sereg egy részével Buda ellen megy.
Dátum Viennae 29. July 1527.
etc.

;

(Fogalmazvány a bécsi

cs. és kir.

titkos levéltárban.)

VII.

(A kir. helytartóság tanácsosai értesitik Ferdinándot a naszádosok hátralékos zsoldja ügyében tett intézkedéseik felöl. Ji fizetési határid elmúlt ; a naszádosok követelik hópénzöket. Buda,
1528. júl. 9 )

Kü

1

c z

i

m

:

Sacvae vegiae niajestati Hungáriáé et Bobemiae

etc.

(lonrino nobis gratiosissimo.

Sacra regia majestas domine domine nobis gratiosissime.
Post fidelitatis et perpetuorum servitiorum nostrorum
humilimam subjectionem. Superibus temporibus, quum diu
Nazadistis nihil solutum esset, et ad certam summám debitum
ipsorum excrevisset, sollicitarentque non solum ipsi Nazadistae,
sed et domini cousiliarii regiminis hujus majestatis vestrae pro

eorundem urgerent, protestarentque simul iidem
Nazadistae, quod non possent servire et cogerentur servitia
sacrae majestatis vestrae et regni intermittere, neque haberesolutione
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mus, imde

quantum

quidqiiid dare possemus, et

illis

periculi afferre posset

jestatis vestrae discederent et

queretur.

Din

:

si

tamen videremus,
servitiis ma-

Nazadistae a

aqua quoqiie pervia hosti relinunde et quomodo illis provi-

igitur consultantes,

dere possemus, nihil praeter deputationem ex síibsidiis reperiebamus. Ipsi ver Nazadistae ita deputationem ipsam acceptabant,
ut tamen aliquid daremus, qiio interim se siistentarent. Hac
itaque ratione coacti, magnis precibus impetravimus a magistro
commeatus, et quemadmodum antea qiioque sacrae majestati
vestraé per litteras meminimus, levavimus ab eo mutuo in
farina mille et quingentos flór. siib firmissima promissione et
obligatione fidei honorisqiie nostri, certissimam spem habentes,
qiiod ad diem et terminiim soliicionis constitiitum, ipsum magnum commeatus solvere et fidem honoremque nostram liberare
possemus, etc. Budae nono July anno 1528.

Eiusdem sacrae mattis vestrae
humiles servitores
consiliarii

(Négy

camerae Hung.

pecséttel, eredetié a cs. és k. bécsi titk. levéltárban.)

VIII.

(Nádasdy Tamás budai várnagy

levele Ferdinánd királyhoz,
hogy a naszádosok elmaradt hópénzeik miatt
felzendültek, és 80 naszáddal a Gellérthegy aljában megállapodva, a fvárost fenyegetik. Buda, 1528. aug. 2.)

melyhen

értesíti,

Sacra regia mattas due dne naturaliter generosissimo.
Post perpetuae servitutis et fidelitatis meae in gratiam Yrae
Mattis humillimam subjectionem. Postquam olim Mattas Vra
reprehenderat consiliarios camerae de novitatibus ad Mattem
Vram scriptis, ego ab eo tempore nihil ausus sum Matti Yrae
scribere, neque nunc scio quid scribam. praeterquam quod
Nazadistae circiter cum octuaginta uavibus asceuderunt et sub
S. Gerardo portui se applicuerunt, petunt solutionem, aut
transitum ad Mattem Vram. Quantum ad me et ad collegam
meum attinet, sciat Mattas Vra, quod ita sumus cum nostris
familiaribus in ordine, quod istud genus hominum neque arci
Matti Vrae, neque nobis nocere poterunt, sed miseret me miserae plebeculi, quos tantum abest, ut aliquis vei ab minis
et insultu istorum latrunculorum defendat, quod nec animet
quidem. Venerant ad me Budenses et Pesthienses, rogantes, ut
illis auxilio essem. Respondi: me illis non defuturum et daturum
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operám, ne ad

istas cliias civitates

prope accedere posseiit

ipsi

Nazadistae, quod etiain fecissem, nisi duus locumteneas ima cum
dnis aliquoties prohibiiissent. Nihilominus si ceperint hostiliter
agere, ego non potero páti, qnoad prohibere potero. Suburbia
omnia sünt relicta vacua, misera rerum facies. Dominus locumtenens fecit occludere portás civitatum et tauquam obsessus
sédet. Si subest aliqua proditio, sicuti siispieantur, Nazadistae
aliquid nocere poterunt, si habebunt alios socios

(Eredetié a bécsi

cs. és kiv. titk.

levéltárban.)

IX.
helijtartó és a tanácsosok kiemelik Ferdinánd király
naszádosok nagy hadi fontossá fj át s kérik öt azok szaporítására. Buda;, 1529. márcz. 4.)

(A budai
eltt a

Kü
Quae

1

c z

i

m

:

Sacrae Eegiae Matti dno nostvo clementissimo.

Vrae maximum incommodum est allasciamus Mattem Vram maximam

res rebus Mattis

tura, de copiis navalibus licet

curam habere tamen quoniarn totam férc victoriam in illis
sitam hostes existimare solent, Matti Vrae nos quoque supplicare voluimus, ut tantas paret, quae possint illis esse superiores.
:

Nam

ipse

maximum

in

distae augeri deberent.

aqua apparatum facere

Nam multum

dicitur.

Naza-

vei hactenus profuerunt,

liis est unde solvatur, nec videmus modum aliquem,
imposterum possit satis fieri, nisi Mattas Vra aliunde
provideat. Equi ad veliendas machinas bellicas profecto hic
pauci haberi possunt. Mattas Vra recordari potest anno superiori, quum dominum Joannem Koczyaner expediret, quautum
in ea re laboratum sit, nihilominus quantum equorum putavi-

sed nec

quo

mus

illis

posse haberi, in registro conscriptum

etc.

Dátum Budae

quarta mensis Marty anno domini millesimo
quingentesimo vigesimo nono.
Ejusdem Mattis Vrae Sacrmae tideles

Locumtenens
et consiliarii
(4 pecséttel ellátott eredetié a bécsi cs. és k. titk. Ivtárbau.)
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X.
(Akirálynak a helytartó és a tanácsosok Budáról. Értesítik felhogy Zápolya János a maga részére igyekszik elcsábítani
a hajóhadat. 1529. máj. 9.)

ségét,

Több hir után írják: »Venerat et Paulus Bakytb cum certis
Nazadistarum wayvodis, tametsi aderat aliqnis modiis, quo illó
pecuüiain habere posset, tamen ex quo non est in ea re juxta
nostram sententiam aliqua adhuc facta conclusio, ille quoque
discessit re infecta, nec audet amplius ad communitatem Nazadistarum se conferre. Quae quidem communitas adeo sollicitatur pollicitationibus, tam per Joannem Zapolyay, quam etiam
Thurcos, ut timendum est, ne una dierum Turco vei
Joanui Zapolyay se conjungat, capitaneosque eorum simul cum
familia captivos faciant, efíicianturque liostes hujus regni, satis

per

alioqui

afflicti,

praesertim autem Rasciani. Id

si

accidet, (quod

Mattas Yra et naves et
iugenia omnia, quibus ammissis, certum est Thurcos infra paucos dies buc Budám usque adnavigaturos, quoniam omnes fere

tamen Deus procul

avertat) ammittet

Mattis Vrae servitores ac subditi, visa praesenti egestate, et
quod illis ratione serviciorum suorum nulla solutio fieri potest,

i

dies alienantur. «
(Eredetié czim nélkül

megvan a

bécsi

cs. és k. titk.

Ivtárban.)

XI.

(A

király intézkedik a naszádosok követeléseinek legalább részleges törlesztése iránt. Lintz, 129. máj. 16.)

A lap élén:
Ferdinandus

Camerae Hungáriáé.
etc.

Cum necessitas ac regni
ut egregio Paulo Bakytb ac
Nazadistis nostris de stipendiis suis tandem solutio fiat, nosque eandem quantum unquam fieri possit efí'ectum obtinere
Magce

istius nostri

et egregii fideles dilecti.

dispositio requirat,

omni serio committimus, ut dicto
non in totum, saltem aliqua in parte
providere debeatis, ipsumque Paulum vacuum récédére minimé
permittatis, ut adminiculo aliquo adjutus una cum Nazadistis

velimus,

Paulo

eapropter

vobis

et Xazadistis,

servitiis nostris

si

eo ferventius et promptius intendere possit.

OKLEVELEÍJ FÜGGELÉK.

Quautum ver
pertum

referat,

eisdem solutionem

37i)

differri

jam

satis

babetis, idqiie citra regni damnificationem fieri

comnon

quam

nos ubique iutercipere conaniur. Nostram iupraeseriosam executuri volimtatem. Dátum Linty 16.
1529.

posse,

missis

May

A lap szélén:
Ferdinandus

Nadasdi vei Pempffiinger.

etc.

Magce fidelis dilecte. Commisimiis egregio Paulo Bakyth
capitaneo Nazadistarum nostrorum, ut teneat exploratores, qui
eiim de rebus et occurrentiis Turcorum sedulo ac certo commonelaciaut, ut autem rem tam necessariam et importautem
defectu pecuuiarum reliuquere non cogatur Tibi pro]:)terea
seriose committimus, ut eidem Paulo de fiorenis centum Hungaricalibus quocumque possis niodo ad hunc effectum provideri
cures. Nostram iu eo seriosam executurus voluntatem. Dá:

tum

etc.

(Fogahnazváuy a

bécsi cs. és k. titkos levéltávbau.)

XIJ.
(Kirdli/i

meghagyás ugyanazon tárgyban ugyanazokhoz. Lintz,
1529. máj. 16.)

A lap

li

m

1

Ferdiuandus

k án

:

Consilio Hungarico.

etc.

Több rendelet után írja »et tandem omni nixu coutendaegregio Paulo Bakytb et Nazadistis saltem iu aliquo de
stipendiis suis providere, ne omnino ope et auxilio nostro se
destitutos esse suspicentur, praesertim cum non parum referat,
:

tis

rerum et temporum difíicultatibus eorundem conservatio,
qua ut nos meditari et juste perpendere non desinimus, ista
eos quoque in ea parte diligenter intendere eamque, quantumcunque fieri possit, juvare decet. Nostram iu eo seriosam exe-

iis

cuturi voluntatem.

Dátum

(Fogalmazvány

Lintii 16.

May

1529.«

a bécsi cs. és kir. titkos levtárbaii.

m)
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XIII.

(A király felhívja Bakics Pált, hogy naszádosaival együtt az ö
hüségéJ.en megmaradjon és János király csábitó ígéreteire ne
hallgasson.

ígéri, hogy gondoskodni fog szolgálatainak illend
megjutahnazásáról. Bécs, 1529. máj. 16.)

A lap szélen: Paulo Bakyth,
Ferdinandiis

Több rendelet után
te

—

etc.

írja

»Ne quid tamen

:

interim nostrae erga

gratiae in praesens defuisse videamur, committimus eisdem

camerae nostrae, ut omnino curent omniqne nixu
Nazadistis nostris, si non totaliter, pro parte
tamen satis facere, neqiie vos vacua manu discedere permittant. Quod si praeter mentem nostram non faciant, ant facere
consiliariis

contendant

tibi et

et modo convenienti et necessario cogitabimus, idque tandem assequi studebimus, ut ope et auxilio
nostro adjutus et quantumcimque Jieri possit, provisus ad servitia

nequeant, nos ipsi de via

nostra redire, eaque

unacum

animo continuare

ceteris fdelíbus servitoribus nostris

enim tibi imagineris gradefuturam, sed certo tibi
polliceare, nos et te et ceteros fideliter et bene uobis servieutes,
minimé deserere velle. Quare te non usque adeo moveat parva
haec rerum praesentium difíicultas, cui ciim dei auxilio in
tempore occurremus, nec quicquam fidei habeas, aut Nazadistas vestros habere sinas, fictis et frivolis Johannis Scepusiensis
pollicitationibus, quae quantum in se subsistant, aut hactenus
fructificaverint liquido constat, et cum in ea sit sorté constitutus, ut se ipsum ja varé nequeat, quomodo ditare poterit alios?
Pro tua ver prudentia et rerum experieutia satis coliigere
potes, etiam tibi fides sincera, quam uobis et debes et praestat
inspirare potest, malis illius artibus et sacramentis nihil esse
fidendum. Ceterum tibi committimus, ut quo possis modo congruo praefatos Nazadistas nostros in officio debito continere
non cesses, atque ita confortare cures, ut clementiae nostrae respectum habere, seque fortunae meliori potius servare debeant,
quam aliorum dictis aut persuasionibus noxiis eredére, a quibus se postea nonnisi suo ipsorum malo possint absolvere. Parvam hanc solucionis suae moram, quae citra animi nostri
voluntatem accidit, patienti animo laturi, cum brevi et iis et
«
aliorum provisionibus providere studeamus
alacri

tiam

et beneficentiam

possis. Nihil

nostram

(Fogalmazvány a bécsi

tibi

cs. és k.

titkos levéltávliaii.)
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XIV.
és tanácsosok levele a királyhoz, melyhez a
naszádosok kieUt/itését sürgetik. 1529. jún. 10.)

(A budai helytartó

(Az utóirathan áll:) Serenissime Rex. Restat et alia
cura sane uon exigua solutio Nazadistarum. Nos omnia satis
siiperque circumspeximus, sed iiiülum plaue nec modum, nec
rationem invenire possumus. unde hic illis satis fieri queat.
Matti Vrae supplicamus, dignetur et huic incommodo providere.
nam si stipendium eis uon solvetur. simul omnes servitia Mattis Vrae deserent ac ad hostes desciscent. Addetur magnuni
pondus viribus illorum et tanta incoramodn binc sequeutur.
quam non facile bis mederi poterit.
:

(3 pecséttel lezárt eredetié a bécsi

m.

és k. titkos levtárban.)

XV.
(A budai helytartó és tanácsosok levele a királyhoz, melyben a
naszádosok elpártolását helyezik kilátásba, ha hátralékaik ki
nem fizettetnének. 1529. fim. 15.)

Scripsimus ad omnes comitatus nomine Mattis Vrae ac eos
hortati sumus, ut consideratis praesentibus periculis ad bujus-

modi bicrum camerae triginta denarios addant. Misimus etiam
nunclos ad comitatum Tholnensem et de Baranya, ac ad oppida
possessiones citerioris ripae Danuhii, nt quamprimum aliquod
subsidium pro sua quisque facultate in solutionem Nazadistarum,
qui ipsos praecipue tuentur, conferant Quid impetrare poterimus, ignoramus, sed et si totum impetral)imus, satis tamen
futurum non est solutioni Nazadistarum ac tot et tantis, quae
nos urgent necessitatibus. Praeterea verendum est, ne antequam
colligatur hnjnsmodi s'tibsidium, Nazadistae ipsi, aut omnes, aut
certe major pars a Matté Vra desciscat ac se hostibus Mattis
Vrae adjunyat. Nam urgent nos dies et noctes, ut ipsis de stipendio provideamus, alioqui se discessuros. Matti Vrae iterum
atque iterum supplicamus, quemadmodum et bis diebus supplicavimus, ut aliquo pacto consulat provideatque, ne servitia
Mattis Vrae cogantur deserere, quod foret profecto rebus Mattis Vrae valde incommodum.
et

(3 pecséttel ellátott eredetié

a bécsi

cs. és k.

titkos levéltárban.)
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XVÍ.
(Hoherdanácz János
flpárfoIásáróJ

értesiti

Pr-rényi

s

a királyt a szerb naszádosok
Péter

naqyjelküséqérni.

hii.thn

Siklósvár^

1529. jioK 19.)

Kü

1

c z

i

m

:

Sacrae Matti

stli.

Post perpetuorum firlelium servitiorum meorurn humillirecommeudationem. Serenissime et potentissime princeps
domine et domine mihi naturális gratiosissime. Niiper contigit^
hoc est die decimo octava Junii, Thurci venerunt cum magna
midtitudine navium per Danithitim ihiqtie, una cum Pascianis
Nazadistis Mattis Vrae, fugaverunt omnes Hungaros Nazndistas^ qui deo auxiliante omnes vsque ad unum etiam cum Nazadis
evaserunt. ipsi aidfíit Paziani omnes se Thnrcis siihjicerii.nt.
Xnnc autem meatus Danubii omnino devastant et combiirunt.
Hic autem nemo est, qui contra eos iret, sed omnes territi fugient; nam si nunc non yenissem et spem illis non dedissem, una
cum dominó Petro Perini vei omnes se Thurcis subjicerent,
vei quocumque in louginquas partes fugerent, nisi dnus Petrus
Perini etiam non retinuisset istos Xazadistas propriis expensis
suis, omnes relictis navibus exfugissent. Sed certissimum est.
quod dominus Petrus Perini totó anno servit Majestati Yrae,
et cum Mattas Vra subito gentes iufra non miserit, istae partes
et si aliqua alia in Relesero
omnes perieut {sir !)
(?) Matti Trae rescribam, sed adhuc nondum fui in domo mea.
adhuc de adventu Thurci nihil certi possum significare. Eidem
Matti Yrae stb. Dátum in Siklous die decima noná Junii 1529.

mam

,

Eiusdem Vrae

Serenitatis
iidelis

Joannes Hoberdauacz
(Eredetié a bécsi

cs. és k. titk. levéltái-han.)

XVII.
(A budai helytartó és a tanácsosok körvhnényesen leirják a
királynak a szerb naszádosok átpártolásának esetét. 1529. jún. 22.)

Kü

1

c z

í

m

:

Sacrae Eegiae Majestati dno nostro clementissimo.

Serenissime rex et dne dne clementissime. Post fidelium
heri litteras ad Mattem Vram, quibus perscripsimus ea, quae de Nazadistis Mattis Yrae eorumque defectione

stb-

Dedimus

rumore quodam intellexeramus. Nunc ver.

certis edocti aucto-

OKI.r.VEI.ES
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ribus, rem qiuiliter acciderit, perscribendam Matti Vrae duximus, ne quicquam eam lateret. Ees autem ipsa sic accidit. Nazadistae Mattis Vrae Rasciani a Matté Vra atque Nazadistis
Himgaris defecerimt, et adhaeserimt Tiircis. A quibus adjuti

omnia navigia et ingeuia bellica. praeter sex navigia, ííazadistis ipsis Hungaris ademeruut. Est quidem id damnosum rebus
Mattis A'rae. Sed Nazadistae ipsi Hungari et eornm Wayvodae
adbuc iutegri sünt. possuntque non magnó lal)ore redintegrari
et refici substituique in illius colliivionis locum meliores etiam
et magis streuui et quibus plus fidendum esset. Habét praeterea hic Mattas Vra plura navigia et iugenia, desunt solumpecuuiae, sine quibus nihil effici potest, nec est modus
quo habere eas possemus, aut camerarii Mattis Vrae
possent. SÍDe Nazadistis autem ipsis. desolatis jam fuga colonorum omuibus fere locis inferiorum partium regni usque ad

modo

aliquis,

duas has civitates Budensem et Pesthiensem. et his quoque
timore perculsis. civitates ipsae salvae esse non poterunt, couabuntur enim Turci, adjunctis Eascianis Nazadistis, per Danubium ascendere et majora etiam quam intulerunt, subditis
Mattis Vrae damna inferre. Quod ne fiat, supplicamus Matti
Vrae pro Deo. dignetur ex sua elementia ad hoc opus tam
necessarium de pecuniis sine mora providere, quibus Nazadistae ipsi et redintegreutur et augeantur, ut

eorum

praesidio,

generalem expeditionem Mattis Vrae, hae civitates et
haec lóca ah hostium insultibus salva et secura esse possint.
Nos nihil eorum. quae officii nostri sünt, praetermittimus, sed
habendae pecuniae modum uuUum habemus, nisi Mattas Vra
opportune providerit. Id quod ut facere dignetur, eidem iterum
atque iterum humillime supplicamus. Cui et servitutem nostram,
regnique sui defensiouem commendamus, eandem feliciter semper valere optantes. Dátum Budae XXII. die mensis Juny
anno domini M. D. XXIX.
Ejusdem Sacrae Mattis Vrae fideles et humillimi
infra

servitores

Locumtenens

et consiliarii.

(3 pecséttel lezárt eredetié a bécsi cs. és k. titkos levéltárban.)
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XVIII.
(Báthory István nádor

nánd

Kü1cz m
i

:

és helytartó

királyhoz.

ugyanazon tárgyban Ferdi-

Buda, 1529. jún.

Sacrae Regiae

29.)

stb.

Auxit autem formidinem Nazadistarum Mattis Vrae
casus et infortimium, licet ipsi pauperes Hungari sedecim navibus in fluvium Dravy, ut dicunt, evaserint. Supplico Matti
Vrae, tanquam dominó meo gratiosissimo, habeat rationem fidei
religionisque christianae et maturet in hujus regi defensionem
potenter advenire. Deinde perscripsi et nuper Matti Vrae, me
ad omnia servitia obeunda paratuin esse, et si id fieri, prout
dignitas Mattis Vrae magistratusque mei status exposceret,
non posset supplico igitur Matti Vrae tanquam dominó meo
clementissimo, dignetur mihi significare ac informationem dare,
quid bic sit in rebus Mattis Vrae mibi cum corpore aegro ac
debili faciendum ac serviendum, ac quo in statu persistendum ?
:

(Eredetié a bécsi

cs. és k. titk.

levéltárban.)

XIX.
Í^A

király kegyelemlevf leket állit ki a. naszádosok és a szerb nép
s megbízza az egri püspököt, hogy azokat az illetk közt
kioszsza. München, 1530. jún. 12.)

részére

A lap élén:
Ferdinandus

Agriensi.
etc.

Revde devote dilecte. Redditae sünt nobis
prima bujus mensis, quibus satis

tionis tuae de

litterae devo-

intelleximus,

quae de Nazadistis Rascianis scripsit et de victoria, quam
Andreas Choron contra equites abbatis Ticoniensis obtinuit,
quae nobis grata fuere, ejusque in boc operám fidem et consilium probamus. Cui denique acquiescentes, Utteras gratiae pro
item alias similis gratiae nostrae testes ad Rascianos conscribi jussimus, quas devotioni tuae ad praesens transmittimus, suas Nazadistis exbibendas ac suas etiam Rascianis
mittendas. Cum quibus, quod reliquum est, devotio tua transiget et ad debitum finem perduci curabit, nosque de iis, quae
tam in boc, quam aliis negotiis emergent, sedulo et cito commonebit, nostram in eo bene gratam executura voluntatem.

Nazad stis ac

—

Dátum Monaci

12.

Juny 1530.

(Fogalmazvány a bécsi

cs. és kir. titk.

levéltárban.)
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XX.
(Fi-vdinand válaszol Bakics Pál titkos közleményeire a szerbek
visszotihrsi' dolgában. Stuttgart, 15S1. szept. 17.)

A lap

ú

1

n

é

Bakyth.

:

Ferdinandus etc.
Egregie fidelis dilecte.

Ex litteris tuis de sexta hiijus
clemeuter intelleximus, quae de Rascianis ad fidem et
obedientiam nostram itnris secreto et fidenter ad nos scripsisti,
nobisque piacet id, qiiod ad bonum uegotii istius effectum
cgisti. Tametsi autem nos quoque videamus, ex hac re et nobis
et tóti bumanitati magnnm et iudubitatum commodum provenire posse, tameu cuni res ipsa sit magni momenti et ardua,
atque etiam sacram caesaream et catbolicam Mattem dnum et
fratrem nostrum cbarissimum uonnibil concernere queat, eandem etiam Matti suae, apud qaem nos brevi Deo dante futuros
esse confidimus, necessario comraunicabimus et tractabimus, et
d.-itis

id

quod utriusque nostrum judicio

et

agendum esse
tuum érit eosdem

consilio

videbitur, tibi statim significabimus. Interea

Rascianos in officio et proposito boc suo, pioque et probabili
opere continuando módis et verbis, quibus scis et potes melioribns intertenere et sub fide nostra eaque spe animare et
íbvere, quod hoc eorum institutum singubiri gratia recognoscere eosque in eo neutiquamdeserere, sedpotius curare veh'raus,
ut in brevi tempore de recto bonoque responso admoneantur,
eo tamen debite cauto et proviso, ut totum hoc negotium intra
se secretissime tenere, uullique mortalium aperire aut referre
audeant, quod et nos pari vice faciemus, et ut per alios quoque
fiat ordinabimus, nostram in eo benegratam executurus voluntatem. Dátum 8tutgardio 17. Septbris 1531,
(Fogalmazvány a bécsi

cs. és k. titk.

levéltárban.)

XXI.
(Bakics P. válasza

Kü

1

c z

i

m

«.

kiráh/ levelére.

Serenissimo

:

llonianorum,Germaniae, Hungáriáé
etc. (Ino dno mihi clenientissimo.

A

Gyr,

1631.

okt. 7 .)

dno Ferdinando Dei gratia
Boliemiae Kegi, Arcliiduci Anstriae

principi
et

szokásos bevezetés után irja

:

»Intellexi litteras Mattis
in qui-

Vrae Serenissimae ad me missas ratione Rasciauorum,

bus litteris Mattas Vra facillimam fecit relationem, et quod
etiam cum potentissimo et invictissimo priucipe et imperatore,
DU. SZENTKI..ÜÍAV

.J.

A

ULI.NAI

HA.jÚlIADAK TÖKTKNKTE.
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;5(SG

Vrae

íVatrc Muttis
illud

lougum

siqxjr liuc negotio. Fortasso
Videt Mattas Vra jam appropin-

(•üiicludrrit,

érit consilium.

quari liyemem. et si glacies érit in Dauiibio, time veuire non
Et si etiam difi'ertiir hoc negotiiim ad fiituram aestatem qiiia si viderint exercitnm et copias Turcoriim, tunc vix
venient et nolunt veuire postea in fidelitatem Mattis Yrae.
Credat Sacra Mattas Vra. quantum meae fit possibilitatis,
optimis verbis alleci et iuduxi eos, ut in servitium et fidelitatem Mattis Vrae yenireut. Non sünt tameu pueri, ut tantummodo verbis tenerentur deberent etiam alio modo provideri.
Teueor ad id, ut ad scitum et intellectum Mattis Vrae darem.
Quamvis certe magnis curis et laboribus induxeram eos in
Mattem Vram, arbitrio est: si vult eos habere. aut non. fSed si
Mattas Vra cousideraret commodum christianitatis, prout prioribus litteris meis ad Mattem Vram datis significavi, daret
meliorem, et optabihorem rehxtionem et informationem, quia
verendum est, ut praetuli, si viderint caesaris copias, tunc vix
Dátum Jaurini
venient. «
septima mensis Octol)ris anno 1531. Eiusdem stb.
poterunt.
:

:

——

fidelis servitor

Paulus Bakyth,
(Eredetié a bécsi

cs.

és k. titk. levéltárban.)

XXII.
(BaJcics

Pál jelmiése Ferdinánd királyhoz a

szándékáról

s ]iO(/i/

szeréini

niikép lehetne azt mei/valósítm.

szerhel:

Gyr,

lö31.

nkt. 22.)

K

11 1

c z

í

m

:

Sereiiissimo stb.

(Kihagyva a kihagyandókat.) »Deinde scripseram Matti
Vrae de Rascianis Xazadistis prioribus meis litteris, sed nunc
de aliis quoque possum scribere, ut qui in contigua terra sünt
Sirmio, qui venire vellent in fidelitatem Mattis Vrae, si
venire vellet, et ut venirent, parati essent. Sed hoc negotium ita effectum sortiri possit, ut dominis Vcdentino Therek
de Emyngh, Ludovico Pckry ac mihi fieret solutio ad tria millia
in

eadem

illuc eundum pro illis
daret copias suas navales et etiam Nazadistas, certe certe magnam copiam gentium de Sirimio adducere possem una cum dictis dominis
Valentino et Ludovico Pekry. Ita, quod cum illis
regna Mattis Vrae firmiora essent cum illis, et quam diu illius
magni Thurci insultum et impetum retardari possint.«

equorum, ac tandem, Mattas Vra ad

:

(Erefletie a bécsi cs. és k. titk. levtárban.)
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XXIII.
Pdhmk, a fogoly szerb naszádosokhal való
bd)idsmód tdrc/t/dban. 15S6. szfpt 30.)

(FeriUiifnid Bakics

A lap élén:

Paulo Bakytli.

Ferdinaudus etc.
Egregie fidelis dilecte. Quod de quibusdam Nazadistis
Rascianis ad nos perscripsisti, non videtiir nobis consultum, iit
illi postqiiam exploratores reperti fuerint, et ob id capti Jauriui
in viuculis detiueantur, jam dimitti debeant, sed ad aliquod
tempus retineri, douec videri possit, si qui siut, qui pro eis ex
Turcis intercedere velint. Potest enim facile fieri, quod Ampassa
pro eliberatione eoriim, si modo sünt alicujus conditionis, instantiam facturus sit, Quamobrem tibi committimus, ut ipsos adhiic
illuc sive in custodia tua teneas, neque dimittas, nostram in
eo expressam et omnimodo executurus voluntatem, Datuni
Yillaci ultima Septembris 1536.
(Fogalmazvány a

bécsi cs. és k. titk. levéltárban.)

XXIV.
(Thurzó a

kúrílijnnk, a naszádosok zsoldja iárqyáhnn. fíze^nncz

lö37.febr. 2n.y

Kü

1

c z

í

Thurzó
többi között:

:

Sacratissimae stb.

a királynak 1537. febr. 20.

Szempczbl a

»Cum Nazadistis non potuit concordari, praeterita
Bonas autem monitiones nostras ita
discedant a servitiis verendum sit, qui certe si

postulantibus.

servitia

curant.

m

Írja

Üt ne

hactenus

servati

et intertenti sünt,

multo magis ad futurum

Turcarum adventum sünt necessarii, quum non parva res sit
nec parum momentum habere exercitatas qualescunque nauticas Tires. Solutionis tamen borúm certus modus non apparet,
quum in quem finem sint proventus isti exigendi Mattas Vra
])ene videt. Dignetur me Mattas Vra de iis rebus gratiose informare,

quemadmodum

ii,

qui in fide sünt, possunt interteneri.«

(Eredetié a bécsi

cs.

és k. titkos levtárban.)
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XXY.

A

k'ddushofrn jatoft naszádosok nem voJ(TInii'z a JcüúlijiKil:
hajlandók továbbra is meffinaradm a király szolgálatába ».
Xe^n csak fizetésüket nem kapják, de még a király s a megyék
adományát is elsikkasztja töl'úk Török Bálint. Kéri a királyt,
liogy kárpótolja ket birtokadományozás által. Szempcz. l^iST.
márcz. 1.)

inJ:

Kü

1

c z

i

m

:

Sacratissimae

stli.

Fideliiim stb. Quod permanere in servitiis jNIattis Vrae
nolebant Nazadistae, ex prioribus nieis et dominorum consiliariorum siioriim litteris coguoscere potiiit. Redacti sünt enim
tot anuorum expectatione prope ad mendicitatem. Qiios cum

turbato animo viderem et dicerentur necessitate adigi, ut servitia et solutiouem qiiererent, ad me vocatos hoc pacto quie tigris auimi reddidi. Primum Mattas Vra pannum in valore quadriugentorum florenonim dare Vienuae illis jusserat, ex dica
ver comitatus Zaladiensis flór. 600. Panni praedicti pars solnni
dimidia illis data est, ex comitatu Zaladiensi partém aliquaRi
dicator Vrae Mattis exegit. reliqnam et credo majorem Yaleutinus Therek abstulit. ut inde sperare nihil liceat. Recepi itaque me iutercessurum apud Mattem Vram, ut ipsa designati
pa,nni residuam partém restituendam gratiose jubeat. pecuuiamque, quae ex Zaladiensi comitatu persolvi non potest, aliuude persolvi, idque ad praeteritorum servitiorum rationem.
Ceterum ne omnino spem deponant recuperandorum reliquorum
debitorum, ut Mattas Yra totales possessiones Nezmeel, Almás
et

Fyzeythew, quas nunc Matthias Baronyay possidet,

inseribat et ol)liget litteris suis mediantibus, ut

illi

illis

posessiones

praedictas tam diu tenere et proventus omnes percipere possint,
donec posita ratione Mattas Yra aut priora istorum
debita, aut boua aequivalentia dare et assignare poterit. Yidetur Serenissime rex opera horum esse maximé necessaria, sive a
trajectu Danubii arcendus

Yaleutinus, sive turbandi conatis
et quibus [si ?]
victualia Strigoniensis arx vei aliarum })artium intend. ...(?)
Si negligentur tam exercitati et tot annos servientes, vix alii
horum loco poteruut haberi. Dignetur igitur Mattas Yra super
praemissis horum negotiis litteras suas expedieudas committere et ad me dirigere, idque intra (piindecim dies, quos solos
expectare isti Mattis Yrae respousum voluerunt (olvashatatlan).
Ex Sempthe prima die Mártii 1537.
sit

Xauticarum virium, quas adversarii habent

íidelis servitor

Thurzo m.
(Eredetié a bécsi

cs.

és k. titkos levéltárban.)
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XXVI.
helytartó és a fandcsosok a királijnak N(t<ji)-Swmhath6l,hogi)^
és János klráhj mentül nagi/ohb hideröt s 2000 fönj/i
>iaszddos csajjatot ü/yekeznek össze;]//iijti'nl ellem, hogy a jelsö-

(.4

a törökök

részeket és Csallóközt megtámadhassák és prédálhassák.
Ecsetelik az ország nyomorult hadi állapotát, a naszádosok helyhozza jókarba.,
zetét, kérve a királyt', hogy a vízi cröt annál inkább

(hinai

mert különben Esztergom
lenne.

K

1

c z i

m

:

Komárom szintén
137. máj. 4.)
és

veszélyeztetve

elveszett.

Sacratissima

stb.

Fidelium sth. Potuit Mattas Vra iutellexisse nou solum
ex litteris privatonim Loininum, sed prope certa et omuiiim
saeore celebrata fáma, qualiter Turcae et Joaiiuis praefecti
vires nauticas
diilo id agere iutendeut, ut quo possiut majores
coutra ditiouem Mattis Vrae expediaut. Nos crebris rumoribus

omuiuo uou vanis id accipimus, qiiod brevi uavales copiae
coutra has partes veuturae suut, hucus(|ue autem hoc obstisisse
explere iiondum potuisaiuiit, quod diium millium uumerum
etiam uou
coüquirantur.Est
milites
seut. Omui tameu diligeutia
supra
impositas,
plaustris
uaves
ut
couatus,
illorum
iucertus
ot

tlumiui impouaut, quo liberius iusulam Sarlokewz
removasteut et occupent. atque inde Jauriuum usque et etiam
certe detrimaguo
licebit,
libere
illis
si
quod
excurraut,
tius
meuto fideles Mattis Vrae Dauubii accolae afíicientur, ut ditidubio est, ut
ouis suae occupatiouem taceamus, futurum procul
comvictualia
aut
commeare,
Viennam
nemo
ex iis partibus
iis
portare possit. Quare necesse est, ut Mattas Vra averteudis

Komarou

malis mature prospidat,

citra cujus

gratiosam provisionem,

nou videmus quomodo resistere adversariorum viribus sese ad
Tim inferendam in dies attingentibus possit. Copiae namque
egestateui
terrestres prope nullae suut, Nazadistae iu eam
redacti sünt, ut adversariorum ne persuasione et sollicitatioue
an extrema vitae uecessitate coacti, ii qui potiores erant, disparcedere cogitarent, prout unus et altér jam discessit; reliqui
quod
hoc
ultra
sed
sünt,
retenti
metu
tim spe injecta, partim

sumpaucissimi, vix scilicet centum sünt, nullás naves habent,
ma cum difficultate trés Nazadas refecerunt, sed tales et ita

Multum
vetustate corruptas, ut uno mense usui esse nequeant.
fideles
defeudendos(iue
regionem
hauc
retinend;im
certe ad
érit, alioquinet
facérét, si flumen hoc iu potestate Mattis Vrae
Diguetur
et Strigonium commeatibus destituetur.
Mattas Vra gratiose ]n*ovidere, ne Nazadistae, hoc tem-

Komaron
igitur

;;
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pore tam necessarii, navibiis et uecessaria provisione destituantur. Dabitur a nobis opera, ut si íieri possit. illi qui discesseriint revocentur, sed ea provisione esset opus, quae ad aiigendum et conscribendum uauticorum militum uuinerum facérét
paucis enim resistere miütitudini vix poterimus.
(Eveiletie a bécsi cs. és k. titkos levéltárban.)

XXVII.
(Feref/hi AJhcrt^ pécsi préposf és

lamara

prcu^fcdus. Erdöhegi/i.

Benedek naszádos kapitdnynyal Pi'á<jáha érkezik a királijnél
leend kihallgatásra. Azonban nem találván már Prágában ü
felségét, utána ir, hogy naszádosai cfjytöl-egylg laindnyájan
kiléptek a szolgálathói s csak nagy nehezen voltak rávehetük, hogy
még 25 napig niaradjanak. E meghatározott idöhöl 13 nap már
letelvén, kérik a királyt, gondoskodjék a naszádosok zsoldjáról.
Prága, 1537. j ál. 17.)

Kü

1

c z

i

ni

:

Sacratissimae

Sacratissinie

Humillimam

stb.

Rex domine domine
servitutis

clementissime.

commendatiouem. Heri sub ea
Mattas Vra binc discessit, subse-

bora bunc appuli, qiia
quebar eam, unacum Benedicto Erdewhegij, qui in negotio
Xazadistarum venit, ni equi nostri minimum fuissent defatigati
venimus autem per currum, ne autem longius protraberetur
fere

mea

expeditio,

interimve dominorum

consiliariorum coguo-

quo Mattas Vra redibit. ea ego scripta, reservatis parti cularibus quibusdam ad foelicem Mattis Vrae adventum, ad eam misi, quo per ociiim dignetur periegere et de responso gratiose dando cogitare. Ceterum Xazadistae solutionis
defectu discedebant ad unum omnes a servitio ^Nlattis Vrae,
neque precibus dominorum flecti potuerunt. vix tandem effecimus, ut remauebunt infra viginti quiuque dies, quibus Erdewbegy redire ad eos debebit, ex illis enim praeteriere jam dies
ferme tredecim. Haec Mattis Vrae antequam redeat, significare
uon malum esse duxi. Eandem Deus Opt. Max, conservet incohimem et reducat. Dátum Pragae 17. Julii anno 1537.
sceret nunciata,

Ejusdem Sacratissimae

stb.

servitor

Albertus praepositus.
(Eredetié a bécsi

cs. és k.

titkos levéltárban.)
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XXVIII.
(A

Serényi Frrencz kanuirai tanácsosnak, a naszádosok
1037. Mindszent utáni szonihaton.)

kircíhj

fizetése tárgijáhan. Bécs,

(K ü

nst re,

1

c z

i

m

:

Francisco

Egregio

SevV eiiy.

Consilianu

Camere

fideli dilecto.)

Ferdinaudiis Diuiua
Büliemie etc. Rex. Egregie
vt

faueute

clemeucia Ro.

tidelis dilecte.

Himgar.

Commisimus Luoimi-

uegocium presentis coutribuciouis

tcueij.

uro.

uostri,

iibique admiuistrari et exigi faciat,

iit

et subsidy
ex ea pecimia

tlprimuDi solucio Xazadistanim lieri possit. Itaque tibi maudamus. vt tii qiioque sedulo vrgeas, ipsiiüi Locumtenen. iustaroque debeas, vt absque aliqua mora, omnes restautio administreutur, ipsiíjiie Nazadiste qpvimum expediautur. Capitaueus aiitem Nazadistarum lEigreghis Benedictus Erden^-hei/jj/iwsUúiú a uobis per snpplicatiouem, quam putibus inclusam ad te
misimus, vt ordiuaciouem iiostram eum eo in Regestum uotari
t'aceremus. Id ergo vt facias, tibi mandamus, secus ne feceris.
Dátum Vienne Sabbato post festum oium. Sauctorum, Anno
Dni. Milbno Quiugesimo Tricesimo Septimo. Ferdinandus m. p.

Wylaky.
(Magy.

orsz. levtr. Ben. resol.)

XXIX.
{Gerendi/ Miklós és Pereghy Albert jelentése Lasky Jeromos
naszádos fokajiitánylioz, a naszádos f/yillések eredményérl s a
naszádosok kivánalmairól. Pozsony^ 1638. máj. 11.)

Külezini:
diensi,

Magnifico doniino Hieronimo Lasky palatino Bjrasupremo capitaneo navalis exercitus regiae Mattis etc. dominó et

amice nobis honorando.

Magnifice domine et amice uobis honorande. Salutem et

nostram

commendatiouem.

Queuiadmodum Magca

Duatio

Vra quiuta hujus

discedens hinc oratos nos bábuit, capitaneum
et vajvoíbis nazadistarum buc couvocaramus quibuscum postea
egimus juxta eam instructionem, qiíam bic Do Vra Magca
reliquerat, sed quum dicerent se iuconsultis aliis fratribus
eorum commilitonibus nil certi respondere nobis posse quererentur insuper de nimia eorum inopia, in quam in fide Mattis
Regiae, dni nri elemmi longo sohitionis delecturedacti fuisseut:
visum fit nobis fre consultius, unum ex dominis consiliariis
camerae ad eos raittere, coramque de omnibus cum ipsis tractare. Miseramus itaque sine mora ogregium dnum Franciscuni
:

;
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de Kysseriew, magrurn ratioüum regiae Mattis, qui
concluclere uou potuit,
iugrediautiir, petuut regiam
aliucl

cum ipsis
quam iit autequam in militiam
Mattem ipsis persolvi, iutegrum

Jimidium debitoruin illorum, quibus ad vetera servitia eis
debet, quod quemadmodum ex rationibiis eorum elicere potuimiis, trés mille florenos Himgaricos et amplius aliquauto faciuut.

Nam

floreuos, de

iütegra summa debiti exteodit se ultra sex mille
reliqua autem solutioue eis, ad nova servitia faci-

euda sünt bene contenti. Verum ad reliquum quoque dimidium
debitorum, quoad eis satisfactio impendetur, certam assecurationem in bouis quibusdam expetunt, iu qua facile (ut ipsi sigiiiíicant) couficienda huuc dautmodum: est oppidum quoddam
ad littus íluminis Wag, (|ui tandem infliiit Dauubium non
longe bic situm. cui uomen est Sellye, pertineus ad praeposituram ecclesiae Thwrocensis, quam unacum hoc oppido ex
praepositi cessioue, in annua peusione trecentorum fiorenorum
statis diebus et loco facienda dnus Franciscus de Rewa ctc.
tenet, cui quia alia quoque bona tum ex douatione regia, tum
ver ex ipsa praepositura Tbwrocensi in eodem comitatu
suppctant: orant oppidum ipsum ciim pertinentiis eis per jNIattem Eegiam pro reliqua dimidia debitorum parte dari ct
iuscribi. Ad quod eis cedendum quo citius iuclinari dnus Reway
possit, offeruüt se ex hoc ipso oppido et pertinentiis ejusdem
totam eam pensionem praeposito soluturos, quam siugulis quibusque annis pro iutegra praepositura dnus Reway solvere
tenetur. Cui nihilominus reliqua et potiora bona ejusdem praepositurae. sublata pensiouis obligatione, libera manebunt. Quantum ver adtinet ad mille Nazadistas conscribendos, dicunt eis
ordinatiouem ad mille et centum homines factam esse, quos
absque mora, hoc est, in una hebdomada couvocare et in ordinem
locare i)onicentur, modo ne desitpecuuia. quibus id fieri debeat,
oíi'erendo ad plures etiam se conscribendos, si placuerit. Ad

Petrum autem
Mattis, quo

et

Michaelem Bakyth eadem

die litteras

Regiae

Do Vra Magca

hinc abivit misimus, responsum
tameu in hunc diem non habuimus, si quod dederit curabitur
a nobis diligenter illud quoque sine mora dirigere ad Yram

MagcamDnem, quam optamus valere incolumem. Dátum Posony
11.

Mai anno domini 1538.
Nicolaus de Grherend

t.

r.

(thesaurarius)

servitor Albertus de

praepositus

etc.

Pereg

Camerae regiae Mattis

praefectus.
(Két pecséttel ellátott eredetié a bécsi

cs. és k. titk.

levtárbau.)
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XXX.
(Fa-

uélküU

levélt ürcdély,

naszádosokat elégítse

mények közt vem

mchjhcn ajdnlfatik a

ki, neJioijy

kir(th/)iak.

/*"//// <i

eltávozzanak, mert a jelen kör nl-

lehetne anni/i embert nélkülözni. 1538.)

Ceterum potuit Mattas Vra

iiitelligere

ex multis

sup[>li-

Xazadistarum, iu quaiita illi egestate laborcnt.
Supplicauius et uos idcirco diguetur Mattas Yra alicimde eis
facere provisiouem, qua se honeste possiut susteutarc. Verendum est enira. ne urgente extrema necessitate deserant Mattis
Vrae servitia, quod eidem denique in maximum incommodum
redundaret. quaudoquidom houiiuibus bisce Mattas Vra hoc
tempore non facile potest carere.
cationibus

:

(A bécsi

cs. és k. titk. levéltái'l>aii.)

XXXL
(.1

kirtdy

kieléíjíti

a naszádosok ka.'pitdniját és vajdáit kincstári

javak átengedésével. Bécs, 1688?)

Xos Ferdinandus
uostras,

ect. Eecognoscimus per presentes Ltras.
quod uos posita racione et computu cum íidelibus

uostris egregio Benedicto Erdewhegi) Capitaneo, ac

strenuis

Ambrosio Fogas, Johanne Porkoláb, Petro
yagy, Johanne Othacz, Michciele Was, Johanne Thofh, Lanrentio Kouxich. Andrea Nyalabycz, Xicolao Balogh, (rregorio
Waijda de Darva, Wolfgango Waijdn, Blasio Istenatta, Blasio
Bornemijza et Martino Botha, waywodis Xazadistarum nostrorum, eisdem ratione seruiciorum a die Dominico palmarum
tít

agilibus

viris

Anni Domini Miilesimi quingentesimi

Anuum

preseutem

tricesimi tercy in liunc

remausimus debitores
sex mille ducentis nonaginta tribus fior. denarys viginti, preterea prefato Jaurentio fíam-ath waywode prima die mensis
Marcy auni tricesimi quinti ad servitia nra. assiimpto, priva-

tamque ab
ginta tribus

al.ys
flór.

fideliter exliibitorum,

wayvodis rationem ha])ente, ducentis quadraet denarys sexaginta nouem. Volentes ideo

eosdem wayvodas nostros de secura rehabicione, et tantis buiusmodi pecunie certo aliquo in loco securos reddere, duximus
eisdem possessiones nostras Ahnas, Nezmel et Fyzekthen> uoca,^
tas, alias ad arcem nostram Comaromien. pertinen. pro prescripta summa sex mille ducentorum nonaginta trium tlor. et
denar. sexaginta novem. inscribendas, dandas, et tamdiu simul
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cum omnibus

redditibus et utilitatibus per eos teueudas et pos-

sidendas, ({uoad eisdem, de pscripta integra summa fuerit satisfactum. Quas qnidem possessioues, cum primum fieri poterit,
de mauibus adversariorum, ubi uuuc existunt liberatas, prefa-

Capitaueo. ceterisque way vodis uostris, adproxime venturum
festum peutbecosthes reddimus et restituemus. Verum. quia
sünt plures ex ipsis, qui post rescriptum Anuum tricesimi tercy
ad servicia nostra suut conducti, ideo tempore solutionis debiti
nostri, subducta bona racioue, quisque pro sue ordiuacionis
modo, suam partém ex ipsa pecuuia capere debebit. In usus
tameu et percepcionis fructus dictarum possessionum Almás,

tis

Nezmtd, Fyzekfheic, ne iuter ipsos controversia possit suboriri
volumus et pntibus decernimus, vt in percipieudis
redditibus et quibusuis fructibus, alystjue emolumentis omnibus

in futurum,

earundem possessionum, equaliter vtautur. eos percipiant et
inter se dividant, colouosque taxis extraordiuarys et alys iucousvetis servicys, vei oneribus nullo vnqu. tempore impediant,

quin pocius quisque studeat pro sua

virili tueri. et

numerura

decernimus barum
vigore et testimonio presencium mediau. Dátum Vienne feria
secunda proxima post festum Beati Andree apostoli Anno Domini millesimo quingentesimo tricesimo octavo. Reguorum
nostrorum Romani octavo, Aliorum ver duodecimo.

eorum augere. Immo inscribimus, damus

{Magyar

orsz. levtr.

Benign.

et

resol.)

XXXII.
Albert 'pécsi prépost és kamarai praefechogy a királyi dunai hajóhad a háboriira
felkészi'dvén, sziikséyesiiek látja két naspsád-ép'tömestert Bécsbe
rendelni, hnrjij az ottani hajó'fyárban a hadihajn-épitésnél segéd-

(Áinia klrálijnt

levele

tnshoz, melyben tudatja,

kezzenek. Bécs, Íö40.fehr.

Anna

dei gra.

rabilis deuote ect.

IS'.)

Romanorum Hungarie Bohemie etc. HouoQuandoquidem consultum est opere pcim.

nostris visum est, Classem banc nostram
ad primum quodqu. tempus paratam et instructam reddere, vt
taudeui ingruente necessitate ad resistendum bostium viribus

nobis Consiliarysque

et conatibus baberi et militibus vsui esse nostris possit Tibi
itaque gratiose mandamus et precipimus, vti absque mora statim duos bomines Xazadistas, qui ad instruendas predictas
Xaues apti idoneique sint, quorumque Consilio et opera vti
possimus, buc mandes et expedias, Nostram in eo benegratam
:
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omnirüoclamque exequturus vohmtateiu. Datuni iu Civitate
Vienna die XIII. Meusis February Auuo Domini M. D.

xxxx.
(Magy.

orsz. levtr.

Ben.

resol.)

XXXIIL
(Thuizó Elek levele I. Ferdinándhoz, melyben értesiii Erdöhcqi/í Benedek f/'/önr/e egészség/' dUapotdról s Jiéri nllmpitdni/i minségben Eévag fsivdnt kinevezni mellé, öt eggszersmind si
szokás szerint könngö lovassággal is ellátni. Sgnthavia, 1640.
szepi. 30.)

Kü

1

c z

i

m

:

Sacratissimae stb.

Sacratissima stb.
Fidelium servitiorum meorum liumillima commeudatioue
praemissa. Instructura est Mattas Vra uavalem exercitum,
qui eapitaneo iudiget. Est quidern nimc Xazadistarum capitaueiis egregius Benedidus Erdehegg. homo non ineptus, veruni
aegritudiue pedum plerum<|ue ita laboráns, ut et sibi ipsi et
aliis iuntilis videatnr. Is invaliditatis siiae conscius, rogavit me,
ut aliquem sibi collegam virum idoneum adjimgerem, et rogavit nominatim egregium Stepliaimm de Reica. hominem iu hoc
geuere militiae et ofíicio isto jam antea saepius versatum, quem
ego Mattis Yrae nomine requisiui et adbortatus sum, ut hanc
capitaueatus proviuciam quoad dimidiam partém susciperet,
quod et facturum illum credo, cupit euim Matti Vrae iuservire.
Verum solebant superiores principes, officialibus hujusmodi
certuni etiam equitum uumerum assignare, ut iustar Capitaneorum aliorum levis armatúráé ordiuem certum habereut. quo

per terras flumini proximas ea possent curare, quae ad uauticos milites sive exponendos, sive recipiendos et alias occurrentias rerum pertinere viderent. prout et iste Benedictus Erdehegy bábuit et babét. Itaque Matti Yrae supplico. diguetur
praefatum Stepbanum de Eewa ad ipsam dimidiam partém
officii capitaueatus Nazadistarum non solum acceptare, sed
etiam pro veteri consvetudiue et prout etiam necessitas requirit. ordiuem constituere certorum equitum levis armatúráé.

Suut boc genus equites Matti Vrae pernecessarii,

sicuti et

uavales copias et e<|uites pro praeseutibus conatibus suis debebit augere. Matti Yrae íidelia mea servitia recoinmeudo. Syntbaviae ultima Septembris 1540.

E.

]\[.

Y.

fidelis servitor.

S.

Alexius Tburzo.
(Eredetié a bécsi

cs. és k. titk.

levéltárban.)
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xxxiy.
onnna

([uatiuonlecem Waijicodis Nítzadit^tanoii
prnvisio liersolvaUir. 1Ö48. aiuj. 9.)

{Ma))(laiiim

ut

Ferdiuaudiis. FidelÜKis nris. venerabili et egregys Camere
salutem et gram. Fideles nri. AVaywodc
Xazadistarum iiostror. iu oppido Sdlye commorau. questi suut
Mati. Nre., quomodo vos annuam nss/'gnationem nram., ipsis
nre. liiiugar. Cousiliar.

per nos duraute

iiro.

beneplacito coustitutam,

uondum

exol-

Propter quod non mediocres jam fecisseut et iu dies
facereut expensas. Supplicaut uobis hiimiliter. vt eisdeDi super-

uissetis.

iude graciose providere dignaremiir. Fidelitati

igr. vre.

hamm

committimus. quatenus dictain assignationem
nostram predictis Waywodis Nazadistarum nostrorum anobis
coustitutam, posita primiim cum eisdem de ptorum. anuoruin
salario iusta ratione, eisdem duraute vt premissum est beiieplacito uro., siugulis auuis exoluere, et quicquid seruaudum
tempus illis solveritis, acceptis ab eis Iris. quietau. ad tergum
harum Irarum. urarum. adscribere debeatis et teueamiui, secus
uou facturi. Presentibus perlectis exhibeu. restitutis. Dátum
Vienne uoua die mensis Augusti. Auuo Domiui Millesimo
(piingeutesimo, quadragesimo octaYO. Ferdiuaudus, m. p. Nicolaus Olahus E. Zagrtiljieu.
serié íirmiter

(Magy.

orsz. levtr. Beu. resol.)

XXXV.
(<'(j)it<fifHtio

Salayjj octo Waj'jicodarum Xazadisfarum in
ram comorantium. 154S. aug. 14.)

Ferdiuaudus

Camere

ect.

Coma-

Fidelibus nris. Yeuerabilibus et Egregys
Salutem et gram. Quum nos iu

nre. hungar. Consiliar.

anno dni. Millesimo quiugeutesimo quadragesimo quinto,
proxime preterito. fidelibus nris. Pctro Jloncath. Pcfio Zankoicyth, Nicolao AIiloicanoioijfh,Emerí<-o Dokaij, Joanni Horwath,
Ff^tvo Borhi/. Sebadiano Waf/da et Laurentio Wijlaki), AVaywodis Xazadistarum nrorum Comaromy degen. pro fidelibus
ipsorum seruitys, singulis annis, cuilibet eorum singulos quadya;/inta por.
istius

et

Camere

vnam

véstem ipsis conveuien. ex proventibus

nre. per vos durante heneplaclto nro. dari et per-

solvi iusseramus velimusque nuuc quoque, consyderatis fidelibus servitys ipsorum. huiusmodi assignationem nram., per vos
eisdem exolvi Fidelitati vre. harum serié firmiter committimus
;

:

iiici,K\i'.i.i.;s

ct miiuíhimus,

(jiuiteuus

Waywüdis

KÍ(;r;i;i.i':K.
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pruiliclaiu íissij^iiutiouüiu liniui. pre-

vnicuiquo (jurum qiiadragiuta flór, et
véstem couveiiien. siugiilis aiiiiis, durante, vt premissum est.
beueplacito uro. ex proveuti])iis istius Camere iire., reddere et
persolvere, et qiiicquid fereuduin ternpus eisdem dederitis, acceptis ab eisdem superinde Iris. qiúettan. ad tergum prtium. Irarimi
adscribere, et adnotare debeatis et teneamini. Secus nou facturi. Putibus perlectis exhiben. restitutis. Dátum Vieune decima
quarta die meusis Aiigusti Auno Diii. Millesimo quiugentesimo
quadragesimo octavo. Ferdinaudus, m. p. Nicolaus Olahus, E.
Zágrábién. ^)
dictis

nris.

(Mag-y. orsz. levtr. Een. resol.)

XXXVI.
(^1

kirtíhj-naszddosok fölmentefnek a liarmLnczadol: és vámol:
fizetése alól Bécs, 1548. decz. 28.)

Ferdimiüdus etc. Fidelibus nostris Spectabilibus et MagEgregys Comitibus, Capitaneis, Castellauis, item
Tricesimatoribus
Theloneatoribus ac vectigalium quorumcuuque exactoribiis, et eorum vicegereutibus, nec non Prudentibus et Circumspectis Magro. Civium, Jndicibus et

uiticis

,

,

.luratis, civibus

civitatum, oppidoriim et villarum, vbilibet in

Kegno uostro Hungarie, tam

in terris et in

subditis nostris, salutem et gram.

Ex

aquis constitutis,

querelis fidelium nostro-

Way wodarum Xazadistarum intelleximus valde displicenquod quamuis nos in Anno Dui Millesimo quingentesimo
tricesimo quinto proxime preterito, tum ad supplicationem fidelium regnicolarum nostrorum tunc Posouy congregatorum, tum
ver consideratis fidelibus seruitys eorundem Waywodarum
nostrorum nobis et Sacre istius Regni nostri Hungarie Corone
exbibitis, id eisdem concesserimus, vt de rebus et mercibus
eorum nullám tricesimam, nullumuetributumsolveredebereut:
tamen essent plerique inter vos, qui banc nram gratam annuentiam tum pro bonis et fidelibus servitys eorum, tum ad
supplicationem fidelium prefatorum Regnicolarum nostrorum
per nos eisdem factam, observarc nollent, quod nos a uemine
ferre volentes, fidelitati vestre et vestrum cuilibet harum serié
sub poena indignatinvis nostre et privationis tricesime ac thelonei sui committimus et mandamus firmissime, vt prescriptam
annuentiam nram. dictis Waywodis et Xazadistis nostris vbirum

ter,

')

E

rendeletet ismételnie kellett a Icirálynak.

.
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ubservare debeatis, uec quicqu. tributi de luercibus et rebus
eoriim, cuiusuis generis existaut, exigere et vestros exigi facere
audeatis. Secus poena sub premissa uon facturi. Presentibus
(^ue

perlectis exhiben. restitutis. Dalum Vieune vigesima octava
Decembr. Anuo Domini Millesimo quingeutesimo quadragesimo octavo. Ferdiuandus, mp. Nicolaus Olabiis E. Agrieusis.

(Magy.

orsz. levtr.

Ben.

resol.)

XXXVII.

O

(Tarnóczjl András MráJy-naszádos kajnfánynak elengedfetik
raatjyar forininyi kincsfáii adóssága. Prága ^ ir>49. aug. 26.)

Venerabiles ac Egregy íideles dilecti.
Tharnoczy Nazadistarum
iirum, Capitaueus hiimiliter signilicaverit, nuper cum a nobis
ad Bassam Budensem missiis esset, ipsi a vobis pro expensis
buiusmodi itiueris quinquaginta florenos bungaricales in moiieta commodato datos fiiisse, qua eciam de causa Iras. suas

Ferdinandus,

Cum

ect.

nobis fidelis noster Andreas

obligatorias vobis dedisset, volumiis et committimus vobis, vt
eidem Tbarnoczy eiusmodi obligaciouem iteriim restituatis et
de eo ipsum liberum reddatis. Et qiioniam euudem Tbarnoczy
iam denuo ac iterum illuc Budám cum maudatis ire ac proficisci iussimus .expedivimusque, volumus etiam, vt eidem necessarias expensas ad eam ipsam profectionem assignetis. Quod
autem ad eas expensas, quas buc eundo, ac ad vos iterum redeundo fecit attinet, de illis in curia ura. Eegia bic satisfactum
illi est, quod vos latere uoluimus. Nram. iu eo executuri voluntatem. Dátum iu Arcé ura. Ilegia Pragae, die vigesima sexta
Augusti, Anuo Dni. ]\Iillesimo quingeutesimo quadragesimo

nono,

Kegnorum

uostr.

Eomaui XIX.,

alior.

ver XXIII.

Ferdinandus, m. p. Ad mandátum Dni. Regis proprium Pbilippus Breynner. Melcbior v. Hoberkb.
(Magy.

orsz. levtr.

Ben.

resol.)

XXXVIII.
(A pozsonyi

hír.

Icamara

üUsi jegyzökönyve

löO.

évi júl.

12-dikéröI, a naszádosok követelése tárgyában.)

Octo Waywodis Xazadistarum Eegie Mttis a decima
quarta iVugusti Anni 1548, quo die emanate sünt Creae. Mttis,

:
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dcbucruut liaberc per tlorcuos i|iiíulr;igint;i
Sed imus ex eis Laurencius Wylaky
discessit, et sic septem Waywodis per Anuum cedimtfior. 280.
Ab eodem autem die 1-4. Aiigiisti Auui 1548. usque 14. Augusli 1550. ubi iuterceduut Anni tresad singulos Annosfloren.
Solntío
280. eomputau.. dempta vcstitura cedunt tior. 840.
Anno 1548. in Camera habuerunt Hor., 103 Anno 1549. in
Camera habuerunt flór. 324; Anno 1550. in Camera habuerunt
iid

uuuiii Auuuiri

singuli,

facieu. ílor. 320.

—

;

flór.

25-4.

Summa

solufion/'íi flór.

H81.

Et

sic

restabant solven.

159, qui sünt eis pro completione trium Annorum persoluti ad manus Joannis Horwath et Petri Borhi socipsque suor.
flór. 159.
Postea pro integra satisfactione istorum AVayflór.

—

14. die Augusti Anni preseutis facta est solutio
eisdem Posony in Camera die prima Mensis Octobris, et dati
in panno et pecunia floreni centuni etquinque.Igitur hoc Anno

wodarum a

nihil postulare poterunt.

(Magy.

orsz. levtr.)

XXXIX.
(Ferdinánd kiráhj Thurzó Fcrencz kamara- praefectusnak, hofjy
három naszádos vajda Szolnokra küldessék az ottani naszádok
vezényletére. Bécs^

lol.

ápr.

7.

Ferdinandus, ect. Venerabiles acEgregy, ect. Cumneceset Arcis urae. Zolnok postulet, vt trés Waywode
illuc quamprimum destinentur, committimus vobis, vt ex istis
WayAvodis, qui a nobis annuam intertencionem habent, et in
Sellye aut alibi morantur, trés peritos et industres Waywodas,
quoad eius fieri potest cicius, illuc destinetis. Ja^n enim Naues,
quibus vtuntur, in Maromarusio parantur, et quamprimum ad
Zolnok perducentur, facturi in eo nram. omnimodam voluntatem. Dátum in Civitate nra. Yienna vigesima septima die mensis Április Anno M. quinquagesimo primo, Regnorum nrum.
Komani XXI. alior. ver. XXV. Ferdinandus, m. p. Ad mandátum Dni Regis proprium Philippus Breynner. Erasmus
V. Gera.
sitas

nra.

(Mag-y. orsz. levtr. Ben. resol.)
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XL.
(Ut Waywodae trés cum decurionihus <t remigihiis miüantnr
ad Zolnok et vi negotium iclgiles iuxta priorcm coinmissioni')n
ciiret.

1501. máj.

8.)

Ro. Venerab.ac Egregy ect. Accepinius
Waywodar. ad Arcem uostram
ZoJnok destinaudorum tiuu etiam ratione Arcis Wiglcs vigesima Április nuper elapsa et tercia pntis. mensis ad nos scriptas, qiiibus ysdem de rebus vlterius imformari cupitis. Yolnmus

Ferdinandus

hiuas

Iras.

vras.

ect.

iu

itaque, vt trés istos

mum

Waywodas

Sellieu.

adhuc qindeui

et qpri-

expediatis, ac uuicuique ipsor. binos Deciirioues addetis.

Parebunt autem
etiam,

uegotio

quem

illi

illic

imperio Capitauei Francisci Zay, et illius
eam ac tantam,

adiuuctiiri simiis. Soliitionem

quanta alys Wa}^vodis ac decurionibiis dari solita est, a MaSolutionum nnstrar. Campestrium illic percepturi. Debetis etiam Remiges conducere, ac vnacum ipsis, quauto cicius
íieri potest, illuc ad Zolnok mittere, atque vt eo pertingaut,
tum Way wodis, tum etiam Decurionibus et Eemigibus soliitionem aliquam facere. Consignetis etiam illis Iras. ad predictum
Capitaneiim in Zolnok, qiiibus eum de hac ordinatione nra. et
q. illor.homin. vti possit, quantum etiam pecuuiar. illis a vobis
uumeratum sit, cerciores reddatis, vt in reliqua solntione hoc
gistro

ipsum

dediici possit.

Caeterum quod ad negotium Arcis Wijgles attinet, jam
pridem Joannrs Pethew binc discessit, quare juxta prioramandata nra. vos curabitis et conficietis negocium, quod nobis in
pncia. rescribendum esse duximus, Xostram in ys omnibus expressam et clementem executur. voluntatem. Dátum in Civitate nra. Vienna, octaua die mensis may, Anno M. D. LI.
Ferdinandus^ m. p. Ad mandátum Dni Regis proprium PhiHppus Breynner.
(Mag3^ orsz.

levtr.

Ben.

resol.)

TARTALOM.
Elszó.
Lap

A

hazánk nagj'obb folyóin, nevezetesen a Dunán szerepelt hajóhadak, a magyar hajós népek, a király-naszádosok és a késbbi sajkások még nincsenek a magyar történetirodalomban figyelemre
méltatva, noha a magyar hadrendszernek már els európai alakulása idejében tért foglalnak hadseregünknél. A hadtudomány külföldi képviseli is legföljebb csak a XVI. századtól kezdve ismerik némikép vizi hadakozásunkat

Magyarország- vizi hadrendszerének kora.
magyar államban a magyar királysággal

A

Egyids

6

hadakozás hazánk nagyobb folyóin nem magyar eredet, s
nem is nemzeti találmány. A dunai hajóhadak létezése a legrégibb
vizi

A

A

magyar király-naszádosok.
magyar királyi hajósok.
sajkások. Az úttör kezdet nehézségei
munka tervezete és felosztása

idkben.

A

A

.')

az az ezeréves

s

14

Római és népvándorláskori hajóhadak a Dunán.

A Duna jelentsége

Már

a hitregék korszakában hahistória embere már az shajdanban értett ahhoz, hog3'an kell a folyókon feltolakodó ellenséget visszaszorítani, vagy a békés szomszédokkal bai-átságos vizi
közlekedést fentartani. A római dunai municipiumok és castru-

jókkal van a

emlékeinkben.

Duna

benépesítve.

A

A római hadi hajók állomáshelyei, fels-, közép- és alsó-dunai osztálj^ai. Az erdélyi
i'ómai hajóhad. A római dunai hajóhad erssége
Nincs adatunk rá, hogy eldeink Ázsiában valaha vizi harczot vívhunok és egyéb barbárok római hajókon kelnek át a
tak volna.
Dunán. A 4.")1. év jelzi azon határvonalat, melyen túl az európai
hún had vizi eszközöket is kezd hódítási útjain használni. Attila
hajógyára a herc3'ni serdkben. Szárazföldi áthajózások. Hajókat csak a Rajnán használ Attila. A tizenegyezer Orsolj-aszüz
legendája. Az Attila halála után Európába özönlött barbár népek
sem értenek a vízi harczmódhoz. Mikor szükségök van hajókra,
elszedik a rómaiak és szövetségeseik járómüveit. Zabergán hún
király nádból készült hajóinak tengeri csatája Justinian császár
gályáival a thrácziai Chersonesus miatt. Baján hún hajóhada a
mok. Az ezekre vigyázó dunai hajóhadak.

A

;>u.

sze.n'tkiAhay

.t.

a iitnai mviihiadak

türtéxetk.

26

19
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Száván. Sirmiuni ell'oulalása a liúnok által. A húu liajószolgálatai. Baján utódainak liajóliada, a hún-avar
dunai hajóhad. A saracénok és frankok hajóhada a Dunán. Nagy

Dunán

liad

és

továbW

Károly csatornázási terve a Dunán és a Rajnán
Árpád magyarjait kényszerítik az európai érintkezések

28
vizi hadi

eszközök beszerzésére. A Dunán görög hajókat használnak a magyar csapatok a bolgárok ellen s vizi ütközetben gyzedelmeskednek. Azonban ben az íij hazában, a honfoglalás alkalmával, sehol
sem találjuk seinket vizi harczban elfoglalva. Mindenütt a pusztai népek egyszer fegyvereit használják, lóháton és úsztatva,
réveknél kelnek át a vizeken. De a X. századbeli hóditó kii-ándulásaik és vivott harczaik alkalmával európai igények szerint szerelik fel magokat, kiegészítvén seregöket zsoldba szerzdtetett,
vagy hatalommal eltulnjdonított hajósereggel is

32

II.

Királyi hajós nép. Király-naszádosol<. Dunai hajóhadak részvéte a

ma-

gyar nemzet hadjárataiban Szent-Istvántól a mohácsi vészig.
Gréza vezér és I. István király uralkodása alatt lényeges fordulópont
áll be a nyugat befolyása alá került magyar nemzeti hadrendszerben.
királyi sereg felállítása.
királyi hadhoz tartoznak a fo-

A

A

lyammentí vidékeken lakó hajós népek is. Az si hajós telepeknek
honvédelmi czélokra berendezését I. István eszközli. 1030-ban
II. Konrádnak ellentáll a Dunán hajóhadával. A bosnyákok, szerbek és oláhok ellen is hajóhadat vezet az Al-Dunára. A királyi
vitézszolgákat, köztök a királyi hajós népet, szabadságokkal és
nemességgel ruházza fel. 1042-ben a magyar hajóhadat már egészen határozottan említik a történeti források. Az 1051. évi német
dunai hajóhadnak balesete Gyrnél és Pozsonj'nál. A magyar királyi hajóhad vizi ütközete a görög és bolgár dunai hajóhaddal
Nándorfehérvárnál 1072-beu. 1129-ben szerencsétlenség éri a magyar dunai hajóhadat
Ezentúl évtizedeken át hallgatással mellzi a történelem a magyarok hajóhadát. A dunai hajóhad nélkülözése miatt temérdek kár
éri az országot. 32 év után, vagyis 1162-ben, III. István újra föléleszti a magyar dunai hajóhadat. Ezen hajóraj megy a trónkövetel IV. István és a görög had kizésére, a Szerémség és Bácsmegye fölszabadítására. Mánuel görög császár az oroszokkal és
más dunai hatalmakkal meg Pridrik császárral szövetkezik, hogy
a magyarokat és dunai hajóhadukat megsemmisítse. 1164-ben
csakugyan elpusztul III. Istvánnak hajóhada
1189-ben Fridrik császár jelentékeny dunai hajóhaddal ajándékozza
meg III. Béla királyunkat. De e hajóhadnak sorsát homálj^ borítja. IV. Béla sem hagyja figyelmén kívül a vizi hadmködést.
Növelé a királyi had tekintélj'ét és erejét, a Dunán fekv és hadilag fontos várakat, vái-osokat és azok urait, polgárait gazdag királyi adományokkal és szabadságokkal látja el, kötelezvén ket
a Duna ersítésére. A Jánosvitézekkel szerzdésre lép, hogy az
Aluta és a Duna közti országrészt vízvédelmi eszközökkel megersítse. I. Károlynak egy 1336. évi okmánya, mely a királyi hajós népek, hajós telepek, hajós társaságok akkori létezését kétség-

A

kívülivé teszi
szükséges hajómennyiségnek beszerzése, de magának a hajóanyagnak korszerbb szervezése is Nagy Lajos idejére maradt. Nagy Lajos

38

40

46

403
Lap
az Al-Duua védrendszerót ers hajóraj felállításával ersíti. Nagy
Lajos hajóhadát másodutóda, Zsigmond király örökli. E hajóhad
felhasználása a törökök és a szerbek, majd a török-oláh hajóhad
ellen. Az 1428. évi galambóczi vizi ütközet. Rozgonyiné Szentgyörgyi Czeczilia hüsisége
hajólegénység képezi a folyammenti sereg véd és kisér hadát.
hajórajnál van a királyi hajó is. A magyar hajóhad Vég-

.51

A

A

elesténél s 1440-ben Belgrád megostromlásánál. A királyi
hajóhad kettészakadása az Ulászló és Erzsébet közti pártvillongásokban. Hunyadi János ismét egyesíti és felszabadítja az összes
hajós telepeket, a magyar dunai hajórajt részben a déli részeken a
törökök elleni rállomásokra osztja be, részben a fels-dunai ausz-

szendr

triai

hajósereg ellen foglalkoztatja
tizenöt é\á diadalcyclusa az

Hunyadi János

A

52

ozmánok

ellen.

A

fo-

lyami csapatoknak jelentélíeuy rész jut a nagy hadvezér dicsségébl. A dunai hajóhad szolgálatai 1443-ban. Murád szultán dunai hajórajának tönkretétele. A várnai csata. A sarnói gyzelem.
Az 1456. évi véres vizi diadal Nándorfehérvárnál. A nándoi'fehérvári vizi gyzelem egyértelm volt akkor a haza megmentésével
s a keresztény világ felszabadításával. V. László megérkezése az
Al-Dunára a német hajó rajjal. E német hajórajt lefoglalja Szilágyi Mihály Magyarország részére
királ3'i hajós nép intézménye I. Mátyás korszakos országlata alatt
újabb fordulóponthoz ér. Mátyás valóságos katonai intézménynyé
teszi. Ekkor lesz a német mintára naszádokkal fölszei-elt királyi
dunai hajósokból királj^-naszádos had, mely Mátyás király alatt
éri el erejének s katonai fejlettségének legmagasabb fokát. Mátyás
zsoldos hadrendszere és a király-naszádosok. 1462-ben a naszádosok segítik megverni Ali béget, s mindenütt követik Mátyásnak
hadoszlopait. Mátyás 1476. évi nagy hadjárata a törökök ellen.
1477-ben a Fels-Dunán van a magyar hajóhad elfoglalva. A szerb
deszpotának saját flottillája a magyar király engedelmességében.

Az 1480. évi al-dunai vizi csatározások a törökökkel. Mátyás hajóhadának szomorú szolgálata 1490. évi ápr. 11-én
Átkos hanyatlás a haza ügyeiben I. Mátyás elhunyta után. A naszádosok katonai szervezete és egységes fegyelme bomlásnak indul.
A fejetlenség és vesztegetés szelleme megmételyezi a hadsereget
is. A naszádosok ingadozása a trónkeresk közt. Tevékenységök
az 149 2
1495. évi török hadjáratokban, fkéj) Nándor megersí-
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tésénél és seregeinknek a Dunán átszállításánál. Litézkedések a
déli végeknek nagyobb biztosítására 1498 körül. A naszádosok

al-dunai fállomásainak megersítése. Egyes délvidéki révbirtokos
nemesek, kik saját embereikkel és tulajdon hajóikon rzik az AlDunát. Silyánovics magához vonja a zalánkeméní és péterváradi
szerb naszádosokat. A deszpota ezért Nándorfehérvárott halállal
bnhdik, a magyarországi szerbek pedig 10 évig deszpota nélkül
hagyatnak. A királj' a dunai hajóhad vezérletét Révay Istvánra
bízza. Eiévay István nagy szerencsétlenségek elestéjén veszi át a
magyar dunai flottát. A végvárak rossz állapotban voltak. Révay
István vállaira súlyos felelsség nehezedik, midn a király-naszádosok fparancsnoki állását elfogadja. Szulejmán világhódító ropxDant
hadainak kell ellentállania. Naszádosai kedvetlenek, mert már
három év óta nem kapták zsoldjokat. Több rendbeli küldöttségek
mennek Budára Várdai Pál kincstartóhoz, a naszádosok fizetése érdekében. Yárdai hallatlan nieggyaláztatással illeti a naszádosokat

26*
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Révay István után Báthorj' Endre lesz naszád-kapitánynyá, Eévay
pedig- Újlakra megy várnagj'nak. Báthorj' hajóhada fölkészül a
törökök ellen és elindul Biidáról az Al-Dunára. Bátán mulatsággal tölti el az idt, mialatt a seregben fegyelmezetlenség kap
lábra, s a naszádosok szétfutnak úgy, hogy a hadjáratot a következ évre kell halasztani, mikor azonban Szabács után Nándorfehérvár is elesik, mely innentiil 167 esztendeig marad a félhold

uralma

alatt.

Az ország végreménye most Pétervárad. Oda paran-

csolja a király a Nándor és Zimony alól még megmenekült maroknj'i naszádos hadát. 1523-ban Tomorj- Pál gyzelemre vezeti
a péterváradi naszádos hadat Ferliát basa ellen. 1525-ben ismét

módfelett lever

állapotok

uralkodnak a naszádosok hadában.

Thurzó Elek királyi kincstartó sem képes ket kielégíteni. E közben nai^ról-napra ijesztbb hirek érkeznek a törököknek Magyarország elleni készüldéseirl. Tomor}^ mitsem képes tenni Pétervárad megmentésére, mert szüntelen a pénzetlenség nyomoraival
kell küzdenie. Naszádosai minduntalan olszökdüsnek. Midn h>zulejmán 1526. évi júniusban Nándorra bevonul és Ibrahim nagyvezír a Száván megjelen, i-émület fogja el a déli részek védtelen

A

lakosságát.
néptelenné lett vidék fölött egy ideig még csak Pétei-várad virrasztott az elszánt Tomorj- Pállal; de július 12-én
már Pétervárad alá érkezek Ibrahim serege és ers hajóhada. Toáll ugyan ki, de aztán 40 naszádjával elvonul
mely minden erködés daczára a törökök hatalmába kerül. Vitéz magyar rségét az ellenség felkonczolja. Tomorj' Újlakról Bácsra, majd a mohácsi révbe tereli a naszádosokat, s aztán Eadisa Bósics naszád-kapitányra hagyva a kii'áljá
hajórajt, a mohácsi mezre távozik, mint az összes magyar hadak
fvezére

niory két rohamot

Pétervárad

alól,

III.

A mohácsi vésztl a

A

zsitvatoroki

békéig.

mohácsi gyászesetnél kevés haszna volt hajóhadunknak. Hajóink
siettek, hogy Pozsonyba szállíthassák a futamló budaia-

Budára

A Duna alsó folyása egészen védtelen maradt. A török száguldók szabadon kalandoznak a Dunán egész Komáromig. Radisa
Bósics naszádos kapitány a Tisza-Maros- és Erdélyközben összegylt szerb nép közé vette magát. Csernoevics Iván a »fekete
ember« deszpotaságát támogatja a Bakicsokkal, Petrovicscsal,
Jaksicscsal és a szerbek többi fejeivel a déli végekben létesítend
magyar hübérnöki fejedelemség zászlaja alá sorakozik. Csernoevics Iván és szerb serege akkor még szintén Zápolya Jánosnak
szánták Magyarországnak II. Lajos király halála következtében
üresen maradt királyi székét. Látva ezt az özvegy Mária királyné
után Pozsonyba távozott s leginkább szerbekbl álló naszádos legénység, legott a mint megtudta, hogy Zápolya Budavái'át birtokba vette, titokban elhagyja Pozsonyt, és alámegy Csernoevics
Iván táborába, hogy Zápolyának szolgáljon. De pár hónappal késbb fordulat áll be Ferdinánd javára. Zápolya és a magyar rendek tapintatlansága elégületlenségre szolgáltatott okot a szerbek
táborában. Ellenben Ferdinánd mitsem mulaszt el, hogy a maga
részére hajlítsa a fekete embert és a vele tartó dunai naszádosokat. 1527-ben május 15-én már Ferdinánd zsoldjában áll a dunai
király-naszádos had
csak Eadisa Bósics marad még egy idre
kat.

;

;
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Zápolya pártján. A hajóhail vezetésére isoaét Kévay István liivatik meg Ferdinánd által. Révay a naszádosokat Veresmartról fölvezeti a budai vár mellett egész a Garam torkolatáig, de egy
hajómesternek árulása miatt nem egyesülhet Ferdinánd seregével.
11
Visszamegy a Baranyaságra, a honnan jött
Zápolya nem meri Budán hevárni Ferdinánd jövetelét. A Dunát,
mióta a naszádosok elpártoltak, senki sem védelmezé. A védtelenül hagyott Buda 1527. évi aug. 20-án tárt kapukkal fogadja Ferdinándot. A naszádosok is üdvözlik a megérkezett királyt. Októberben fényes vizi ünnepélj't rendeznek a koronázásra leérkez
Anna és Mária királynék eltt. A koronázás után dúsan részesíti
kegyeiben az új király a naszádosokat. Kapitányukat s két fvajdájokat ui'adalmakkal ajándékozza meg. A köznaszádosok számát
2000-re, a hajókét 70-re szaporítja, de a zsoldnak pontos kiszolgáltatása fell nem intézkedik. S azért, midn Ferdinánd 1528. évi
tavaszkor Ausztriába és Csehországba távozik, a naszádosok dolgai is egészen rosszabbra fordulnak. Zápolya felhasználja ezt, s
Radisa Bósics és Martinuzzi által visszavezetni igyekszik a vizi
hadosztályt a maga részére. Különben ekkor már Zápolyának is
volt hajóhada, csakliogy az a Tiszán állomásozott valahol, a török dunai -hajóhad állomásai közelében. Mindamellett nem sikerült Zápolyának a király-naszádosokat a maga részére megnyerni
vagy elfogni. Révay visszatartá legénységét az átpártolástól. De
nem képes megakadályozni, hogy a zsoldjok miatt bosszankodó
naszádosok Budára evedzenek, a hol fenj'eget állást foglalnak el
.117
a budai kormánynyal és a fvárosi lakossággal szemben

:l

.

Ez

Révayt Kassa

.

Sárospatak vidékére nevezi ki a királj^i
helj'tartóság, a fels-magyarországi sereg vezérévé. Révay vitézsége ezúttal nem arat sikert. A kudarcz annyira elkeseríti a dicsvágyó katonát, hogy visszavonul a hadi pályáról s egy évtizedig
családja körében marad. Helyébe Bakics Pál lesz a király-naszádosok kapitánya. Sok bajjal kell azonban megküzdenie. A naszádosok zsoldja ismét elmaradozván, a legénység pártütésre és szökésre vetemedik, fosztogatja az eltaposott hazát s az ellenséggel
czimboráskodik. Bakics hiába sürgeti az elmaradt zsoldot, élelmet
és ruházatot. Közönségesen üres kézzel bocsátják haza Budáról,
mit az érzékeny katona annj'ira szívére vesz, hogy nem megy
többé vissza a naszádosokhoz. Idközben kapitányi fvezéi'let
nélkül, úgylátszik csak vajdáik parancsnoksága alatt, állnak a naalatt

szádosok.

és

Egy hajóosztály

Siklósnál, a többi hajóraj

Erdd

és

Tolna közt állomásoz. Mikor Szulejmán betör az országba s 1529.
június 18-án Erdd alá küldi a török hajóraj egy osztályát, a
szerb naszádosok hirtelen kiválnak a hajótömbböl és a törökökhöz csapván át, az ellenséggel megi'ohanják a magyar naszádosokat. A magyar naszádosok a Dráva torkolatába Siklós alá menekülnek, hol Hoberdanacz János és Perényi Péter veszik ket pártfogásukba. De mikor a nagy vezír serege augusztus 18-án Mohácsra
érkezik, az aldunai naszádosokat

nem

Maga Perényi

már sem

Siklóson,

sem egyebütt

megfut onnan, de Zápolya emberei
által elfogatván, Szulejmán elé vitetik. Szulejmán szept. 2-1-dikén
már Bécs váx'osát is körülzárja. A szultán fényes dunai flottája
egyedül uralkodik most a Dunán. A német hajóhadnak Bécs alatt
horgonyzott osztályát, nehogy török kézre jusson, fölégeti s elsülyeszti Ferdinánd. Frigyes tartományi gróf hajóraja pedig nem
juthat el Bécsbe. Midn Szulejmán Bécs sikertelen ostroma után
találja.

is

:

406
Lap

visszavonult Ausztriából, Ferdinánd 50 naszádból álló hajórajjal
jön be az országba s november els napjaiban megverekedik Zápolya hajóhadával Esztergomnál, teljesen tönkretéve a Zápolya
vizi erejét. 1530. évi szön, midn másodszor jön Ferdinánd Buda
megvívására, ismét csak külföldi zsoldosokat toborzott össze hajóhada számára. Zápolya hajóhada ekkor 20 25 hajóból állott és
a Gellérthegy tövében horgonyzott. A Tiszát Zalánkeméntl Szegedig török sajkások tárták elfoglalva. A dunai hajóhad megersítésére Momin basa nándori török hajóraját veszi segítségül Zápolya. A németek 14 vitorlás gályával s 40 naszáddal jöttek le a
Dunán, Ungnad András és Rauber Miklós vezénylete alatt. Ó-Buda
és Vácz közt öldökl vízi harcz fejldik s a német hajók gyznek.
Erre a németek leevedznek Budára és többször összetznek a Zápolya és a Momin hajórajával. Elvégre a nélkül, hogy Budát bevehettek volna, eltávoznak a megsanyargatott vár alól. Csak anynyi török naszád maradt vissza Momin basa rendelkezésére, a
mennyi Budát, Visegrádot és Esztergomot téli idben a partok fell fedezheté. E visszamaradt török naszádosok sok garázdaságot
znek kémjárataik alkalmával s Felhéviznél iszonyú vérfürdt
132
készítenek a keresztények közt

—

Ezután másfélévi fegyverszünet következett, mely alatt 15'32-ig érdekes tárgyalások folytak Ferdinánd és Bakics Pál közt, ki arra
ajánlkozott, hogy a szláv naszádosokat visszavezeti Ferdinánd
hségére. E tárgyalásoknak nem lett meg a kívánt eredménye. Az
elpártolt szerb naszádosok a, törökök és illetve Zápolya részén
maradtak. Szulejmán 1532. évi júliusban ismét töméntelen török
és tatár hadat vezet Bécs felé. Ferdinánd újból spanyol, olasz és
németalföldi néppel ersíti hajóhadát. Azonban Szulejmán nem
ostromlá meg ezúttal Bécset de míg ben van az országban. Zá;

polya Gritti által nyugtalanítja a dunai ersségeket. Esztergomot
Gritti hajóhada részérl fenyegeti legnagyobb veszély. Ennek a
vár alól eltávolítására Ferdinánd egy ers hajóhad-osztálj't küld
le Pozsonyból. Gritti hajóhada a németek elé siet s Komárom táján találkozik velk. A vizi harcz a németek teljes vereségével
végzdik. Mostantól fogva közel egy évtizedig nem fordul el
történeti emlék ^-izi harcz sem a Dunán, sem másutt az országban. A naszádosok az 1535— 1536. évi pozsonyi országgylésen
kiváltságokat nyernek ugyan, de mert zsoldjaikat soha sem kapják rendesen s koldusbotra jutnak, 1.537-ben ismét elhagyják állomásaikat. Minthogy pedig Törökország fell ismét nyugtalanító hírek érkeznek s a Dunát védtelenül hagyni nem lehet Thurzó azt
ajánlja Ferdinándnak, hogy kössön le a naszádosoknak elegend
zálogot néhány kincstári uradalomban, hogy ekkép követelésöket
biztosítva látván, el ne csüggedjenek és hajóiki-a visszatérjenek.
S minthogy a liorvát- és tótországi rendek is nagy fontosságot
tulajdonítanak a hajóhadnak saját határaik védelmi tekintetébl
Ferdinánd sok habozás és huzavona után 1538-ban végre elfogadja
Thurzó javaslatát s Almást, Neszmélyt és Füzett elzálogosítja a
dunai kii-ály-naszádosok kapitányának és vajdáinak. így jutnak a
királj'-naszádosok Komárom megyében, hol már régibb idktl
147
fogva udvarnemesek, földes jószágokhoz
1538. nyarán roppant hadi készületeket tesz Szulejmán Buda és
Bécs elfoglalására. A Sellyén gyülekezett rendek kérik a királyt,
hogy Budát mentül nagyobb hajóhaddal vegye oltalma alá. A pozsonyi és komáromi Dnna-i^arton népes, zajos hajógyárak rogtö:
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nöztetnek. Bécsben hasonló buzgalommal ácsolják a hajókat.
Még az öreg Révay István is visszavágyik a kii-ály-naszádosok
kapitányi állására, s a rokkant Erdhegyi Benedek helyébe újból
naszád-kapitánynyá lesz. Szulejmán azonban nem jött be most az
országba. S minthogy Zápolya halála után a fhatalom Izabellára bízatott, a kiskorú király gyámja Martinuzzi pedig a kétszínt játszta Ferdinánd elérkezettnek látta az idt Buda visszavételéi'e. Hadait Fels Lénárd fvezérlete alatt 1540. évi okt. 3-án
indítja el, s mire azok Esztergom alól lejebb mehetnek, Révay*
István már ersen vívja a király-naszádosokkal Visegrádot, de
Izabella hajóhada által megldöztetik s ingadozni kezd, míg csak
a német hajóhad nem érkezik segítségére. Minthogy azonban az
id télire fordul, Buda ostroma ezúttal elmarad. Révaynak 1000
fnyi naszádos hada Komáromba megy telelni. 1541-ben tavaszszal ismétli Ferdinánd a budai hadjáratot. Hajóhada a Nj'ulakszigete mögött vet horgonyt. Onnan indulnak ki hajói a magyar
8zulejs török hajórajjal való ütközetekre s a vár ostromlására.
mán június 23-án temérdek haddal s 500 hadi hajóval indái el Budára, fölmenteni a németek ostroma alól a várat. A veszedelem
azonban még Szulejmán megérkezése eltt éri a német hadakat.
Rogendorf, ki a pesti oldalra költözteté át táborát, a Dunán való
átkelésnél, aug. 21-én, egy nagy vihar alkalmával, a budai várrség által hirtelen megtámadtatik, s ágyúitól s lovasságától elvágva, a budai oldalon visszamaradt csapatait mind elveszti. A
magyar és német hajóhadak közt öldökl csata fejldik. Révay
a német hajóhaddal szerencsésen keresztül vágja magát Budavár
alatt s még azon éjjel gyors evedzéssel Komáromba fut. Rogendorf elre nem látó gondatlansága 16,000 ember életébe kerül. E
csorbát 1542-ben igyekszik Ferdinánd kiköszörülni. Fölkészült
dunai flottája most jelentékeny vízi ert képvisel. De a német sereg és hajóhad csak szept. 27-én érkezik Buda alá. A csatározás
a Margitszigetnél felállott császári hajóhad és a budai flotta közt
veszi kezdetét, azonban a színleges hitvány hadviselés csak né:

hány napig
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22-dikén ismét Budára, onnan Esztergomba megy. A
komáromi vajdák csak 40 naszáddal lehettek segítségére a keményen szorongatott váimak, de lelkesedésök nem mentheté meg
Esztergomot, Tatát és Komáromot. A padisa egymásután ragadja
ki e várakat idegen kapitányaik kezébl. Fei'dinand nem küldte
most az országba a birodalmi német hajóhadat, hanem kün tartá
azt Bécs oltalmára. Csak Bécs városának megersítése után 1544.
késbb
évi márczius végével küldött le a király egy flottillát,
maga is Pozsonyba, majd Komáromba szállott.
40,000 emberrel
E seregnek Esztergom megvétele a czélja de midn hírét veszi,
hogy Szinán basa 64,000 emberrel j("> Esztergom felszabadítására,
visszasiet Komáromba. A magyar dunai hajóhad Budának 1540.
évi szerencsétlen ostroma óta már csak mint a német hajóhad fiókosztálya szerepel. 1549-ben a Dunáról a Tiszára csuszamlik át a
harcztér, a miért is a tiszai és marosi vonalak megersítésére várat
építtet Ferdinánd Szolnokon. A szolnoki vár oltalmára a komáromi naszádosok egy osztályát rendeli Chemeri ZayFerencz kapitánysága alatt. A tiszai hajóhad kezdetben csak egy század naszádosból áll 3 vajda vezetése alatt, s 1551-ben kezdi szolgálatát. A
törökök 1552. szept. 3-án megveszik Szolnokot. A tiszai naszáilosok kapitánya megszökik s a várat Amhád basa kezeibe szol-

Szulejmán

júl.

—

;
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gáltatja.

A

Zay idközben

a

komáromi naszádosok kapitányává

s

országos naszád-fökapitánynyá, majd portai követté neveztetik ki.
Ez utóbbi minségében 1557-ig huzamosabb idközökben van
távol naszádosaitól. Helyette Paksy János parancsnokoskodik a
naszádosok fölött, tiszttartói czimen. Midn Zay 1557-ben haza
jön Konstantinápolyból, a magyar dunai hajóhad ügyeire már
csak kevés befolyást gyakorolhat. Mivel azonban a török békében
nem lehetett bizni, Ferdinánd lázas tevékenységet fejt ki, hogy
vízi hadseregét jókarba tegye. A vizi had dolgában azt kívánták
a rendek, hogy a hajóhad fparancsnoksága a királj' fiainak
egyikére bizassék
171
török háború 1556-ban június közepén Szigetvárostromával veszi
kezdetét. Ali budai basa nagy készülettel száll a vár alá s negj'ven napig ostromolja azt. A vár védelmére még a stájer földrl is
hoznak sajkákat. Horvát-Stáncsics, Nádasdy Tamás és Zrinyi
Miklós megmentik Szigetet és amaz országrészt. 1566-ban rijra kitör a török háború; a hetven éves Szulejmán ekkor indult el hatodik
magyarországi hadjáratára. A német birodalom és Magj'arország
roppant hadsereget küldenek ellene vizén és szárazon. A dunai
hader élére Eeichenbach Fülöp állíttatik, a magyar naszádosokat
Peth János és Zárai Pál vezeti. Szulejmán aug. 5-dikén Szigetvár alá érkezik és körülzárolja a várat. Az alatt Grj'rnél tábori
tanácskozmány tartatik, melyben határozatba megy, hogy a királ}'
és serege G-yrnél maradjon. Zrinyi tehát segély nélkül hagyatik
Szigeten, és szept. 8-án hsi önfeláldozásával feladja Szigetet.
Miksa hadi készületeinek s a dunai llotta fölszerelésének csak az
volt czélja, hogy Bécs- és Ausztria veszélyeztetését meggátolja.
Szigetnél Szulejmán is meghal. Utódával Szelimmel fegyverszünetet tart fen Miksa, De a békét mind a liatárszéli basák, mind
az idegen katonaság, mind a naszádosok prédáló kalandokra, erszakoskodásokra és zsákmáuyszedésre liasználják a törökök pedig
ismételve betörnek az idközben trónra lépett Eudolf király területére. Az ekkori magyar vezérek közül különösen Páltfy
Miklós, komáromi parancsnok, tünteti ki magát számos apróbb
dunai viadalban. Az eredmények, melyeket a magj'ar sereg ezen
api-óbb csatározásokban kivív, növelik a nemzet önbizalmát s a
magyar hadügy igazgatásába lépett Mátyás fherczeget 1594-ben
a tizenötévi nagy török háború meg}iyitására sarkalják. A vizi
hader sikertelenül harczol a törökök ellen Párkánynál, Esztergomnál s Gyrnél. Komáromot azonban nem képes a török bevenni. A vár megmentése Stárcsics várparancsnoknak, de fleg
Contrarius Márton és Za^mta Ferencz komáronü magyar naszádkapitányoknak köszönhet. A komáromi naszádosok e jeles fegyverténye bezárja a Dunán az 1594. évi hadviselést, mely alatt a
horvát végeken is szerencsével folyt a harcz a hitetlenek ellen.
187
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közepén veszi kezdetét a Dunán. A
hadjárat fczélja Esztergom és Visegrád bevétele, azaz a Duna
által képezett hadútnak felszabadítása. Egyidejleg az Esztergom
átellenében épült Párkány is ostromoltatik. A sok áldozat vérben
és pénzben egyik hadakozó félnek sem juttat jelentsebb eredményeket. Szept. 2-dikán végre megadja magát Esztergom, röviddel utóbb Visegrád is. 1596-ban Pálffy Miklós hajdúi és a komáromi naszádosok oltalmazzák az esztergomi Duna-részt s beveszik
Váczot is. Vácz után szept. 3-dikán Hatvan szabadul fel. Ennek
kiostromlásánál is közremködnek hadi liajók. Buda megostrom-

Az

1595.

évi hadviselés június

;
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táborozás
lása ezúttal i« abban marad. A kiJvetkezü 1597. évi
nélkül. Gyr kiosczélja G-yör visszavétele, azonban eredmény
tromlása csak 1598-ban hajtathatik végre. Ez évi októberben
Bnda ostroma is megkiséreltetik a császáriak által, s ez alkalommal neliány vizi csata is esik a mieink g-yözelmére. A következ
tavaszon a naszádosok és a hajdúk Pálffy Miklós vezérlete mellett
leszálltak az alsó Dunára, hogy a folyamot megtisztítsák a törököktl s a bácsi bégen boszújokat töltsék. Tolnánál jeles vizi

gyzelmet vív ki Pálffy a naszádosokkal és hajdúkkal, 1599. évi
naszájün. 21-én. Augusztus elején Buda felé is intéz Pálffy egy
dos kirándulást s elfogja Szulejmán budai basát. Annál szerencsétlenebb a naszádosokra nézve az 1600-ik esztend. Pálffy meghal s e lángesz hadvezér hiánya nagy kárukra van mind a
naszádosoknak, mind a hajdúságnak. A török bégek észreveszik
erötlenségöket s leverik ket, st Nagy-Kanizsát is elfoglalják.
E veszteségért a mieink 1601-ben Székesfehérvárral kárpótolják
magokat, Eusworm had vezérlete mellett. De a várat csak rövid
ideig tarthatják. Eusworm ekkor Buda ellen tör. A magyar naszádokat Eörsy Péter, a német dunai liajóhadat Santilier Gilbert
vezénylik. Eusworm szétrombolja a törökök dunai hídját s Pest
kiostromlására veti magát, elfoglalva a várost és várat. Majd

Budát kezdi vívni, igénybe vévén támadásánál Eörsy hajóhadát
de Mátyás fherceg mindezen elnyök daczára megszünteti a vár
további ostromlását. Ez alatt Pográny Benedek naszádkapitány
az alsó Dunára küldetik, a Duna melletti török kastélyok elvételére.

A

Nagy martalékot

arat, teljesíti feladatát

.

•

•

;
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Mindössze

is

csak Érdnél

kökkel,

a

Budavára

s

visszavétele.
hadnépei a törö-

össze Eusworm
Gellért közé elsáncz(ílt Lala

tznek

és a

meddel bajoskodnak. Geisberg 300 különféle török

.
'

•
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következ' 1603-ik évben ismét abban marad Buda

Moha-

járómüvet
Aztán Hat-

vizi

sülyeszt el, föléget és elvesz a budai Víziváros alatt.
vant veszik meg a mieink, mire Eusworm elmozdíttatik tábornagyi állásától. Utóda, Básta György, 1604. évi szeptemberben,
mikor Mohameil szerdár Esztergomot körülzárolta, Párkánynál

Esztergomot a török járomtól többé már meg
mentheti. Azon évi októberben hódol meg a félholdnak
Visegrád is. Ezután a békeügy tárgyalása következett a hadakozó
jött
felek közt. A béke a Zsitva torkolatánál 1606. évi nov. 11-én
209
létre. A tárgyalások befejez jelenetei sajkákon játszódnak le
szállott táborba, de

nem

.

.

IV.

Az elnémetesitésnek. nemzeti visszahatásnak és a sajkások intézményének korszaka.

A

naszádosok régi traditiói eltnnek
dinánd és I. Lipót uralkodása alatt.

II.

A

Mátyás,
régi

II.

formák

és

III.

Fer-

eltiémetesít-

Magyar vitéz nem neveztetik ki többé naszád-kapitánynyá.
naszád-kapitányok lielyébe sajkás fvajdák lépnek a komáromi
szerb nemesség tábm-ából, kik alá vannak rendelve a bécsi flottaparancsnokoknak. A hajóhad elnémetesedésére elegend idt riyujtanak a portával meg-megújított békekötések. A török hadjárat
csak 1663-ban veszi ismét kezdetét. A törökök Bécset ostromolják,
de Szobieszky s a szövetséges hadak felszabadítják a fvárost. A
dunai ersségek, majd Buda is, egyik a másik után, visszakerülnek
a kereszténvek hatalmába. A dunai hajoltad e harczokban min-

tetnek.

A

410

denütt jó hasznára van az ostromló seregnek. A Duna és Tisza
mindkét partja egész Péterváradig és Szegedig I. Lipót birodalmához jut \'issza, s a törökök hatalmi állása csak a temesvári
pasalikra és az Al-Duna vidékére szorítkozik. Savoyai Jenu innen
is kiszorítja a törököket. Az al-dunai harczokban Tököly Imre
hajóhada a törököket segélyezi. A bécsi hadigazgatás harczképes
állapotba teszi a mi dunai flottillánkat is, mely Nándorfehérvár és
Péter várad kiostromlásánál van leginkább elfoglalva
.237
Jen herczeg hajóhada a zentai diadalnál. Lipót császár nem lévén
megelégedve a dunai flottillának mködésével, a hadi hajók reformjáról gondoskodik. Az 1698-diki nándorfehérvári hadjárathoz
szaporán építteti a Dillher-féle hadi hajókat de a karlóczai békét
követ években a dunai hadi hajók állománya ismét elhanyagoltatik. A Rákóczi forradalom vizi hadmveletei a Tiszán és a
Dunán. A szatmári béke után öt esztendeig a vizi hadászatban is
nyugalom áll be. A dunai hajóhaddal újból csak 1716-ban találkozunk Nándorfehérvárnál és az al-dunai harczok alkalmával. A
III. Károly által kiállított dunai flottilla vizi óriásai, melyeknél
a Duna nagyobbakat még nem látott, frészesei a félhold teljes
megaláztatásának. Belgrád bevétele után az összes királyi hajóhad befogadására tágas kikött épít Jen herczeg, a nándorfehérvái'i Vízivárosban. Az 1736-diki török háborúkban ismét
igénybe vétetik a dunai hajóhad. Új gályák s különböz hadi járómvek építtetnek a bécsi hadi tanács által. Pallavicini emlékirata a hadi tanácshoz, a hajó-escadrenak harczképes állapotba
helyezésérl. A dunai hajóármádiának az 1738. évi hadjárat alkalmával nem volt kielégít sikere. A következ évi szerencsésebb
hadjárat folytatását váratlanul megakasztja a belgrádi béke. A
császári hajóhad Péterváradra parancsoltatott vissza. Ezentúl fél264
századig mi sem adta el magát folyami hadernk történetében
.

.

.

;

.

Annál nevezetesebb az utolsó epochális változás, mely a magyarországi vizi hadert új alapszervezettel látja el. Engelshofen Ferencz báró tanácsa következtében Mária Terézia letelepíti Komárom, Esztergom és Gyr vidékérl a sajkásokat Bács-Bodrog

A

megj'ébe és külön sajkás kerületet állít fel 1751-ben. A sajkás
keilUet szervezését reguicolaris bizottság eszközli. A sajkás kerületbe Bartenstein miniszter kizárólag szerb népet fogad be, a
királyn pedig földbirtokkal ruházza fel a sajkásokat. Az új sajkáskar katonai szervezését hadbiztosok végzik. 176-l:-ben hadi
regulamentumot ad ki Mária Terézia, mely a sajkások szolgálatát s katonai miheztartását szabályozza
271
sajkások részvéte a bajor örökösödési s az 1788
1790. évi török háborúkban. Orosz hajóhadak a Duna torkolatában 1790 1791-ben.
A sajkások részvéte az olasz és franczia, a német-, cseh- és leng3'elországi hadjáratokban 1792-töl 1798-ig, és a franczia háborúban 1792 1801-ig. Mikor a hadi tanács 1797-ben a sajkások
kerületét egy ötödik sajkás század felállításával kiegészíti, végkép
eltnnek folj'amainkról a termetes hadi gályák. A sajkások hasznos szolgálatokat teljesítnek az 1805
1809. évi franczia háborúkban is. 1806-ban pedig, midn a porta megizeni Oroszországnak a háborút, a Duna torkolatában Ismail, G-alatz, Szilisztria,
Rustschuk és Gyurgyevo ersített helyeknél újból megjelennek
az orosz és török dunai hadi flottillák s kemény harczokat vívnak
az erdített pontok körül. Míg ezek az al-dunai tartományokban
a külhatalmak részér] történnek, addig az osztrák fo]3'aini hajó-

—

—

—

—
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csak a déli határok
hadászati pontjainak és a vizi közlekedésnek biztosságát rzi s a
293
csempészet ellen mködik
békés viszonyt a sajkás nép és a polgári elem közt megzavai-ják
1848-ban a beállott sajnos események, melyeket lelketlen izgatók
és chauvinista népámítók idéznek elö a déli szlávság egyesülési
eszméinek hangoztatásával. A titeli sajkás garnisonban veszélyes
reactionárius szellem és fegyelmetlenség kap lábra. Jellasics és a
karlóczai odbor emberei, nevezetesen Csicsa Joannovics, fellázítják a sajkásokat a magyar kormány, Magyarország és a magyar nép ellen. Csicsa bevonul Titelbe, átveszi a sajkás kerület
fölötti commandót, feltöri a császári arsenált és 110 ágyúval a
i'ómai sánczoknál táborba száll. A sajkásoknak Ziraonyban állomásozó része szintén felmondja tisztjeinek az engedelmességet,
és Karlóczára evedzve,az odbor parancsai alá áll. A szabadságharcz
egész idtartama alatt egyetlen kimagasló hadi tényt sem képes
felmutatni a haza iránti kötelességérl csúfosan megfeledkezett
sajkás nép. Csak rablásokban, pusztításokban és vérengzésekben
tünteti ki magát. Valahányszor a magyar hadsereggel mérkznie
kell, mindig kudarczot és szégyent arat. Isten büntet igazsága,
hogy éppen szerb vérbl eredt magyar vezérek mérik rajok a legérzékenyebb csapásokat, míg Guyon az egész sajkás kerületet
elfoglalja s fölégeti. A pacificatio után még csak 1872-ig maradtak meg a sajkások. Kerületük Magyarországhoz kapcsoltatott. 297
liad

semmi háborús actióban sem Tesz

részt

;

•

A

A gzhajóknak hadi czélokra felhasználása fölöslegessé teszi a folyami sajkás hadat.
1854-ben a Dunán is reorganisáltatik a hadi flottilla. A sajkák
kiemeltetnek a vizbl s leszereltetnek. Helyökbe moniteurök lépnek, melyeken matrózok szolgáin: .k. Ezzel végkép letnik a
Lagodunai hajóhadak régi formája a történelmi láthatárról.
Maggiorén, a Pón és a velenczei Lagunákban szintén császári
hadi gzflottillák lépnek életbe s mavailnak 1861-ig, az olasz tar-

Hadi gzös-flottilla a Garda-tón 1849-ben.

A

tományok

298

elvesztéséig

V.

Folyami hajóhadunk szervezete, katonai és társadalmi viszonyai.
a dunai hajóhadak, mibl tartattak len, mi indokolja
létjogukat, s mely nemzetiség szolgáltatta folyami hajóhadunkhoz
a fegyveres népet ? Szövetségeseket s idegen harczosokat is szívesen láttak segítség gyanánt a magyarok. Mindazonáltal nagy
különbség volt a benszülött hajóhad és az idegen zsoldos nép közt.

Mik voltak

Miért nyújtottak királyaink a hajóhadnak privilegiális kedvezmé303
nyeket, s mi képezte a hajóhad alapszervezetét ?

A

hajóhad vezéreirl s kapitányairól. A kapitány elnevezés honnan
? Kiket neveztek ki királyaink a folyami hajóhad vezéi-eivé
Egyes hatalmasabb oligarcháknak tulajdon hajóhaduk van a Dunán. A különböz folyamokon külön-külön hajórajok rzik az
307
országot. A német dunai hajóhad pai'ancsnokai
vajdákról. Azok választása s kinevezése. A vajdák létszáma, szol-

ered

'i

.

A

....

gálati állomásuk, áthelyezhetöségök egyik állomásról a másikra.
vajdák intézményének
Szolgálati idejök. Száraz vajdák.

A

megsznte

A

tizedesekrl

s

ki)znaszá<losokról

309
310

412
Lap

Fegyvernemre a naszádosok a gyalogsághoz számíttattak. Történeti forrásaink hézagosan ismertetik a magyar hader fegyvernemét
310
A folyami magyar hajóhad állomáshelyei a Dunán, Tiszán, Maroson,
Rábán, Vágón, Száván, Dráván, Balatonon. A hajóhad állomáshelyei felvirágoztatják folyami városainkat. A jólét azonban sok
proletárt is nevel a hajós népközt
313

A
A

naszádosok anyagi helyzete, fizetésük, élelmezésök, borravalók,
ostrompénz. A salárium változandósága
315
naszádosok ruházata, az ahhoz használt kelme, az öltözet szabása. A hajókapitányok és parancsnokok díszjelmeze. A katonai
egyenrulia életbeléptetése
318

A

dunai hajóhad fegyverzete.
vagy nauclerus

A

folyami hadi hajó. Primitív hadi járómüvek a pogány magyaroknál. Evezs és vitorlás hajók. Folyami hadi hajóink alakja s
elnevezése. A naszád, sajka és gálya. Német nevezetek a dunai
hajókon. A latin források nevezetei. Folyami hadi hajóink nagysága s alkata. Királyi mulató és díszhajó. A dunai gálya, naszádok
és sajkák nagysága s fegyveres fölszerelése. Az egész-, fél- és negyedsajkák. Csekterekek, furkáták, oraniczák, gemiák, tombászok,
vértes hajók. Az evez és vitorla. A hadi hajók vontatása. Hajóvontató társulatok, hajóvontató kompániák, hajósok czéhei s azok
mesterei. A hajósok iparüzlete. Camera uavalis. Praefectnra navalis. A hajóvontatás kényszere, vagyis a császár míve. Az árbocz és
árboczkosár. A hajókém
331

A

hadi hajók zászlai.
rómaiak hajózászlai. A hadi hajók zászlainak
színe és anyaga. Az egyesített komáromi, esztergomi, gyri és
pozsonyi szerb sajkások ezred-zászlaja 1634-böl.
közsajkák
zászlaja III. Ferdinánd korából. Ezek felii-atainak s képeinek

A

görögtz. Praefectus armamentarii
320

A

A

magyarázata

333

A

hadi hajók építése. Hajóépít czéhek, super kompániák. Hajóépít mesterek s azok bére II. Ulászló, II. Lajos és I. Ferdinánd
koi'ában. Magyar bajóácsok ügyessége. Magyar haji')építk a bécsi
hajógyárban 1.540-beu. A hajóépítés Magyarországban már az
Árpádok alatt élénken zött iparág. I. Miksa bécsi hadi hajógyára
vagyis a római császári Orsionál. Az iszkába, kátrány és moh felhasználása a hadi hajók gyártásánál a XV. és XVI. században. A
komáromi magyar hajógyártás. A titeli sajkások hajóépítése. Császári hadi hajóhivatalok
339

A

hajós nép iskolázottsága. Sajkás iskolák.
sajkás iskolák tantárgyai. Vízi hadgyakorlatok.
nagy manverek Titelben
342

A

A

A

hajóhad fegyelme

s

.

.

.

fegyelmi szabályai

343

Folyami hajóhadunk háború idején. A hajóraj lovas kísérete. A
Viajóraj hadállása. A palánkok és földvárak, megersített kikötök. Híd és úszó készletek. Kém- és rjáratok, az ellenség csipkedése

A

348

A hajós legénység babonás hiedelme. Az astrologia
nautica. Az ütközet. A hajóhad taktikája. A corona navalis. A
szigetek és folyampartok nyújtotta fedezet. A hajók megldözése.
A kormány és löporraktárról való gondoskodás. A vízbe hullottak
mentése. A színlett futás. A gyáva megbátrálás ritkasága a mavízi csata eltt.

gyar hajóhadnál

354

413

A

Eji nyugalom. Virrasztó rség. A gyzelem bizvidék fölprédálása. Követségek a fegyverszünet és béke
tárgyában a hajóhad igén3'bevételével. Követkicserélési ünnepévízi csata után.

tosítása.

A

lyességek a

A

Dunán

;í.'>t>

török dunai liajóhad. Mikép tarthatá fen magát a magyar dunai hajóhad annyi századon át a török tengeri hatalommal

szemben

ííS

?

VI.

A dunai hajóhadak vezéreinek, kapitányainak, fövajdáinak, parancsnokainak és vajdáinak idrendi lajstroma.
Vezérek, kajiitányok, fövajdák és parancsnokok
Naszádkapitányi hadsegédek
Naszádos vajdák
Okleveles függelék

363
363
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369—400
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Hely-, iiéT- és tc4rgymutató.

Aba Sámuel

Andersen Péter 252. 254. 255.
András (II.) király 35.

35. 36.

Abdi Errahman 330.

Abdurahman 219.
Achmet aga 335.

Andrics Péter 87.

Achsberg Ernü liajóépitö 337.

Andorko Ferencz

Acumiucum

Angelina 64.
Angelina özvegy 100.

Andi'onicus 39. 40.

1.').

Actiumi ütközet
Adflexum 15.
Adherclem 15.

19.

Anjouk

•

Admures

18.

Antal vajda 74.
Appel József 294.

204.

Adriaitenger 14. 71.
Agrarienses 18.
Ahmed szultán 207.

Alamberg Jakab
Alánok 20.
Albánia

Apulum

173.

Aquincum

15.

Aradmegj'e 266.

Aranya

55. 67.

Algau 336. 337.
209.

18.

Aquileja 22.

Albert fejedelem 51. 74. 198.
Albert püspök 66.
Albert bajóczéhmester 32 9.
Albert kamara praefectus 334.
Alexius Contostephanos 39.
Ali basa 168.

61.

királyné 114. 147. 334.

Annamatia 15.
Anniván basa 182.

15.

Adnavalia

Adony

Anna

87.

225. 226. 232.

233. 234.

78.

Arányi Eévay László

Argó 14.
Argonauták

14.

Arnulf bajor berezeg 3 1
Arrabona 15.
Arszlán basa 173.
Aspremont tábornok 278.
Assemaiiu 229. 256. 257.

Ali bég 66. 68. 69. 203.
Alisca 15.
Alisebe bég 355.

Assembourg 325.

Almás

Attila 11. 19. 20. 29.
Attila hajógyára 2

140. 146. 157.

Amhád

168. 172.

Almona
Ampasa
Alpok

27.

138.

26.

Alsó-Moesia 17. 25.
Alsó-moesiai hajóhad 17.
Altaripa 15.
Althani tábornok 202. 204. 240.

Aszambég
Athenae

73.

14.

1

Attya 104.
Augustus császár 19.
Aureai Ugolino 49.
Ausztria 38. 69. 73. 78. 176. 185.
193. 255. 298.

Ausztriai hajóraj 52.

Avarok

26.

Axiopolis 15.

325.

Altinum

78.

15.

Aluta folyó 42. 43.
Alvinczv tábornok 275. 276.

Azaum

15.

Azurcsics ezredes 264.
Állomáshelye a hadi hajóknak 17.
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Arbocz 326. 330.
Árboczkosár 331.

Báthory András

^rpád

Babocsa 181.
Bács 97. 104. 119. 196.
Bács-Földvár 296.

Báthory János 157.
Báthory István 114. 125. 177.
Báthoi-y Zsigmond 190.
Batthyány Ádám 219.
Batthyány Ferencz 114. 116. 157.
Baumrucker József 298. 299.
Bazilius görög vezér 38.

Bácsmegye

39. 61. 77. 78. 83. 198.
269. 294. 295. 299. 301.
Bádeni Lajos 211. 225. 233.
Baja 158. 196. 222. 223. 233. 345.

Beatrix 63. 73.

Baján 24. 29.
Bajazed 70.

Becskerek loo. lls. 167. 168. 235.

Bajorország 38.
Bajor örökösödési háború 272.

Bek

Ázsia

29, 30. 31. 32. 33.
14. 19. 76.

Babató

168.

83.

117.

Bebek

157.

Becse 118. 166. 167. 198. 223.233.
261. 296. 335.

Belákovics János 212.
Belgiojoso 208.
Bellegis 265.
Beller György 294.
Bercsényi 242. 244.

169. 308.

246. 248. 249.

107.

Beregszó 76.
Beriszló István 99, 100. 116. 119.
Beriszló Péter 84.
Bertalan hajóépít 334.
Bessenyuk 28. 37.
Bethlen Gábor 212. 216,

19. 20. 28.

Bery

42.

Bécs

6.

Bakics Pál 83. 99.

100.

103.

106.

107. 113. 114. 117. 119. 121. 129.

130. 133. 134. 136. 138. 140. 144.

Bakics Péter 146.
Bakics testvérek 77.

Balabán
Balamir

82.

253.
sziget 258.

Balotli 42.

Bakacb 78.
Bakay Miklós vajda
Bakics Mihály 146.

80.

130. 157. 164.

Balassa János 157. 174.
Balaton tava 311.
Balázs deák 336.
Báli Oghli Malkovich basa 67.

Balkán 62. 301.
Balogh Miklós 146.
Baltaogli renegát 357.
Bánffy Boldizsár 130. 143.

Bánffy Jakab 104.
Bánífy János 83. 104. 132.
Bánffy Miklós 68.

23. 26.

41. 46.

49. 60. 69.

73. 106. 125. 126. 127. 137. 141.

145, 147. 156. 158, 160, 161. 163
169. 173, 185, 187, 199. 201, 216
217. 218. 241, 250. 251. 256. 257

259. 262. 263. 289. 307 315
Bécsi gallioták 136.
Bécsi hajógyár 136. 147, 160. 334.
335. 337.
Bécsi prater 257.

Béga 289.

Bánmonostor 74. 76. 104.
Banovcze 276.
Barabás pap 77.
Baranya 109. 123.
Baranyai Mátyás 140.

Béla (III.) király 40, 45.
Béla (IV.) király 35, 41. 42. 43. 45,

Barbysus 25.
Barchalonga 328.

Biszti'icska 117.

Baricza 104.
Barkalász Mihály 29.
Bartakovics János castellánus 166.
Bartenstein 266. 268.
Bártfa 335.
Basel folyó 46.
Bassianae 15. 17.
Básta G-yörgy 201. 2o7. 208.
Bastida 58.

Bocskay István 208. 209. 212.
Bodenheim 290.
Bodó Gáspár 73.

Báthnrvak

74.

Biharmegye 208.
Birago Károly 294.
Biremes 323.
Blachin szerb fejedelem 38.

Bodon vára 47. 66.
Bodrogmegye 77. 91.

266.

Bolgár bánság 47.
Bolgárok 19. 28. 31. 37. 43.
Bolgárország 41. 64. 310.
Borecsi sziget 261. 283.
Borgia Vincenzo pápai kamarás 80.

iii;i,Y-,

Borgiii

Eodrigu biboniok

xr.v-

80.

trónküvetelü 88.
Bornemissza Balázs 14ii.
Boros István 86. 300.
Borysthenes 20.
Boi'ics

Bosnyákok

40. 04. 00. 70.

224.

19. 29. 38. 55.

18.

Camera navalis 330.
Campeggio bibornok

88. 90.

146.

Bi-andenburgi Joachim

155.

248.

156.

Cemandrok
74.

Ilona 77.
István 64. 77.

János 74. 76. 77.
Pál 71. 307.
64. 66. 68.

71.

23.

Centm-io 305.
Chalcondylas 53.

Chelnyk Eáda 106.
Cherko Márton 213.
Cherko Mihály 214.
Chevalier Leumont 256.
Chintius hajóépit 334.
Ciabrus 16. 17.
Cirpi 15.

183. 185.

Clairfait gróf tábornok 285.
Classis Flavia Pannonica 15.

Brigetio 15.

Britannia 19.
Brljákovics János 212.
Brodarics István 144.

Classis Flavia

Moesica

185.

Classis Stradensis et

106. 218.

52. 56. 60. 65. 73. 76.
81. 82. 84. 85. 87. 88. 89. 98. 99.
104. 108. 109. 110. 112. 113. 114.

Budai hajósok 45.
Budai Imre hajókapitány
Budveisz 315.
Buják 181.
.T.

16.

Colalto 325.

254.

120.
130.
149.
163.
193.
203.
206. 207. 208. 209. 230.
245. 248. 249. 292. 298.
334. 335. 346. 356.

Germensis

17.

Buccari 256. 337.
Bucentaurus díszhajó 323.

115. 116. 118. 119.
124. 125. 126. 129.
137. 138. 147. 148.
154. 156. 157. 160.
183. 188. 190. 192.
196. 199. 200. 201.

16.

Classis Histrica 17.
Classis in Moesia inferiore 17.
Classis praefectus 305.

Brutus 112.

SZENTKLÁRAY

Cassano 136.
Casteu Brechin ezred 193.
Castriota 55.

76.

Buchsemann
Buda 11. 42.

15.

Carsus 23.

Brandisz Zsigmond 136. 137.
Branizova 38. 40.
Brankovics György 53. 55. 64.

Vúk Zmáj

gató 330.
Canali 256. 263.
Capitolium 303.
Caprara 233. 235. 250.

Carnuntum

157.

Braun Erasmus

291.

Candia Miklós hajókamarai igaz-

Bottyán-liidja 245.
Bottyán-vára 244. 245. 246.
327.
Böldi rév 30.
Bradách. 74. 76. 314. 315.

DR.

53. 54.

Byzancz

Campo-Formo
13.S.

B&tha Márton

Brün
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Campitelli 256. 263.

Bosporus 14.
Bosut 241.

Bruck

i-

Burgund

Caesar

239. 250.

Brankovics
Brankovics
Brankovics
Brankovics
Brankovics

\i!i;\Mi

Caecilius Faustinus 17.

.34.

Bosnyákország

r

121. 123.
131. 132.
150. 152.
164. 182.

194. 195.

Collegium nautarum 18.
Collegium utriclariorum 18.
Comnen János császár 38.
Conning kapitány 281.
Constantia III. Béla leánya 41.
Contrarius Márton 186.
Contreres Alfons 162. 169. 341,
Corboviai grófság 62.
Cornelius praefectus 15.
Corona navalis 351.

204. 205.
234. 235.
299. 310.

Corporanus kapitány 136. 137.
Corvin János 73. 74. 75.
Courtos tábornok 290.
Croy Eugen herczeg 229. 230. 231.

47.

Cuccium

Crumerum

15. 16.

15.

Custos-árok 234.

Cusum

15.
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Cyriacus pápa és a tizenegyezer

szz

22.

Csallóköz 140. 186. 242. 24.3. 247.
Csanád 107. 118. 164. 165. 166. 167.
Csardaklia János 27.5.
Csáki László 104.
Csák Máté 44.
Császár mivé .'53u.
Csehország 62. 67. lol. 1.5. 18.5. 290.
Csekterek 2.34. 323.
Cselédes hajók 32.5.
Csenge 42.
Csenke vára 247.
Csepel sziget 152.183.201.219.3 3 5
Cserépvár 74.
1

Cserethes 76, 78.
Osernecz 27 8.
Csernoevics Iván, a fekete
100. 101. 102. 103. 104.
111.
Csernovics Arzén 211.

emher,

10.5.

107.

Csernovics Péter 295.
Csetnikovics (Chyvitkovics) 87.
Csicsa Joannovics

Csomoglya

29.5.

78.

Csongrádmegj-e

91. 266.

TAUGYMUTATii.

De Ligne altábornagy 284.
Demelich Szabbas fhadnagy

Diesbach 252.
Dillher Ferencz 236. 240. 325.
Diognetus 22.
Dniester 1 1
Dobozi Gergely 192.
Dobzse László 74.
Dóczi Péter 65. 68.

Dóczi Imre 68.
Dóczi István 355.
Dóczi László 68.
Dogé hajóhada 30.

Dombóvár 74.
Dominik hajós czéhmester
Domitianus

Csörsz 29.
Csuha ezredes 296.

Don

Csukár hegy 279.
Csurgó 181.
Csurog 166. 272. 291. 296. 297.

Dorostorum 15. 17. 23.
Dózsa György 77. 100.
Drakul vajda 54. 55.

Czihak Imre

104. 107.

Czigán-sziget 57. 283. 345.
Czilley ülrik 60.
Czobor Imre 179.

Czobor Mihály 290.
Czywithko hajóépit 334.

Dalmaták

19. 28.

Draskovics János 214.
Draskovics Lipót gróf 266.
Draskovics nádor 338.
Drágfi Bertót 68.

Dráva

18. 26. 28. 35. 37. 62.
115. 118. 124. 143. 144.
171. 179. 181. 222.
Drenkova 276.
17.

69. 97.

Drégely 181.
Drinápoly 230.
Druzsina 62.
Dschaafer basa 232. 233.
Dubicza 289.

Danhausen György

Dubova

172.

Danicié patricius 261.

Dardaniaiak 11.
Daróczi 232.
Darvasi Vajda György 146.
Davidovacz kapitány 297.
Davids Dániel 250. 337.
Dák birodalom 11. 18.

Dán

vajda 49. 55.
Deák Ferencz kurucz ezredes 241.

Deák Simon

117.

329.

16.

Dalmáczia 23. 25. ,40.
Dalmácziai tengerpart 49.
Damjanich tábornok 296. 297.
Dampierre 208. 215.

61.

278.

Demeter hadnagy 74.
Demeter mester 329.
Deneper 28.
Dereglyék 23.
Derzsinczi uradalom 78.
Dentice Jeromos 203.
Desházy István 83.
Desházy Lrincz 83.
Délmagyar ország 273.
Déli végházak 71. 75.
Dénes nádor 40.
Dévény 108. 110. 127. 181.

i

279.

Dukasz Mihály 37.
minden lapján).
(a
Dunai bolgárpart 54.

m

Duna

Duna

forrásai 21.

Duna-Földvár 243. 245.
Dunai gzhajó 247. 248. 296.
Duna-csatorna 27.
Dunai hajóhad (a

m

minden

ján).

Dunai határrvidék 266.

lap-

m:v-
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Dunai hajóhadi hübérrendszer 358.
Dunai hunbii'odalom 20.
Dunai classicusok 303.
Dunai moniteui'ök 299.
Dunai szlávság 64.
Duna-Tisza-köze 30.
Dunavicza .=16. 252. 253. 262. 280.

Etil 28.

Égi jelek 349. 350.

Achmet

Éli

Érd

276.

20.

Érsek-Ujvárl98. 199. 218. 248.311.
338.

Északitenger

14.

Eugen-sánczok 283.
Eusztathiosz hajó vezér

283. 345.

Dusán István szerb császár
Dzsen 70.
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Evez

29.

327. 328.

Eyczing Erasmus 154.
Ecsedi kíp

30.

Pack

Eger 175. 193. 243. 244.
Eggenberg 181.
Elba 272.
Elmas Mohamed 237.

Faltörögép 46.
Fegyverszünet-

104.

táborszernagy

266.

267.

Ensburg 31.
Eörsy Péter 201. 202. 204.

210.

Fehérváry László fvajda

Epibatae 310.

316.

8.

212.

269.

Ercsi 219.

Erdély

52. 55. 100. 124. 147. 164.
166. 201. 208. 235. 248. 280.
Erdélyi 273.

Erdélyi római hajóhad

18.

83. 97. 123.

Erdüdy György alnádor 268.
Erdödy Péter 186.
Erdhegyi Benedek 135. 141.

146.

147. 149. 306.

Erneszt föherczeg 173. 179.
Ernst János pécsi püspök 76. 314.
Ers Péter 87.
Erzsébet királyné 52.

Eszék

144. 176. 181. 199. 218. 223.
237. 250. 292. 339.

Eszteleky

Fehértó 289.
Fehérvár 84.
Fehérváry Balázs 88.
Fehérváry Éva 269.
Fehérváry György 212. 255.
Fehérváry Julianna 269.
Fehérvái-y László arczképe
317.

Eperjes 338.

Erdd

béketái-gyalások

Fehérmegye 245.
Fehértemplom 278.

224.

Endre (I.) királ}- 36.
Endre (II.) király 41.
Endre (III.) király 44.
Endre esztergomi prépost
Engelshofen

s

356.

Ellenség csipkedése 348.

Emánuel Miksa

ezredes 296.

Falkenhain 224.

Anna

Esztergom

40.

78.

42.

52.

112.

Esztergomi
Eszterházy
Ete 15.
Etelköz 29.

Pejérkövi István 179.
Fekete tenger 65.
Fekete sereg 65. 286.
Feledy Lestár 158.
Felhéviz 199.
Felhévizi vérfürd 132.

Fels-Pannonia 24.
Fels Lénárd 149. 150.
Ferabosti Péter 123.
Ferdinánd (I.) király 64. 103. 105.
108. 109. 110. 111. 112. 114. 117.
119. 125. 126. 127. 129. 132. 133.

141.

134.135 137.138.140.141.142.

175.
190.
207.
223. 243. 247. 249. 266.
325. 330. 335.
János 212. 251. 255.
Dáieln 245. 246.

143. 144. 149. 151. 154. 158. 160.
161. 162. 163. 165. 167. 168. 170.
173. 181. 306. 308. 323. 334. 335.
Ferdinánd (II.) király 210. 216.
Ferdinánd (III.) király 332. 335.

126. 128. 131. 136. 137. 138.
149. 151. 156. 157. 160. 161.
176. 181. 182. 183. 187. 188.
191. 192. 193. 198. 199. 205.

208. 218.
310. 322.

113.

Fehérváry László ifj. 269. 316. 317.
Fehérváry Mária 269.
Fehérváry Péter 269.
Fehérváry Bóza 269.
Fejedelmi diszhajó 324.

Ferdinánd föherczeg 172.
Ferencz József (L) király 210. 217.
298. 299.

Férge Bálint 110. 111.
27^
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Ijiisa

Galacz

IT.'i.

29. 293.

Félegyháza Hí'.

Galambócz

Filippopolis SO.

227. 230. 231. 310.
Gallia 19. 21.

János

Fillévesi

74.

87.

111.

114.

50. 51. 66. 71. 225. 226.

Gallo-frankok 19.
Gandinis János keresked 142.

130. 131. 305. 30B.

Fiume

256. 337.
Flacli Fülöp 175.
Fla^'ius Trierarcha 16.
Fletiry 229. 235. 236. 325.
Flokhe Gerson 250.

Garam

36. 37. 113. 173. 217. 244.

Garaj' László 52.

Garay Miklós
Gardató 299.

49.

Florenczi biboniok tengemagj' 54.
Florentia 16.
Florentiai liajóliad 17.

Gardatavi flottilla 297.
Gardinovácz 267. 291.
Garzuli hadbiztos 269.

Fogas Ambrus

Gácsoi-szág 291.
Gálya 323.

74.

85.

111.

114.

146. 305. 306.
Fogliéta 256. 263.

Fol3'ami hadi hajók nevezete 321.

Gálja admirálok 307.
Gáspár hajóépít 334.
Gázlók 20. 30.
Gebhard püspök 36.

Forgách Simon 174.
Forgách nádor 216.

Gemia 327.
Gemmingen tábornok

Földvár 204.
Földvárak 345.

Geisberg 207.
Gelley Sebestyén 85. 86. 306.
Gellérthegy 103. 116. 129.

Fokt

196.

Folyami hadi hajók 320.

Földvárj'

Ádám

152.
153. 201. 202. 203. 206. 220. 248.

211.

Földváry Sándor 296.
Fövajdák 309.

Genemaróthy 42.
Genua 256. 260. 262.
Genuai köztársaság 260.
Genuai tengerpart 259.
Gepidák 23.

Franczia kormány 26.
Francziaország 260. 292.
Franczia iidvar 259.
Francesco Alberti 54.
Frangepán Ferdinánd gróf 77.
Frangepán Ferencz érsek 144.

Frank

Gerendi kamaratanácsos 145.
Gergely (VIII.) pápa 40.
Germán nemzetek 23.
Germánvis 23. 24.
Gerson Frigyes hajóépít 337.
Gerulata 15.
Géczi Gábor 346.

föld 31.

Frankfurt 173. 324.
Frankok hajóhada 26.
Freius 19.
Frits Ignácz kapitány 299.

Fridighern 20.
Fridrik (I.) császár 40. 55. 67.

Géza vezér
68.

Ágost 234.

Frigyes fvezér 136.
Frigyes tartományi gróf 127.

Fruska-Góra 250.
Fugger 85.
Furkáta 234.

Futak

60. 66. 233. 250. 311. 345.

Futaki oi-szággylés
Fülek 181.
Füzetö 140. 146.

Gabras Mihály

33. 38.

Giletffy Miklós 87.

Ginsheim 290.

70. 71. 73.

Fridrik sváb herczeg 41.
Frigyes (osztrák) 41. 44.
Frigj^es

275.

60.

39.

Gabrieli kapitány 276.
Gaisklopper János 184.

Girai khán 230.
Gollas Károly 299.
Golowatoy ezredes 286.

Gora 186.
Góró 260.
Goszpoincze 272. 291. 296.
Góth nemzetek 11.

Görögök 13. 31. 37.
Görög hajócsapat 29.
Görögország 14. 39. 325.
Görög-római birodalom 29.

Görögtz

352.

Gössinger Lajos 330.
Grabovi Zavissa Niger 50.
Gradiska 105. 289. 311.
Gradistye 276.

.
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Grassalkovics Antal gróf 266.
Greifenstein 68.
Gi-ekus (Gregus) Bertalan 330.
Gritti 133. 136. 137.
Groczka 261. 263.
Grotli Jakabfi Szilárd 20.
Gubecz Máté 173.

Gitmpendorf 73.
Gusztáv Vasa 101.
Guyon tábornok 296.
Gvozdánovics tábornok 311.

Gyöngyös
Gyíír

,34.

243.

36. 41. 42. 65. 68. 70. 103.

112. 118. 128. 129. 134. 138. 140.

170. 173. 176. 181. 183. 185. 193.
194. 198. 207. 212. 216. 217. 218.
223. 243. 246. 247. 249. 266. 311.
335.
Gyri Mihál}- vajda 308.

Gyuri székesegyház 129.

Gyzelem

biztosítása 354.

Gyula puszta

7*^.

Gyuila vára 174.

Gyurgyevo 291.
Gyúró Péter 87.

--M);!.

Habil török biró 203. 209.
Habsburg-ház 105. 149.

Hackenheim 290.
Hadi costumeképek 316.
Hadi hajók hátrálása 353.
Hadi hajók lövése 353.
Hadi zsoldrendszer 301.
Hadrian 18.
Hadsziget 281. 345.

Haemus

11.

Haimburg

36. 69. 73.
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Hajóhad táborozása 348.
Hajóhad ütközete 350. 351.
Hajóraj 36. 37. 49. 344.
Hajóraj felállása 3á4. 345.
Hajós népek 35.
Hajósok czéhe 329.
Hajósok privilégiuma 303.
Hajós proletárok 313.
Hajós testületek 45.
Hajóváltság 330.
Hajóvontatás 329.

Hajóvontatók 183.
Hajóvontató társulatok 329.
Halas 330.
Hambiu-g 241. 256. 261.
Hannibál 21.
Hardeck Ferdinánd 185.
Hardeck János 126.
Harstall Menyhéi't 127.
Harting tábornok 293.

Hasszain 226.
Hasszán basa 173. 181.

Határrvidéki horvátok
Hatvan 192. 193. 207.
43.

Helber 335.
Helbrich Jakab hajó kamarai igazgató 330.
Hellepront 327.
Hellespontus 24. 53. 70.
Heiu'ik császár 36.
Herberstein 243.
Hei'bei't

nagykövet 273.

Hajóhadak
Hajóhadak
Hajóhadak
Hajóhadak
Hajóhadak
Hajóhadak

Hercules 1 1
Herczegovina 46.

320.

Hajóhad-tulajdonosok 307.
Hajóhadi csataképek 352. 353.
Hajóépités 334. 335.
Hajóépítési anyag 33 H.
Hajóépít czéhek 334.
Hajóhad iskolázása 339. 340, 341.
Hajóhivatalok 339.

Hajóhad kiköti 346. 347.
Hajóhad lovas kísérete 3-14.

2iil.

Heister 243. 247. 24 8.

Herbeville 225.
Heraclius 25.

vitézsége 354.
kapitányai 304. 305.
babonái 348. 349. 35u.
fegyelme 342. 343.
fegyverzete 318. 319.

200.

Havaselföld 224. 230.

Háromszék

Hajitógépek 26.
Hajnácskö 181.
családegysége 304.

190.

203. 204. 205. 206.
Hasszllngen 234. 239.
Határrvidék 299.

Hercyni serdk
Hernianrikh 20.

71,

21.

Hevessi István 85. 86.

Heves vármegye 242. 243.

Hayn

hajós villicus 329.

Héderváry Perencz

70. 80.

Hid- és úszókészletek 347.
Hidosztály 347.
Hlssardz.sik 237.

Hoberdanacz János 106. 124.
Hoffmann György 209.
Hohenhausen alezredes 272.

Hohenau

60.

Hollóköz ISI.

.
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Homonnai Bálint 208.
Horomvár 38. 39. 66.

Jabuka
71.

72.

75.

Jajcza 74. 75. 308.

10.5.

Horvátok 61.
Horvátország

Jakobsberger-Au 290.
31.

142.

172.

179.

273. 289.

Horváth
Horváth
Horváth
Horváth

Bertalan 136.
Lörincz 146.

Mihály

154.

Pál 85. 87.
Horváth-Stáncsics Márton 172.
Horvatinovics Bertalan 167. 168.
Hrahovszki 296.
Hrasztovicza 186.

Hha

30.

Hun-avar hajóhad
Hunnia 26.

Hunok 23.
Hunok hadi

55.

60.

Ibrahim nag-yvezir 90. 92.
Ibrahim szegedi kormányzó

33(i.

Ibi'aim basa 187.
Illésházy István 202. 205. 209.
Imre király 41.
Intercisa 15.
Ipek 237.
Isacus Angelus császár 40.
Isakcsa 237. 287. 293.
Ismail 237. 286. 287. 288. 289. 293.
Istenatta Balázs 146.

14.

István bán 44.
István lierczeg 38.
István (I.) király 33. 34. 35.
István (II.) király 38.
István (III.) király 39. 40.
István (IV.) király 39.
István (V.) király 44.
Iszkába 336.
Iszkender basa 7 1

Izabella hajóhada 15o.
Izdenczy András 356.
Izlas 284.
Izsák bég 52.

30.

Kalender bég

197.

57.

58.

60.

Kara Musztafa 218.
Karakas Mehmed basa 355.
Karancsi György 74. 329.
Karácsonyi György 173.
Karánsebes 280.
Karántor szag 221.

18.

151.

Kadocsa

Kaiser-Ebersdorf 149.
Kalafat 285. 294.
Kalafáti Duna-sziget 285.

327.

Itália 14. 23.
149.

(I.)

Kapitányi hadsegéd 85.
Kapisztrán János 51.

.

172.

272.
király 337.
(II.) császár 272. 273. 276.
280. 282. 289. 291. 337.
József-huszárok 296.
Juliáni kiköt 64.
Júliusok nemzetsége 303.
Jungher Péter gyáros 315.
Jurisich Alajos 330.
Jurisich Miklós bán 116.
Jusztinián császár 23.

József
József

Kallipolis 357.
Kalocsa 151. 158. 196. 205.
Kapitány elnevezés 305.

Ister 11.

kiráhmé

Jánosrendiek gályái 49.
Jánosrendi vitézek 42. 43.

John ezredes
54,

Hussita háboríi 62. 310.

hajók

149. 150. 172. 173.

177.

Jeni-Palánka 230. 232.
Jen (IV.) pápa 54.
Jeni hajósok 45.

59. 60. 310. 345.

Izabella

János Zsigmond

Jellasics József 295.

hajói 24.

Hunyadi László

Jaksich Demeter 65.
Jaksich István 77.
Jaksich Márk 77. 100.
Jankovics Ferencz 294.
Jankovics György 243.
Jantra 358.
János György vajda 195.

Jázon

25.

Huno-vendo-bolgárok 2 3
Hunyadiak kora 301.
Hunyadi János 51. 52. 53.

Itáliai

263. 264.

Jahodnik 117.

154.

Karas folyó 239.
Karasia posztó 316.
Karlócza 233. 238. 241. 295. 296.
297. 311. 345.
247. 346.
Kassa 117. 174. 175. 208. 249.
Katalin (II.) 273.

Karva

.
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Katüuai egyenruha

Katva

3

1

Kokon

7.

244.

323.

Kolitz 105.

Katzianer 119. 137. 144.
Kaunitz herczeg 273.
Kazim bég 153. 154. 164.
Kacs 272. 291.
Káposztásmegy er
1
Kárli Jakab 170.

Kollonics bibornok 229.

Kárlovicz Kristól' 15 ti. 325.

Komárom

1

Káról}'

király 44.
Károly (III.) király 255. 326. 337.
Károly (V.) császár 101. 105. 135.
161. 163.

Károlyi Sándor 242. 243. 249.
Károlyi Ferencz 267. 268.
Károly város 289.
62. 100. 217.

203. 242. 247. 330.
Keglevics Péter 144.
Kelemen pápa 135.
Kelheim 321.
61.

Kereszteshadak 39.
Keszi 42.
49. 55. 66. 72.

Kevi

65. 109. 110. 111. 132.

181.

Kémjáratok 348.
Khevenhüller tábornagy
Khosroes

2 59.

25.

Kliozrev beglerbég 152.
Kilia 237.
Kinszky gróf tábornok 276.
Kinizsi 65. 68. 69. 71. 72. 74. 75. 76.
Királj'i

hadak

33. 35.

Királyi hajósnépek 303.

Király-naszádosok 303.
Király-naszádos had 61.
Kisdy Péter 85. 87.
Kis-Kanizsa 185. 223. 239.
Kis-Pipin 26.
Kis-Oláhország 285.
Kiss Ern tábornok 2W6.
Kiss

Jen

130.

Konrád (II.) 34.
Konrád (III.) 39.
Konrád mainczi érsek
Konstantinápoly

160.

173.

Klosterneuburg 73. 299. 337.
Klosternenburgi hajógyár 273. 290

40.

31
64. 79.
152. 163. 169. 206. 225, 232. 356.
357,
25.

,

87.

Kovil 237. 238. 241, 267. 291. 345
Kovil (alsó) 272.
Kovil (fels) 272.

Kozárok 28.
Köln 22.
Kölpén 60. 66

7 6.

Kömld

244.
Königsfeld 254.

Köprili Ahmed 218.
Köprili JMusztafa 227.

Körös 30.
Közép-Em"ópa 19.
Középtenger 19.
Köznaszádosok 309. 310.
Kratky Antal kapitánj^ 299.
Ki-ems 69. 217.

Krim

286.

Krusovácz

Kubin

72.

278. 280. 289.

Knlcsáry Pál

85. 87.

Kulpa

243.

112.

142.

186.
212.
248.
313.
330. 335. 336. 339. 341. 346. 356.

Klissa 144. 147.
Klenak 292. 311.

Koinik 237.

141

159
170
185
187. 191. 199. 207. 208. 209
214. 216. 223. 243. 245. 247
249. 266. 292. 304. 308. 311

Kulics 231.
Kulis vára 278.

291.

256.

118. 130. 137. 138. 140.
146. 151. 155. 156. 157.
161. 164. 165. 167. 169.
174. 176. 177. 180. 183.

Kisutova sziget 278.
Kladova vár 66. 293.

Koháry

290.

42. 44. 68. 73, 103.

Kormos Bálint

Kéve

Kékk

205. 206.

Kolonne Williams

Komáromi hajóépítés 338.
Komáromi hajógyár 147.
Komáromi lakosság 312.

Kazán 51. 71. 280. 284.
Kázim bég 153. 154.
Kázon vajda 130. 137.
Kecskemét

Kolonics Szigfried 199. 202. 204

.'i

(I.)

Kárpátok 11.
Kátrány 336.

Kollut 222. 239. 241.

Kun

179. 289.

G-otthard 102. 117.

Kunország

42.

Kunság 245.
Kupinova 266.
Kutrigur hunok hajócsatája
Kysseriew Ferencz 145.

2.3.

.
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Borda kapitány

290.

Ludiciariae 18.

Lacedemonok

64.

Ladikok 23.
Lago-Magiore

Lugio 15.
Lúgos 280.

298. 299.

Lnsonium

LagTinák .30.
Laibach 260.
Lajos (I.) király 301.
Lajos (II.) király 10,

Madárhegy 152.
Magdeburg tábornok
78. 79. 80. 81.

85. 87. 93. 94. 97. 111. 114.
308. 334. 34 3.

121.

Lajos (VII.) franczia király 39.
Lala Mohamed basa 206.
Lambert Péter 45.

Lascano Tamás 117. 136.
Lascy tábornagy 274.
Lasky Jeromos 115. 135. 144.

Magyar Balázs 74.
Magyar hajóhad 32.

16.

36. 37. 38. 49.

50. 51.

Magyar nemzetörök 296.
Magyar-Óvár 184. 185. 193.

Mahomed
Mainz
Majna

Laszlovics Mihály 87.

Makó

Laudou

284. 285.
Lábatlan 137.
Lád 114.

Málta

(II.) 51.

27. 290.
27.

118.
259.

Máltai nagymester 260.
Manlius Félix praefectus 16.
Mansfeld Károly 173. 187.

Ládi rév 30.
László (IV.) 44. 45.

188.

189. 190. 200.

László (V.) 51. 60.
László Péter 88.
Lászlóvár 50.

Martianopolis

15. 17.

Martianus praefectus

Marchegg

Leaviniont 263. 264. 265.
Lech folyó 291.

León (IV.) császár 29.
Leonhard 250.
Leopold herczeg püspök

16.

69.

Margitsziget

113. 131. 132. 153.
157. 194. 201. 219.
Margum és Contra-Margum 15. 17.
Markhof 290.
Marmaros 156. 334. 335.
Maros folyó 67. 90. 91. ]n7. 164.

Legio classica 309.
Lengyelország 101. 290. 291.
Leo (X.) pápa 79.

165. 166. 222. 238.

216.

Levaute 261.
Liba sziget 201,
Liburniai hajók 1 9.
Lichtenstein Fülöp herczeg 239.
Likkai grófság 62.

Marosi hajóhad 166.

Maros-Temes vidéke
Marschalk 192.
Martel Károly 61.

31.

Martinuzzi 115. 149. 153. 154. 158.
161. 165. 167.

Lintz 121. 127.

Lipót

(I.) király 2lo.
236. 239. 337.

100. 118.

273. 282.

Magdics János 294.
Magnius Victorinus Trierarcha

Magyar-török naszádtelep 130.
145.

155. 305. 357.

Lippa

15.

1.-Í4.

i-M.'..

l'IT. l'29.

167. 335.

Liscano 160.
Lithvánia 101.
Litters Lajos gróf 261.

Matrica 15.
Matthesen András 269. 2 70.
Maurikiosz 29.
Maximilián 74. 76.
Maximus Trierarcha 16.
Mazalóczi uradalom 78. 79.

Mánuel

38. 38. 40.

Littorale 260. 262.
Liverpol 256.
Lobkovicz 272.

Mária, Brankovics Ilona leán3"a 77.
Mária királyné 49. 97. 99. 105. 108.

Lok

Mária Terézia

Loir

114.

267. 291.

266. 267. 269. 272.
311. 317. 341.
Mátyás (I.) király 61. 62. 63. 64.

22.

Lom-Palánka

294.

Losonczi István 168.
Lotharingia 31.
Lotharingi Károly 211. 2)9. 22

65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73.
74. 76. 78. 100.
J

Mátyás

(II.)

király 210.
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Mátyás ftíherczeg

Morava

161. 181, 182.
184. 185. 186. 187. 190. 194. 195.
200. 203. 204. 207. 208.
Mátyás király csrei 153.

Móricz szász berezeg

Medicis Hyppolit 136.

Morva

Megyer-réve

Morvaország 62.
Mosel folyó 46.

Mehádia

Mehemed

30.

280.

basa 118. 125. 129. 131.

Mehetned bég

158.

279.

Maiendorf tábornok 293.
Melignani (Medicis) Jakab

155.

156. 157.

Memis basa 208.
Mercy Florimund
Merovingek

251. 252.

Móré G-yörgy

74.

Merveílle 256. 259. 260.

Mesztegnyöi Szerecben Jáuos 114.

Methone 22.
Mezid bég 52.
Mezzomorta 227.

Mosony

67. 72. 92. 205.

184.

Mura 172. 222.
Murád 50. 52.
Murád basa 205.
Mursa

15. 17. 143.
(II.)

83.

Miksa király

Nagy
Nagy
Nagy
Nagy
Nagy
Nagy

Milano 299.

Nagy-Kanizsa 200.
Nagy-Károly 22. 26.
Nagylak 166. 311.

170. 173. 174. 175.
176. 177. 179. 210. 308. 309. 323.
324. 327.

Albert 68.

Ambrus

68.

Antal 77.
Balázs 170.
Gergely 77.
János 85. 306.

Nagy Lajos

Mirievo 263.
Mitrovicz 292.

Mláva

Nagy-Olaszi

folyó 55.

Moh

17. 20.
11. 23.

336.

Mohamed
Mohamed
Mohamed
Mohamed
Mohamed
Mohács

(I.)

55. 59.

(II.) 22. 56. 64. 7u.

(III.) 191. 193. 207.

basa 152. 153. 175. 233.
szerdár 207. 208.

97. 99. 119. 125. 196.

239.

Mohácsi rév

97.

3Ioldvai vajda 67.

Moldvaország 49.
Mollináry Antal 298. 299.
Mollináry Károly 294. 295. 29
Monasterli Péter 77.
Monasterli János 212.
3Iomin vajda 130. 131. 137.

Mongolok 45.
Monostor szeg

222.

Montecuccnli

17;;.

34.

király 46. 47. 49.

Nagy-Maros 356.
Nagy-Morvaország

19

234. 237.

Münzer Tamás 100.
Myoparones 323.
Myrza vajda 49.

Nagy Ágoston

Mibáldi végvár 66. 74.
Mihály vajda 83. 199.
Miklós gyííri püspök 36.
Miklós hajósok birája 45.
Miksa föherczeg 186. 191. 193

Moesia 14.
Moesiaiak

156.

folyó 242. 338.

Musztafa szultán

26.

Misenumi hajóhad

226.

Mosorin 267. 291. 296.
Mota Jakab 87.
Motszberger-Au 290.
Mörsperg -zászlóalj 208.

140.

Mehmed Memis

17. 18. 49. 52. 55. 72.

231. 263.

20.

85.

Nagy Péter 85. 86. 146. 166.
Nagy Péter kurucz kapitány
Nagy Sándor tábornok 296.
Nagy Simon 66.
Nagyszombat 110. 140.
Nagyszombati országgj'lés
Nagyvárad 67. 144.
Nagyváradi béke
Naissus 15.

247.

163.

147.

17.

Naquart rnagy 273.
Nassau 60. 321.
Naszád 321. 326.
Naszádosok anyagi helyzete 314.
315.

Naszádosok borravalója 314.
Naszádosok hadgyakorlata 169.
Naszádos hadsegédek 306.
Naszádos kiváltságok 162.
Naszádosok neve 210.
Naszádosok ruházata 315. 316.
Naszádos vajdák 307. 308.
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Naszádzászlük 331. 332. 333.

Naubatae 310.
Navarclius 305.
Nádalj 291.
Nádasdy Ferencz

190.

196.

202.

203. 204. 206.

Tamás
Nádasdy
~

116. 121. 144. 157.

Oláhok 34.
Oláh Miklós

172.

Nádhajók

Octavianus 22,
Octavius Frontonius
Oczeán 31, 32,
Odotheius 18,
Oetingen Ulrich 208.
Oláh Balázs 77.
Oláh hajóhad 49.

24.

16.

125. 131.

30. 37. 38. 51. 52.
53. 54. 55. 56. 59. 60' 66. 74. 75.

Oláhország

76. 77. 78, 79. 80. 81, 84. 89. 90.

Olaszok 54.
Olaszország 63. 290. 291. 292. 295,

Nándorfehérvár

91, 94,

130. 137, 140, 175, 181.

199. 204.
225. 226.
237. 250.
257. 258.
275. 276.
289. 295,
330. 334. 335,
Nápoly 261.
Neboisza toronj'

193.
224.
235.
256.
264,
285.

206.
230.
251.
259.
277,
297,
336.

221.
231.
252.
261.
280.
308.

222.
232,
253.
262.
281.
310.

223.
234,
255.
263.
283.
323.

346.

Neczpál 117.

Nehem

288,

Neipperg 263, 265.
Nesthe Lukács 85.

86,

87,

112,

164. 167. 306.
Neszmély 140. 146. 157. 247.
Neuendorf ezredes 284.

Német Dénes 177.
Német hajóhad 30. 31.
Némethy 3Iiklós 128.

36. 13U. lóu.

Olasz barchirolik 173,

315.

Olmücz

93, 218.

Onos-sziget 152.

Oppova

252.

Oranicza 327.
Orosz hajóhad 293,
Oroszok 40.
Oroszország 255. 286. 293.
Orsolya 22.
Orsova 74, 105. 222, 224. 225, 227.
255, 256, 257. 259, 276. 280, 284.
285,
Orsova (Uj) 283. 284. 285. 289.

Ország Mihály 52.
Ostrompénz 314.

58.

Ostrosich 3Iiklós 135.
Osvát zágrábi püspök 75.
Osztrák-magyar hadi tengerészet
299.

Osztrák-Oláhország 265.
Osztrák-Tirol 297,

Németország

179. 334,
pontonierek 266.

Német
Német -Ujhely

37. 46. 49. 54,

Ostrova-sziget 230. 258. 286.

73. 78.

Nicopolis 15. 17. 49. 54. 219. 225.

Oszti'azsnicza 283.

Othacz .János 146.
Ottó freisingeni püspök
Ottokár 43.

230. 237.

Nikéforosz 31.
Nikétász 22. 37.
Nissa 20. 52. 263.
Nocetti hajóépít 337.

39.

Ottó király 31.

Óvár 128. 216.
Ovcsárevics 3Iarkos Péter 150.

Nógrád 181.
Nonnen-Au 290.

Ozmán birodalom
Ozmánok 52. 66.

Nori- és .Juli-Alpok 23.

Novigrád 225.
Novoberdo 310.
Numillo 136.
Nussdorf 127.

46. 64.

Ó-Becse 222. 276. 280. 284. 285.
296.

0-borcsai út 56.

Ó-Buda

Nürnbei'g 158.

30.

Ó-budai hajógyár 299.

Nyári Lurincz

168.

Nyári Pál 209.
Nyerges-Újfalu 247.
Nyitra 42, 173.
Nyugoti római birodalom
Nyúl szigeti apáczák 45.

Öcsöb

Paks
20.

Paksy

30,

195, 204. 244. 245.

-János

308. 341.

169.

170.

172.

174.

.
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Palánk

181.

Pallus-Maeotis 20.
Pallavicini 257. 259. 260. 263. 264.
Palota 181.

Pancirollus 18.
Panissus 52.
Pannonhalmi apátság 129.

Pétervái-ad 39. 55. 56. 60. 65. 66.

Pannónia 14. 20. 23.
Pannoniaiak 1 1
Papilla tábornok 276.

Papp István fövajda

67. 68. 74. 75. 76. 77. 78. 80. 85.

86. 87. 90. 92. 93. 94. 96. 97. 104.

158.
228.
241.
261.
339.

242. 243.

Parti bárka 30.
Parti ütegek 352.
Passarovicz 255.
Passau 338.

Patron 323.
Pálffy István 216.
Pálffy János gróf 211.
Pálflfy Miklós 161. 181. 182. 186.
189. 190. 191. 192. 193. 194. 195.
196. 197. 198. 199. 212.
Páncsova 223. 230. 235. 236. 237.
238. 251. 252. 274. 277. 278. 280.
283. 289. 292. 293. 339. '
Párkány 182. 189. 207. 218.
Pávia 299.
Pázmány Péter provisor 166.
Peczatli 43.
Pekri Lajos 135.
Pemler Ferencz rnagy 289. 291.
Pemphflinger

106.

120.

121.

Péra kapitány 230.
Perczel tábornok 296.
Pereghy Albert prépost 141.

145.

76.

140.

147.'

Perényi János 157.
Perényi Péter 99. 104.
124. 125. 126.
157. 158.

108.

13(1. ]:)1. 15.5.

114.

154.

1

207. 219. 220. 223. 239. 339.
Pesti hajósok 45.
Pest vára 154.
Petii 74. 105.
175. 176.

195.
233.
250.
265.

204.
234.
251.
292.

221.
235.
252.
293.

223.
237.
253.
308.

224.
238.
254.
323.

Péterváradi apátság 80.
Péterváradi pontoniére 285.

Pforzheim 338.
Philippopolis 52.

Pipin hajóhada 28.
Piri nagyvezir 79.
Piszke 137.
Podiebrad 67.
PodvinuA-ai Tamás 87.

106.

108.

306.
Pó folyó 260. 298. 299.

Pogány Benedek 77.
Pográny Benedek 203.
Pomponius Eufus 17.

204.

Pontus 17.
Porkoláb János 146.
Porkoláb Péter 85. 306.
Pósa tárnoki tiszt 75.
Poserolcza 230.
Postulin de Rogas 335.
Pútemkin berezeg 286. 287. 288.

Pozzazin 68. 72.
Pozsega 147.
Pozsega-Szentpéter 147.
36.

37. 38. 40. 42. 52. 60.

108. 110. 118.
126. 130. 138. 145. 147. 158. 160.
171. 176. 179. 184. 185. 191. 195.
208. 216. 223. 243. 247. 335. 339.
346.
76. 99.

1 12. 113.
16. 119.
131. 132. 137. 151. 154. 192. 194.
195. 200. 201. 202. 203. 204. 205.

Pethö János (Gersei)

166.
230.
248.
263.

Pozsony

PeTi Gottfried 54.
Pertef basa 173.
Pesliiera 198.
Pest 42. 82. 109.

Pettau 143.
Pécs 221.
Péter barát 57.
Péter bolgár fejedelem 31.
Péter érsek 80. 81.
Petersdorf 69.

102. 103.

Pozsonyi hajógyár 147.
Pozsonyi kamara 146.
Pozsony megye 315.
Praefectura navalis 330.
Praefectus armamentarii 320.

Prága 106. 141. 163. 193. 198. 315.

Petrasch Ern 251.
Petrics János 276.
Petrinya 181. 186.
Petronel 257.

Pregantin 328,
Prépostvára 147.
Printzenstein Albert 192. 205.
Printzenstein János Sándor 182,

Petrovics 100. J29.

Priscus 20. 25.

.
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AllGYMITATt

Prodánovics kapitány 277.

Révay Péter

Promontor

Révay-uradalom

112.

216.
78.

Prosorovszki herczeg 293.
Provence 19. 259.

Révfalu 184.

Pruth 293.

Ribas tábornok 286. 287.
Ribnicza 284.
Ridesel Fülöp Antal 181. 182. 184.

Puchaim Boldizsár

Rhingek

153.

Pylos 22.
Pyrenei béke 221.

185.
Riffionella 328.
Rigómezei csata 55.
Rimaszombat 181.

Questenberg residens 241.

Rabutin grf. 239.
Radeczky tábornagy
Radisa Bósics 74.
99.

Riva 297. 299.
Rivai

298.

85. 86. 87. 88. 98.

100. 102. 106. 113. 115. 117.

flottilla 298.

Rogendorf Vilmos

130.

131.

Radován

grf. 229.
sajkás fhadnagy 272.
Rottenan 182.

Roth

87.

Rozgonyi István 50. 52.
Rozgonyi László 71
Rozgonyi Péter 50.
Róbert Károly 44. 45. 46.
Róbert szicziliai király 44.

Rajna 18. 21. 22. 27. 46. 290.
Rauber Kristóf 106. 112.
Ranber Miklós 125. 130.
Ravennai hajóhad 19.

Rába 28. 36. 42.
Rábcza 184.
Rácsa 104. 311.

176. 181. 338.

Róma

Ráczkevi 88. 204. 311.
Ráczország 46. 76. 106.

Rácz Péter

85. 86. 87.

Ráczváros (Esztergom) 161. 189.
73.

Rákóczi Ferencz

(II.)

212. 241. 242.

261.

Római liajógyárak 18.
Római hajóhad 17. 19.
Római hajók 20. 23. 24.
Római sáncz 266. 272.
Római szövetségesek és vendégnépek 22.
Rudolf (IL) király 173.

Rákóczi György

191. 198. 200. 207.
Rustschuk 237. 293. 294.

Ráma

Rusworm Hermann

246. 248. 327. 346,
(I.) 217.
227. 230. 231. 239.
Ráskai Balázs 92. 157.

Redange

179.

180.

gróf 200. 201.

202. 205. 206. 207.

273. 278. 282. 285. 289.

Redl József 267.

Sabácz

Rednek

104.

Rednitz

27.

237. 289. 311. 322.
Sabelli János 160.
Sadoletus pápai titkár 89.

Reegh

151.

152. 154.

Rosenberg

306.

Radojevacz 258.

Rákos

26.

78.

Regensburg

27.

31. 37.

41. 46.

7(i.

104. 127. 173.

Regensburgi Wolframsdorf 173.
Reifinger János hajós czéhmester
330.

Reichenbach Fülöp 175. 327.
Rembold nagymester 42. 43.
Revjr Jáaos 338.
Révay Ferencz 108. 117. 145.

146.

152. 153.

Révay Gáspár 346.
Révay István 78. 79.

81. 82. 84. 93.

107. 108. 109. 110. 111. 112. 113.
114. 117. 147. 148. 149. 151. 152.
153. 161. 305. 306.
Révav László 355.

66. 74. 75.

76. 80. 84.

17.">.

Sajka 29. 321. 326.
Sajkás falvak 295.
Sajkás fövajdák 211.
Sajkáskar katonai szervezete 269.
Sajkás kerület 299.
Sajkások egyenruhája 317.
Sajkások hadi regulamehtuma 270.
Sajkások 266. 267.
Sajkások parancsnoka 270.
Sajkások telepítése 268.
Sajkások vizi gyakorlata 341. 342.
Sajkás századok 270. 28 2. 291.
Sajó ] 14.

Salamanca 160.
Salamon 37.
Salm Ea^hard 173.

17<).

l

Saliu Miklós

1-Jt>.

LM. KU.

Saltzburgi hajóhad

AKCl'.Mr

lA'l'i

Sulyuia

:íi).

-129

Solt 248.

lH-2.

Samacz 291.
Samarja 242.

Som

Sanct-Pölteu (59.
Sankó Miklós 7(5.
Santilier Gilbert 201. 202. 215.

Sopron 103.
Spaczai Márton 356.

Saphovin

2r,fi.

336.

Sréter 327.

25,

Stampf százado? 193.
Stanisávljevics Tivadar 269. 270.

Hardica 15. 17.
23.

Sai'nó 54. 66. 78.

Savlinczi uradalom 78.

Jen herczeg 211. 221.
222. 223. 237. 2.38. 239. 241. 249.
250. 251. 253. 254. 257. 345.
Sámbokrét 117.
Sándor Gáspár 230. 231. 234.
Sándor Menyhárt 243.
Sándor (VI.) pápa 80.
Sárosmegye 338.
Sárospatak 117.
Savoyai

Sárvár 30.
Sárvíz 205.

Scardona 43.
Scherniun Hermann gróf 355.
Schottenthor 127. 128.
Schönherg-légio 204.

Schwartzenherg Adolf

194.

195.

21. 336. 337.

Schwendimann Gáspár

251.

272.
Stanisávljevics Áron báró 291. 292.
294.
Stárcsics Farkas 185. 186.
Stahremberg Guido gróf 211. 229.
234.
Stein 69.
Stein rnagy 279.
Stratimirovics György 296.
Stuttgardt 133.
St.-Veith 312.
Succow altábornagy 264.
Sulina-ág 293.

Sulyok Balázs bán 80.
Sulyok István bán 80.
Super kompániák 334.
Surmeli Ali 230.
Suvarow tábornok 288.
Svábföld 32.
Svendi Lázár 173.

350.

Schwartzwald

196.

Spalato 30.
Spanyolország 105. 221.
Sprintzenstein Ferencz báró 357.

239. 240. 302.

Saracenok hajóhada

Sarmaták

Józsa temesi gróf 75.

Somogymegye

252.

Szabó András

254.

Scopi 15. 17.

Szabolcs 30.

Seckendorf 256. 257.
Seestadl tengernagy 250.
Segesd 181.

Szadruga

Sellye 114. 118. 145. 146. 147. 164.
165. 177. 178. 311.
Sennyei István 242.
Seprs 247.
Serédy Gáspár 117. 128. 157.
Serényi Fei'encz 142.
Sfortia nádor 308.
Sfortia Pallavicini rgróf 169. 170.
Siklós 77. 123. 124. 126. 160. 176.
311.
Silyánovics Fereucz 78.
Silyánovics István 77. 78. 100. 30';

230.

62.

Szajna 22.
Szakállas ágyúk 135,
Szalaházy Tamás püspök 117. 119.
123, 125. 129.

Szalay János 85. 86. 306. 307.
Szarvasi halom 30.
Száraz vajdák 309.
Szárcsa 167.
Szászország 38.

Száva

15. 17. 18, 20. 26. 37. 38. 54.

56. 57. 59. 62. 66. 69. 74. 75. 78.
84.

90. 91.

118.

Száva-Dráva-köze

Singidunum
Sirmium 15.
Skyták 29.

Szeged

Slado-vai

1

17. 20. 23. 24.

érezek 55.

143.

144.

277,

Silyánovics János 78.
Simon bolgár fejedelem 29.
15. 16. 17. 20. 24.

135.

171. 179. 186. 199. 222. 241. 265.
30. 31. 133.

Szedlaki Horváth János 87.
51. 54. 56. 57. 61. 106. 112.

129. 158. 164. 167. 193. 221. 223.

233. 237. 238. 242. 244. 245. 248.
249. 335. 339.

4:M
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Szeghalmi rév 30.
Szegszárd 206.

Szklérosz Xikétasz 29.
Szlatina 280.

Szegszárdi ütközet 5-2.
Szehabeddin basa 52.
Szelim szultán 177.

Szlavónia 44. 77. 292.
Szlavóniai véghel3'ek 142. 143. 144.

Szempcz

Szlávok 19. 35. 62.
Szoárd 30.
Szobieszky János 218.

179.

216.
Szendrö 55. 56. 66. 68. 71. 72. 227.
230. 261. 285. 310.
Szent Antal pesti monostora 130.
Szent Ágoston bécsi zárda 328.
Szent-Demeter 66^ 74. 104.
Szent- Endre 88. 132. 1.^.7. 219.

292.
Szent-Grj'örgy 69. 78.
Szentgyörgj'i Czeczilia 50. 51.
Szent-Iván 272. 291.

Szokoli 65. 74.
Szokoli Mohamed beglerbég 166.
Szokoli Musztafa basa 173.

Szolnok 164. 165. 166. 167. 168.
242. 243. 247. 309. 311. 335.

Szöny 247.
Szönj'i béke 356.
Szörény 105.

Szent-László végvár 66.
Szent-Lörincz 77.

Szörényi bánság 42. 75.

Szulejmán

79. 81. 83. 84. 90. 97.
100, 123. 126. 130. 133. 135.
136. 137. 147. 149. 152. 154. 158.
160. 173. 174. 175. 176. 177. 219.

Szent-Márton 112. 183.

99.

Szent-Pál 196.
Szent-Péter 166.

Szent-Tamás 296.
Szerb hajós népek 118.

Szulejmán basa 199.
Szulz tábornok 201. 202. 204. 205.
206.

Szerbia 37. 41. 44, 54. 55. 64. 72.

Szvatoszlav

224. 265. 285.

Szerémség

38. 39. 40. 54. 61.

Taks

31.

Taktikai szabályok 350. 351. 352.

Talp
66.

237. 310.

Szerémségi szerbek 135.
52.

Szécsény 181.
Székely Ferencz 230.
Székely íjászok 38.
Székely Mózes 201.
Székes-Fehérvár 103. 176. 200.201.
221.

Szigetvár 129. 172. 176. 177. 223.
327.
Szilágyi

orosz fejedelem

Tachtalia 230. 262.
Tahi Ferencz 173. 176.

78. 83. 84. 85. 91. 104. 115. 135.

Széchy Tamás

kie\'i

31.

Szerb naszádosok 135.
Szerb odbor 295.
Szerb telepitvényesek 266.
Szerdahely 205.
Szered 104. 248.
Szerencsés Imre 82. 85. 93.

29.

Tamás bán

42.

Tanhauser Honorius 184
Tarnóczy András 163. 164.
Tas 30.
Tata 112. 160. 176. 183. 193. 212.
247.

Tatárok

43.

Taurunum

15.

Táborsziget 56. 57.
Teinic 272.

Temerin 295.
Temes folyó 30. 263. 264.

265. 274.

277.

Mihály

56. 57. 58. 59. 60.

Temesmegye

62. 66. 198. 251. 262.

278. 301.

61.

Szilézia 67. 248.
Szilisztria 230. 237. 293. 294.
Szinánbasa 161. 173. 183. 185. 186.
191.
Sziszek 181. 186. 311. 339.

Temesvár
,

68. 71. 72. 100. 104. 166.
167. 229. 235. 238. 250. 251. 252.
258. 259. 273. 292. 339.

Tengeri hajóhad 53.

Szisztowi béke 289.

Terek Imre 77. 80.
Terstyánszky János 267. 268.

Szizmán

Teuífenbach 181.

47.

Szkablith

Márk

Szkender bég

83.

68.

Teutiburgium 15. 17.
Tieffeubach Rudolf 216.

lír.l.V-.

Timok

NKV-

Í'.S

Töiök dunai hajóhad

226. 285.

Tisza 25. 27. 30. 51. 56. 62. 67. 100.
129. 158. 164. 165. 166. 167. i(;8.

határrvidék

:í.".7.

118. 131.

56.

17.

Transaquincum 15.
Trautmansdorf 69.
Treboszto 117.
Treling residens 241.

267. 268. 272.

Tisza-mellék 31. 107.
Tiszántúli meo;yék 166.
Tisza sikja 23.
Tiszai vajdák 309.
Titel 51. 61. 95. 105. 166. 167 ItiS.
198. 232. 233. 234. 235. 238. 241.
251. 267. 273. 285.290.291. 292.
295. 296. 297.
Titeli sajkaépités 339.
Titeli sajkások 328.
Tizedesek 309.

Thallóczy János 51. 65.
Thaly Gergely 214.

Thermopylae

Törökország
Traján

•26fi.

:'.">6.

358.

Török tüztelep

171. 198. 210. 222. 266. 345.
Tiszai hajóhad 165.
Tisza-Maros-Erdélyköz 1 Ou.

Tisza-marosi

431
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Trienti zsinat 163.
Trieszt 259. 260. 261. 262.
Trieszti flotta-tisztek 274.
Triremes 323.
Tschatal-sziget 287. 288. 293.

Tudun khán

25. 29.

Tulcia 286. 287. 293.

Tuln

69.

Turszky-ezred 296.
Turtukáj 294.
Tutaj 29.

Try

202.

Túry Ferencz

20.

112.

Thessényi Miklós 80.

Udvarnok 42
Ugrinovics Vitus 162. 163. 306.

Thessalia 20. 23.
Thot Bálint 173.

Thot János

Ugrócz

146.

Thráczia 20. 23. 25. 31.

Thurn gróf 216.
Thurzó Elek 86.

87. 88, 97. 116.
139. 140. 142. 146. 148 156. 203.
204. 306. 334. 344.
Thnrzó György 214.

Tokaj 102.
Tokaji sókincstár 167.

Tolna 82. 123. 196. 204. 221. 245
Tomasovácz 264.

Tomhász

327.

Tomi 17.
Tomory Pál

92.

93. 94. 96. 164. 314. 336.

Torday Zsigmond 316.
Torontálmegye 61. 278. 294. 295.
301.

Torstenson Lénárd
Tótország 142.

Töhötöm

Újvár 185. 244. 247.
Újvidék 93. 293. 295.
Ulászló

85. 86. 88. 89. 90

217.

30.

Tökölyek 65.
Tököly Endre 71.
Tököly Imre 212. 225. 226. 230.

170.

Újfalu 42.
üjkobilai palánk 269.
Újlak 82. 84. 93. 97. 104. 107. 241.
Újlaki Lrincz 68. 80.
Újlaki Miklós 61. 65. 307.
Újlaki monostor 60. 74.
Uj-orsovai sziget 265.
Uj-Palánka 223. 239. 280.
Uj-Pest (Buda) 42.

(II.)

király 52. 78. 79. 329.

334.

Ulcisia Castra 15.
Ulfilas 20.

Ulrik hajós biró 45.

Ungnad András
Unna folyó 273.

125. 130.

Urál 28.
Urseolo Ottó 35.
Urslingeni Verner berezeg 301.
Ütközet utáni teendk 354.

231. 232. 233. 234. 239. 323. 325.

Tököly Miklós

71.

Tömlk

23. 29. 30.
Török BáUnt 80. 92. 104. 107. 111.
114. 116. 129. 130. 135. 136. 139.

144. 152. 153.

Török bégek rablásai

173.

Vajda Farkas 146.
Vajdák állomása 308.
Vajda név 307.
Vajdák kinevezése 308.
Vajdák létszáma 308.
Vajdák szolffálati ideje 308. 309.

432

m:v-

Vak Bottyán

242. 244.
249. .327. 338. 34fi.

247.

i;s

248.

1.53.

Vaskapu

.M.

18.

4Í).

.")4.

225.

2:.8.

182.
188, 189.
Viziváros (Pest) 194. 202. 203.
Vladiszlav 53. 73. 74. 76. 77. 80.
Vlajko oláh vajda 47.

Voda Péter 50.
Voit hadnagy 280.

259. 285.

Vas Mihály

Vitorlás gályák 130.

Víziváros (Buda) 203. 207.
Viziváros (Gyr) 184.
Víziváros (Esztergom) 161.

Valens 20.

Valkóság 84.
Valonok 188.
Yalpó 160. 199.
Varkocs György

TAnorMiTAio

146.

Vay Ádám

244.
130. 150. 191. 192. 193. 206.
216. 219. 223. 249. 311.
Vág 26. 36. 114. 145. 178. 244. 338.
Váradi Péter ér.sek 80.
VárdaiPál 81. 114. 128. 136.
Vái-jobbágyok 33. 41. 42. 45.

Volga 20.
Voyla 43.
Vukásovjcs vajda 261.

Várkhúnok

53. 54.

Wartensleben tábornok 276.
Wasserthal Konstantin 299.

40. 44. 47. 49. 53, 256.

Wels 292.
Weisz hajókamarai igazgató

Vácz

24.

Várnai csata
Vélek 30.
Velencze 30.

Wallis gróf 261. 263. 264.
Wartensleben Lilién rnagy 283.
284.

Velenczei lagúnák 298.
Velwick Gellért 163.
Veráncsics Antal 69. 83.

84.

168.

Widukind

31.

Wippo 34.
Witzthum

százados 338.

174. 175. 177.
Verbász 71. 296.

Wolder Simon
Wolf 236. 240,

Verbossanin Ferhát 85.
Veresmart 109. 222. 243. 311. 335,

Wücher báró
Xerxes

345.

Verona

330.

Westfáli béke 221.

312. 337.

336.

267.

20. 21.

299.

Zabei'gán 23.
Zabrezs 283.

Vesle 22,

Veszprém

181.
Veteráni 224. 225.

Veteráni barlang

Zagyva
223.

225.

226.

279. 280.

Vetiszlam 225. 226. 227.
Vetus-Salina 15.
Veymann János alezredes 298.
Vécsey Szigfrid 285, 286.
Végszendrö 51.
Viddin 55. 56. 57. 224. 225. 227.
230. 257. 285. 293.

Viennei János tengei-nagy 49.
Világosvár 77. 118.
Villova 267. 391.
Vilmos-féle királyi constitutiók 46.

Viminacium 15.
Vindobona 15.

17. 25.

Visegrád 44. 60. 112. 113. 126. 131.
149, 157, 187. 189. 190. 208, 356.

Visigótbok 20.
Visnicza 253. 255. 261. 278.
Vitelli 158.
Vitézi testvérül etejc 62.

Vitorla 327. 328.

165. 192.

Zala 36.

Zalamegye 139.
Zalánkeméu 37.
74, 75. 76.

127.

1'29.

47. 51. 56. 65. 66.

77. 78. 81. 84.

105.

133. 135.223.230.283.

235. 237. 238. 241, 251. 264. 280.
297. 308. 311. 335. 341. 345.

Zalánkeméni Bertalan 88.
Zapata Ferencz 136. 186.
Zaráudmegye 266.
Zay Ferencz 135. 165. 167.

168.
169. 170, 173. 174. 305.
Zágráb 173. 289.
Zápolya János 65. 68. 74. 75. 78.
83. 100. 102. 103, 104, 105, 106.
108. 109. 110. 111. 112. 113. 114.
115. 116. 117. 118. 119. 120. 126.
128, 129, 130, 133. 135. 137, 138,

142, 144. 149. 165.

Zápolya naszádosai 131.
Zápolya vizi hada 129. 136.
Zárai Jeromos 136. 152. 335.
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Zrinyi Miklós 157.

Zárai Pál 175.
Zelena János 65. 6H.

Zuchomlaka

Zemplényi János 88.
Zeng 256. 261. 337.
Zenta 222. 223. 238. 239.

Zimony

38. 39. 40. 41. 56.

114.

Zugricha János SS
Zsablya 222. 223. 234.

Zell Kristóf V26.

6t>

.

6.1.

105. 223. 224.
228. 241. 253. 265. 274. 275. 276.
278. 280. 282. 283. 285. 289. 292.
293. 295. 297. 311. 335. 339.
Zirnar tengernagy 160.
74. 77. 81. 83. 84.

Zsoldoshadak 31. 33. 38
Zsoldos lovagok 6_'.

Zsiwkovics Tiniotheus 294.
Zoltai István 305.

Zsoldos tengerészek

Zombor 196.
Zothmund 37.

Zsupanek 284.

Zrinyi

György

Zsupaneki völgy 280.
Zsupánovics Knzmán 21

183. 199.

SZENTKLÁRAY

.í.

\

1.'.6

Zsolt 31.

I

HK,

JIH.

314. 343.
Zsigmond király 4'. 49. 5u.
Zsitva folyó 209.
Zsitva torkolata 355.
Zsitvatoroki béke 209.
Zsófia 20. 30. 52. 310.

DUNAI HAJÓrfAPAIC TÖRTÉNETE.

i;4. :;i»l.

61.

:

HIBAIGAZÍTÁS.
A
Badiaa

7J-dik ];ipou alulról a b-dik .sorban »Eadics I)ósies« helyett:

Bósicí<

:

a D-l-dik lapon felülrl a 9-dik sorban »Tomor3' kérte

a királyt« helyett

:

Tomovy már lö2ö-ben

kérte a királyt stb.

;

a 149.

lapon felülrl a 16-dik sorban >^1840« helyett: 1540; a 158-dik lapon
felülrl

ö

— 6-dik

október 8-dikáu

sorban

olvasandó.

*a

választó

augusztus

8-dikán«

Továbbá a 9-dik íven a

1

után a 139-dik következik.

-r:^

38-dik

helyett

lapszám

^0?

r-i %i

^

PLEASE

CARDS OR

DO NOT REMOVE

SLIPS

UNIVERSITY OF

VA
619
H8S85

FROM

THIS

POCKET

TORONTO UBRARY

Szentklaray, Jen
A dunai hajóhadak
törtenete

