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ELÓSZO

A MÁSODIK KIADÁSHOZ.

A Rákóczi-kor egyik, a maga korában európai hír vitézi alak-

járól, az változatos szerepkörérl s a fels-, leginkább nyugat-

magyarországi, 1703— 1710-iki kurucz-labancz hadjáratokról irott, ere-

deti, levéltárakbeli forrásokból merített jelen történelmi monographiát

els ízben a magy. tudom. Akadémia adta ki 1880-ban, igen terjedel-

mes, sren nyomott, 828 lapnyi kötetben. E nagy terjedelem s az

ehhez viszonyított magas bolti ár daczára, és daczára amaz eléggé

ismert körülménynek, hogv a m. t. akadémiai kiadványok terjesztése

érdekében úgyszólván semmisem történik s alig lehet hozzájuk jutni

:

mégis a magyar olvasóközönségnek a Rákóczi-kor iránti meleg érdek-

ldése következtében e munkával és kiadványnyal megesett az a

csuda, hogy már évekkel ezeltt az utolsó példányig elfogyott. Leg-

hírnevesebb belletristáink történelmi regényt és színmvet írtak

belle, (JÓKAI Mór: « Szeretve mind a vérpadig » ; Herczeg Ferencz:

«Ocskay brigadéros))), mások népies kiadásokban kivonatolták, stb. s

az érdekldés iránta mégsem (vagy talán: annálinkább nem) sznt

meg, úgy, hogy az ódondászat terén itt-ott néha fölmerül példá-

nyokat kétszeres árakon kapkodják el; engem pedig, mint szerzt,

most, csaknem negyedszázad múltán is, egyre srbben ösztökélnek,

biztatnak új, második kiadás nyomatására. Ezen, tudományos irodal-

munkban ritka örvendetes jelenség hatása alatt tehát végre ráhatá-

roztam erre magamat, és a m megírása óta a levéltárak zugaiból

elkerült s általam szeretettel gyjtött új és legújabb adatok beilleszté-
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sével megbvítve, íme sajtó alá rendeztem az annyi fell kívánt,

sürgetett második kiadást,

E most említett új adatokra nézve csak annyit jegyzek meg,

hogy mvem hsének jellemérl 25 év eltt alkotott és megrajzolt

felfogásomat azok egytl-egyig mind megersítik, úgy, hogy ebben

egy betváltoztatást sem kell vala tennem, történetírói lelkiismeretem

nem csekély megnyugtatására, a mi, azt hiszem, hasonló helyzetben

lev minden szerznek jól esik. Egyáltalában a munkában, — az

érintett, eddig nem ismert új adatok betoldásán kívül — nincsen

változtatás.

Budapesten, 1904 május elején.

Dr. Thaly Kálmán.



BEVEZETÉS,

Hazánk történetén a Bocskay-, st még elbb : a Szapolyay-

kortól kezdve a szathmári békéig végigtekintvén, a nemzeti lét és

alkotmányos szabadságért vívott háborúknak egész sorozatát látjuk;

melyeknek czéljuk bár azonos: de általános jellemök egymástól nagyon

eltér. Még leginkább hasonlítnak egymáshoz Bethlen Gábor és

I. Rákóczi György támadásai; mindkett egy-egy uralkodó fejede-

lem által kezdve, nemcsak azonos czélok felé : de azonos utakon is

haladtak, és egyszersmind kiválóan vallási jelleggel bírtanak. Thököly

Imre fölkelésének viszont legbélyegzbb vonása: a törökkel való

szoros szövetség. Eltér alakulású ettl, s legönállóbb, legnemzetiebb

jelleg a II. Rákóczi Ferencz fejedelem és gr. Bercsényi Miklós

által indított támadás, mely egyszersmind a szabadságháborúknak

zárköve. Ezt tulajdonkép maga az elnyomott, vérig kínzott nép kezdé,

fölkeresvén ama két bujdosó honfiúban vezéreit. Ezen háborúban

lobogtak föl a nemzet haza- és szabadságszeretetének lángjai a leg-

tisztábban és legmagasabban ; ez volt a legtartósabb szabadságküzde-

lem s legszervezettebb, bámulatos erkifejtése a nemzeti ellenhatásnak.

Sok tekintetben egyik legérdekesebb — részleteiben még min-

dig nem eléggé ismert — korszaka ez a magyar történelemnek. Es

ha szerepl egyéniségeinek jellemét tekintjük, szemlét tartván a föl-

merül alakok felett : a legkülönnembb egyéniségeken akad meg

szemünk; úgy, hogy történelmünk némely korszakaiban évtizedek

hosszú során, st olykor tán egy pár századon át is alig tnik fel
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annyi változatos, egymástól teljesen elüt jellem, mint ezen esemény-

dús nyolcz év alatt. A magasztos, szent czélokért lelkesül idealis-

táktól, a középkor mesés lovagjaira emlékeztet, egész a regényes-

ségig nemes jellemektl, a végletekig áldozatkész és önfeláldozó, a

vaskövetkezetességü és megingathatlanúl hü pártfelektl kezdve, —
a legszemtelenebb csábítókig, a leggazabb árulókig és elvetemedett,

pártváltoztató hitszegkig; a bámulatosan vakmer vitézektl, rege-

beli hsöktl — kiket a néphit még életökben varázservel vett

körül, — a magyar név harczias hírére szégyent hozó gyávákig,

minden árnyalatát feltaláljuk itt a jellemeknek, a kisebb-nagyobb

szereplk között. Minél fogva nemcsak a történetíró : de a lélekbúvár

is b tanúiságot meríthet e kornak és szereplinek beható tanulmá-

nyozásából.

A sok közül, íme, csak néhány fbb alakra akarunk példaként

rámutatni, áUításunk bebizonyításául. Ott van maga a vezérl-feje-

delem, Rákóczi, kinek rajongó honszerelme s magasztos idealizmusa,

önkénytelenül is, anyai nagybátyjára: a hs és költ Zrínyi Miklósra

emlékeztet; a dús, a büszke Rákóczi, az uralkodók ivadéka, egy

XIV. Lajos és Nagy-Péter czár szövetségese, kinek fejét — ha

komolyan akarja — akár a lengyel, akár a magyar korona ékesítheti

vala: de a ki a trón bíbora helyett, kész volt az eltiprott magyar-

ság szabadság-harczosaként ((szegénylegény módjára » sárgunyhókban

táborozni s magát «nem egyszer, de ha kell, százszor is megalázni

édes nemzetéért. "i* Valóban, föláldozóbb, nemesebb, lovagiasabb jel-

lemet nem mutathat fel a magyar történelem. O hitt a végzetszerü-

ségben ; szegény fejedelem, beteljesült rajtad hited: egész pályád

oly végzetszer volt .^ .... És ott a második nagyszabású alak

:

Rákóczinak a síriglan elválhatatlan társa, egyetlen bens barátja, hív

tanácsadója: gr. Bercsényi Miklós. Kitn szervez talentom; b
tanácsú, szikrázó elme, felvillámló kedély; ékesnyelvü, tüzlelkü szó-

nok; nem egyhamar csügged, s még csüggedve is örökké tevékeny;

vasakarat, vasjellem, fényes ész. De büszke, másokat lenéz s maró

gúnyjával vérig ostorozó; jó szerencsében elbízott, balban pedig a
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bajok kútfejét másokban keres. Szilaj szenvedély, ers gylölet,

mindenkin egyaránt keresztúljáró harag, — de rajongásig szeretett

szerencsétlen magyar nemzetéért él-haló, s fejedelme iránt, kihez

lelke mélyébl ragaszkodott, oly szelíd s engedékeny, mint akár egy

gyermek. Csodálatos vegyüléke erényeknek s hibáknak; a tanulmá-

nyozásra véghetetlenül érdemes jellem.

Ott a költi humorú, csapongó szellem gr. Forgách Simon;

nagy aristocrata; kemény katona, a maga módja szerint; h is, miután

a hségre tért, de még hívségében is különcz. A bécsi udvart, mely-

nek körében, s a németeket, kik közt nevelkedett, — szívébl meg-

utálta, gylölte, élesen gúnyolja; de azért a hadakozásban nem tud

a magyar módhoz szokni, olyan rendszeres és pedáns, mint császári

tábornok korában; s még ha megverik is, azzal vigasztalja magát:

«hogy ez legalább rendes bataglia volt!)) A «respublicát)) gylölte,

a jó bort szerette. Szelleme hol geniális, hol hóbortos, mindenesetre

eredeti.

Ott a tábornokok között legnépszerbb öreg Bottyán János,

e nagy vitéz, és szókimondó, katonás, nyers ember; e rege-környezte

hs alak, « kinek testét a golyó nem járta, » kinek híres ezüstbaltá-

ától épen úgy félt az ellenség, — kivált a ráczok — mint rettegé-

nek a « magahitt brigadérosok, ezeres-kapitányok)) ; kinek csak neve

hírére egybeözönlött a vitézl rend, táborok gyltek össze, s bálvá-

nyozott személye láttára, bíztató szavaira, egész kerületek ragadának

fegyvert; a védett nép <('óreg a/d^w-nak, v.j6ltév y^ános >>-n'dk hítta s

a legvégsbb áldozatokra kész volt érte, fáradhatatlan oltalmazójáért

;

ki a mások által elvesztett ütközeteket szokta helyreütni, s a csüg-

gedt lakosságot felvillanyozni. Es míg mellvasáról ártalmatlanul pat-

togtak le a kartácsdarabok : öldökl rohamokkal ersségeket vett be,

renitens városokat tétetett hamuvá, tartományokat hódított meg.

Nem egyszer megfuttatta Bécs alatt József császárt. Homlokát régi

és új harczi babérok környezek. Rákóczit és hazáját szíve legmélyé-

bl szerette ; de Eszterházyval s a többi mágnás-tábornokokkal gya-

korta keményen kikötött: mert szeretett a maga lábán járni, úgy,
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hogy nem egyszer még a fvezér Bercsényi rendeleteit is félretette,

s intézkedett saját feje szerint. Ki merte volna érte bántani? El kellett

az öregnek nézni! wCsak ez (mondja róla gyásznapokban Bercsényi) és

Eszterházy Antal maradjanak meg, — mind semmz 2l töhhiU Mikor

ót Ocskay a trencsényi harcz utáni idkben gonoszul átpártolással

gyanúsítá, sírva esküdött húséget: (w/ajda fzzenek, — úgymond —
nem elég az Isten úgy segéljen/^ S átkozódva kért bosszút a hit-

szegk ellen, felvillanyozá az elcsüggedetteket és bámulatos tevé-

kenységgel küzdött, híven, egész utolsó lehelletéig.

Ott a két Eszterházy, Antal és Dániel. Mindakett derék,

becsületes, jóakaratú, hazafias gondolkozású fúr, és Antal daliás,

vitéz is, (Dániel csonka, beteges avárrzö szent»)y — de mindakett

önállótlan, ingadozó, mások tanácsán járó^ csekély szellemi tehetség

ember. így a gr. CsÁKY-ak is, — kivált a Bercsényi által módfelett

pártfogolt Mihály, — a ki tehetségtelen, lágy, túlóvatos, mondhatnók

:

félénk volta mellett is altábornagyságig vivé, (köszönet érette nagy-

hatalmú sógorának!) de a kinek szelíd lelke hségét, Eszterházy

Antallal együtt, rodostói halálával pecsételé meg. O volt utolsó

tábornoka Rákóczi Ferencznek, — urát legtovább élte túl.

Az ily másodrend alakok közé sorolhatjuk még Thököly unoka-

testvérét s régi tábornokát, br. Petrczy IsTVÁN-t, a ki majdnem

egész életét bujdosásban tölte; a korából kivénhedett öreg gr. Bar-

KÓczY-t; a tapintatos és mérsékelt br. Sennyey IsTVÁN-t; az eszem-

iszom br. Andrássy PÁL-t és GvöRGY-öt; a zegernyés, mérgeld
Orosz PÁL-t; a becsületes, jámbor Buday IsTVÁN-t; a sokféle te-

vékenység Berthóty pERENCZ-et; a reguláris Bagossy PÁL-t, stb.

mind külön-külön egyéni vonásokkal.

Sokkal jelentsebb s kiválóbb tehetségek ezeknél a bár katonai-

lag kisebbrangú Béri Balogh Ádám, e rendkívül ügyes csapat-

vezér, e rettenthetlen hs és törhetlen elszántságú vértanú ; Ebeczky

István, az elejétl végig serény, derék, jeles vitéz; br. Palocsay

György, e költi kedély, szerelmi és merész kalandokban gyö-

nyörköd lovag: de a ki lángoló szerelmét és Károlyival közel
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rokoni vérségét is sokáig alá tudá rendelni politikai hitvallásának ; a

hú CzELDER Orbán, kit midn fnöke árulása meglepett, — inkább

választá a súlyos tömlöczöt, mint hogy hitét szegje, s törhetetlen

húsége t elvégre is kínzópadra s bárd alá juttatá; a beteg testben ers-

lelkú Berthóty István érsek-újvári parancsnok, ki a szigeti Zrínyit

választá mintaképéül; Fodor László, a ki oly büszkén és bátran

halt meg, miként ezen Zrínyi ; Bolforth (Wohlfart) Ádám, kit hon-

szerelme szintén vérpadra vitt; az sz Radics Endre, egykor Mun-

kács, most Kassa hív és hs megvédje; de la Riviére, e kitn
franczia ftiszt, a ki testestl-lelkestl magyarrá tudott lenni s annyi

jeles szolgálatot tn, ügyes RoTTENSTEiN-jával együtt, — második

hazájának, — szelíd jelleméért közszeretetú ember, a társaséletben

bárány, a csatákban oroszlán; a h Eckstein János és Ritter

Erazmus, kik német szökevényekbl ugyancsak szilaj kuruczokká

lnek s hsileg tudták életöket fölszentelni a felkarolt ügyért; az

állhatatos Hellepront, a szenvedélyes Csajághy, a népszer Boné

András és Esze Tamás; br. Perényi Miklós egri várparancsnok;

a dévai — nyers, de hív és igen vitéz — Csáky András; a gör-

gényi nagylelk parancsnok, a hs Ráthonyi János, stb. stb.

Ezek a katonai rendbl; míg a polgári osztályból különösen

kiválnak jellemszilárdságuk által a közmondásos hívség nyakas kál-

vinista «kurucz» Vay Ádám; a pessimista Gyürky Rál, ki bár a

fölvett ügy szerencsés kimenetelében nem bízott, — törhetetlenl

küzd vala érette, egész haláláig, puszta következetességbl. Ok ket-

ten katonai szerepkörrel is bírtak, fszereplésük azonban mégis in-

kább a belkormányzat terén nyílt. Tisztán polgári téren jeleskedtek:

az ékestollú Ráday Pál cancellár, a ki tiszteletreméltó hséggel

szolgála a diplomatia és közigazgatás terén fejedelmi urát, s midn
ennek engedélyével hazatért is bujdosásából: nem tagadta meg elveit,

mert mindvégig a protestáns ellenzék vezére maradt a pozsonyi

országgyléseken ; a becsületes öreg Gerhárd György és Galambos

Ferencz udv. tanácsosok ; a török ügyek vezeti : Pápay János,

Gáspár és Ládonyi Horváth Ferencz, régi bujdosó ; a fényes
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tehetség, de gyászos vég tudós szepesi prépost Brenner Domokos
Antal, Rákóczi ügyvivje Rómában, Versaillesban ; a leleményes

esz pénzügyi tehetség, br. Hellenbach János Godofréd bánya-

gróf; br. Klobusiczky Ferencz, a közjövedelmi tanács elnöke;

Kajali Pál, Jánoky Zsigmond, Sréter János, Kray Jakab,

Nedeczky Sándor, Keczer Sándor, Radvánszky János, Lónyay

Ferencz, Kálmáncsay István, Okolicsányi Mihály, Darvas

Ferencz, Lányi Pál és annyi mások, saját nemében s szerepében

mind jelentékeny ember ; a kikhez még szívesen soroznók a sok

ügyesség Ottlyk György udvarmestert is, ha egész bujdosásáig

megrzött — bár magáról is meg nem feledkez — húségét, Len-

gyelországból való álnok hazaszökésével be nem mocskolja ; s a

szegény, szerencsétlen ifjú CLEMENT-et, e geniális diplomatát, ha t
utóbb a nyomor és az áruló Vetéssy csábításai oly gonosz utakra

nem terelik, melyek elvégre is irtóztató halálra juttatták Berlinben.

Az erdélyiek közül aránylag igen kevesen emelkedének ki a

Rákóczi-korban. Legels e kevesek között gr. Pekry Lrincz tábor-

nok, kit Bercsényi, közeli vérrokonságáért s régi barátságáért, kiválóan

emelt. Vitéz férfiú, egy ideig igen szerencsés hadvezér, de pártfogó-

ját kivéve, senkivel meg nem fér, alattomos, fondorkodó jellem,

s az eszközökben nem nagyon válogatós. Különben fejedelméhez

holtig hív s megérdemlett mellztetését erslelk lemondással tr.

Jónak, rossznak conglomeratuma. Utána gr. Mikes Mihály és

ifj. gr. Teleki Mihály válnak ki; nem annyira tehetséges: mint

lelkes, kitartó, következetes, példás hség emberek. Mindakett

derék, igaz, egyeneslelk hazafi, amaz kivált a Székelységen, emez

a vármegyei urak közt irányadó. Szeretett fejedelmüktl érzékeny

búcsút véve, fogadták el utólag a szathmári békét, s küzdöttek

késbb annak fentartásáért a bécsi reactio ellen. Ep ily egyenes,

igaz hazafiak valának az eleinte hadvezérül is mködött Thorocz-

KAY István s a két öreg Barcsay : Mihály és Ábrahám ; derék,

h, régi szabású emberek, Apaífy korszakának él reliquiái. Végül

még a korán elhunyt, tiszta hazafiságú br. Orlay MiKLÓs-t s a te-
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hetséges, de haszonles és cselszöv br. Száva Mihály-I említhet-

jük, ki eleinte hatékony mködését, undok elpártolással homályosítá

el. A többiek (Rákóczi híveit értjük) mint br. Kemény Simon,

gr. CsÁKY László, Jósika Dániel, br. Bánffy László, gr. Petky

Dávid, Lázár Ferencz stb. kisebb szerepkörek, vagy egyéni kidom-

boruló jellemvonással nem bírók.

Az erdélyiek közül egy árúlót említénk. Magyarországon is jó

számmal voltak ilyenek. Föntebb készakarva mellztük ket, —
most kezdjük a nagyján : Károlyi SÁNDOR-on. Mi ugyan t inkább

csak a kétes jellemüek közé sorolnók, s árúlónak csak félig, neveze-

tesen csak fejedelemárúlónak, s nem hazaárúlónak tartjuk. Ugyanis

jó urát, fejedelmét rút háladatlanúl, s Lengyelországban csak alig

pár héttel elbb ismételt húségesküje megszegésével elárúlá: azon-

ban a hazát — legalább hite szerint — megmentette a szathmári

békekötéssel. De e békekötésért pogányúl megfizetteté magát a csá-

száriakkal, s alkudott a bérre, mint akármely kufár. Károlyinak, a két-

ségkívül igen tehetséges, s ha akarta, tevékeny Károlyinak mködését

általában elejétl fogva piszkos önzés és telhetetlen, csúf haszonlesés

bélyegzi. Rákóczi táborába is nem meggyzdése, nem az ügy iránti

lelkesedés vezéreié t: hanem egyéni önz indokok, a bécsi udvar

által megsértett hiúsága, a tapasztalt kicsinyeltetésért éreztetni kívánt

bosszúállás, és az akkor már a kuruczoktól elözönlött alföldön fekv

jószágainak megmentési vágya. Ezen okok miatt ln kuruczczá. Mint

Rákóczi tábornoka pedig, személyét a csaták veszélyének alig, vagy

épen sohasem tette ki, s nagyon óvatos volt; a tiszántúli hadtestet

a jövend idkre tartogatta, hogy általa, mint övéi által, a hatal-

mat majdan kezébe keríthesse, s urává lehessen a helyzetnek. A leg-

kisebb mellztetésért makacsul sértve érzé magát, s mindjárt kész

volt a magánéletbe vonulással fenyegetdzeni
;
pedig, — dehogy tette

volna meg! Hiszen a háború kitn eszköz vala számára mérhetet-

len kincseket gyjteni és családját emelni. Fegyelmetlen katonáinak

szembehúnyva engedett zsarolni, pusztítani széjjel az országban, —
csakhogy is gyjthessen, halmozhasson aranyat aranyra, ószágot
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jószágra. De, ha a viszonyok kényszere az ó anyagi érdekeit csak

kissé érinté is : tüstént rendkívül érzékeny és ingerült lett. Mily

óriási ellentéte e tekintetben is az önzetlen Rákóczinak, Bercsényi-

nek, Bottyánnak, Eszterházy Antalnak ! . . . Dicséretére szolgál azon-

ban, hogy a szathmári béke további megtartásáért, — IIL Károly

ministereivel s a volt labancz furakkal szemben, — gr. Pálffy Já-

nossal együtt mindent elkövetett, s ezáltal legalább az alkotmány-

ügy köri érdemeket szerzett. Igaz ugyan, hogy e békekötés az

miive vala!

Kétes jellemekúl mondhatók még Szluha Ferencz, Rákóczi-

nak érsek-újvári biztosa, ez igen eszes, politicus f, jeles latin szó-

nok és stylista, s kitn jogász; a ki amaz elsrangú ersség capi-

tulatiójáig híven és hasznosan szolgála a magyar Confoederatiót : azon-

ban PálíFytól megnyeretvén, e capitulatió létrehozatalában gyanús

szerepet játszott; utóbb pedig folytonosan emeltetve a bécsi udvar-

tól, egyik feszközévé ln a pragmatica sanctió létrejövetelének.

Tehát az egykor oly véresszájú kurucz Szluha, — végi ugyancsak

híres tányérnyaló aulicussá ln. Néhai és utóbb vallott elvei között

mindenesetre nagyon szembetn a különbség. Ilyen továbbá Szent-

IvÁNYi János is, egykor Rákóczinak bens híve, palotás-ezredese,

tanúit — bár nem vitéz — katona: de a ki Munkács feladásakor

rögtön megfordul. Pálífy kegyeltjévé, kir. tanácsossá, fispánná lesz,

s úgy, mint Szluha, ítélmesterré és báróvá.

A határozott, menthetetlen árúlók, jellemtelen hitszegk közé

kell sorolnunk br. Andrássy István tábornokot, a ki a hségére

bízott Lcse városát, egy rossz n által elcsábíttatva, gyalázatos

módon juttatá német kézre, és maga is dühös labanczczá ln. Az

árulásban t és mindeneket messze föllmúlá még Ocskay László

dandárnok, ki az általa többször próbált hitszegéseket egész a köz-

erkölcsiség elleni orczátlan lázadásig, a jellemtelenség netovábbjáig

vitte, s számos más gonosztettel : gyilkossággal, erszakkal, rablással,

hamis eskükkel, rágalmazásokkal, mások becsületében gázolással,

zsarolásokkal, stb. tetézé. De e kiváló híres kalandorról alább igen
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bven lészen szó. Mellé sorolhatjuk az ó 1708-iki végzetes árulásá-

nak elkészítjét: Pyber László nyitrai püspököt. A nagyhír sze-

mélyes vitéz és oly szerencsés i^ú hadvezér : Bezerédy Imre is hit-

szegéssel szennyezé be ragyogó hírnevét; de az bukásának tragi-

cuma van; , bár nagyot vétett, jóval magasabban áll a történelem

ítélszéke eltt az Ocskayaknál. — Sokkal közönségesebb árúlók

valának nála a jellemtelenségben megrögzött vén cselszöv és kon-

kolyhint Okolicsányi Pál és gr. Szent-Iványi László, hajdan

Caraífa vértörvényszékének tagja, aztán szájas kurucz, míg Radvánszky

a szemei közzé nem vágta martyr atyjának ártatlan vérét; — a

Rákóczi és XIV. Lajos által fölemelt Kökényesdi br. Vetéssy László,

ki ügyes diplomatiai mködését hamisításokkal s árulással végzé be

;

a szájas, de gyáva ügyvéd : Platthy Sándor ; a különcz és hóbor-

tos minorita-barát: br. Andrássy Miklós csapatvezér, azután szö-

kevény; a régi hitszeg br. Pongrácz Gáspár ezredes, kinek sem

itt, sem ott nem volt becsülete ; Scharqdy (vagy Sarodi) János, ki

miatt a nagy-szombati ütközet, Grainer Antal, ki miatt Sümegvár,

TuRCSÁNYi János, ki miatt Bottyán-vára elveszett, s Thuróczy

Gáspár ezredes és br. Révay Mihály alezredes, a kiket Ocskay, s

Neumann ezredes, a kit Andrássy példája szédített vala el; Brémer

Antal ezredes, ki a titkos levelezésen rajtakapatván, a szécsényi

táboron fbelövetett ; Szabó Mátyás alezredes, ki a gyönge br. Révay

Gáspár ellen lázadást forralván, Nyitra várát, Szabó Máté, a ki

Hatvant, és ifj. gr. Barkóczy Ferencz, a ki Csicsvát árulóul csá-

szári kézre juttatá, s azonföll még ártalmas tudósításokkal szolgált

;

egyik gr. Csáky István, a ki Hadaddal magát is eladá; Bottka

Ádám, Szegedy Ignácz és Bezerédy többi bntársai; Ebeczky

Ádám, ki derék vitéz bátyja Istvánnak ezredét vezette álnokul a

németek közé; i^. gr. Zichy Pál, ki az emigratio körében 1711-ben

az osztrákoknak kémszolgálatot tn ; végre a gaz Hártl János

Erazmus, egykor császári rnagy, késbb kurucz hadiszemle- biztos,

a ki Lengyelországban 2000 osztrák aranyért Bercsényi gróf meg-

gyilkolására vállalkozott.
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íme, min lajstroma a bnösöknek, kiknek azonban csaknem

mindegyikét csodálatos módon utolérte a nemezis bosszuló keze.

Megjegyezzük, hogy azokat, kik — habár némi hithagvással is —
pártot változtatván, azután nyugalomra térteky épen nem soroltuk

ide ; ezeket nem tartjuk árúlóknak : hiszen a legtöbbet a kényszerség

s a felkarolt ügy jövjében való reményvesztés vezette oda. Mert

<ypauci habent doniun martyrit /

»

Es nem szólunk az elejétl fogva császárpárti furakról: egy

hg. EszTERHÁZY PÁL-ról, gr. Pálffv MiKLÓs-ról, gr. Illyésházy

MiKLÓs-ról, gr. Erdódy GvöRGY-rl stb. stb. sem. Ok következetes-

ségbl — s rang- és vagyonkórságból !
— tették, a mit tettek ; lehet,

hogy meggyzdésük szerint is. Azonban szólnunk kell azon magya-

rokról, kik ámbár kezdettl óta császáriak : de a német és rácz had-

seregek élén önnön hazájok, nemzetök ellen harczolának mindvégig.

Ok az uralkodó iránti hséget a haza iránti hségnek, katonai köte-

lességöket hazafiúi kötelességöknek eleibe tevék ; sok kiontott magyar

vér nyomja lelkiismeretöket, számtalan kirablott, fölégetett város és

község pusztulása jelzé hondúló kezeik nyomát, — számoljanak

érette a történelem ítélszéke eltti De azért k, már csak jellem-

következetességöknél fogva is, följebb állanak az Ocskayaknál.

Ilyenek : gr. Pálffy János bán, kinek kezén bár a nemzetközi

jog és cartelle ellenére kivégeztetett hs Balogh Ádám, Tarics és

más kurucz tiszteknek méltatlanul kiontatott vére piroslik, s lelkét

a martalócz horvát-rácz hadakkal kivált Dunántúl elkövetett istente-

len kegyetlenségeken, pusztításokon, Ocskay s mások elcsábításán

kívül sok ámító hazugság, néhány hamis eskü és orvgyilkosokkal való

czimborálás terheli, — mindazáltal azt is el kell ismernünk, hogy

az alkotmánynak a szathmári béke által lett megmentésében s a

katonai és udvari reactionárius párt törekvései akadályozásában

elévlhetlen honfiúi érdemei vannak. Ezen érdemekbl nem csekély

rész illeti meg Pálfíy jó szellemét: br. Ebergényi László cs. tábor-

nokot, ki a heves természet és a békealkudozásokat több ízben

már-már türelmetlenül félbeszakítani akaró bánt mérsékelni, vissza-
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tartani tudta, s e nemes tettei által enyhíté haza elleni harczolásá-

nak bnét. Nem tanúskodik ily enyhít körülmény az 1671-ben

lefejezett országbíró fia: if]. gr. Nádasdy Ferencz, szintén császári

tábornok mellett, a ki rebellis eredetét megtagadó vakbuzgalommal

ontotta a magyar vért, gyötrötte honfitársait, st szolgaiságában még

anyanyelvét is németre változtatja vala. Jobb magyar volt nálánál a

• semper fidelis» vén gr. Koháry István, a ki múltjához híven szol-

gála császári urait, s br. Gombos Imre tábornokkal együtt néhány

hadjáratban is részt vn a német vezérek oldala mellett, — azon-

ban, midn látná, hogy ezek közt, Pálífyt, Ebergényit, Nádasdyt

kivéve, a többi magyarnak, bármily hséges is, nem sok becsülete

van : ott hagyá a táborokat, s félrevonult Budára, majd Fraknóra,

Lékára. A két gr. Drasskovich, — János és Ádám — úgy a három

gr. EszTERHÁZY — József, Gáspár és Ferencz — szerepe a fönteb-

bieknél jelentéktelenebb, ámbár k is küzdenek hazájok ellen, és

hozzá még az utolsó, becsületszavának magyar mágnáshoz legkevésbbé

ill megszegésével szökött meg a kuruczok fogságából.

Mi, ennyi sokféle jellem, ennyi szerepl közül ezúttal hármat

választunk ki : Ocskay LÁszLÓ-t, Bezerédy iMRÉ-t s Béri Balogh

ÁDÁM-ot, a kiknek bár jellemök egymástól nagyon különböz, —
mindazáltal igen sok rokon vonás van életök pályáján. Mind a három

a középnemesi osztályból származott; mind a három a hadi pályán,

önerejébl emelkedett föl és kapott nagy hírre, bámulatos vitézi

tettek által ; mind a három ugyanazon katonai rendfokozatot : a dan-

dárvezérséget érte el; s mind a három ugyanazon végzetes módon

fej ezé be harczias életét, — hóhérpallos alatt. Csakhogy, míg a

sokszorosan áruló Ocskayt s a szerencsétlen, megtántorodott ifjú

Bezerédyt, a saját nemzetök kívánta megtorlásban érte utói a bosszuló

igazság keze : addig a hs Balogh Ádám, rendíthetlen állhatatossá-

gának, hségének, honszerelmének ln áldozatává, s egyúttal a haza

és szabadság martyrjává — a németek vérpadán.
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Tetteiknek számos, emlékezetre méltó részlete, s különösen buká-

suknak története még mind máig homályba van burkolva. Sok évi

búvárlat és gyjtés után mi abban a helyzetben vagyunk, hogy

tömérdek eredeti új adattal rendelkezvén életpályájukról s tragicus

végükrl : az eddig ismertnél — úgy hiszszük — teljesebb és élén-

kebb képet festhetünk róluk, s egyszersmind a fölöttük borongó

homályt eloszlathatjuk. Mennyire sikerlend a valóságban e czélunk?

és mennyire sikerült a jelen munkában Ocskayról ? — a t. olvasó

kegyes ítélete alá bocsátjuk-
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Ocskay László általános jellemzése, — Családi származása, neveltetése ; ifjúkora 1700-ig. — Át-

szökik a francziákhoz, meg vissza a császáriakhoz, majd Rákóczihoz, (1703.) — A tiszai átkelést

kierszakolja; ezredessé lesz. — Meghódítja Lévát, Korponát, Bozókot, Selmeczet, s Nyitráig

hatol. — Ocskay házassága s tétlen heverése Léván. — A cs. kir. hadsereg Lévát visszafoglalja

;

Ocskay Zólyom alatt párbajt vív Bottyánnal ; zólyomi dönt diadal. — Elnyomulás a Morváig

Ocskay els betörése Ausztriába, s a határszéli beütések hadászati jelentsége.

Kemény vitéz, gyors és ügyes csapatvezér, — jellemtelen kalan-

dor. Semmi más. Magyarországon hamar id alatt nagy hírre kapott

st Európát is bejárta neve. Sren fordul az el (gyakran mini

« General Oczkay)>, ámbár csak dandárnok volt) a német- és lengyel-

országi egykorú hirlapokban, franczia, belga s német évkönyvekben, röp-

iratokban, angol és hollandi követjelentésekben; st még az olasz és

spanyol «gaceták»-ban is föllelhetjük az Otzkay, Ochkay nevet. Bécs

és Brünn környéke egyaránt jól ismeri s rettegi vala t; Ausztria

s Morva határszéli lakói pedig — kiknek több éven át rettent osto-

ruk volt — páni félelmökben úgy hittak, hogy «(2 tz fejedelmééiig

^Rákóczi villáma)).^ Valójában, a lovas vezér Ocskay oly sebes,

tüzes, rémít és romboló vala, mint az isten-nyila; olyan gyorsan,

olyan pusztítva járt. A hová bevágott, — ott égett, omlott min-

den. Az örökös-tartományok történetkönyveibe vérrel és lánggal írta

bé nevét; hazájáéba dicsséggel és — gyalázattal. Hs volt, tagadha-

tatlanul; de jellemtelen ember és a legocsmányabb, többszörös áruló.

Vitézi kardját nem egyszer gyilkosmódra kiontott vérrel mocskolá

be; jellemszilárdságról, erkölcsrl, becsületrl fogalma sem vala. —

* Kolinovics Gábor Commentárjai, vagyis : História mottium Rakoczianorum.

Kézirat a Nemzeti Múzeumban, lat. folio 389. és 391. Olykor változó czímek alatt is.

A szerz által s. k. írott és 1728-ban sajtó alá teljesen elkészített eredeti példány —
néhai Gyurikovich György gyjteményébl — jelenleg birtokomban. Ennek czítne

:

((Gabr. Kolinovics Senquicziensis Historiarum de rebus novissimse Confcederationis

üngaricse . . . Libri XII.); 1149. 1. Vannak benne a föntebbi mvektl némi — javított—
eltérések is.

Thaly K. : Ocskay László. I. o
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Nagy szószátyár, híres dicseked, hamisan esküv, hitszeg, mások

felett mód nélkül hatalmaskodó ; megrögzött iszákos, korhely, parázna

és garázda, szegényembereket nyomorító. Az egész kuruczvilág sze-

repvivi közt nem találunk nála elvetemúltebb, elíajzottabb em-

bert, — s épen azért választottuk t jelen tanulmányunk tárgyául

:

hadd legyen föltúntetve alakja kétségtelen hitel egykorú tudósítá-

sok nyomán a maga eredeti valóságában, s szolgáljon prototypjeúl

az azon korban élt gonoszoknak. Mert egyike vala a szabadságért

nemesen küzd bajnokok soraiba srn tolakodni szokott ama jel-

lemtelen kalandoroknak, kiknek a közmorált kihívó gaztettei, a fényes

képnek rút árnyait képezik, dics összhangját elhomályosítják, st
annak kitörlhetlen foltjai. De élénk tanúiság az ily^ minden nemzet

történetében elforduló egyének élete arra is^ hogy a kérlelhetlen

végzet elbb-utóbb utoléri a hitszegket^ pártváltoztatókat ; továbbá

arra, hogy a legfényesebb egyéni vitézség s vezéri ügyesség, ha

erkölcsi alappal^ jellemmel nincsen párosulva, — semmit sem ér,

st a történelem ítélszéke eltt az ily ember alakja — még söté-

tebben áll.

Ocskay László Nyitra vármegyének egyik legrégiebb adományos

s elkel birtokos nemes családjából, — mely nevét és elnevét

si fészkétl: a napjainkig általa bírt Ocskó helységtl vette, —
származott. Nagyatyja Zsigmond, az srégi Elefánthy-család egyik

tagját, Máriát bírja vala nül, kitl gyermekei: Mária, gr. Eszterházy

Jánosné, és János. E Jánosnak nejétl, Petrczi Szent-Mihályi Évá-

tól született fiai valának : László és Sándor;^ amaz dandárnok, emez

ezredes Rákóczi alatt.

Az elkel nemzetség s jómódú szülk, természetszeren, rang-

jukhoz ill, gondos nevelést igyekeztek adni fiaiknak. Korán kifejlett,

ers, izmos termet, de egyszersmind heves és féktelen véralkatú

elsszülöttüket a nevelés és oktatás terén akkor oly hírneves jezsuita-

* Nagy Iván : Magyarország családai, VIII. köt. 198., 200. és 326. lap. Azonban

nem oly sorrendben, mint állítja : Sándor és László, mert az egykorú levelezésekben

mindenütt Sándor mondatik a László öcscsének; amintbogy kétségtelenül László vala

az öregebb.
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rendnek nagy-szombati, Szent-Adalbertrl czímzett gymnáziumába

adák, a világi alumnusok közé.^ Fbirtokaikhoz : Ocskó- és Borihoz

Nagy-Szombat közel fekszik, s így módjukban áll vala íiok elmene-

telének személyesen is gyakrabban utánanézni. Az 1680. táján szü-

letett fiú- 1695—96-ban a harmadik latin grammatista osztályt végzé;

azonban daczára a jezsuiták ösztönzése s szüléi felügyeletének, — a

tudományok terén épen nem tn elhaladást,^ sem kedvet nem
érzett. Ellenben testileg már ers, nyalka ifjúvá fejldött, midn
i6-ik évébe fordúla. S az iskolai élet fegyelmét trni nem akaró

vére, más, korlátlanabb, regényesebb élet után vágyódván : minthogy

a ma 9-ik sz. a. ismert gr. Nádasdy-féle, akkor gr. PálíFy János

huszárezrede '^ számára, a közeli Sasváron és Holicson a toborzás

épen javában foly vala : a fiatal Ocskay László kiszökött Nagy-

Szombatból, s katonának állott. Tehát már 15 éves kora után Mars

fiai között foglala helyet.^''

Az ezred az Alsó-Duna mellé, a török végekre indíttatván

:

Ocskay, vitéz és hadvezérnek született fparancsnoka Pálífy János

gróf vezénylete alatt részt vn Savoyai Eugen diadalmas hadjára-

taiban; melyekben is a huszárság leginkább elrsi, kémszemlézési,

takarmányozási (fouragieren), üldözési és zsákmányolási szolgálatokra

használtatván, — ily alkalmakkor tömérdek kaland kínálkozott a

merész hadfiaknak, kik közül a fiatal Ocskay valószínen nem maradt

az utolsó. Azonban már ekkor, — oly igen korán! — megkezdé

a bnös kalandokat is. Els gonosztette már ezen idre esik. Mi volt

légyen ez ? nem tudhatni ; csak annyit mondanak, hogy büntetésül

hóhér vágta le érette az egyik fülét,^

1 Kolinovics idézett mve, 798. 1.

2 Ha — Kolinovics tanúsága szerint — Ocskay L. 15-ik éve befejeztével állott

be a Pálfíy-ezredbe s ott a spanyol örökösödési háború kitöréséig öt évet szolgált:

akkor szükségkép 1680—8i-ben kellé születnie, s 1695—96-ban lennie huszárrá.

3 Latinul csak igen keveset tudott, st az írásban is oly gyönge és gyakorlatlan

vala még ezredes és dandárnok korában is, hogy leveleit majd sohasem írá sajátkezleg,

és neve aláírásán is meglátszik, hogy a betket csak egyenként, nagy-lassan pingálá.

4 Ezen legrégibb magyar reguláris huszárezredet 1688-ban állítá gróf Czohor

Addm, s egy év múlva átadá vejének, gróf Pálffy Jdnos-n^^ kitl viszont 1700-ban

báró Ebergényi László-V2. ment át. (K. k. Militár-Schematismus. — Kolinovics, id. m.)

5 Kolinovics, 799. 1.

6 Archiviim Rdkóczianum, I. oszt. VI. köt. 75. 1.
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Az ekképen megcsúfított ií] pedig még azért nem jámborodott

meg, st újabb gonosztettel tetzé elbbeni vétkét. Mert nem soká

reá, — miért? miért nem? — haragra gerjedve, (hiheten, részeg-

ségében) egy Tisza nev fiatal katona-társára, megölte t; s azzal,

mint gyilkos, halálos büntetéstl félvén, elszökött ezredétl, beosont

az ellenséges Temesvárra, és ott,— hogy ki ne adják— törökké ln,

környl is metéltette magát."^^ E dolgait azonban késbb annyira el tudá

titkolni, hogy azok, félfüle daczára, csak 1708-ban nyilatkozának ki.

Tehát már mint 17— 18 éves gyermek-iQú, hóhér által gyaláza-

tosan bnhdött, gyilkosság katonaszökevénynyé és pribékké ln.

Egyedüli mentségéül az szolgálhat, hogy e tények kétségtelen bizo-

nyossága — az egy levágott fülön kívül, a mi különben csatában is

megeshetett rajta — még mind máig kiderítve nincs, és csakis

1708-iki nagy árulása után kezdett azoknak híre szállingózni; más

részrl azonban az is tény, hogy Ocskayt kortársai kivétel nélkül

bélyegzett elélet embernek tartották. Lassú elmenetele a Pálffy-

ezredben is erre mutat, holott különben tagadhatlan személyes vitéz-

sége s katonai képessége mellett, mint elkel családbelinek, PálíFy

részérl bizonyára nagy kedvezése lesz vala.

Viszont csakis ezen családi tekintetnek s PálíFy pártfogásának

tulajdonítható, hogy midn a karlóczi békekötés (1699.) után a kalan-

dor Ocskay, a törökösködést megunja vala, fbenjáró büntetés nél-

kül visszatérhetett ezredéhez. Különben jól tudjuk, hogy azon kor-

ban — st még a múlt század elején is, kivált harczias idkben — a

kemény katonákúl ígérkez vérengzk és gonosztevk megbünteté-

sének egyik legszokottabb módja, épen a sorezredekbe való besoroz-

tatás volt.

Az 1700-ik évben gr. PálíFy János egy vasas-német ezred tulaj-

donosává neveztetvén ki, huszárezredét átadá báró Ebergényi László-

* Bercsényi írja az imént idézett helyen, 1708. szeptember 14-ikérl Rákóczinak:

^Már az félelem boszúra kezdett fordulni; szidják Ocskayt, s ott (Trencsénben) hírlelik,

az kit soha felle nem haUottam, hogy már az hóhér metszette vala el egyik fülét —
s igaz is, hogy fületlen, — és hogy feleségének testvéröcscsét megölvén (egykor),

Tömösvárott törökké lett vala, környhnetéltetett, — nem csuda hát, ha hitiszegett !»

E vád úgy értend, hogy Ocskay, a meggyilkolt ifjúnak nvérét késbben (1703O vévé

nül, mert 1697—98-ban még ntelen vala.



OCSKAY LÁSZLÓ. 21

nak. Ez, mivel a spanyol örökösödési háború az 1701-ik év elején

kiütött, ezredével a Rajna mellé, Bádeni Lajos táborába rendeltetek.

Itt, a Philipsburg alatt vívott csatában, mely 2000 francziának került

életébe, az ezred és Ocskay László személy szerint is igen kitünteté

magát.^ De azért, — hiheten, bélyegzett múltja, részegeskedése és

garázda fegyelmetlensége miatt — magasabb rangra nem emelkedhetett

a — tizedességnélr Pedig már öt évet szolgált az ezredben. A nagyra-

vágyó i^út, — a ki vitézségének és katonai tehetségének tudatát

tán kelletén túl is érzé — bánta ez a mellzés; nyugtalan vére is

újabb kalandra ösztönözte t. Es mivel tudomásának kellett lennie,

hogy mióta a Lengyelországba menekült ifjú Rákóczi herczeget és

gr. Bercsényi Miklóst XIV. Lajos király pártfogásába vévé, az elé-

gedetlen Magyarországból saját akaratuk ellenére a rajnai és olasz-

országi harczterekre hurczolt huszárezredekbl némely kalandosabb

természet magyar vitézek már is kezdették magokat elfogatni, vagy

épen átszökdöstek a francziákhoz, kiknél szíves fogadtatásra találtak

:

is tehát ezek példáját követte, és így már másodízben ln had-

szökevénynyé ; vagy elfogatta magát, s szolgálatot vállalt.^

A jó könny-lovasságban hiányt szenved franczia hadsereg

örömmel látta soraiban a kitn magyar huszárokat, kikbl késbb
egész ezredek (Ráttky György, báró Vetéssy László, gróf Bercsényi

László, gróf Eszterházy Bálint, Pollereczky Mátyás stb. ezredei)

alakíttattak, ekkor azonban még csak egy külön huszár-osztály léte-

zett, a kir. testrség idegen csapatai között. Ocskay hséget esküvék

a franczia királynak, és ennek magyar testrcsapatában hadnagyul

alkalmaztatott.^

1 Kolinovics, id. m. 799. 1.

2 U. o. V. ö. Kovács János levelét Csábrág várából 1703. szeptember 15-érl

gróf Koháry Istvánhoz: «Korponát nem Géczy Zsigmond vette meg, hanem valami

Ocskay ezeres-kapitány, a ki ezeltt — a mint Rétey (Ferencz) uram beszéli — Impe-

riumhan káprály volt^^ Továbbá ugyancsak Kovács J. írja Csábrágból két nap múlva:

«... Ocskay László, a ki Ebergényi regimentihen káprály volt nem régen, elöljárój ok.))

(Herczeg Koháry-levéltár, Szent-Antalon.)

5 KolÍ7iovics a.z i. h. ugyan elfogatását említi : de 1708—1710-iki levelek szerint

úgy szökött volt által, a mi egyébiránt majdnem egyre megy, minthogy franczia szol-

gálatot vállalt; s ez a lényeges, mert ez által tré meg katonai esküjét.

4 Kolinovics.
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De, ezen elléptetés s a kínálkozó szép jöv daczára, itt sem

tudott állandó lenni. Vagy a franczia hadseregben az osztráknál még
szigorúbb fegyelmet nem túrheti vala féktelen, szilaj természete,

avagy az idegen nemzet szokásaival megbarátkozni egyáltalában nem
tudott, — elég az hozzá, hogy volt ezredénél életének titokban

kegyelmet szerezvén, csakhamar megszegé XIV. Lajosnak letett

hitét is, és a francziáktól visszaszökött az osztrákokhoz.^ Itt ugyan,

elkel családja tekintetéért, ismét elengedték büntetését, legalább

a halálos büntetést, (mert, hogy hadi fogságban nem últ-e? azt ada-

tok hiányában nem tudjuk), azonban franczia hadnagyi rangját csak-

ugyan el nem fogadhatták, — tehát megint csak tizedessé tevék.''^

Ezen lefokozás az ambitiosus embert elkedvetleníté ; valószínleg

már is megbánta visszaszökését : de immár a francziák közé többé

nem mehetve, hazájába vágyott. Reá is beszélé még hét társát, s

álnok módon útlevelet kerítvén, nekivágott velk nagy Németország-

nak. A hosszú út közben minduntalan hasonló igyekezet szökevé-

nyekkel találkozván : ezeket is maga mellé szedte, úgy, hogy mintegy

hetven elszánt vitéz legényre szaporodott csapattal ^ éré el Magyar-

ország határát a Morva vizénél.

Történt ez az 1703-ik év június havának elején, mikoron Rákóczi

párthívei Bereg, Szathmár, Ugocsa vidéki támadásának híre már a

nyugati határokra is elhatott vala. Ocskay csapata, mint afféle mar-

talócz had, Pozsony s Nyitra vármegyékbe érkezvén, szétoszlott a

falukon, s több olyas kóborlókkal zabolátlanul dorbézoltak, ittak-

ettek, erszakoskodának a községekben, nemesek házain, urasági

majorokban. A nép még rejtegette ket, s ha a vármegyék katonái

által üldöztettek : az erdkön, berkeken lappanganak.^ Vezérök azon-

1 Kolinovics.

2 U. o., 799. 1.

3 U. o.

4 Mdtydsovszky László nyitrai püspök és fó'korlátnok írja Bécsbl 1703. június

24-érl Skarbala András kir. tanácsos és Nyitra-inegyei alispánnak Galgóczra : öMocso-

noki gondviselm azt írja, hogy a minem Imperiumhúl leszökött katonák Negyed és

Farkasd táján lézengettek volna, vévén parancsolatomat, azonnal megindult persecu-

tiójokra ; de id eltt, — hihet, megtudván valakiti ellenek való rendeléseket —
elébbállottak.)) Még kett, hallom, ott lappang Negyeden : azokat fogassa el Kegyelmed

és küldje Lipótvárba, ((hasonlót elkövetvén több afféle szökövény katonákkal, mellyeket
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ban oly vakmer volt, hogy tanulókori lakó-városába Nagy-Szom-

batba is bemerészkedett. Itt, a rokon Semseyék házánál mulatóz

vala: midn tulajdon ezredének alezredese báró Pongrácz Gáspár,

a ki ugyancsak Nagy-Szombatban újonczozott, hírét veszi Ocskay

ottlétének; reáküld, elfogatja mint szökött katonát, és keményen

vasra veretve, tömlöczre vetteti.^

Ekként komoly kelepczébe keveredett, — de neki állandó sze-

rencséje vala. Ugyanis rokonai mindent elkövettek, hogy verket

megmentsék a — sokszorosan megérdemlett — bitóhaláltól vagy

fbelövéstl ; s Pongrácz Gáspár sem volt (mint késbb ki fog tnni)

catói jellem : kérésekkel, ajándékokkal reá engedte magát bírni

Ocskay kibocsátására, oly föltét alatt mégis, hogy ez kötelezi magát

a német birodalomból általa lehozott katonákat összeszedni, és velk

az ezredhez visszatérni.^ Minthogy pedig ezek szanaszéjjel, már a

harmadik-negyedik vármegyében is bujdostak: az alezredes még had-

gyjt pátenst is szerzett Leopold császártól Ocskay számára, kergeté-

sök, összeszedésök végett.^ S Ocskay megindult az erdknek, berkek-

nek, majoroknak, falvaknak, megyéri-megyére. Már Zólyomban járt,

elzüllött kóborlóit összegyjtvén, midn Breznóbányán Rákóczinak sze-

mélyesen az országba érkezésérl hírt vesz, s egyszersmind felszólítást

:

csatlakozzék a hazai ügyhöz ! Es Ocskayt ez egyszer magával ragadá

a lelkesedés, — vagy talán a préda és szereplés utáni kívánság, a

zabolátlan élet szeretete, újabb kalandvágy. Egyet gondolt, s ott

hagyá zászlaját immár ötödször^ és mindenre elszánt martalócz-lovasai

élén nekiváltott a polonkai szorosnak, s Gömörön át Putnoknak,

Tokajnak. Itt, a révészek Rákóczi jobbágyai lévén, örömest átbocsá-

ták az urok segélyére sietket,* kikkel útjokban még a hasonló régi

mindenütt persequálni köll ; rövidnap más rendbéli Felsége parancsolatja is fog

menni az iránt Nemes Vármegyékre.)) (Eredeti levél, Nyitra-megye levéltárában.)

1 Kolinovics, 2CL i. h.

2 U. o. Ezúttal Ocskaynak — közszokás szerint — bizonyára reversálist is kellé

adnia magáról, s övéinek érette néhány ezer forint erejéig jótálló kezeslevelet. Más-

különben kibocsáttatása el nem képzelhet.

3 Kolinovics, az i. h.

4 Szintén Kolinovics-néil. A Kaprinay-gyjtemény XLII-ik kötetében foglalt

egykorú jezsuita-naplóban pedig Ocskaynak Rákóczihoz állása úgy beszéltetik el, hogy

Ocskay a Tiszánál hadat gyjtvén a francziák ellen : mikor már vagy kétszázat össze-
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katonákkal Debreczen, a derecskéi puszták és Szolnok fell érkez
Thököly-féle volt fhadi-tiszt Borbély Balázs is egyesült.^

Az ekként megszaporodott harcz- és kalandvágytól ég csapat

olyannyira nekibátorodék, hogy noha idközben, június 28-án, Rákóczi

elveszte a munkácsi harczot és ismét a hegyekbe vonult, — Ocskay

és Borbély fényes nappal, katonai rendben, a gyzelmes Monte-

cuccoli-ezred szemeláttára nyomult el a munkácsi vár ágyúi alatt,

mégpedig a tiszántúli nemességtl harácsolt zsákmánvnyal meg-

rakodva, a Beszkidek felé. Rákóczit Zavadkánál találták,*^ és hsé-
get esküdvén neki, k képezték els rendes lovas csapatát. Külön-

ben Rákóczi összes lovassága ekkor még csak 400 emberre ment,

mígnem Bercsényi gróf is kiérkezék a Lengyelországban fogadott

két század dragonyossal, két század Wisnioweczky herczeg-féle len-

gyel lovassal, s 200 oláh gyaloggal. A magyar gyalogság is mind-

egyre szaporodván: elhatározák a síkságra leereszkedni.

Az ezután történteket, a háború villámgyors terjedését és els

nagymérv hódításait, részletesen elbeszélik a fejedelem Emlékiratai,

úgy egyéb történeti mvek ; ^ melyeket mi ezúttal tárgyunkhoz képest

mellzvén, csupán az Ocskay szereplését közelebbrl érint moz-

zanatokrúl szólandunk. Ilyen mindenekeltt a tiszai átkelés kier-

szakolása^ a mi Rákóczira nézve ffontosságú volt, t, i. hogy a Boné

András és Szcs János alatt fegyvert fogott 7—8000 fnyi tiszán-

túli fölkelkkel, kik föltételül tzték a Tiszán átkelést, egyesülhes-

sen. Ezen átkelés Tisza-Becsnél történt, hol a gróf Löwenburg

szathmári cs. tábornok és gróf Csáky István fispán vezénylete alatt

álló német-magyar hadak a Tiszának egy kanyarulatában magokat

elsánczolván, mindkét parton rizék a révet. A fejedelem július

14-én reggel kiindult Beregszászból, s Tisza-Becsnél termett. Itt,

a Zavadkánál csatlakozott bátor lovas csapat rohamoszlopba sora-

kozván, a gyalogság érkezését be sem várva, megkezdé a támadást;

toborzott volna, ezek Rákóczi beütésének bírét meghallják, feléje indulnak s Ocskayt

is magokkal menni kényszerítik. (Magy. kir. egyetemi könyvtár, Budapesten.) De az

Ocskayval egy vidékbeli Kolinovics eladása valamint részletesebb, úgy hitelesebb is.

1 Rákóczi Emlékiratai, ötödik kiadás 56. 1.

2 U. o. 37. 1.

3 Ezek között legtüzetesebben <íBercsényi>^-m. II. és III. kötete.
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s ámbár a védk igen elnyös állásukból, födve és mindkét partról

lóhetik vala ket, úgy, hogy Rákóczi, legjobbjainak elesését féltvén,

már megszntetni rendelé a rohamot : midn Ocskay és Borbély föl-

tarthatatlanúl, kitn bravourral bevették a sánczokat és kanyaru-

latot, s a németeket és labanczokat a Tiszába szoríták. Maga Kende

Mihály, a Deák Pál huszárezredének alezredese is a Tiszába veszett,

számtalan katonáival; a többi megfutamodék s nagyobb részt az

üldözésben levágatott.

A tiszai átkelés ezzel ki volt víva, az Alföld a fölkelésnek meg-

nyitva. A bátor lovasok, kik a forradalomnak ezen els nagyobb

katonai elnyét kivívták, s « kiknek vitézsége a németek által is

bámúltatott, késbben kivetkzvén vadságukból s rabló szokásaikból,

nagyobb részben tiszti rangot érdemlének vala ki magoknak)).^ Vezé-

reik pedig, Ocskay László és Borbély Balázs^ — kik elszánt vitéz-

ségök és ennek meglep sikerével Tisza-Becsnél a hazai ügynek csak-

ugyan fényes szolgálatot tnek, — ezredesi pátenst nyertek jutalmul

a fejedelemtl; s hsies viseletökért elhíresedvén : sren tódul vala

az országszerte fegyvert ragadott nép és régi végbeli katonaság, gy-
zelmes zászlaik alá. Mindeniköknek csakhamar looo— 1200 huszárból

álló ezrede ln.

Míg Borbély Balázs a vén Deák Ferenczczel Szolnok várát

rohammal megvevé, Kyba, híres rácz ezredest megverte, megölte,

s le az alsó Tisza felé nyomult: addig az Ebergényianus-káplárból,

franczia hadnagyból s kóborlók kapitányából most már kurucz ezre-

dessé emelkedett Ocskay, nyugat felé tartott, és saját ösztönét kö-

vetve,*^ egész szülföldéig, a távoli Nyitra vármegyéig lobogtatta

Rákóczi zászlait, garázdálkodva, de hódítva mindenütt útaiban. Leg-

elször is Gömörnek s Nógrádnak fordulván, már szept. els napjai-

ban Fülek, Losoncz stb. az övék volt, s a hozzájok messze földrl

siet hírneves régi magyar hadi tisztek és katonák, de fként a lel-

kesedve fegyvert ragadó nép ezreivel gyorsan szaporodva : csakha-

1 Rákóczi Emlékiratai, 37., 39. és 56. 1. L. továbbá a tisza-becsi átkelés és álta-

lában az akkori eseményekre nézve, a gróf Csákyak kassai levéltárából a Századok

1873. évi folyamában közölt regestáimat és a aBercsényi>)-vci most idézett köteteiben

foglalt új adatokat.

^ Rákóczi Emlékiratai, 56. 1.
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mar Hont és Bars vármegyét is elözönlék. Ocskay László ezredével

szeptember közepén ez utóbbi megyékben személyesen megjelenvén,

14-kén Korponát, 15-kén Bozók várát megveszi, s a fenyegetett

Selmecz-, Béla- és Hodrus-Bányát Rákóczi hségére esketi. Azután

a bozóki ágyúkat és Selmeczrl, — a hová különben maga be sem

ment, csak 2200 frt. hadisarczot vont rajtok, — lport vitetvén a

fontos fekvés Léva alá, az Ebergényi-ezrednek itt lepett pótcsapa-

tát magához hajlítja, st magát a várat is szept. 17-kén csellel ha-

talmába ejti, s Szent-Benedeket, Csábrágot, Kékkt stb. keményen

szorongatja.^

Alezredesévé az egykor Bottyán ezredében századosként szolgált

rettenthetlen bátor, de Ocskayhoz hasonló iszákos és garázda füleki

Berthót}^ Zsigmond ln. S míg maga Ocskay Léván üté fel tanyáját s

ott éjjel-nappal dorbézolt: addig ezredét Berthótyval Nyitra felé küldé

elre, Ebeczky Ádámot pedig nyolcz zászlóval Esztergom elé, Párkány

fölverésére.^ Más csapatok Zólyomba, Turóczba törtekbe; ismét mások

a Szepességrl Liptón át Árva és Trencsény vármegyékbe hatoltak, —
lángba borúit a fels-ország, egész a Vág vizéig s a sziléziai és

morva határokig.

Ocskaynak gyors megjelenése Nógrád, Hont, Bars megyékben, s

legkivált Léva vára megvétele és a nemes érczkészletekben gazdag

bányavárosok meglépése, behódítása, nagyjelentség vívmány volt

Rákóczi részére ; és pedig az utóbbi fként pénzügyi, az elbbiek had-

er-gyjtési s hatalmi és erkölcsi szempontból. Ugyanis a Lipót csá-

szár parancsára gr. Koháry István, gr. Forgách Simon és Bottyán

János ezredes által foganatosítandott ellen-fölkelés szervezése, had-

fogadás, fölszerelés, épen ez id tájban kezdetett vala meg azon

vidékeken : s a gyjtött had most legnagyobb részt — köztük számos

harczedzett tiszt — a kuruczokhoz álla, úgy, hogy ezzel a védelmi

1 Szalay, Magyarország Tört. VI. 104. 1. — Kolinovics, 91—92. 1. — A herczeg

Koháry-levéltárban ez idbl nagy számban lev eredeti levelek.

2 Kovács János írja Csábrágból 1703. szeptember 28. gróf Koháry Istvánnak:

((Végles és Lipcse vára is kuruczok kezébe esett. Ocskay ezerébi (a ki most Lévánál

hever, odavitetvén Bozókbúl ágyúkat is) ez elmúlt napokban Ebeczky Ádám 8 zászlóval

Párkány felverésére, s füleki Berthóty pedig Nyitra felé volt Ocskaytúl commen-

dérozva.»
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intézkedéseknek egyedül Pozsony és részben Nyitra vármegyére

kellé szorítkozniok, — de Léva, Selmecz, stb. megvételének híre

azokat is igen lehangolá/

Ha Ocskay az ekkor beállott páni rettegést fölhasználja s el-

nyomúlását folytatja: akadály nélkül tolhatja elre táborát akár a

bécsi hidakig, Pozsony, Nyitra mind hozzá csatlakoznak a többiek

módjára, és Schlick tábornok hada tán soha nem jöhet vala Pozsony-

nál lejebb. Azonban az elnyomulás helyett Ocskay, dobzódó termé-

szetéhez híven, ki nem mozdult Lévából, ott múlat, dorbézol vala

másfél hónapon át! A zabolátlan katonaság követte vezére példá-

ját: apróbb csapatokra oszolva, fölveré a házakat, pinczéket és garáz-

dálkodott, evett-ivott éjjelnappal, rendetlenül, vígyázatlanúl, úgy,

hogy 5—600 jól fegyelmezett rendes katona, ezreket tehetett volna

közülök semmivé.^ De, szerencséjökre, német hadak ekkor még nem

valának kéznél, magyarban pedig Bécsben ekkor már nem bíztak.

Ocskay lévai hosszas mulatozásának magyarázata fként abban

rejlik, hogy a diadalittas kurucz csapatvezér, ekkor ülé lakodalmát

s mézes-heteit. Nejévé az egykor általa Temesvár körül megölt ifjú

1 Gróf Szécheiiyi György írja Széplakról (Soprony m.) 1703. október 4-érl

vejének báró Ebergényi Lászlónak: aOcskay-t az Kglmed szökött-katonáját, hogy prse-

ficiálták 800 ember eleiben az kuruczok: az nyargalódzik Érsek-Újvár s Nyitra táján,

és hódít mindenütt. Léva, Korpona, Buják, Szolnok mind oda van, Szent-Benedek és

a bányavárosok mind kezeknél vannak. Az vizeknek rettenetes apályja mindenütt

átaljühet az Vágón, — féló', Pozsonyig is ne jjjön még az idén.)) (Eredeti levél, a

gróf Csákyak szepes-mindszenti levéltárában.)

2 Bulyovszky Dániel írja 1703. szeptember i8-án gróf Koháry Istvánnak: ((Lo-

sonezra 12. prsesentis 8 zászlóval valami Ecskei (Ocskay) kapitány bement, elég isten-

telenséget követett el, 200-ig való lovat kiváltképpen a nemességti elvitt ; s oly

disciplinát tart : valamit akar az alattavalója, azt cselekeszi. Az öcsémet is Istvánt

rútul elverték, satisfactiója olyan volt : nem tehetni róla ! Csak lenne valamely ezer

lovas németünk: ezen gyülevészt könnyen elszéljeszthetnénk, mert még fegyveretlen,

^ éppeii semmi rendig — de naponként szaporodik.)) — Kovács Já^ios pedig szeptember

17-én Csábrágból szintén Kohárynak így ír: «Ez (a had) ki sánta, ki vak kanczán

vagyon, fakengyéllel ; tíz zászlóalja volna ttgyan a ki Korponát meghódította s Léva

felé ment : de 400 vagy 500 fegyveres ember halomba rakhatná ket. Eszik, iszik, s

aluszik viradtig. Ocskay László, a ki Ebergényi regimentiben káprály volt nem régen,

elóljárójok s ezeres-kapitányjok, Nyitra vármegyei fi, a ki Nyírben házasodott meg.

Vicéje pedig Bertóthy. — Ha 2000 ember kimutatná magát Esztergamtúl : Tiszán túl

szaladna ez.)) (Eredeti levelek, a szent-antali herczeg Koháry-archivumban.)
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hadfi nvére: Tisza Ilona^ néhai Kovách István Verebély-széki al

ispánnak fiatal özvegye ln,^ kivel egy egykorú tudósítás szerint

ekkor és itt Léván,- egy más ugyanekkori levél szerint pedig még

1 KoVuiovics (Hist. motuum Rákócz. Nemz. Muz. 391.) e nt orosz származásúnak

s Pócsrúl (Máiia-Pócs, Szabolcsban) valónak mondja; s valóban a Tisza-család ott ma
is birtokos, de talán csak oroszhit magyar, s nem orosz. Nagy Ivánnál (VIII. k. 198.,

200. és 326. 1.) hibásan mondatik Tisza helyett Tiszaynak, és nem O. László, hanem
Sándor nejének; igaz ugyan, hogy ez utóbbi is t, mint bátyja özvegyét, vette el

késbben. — Egy, a gróf Eszterházyak zólyomi ágának levéltárában lév, Pozsonyban

1709. május i2-én kelt és Ocskay Lászlótól is aláírt eredeti zálog-szerzdésben Ocskay

László házastársa ^Nemzetes Tisza Ilo?iá))-n2ik neveztetik. Összhangzik ez Kolinovics

adataival, mert a mária-pócsi Tiszák nemesek.

2 Pakay István tudósítja Pozsonybúl 1703. október i8-áról gróf Erddy Györ-

gyöt : « Ocskay most házasodik, Kovách István Verebély-székbeli vice-ispánynak

özvegyét vette el Léván.-n (Eredeti levél a gróf Erddy-család galgóczi levéltárában.) —
Verebély-szék a Nyitra, Bars és Nagy-Hont vármegyei egyházi (primatialis) nemesek

közönségének széke vala s külön alispánnal birt. Dicske, a Zsitva vize mellett, e

nemes községek egyike; itt lakott az 1698—1701. évekbeli alispán, Kovách István,

Ocskaynénak els férje, a ki, hogy a mondott esztendkben mint verebélyszéki vice-

ispán hivataloskodott, a következ okiratok bizonyítják : Baráthi és Bernecze Hont-

megyei faluk is Verebély-székhez tartozának s mint prsedialis nemesi birtokok, inscri-

báltattak a XVH-ik század végén Kolonics Lipót bibornok mint esztergomi érsek

által a ^z/^2^V-családnak, bizonyos szolgálmányok fejében, elbb csak nemzedékrl-

nemzedékre, de utóbb a család örökjogot váltott magának az inscribált jószágrészekre

és elnevét is innen írja. E Baráthi Huszár-család leányági ivadékai, az Okolicsányiak

baráthii levelesládájában Dicskei Kovách István verebélyszéki alispántól több saját-

kezleg aláírt vagy elttemezett (« Coram me Stephano Kovács de Diczke, vice-comite

sedis archiepiscopalis de Verebély, m. p.» P. H.) eredeti irat találtatik. Úgymint ren-

deleteket ad ki, vagy egyezségleveleket elttemez a baráthii és berneczei prsedialis

nemesek ügyeiben. Egyik épen fónmaradt pecsétje czímerpajzsában, valamint a sisakon

is, kalpagos magyar vitéz alakja áll, jobbjában zászlót tartva. Ez volt tehát családi

czímere. E rendeletek és levelek keltei : cActum in possessione Baráthi, die 25. Junii,

Ao. 1698.); (Eredeti.) ((Actum Schemnitzii, die 29. Junii, Ao. 1698.)) (Eredeti.) «Datum

Levse, die 14. Julii, Anno 1698.)) (Eredeti.) Azonban, hogy Kovács István még az

i70G-ik év tavaszán is élt és Verebély-szék vice-ispánja volt: bizonyítja a garam-

szentbenedeki conventnek 1714. «feria tertia proxima post festum Circumcisionis

Dominiw kelt és több rendbeli korábbi okirat transsumptumát magában foglaló hiteles

kiadványa, s illetleg a bentfoglalt transsumptumok egyike, úgymint Kolonics cardi-

náHs és esztergomi érseknek Pozsonyban, 1700. április 9-én kelt, s a baráthii prsedialis

nemesi curiát érdekl levele, a melynek záradékában a hites tanuk sorában els helyen

neveztetik : Egregius Stephanus Kovách de Dicske etc. (Eredeti.) Miután tehát Tisza

Ilonának els férje az 1700-ik évben még életben vala s a primatialis nemesi szék

ügyeiben hivatalosan mködött: a halál alkalmasint csak a következ 1701—1702.
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a Garam tájaira fölérkezése eltt, a szabolcsi Nyírségen kelt össze.^

A két adat tán akként egyeztethet össze, hogy az eljegyzés történ-

hetett a Nyíren, a menyasszony szüli házánál, a lakodalom pedig

rá pár hó múlva Léván. Annyi bizonyos, hogy a hevesvér Ocskayt

az ifjú menyasszonya karjai között mohón élvezett gyönyörök tar-

tóztatták oly sokáig Léván, — a nemzeti ügy nem kis kárára.

Hiába érkezének hozzá a fejedelem sürget rendeletei, csak nem
mozdult lévai fészkébl, míg Schlick tbk. ki nem ugratta.

Ugyanis, miután Ocskaynak lévai hosszas heverése következtében

a még királypárti Pozsony és Nyitra, továbbá a dunántúli megyékben

katonaság toborzására és az ellenfölkelés szervezésére, az ezzel Lipót

császártól megbízott gr. Forgách Simon, gr. Koháry István, Bottyán

János és gr. Eszterházy Antal tábornokoknak és ezredeseknek elég-

séges idejök maradt : ezek az összeszedett fegyvereseket a Vág mellé

gyjték táborba, s a Bécsbl két vasas-ezreddel és némi sorgyalog-

sággal alájöv gr. Schlick táborszernagy fvezérrel octóber 27-kén

Szerednél egyesültek.^ Innét elnyomulván, a Nyitra, Bars és Eszter-

gom megyékben rendetlenül kóborló, lézeng kurucz csapatok min-

denütt a Garam mögé takarodtak ellök. A királyi hadak okt. 30-kán

Garam-Szent-Benedeknél, 31 -kén Új-Barsnál táboroznak vala; s még
ezen napon Léva alá csapván, a vígyázatlanúl dzsöl Ocskayt meg-

lepik, néhány száz emberét levágva megverik és elzik, — mire a

évek valamelyikében szólítá ki t az élk sorából, — és így az 1703. év folyamában

már Ocskaynévá lett szép fiatal n özvegysége csak rövid idre terjedt. — Ennyit

ezen, a családi viszonyokat megvilágító ügyrl.

1 Kovács János föntebbidézett levele Koháryhoz.

Ö Körlbell ez idbl énekli a népies kurucz dal, hogy Rákóczi

nOcskay Lászlót küldé Léva felé,

Hogy vigyázna Újvár és Nyitra felé, —
Léva várát hirtelenül megvevé.

Forgács Simon értvén ez megltt dolgot

:

Szede hamar lovas, gyalog parasztot,

Kiknél visszaszegzett kasza láttatott.

Nyitra, Pozsony vármegye öszvegyle.

Nemes, paraszt, Nyitra felé felméne, -

Ocskayt várja csak az ütközésre.

»

{Thaly : Adalékok a Thököly- és Rákóczi-kor irodalomtörténetéhez, IL köt, 9. 1.)
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nagy zavarodásban megrettent lévai rség, a könnyszerrel elfoglalt

várat ép oly könnyszerrel föladja.^

Rákóczi már ekkor — úgy látszik — jól ismeri vala Ocskay-

nak mértéktelen dzsölési hajlamait; mert Schlick alájövetelérl

emlékezvén, így ír: « Megtudtam, hogy az ellenség e mozdulatakor,

Ocskay Léván tivornyáz^ szokása szerint ; tle tehát sem azt nem
remélhetem, hogy szétoszlott s a falukon ide-oda kóborló katonasá-

gát összegyjtve, helyreállítsa a rendet, sem, hogy a vármegyék ne-

mességével hódolati esküt tétessen. Ez okért Bercsényi grófot válo-

gatott hadtesttel Eger alá küldém, hogy e város népét hségemre

eskesse, — s házaikból kiköltöztetvén, a várat kemény ostromzár

alá vegye. Alig hajtá végre e parancsokat a gróf: midn Ocskay

futárral jelenté, hogy az hadait Schlick és Forgách szétverték, és

visszafoglalván Lévát, a bányavárosok felé nyomulnak, azokat arany-

bányáikkal megújra hatalmok alá vetendk. Ezen hirre Bercsényi

összerendelé mindenfell a hadakat, s Károlyinak is parancsot külde,

hogy csatlakozzék hozzá. »^

A császáriak csakugyan a bányavárosokra indulának; nov. 6-án

Báthnál, ii-kén Zólyomnál táboroztak. Ocskay pedig hadainak ma-

radványaival, továbbá Ebeczky Imre volt lévai és Réthey Ferenci

volt szécsényi kapitány csapataival Nógrádba vonult vissza Bercsé-

nyihez, kivel Károlyi Sándor tábornok is november 12-kén egyesit

a tiszántúli hadosztálylyal, Losoncznál. Innét Bercsényi gyorsan elre-

tört, a már elbb meghódított Gács, Divény és Végles várak ol-

talma alatt nyitva tartott frészi szoroson át Zólyom vármegyébe ; s

míg Schlick a németek legnagyobb részével nov. 15-kén Besztercze-

bányán ünnepelné Leopold napját: a serény kuruczság egyszerre

csak ott termett Zólyom vára eltt ; úgy, hogy Forgách, Bottyán

és Eszterházy alig leltek idt hadaikat a város kapui eltt csata-

rendbe állítani. Az ütközet d. u. 2 és 3 óra között kezddött.^

A császáriakat a most nevezett három vezér, — kevéssel utóbb

1 Egykorú levelek s jelentések a herczeg Koháry-levéltárban. — Thaly : Bottyán

tábornok élete, 34. 1. — Kolinovics, 107. 1. — Szalay, VI. köt. 107. 1.

2 Rákóczi Emlékiratai, V-ik kiad. 57. 1.

3 Palugyay Gábor levele Pozsonybúl 1703. november i8-áról a kszegi tanács-

hoz. (Eredetije a Kszeg városi levéltárban.)





ZOLYO)



^ái^^
93'

WOLENA,

ti, ^,nQScfieit0nt, e jp^cct^li cannoni, jo,'Tovre uechiít- ieC CorSteíí,^

ú^TiA doxie si caaa ovo ptwo^

lROSA. (30. lap).







ífíi.-

t

BOTTYÁN JÁNOS EZREDES CZIMERLE

(Pergamenre irt eredetij



>
E

^^^^^B

jcrnpriWiJí)
ScrxjiX, GallinX,L ol

ací'uiocríorv^

1 n m

1%. f'^

l

i)

^ TT YA/srcft-

l A 7>L?NLC
* '• f ^' : í f I / /

"'

iV i íl

LEZDRÉSZE 1687-BÖL I. LIPÓTTÓL,

mán gyjteményében.)

(31. lap.)





OCSKAY LÁSZLÓ. 31

mind a hárman Rákóczi tábornokai, — a kuruczokat pedig maga a

fótábornagy Bercsényi vezénylé, alatta Károlyival és Ocskayval.

((Emlékezetessé teszi ezen ütközetet — írja Kolinovics — a

^étfölülmúlhatatlan hsnek: Bottyánnak és Ocskaynak párviadala*).^

A török elleni harczokból nagyhír, borostyánkoszorúzta ezredes, a

nvak^^ Bottyán ugyanis, övéibe saját példájával bátorságot öntend,

60 éve daczára elugrat a csatasorból, s az ellenség legbátrabb vité-

zét párbajra szólítja. Ocskay László lévai kudarczát szégyenlvén, azt

helyre ütni, s a híres hssel való mérkzés által dicsségre szert

tenni akarván, szintén elugrat, s elfogadja a párbajt. Három lövést vál-

tottak. Ocskaynak egyik golyója Bottyánnak, — a mint lovát serényen

forgatná, — derekát érinté s gerincz-csontjában állt meg; Bottyán biztos

keze azonban Ocskayt mellbe ltte, Ocskay a lövés után lova nyakára

borúit le, ájultan, — orrán-száján omlott a vér. Jó pánczélinge miatt

ugyan a golyó mellébe nem hatolhatott: de a tompa ütéstl három

napig hányja vala vérét. '^ Mind a két hst úgy kellett leemelni a

lóról. Azután megkezddött a seregeknek harcza. Bercsényi gy-
zött, a királyiakat megverte, st a kfallal kerített várost is roham-

mal bevevé, az ellenséget a várba szorítván.

Schlick, a zólyomi vesztett harcz hírére rendeletet küldött For-

gáchnak: meneküljön, ahogy tud; maga pedig Beszterczérl Kör-

möcznek és Bajmócznak tartva, a Sziléziából segélyére jöv Ritschan

tábornokkal egyesülten, kitakarodott az országból. Forgách a sebe-

sült Bottyánnal egy csapatot Zólyom várában hagyott; többi hadai-

1 ((Memorabilem fecit hanc pugnam certamen singulare (monomachia) incom-

parabilitim heroum : e regiis Bottyanus, e Rakoczianis Ocskayus.)) (Kolinovics:

((Epitome Hist. Belli Rakocziani.)))

2 «... ubi (Veteri-Zolio) Botthyánius cocles e Csesareo-Regiis, et Ladislaus

Ocskayus e Rakoczianis . . . monomachia concurrunt, ita, ut hic, excepto pectore

globo, licet in corpus non penetraverit, triduo sanguinem spueret, Bottyánius ver,

dtim equum usitato more circumagit, globo pariter in spina dorsi tactus . . . duabus

tribusque septimanis equitare nequiret.)) (Kolinovics : Hist. Libri XII. 109. 1.) Ugyan-

errl írja Hunyady László kir. udv. cancelláriai tanácsos, Bécsbl 1703. november

24-érl gróf Csáky Zsigmond tárnoknak : (^Zólyomnál . . . Óberster Vak-Bottyán három
glóbissal megsebesíttetett ; ellenben penig . . . ugyan említett Bottyán uram Ocskay

Lászlót hasba ltte volna, hogy mindjárt lovára borúit.)) (Eredeti levél, a gróf Csáky-

család szepes-mind szenti levéltárában.)
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val a vett rendelethez képest egy éjjel kitört, s a kurucz hajdúság-

tól lódöztetve, keresztülvágta magát Szent-Kereszt felé, és Privigyé-

nél egyesle Schlickkel. De hadai nagyban megziláltattak, eloszlot-

tak s a gyzelmes kiiruczokhoz állának. Ekkor Ion kuruczczá a bar-

siakkal s esztergomiakkal Bottyán vitéz alezredese, a késbb oly

méltó hírre vergdött Ebeczky István is, kit csakhamar a Nyitra

és Pozsony vármegyei vitézl rendek követtek, Galánthai Balogh Ist-

vánnal, Somogyi Ferenczczel, stb.

Valamint Bottyán az Ocskaytól kapott sebet két-három heti fekvés

után kiheveré Zólyom várában: úgy Ocskaynak ers természete is

csakhamar légyzé Bottyán golyójának következményeit; — a tény

azonban, hogy a nagyhír hssel meg mert mérkzni és oly vitézül

állá meg a párviadalt : nem csak a hadak közt, de országszerte nevet

szerze néki.

A zólyomi ütközet dönt hatású volt Rákóczi ügye elnyére.

A bányavárosok megszabadúlának, s h szaladó Schlick és Ritschan

nyomán az egész észak-nyugati országrész behódolt és fegyvert fo-

gott, az ott annyira népszer Bercsényi buzdításaira. S míg e fve-

zér Zólyom alatt alkudozik vala Bottyánnal a vár feladása iránt, és

hogy fogadna el tábornokságot Rákóczi hségében : addig Ocskayt

báró Andrássy Miklóssal Léva vára visszavételére indítá, kik e fel-

adatot november 27-én végre is hajtották.^ Mire Bercsényi novem-

ber 29-én megindult Károlyival elre, a Vág felé. Bajmóczot, Nyit-

rát, Ersek-Üjvárt szoros zárlat alá vette folyton szaporodó hadaival,

s maga Sempte köri, vagy a Vág-jobbparti Szered várában akar-

ván ((fészket verni*) : Ocskayt oda küldé elcsapatúl.^ A szeredi híd,

Galgócfz vára, a kuruczok hatalmába került, kik csakhamar nagy töme-

gekben általkelvén. Modor, Bazín, Szent-Györgyig száguldoztak.

Nagy-Szombat városa kaput tárt; példáját követték Szomolyán,

Berencs, Sasvár, Élesk, Jók, Korlátk, Detrek fehérhegyi várak,

st a morva határszéli végpont Szakolcza is. Másfell a Csallóközt

özönlötték el hadaik. -

1 Szalay, VI. k. iio. 1.

2 Bercsényi levele 1703. deczember 6-áról Puszta-Kürtrl Károlyihoz : «0cskay

Senténél van már Andrási urammal.)) Thaly : aRákóczi-Tár)), 11. köt. 30. 1.
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A császárpártiak közt nagy volt a rémület. A labancz hadak

töredékei s a német lovasság Szeredtl Szencz felé, majd Pozsony

ágyúi alá menekültek gróf Schlikkel. Ezt, a zavarban megriadt bécsi

udvar leteszi a fvezérségrl, s helyére egyenest a diadalmas Savoyai

Eugen herczeget küldi. Azonban a rendelkezésére álló erkkel még

e páratlan hadvezér sem tudott Pozsonybúl kiljebb nyomulni, az álta-

lános fejvesztettség, bomlás közepette. Panaszkodék, hogy még ké-

met sem kaphat a kuruczok ellen, annyira behatolt a nép szivébe a

nemzeti fölkelés iránt táplált rokonszenv.

Ocskayról Semptérl deczember lo-kén Károlyihoz irott leve-

lében emlékezik Bercsényi, hogy t « már régen Födémesre küldte,))

majd ismét «Diószeg felé, vigyázó hadakkal;)) deczember ii-kén

utasítja Károlyit, hogy Ocskayt magához vonhatja; deczember 12-iki

levelébl megtudjuk, hogy ekkor már báró Pongrácz Gáspár^ Ocskay-

nak Ebergényi-féle volt alezredese is a kuruczok közt szolgált,^

mint ezredes, de ^rettenetes baj van véle!)) A deczember 13-iki

levél pedig Ocskaynak valami — alkalmasint Pozsony alatt tör-

tént — szerencsés próbájáról emlékezik: « Közhíre foly: Ocskay

negyven német rabot hoz; hol vette? tudja; standár (zászló)

semmi.))-

Károlyi ekkor már Bazínban és Szent-Györgyön fogott állást,

elhadai Récsén, Pozsonytúl egy kis órányira; deczember 22-kén

pedig, Bercsényivel tartott hadi tanács után, háromezer válogatott

lovassal, Ocskayt, mint ezen vidékeket jól ismert, kalauzul maga

mellé vévén, általmene a Fehérhegyeken, hogy az Ausztria védel-

mére a Morva túlpartján hányt erdítvényeket lerontassa. Éjjel-nap-

pal haladva, 23 -kán kés este Stomfára érkezének, s 24-kén reggel

gázlóban átkelvén a Morván Dévény-Újfalunál, a Dévényvárától

Schlosshofon át Marcheggig húzódó sánczokat megvívták, leronták.

Gróf Oppersdorf ^ hofi parancsnok ötvened magával fogságba került,

Schlosshof és a körülfekv helyek földúlattak és égettettek; s míg

1 Száz huszárt vezetett volt Nyitráról a kuruczok közé. (Rákóczi Tár^ II. 51.)

2 Rákóczi Tár, 11. köt. 36., 38., 40., 43. és 48. 1.

3 Mert ez volt — saját leveleibl olvasom — igazi neve, nem Happersdorff,

mint Szalay-n^ (VI. 112. 1.) olvassuk.

Thaly K. : Ocskay László. I. o
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a fiitó német katonaságot a diadalittas kuruczok «a bécsi hidak felé

majd három mértföldig vágták)) : a bevett négy redoute-ban elfogott

fegyveres fölkelt népnek kegyelmet adának, s lefegyverezve, haza-

bocsáták ket. A birodalmi székváros közelében történt ezen ese-

mények híre rémületet gerjesztett Bécsben; a kuruczok pedig a

Fehérhegyek és Morva vize közötti erdített pontokon rséget hagy-

tanak, és zsákmánynyal terhelten, egész zászlóalj rabbal tértek vissza

Récsére s a szenczi táborba, deczember 25-kén.'^

És ez vala az els betörés az örökös-tartományokba; melyet

aztán egész 17 10. derekáig — tehát majdnem hét hosszú éven át —
megszámlálhatatlan sok, kisebb-nagyobb mérv, de egyaránt pusztító

beütés követett. Morva, Ausztria és Styria tartományaiba, különösen

Bécs környékére, innen s túl a Dunán, úgy, hogy többször majd

magát a császárt is elfogták. A lakosság örökös rettegésben élt, föl-

fegyverkezve, várakba, templomkerítésekbe vonult ; s miután Károlyi

1704. elején be egész a i^Favoritátgi> — a mostani Therezianum

épülete — hatola : ekkor és ezután, a kuruczok ellen építtettek a bécsi

külvárosok védelmére, lázas sietséggel az ú. n. <^ltneák^)) továbbá szá-

mos egyéb ersség, sánczolat a Morvánál, Lajtánál, Petronella és

a Fert, úgy Soprony és Fraknóvára között. Mindezek azonban a

lovassági támadásokban bámulatos tüz s gyorsaságú kuruczokat föl

nem tartóztathatták.

És e nemcsak pusztító s rémít : hanem gyakran nevezetes

hadászati súlylyal is bíró, mert jelentékeny diversiók gyanánt szol-

gált beütések fmesterévé a Duna-balparti Ausztriában s Morvá-

ban — Ocskay László ln. Ugyanis már az 1704-ik évben — noha

még csak ezredes vala — a Vág és Morva vizek közötti dandárnok-

ság állandóan övé volt, a hol gyakran 5—6000 ember is állt paran-

csai alatt, kikkel aztán Morvába s osztrák földre számtalanszor tört

be, várakat és városokat ostromlott meg, százakat és ezreket vága-

tott halomba, több száz helységet raboltatott s égettetett föl, —
visszatorlásúl Heister és a ráczok magyarországi dúlásaiért. Es nem

egyszer kellé a császári fhadseregnek az ország belsejében elkezdett

hadmveleteit : várak megszállását, hadtestek szorongatását stb. abban-

* Gróf Károlyi Sándor Önéletírása, 68.1. Szalay, yi. 111—112. Koli?iovics, sih.
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hagyni, s a tzzel-vassal pusztított örökös-tartományok védelmére

visszafordulni, Ocskay és társainak ilyszerú beütései miatt, — a mi

az egész hadjárat menetére nagy befolyással Ion.

E körülményekben rejlik Ocskay László katonai mködésének

fösúlya^ s e betörések tevék nevét a maga idejében európai hírvé^

de egyszersmind — kegyetlen pusztításaiért — átkos emlékezetvé

is Morva és Ausztria évlapjaiban.

3*



MÁSODIK FEJEZET.

Ocskaynak dunántúli hadmködése ; Sopronyt eljátsza, (1704.) — Ocskay a Csallóközben s

Fehérhegyekben ; a szomolyáni diadal. — Beütések Morvába és Ausztriába. — A nagy-szombati

ütközet. — Ocskay ismét betör Ausztriába, (1705.) — Mködése a Fehérhegyekben és Pozsony

vidékén ; Modor, Bazín, Szent-György megostromlása.

Dunántúl már régen óhajtva várta a megyei nemesség, a végek-

beli volt katona-rend és a sokat gyötrött, elégedetlen nép Rákóczi

hadait. S midn 1704. január 3-ikán Bercsényi és Károlyi Somorján

várnák a zajló Duna befagyását : az ezen nap hajnalán még csak alig

megállott jégen általvergdött Sándor László pápai várkapitány, Beze-

rédy János alispánnal s vagy hatvan végbeli lovasból álló kísérettel

;

letevék a hségesküt Bercsényi kezébe, s a túl a dunai vitézl rend,

vármegyék s nép nevében meghívták földjükre a kuruczokat.

Bercsényi parancsot ada Károlyinak az általköltözésre, s el-

hadúl azonnal egy felföldi s egy tiszántúli ezredet : Ocskay László-t

és Gencsy Zsigmondot, indíta által. Ezeket a magyar-óvári rség

ugyan elször visszanyomta, de azután átkelt az egész tiszai hadosz-

tály, s Károlyi már január 12-én a Sándor László által feladásra

bírt Pápán üté fel fhadiszállását. Hadai beszáguldák az egész tar-

tományt; megvették Tatát, Kanizsát, Lendvát, Csáktornyát, Kör-

mendet, Szombathelyt, Sárvárt, Kapuvárt, Kszeget, Rusztot, Kis-

Martont. Sándor László pedig a fegyvert ragadott dunántúliakkal

Veszprémet, Fehérvárt, Simontornyát, Siklóst és Pécset hódítá meg —
ez utóbbit véres rohammal — s bebarangolt Szlavóniába. Károly*

Pápán fogadá a furak és vármegyék behódolását. Néhány nagyobb

ersség hely (Gyr, Óvár, Soprony, Esztergom, Szigetvár) s egypár

nyugati apró határ-váracs kivételével az egész kerület Rákóczihoz

hajlott.

Sopronyban nem volt császári helyrség, de német polgársága

titkon Bécshez szított. Károlyi e város meghódítására Ocskayt kül-



TANCZOLO KURUCZ. (37- lap.)





OCSKAY LÁSZLÓ. 37

dötte, ki is január 17-én a szomszéd Kopházára szállván 500 lovas-

sal : pápai Tallián Sándort küldé be néhány nemessel, hódolásra szó-

lítni a tanácsot. A kapukon és városházán a polgárrség tisztelgett

az uraknak, s a körültekint tanács küldöttségileg ment ki ajándé-

kokkal kedveskedni Ocskay táborába, meghíván az ezeres-fkapitány

urat: alázza meg magát személyesen városuk látogatására. Ocskay

i8-án be is ment, de csak a külvárosi korcsmákban részegeskedék,

s beüzent a tanácsnak: Hódolnak-é? mondjanak igen-X. vagy nem-^t^

neki ugyan mindegy, (!!) nem sokat tördik velk f^ Azonban

zsarolni és sarczolni — azt akart. A tanácsurak hamar kiismerek az

embert, s idt kívántak nyerni; titokban Bécsbe küldtek, rendíthet-

len hségükrl való biztosítással, császári helyrségért, Ocskaytól

pedig malmaikra, küls -jószágaikra ótalomleveleket váltogattak, darab-

ját 4 írtjával; katonái számára néhány vég posztót, száz pár csizmát

ajándékozának, s valószínleg neki magának és tiszteinek is kellen

osztogatva, kieszközlék tle, hogy két követet küldhessenek alá

Libény-Szent-Miklósra Károlyihoz, vele személyesen végezendk a

hódolási föltételek iránt. Ocskay azután éjjelre bement a belvárosba

is, s ott, \í]\x nejérl megfeledkezve, a nyilvános mulatóházba, hol ugyan-

csak serényen tánczolt és dorbézolt,*^ szokása szerint. Másnap fenyege-

tdzék, hogy jó, hát hiszen ád idt, ám küldjenek Károlyihoz : de

ha neki e halogatásért valami baja történnék, k kövön nem marad,

megboszúlja magát rajtok! Azzal csak muzsikáltatta magát s czifra,

csörgs szánon körlszánkázá a várost, a polgárság bámulatára. Meg-

nézte a fegyvertárt, s a kapuröknek, hogy szabadon ki- és bebocsá-

ták, gavalléros borravalókat osztogatott.^ Január 21-én útnak indult

a városi követség Károlyihoz, kitl ötöd napra érkezett vissza, bíz-

tató válaszszák Ocskay ezalatt rég ott hagyá a várost és Kszeg
felé kalandozott. A bécsi küldött azonban, Dobner Ferdinánd, még

1 ((Ocskay Hess den Rath andeuten: Sie sollen nun y^;, oder nein sagen wegen
der Huldigting, es war ihm alles eins, und sey ihme nicht viU darán gelegen !»

(Tschányi János egykorú német krónikája. Történelmi Tár., V. köt. 177. 1.)

^ ((Allwo er wacker danzete)), etc. Tschdnyi-nál, 178. 1.

3 Tschányi János és Ritter György krónikái. (Ez utóbbi, Thaly : Történelmi

Naplók, 1663—1719. A M. Tud. Akad. Monumenták XXVII. kötete, 448—449. 1.) Szalay,

Magyar Tört. VI. köt. 126—127. 1. Károlyi Önéletírása.
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elóbb visszatért, reményt hozva a német katonaság rögtöni küldeté-

sérl, s hogy Leopold császár igen kegyelmesen fogadá t, meg-

dicséré a város húségét, újabb, bvebb kiváltságok adományozását

ígéré, csak híven ótalmazkodjanak! Es csakugyan, már január 26-án,

tehát a Károlyinál járt követséggel egy napon, megérkezett a brucki

cs. táborból 400 lovas fedezete alatt a német helyrség, 400 gyalog,

báró Blumberg parancsnoksága alatt, s Török István kuruczai szeme-

láttára vonult be a kapuit örömmel kitáró városba.^

Hiába jelent meg azután február 2- és i8-án Károlyi maga is

Soprony eltt, — minden késn volt. Ocskay menthetetlen viselete

elrontotta a dolgot. Nem is bírták a kuruczok aztán többé soha,

sem rohammal, sem bombázással, sem hosszas szorongatásokkal elfog-

lalni a mindinkább megersített, fontos fekvés várost, noha százak

és százak vérzettek el alatta. Mindezen áldozatok vére Ocskay lelkére

nehezúl, a ki kötelességének teljesítése s férfias föllépés helyett,

korhely mulatozásra fecsérelte el s önhaszonlesésre fordítá a vér-

nélküli meghódításra alkalmas idt. Ezzel magának gyalázatot, a

nemzeti ügynek pedig helyrepótolhatlan kárt okozott, még nagyobb

kárt, mint lévai heverésével. Szerepe Dunántúl tehát dicstelen vala
;

meg is bélyegzé t mindjárt maga parancsnoka Károlyi, így írván

:

« Soprony városára Ocskay Lászlót expediáltam. Török István

urammal . . . Ocskay hadaival Sopronyhoz eljutván, maga bébocsát-

tatott; holott nem az ország hasznos dolgait forgatván^ hanem az

pohárt és éjjeli-nappali tánczot : ordere ellen sok rendbelipraeten-

siókat és exactiókat kívánt az városon ; melylyel megidegenedvén a

város : hadát bé nem bocsátás hanem menekülést keresvén^ maga em-

bereit hozzám delegálta és Ocskay Lászlót várakozásra disponálta;

másfell Baumgartner nev commissariust (és Dobner tanácsost) udvar-

hoz küldött Bécsben, hogy segítséget küldjön nekik. Ocskay László

azonközben vígan követvén napjait^ kiment orderem ellen^ hírem

nélkül Sopronybúl Kszegre.

Ugyanazon alkalmatossággal Soprony városának követjei (hoz-

zám) érkeztek, kiket a midn Méltóságos Generális Bercsényi Miklós

1 Az imént idézett kútfk, és Tasner György százados jelentése Török István

ezredeshez 1704. január 26. Balfról. (Archív. Rákócz. I. köt. 94. lap.)
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uram egyetértésével visszabocsátottam volna jó válaszszal, az midn
már közelgettenek volna az városhoz : akkor ment Blumbergh nev
commendáns Ausztria fell négyszáz némettel bé praesidiumúl. Ez

szerint Soprony városának álnok practicája, Ocskay Lászlónak maga
haszna keresése és sok táncza^ elejté Soprony városát kezünk alóL^*^

Ocskayra, sopronyi alávaló viselete miatt, a fvezér gróf Ber-

csényi is keményen megneheztelt. Kitnik ez a grófnak 1704. január

30-án Somorjából Károlyihoz irott levelébl: «Branik uram meg-

hozá az soproni követeket, melyekkel beszéllettem, meg is arestálta-

.tám, mivel csak elhiszem: ide is, oda is (t. i. Bécsbe) küldték embe-

reiket. Ennek Ocskay az oka; mert, ha nem kalandozott volna

hátra, Kszeg felé, hanem igyenesen inkább Ausztria felé portyá-

zott volna: az város is bátrabban megmaradt volna resolutiójában.ft^

Ocskay ezután, az új cs. fparancsnok gróf Heister Siegbertnek

Bruck táján gyülekez tábora szemmeltartása végett Kis-Marton kör-

nyékére küldetett Károlyi által, Ráttky György ezredes társával. Ez

utóbbi magában a nádor várkastélyában, Ocskay Ruszt felé, Szent-

Margiton feküdt. Ide tudósítja t február 7-én Ráttky, hogy éjfél

után induljon meg, egyesüljenek, s 8-ára virradó hajnalban üssék

meg együtt Heisternek Nagy-Héílányig, Szárazvámig hatolt elha-

1 Károlyi Sándor Önéletírása, 73—76. 1. S a mint viselé magát Ocskay : ép úgy

ivott, garázdálkodott mindenfelé rakonczátlan ezrede is. Pl. Hevenessy János vasi

alispán jelenti Szécsénybl 1704. február 6-áról Károlyinak: ((Ezen órában hozták

sárváriak Ocskay László ezeres-kapitány strázsamesterét, ki passus nélkül 3—4 napig

vagdalkozott, részegeskedett, némelyeket meg is sértett. Szombathelyre vitték fogságba,

másod magával.)) (Archív. Rákócz. I. loi.)

íJ Rákóczi Tár, II. köt. 78. 1. — Megjegyzend ugyan, hogy Bercsényi késbb,

midn a dunántúli eseményekrl magok az ottaniak által tüzetesebben értesült vala,

Sopronyt illet nézetét változtatta, és pedig Ocskaynak némi elnyére ; 1704. ápril

i8-áról így ír e tárgyban Rákóczinak : ((Pekri bátyám ugyancsak emberül viseli magát,

mert szegény még ; Károli is jó volt, míg nem prédált, — az hajam szála áll fel

:

miket hallok most ellene ! Sopronyon kért ^0,000 frt. sarczot és minden fegyver és

munítiójokat, — az tette ket labanczczá. Kszegen 8000 frtot vont, s más istentelen

húzásnak nem volt száma; az asszony, gyermek s minden átkozza Kár-tév Sándor-t

Dunántúl, az mely katonák gynek : ölni, nyúzni készülnek ellene.)) (Archiv. Rákócz.

IV. k. 8. 1.) Mindenesetre sújtó vádak Károlyi ellen, akinek kincsszomja ismeretes: de

a ki viszont Ocskayt vádolja önhaszon-kereséssel. Nem lehetetlen, hogy a sopronyi

sarczból titokban részt ígért neki, ha behajtja rajtok, s aztán, hogy ez nem sikerült : a

felelsséget magánál nem jobb eszközére tolja.
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dait.^ Mi lett e tervezett táraadás eredménye? nem tudni; de har-

madnapon, február 9-én ezt írja Ocskay Szent-Margitról Károlyinak

:

«A német mind truppokban vagyon, Kis-Marton felé nyomul; mitév
leg\"ek ? nem tudom. Nem kellene késnünk ! A portásira raost is oda

vannak. Tirpacs ha raegérkezett, tessék utánara küldeni, vagy raaga

is jöjjön el Nagyságod több hadakkal, essünk által rajta, raivel már

alkalmasint kiéltük ezeket az helységeket.))*'^ A csakugyan segélyére

indított Tirpacsot Ocskay késbb, zsákmánynyal hazaszéledt katonái

összegyjtésére Somorjánál átküldé a Dunán.^ Károlyi azonban

Sopronynyal semraire sem mehetvén, Ocskay hírére raaga is Kis-

Martonba szállá,"^ hol hosszasabban idzött, gyakran portyáztatva

Ausztriába. Petronellát, Fischaraentet fölverte, egy ízben pedig maga

is egész Schwechatig nyomult, nadai Bécs külvárosaiba hatoltak, s

a környék falvait zsákmányolták, 'égették.^ E nagy rémületet s

boszankodást gerjesztett pusztító beütésekben az ilyenekre fölöttébb

alkalmas Ocskayn3k bizonyára oroszlánrésze volt, mert ez idben

folyvást Károlyi mellett vala.^ Károlyinak Heister által lett lejebb

nyomatásakor azonban Réthey János huszáraiból 400 erabert Kis-

Martonban hagyván,^ idejében átugrott ezredével a soraorjai hídon;

de Bercsényi április 14-én megint általküldé t és Bécs környékét

újólag fellármáztatta, raboltatta vele.^ Azután a Csallóközben, Komá-
rora ellen volt alkalraazva, gróf Pekry Lrincz tábornok alatt. ^

1 Archív. Rdkócz. I. köt. 103. 1.

a U. o.

3 Bercsényi írja Szemptérl 1704. márczius 7-én Károlyihoz intézett levelében

« Ocskay uram is Samarjában kergette Tirpacsot, s innen katonája kergetben kéredzik

tlem. » (Rákóczi Tár, ü. 56.)

4 Február 21-érl már innét írt berezeg Eszterbázy Pálnak. {Archiv. Rákócz. I. 339.)

5 Károlyi Önéletírása, 88—89. 1.

6 Br. Perényi Farkas írja Nezsiderból 1704. márczius 8-án Károlyinak Kis-Mar-

tonba: ((Ocskay uram katonái most odamentek Kglmedhez ezerökbe.)) (Archiv. Rdkócz.

I. 313-)

7 Rétbey János egyik fhadnagyának Komjáthy Adám-nak kérvénye Rákóczi-

hoz. (Eredetije gyjteményemben.)
S f^Ocskay ma megyén által a Dunán Bécs felé.)) S az utóiratban: ((Ocskay ma

ment által ismég.)) írja Bercsényi, Nagy-Szombatból 1704. április 14-érl Rákóczinak.

{Archiv. Rákócz. IV. 4. és 6. 1.)

9 Archiv. Rákócz. FV. 10. és 18. 1.
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Április 28-án Nyárasdnál megtámadá ket a német; Ocskay jól viselé

magát: a megúzött elcsapatot megfordítá s rajta vitte a császária-

kon. Több sortüzet kiálla, de a had hátulja megrémült s megfor-

dult, a hsként küzd Pekryt pedig lövés érte. Mire négy mértföldet

kellé vágtatniok a nagy-magyari révig, rácztól, labancztól üldöztetve.^

Azonban báró Ritschan cs. tábornoknak a nem rég Ordódy és

Winklerék Morvába többszörösen tett betörései visszatorlásáúl a

vlárai szoroson május 3-án Trencsény megyébe 4000-ed magával

történt becsapása, s más részrl PálíFynak Pozsonyhoz szállása miatt,

a Fehérhegyek felé kellé indítani a hadakat, hogy a Trencsény várát

az ostrom alól fölmentett és Vág-Ujhelyt vagy húsz helységgel föl-

rablott és fölégetett Ritschan PálíFyval ne egyesülhessen. És most

elközelgett az alkalom Ocskaynak, hogy a Sopronynál maga rossz

viselésével ejtett csorbát vitézségével kiköszörülhesse.

Ritschan egy darabig Trencsényben feküdt; majd a Vágnak

alább szélessé táguló völgyén át a kurucz lovasság miatt nem mer-

vén Pozsony felé aláereszkedni: elébb Hrozinkónak visszatért Mor-

vába. Itt prédáját lerakva, Szakolcza felé indult; de Bercsényi már

ekkorra általküldé a Fehérhegyeken eléje. Sasvár és Holics tájára

Ocskay Lászlót, Bokros Pált és más kapitányokat, tekintélyes er-

vel. Az óvatos Pálfíy János ezt megtudván, figyelmezteté Ritschant

:

rizkedjék a Morva mentén Szent-János, Lévárd felé jni, a merre

készen várják, hanem csapjon által a hegyeknek Jabloncza és Nádas

felé; egyszersmind kijelölé a helyet, a hol egyesülhetnek. Ritschan

követte az utasítást; azonban «út és hely tudomására jöttek Bercsé-

nyinek)), ki rögtön utasítá Ocskayt: támadja hátba a jablonczai szo-

rosban Ritschant, kinek elejébe a szoros nyilasánál Szomolyánhoz

Károlyit indítá lovasságával, s a gyalogsággal maga is sietve indult

meg május 27-én reggel Ersek-Ujvártól. Ritschan 26-án este már

Nádasnál táborozik vala. Ocskay nyomában volt, a felköltött pórság

a hegyeket köröskörül elállá. Károlyi eltte, lesben. A megállapí-

tott terv szerint 28-án hajnalban Ocskay — ki ezen csatában már

egész dandárt vezényel vala — hátulról támadott és a pórság is

elkezdett puskázni. Erre Károlyi kiindult lesébl, s arczul foga

1 Archív. Rdkócz. 27—29. 1.
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Ritschant. Ez a szorosbúl örömest kibontakozott volna, de nem lehe-

tett ; mindazáltal feles tüzérség s a morvái fölkelókön kívül válo-

gatott had: a Deutschmeister és mecklenburgi ezred s Malzahn dán

dragonyosai lévén vele, sokáig keményen ótalmazá magát a szoros völgy-

ben. Végre Bercsényi gróf megérkezése a gyalogsággal eldönté az

ütközetet, melynek halottait egykorúak 4000-re teszik a császáriak

részérl. Maga Ritschan is sebekbe esve, tiszteivel s vagy 400 ember-

rel Jabloncza várkastélyba menekült ; de Bercsényi ott teremvén

gyalogjaival, ostromkészületeket tétetett. Mire a sebesült tábornok

a vele lévkkel kegyelemre megadá magát. Seregébl csupán Mal-

zahn és Wachtendonk alezredes szaladhattak el a balszárnyról némi

töredékekkel Mayersdorfra Ausztriába, s az utóhadból Giordano

kapitány no lovassal Szakolczára. Ezek valahogy keresztülvergdtek

Ocskay dandárán, mely különben a többinek lehetetlenné tévé a

menekvést. Ekként Ocskaynak a szomolyáni diadal — mert e néven

ismeretes e harcz — fényes sikerében tetemes része van.^

Ritschan egész hadteste semmivé tétetett: 4000 elhulla, 900-nál

több foglyul esek, ágyúi, lszerkészlete, zászlói, lovai, podgyászvo-

nata — tömérdek málhával — hadi pénztára, tábori sátrai, összes

fegyverei, minden a kuruczok kezeire jutott; kik közül, elnyös hely-

zetüknél fogva, alig veszett el száz ember. Szóval Bercsényi méltán

tartathatott ünnepélyes v^ Téged Isten dicsérünk! . , .»-öt, «az egész

hadaknak háromszoros salvé-lövése alatt » május 30-án a majtényi

táborban, s június 2-án Nagy-Szombatban, a jezsuitáknál.'^

Ocskayt ezután egy negyedéven át (1704 június, július és augusz-

tus hónapokban) folyvást a Fehérhegyek környékén leljük, Tren-

csény és Pozsony közt, hol innen, hol túl a hegylánczon, Ausztriába

s Morvába gyakorta beütéseket téve. Mert a császáriak a hoíi sán-

1 Rákóczi is elismeri ezt, így nyilatkozván Emlékirataiban : ((Mire Károlyi a

hegyszoroslioz ért: Ocskay ezredes a Fehérhegyek igen fürge és bátor lakóival a

németek utóhadára rohant, úgy, hogy ezek Károlyi megérkeztekor két tz közé szo-

ríttattak a szk hegyszorosokban, s zavarba j övének* stb. (V. kiad. 93. 1.)

<l A szomolyáni gyzelemrl lásd Bercsényinek május 26., 28-án és június i-én

Rákóczihoz irott leveleit. (Archív. Rdkócz. IV. 40—46. lap.) Thaly : Adal. a Thököly-

és Rákóczi-kor Irodalomtörténetéhez, IL köt. 39—45- !•) hol egyúttal a szomolyáni

diadal emlékére írt egykorú dicsének is olvasható. — Ottlyk György naplója. (Törté-

nelmi Naplók. Akad. Monum. XXVII. 89—92. 1.) Szalay L. VI. k. 173. 1.
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czokat megújíttatván, azokba 2500 gyalogost, 800 lovast, a zongori

hídhoz gróf Königseggel 400-at s fölkelt népet, Szakolczához 1200-at,

Brod és Brunow közé 1000 embert helyeztek, kikhez még Monte-

cuccolinak a capitulált Kassáról, Eperjesrl, Szilézia felé kibocsátott

hada vala járulandó.^ A pórság is sok helyütt fegyvert fogott mind-

két tartományban. Volt tehát ki ellen harczolni a határokon

!

Bercsényi már június 13-án említi Bécs felé portyáztatását,^

20-án pedig, hogy a Zongornál állott németeket a Stomfától induló

Winkler kurucz kapitány fölverte, levágta.^ Ez azonban csak elcsa-

tározás vala; mert Ocskay június 29-én az immár megvett zongori

hídon egész dandárával átkelvén a Morva vizén, s az ellentálló határ-

rséget szétzvén, levágván, Ausztriát és Morvát föl egész Nikols-

burgig dúlatta, raboltatta. Tömérdeket zsákmánylott, csak szarvas-

marhát 6000 darabot.'* Hasonlag sok zsákmánynyal téré meg a július

els napjaiban 3000 emberrel Morvába tört Ottlyk, Strázsnicza alól. ^

Július végén Bercsényi Nyitrát s Trencsényt bombáztatja vala;

mely utóbbinak megsegítése végett augusztus elején gróf Breuner

tábornokkal a morvái helyrségekbl összegylt 3000 gyalog, kilencz

század lovas és ezerig való fölkelt nép kiütvén a drietomai szoroson

:

Bercsényi elejökbe veté a hadakat — Ocskay is bizonyára köztök

volt — s szerencsésen visszanyomta ket; Kraiszky, hradistyai fis-

pán ott veszett.^ Minthogy pedig Breuner visszatért népének egy

részével s egyéb hadakkal, legalább 4000 emberrel, gróf Königsegg

Land-Marschal] a Morva vizénél Marchegg, majd Dürrenkrut mellett

ers állást foglal : Ocskay, Bercsényi parancsára, mindent elkövetett

vala, hogy a várágyúk ltávolából kicsalhassa ket s rajtok ront-

1 Bercsényi tudósítása Károlyihoz. (Rákóczi Tár. II. 87.)

^ Archiv. Rákócz. IV. 55.

3 U. o. 64. 1.

4 Kolinovics : Hist. Libr. XII. 147. Ugyané próbájáról Ocskaynak emlékezik

Bercsényi július 8-iki levelében, (Archiv. Rákócz. IV. 73.) s július 14-én is ú. 1. erre,

de mindenesetre Ocskay harczaira vonatkozólag válaszolja Károlyinak: <*Hogy innen

(a Dunán) is vesztek németek: úgy higyje Kglmed, az mint írtam, de halomba nem
rakattam ; bizony, nem oly devotus sem zelosus Ocskay, sem más, hogy még azon

üdó't töltsön!)) (Rákóczi Tár, II. 85—86.)

Archiv. Rákócz. IV. 75. 1.

B Rákóczi Tár, II. 92. 1.
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hasson ; de hiába, a németek megtámadhatlan hadállásaikból ki nem
mozdúlának.^ Ocskayt tehát most 3000 emberrel Bazínhoz rendelé

Bercsényi, hogy Bécs alá tétessen vele diversiót; Ottlykkal és Wink-

lerrel pedig másfell Brunow városát rohantatta meg és vette be

Morvában.' Augusztus 28-áról arról értesíti a fejedelmet a Nyitra-

várát épen kézhez vett fvezér, hogy Ocskay már általment Bazin-

tól a Fehérhegyen Königsegg ellen, kinek kiostromlására ágyúkat és

bombákat is vala küldend.^

Ezalatt közbejöve a fegyverszünet ; melvet azonban, minthogy

Heister Dunántúl megszegett: Bercsényi szeptember 8-án ismét

rajta küldé Ocskayt, most már 5000-ed magával, lovassal, gya-

loggal, Königseggen.*^ A mint Ocskay szeptember lo-én hajnal-

ban átgázola a Morva vizén: a németek sánczaikat elhagyva, «az

táborjok szélén kiállottak egészlen, harcznak. Ocskay is kirendelvén

az hadakat : midn rajta akart volna menni, a német beszaladt az

városra, (Dürrenkrutra.) A mieink azonnal rajta, s hirtelen azon

közben a nyakokba gyújtották a várost; oly hirtelenséggel égett az

hátán, hogy alig tudták a várban vonni magokat. » Ocskay a föl-

gyújtott várost kiraboltatja, s miután annak bevétele közben 300

sorhadbeli németet és még több fegyveres fölkelt levágott s a nép-

hadat szétszórá, d. u. 2 óráig hallgatva a füstölg városban a vár

ágyúlövéseit, prédájával hazatakarodott.^

Mind e határszéli beütések diversiók gyanánt valának intézve,

oly hadászati czélból, hogy a Dunántúl Károlyit szorongató Heis-

tert visszafordulásra, vagy legalább ereje megosztására bírják. ^

A minthogy, midn Heister szeptember 13— 14-én Komáromig föl-

érkezett : Bercsényi mindjárt visszarendelé a Morva melll Ocskayt,

1 Archív. Rákóczianum, IV. 86. 1.

<l U. o. 87—88. 1.

3 U. o. 93. és loi. 1.

4 U. o. 113., 115., 120. és 121. 1.

5 Bercsényi levele Rákóczihoz, 1704. september 12-én Vág-Szerdahelyrl. (U. o.

133—134- 1- V. ö. Kolinovics-oXj Hist. Libri XII. 153, a ki épen 8000 emberre teszi Ocskay

erejét, a melylyel Dürrenkrut városát megvevé ; Bercsényi adata azonban kétség-

telenül hitelesebb.)

6 L. Bercsényinek augusztus és szeptember havi leveleit Rákóczihoz és Károlyi-

hoz. (Thaly : Archiv. Rákócz. IV. és Rákóczi Tár 11.)
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s 2000 lovassal a Csallóközbe, Komárom elé indítá, «vigyázásnak

okáért. »^ Ocskay még szeptember végén is Komárom köri álla:

de e hó 28-án, a fegyvernyugvás újabb felbomlása hírére, már arról

gondolkozott Bercsényi, hogy t ismét a Morva mellé, Stomfa tájára

küldi, « honnét a krutai német hátrább mászott két mértföldnyire,

utat s passust hagyott, kit nem oltalmazhatott.))''^ És úgy látszik,

Ocskay október elején már csakugyan Pozsony vagy Stomfa köri

álla : mert Bécsbe járata kémeket és Bécsbl szökött német kato-

nákat külde Bercsényihez.^ Rákóczi pedig, vitéz ftisztjének hasz-

nos fáradozásait anyagilag is jutalmazandó : a fegyverszünet alatt,

1704. október 23-án, a vichnyei fürdben kelt donationálisa erejével,

az ország további rendelkezéséig, Ocskay Lászlónak adományozá a

Gömör-vármegyei Verkenye és Sajó-Püspöki helységekbeli kincstári

jószágokal.'^

November i-jén a selmeczi békeértekezlet eredmény nélkül

oszlott ugyan szét, de e hónap különös szerencsét hozott Rákóczi-

nak, — ki a nagy ersség Ersek-Üjvár várát könnyszerrel hatal-

mába keríté. Ocskay ez idtájban a Fehérhegyeken túl, a határok-

nál foglalt állást saját ezredével, Bokros Pál gyalogjaival, s még

egyéb hadak közt a török-tatár légióval. O maga Stomfán, vagy még

többet Malaczkán, olykor Sasvárott állomásozik vala, srn portyáz-

tatván be Ausztriába. Hajdúi Gajáron és Stomfán feküdtek. Novem-

ber 25-ike táján a tatárokat bocsátá égetni az ellenséges földre, a
r

Marchfelden hadait gyjtögetve hever Heister bosszantására. Es

czélját el is éré : mert Heister bszülten ugrott ki zongori, kruttai

sánczai mögül, 27-ikén Stomfára külde hadakat, másnap pedig maga

is átköltözött a Morva vizén Gajárra, honnét mindeneket fegyver-

letételre szólító, s az engedetleneket tzzel-vassal fenyeget dölyfös

proclamatiót bocsáta ki. De általjött hirtelen Bercsényi is a Fehér-

hegyeken (november 27. Szandorfnál, 28. Jablonczánál, 30. Jaszhská-

1 Bercsényi, Vág-Szerdahelyrl, 1704. szeptember 14. (Archiv. Rákóez. IV. 142.)

a U. o. 155. 1.

5 U. o. 164. és 168. 1.

4 Utasítás Szathmáry Király János kincstári jószágkomiányzóhoz : adja ezen

birtokokat Ocskay kezére. (Rákóczi udv. canceUáriájának kiadványi jegyzkönyve, a

Nemzeti Múzeum kézirattárában.)
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nál, deczember i-jén Kápolnánál, 2-dikán Dojcson, 3-kán Sasvárnál

találjuki, kinek hadai elúl aztán Heister jónak látta csakhamar megint

visszahúzódni a Morván Ausztriába, további ersítéseket várandó.

Bercsényi, legkivált Ebeczkyvel, Ocskayval, Bokrossal portyáztatva,

egész deczember 21 -kéig táborozott túl a Fehérhegyeken: a mikor

Heister gróf Herberstein hadosztályát s Pozsonynál is némi csapa-

tokat magához vonván, Récsétl megindult egész táborával, a Rákóczi

által hetek óta keményen bombáztatott Lipótvár felszabadítására,

Nagy-Szombat felé."*^

Ekként fejlett ki a nagyszombati ütközet^ a magyarok részérl

a fejedelem személyes vezérlete alatt. A mint Heister deczember 25-én

Modor városából kiindult: Bercsényi, az ellenség szemmeltartására

a legjobb csapatok közül való két lovasezredet, jobbról Ocskay

Lászlóét^ balról pedig Ebeczky Istvánét oly utasítással hagyá mel-

lette, hogy a németeket nyomulásukban szüntelenül háborgassák; s

azzal maga a többi hadakkal elvonult Nagy-Szombat felé, a fejede-

lemhez csatlakozandó. Heister ez nap csak a Ronyva-patak partján

fekv Rozsindol faluig haladt. Másnap (deczember 26.) reggel elrsei

egy azeltt a császáriaknál szolgált szökevény kurucz-német tisztet ve-

zetnek hozzája. Ez az áruló Scharudynak küldötte vala, ki a cs. tábornagy-

nak a magyar sereg létszámáról s állásáról tüzetes értesítéseket hozott.

Ezeket Heister meghallgatván, dobot veret, megindul, és a fehér-

egyházi erdben csatarendbe — zárt oszlopvonalakba — állítja hadait.

Rákóczi már készen várta t. Ebeczky, Heister hadvonalainak bal,

Ocskay pedig jobb oldalán húzódott, vele párhuzamosan, t folyvást

oldalazva, de zárkózott hadrendje miatt vonulását nem háborgathatva.

Midn pedig a két ezredes a magyarok hadfelállítását elérte : hala-

dási irányukhoz képest Ocskay Rákóczi csatarendjének bal^ Ebeczky

pedig jobb szárnya széléhez csatlakozék. Ekkép, e két ezred állása

a hadrendben nevezetes vala, a szárnyak legszélsbb végeit k képez-

vén; nevezetes kivált Ebeczkyé, mivel ennek jutott a feladat, a ku-

rucz jobbszárny megkerülésével csata nélkül tovavonúlni akaró Heister

* L. a Fehérliegyeken túl és azok közötti csatározásokra nézve Bercsényinek

1704. november 26-ától deczember 24-éig Rákóczihoz irott leveleit (Archív. Rákóczi.

rV.), továbbá Thaly : «A Nagy-Szombati Harcz)). Pest, 1869. Lauífer Vilmosnál.
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oszlopvonalának eléje vágni, s ót heves oldaltámadással ütközetre

kényszeríteni. Azonban Ocskay is nem kevésbbé vitézül viselé magát.

Ugyanis az övé egyike volt amaz öt lovas-ezrednek, melyek a bal-

számyon oly rettent tzzel vágtak be Heister soraiba, hogy ezek

ellent nem állhatva, megbomlottak; egész zászlóaljak vagdaltattak itt

össze, úgy, hogy a holtak garmadákban hevernek vala, s ágyúk és

társzekerek foglaltattak el. Rákóczi Emlékirataiban épen e szárnyról

említi, hogy az ^csodákat mívele ;» egy egykorú krónikás pedig szó

szerint ezt írja: v^Ocskay László a (német) tábornak balszárnyát

csaknem egészen lekonczolja.^^^ Ügy, hogy Heister már az általá-

nos visszavonulásról gondolkozék :
^ midn a zászlóaljával csataköz-

ben a németekhez átpártolt Scharudy árulása és a magyarok jobb-

szárnyán Ilosvay s társainak ^'ífo^/dY/í* elnyomulása folytán keletkezett

hézag beékelése, a császáriak helyzetét véletlenül elnyösebbre for-

dítja vala.^

Mikor erre Rákóczi, a hadrend megzavarodása miatt megfúvatta

a visszavonulót : Ocskay és a balszárny más négy lovas-ezrede már az

ellenség els vonalait rég megdöntötték volt, s a tábor közepén az elvett

ágyúkkal és a társzekerek zsákmánylásával bajoskodtak. Ezeket a mo-

csáros Párna patakán által nem vihetvén, ott hagyták és e csermelyen s

az ellenség hadvonalain túl, nagyot kellé délkeletnek kanyarodniok, hogy

saját feleikhez visszajuthassanak. Ocskay ekkor mégegyszer meg
akará ket fordítani s újból az ellenségre vinni: de a rohanók majd-

nem elgázolták t, s a zavarban tlük elszakadván, az ellenség tar-

talékhadát képez magyar-labancz századok közé keveredek, a kiket

huszár-ruháikról messzirl kuruczoknak nézett. E labanczokon a vitéz

ezredes karddal kezében vágta által magát. Épen jókor érkezek

közelébe régi ismerse, báró Pongrácz Gáspár, kivel vagy kétszáz

lovast csoportra gyjtve, az ellenség háta megett fölkerültek vala

1 Spaiigdr András krónikája. (Kassa, 1738-iki kiad. 75. 1.)

52 U. o., továbbá Kolinovics-nél^ Bél-né\, st még a cs. udv. historiograph Wagner-
nél is, egyezleg.

5 Lásd mindezeket bvebben, valamint az egész ütközetnek s a közvetlenül eltte

és utána történteknek tüzetes leírását ily czím munkámban : aA Nagy-Szombati
Harcz. Hadtörténeti epizód a kuruczvilágból.» Pest, 1869. Lauffer Vilmosnál. 8-adr.

135. L Knyomatú csatatérképpel.
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Kosztolány és a Vág felé, mely folyamon valahol Drahócz vagy

Pstyén táján kelének át; s mivelhogy a többi kurucz hadak gyü-

lekez helyétl Sempte-Szeredtl távol estek : Radosnyára szállának.

Ez utóbbi helyrl tudósítja Ocskay 1704. deczember 30-káról a feje-

delmet, hogy miután a Fehérhegyekben Szomolyánnál 5—6000-nyi

fölkelt nép gyúlt egybe s várja csatlakozásra a katonaságot: tehát

«ha Fejedelemséged énreám, a maga régi hív szolgájára és mellettem

lév Pongrácz Gáspár uram Ngára méltóztatnék bízni ezen dolgot,

nem tudván senki annak a földnek jobban csínyját s járását^ még
Morvának z's, mmt mi ketten^'^ — híven és hasznosan eljárnánk

mindenben, hogy « vissza ne mehessen az hegyeken a német; bizony

confusióba hoznánk az átkozottat 1
«

^

A fejedelem mindazáltal nem Ocskayra, hanem mivel nagyobb

hadosztályt vala átküldend a Vágón Heister háta mögé, — tehát

nagyobbszabású hadvezérre : Bottyán János tábornokra bízá a szo-

molyáni expeditiót. Ki is 24 század lovassal s néhány ezer népfölke-

lvel 1705. január i-én átkele a Vágón, átosona Heister hadvonalain,

mögéjök kerle Szomolyán várához, s az odagyúlt népet maga mellé

vévén, a Fehérhegyeken által — Ocskay kalaúzkodása mellett — a

morva szélekig nyomult.^

Heister, a fürge kurucz lovasság örökös portyázásaitól — a leg-

fáradhatlanabb portyázok Ebeczky és Ocskay valának — a Nagy-

Szombat környéki falvakban meg nem maradhatva : már január i6-án

hátrált, s falak közé : Modor, Bazín és Szent-György hegyaljai váro-

sokba szállá; minek következtében azután Lipótvár és Trencsény

csakhamar ismét ostromzár alá kerúlének, s az imént még gyztes

cs. tábornagy naponként sürgeti vala a segítséget Bécsben.^

1 Eredeti levél, gyjteményemben. (L. «^ Nagy-Szombati Harczy) 55. és 91. 1.)

Jellemz, a mit Bercsényi e napokban Ocskayról ír, Rákóczinak : ((Ocskay ezerét meg-

hadtam, menjen Pó'styénnél által az Vágón, Szomolán felé, mivel Ocskaynak is oda

parancsoltam menni, ha casu quo Bottyán oda nem menne
; mer idegeit istene Ocskay

annak az tótnak; ha Bottyán odamegyen is, johh lesz ezzel.)') (Archiv. Rákócz. IV. 267. 1.)

2 <(A Nagy-Szombati Harczr), 92. 1. Ocskay elbb, 1704. deczember 31-én, a

Lipótvártól vissza, Nagy-Szombatba húzódó Heister utóhadait sarkalá, s túl a Vágón,

másnap csatlakozék Bottyánhoz. (Arch. Rákócz. IV. 263., 276. és 281. 1.)

3 U. o. 95. 1. és Histoire du Prince Ragotzi, 1707-iki kiad. 157—158. 1. V. ö.

Bercsényi 1705. január 12-iki levelét : aOcskaynak megírtam, — ha csak ezer lóval is,
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Ocskay ezalatt a maga, ekkor 800 fnyi ezredével, úgy Réthey János

600 huszárjával január 23-án megindult Verbótól be Malaczka felé,

hogy Heister háta mögött Ausztriában riadást okozzon; aminthogy

a Heister segélyére Dévény felé küldött 800 némettel nem gondolva,

be is ütött e tartományba, (január 27— 28.) égetett, és szarvasmar-

hákban s Lichtenstein herczeg néhány ezer juhának elhaj tatásából

tetemes zsákmányt nyert. Aztán a reáles császáriakat kikerülve,

február i—2-án prédájával szerencsésen visszaérkezett Verbóra.^

Néhány nap múlva új lovas és gyalog haddal szaporodván, a Fehér-

hegyekben, február 5-én Jablonczánál s 7-én Szénásfalunál (Szenicze)

fogott állást; és mivel Morvában népfölkelés híre hallatott: Ber-

csényi rendeletére, egyetértve a trencsényi ostromzárlat parancsno-

kával, báró Petrczy tábornokkal, február 12-én a welkai s illetleg

hrozinkói szoroson át nagy ervel betörtek Morvába, hol egyesülvén,

a báró Krumpach tábornok alatt szervezkedett népfölkelést elszé-

lesztették, s egyebek közt Hradistya (Ungarísch-Hradisch) kerített

várost meghódoltatták.-

Petrczy a zsákmánynyal visszatért Trencsény további szoron-

gatására, Ocskay pedig ismét Ausztria fenyegetésére, egyenest le a

Morvavölgyén Sasvárhoz indúla. Ott is tanyázott, az ellenség háta

megett, túl a Fehérhegyeken, egész február végéig; míg elvégre

Heister a két oldalról is veszélyt hozható ellenség visszaszorítására

február 27-én általindítá lovasságát, mely elül azonban Ocskay ide-

jén kisiklott, s elbb Verbóhoz, majd a Vág mellé, Morvánkára

szállá.^ Itt egyesült Ebeczky dandárával, mikoron is most már 5000

lovassal megint a nyakába fordúla a két híres ezredes Heisternek

Csejte és Verbó felé, Beczkónál pedig Petrczy várta t a gyalog-

sággal. (Márczius 3.) Heister lovasságának mégis sikerült e gyalogo-

sokat megoszlatni, és Trencsény várát némi élelemmel megsegíteni;

csapjon Szombat alá, forduljon Verbónak, csavarogjon, bíztassa az tót országot.))

(Archív. Rákóczi. IV. 291.) Ocskay ekkor már Morvába készült betörni. (U. o. 297.)

1 L. Bercsényi-nék 1705. január 25-étl február 3-áig írott leveleit. (Archív.

Rákóczi. IV. 304—305. 1.)

2 U. o., továbbá Histoíre du Prínce Ragotzi^ 165. 1. V. ö. Petrczy levelét,

(<i~A Nagy-Szombati Harczy>^ 104. 1.) és Rákóczi Tár^ II. 97. és 103. 1.

3 Archív. Rákóczi. IV. 365., 383—385. 1.

Thaly K. : Ocskay László. I. á
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azután visszaügetett Pozsony felé, Ocskayék által csípdeztetve. Erre

Ebeczky Semptéhez sietett Bercsényi elé, Ocskay pedig a jablon-

czai szoros nyílásához, Szomolyán vára alá telepedék. (Márczius 15.)

Innét Bercsényi parancsai szerint Bazín felé kell vala mennie, holott

is Heistert, az utóhadát képez 2000 lovassal, még bentszoríthatták

volna; azonban Ocskay — nem vette-e a fvezér parancsát? vagy

tán zsákmánylási vágyától hajtatva? — csak általmene Jablonczának

az osztrák határokra. Márczius i6-án Sasvárnál állott.^

Heister Récsétl a Csallóközbe és onnét összes lovasságával a

Dunántúlra költözött, hogy a Lajta és Bécs között Ausztriát dúló

Károlyinak hátába eshessek. Gyalogságát ezalatt a három, Fehérhegy-

aljai erdített városban hagyá. Bercsényi erre addig is, míg ezen

városok ostromára felkészülhetne, Petrczyt ismét Morvába rendeli

vala, Ocskayval pedig némi bosszankodással tudata, hogy ha már

általment a Fehérhegyeken: igyekezzék elfogni Dévénynél a dunai

közlekedést Bécs és Pozsony között; talán hajót is nyerhet ott, s

úgy a megáradt Morva vizén hada egy részét Ausztria felriasztására

átköltöztetheti.*^

Ocskay azonban, Bercsényi neheztelésérl értesülve, a vele lév
gyalogsággal még e rendelet vétele eltt Bazínhoz szállá, s utóbb

lovas-ezredét is magához vonva, megkezdé a városok körülzárolását,

a hozzá csatlakozott Balogh Istvánnal és báró Perényi Miklóssal.

Bercsényi ezen közben gróf Eszterházy Dániel tábornokkal még

több hadat, s Újvár- és Nyitrából ágyúkat, bombákat küld vala.

És míg Heister Dunántúl Károlyival Kis-Martontói a Balatonig s

Duna-Földvárig kergetdzenék : Bercsényi Karvánál lovasságot vet

által, oldalába, a Csallóközt visszafoglalja és a mi legfbb: a meg-

bombázott, felgyújtott Modort (márczius 30.), Bazínt (márczius 31.),

s Szent-Györgyöt (április i.) egymásután capitulatióra kényszeríti.

A három városban harmadfélezer legjava német gyalog rakta le a

fegyvert, s bocsáttatott át egy-egy pálczával kezeikben Morva felé

a Fehérhegyeken. De ezek szorosaiban az Ocskay által felbíztatott

tótság már készen várja vala ket: fejszékkel, kövekkel, és agyon-

1 Bercsényi levelei Rákóczihoz. (Archiv. Rdkócz. IV. 386. stb.)

2 U. o. 405. 1. stb.
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verek. « Abban egy sem ment el böcslettel, — mind oda van,»

írja Bercsényi.^ A városokban mintegy 3000 lfegyver mellett

21 zászlót és 40 rézdobot adtak át a capitulálók a gyzelmes

kuruczok kezéhez.

Most Bercsényi már Pozsony bombáztatásához készül vala, —
midn Heister Komáromból egymásután vévén a vészhíreket: hogy

Bercsényi Karvánál költözik, a Csallóközt elfoglalta s a Fehérhegy-

aljai városokat ersen löveti, — eszeveszetten nyargal föl, a Bako-

nyon, Vértesen keresztül, s április 2-án Sznyhöz érkezik, hol még

azon éjjel reágyújták a tábort elfáradt lovasaira. Érkezése késn volt:

az utolsó város: Szent-György, április i-én tárt kaput.

Ekként az imént még oly dölyfös cs. tábornagy gyalogságának

java e városokkal elveszvén, lovasságát pedig túl a Dunán ersza-

kolt föl- és lefutkározásokban tönkre tévén, «a császáriak nem lettek

volna képesek a háborút tovább folytatni, a dán segédhadak érke-

zése nélkül, » — jegyzi meg, igen helyesen Rákóczi, Emlékirataiban.

Csakhogy gróf Heister Siegbert a dánokat már nem vezényel-

heté : mert Bécsbe idéztetvén, «s az elveszett armadáért számadásra

vonatván,*) — a fparancsnokságból letették.^

Mindezen fényes siker hadi tényekért a dicsség, természetesen

legfkép azok tervezjét: Bercsényi ftábornagyot illeti meg; azon-

ban a végrehajtás ügyessége s gyorsaságaért a három város megvé-

tele körül, Eszterházy Dániel és az alatta vezényelt Ebeczky és Ocskay

is nem kis dicséretet érdemlenek. S ezért nem mellzhettük a kurucz-

világ ezen egyik legügyesebb hadjáratának legalább némi rövid ismer-

tetését Ocskay életrajzában.

1 Nyitráról 1705. ápril 8-án, Károlyi Sándorhoz. (Rákóczi Tár, II. 103. s köv. 1.)

2 Lásd ezen eseményekre nézve Bercsényi gróf leveleit Rákóczihoz és Károlyi'

hoz 1705. márczius és április havából. (Archiv. Rákóczi. IV. és Rákóczi Tár II.),

(.(A Nagy-Szombati Harczy>-oi, Kolinovics-ol, Spa?igár-i, az 1705-iki Theatrum Euro-

paeumot, a <^Mercurius>) ez. els hazai hírlapot, stb.

4*
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Ocskay Dévénynél rködik, majd Morvába csap; Csejte táján s ismét túl a Fehérhegyeken csa-

tároz. — Résztvétele a vöröski harczban. — Tömeges betörések Morvába és Ausztriába Ber-

csényi vezérlete alatt ; Ocskay, ki dandárnokká lesz, Hodolínnál megsebesül. — Ocskay Dévény

és Stomfa tájairól Bécs környékét és Pozsonyt háborgatja s a dunai közlekedést elfogja. —
A Csallóközbe, majd Dunántúlra küldetik. — Óvár és Bruck szorongatása, Soprony ostroma,

(1706.) — Ocskayt visszaszólítják a Morva vize mellé. ~ Rákóczi fiainak elragadását czélzó kí-

sérletek. — Fegyverszünet ; Rákóczinét Pozsony alatt Ocskay fogadja, s vezeti a díszkíséretet.

A városok megvétele után Bercsényi mindjárt újra átküldé a

Fehérhegyeken Ocskayt, Morva és Ausztria fenyegetése végett;

ugyanis már áprihs 8-kán írja Nyitráról Károlyinak: «En ismét

Morvának bocsátám Ocskayt, lovassal, gyaloggal.))^ Pár nap múlva

el is sorolja: melyek voltak ezen csapatok? T. i. 2000 lovas (Ocs-

kay és Ilosvay Bálint ezredei) s Bokros Pál 300 hajdúja.^ Mivel pe-

dig a Morva vizének folyton tartó árja az átkelést Ausztriába lehe-

tetlenné tette :
^ Bercsényi most a dunai közlekedésnek Dévénynél

és azon alól leend megakadályozását tüze ffeladatúl Ocskay elé,

mely czélból utóbb ágyúkat is küldött neki, s Ilosvay ezredét Sré-

ter János lovas- és gyalogezerével, Bokros hajdúit pedig Farkas

Sándornak szintén 300 hajdújával cserélé föl; st még báró Haller

Sámuel gyalog- ezredét is odaindítá, úgy, hogy Ocskay hadereje

ezekkel 3—4000 emberre rúgott, melyekkel a Duna s Morva mel-

lett kell vala füvell tábort ütnie, és szorgalmas vigyázassál Dévény

s Pozsony felé szüntelen portyáztatnia.^

Bercsényi elismeré, hogy az akkori katonai helyzethez képest a

Fehérhegyek és a Morva közé Ocskay eme dandáránál ersebb had-

osztály volt volna szükséges ; de jól tudván, hogy Ocskay csak ki-

1 Rákóczi Tár, II. io6. 1.

^ L. Bercsényi ápril ii-iki levelének mellékletét. (Archiv. Rákóczi. IV. 456. .)

3 Bercsényi ápril 9-iki levele. (U. o. 451. 1.)

4 Bercsényi ápril 22-iki levele. (U. o. 476. 1.)
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sebb — 3000^ legföljebb 4.000 ejnberre men — csapattest önálló

vezényletére bír kell képességgel^ a többi kéznél lev dandárnokok

pedig még kevésbbé megbízhatók: kénytelen vala ennyiben maradni.^

S Bercsényinek ezen ítéletét Ocskayról Rákóczi Emlékiratai, de ma-

gok az események is eléggé igazolják, — mint majd nem sokkal

alább, a vöröski harcz fölemlítésénél, st még elbb is, mindjárt

látandjuk.

Ocskay május i-én értesült báró Petrczytl, hogy Morvában,

a szorongatott Trencsény már lóhús-evésre szorult helyrségének

élelemmel megsegítése végett valami készül, úgymint a Salm-ezred

mellé 8 század dragonyos érkezett, és népfölkelést rendeznek; jó

volna ket megelzni! Ocskay tehát fölkészúle Petrczyvel, kinek

ersbítésére Bercsényi azonnal elküldé Trencsényhez báró Perényi

Miklóst 4 század gyaloggal s két tábori ágyúval.*^ De a morvák be-

törésének hírei mindenfell változón szárnyalván, Petrczyt és Ocs-

kavt megzavarák; kik magokat semmi bizonyosra elhatározni nem

tudván, csak följebb-alább kavarognak vala hadaikkal. Bercsényi gyor-

san átlátta zavarukat, s már május 5-kén megindult Radosnyáról kö-

zéjök. Átvéve a vezényletet, — azonnal beugratá Ocskayt Morvába,

mindenekeltt «oda, a hol gyúlekezetit hirlelték») a császáriaknak.

De ott a kuruczok semmi tábort vagy népet nem lelvén, Barad

(Brod) és Hradistya alá csaptak, hol is lovas-németekkel volt nyar-

galódzásuk. Hiheten, e városok falai közé vonúlának ellök a jöve-

telök fell tán értesült németek vissza; legalább Bercsényi ezt gon-

dola, s mint a következmény mutatta, helyesen. Tehát a szorosokon

jó vigyázó rendelkezéseket tévén, a hadakat Ocskayval Jablonczánál

oly módban hagyá, hogy Petrczy segélyére mindenkép jókor

érkezhessenek, — s azzal maga visszament Nyitrára, hol t május

9-kén találjuk.^

1 ((Ocskay túl (a Fehérhegyeken) lebeg, vagy háromezer emberrel; kellene

ugyan, ha volna kire bíznya az commandót, túl az hegyen ersebb corpus, és az Duna
mellékit Dévénnél infestálni : de bizony több hadat nehéz bíznya Ocskayra három, —
négyezernél ad summum, — más pedig csak ollyan sincs. » (Bercsényi levele Nyitráról

1705. ápril 27-érl, Rákóczihoz. Archív. Rákóczi. IV. 483. 1.)

a ü. o. 487. 1.

3 Archív. Rákóczi. IV. 489. és 495. 1.
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Bercsényi elvigyázata nem volt fölösleges. Ugyanis már május

i6-kán tudósítást vn Ocskaytól, hogy 14-kén Hradistyáról megin-

dula Barad — és így a magyar határ — felé a Trencsénybe szánt

élelmiszer-vonattal a morvái német; mely hírre , Ocskay, is rögtön

fölkerekedett Jablonczáról egész hadával, elébe vágandó.^ Petrczy
beteg volt. Május 17-kén új levél érkezik Ocskaytól, segélyt kér,

minthogy mindössze sincs 4000 -ed magával: a némethez pedig, ki

felesen gylt Baradhoz, Pozsonytúl is segítség indult. Bercsényi e

hírre lóhalálában megindítá Ocskayhoz Semptérl Réthey, llosvay s

többek ezeréit, Szalay Pált pedig Pozsony alá. Május i6-kán Ocskay

Beczkó várával átellenben, a sztrányai szoros bels nyílásánál lev
bohuszlaviczi mezn táborozott, honnét tudata, hogy a pozsonyi né-

met Stomfától visszafordula, (e hírt megersíté Szalay jelentése is);

tehát, — írja — csak a kért lovas hadak érkezzenek: ennek a szilé-

ziai s morvái németnek «ha szintén kicsap is, — megütjük az or-

rát!^'* ^ Az pedig bizony kicsapott: de nem a hol Ocskay várta, a

sztrányai^ hanem fölebb, a drietomai szoroson, mindjárt másnap,

május 17-én; s Ocskay és tisztei csak úgy vigyáznak vala, hogy az

ellenség betörését csak a felgyújtott falvak füstjérl vették észre.

A hadak szerteszét feküdtek, maga Ocskay ezeré két helyen : Mel-

csiczen s Kohanóczon; mindazonáltal lóra kapott, s az elrsöket

Melcsiczig kerget németet megfordítván, táboráig zé. Azonban a

hajdúság ezalatt — legalább Ocskay így tudta — csak szétoszlott a

hegyekben, Bezegh Imre katonái pedig külön, Liborczán, Sréteréi

Szkalkánál rekedtek. Most Ocskay, hiányos hadászati intézkedései-

ért személyes bravourral igyekezék kárpótlást szerezni: nekivágott a

chocholnai hidaknak, elveré róluk az ellenséget, s csak két lovas-

századdal Drietománál lév táboráig hajtotta. Hasztalan, — a Tren-

csénybe szánt élelmi szállítmány már ekkor bent volt a városban, s

a hidakat csak a visszatérend kíséret számára rizék. A mint azon-

ban a drietomai hegyrl a német meglátta, hogy a hídrzket csak

két esquadron üldözi : ezer emberbl álló sorkatonát csatarendbe ál-

lított ellenök a drietomai templomnál; mire Ocskay, «sok rendbéh

1 Archív. Rákóczi. 513—514. 1.

2 U. o. 521. és 524. 1.
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nyargalódzás után, mindenfell istrázsákat elrendelvén, csötörtöki ré-

tekre szállott)) ezerével. A Trencsénybe ment szállítmány- födözettel

ugyan kés éjjelig puskáztak a kuruczok a hegyekbl, — ám be-

hatolását meg nem gátolhatták. Még szerencse, hogy legalább az

ostromzárlat ágyúit báró Révay Imre gondosságból egy nappal elbb

elviteté a vár alól Turnára.^

Imé, ezen trencsényi esemény is mutatja, hogy Ocskay nagyobb

hadosztály vezérletére elégtelen vala : mert combináltabb mködés-

hez s többoldalú jó vigyázat-tartáshoz nem értett.^

Ocskay május i8., miután a morvái német Révaytól derekasan

megpuskáztatva, e napon délben Drietomának visszatért, a zárlatot

Trencsénynél helyben hagyván, saját és Réthey ezeréivel Csejtére

mene, s onnét Verbónak megint által a Fehérhegyen, mivel hírt vn

:

Viard császári tábornokkal vagy looo válogatott lovas csapott Po-

zsonytúl Stomfának, Malaczkának, Ausztria felé, hogy a Bajorország-

ból jöv, állítólag hat új császári ezrednek, kalauzul eléje siessen.

Bercsényi Récse fell Ebeczkyt és Szalayt indítá Viard után, s re-

meié, hogy ezt Ocskay — ha jókor érendi — hátban támadhatja.

Azonban, mivelhogy Viard föl a hegyek között Szobotistya mellé

szállá : Ocskay csak meglippent eltte Brezova körül.^ Ezután Viard

Szakolczánál általmene a Morván, Ocskay pedig leereszkedett Sas-

vár, Malaczka, Stomfa tájaira; holott is a császáriak zongori hídjaira

s Dévényre vigyázva, ott álla folyvást, Pozsony és Vereknye köri

1 L. Ocskaynak május 17-én éjjeli 11 órakor Vág-Újhelyrl Bercsényihez irott

levelét. (Archív. Rákócz. IV. 524—526. 1.)

2 Ki is fakad ellene Bercsényi, május 19-iki levelében, Rákóczihoz : ((ímé. Ke,
gyelmes Uram, most is mint járt Ocskay az comm-andójdval ! Szalay, Balogh István

csak isznak. Ha most Ebeczky szerencsére ide nem akadt volna, — kit küldtem volna?

Isten úgy segéljen, ha két-három embert kiveszek, csak mind olyan lesz ez, mint

Forgáchnak az székely : csak annyi, hogy mégis megnézi, merre megy az német ? Ha
nem csípheti, — nem m.arja.y> (U. o. 529.) — S május 23-án — midn már az egész

tényállást ismeré, — még élesebben ír : «Kegyelmes Uram, nem lehet nem panasz-

lanom Ngodnak : micsoda fogyatkozásokat tett most Ocskay Trencsénynél ; i-mo, az

hadat orderem ellen corpusban nem tartotta ; 2-do, minek ment Újhely felé ? Estig

tot állott fölötte az németnek, este elment, az gyalognak semmi hírt nem tett ....

Hiába, Kegyelmes Uram, büntetnem is, mert non ex malitia peccant.)) (U. o. 539. 1.)

3 Archív. Rdkócz. I. 528., 531., 535. 1.
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fekv fseregök és az osztrák határok között, egész július végéig.^

Miatta Marchegg táján nagyobb ert valának kénytelenek a császá-

riak tartani, annálinkább, minthogy Bercsényi Ocskay erejét június

22-én Szeredtl küldött ezer gyaloggal és négy ágyúval szaporítja

vala.- Július 12-ike köri pedig Eszterházy Antal maga is általmene

7000 emberrel Szomolyántól, nagyobb diversiót tervezvén Holics és

Ausztria felé, a mint is Holics várát bevette. De az új császári f-
parancsnok, Herbeville, ez alatt más irányt adott a hadmveletek-

nek: mert összes erejét a Csallóközben voná egybe, a már végs
szorongattatásra jutott Lipótvárát fölmentend a zárlat alól. Mely

czélzat meggátolására Rákóczi is lehetleg egybegyjté hadait Ga-

lántha és Szered köri, s ez okból július végén Eszterházy is

Ocskayval a Fehérhegyeken vissza, a Közép-Vág jobbpartjára ren-

deltetett.3

Rákóczi bségesen elbeszéli Emlékirataiban, mint sikerit Her-

beville-t a Vág és Dudvág közötti rejtett hadállásaiba becsalni és

úgy körivétetni, hogy a császári hadsereg — mint PálíFy tábornagy

késbb maga bevallá — már fogolynak véle magát, s Buday tábornok

ezredének megjelenésekor már csak a fegyverletételi fölszólítást várta;

midn egyszerre Eszterházy Antal túlóvatosságból s értetlenségbl eredt

menthetetlen hibája reménytelenül utat nyitott neki a menekülésre.

Herbeville ekkor Nagy-Szombatnak fordult, s mivel az t üldöz

Rákóczi által Csallóközben lev podgyászától elvágatott: a csatát

1 L. Bercsényi május, június és július havi leveleit, u. o. és Rákóczi Tár II.

í Archiv. Rákóczi. IV. 590.

3 U. o., a július hóban és augusztus elején költ levelek. Ocskay, mieltt általjött

volna, tüzetes jelentést tn ausztriai és morvái sikereirl Rákóczinak, kinek egyszer-

smind néhány, Morvában, Dietrichstein herczeg ménesébl elnyert, kiválasztott jeles

fajú tenyészló felajánlásával ígyekezék, hadaival együtt, kedveskedni. De a feje-

delem nem fogadá el csak úgy az ajándékot : hanem az azon ménest elnyert kato-

náknak a lovak árát bkezen kifizetteté. (.(2j. Julij lyo^. Ex castris ad Mocsonok

positis. Ladislao Ocskay. Morvában való operatióit értettük, s az lovakkal való ked-

veskedéseket az hadaknak kedvesen vettük; mellyet ingyen nem kívánván, küldöttük

Nemzetes Vitézl Csery Imreh hívünket, Méltóságos Generális Gróff Bercsényi Miklós

úr adjutantát, hogy azon hadakat ily kedveskedésekrl contentálja. Maga pedig Kglmed

tovább is azon legyen, hogy in particularí is eddigvaló jó magaviselését és hazafiú-

ságát contestálhassa.» (Rákóczinak még kiadatlan levelezési könyve a Nemzeti Múzeum

kézirattárában.)
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a síkon minden áron kerülni akarva, azok igyekezék, hogy a nagyobb

részt lovasságból álló kurucz hadert a hegyek közé csalhassa, és

ezért Vörösk felé tart vala. A fejedelem jól tudá, hogy a Fehér-

hegvek lakói nem fognak a németnek élelmet szolgáltatni, s így

Herbeville néhány nap múlva kénytelen leend a síkságra ismét le-

szállani, — tehát Cziífernél megállapodott. Azonban serege égett a

harczvágytól, és különösen a magát immár nagy hadvezérnek kép-

zel Ocskay elérkezettnek hívé az alkalmat, hogy eddigi mködéseire

a koronát egy nagyszer dönt ütközet megnyerésével föltegye. Bíz-

ván tehát magában, hogy a vidéket jól ismeri, és a hadak közt —
személyes bravourjaiért — nagy hitele van, Ebeczkyvel s más ftisz-

tekkel fölkeresé a gyönge Eszterházy Antalt, a balszárny parancs-

nokát, s rábeszélé : menjenek tömegesen Bercsényi ftábornokhoz,

t arra kérendk, hogy a fejedelemnek az ellenség tovább üldözé-

sére a hegyek felé teend mozdulatot ajánljon. Megnyerek vélemé-

nyüknek Ottlyk György fudvarmestert is, ki Thököly idejében híres

katona volt, — s így mindnyájan a fejedelemhez ménének. Bercsényi

eladta, bár nem pártolá nézeteiket. Rákóczi, noha még akkor ifjú, s

kevés hadi tapasztalattal bír vala: válaszúi a számos nehézségekre

figyelmezteté ket. Elmentek, de ismét visszajövének, hogy a katona

zúgolódik s harczolni kíván, — ne szalaszszuk el a jó alkalmat az

ellenség megverésére, holmi franczia szabályok miatt! A fejedelem,

ámbár bosszankodva s meggyzdése ellen, elvégre engedett nekik, és

kiadá a parancsot a további elnyomulásra ; minek következtében

aztán kifejlett a vöröski, másnéven pudmericzi harcz, 1705. augusz-

tus II -én. S itt épen ama balszárny híres lovassága vala az, mely-

nek soraiban az alkalmatlan, erds, hegyes, szakadékos térszínen, az

ellenség legels ágyúzása zavart támasztott. Egy más osztály a lej-

tn igen gyorsan rohanván alá, lenn a völgyben hirtelenül megállani

nem tudott, s rendetlen tömeggé bonyolult. Mind e mozdulatok

nagy porfelleget támasztanak, melyet az ers szél a hegytetn hátúi

álló lovassági jobbszárny felé ragadván: ez a porfelht a közelg

ellenség oldaltámadásából eredettnek véle, — ingadozni kezdett, —
megszaladt. Ebbl általános visszavonulás ln ; igaz ugyan, hogy a

magyarok vesztesége rendkívül csekély volt, s az örvendetesen meg-

lepett németek azt sem tudták: miképen gyztek? De — gyztek;
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s a hadakat elrémít porfelhben Ocskay diadalmámora is odaveszett.

A császáriak ugyan, e nem remélt gyzelmüknek egyéb hasznát nem
vehették, mint hogy ismét visszahúzódhatnak vala podgyászukhoz a

Csallóközbe.

Rákóczi pedig meg akará mutatni a bécsi udvarnak, hogy ha

serege Vörösknél visszavonult is : azért még koránt sincs szétszórva

;

egy oly nagyszer betörésre indítá tehát tekintélyes ervel magát

Bercsényit Morva és Ausztriába, a milyen eddig még nem történt.

A fvezér, az épen e napokban (augusztus 15-én) valóságos decre-

tális dandárnokká (Brigadier) kinevezett Ocskayt"^ és gróf Csáky

* A dandárnokság, mely az ezredes és tábornok közötti rendfokozatot képezi,

mint önáHó, külön katonai rangis meretlen az osztrák hadseregben, a hol csak dandár

parancsnokul alkalmazott tábornokok vagy ezredesek vannak ; a franczia hadseregben

azonban már régóta létezett a abrigadier>^-i^ rendszeresített ftiszti rangfokozat, honnét

azt Rákóczi a magyar hadak közé is általülteté. Emlékirataiban, az 1704-ik évnél, az

ország katonai elemeit ismertetvén, így szól: ((Minthogy ama (kezdetben a néphadtól

választott) paraszt-ezredeseket egyszerre átalakítani vagy megváltoztatni nem bírtam

:

e második hadjárat kezdetekor dandárnokokat kezdek kinevezni, hogy így a nemesek-

nek saját jobbágyaik és alattvalóik fölött magasabb rangot adhassak.)) E szerint a

dandárnoki intézmény 1704-bl való, mikor Le Maire franczia hadmérnök-dandámok
már itt mködött. Mindazáltal Rákóczi 1704-ben és 1705. elején a bennszülöttek közül

még csak a mágnási rendbl származott ezredeseket diszíté föl a <ibrigadéros>^ czím-

mel, pl. báró Andrássy Istvánt (a ki aztán 1706. márczius 13-án léptettetett el vezér-

magj-gyá) és Györgyöt, báró Perényi Miklóst, báró Palocsay Györgyöt, gróf Csáky

Mihályt. Ugyanis 1704. deczember 31-én Léváról Perényinek, 1705. február 36-áról Kis-

Tapolcsányról Palocsaynak Rákóczi, s 1705. május 23-án Csákynak Bercsényi által

már mint ((brigadérosy)-6k.n2Í^ adatik ki rendelet; — míg a nemesi rend 'közül tudtunk

szerint legelször a dunántúli öreg Domokos Ferencz dandárnoksága resolváltatott,

ú. m. 1705. június i-én Egerben, decretuma azonban csak 1705. augusztus 5-én kelt a

vág-patai táboron. Utána csakhamar következtek : és pedig még ez utóbbi kelet alatt,

Kisfaludy György; 9—10 nap múlva Ocskay és Ebeczky {(í'Díq 15. Augusti, Vág-Vecsé-

nél. Nemzetes Vitézl Ocskay László hívünk brigadérossága resolváltatik.)) «Die

14. Augusti, ugyan Vecsénél. Nemzetes Vitézl Ebeczky István hívünk brigadérosnak

resolváltatik.)) Tehát egy nappal elbb Ocskaynál : de viszont a hivatalos prothocollum

sorrendjében emennél utóbb áll, — í innét ered a közöttük hosszasan tartott rang-

vita !) Szeptember ii-én a szécsényi táboron a franczia Chassant gyalog-ezredes emel-

tetik brigadérosságra, de augusztus 9-étl számítandó ranggal. 1706. január 21-én

Szemere László, márczius ii-én Vass Sándor egri várparancsnok, s ez év közepén

Bezerédy Imre lesz dandárnokká. Bercsényi 1706. deczember 31-iki levelében (Archiv.

Rákóczi. V. 338.) Ebeczky-i, Ocskay-% Berthófy-U (István) említi dandárnokokúl, kikhez

még Radics András kassai parancsnokot, az erdélyi Nagyszeghy Gábort, Le Maire

és Sréter János tüzér-dandárnokokat, Ordódy György s Szent-Iványi János udv. kara-
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Mihályt elreküldve az elhaddal Szakolcza felé, augusztus i6-án

maga is kiindult Nagy-Szombatból, által Jablonczának, ágyúkkal s

tetemes gyalogsággal. Vele valának az azon tájakat szintén jól ismer

Bokros Pál és Thúróczy; továbbá Sréter, Színay, Winkler, báró

Révay Imre, s a tiszaiakból Móricz István gyalog-ezeréi; a lovas-

ezredek közül: Csáky, Ocskay, Bezegh Imre, báró Perényi Farkas,

Szalay Pál, Somogyi Ferencz, s a tiszántúli jó lovú, véresszájú, de

fegyelmetlen katonaságból Boné András, Gencsy Zsigmond, Majos

János és Kaszás Pál ezredei, nemkülönben báró Andrássy Miklós

minorita-barát vezénylete alatt a tüzes nyilakkal városokat gyújtani

jól ért török-tatár légió, végre Bossányi János rnagya Blaskovich

300 huszárral, és holmi fölkelt puskás tótok. A morvái hír i8 ezred

helyett, nagyítva 18,000 emberre tévé Bercsényi betör hadainak

számát. Ellenökben 4000 ember rködött gróf Montecuccoli alatt

Morvában, Strázsnicza, Wessely és Osztró váraiban, úgy Hodolín

(Gding) várát és a közel rohatinczi (Rohatetz) rév sánczait báró

Krumpach parancsai alatt némi sorhad és a fölkelt nép rizé.

A Morvába és Ausztriába ezúttal tett betörések két hétig tartottak

:

aug. 1 6-tól 30-ig, s roppant arányokra térjedének ki. Mivel pedig Ocskay

értesülései szerint a morvái nép a nagy adók miatt már annyira elé-

gedetlen volt, hogy Nikolsburg táján zendülés ütött ki: Bercsényi

czélúl tüze ki a tartományt, ha lehet, a császár ellen föllázítani, és

azért szigorúan tiltja vala hadai közt a dúlást és égetést oly helysé-

gekben, melyek meghódolnak ; s egyszersmind Morvába fölke-

lésre biztató és hódolásra, barátságos csatlakozásra int pátense-

ket küld vala bé elre. Ezektl ugyan komoly eredményt nem várt

maga sem, — de hát megpróbálta.

Augusztus i6-án Szilincznél, 17- és i8-án Jablonczánál, ugyan

i8-án Dojcson és Haszprunkán, 19- és 20-án már bent Morvában a

bélyos és palotás-ezredeseket kell csatolnunk. Esze Tamás, Balogh István és Ádám,
Babócsay, Csajághy, Kisfaludy László, Fodor, Szent-Pétery, Szalay, Czelder, Nyáray,

Réthey György stb., ezeknél jóval késólíb, a mágnások közül azonban gróf Teleki

Mihály, gróf Csáky László, báró Sennyey Ferencz, Jósika Dániel, Vay László és ifj. gróf

Barkóczy Ferencz az utóbb nevezetteknél hamarább érték el a dandárnoki rendfoko-

zatot, jobbára csak fényes születésökért. (L. az idézett dandárnoki kinevezésekre nézve

Rákóczi udv. cancelláriájának még kiadatlan leveleskönyvét a Nemzeti Múzeum kézirat-

tárában.)
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rohatinczi rév mellett, 21- és 22-én Szakolczánál, s 23-án ismét

Rohatinczon találjuk a kurucz fvezért tábora zömével, míg a kato-

naság kisebb-nagyobb csapatokra oszolva, messze vidékekre, Olmücz

és Brünn környékéig barangolt. Az els hadi tanácsot augusztus

17-én Jablonczánál tartá a ftisztekkel, midn a jelentések Szakolcza

és Hodolín melll az elhadtól s úgy az Ausztriába s Morvába már

is beküldött portyázó-csapatoktól megérkeztek. — Eleinte Znaym
felé akarának indulni az egész hadtesttel, de mivel a mocsáros és

tavas folyású Thaya vize miatt, visszajövben, az ágyúkkal s gyalog-

gal — a kalauzok szerint — majdnem egész Olmüczig föl kell vala

kerlniök: Bercsényi inkább két részre osztá seregét. Ugyanis az

egyiket, 4000 embert, gr. Csáky Mihálylyal, Boné Andrással és

Gencsyvel még az nap beindítá Ausztriába, jó kalauzokkal s oly

utasítással, hogy ne égessenek, és majd bent a tartományokban egye-

süljenek a fosztálylyal, melyet maga Bercsényi és alatta Ocskay

vezényelt, s melynél az összes gyalogság vala. Aug. i8-án Bercsényi

a megérkezett ágyúkkal Dojcshoz, Haszprunkához menvén elre,

miután tanácsosnak látszott, hogy a betörés Morvába a Monte-

cuccoli által megszállott Strassnitz, Wessely és Osztrow várakon

alól történjék, — nehogy ezek Bercsényi és az Ausztriába küldött

Csákyék közé essenek, — tehát azt határozá, hogy a Szakolcza és

Hodolín közötti rohatinczi rév sánczait fogja kierszakolni, ott magá-

nak alkalmas átkel pontot biztosítandó.

Ezalatt híre érkezek, hogy a csallóközi német táborból 3000 lovas

indíttatott volna Pozsonynak, Ausztria segélyére ; de Bercsényi kel-

lleg vigyáztat vala Stomfa felé, s elkezdett munkáját eme hírrel

megzavartatni nem engedé. Hanem augusztus i8-án a Morva vizéig

nyomulván elre, minthogy Rohatincznál gázlót találtak: estve Szalay,

Kaszás ezeréit és a hajdúság egy részét általküldé Hodolín alá,

Krumpach lovas-századait a vártól elszorítani, — a mi azonban nem

sikerült. 19-én megjött Ausztriából Csáky jelentése, hogy k nem

égetnek, kárt sem tesznek, st hízelkednek a lakosságnak: de az

osztrák nép még sem mutat hajlamot a behódolásra. Ily hajlam

Morva fell is gyöngén mutatkozék. Augusztus 20-án, tehát Szent-

István király ünnepén, az egy kis sáncztól vékonyan rzött roha-

tinczi gázlón Bercsényi összes gyalogságát s Ocskayval 4000 lovast
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átköltöztetett, hogy az ottani révet véd nagyobb sánczolatokat

ldözzék s megrohanják. Azonban a kuruczok átkelését észrevett

Montecuccoli mindjárt mutatkozni kezdett hátukban Szakolcza mö-

gött, más oldalról pedig Krumpach kiküldé ellenök lovasságát Ho-

dohn várából.

Ez utóbbiakkal hosszasan csatázván, este felé maga Bercsényi is

általjött, beúzeté a németet a vár alá, és a várost nyakokba gyújtatá.

E csatában Ocskayt azon szerencsétlenség éré, hogy a czombját

puskából átlövék, de a golyó csontot nem ért, csupán a húson ment

keresztül.^ Bercsényi ott üt vala éjjelre tábort Morvában, Roha-

tincz eltt, egy oldalról Hodolín, más oldalról Strázsnicza közt, min-

deniktl csak egy ágyúlövésnyire. Másnap, augusztus 21-ére virra-

dóra pedig általános rohamot fúvatott a rohatinczi rév- és hídfsán-

czok ellen, melyekben 200-ig való német lévén, «egy darabig való

puskázás és ostromlás után kitették a fehér zászlót, gratiát kértek,

rabságra adták fel magokat tisztestül*). Bercsényi kétszáz hajdú födö-

zete alatt azonnal megindítá ket Jabloncza felé, Sempte várába.

A mint a sánczok és velk az átjárás, kurucz kézbe jutottak:

a katonaság csak neki vágott Morvaországnak, s Bercsényi ers

tilalma ellenére elkezdett féktelenül égetni, zsákmányolni. «Míg azok-

kal (a hadi foglyok elküldésével) bajoskodtam: rettenetes ers tilal-

mam ellen, katona, paraszt, tatár, mint az hangya, szétment az

országban, — egy-két mértföldnyire csak a sok túz látszik. Vala-

kinek lova bírta, mind elment; (alig maradt a fvezér mellett a

rohatinczi táborban 2—3000 ember). Olyan átkozott kutyák : az nagy

gazdag helyeket csak felégették, nem is prédálták ».- Messze túljár-

tak és égettek Wesselyn, Osztrón, Montecuccoli háta mögött, e

tájakon 40—50, beljebb a Thaya vize mellett pedig 20— 25 községet

elhamvasztván. Az ausztriai és morvái nép nagy rémületében min-

denfelé szaladni kezd vala ellök. «En, hitemre, nem hiszem, Bécsig

ember legyen falun; Prága tartotta (tartóztatta) meg némelyiket)), —
írja augusztus 22-én Bercsényi,^ kihez zsákmánynyal rakottan s fog-

1 Bercsényi augusztus 20-iki levele Rákóczihoz. (Archív. Rákóczi. IV. 684.)

2 Bercsényi augusztus 21-iki levele Szakolczáról. (Archiv. Rákóczi. IV, 686.)

3 Ugyanannak augusztus 22-iki levele Rohatinczról. (U. o. 688.)
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lyokkal : de « rettenetes hajtottan s bágyadt lóval » tért vissza a sok

portyázó katona, ez nap s 23-án Rohatinczhoz. A zsákmányból

néhány szekér lfegyvert, 500 szarvasmarhát, 1000 juhot indított

útnak Szered felé, Rákóczi tábora számára.

Ocskay sebét Bercsényi augusztus 20-án csak semminek vévé:

de már másnap általvitette a sebesültet Szakolczára,^ 22-én pedig

aggódva írja róla: (< Ocskay rosszul van^ kiszakadt egy darab hú-

socska az czombjából, elmérgesedett az lába;)) s gyanakvólag teszi

még hozzá: (^talárn csinált^ mérges golyóbis volt^ mert nem fogja

tet máskínt ^>.'^ Ocskayról ugyanis, épenúgy mint Bottyánról, az a ba-

bonás néphit vala elterjedve, hogy testét a golyó nem járja, a mint

ezt Kolinovics is említi, Zólyom eltt vívott párbaja alkalmából.^

Bercsényi augusztus 24-én leindúlt egész táborával a Morva

mentén Gajár felé, és beütött Ausztriába, mely tartományt több

napon át egész a bécsi hidakig rablották egymást ér csapatai*

A Herbeville túlzott gyzelmi hírein mereng császári udvar a vész-

jelekre, az országos futásra, a tüzek és zsákmányoló kuruczok lát-

tára, csalódásából csakhamar kijózanodék, s lóhalálában küldött pa-

rancsaira Herbeville augusztus 29-én a Pozsonynál vert hídon sietett

4000 lovast átköltöztetni Bercsényi ellen, ki azonban errl, a Pozsony

alatt vigyázó Szalaytól s Jeszenszkytl Malaczkánál még az nap hírt

kapott.^ Egyik portyázója, Borbély Fridrik, ugyanez nap égeté föl

Orthot Ausztriában, hová még augusztus 30-án is újabb száguldókat

bocsáta a kurucz fvezér, és csak 31-én indul vala Malaczkáról

vissza Jabloncza, Szomolyán felé, tömérdek nyereséggel s mintegy

500 hadi-fogolylyal.^

Bercsényi ezután, Forgách, Károlyi, Eszterházy, Barkóczy,

Sennyey, Csákv, Andrássy tábornokokkal stb., a fejedelem után, a

1 ('Már Ocskay sebben hever itten)) — jelenti Szakolczáról 1705. augusztus 21-érl

Bercsényi Rákóczinak, fArchív. Rákóczi. IV. 687. 1.)

a U. o. 689. 1.

3 r-Bottyánius . . . et Ocskayus, globis cseteroquin, utí audiehatur, impenetrabíles

monomacida concurrunt)), etc. (Kolinovics, Hist. Libri XII. 109.)

4 Archív Rákóczi. IV. 692.

5 Rákóczi Emlékiratai, V. kiad. 146. 1. és Bercsényi levelei augusztus végnapjai-

ról, az idézett helyen.
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Szécsény városához egybehívott országgylésre indula. A császáriak

fereje (Herbeville tábornagy) eltt, Komárom vidékén, a kurucz

hadak élén Bottyán tábornok maradt; Ocskay pedig, — ki Roha-

tincznál kapott lsebébl csakhamar felgyógyult annyira, hogy csézán

ülve vezényelhetett, — fájdalomdíjúi a Morva mentén hagyott mel-

lék-hadosztály parancsnokságát kapta. ÁH vala pedig ezen osztály

a saját, 1000 emberre, Szalay és Bezegh 800—800 fre men lovas-

ezredébl s Blasskovich három századából ; továbbá gyalogság : Móricz

István hajdúi, — kik Dévénytl Stomfáig voltak felállítva, — 500,

Bokros Pálé 400, Színayé 350, Sréteré 650, báró Révay Imréé («igen

gaz, tót hajdú))) 600, s Pozsony és Túrócz vármegyei gyalog szin-

tén 600. Tehát 3000 gyalog, és majdnem ugyanannyi lovas.^ Ocskaynak

utasítása vala Bercsényitl, Ausztria háborgatásán s Pozsony szemmel-

tartásán kívül, ((hogy Dévényt megszállja és a Dunát elvegye, —
azért is az gyalogságot ott hagyom az ágyúkkal*).^

Ocskaynak e szerint a szécsényi országos gylés ideje alatt

ismét önálló vezénylet, s az egy dandárnokot megilletnél kétsze-

résen nagyobb hader jut vala osztályrészül. Es ezúttal derekasan

megfelelt a benne helyezett bizalomnak. Ugyanis míg Dévényvárát

szorosan ostromzároltatván, s ágyúival a dunai közlekedést Bécs és

Pozsony között elfogván, Pozsony alá is sren csapdoztat vala

:

addig lovasságát szeptember 5-én a Morva vizén által egész a bécsi

hidakig száguldoztatá. A székvárost s környékét a kuruczok ezen újabb

beütése annyival inkább felriasztá és elrémíté : mert az említett híd-

fk sánczaiból gróf Engelfort cs. alezredest két lovas-századdal, a

fürge magyar huszárok ügyesen kicsalván, lesben álló társaikkal meg-

rohanák, és magát a grófot s úgy századait halomba vágták, részint

elfogták. Azután néhány, Bécscsel szomszédos helységet fölzsákmá-

nyolának, melyekbl 60 szekér becsesebb ingósággal, 3000 szarvas-

marhával, 1000 lóval tértek meg szeptember 6-án reggel, vezéröknek

Malaczkán lev táborába.^

1 Archív. Rákócz. IV. 695.

íJ U. o. 694.

3 Kolhiovics, 201. 1. — Ocskay ekkor még valószínen nem lovagolhatott

sebe miatt, különben bizonyára személyesen vezényelte volna ama Bécs környékét

feldúló csapatot.
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Maga Ocskay így ír ezen szerencséjérl Pozsony városához:

« Esett értésemre, midn minap bizonyos portát (portyázó csapatot)

küldöttem vala arra Kglmetek felé, az mely muskatéros és grana-

téros németek jöttek vala ki az mieink ellen: azok között Kglmetek

közül is voltak városi lakosok. Mivel azért mi eddig az Nemes Vá-

rosnak nem igyekeztünk kárára, st Hazánk és szabadságunk mellett

kötvén fegyvert, egymásnak kárt tennünk nem is lehet, — arra nézve

kívántam az aránt Kglmeteket levelemmel megtalálnom: mind az

minapi vétkét üsse helyre jó móddal Kglmetek, mind pedig az ilyen

ellenségeskedéstül ójja meg magát; különben túzzel-vassal rajta leszek

Kglmeteken, s ha mi kár éri Kglmeteket, magoknak s hazaíiúság-

talanságoknak tulajdonítsa.

Ezen órában érkezett portám, ki az ausztriai hidaknál az

egész Bécs eleit megjárta^ — szerencsésen és sok nyereséggel tért

fueg ; az magahitt lovas-németség mondhat hírt: mit tészen az

magyar fegyver I Mert azt takarékossan eltörlötték, elhozták. Igazán,

tarthat most Kglmetek Te Deum Laudamust ; — úgy szokta az Isten

az magahitteket megszégyeníteni ! ... In Castris ad Malaczka posi-

tis, 6. Septembris 1705.))!

Ocskay ezalatt tetemes gyalogságával nemcsak Dévényt : hanem

a fehérhegyekben, még Heister múlt téli hadjárata óta császári kézen

lév Detrek és Elesk sziklavárakat is szorosan körlzároltatta s

lövette, annyira, hogy szeptember hó vége felé mindkét erd (Elesk

26-án) megadá magát.- Innét, a fejedelem utasításának vétele után,

1 Egykorú másolat, gyjteményemben.

^ Szalay L. VI. 307. A kamarai levéltárban fenmaradt Ocskaynak egy dátumtalan

levele e napokból, Rákóczihoz, Szécsénybe intézve: «Nem kétlem — írja ebben, —
Méltóságos F-Generális Uram 6' Nga communicálta Fejedelemségeddel levelemet, és

Austriában vagy Morvában történt dolgokat voltaképen reprsesentálta. Minthogy lova-

mon (rohatinczi sebe miatt) nem is járhattam : sézában mulatoztam az ellenséggel.

Tegnap Isten Detrek várát kezünkben adta ; reméllem, nemsokára Elesk vára is

kezünkben akad. Hallom, pozsoniak is nem kis félelemben vannak, olyan hireik lévén

ottan : feles haddal meg akarjuk szállani és bombáztatni. Montecuculi hada Morvában

Breczlova táján volt, városok felé ment. Szongornál vagyon 700 gyalog és 400 lovas

Morva mellett lév berkeket mind vágattatják és az passusokat ersítik, — Ezek után

Vörösk iránt mit parancsol Fejedelemséged, ahhoz alkalmaztatnom magamot el nem

rQ.\A2XQ)TCí.y> (Eredeti\ csak az aláírás sajátkez.) Ugyancsak maga Ocskay, «Datum Elesk

várában, dje 27. Sept. 1705.)) kelettel, a várak megvételérl stb. ekképen tudósítja Rá-
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október elején a Pálífy grófok törzsvára, a jól fölszerelt Vörösk

alá szállá, s azt Thuróczy Gáspár és Szálé András hajdúival, úgy

Rottenstein tüzérparancsnokkal rendes ostrom, bombázás alá veteté.

A vivóárkokat mind közelebb vivék, s a lövetés október 5-étl kemé-

nyen és a várbeliek nem csekély kárával foly vala, egész október

20-áig, mely napon a fejedelemtl az ostrom abbanhagyását ren-

del parancs érkezek. E parancsot, gróf Pálífy Miklós és János föl-

kérésére, az ismét megújult békealkndozások egyik császári biztosa

gróf Wratislaw cseh kanczellár eszközlé ki Rákóczitól, a ki a PálíFyak

iránti kíméletbl, s mivel a félrees hegyi vár különben sem bír vala

hadászati jelentséggel, szivesen engedett a gróf kérésének."^ Az
ostromlók nyilván ki is kiálták, hogy a vívást a fejedelem paran-

csolatából — s nem más okért — hagyják abba, s ugyanannak kegyel-

mes rendeletébl nem égetik föl a Pálífy grófok egyéb épületeit

is a vár körül.-

Ocskay maga, az ostrom ideje alatt a közeli Bazínban lakott,

azonban Malaczka táján hagyott hadai közül október 13— 14-én,

újabb diversióképen a saját, Szalay és Bossányi lovas, továbbá Móricz

kóczit Szécsénybe : «Tegnap, Istennek légyen hála, Élesk vára is kezünkbe jutott;

nem lévén egyéb benne a szép ágyúknál, minden bentlév mtinitiónak specificatió-

ját, — mellyet mellettem lév ingenír connotált, — inclusive megküldöttem Ngodnak,

fA jegyzék ma már hiányzik.) Minthogy peniglen ez ilyen nyomorult puszta várban

az olyan szép ágyúknak kár volna heverni : szándékom, hogy mennélhamarabb Új-

várban elküldhessem.— Morva vize már lassan kezd áradni. Vörösk vára fell elbbi

levelemben is írtam Ngodnak : mihez kellessék alkalmaztatnom magamot ? Ideit látván,

ahhoz is hozzá látok. Pálfy Jánosnak itten sok a híre ; bizonyos, hogy Pozsonban

volt, de kevesed magával, valami népe (Magyar-) Óvár táján; ki azt mondja, hog3f

pozsoni akasztófánál akar tábort verni, ki pedig azt, hogy morvái némettel akarja

conjungálni magát ; azt is hozták híri, hogy Bécsben pro custodia corporis hivattatik.

Pozson városában rettenetes nagy istrázsa tartatik, úgyannyira, hogy senkit se ki, se

be nem bocsátanak.)) Végi családi és gazdasági ügyei rendezésére legalább egy havi

szabadságot kér, s megjegyzi: ((Feleségemnek s gyermekimnek helyek nincsen, a hoí

csendességben lakhatnék; készpénzen kell élnie, — valamit keresek, reájok kell köl-

tenem.)) Ez elég világosan van írva, hogy valami adományt kaphasson a fejedelemtl.

(Eredeti, s. k. aláirott levél, gyjteményemben, szép metszet, teljesen ép, czímeres

gyrpecsétével.)

1 Kolinovics: kinél az ostrom (259—264. 1.) tüzetesen leíratik. L. továbbá, tán

még bvebben, Bercsényi-m. Hl. köt. 436—440. 1.)

2 Bercsényi levele. (Archiv. Rákócz. FV. 708.)

Thaly K. : Ocskay László. I. e
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és Színay gyalog-ezeréit ismét beküldé Ausztriába; melyek ottan

« három várost s egynéhány falut pörzsöltek föl».^ A szécsényi gy-
lésrl a Vághoz október közepén fölérkez Bercsényi meghagyá,

hogy e hadak azonnal a Csallóköz szélére Jókához gyljenek töb-

bekkel, gróf Csáky táborába. Ocskayt október 17-én magához hivatá

Galánthára, s miután újabb feladatához kedvet beszélt belé, — haza-

bocsátá egy kissé Ocskóra.

Ezen újabb feladat pedig az volt, hogy mivel gróf Pálífy János,

a bán, 6—7000 némettel, horváttal Mosonyban táboroz vala, s más-

részrl Vasvármegyében az iQabb Heister állomásozik: tehát míg

ezekkel szemben Bottyán tábornok, — ki mindenekeltt a Károlyi

tavaszi megúzetésekor német kézre került Duna-Földvárt, Simontor-

nyát, Tatát, Pápát igyekezett visszavívni, — a Rábához fölérkezhet-

nék : addig Ocskay és Ebeczky, gróf Csáky Mihály egyéb ezredeivel

szálljanak elbb a Csallóközbe, s onnét alkalmas pillanatban a sep-

rsi hídon általkelvén, fenyegessék Pálflfyt oldalban; a továbbiakra

nézve függjenek Bottyán rendeleteitl. Október 24-én maga Ber-

csényi megszemlélé az 5^—6000 fnyi jókai tábort, hol már Ocskay

is jelen volt. De az Öreg-Dunán a hidat, — melynek készületét Ber-

csényi Nagy-Szombatból október 28-án újra sürgeti vala— olyan gyor-

san át nem köthetek. Ocskayt 2000 lovassal a fvezér ekkor már

a Duna mellé Somorjához küldé elre : siessen által, a Bottyán el-

hadát képez Bezerédy Imre ersbítésére ; s november i-én másik

kedves dandárnokát: Ebeczkyt is utána indítá. Azonban két nap

múlva már panaszosan írja Ocskayról : «PálíFy (Magyar-Óvártól) által-

ment az Rábán, Bezerédyék után ; Ocskaynak nincs kedve — látom —
utánamenni , . .» S mindjárt lejebb, óvatosságból ugyan csak a feje-

delemtl ismert titkos-jegy írással (már ekkor! !) utána veti:

• Ocskayrúl^ Kegyelmes Uram, rossz szél fúj\ de nem hiszem

;

igaz ugyan: elkényesedett í^^^/z/))^ Bercsényi e sorai, — noha a ben-

nök kifejezett gyanú, tana viszonyok hatalma, ú. m. Bottyánnak dunán-

túli dönt gyzelmei következtében ténynyé nem érleldhetett, —
szerfölött nevezetesek : mert illustrálják egy részrl Ocskay jellemét^

1 Bercsényi levele, október 19. Szeredrl. (Archiv. Rdkócz. IV. 705.)

^ Bercsényi, 1705. november 3-áról Nagy-Szombatból Rákóczihoz. (U. o. 726. 1.)
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s másrészrl a közvéleményt^ mely ime^ az annyiszor zászlót cserélt

vitéz állhatatosságában még a hadi szerencse napjaiban sem

hízott vala !

Bercsényi Réthey János ezredest november els napjaiban át

bírá juttatni a Dunán: mert e hó 7-én már azt is tudta róla Nagy-

Szombatban, hogy Réthey a szorongatott Bezerédyvel egyesült, s vele

elször Heister ellen Szombathelyhez, majd Ausztriának fordulván,

most (november 7-én) <(Fischament körül járnak ».^ A dunai átkelés

tehát úgy a somorjai réven, mint lejebb. Seprsnél, immár lehet

volt, — és Ocskay még folyvást ott hevert a Csallóközben. Midn
már Csáky, Ebeczky, a négy gyalog-ezred, szóval majd az összes

odaszánt segítség rég általköltözött: Ocskay még ekkor is, egész

november haván át, st deczember közepéig Somorjánál veszteg-

lett, — tán a dolgok kimenetelét várva. És csak midn Bottyán már

nemcsak Földvárt, Simontornyát, Tatát: hanem Gyr- Szent-Mártont,

Pápát, Szombathelyt, Kszeget, Kapuvárt megvívá, Heistert Styriába,

Pálflfyt Óvár ágyúi alá szorítja vala, s az egész dunántúli országrész

újból fegyvert ragadott Rákóczi mellett, — Ocskay csak ekkor köl-

tözék át^ deczember 15-én, a saját. Somogyi Ferencz és Köröskényi

László lovas-ezredeivel.*^

Nem lehetetlen, hogy Bercsényi, ama már érintett gyanús hír

után, maga sem sürgette Ocskay átkelését, (legalább november

9-étl deczember i6-áig a fejedelemhez irott leveleiben mélyen hall-

gat róla), hogy t azalatt tanulmányozhassa; s csak midn már a

gyzelem koczkája Dunántúl el volt vetve, s az általános föllelkesú-

lés közepette tántorodástól többé t sem félthette, — bocsátotta át.

Közeli a föltevés, hogy Ocskayt egykori ezredese, a ravasz Pálífy

már ekkor kezdette kísérteni.

Az Ocskay dunántúh mködésére vonatkozó rendelet, melyet

Bercsényi 1705. deczember 11 és 17-ike között (valószínleg 14— 15-én)

adott ki számára,^^ s melynek következtében azután a dandárnok által

1 Archív. Rdkócz. IV. 730.

2 Thaly : Bottyán tábornok élete, 90. 1. Továbbá Archív. Rdkócz. IV. 745. 1., ahol

Bercsényi deczember i6-áról írja Nagy-Szombatból : ^ Ocskayt túl szállítottam (a Dunán)
az lovas haddal Rajkára.))

3 A7. ordernek czíme : cBrigadíros Ocskay Uramnak kiadott dispositióm ;») fogal-

om



ö8 THALY KÁLMÁN

is költözött, — odautasítja Ocskayt, hogy ((mindenekeltt járasson

végire Bottyán János Generális és Csáky Mihály uraimék holléti-

nek, — s azalatt Somogyi uramnak, úgy másoknak minden hadait

contrahálja. Hahogy Bottyán uram az hadakkal Óvárnak gyönne

vagv gyött, — azért megyén íme az franczia ingenír-brigadír (Le

Maire) Somorjába: recognoscálja azonnal Óvárt, és annak alkalma-

tosabb rendi szerint hogy megszállhassa Bottyán uram s víhassa, —
a Somorjában lev gyalogság is menjen által.^ Ocskay uram pedig

az lovas haddal, az ki mellette van, s azzal is, az ki Bottyán uram-

nál van, Pálífyra vigyázhat, s próbálhat is, ha lehet, úgy, hogy unitis

viribus Bottyán urammal, — addig, míg Csáky uram Ebeczky, Be-

zerédy uraimékkal talán másfelé jár— Óvárt és PálíFyt megelzhessék.

Holott penig Bottyán uram Pápa vagy Soprony felé járna, és

kitanulhatják, hogy Soprony fell kerül Pálífynak az mi hadunk: úgy

is, — kiváltképen ha ingenier uraimék is elégségesnek ítélnék az

hadat általköltözni Ovárnak, — s a végre parancsoltam Ujvárbúl

mozsarakat, ágyút eleget hozni, kivel még hajdúság is gyön, és így

is elég erei lesz Brigadíros Uramnak Ovárnak megvételire, habár

Bottyán uram reá nem érkezik is. Stt meg is köll írnia Bottyán-

nak: ha Soprony körül van, inkább ott el ne hagyja ezért az opera-

tiót, — mert ez meglesz Isten által a nélkül is.^

mázat, Bercsényinek az 1705-iki dunántúli katonai intézkedései minutáit tartalmazó

táborikönyv-töredékében. (Nemz. Múzeum, kézirattár, in fol. 192.) Dátuma hiányzik,

hanem a megelz expeditio deczemher ii-én, a közvetlenül rákövetkez pedig de-

czemher ly-én kelt.

1 Le Maire Magyar-Óvárt, úgy látszik, azonnal meg is szemléié, de egyelre

kedveztlen eredményt jelentve, tért vissza. Ugj^anis Bercsényi ugyanazon deczember

i6-iki levelében, melylyel Ocskaynak a lovashaddal elvégre általköltözését tudata a

fejedelemmel, újságolja e tárgyról: «Úgy hallom, Bottyán Pápában akadt meg, kit

híreinek, hogy vérrel vett volna meg; Csáky- és Ebeczkyrl semmit sem tudok, és

így Óvárhoz sem kezdhetek, kit recognoscált Le Meher, úgy mondja: most az vizek

és sarok miatt hozzáférhetetlen; s reá is kell várni Bottyánt, mert hajdúm kevés van

hozzá.)) (Archiv. Rákócz, IV. 745.)

Q. E pont azonban, a Le Maire-féle kémszemlézés eredményének Bercsényi által

lett megtudása után annyiban változott, hogy a fvezér — mint imént idézett levelé-

bl látjuk — mégsem ítélé elégségesnek a kéznél lev gyalogságot az elre elvéltnél

ersebbnek bizonyult Óvár megvételére ; melyre tehát deczember i6-án már ((reá akará

várni Bottyánt.)) Ezért kellé az ordemek i&ika eltt, valószínleg 14—15-én kelnie.
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Holott Bottyán Prucknak menne, s be találná (oda) szorítani az

németet: úgy igenis concurrálni kell mindenfell. Azalatt menjen

által Somogyi melléje Kereskényinek, ^ legyenek szorgalmatos vigyá-

zassál, míg a többi költözik.

Hlyen securitást csinálván az túlsó földeken Óvárrúl, ott fog

maradni Somogyi uram lovas-ezere bizonyos gyalogsággal prassidium-

nak, — és Brigadéros Ocskay Uram az morvái operatira^ az

akkor kiadandó mód szerint fordul.

»

A legutolsó pontban kilátásba helyezett « morvái operatiók)> —
a szabad zsákmányolásnak ezen Eldorádói — képezték tehát a mézes-

madzagot, melylyel Bercsényi, a dunántúli küldetésre csak vona-

kodva men Ocskaynak kedvet akart nyújtani.

Midn Ocskay általköltözék s Rajkánál foglalt állást: Pálfffy

akkorra már Ausztriába, lajtai Bruck falai közé menekült ; és míg

Bottyánék t ott szorongatnák: Ocskay Óvárt vévé ostromzár alá,

s lovasságát Köpcsénytl Gyrig száguldoztatá.^

Bercsényi deczember 21-én megindult Nagy-Szombatból Somor-

jára, s ott által a Dunán Rusztra, hol a Soprony ostromához készül

Bottyánnal hadi tanácsot tart vala. Itt elvégezek, hogy míg Bottyán

Soprony városát — melyet deczember 24-én szállott körül —
vivandja, addig a gyalogság némi része Óvárt erltesse ágyúkkal,

Ocskay pedig lovas ezredeivel egy fell, és Csáky Mihály, Andrássy

és Ebeczky lovassal-gyaloggal más fell (t. i. Feketevároson át) nyo-

muljanak gyorsan Bruckhoz, PálíFyt bentszorítandók. Midn aztán

Bottyán Sopronynyal végzendett: az összes ervel mindnyájan rajta

Bruckon! Ha pedig PálíFy ott szorítása nem sikerül: Sopronyt,

Óvárt s Bécs-Ujhelyt igyekezzenek ostrommal, bombázással meg-

venni, Ausztriát gázolják föl, Ocskayt pedig Bercsényi egy most

csoportoztatott hadosztálylyal Morvába küldendi.^

De míg Bottyán a jól megersített s magát makacsul véd
Sopronyt keményen bombázná : azalatt a békealkudozások színhelyére

1 Köröskényi tehát ú. 1. egy pár nappal elbb költözék által, s a rév túlsó,

rajkai oldalát tartá megszállva az elcsapatokkal.

ö Bercsényi levelei, — Bottyán élete. — Wagner, Hist. Josephi I.

3 Bercsényi-neik 1705. deczember 20. és 29-én írott levelei, Rákóczihoz. (Archív.

Rcikócz. IV.) — Bottyán élete.
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Nagy-Szombatba visszatért Bercsényi deczember 29-én estve bosz-

szankodva értesült Csákynak Parndorfról írott levelébl, hogy hiába

mentek Ocskayval Briick alá: mert PálíFy, kinek ráczaiból ugyan

csapdoztak le és nyertek is tle, — elszaladt ellök Ebenfurt várába,

be nem keríthették. E hírre Bercsényi elhatározá, hogy az új év

els napjaiban ismét személyesen rándúland át hozzájok, újabb

rendelkezések tételére.^

Deczember 28-án Bottyán az összebombázott Sopronynak gondol-

kodási idt engedve, szoros zárlatban hagyja, s maga is megindul Bruck

felé, honnét Balogh Ádám és Szekeres István ezredesektl a megelz
napon azon hírt vévé, hogy Pálífyt, — feles horvátjának künnrekesz-

tése és levágása után — sikerit a városba beszorítniok.^ Most a

tábornok tehát mindenekeltt ezt a várost akará, hogy a bánt el-

foghassa, megostromlani, — s azért összes erejével s tüzérségével

odasietett. Az imént említett két vitéz kapitány azonban csak el-

hadát képezé Csákynak; s a mit a serény elhad deczember 27-én

oly szerencsésen kezdeményezett: azt Csáky és a más oldalról

érkez Ocskay nem birták a derékhaddal sikerrel befejezni. Miként

intézték a bekerítést ? miként nem ? . . . Elég az, hogy deczember

29-ére virradó éjjelen PálíFyt valamiképen kiosonni engedik vala —
mint már említk, — el Ebenfurt várába, tehát a Lajta mentén. Kép-

zelhet a derék Bottyán méltó bosszankodása, midn a gyalogsággal

s ágyúkkal a bán kiostromlására teljes reménynyel menvén, Ruszton

deczember 29-én összeakadt a Bruck alól visszatér Csákyékkal, s

megérté tlök, hogy a már bezárt madár ismét kiröpült. Mit tehe-

tett mást ? Csákyt Andrássyval s Ebeczkyvel PálíFy további szemmel-

tartása végett Ebenfurt és Bécs-Újhely elé küldé, Ocskayt pedig a

gyalogsággal, tüzérséggel Sopronyhoz.^ December 31-én maga is meg

visszaszálla ide, s bombavet mozsár- és ágyútelepeit újra fölállíttatá

a késbb épen róla ((Kruzenberg»-nek (Kurucz-hegy) elnevezett

Lénárt-halmon. A lövetést 1706. január 2-án újrakezdeté, s néhány

napon át nagy hévvel folytatá. A város iszonyú pusztulást szenvedett,

1 Archív. Rdkócz. IV. 753. és 759. 1. — Bottyán élete, 100. 1.

2 Bottyán élete, 10 1. 1.

3 Archívum Rdkóczianum^ V. köt. 5. 1.
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nagyobb részben leégett, s a templomok, házak boltozatait a sren
hulló bombák beszakgatták és a bútorzatot tönkre tették. Báró Wei-

tersheim parancsnok az éjjeli-nappali fáradságtól, küzdelem és hideg-

tl elsanyart cs. helyrséggel már capitulálni akara, kiállott a Potschy-

kapii elé, s kezdé levonatni az ágyúkat; azonban a Dobner Ferdi-

nánd polgármestertl fanatizált s a császári igéret szerint új kivált-

ságokkal biztatott német polgárság által további maradásra biratott.l

Ekként végs ellentállásra készülnek vala ; volt is vagy 5000 fegyver-

visel ember Sopronyban, a ki századokba osztva s kijelölt helyeik

ótalmára a falakra rendelve, mind részt vn a város védelmében.''^

Már fogytán vala Bottyán lszere ; s Le Maire, Riviére és a többi

franczia tüzér- s hadmérnök-tisztek, — faltör öregágyúik nem
lévén, a bombák hatásához pedig többé nem sokat bízhatván, — lét-

rákon intézend rohamot ajánlanak a tábornoknak. Ez kímélni akará

a magyar vért: de a katonaság és hajdúság égett a harczvágytól,

s azzal fenyegetdzék, hogy a tábornok akarata ellen is neki indul

a falaknak.^ Hiheten Ocskay is buzdítá ket, egy részt, hogv

1704-iki sopronyi szégyenvallását megboszúlhassa a városiakon, s

másrészt a nyerend gazdag zsákmány vágyától vezettetve.

Bottyán tehát azon volt, hogy az általánosan javallott és sürge-

tett roham, — ha már meg kell lennie, — lehet legczélszerbben

hajtassék végre. Ezért százig való ostromlétrát szerezvén, kiosztatá

a legénység között. Azután január 5-én este megtn minden rendel-

kezést, és 6000 gyalogot s 2000 gyalog szállott lovast (kik az egyes

ezredekbl önként ajánlkoznak vala) a városnak három, az ostromra

legalkalmasabbnak látszó pontja közelében, árkokba, mélyedésekbe

akként helyezett el, hogy az ellenség az egész készüldésbl sem-

mit sem vn észre. Az egyik roham a sikátor-kapu (Schlipper-Thor)

közelében, a Balogh-kerti sáncznál ; a másik az ú. n. Scharfen-Ecken,

a Fodor-háznál; s a harmadik a bécsi kapu melletti szöglet-körönd

ellen vala intézend. Az elst maga a tábornok vezénylé, a máso-

diknak vezetését Bezerédy Imrére, a harmadikét pedig Ocskay

1 Ritter János György sopronyi polgár krónikája. (Thaly : ((Történelmi Naplók /

513. 1.) — Theatrum Europaeum. — Bottyán élete. — Kolinovics.

^ Archív . Rákócz, V. 7. (Bercsényi 1706. január 8-iki levele.) — Ritter-krónika,

3 Archív. Rákócz. V. 5.
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Lászlóra bízta, a kinek ekképen módot nyújtott, hogy a két év eltt

részegeskedésével s kincsszomjával eljátszott várost most karddal

vehesse meg, és így a rossz erkölcseiért vallott kudarczot, vitézségé-

vel hozza helyre. Egyébiránt a magyar vért kímél Bottyán az el-

nyös felállítás mellett még arról is gondoskodék, hogy mindenütt

lehetleg a Pápa és Kapuvár elfoglalásakor kezeibe esett s kuruczczá

lett 7iémet gyalogok jussanak a rohamoszlopok élére, — a minthogy

leginkább ezekbl vesztenek.

Azzal, január 6-án, még virradat eltt, 5 óra tájban, a jelül

hagyott hármas trombitafuvásra s három bombának a városba dör-

dítésére, — egyszerre mind a három oldalon odahagyák a kuruczok

éjjeli rejtekhelyeiket, s iszonyú (^ Rajta ! Rajta I^) riadással oly gyorsan

a falak alá rohantak, hogy az ágyúkat rajok ki sem süthették; st
némely helyütt már létráikon is fönn valának és (mivel ezek itt-ott

rövideknek bizonyultak) a lréseken belövöldöztek, — mire a meg-

lepett védk a mellvédekhez futhattak. Az ostromlók tömérdek ké-

szen tartott kézi-gránátot hajigálnak vala közéjök; és ámbár a véde-

lem szerfölött makacs volt : a roham oly hévvel és ervel intéztetett,

hogy a falakat már több helyütt meghágták, st a Scharfen-Ecken,

Bezerédynek egy bátor századosa, Horváth Mihály, már feltzé Rákóczi

zászlaját. De a hs a következ pillanatban halálra találva bukott

alá a sánczba, s elestét látván katonái, zavarba jöttek; mely zavar-

ban sikerült ket a védknek a bástyáról ismét leszorítani, — azon-

ban csak miután az ott álló és már elnyert ágyútelep lövegeit be-

szögezték.

A roham félóráig tartott, mely után Bottyán — látván, hogy a

súrü lövöldözés által álmaiból felriasztott polgárrség elsietése követ-

keztében a falakon a védk mindinkább szaporodnak, — a további vér-

ontást kerülend, visszavonulót fúvatott. Mire mind a három roham-

oszlop ismét egyszerre és lehet rendben, sebesültjeiket, st még a

létrákat s halottakat is 5—6 kivételével magokkal víve, — elbbi

födött helyeire visszatakarodott, nem sokat tördvén a védknek
utánok bocsátott lövéseivel."^

* jRilter-krónika. — Theatrum Europaeum. — Bottyán élete, hol az ostrom

tüzetesen leíratik. KoUnovics császári forrásból azt állítja, hogy a magyarok e roham-
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Ocskay egyéni viseletérl a rohamban nincs tudósításunk; de

kétségbevonhatatlan személyes bátorságát ismerve, s tekintve, hogy

a szemtanú és ellenséges Ritter is általában önkéntelen elismeréssel

szól a kuruczok tüzes és hatalmas rohamáról, («mit solchem Gewalt

und Eifer)>), — bátran föltehet, mikép Ocskay ezen alkalommal, a

nagyhír Bottyán szemeláttára s a ritka vitéz Bezerédyvel verse-

nyezve, egész személyi bravourját kimutatja vala. Ám, mindezen

erfeszítés hiába történt s hiába omlott ki a vér; azon várost, mely-

ben Ocskay 1704-ben olyan vígan tánczolt, ivott, szánkázott: most

már sem ragyogó vitézségével, sem százaknak vérehullásával el nem
foglalhatta

!

A roham után Bottyán ismét fölkéreté a várost, mely két-

három napi meggondolást kért. Január 7-én folyt az alkudozás, azon-

ban 8-án a polgárság — melynek vagyona a bombázástól tönkre

menvén, veszteni valója immár úgy sem igen volt — Dobner által

ösztönöztetve, a további védelem mellett nyilatkozott, fként mivel

szökevény németektl a kuruczok lszereinek fogytán lételérl s fal-

tör-ágyúiknak még sem érkeztérl értesle, és viszont Bécsbl
folyvást biztatták a tanácsot a küldend segélylyel.

A kuruczok tehát január 8-án délben újra megkezdek az ellen-

ségeskedést. Bevétenek néhány bombát, másnap pedig cselhez nyúl-

tanak. Ugyanis Bottyán a sikátor-kapun kívül álló malmot felgyúj-

tatván, a rohamoszlopokba rendelt gyalogságot kimutatá, mintha

újabb ostromnak akarna menni ; közben lovasságot küldött a bástyák

alá, s belövetett velk a védkre. — Mind hasztalan; a fehér zász-

lót nem tzték ki.

Január lo-én tehát, miután a megelz napon hadi tanács tar-

tatott Ruszton Bercsényivel, a magyarok elhatározák az ostromot

ban 760 embert vesztettek volna, mire már Szalay megjegyzi, hogy «kétségkívül

nagyított szdmj^ Egy 1706. január 8-iki levél 300-ra teszi a holtak számát (1. Bottyán
élete, 505. 1.) Bercsényi pedig ugyan e napon Rusztról így ír Rákóczihoz : «Bottyán
uram — Sopront tágítni nem akarván . . . tegnapeltt ostromot tett maga is ; feles jó
embert elvesztett, sebessel több száz kárt vallottunk, kivált az katonaságban, mert az

jobban ment ostromnak az hajdunái.)) (Archív. Rdkócz. V. 7.) Ezzel egyezleg írja a

Theatrum Europaeum tudósítója is : ((Nachdeme derselben in solchem Sturm etliche

100 getödtet und verwundet worden.)) (Frankfurt, 1718.)
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szoros zárlattá változtatni, s a makacs várost éhséggel törni meg.

Ekkor Bercsényi, ki január 13-án ismét általment Somorjára, Ocskayt

2000 lovassal s ugyanannyi gyaloggal, a dunai átkelés állandó bizto-

sítására elfoglalni kívánt Magyar-Ovár vívására rendelé. Azután

Morvába szándékozik vala t ugratni.^

Ocskayra Dunántúl nem mosolygott szerencsecsillag; nem bol-

dogulhatott Óvárral sem, (melyet pedig gróf Forgách tbk. nemsokára

oly könnyszerrel el tudott foglalni;) Bercsényi tehát csakugyan

ismét régi állomásaira: az ausztriai és morva szélekre rendelé t.

Február elején már Stomfa táján leljük, honnét egyfell Monte-

cuccolinak Morvaországból, s más fell egyéb friss hadi népnek

Bécsbl a Morva vize mellé érkezésérl tudósítja ftábornokát.^

Minthogy pedig Csákynak Kszeg tájáról 1706. február 17-én költ

levelébl megtudá Bercsényi, hogy az ifjú Heister Styriából Szombat-

helynek, s a Montecuccoli németjeit is maga mellé vont Pálflfy

Ausztriából Sopronynak indula; február 20-án parancsot küldött az

ekkor Sasvárott állomásozó Ocskaynak: vegye maga mellé Detre-

kbl Berthót}^t s törjenek be Ausztriába, kövessenek el Bécs kör-

nyékén minden ellenségeskedést, dúljanak, égessenek, hogy Pálfíy

erejét — legalább részben — visszakényszerítsék Bécs födözésére.^

Ocskay február 21-én ütött be és rablotta, égette, pusztította

Ausztriát, honnét foglyokkal s prédával megrakodva tért meg, néhány

nap múlva (február 25-én) Morvában ismétlend a betörést.''^ Alig

érkezek tehát vissza Dunántúlról az örökös-tartományok ostora, a

1 ((Ocskayt kétezer lovassal és kétezer gyaloggal idehoztam Óvárt megpróbálni

per omnia fortia. Ha ezen általesnék, vagy volna ezt kire bíznom: Morvára kellene

Ocskaynak menni : mert csak kényére csapdoz ki ott az német ; már ugyan Trencséntl

kétszer elcsapták: de féltem harmadszor. Luzsinszky jól viseli magát, mert ha har-

madszor is visszaveri az élést, — miénk Trencsén!)) (Bercsényi, Somorjából 1706.

január 13. Rákóczinak. Archív. Rdkócs. V. 9.)

2 Bercsényi 1706. február lo-iki levele Rákóczihoz. (Archiv. Rákócz. V. 14.)

3 ((Ocskay s Berthóty csak rezgeldtek, s egyik Sasinban, s másik Detrekben

telepedett; fölriasztám Ocskayt s ma tüzel Ausztriában. Már azzal nem revocál-é

valamit Pálffytúl ? nem tudom.)) (Bercsényi, február 21-én Rákóczinak. U. o. 17. 1.)

4 Bercsényi február 25-éró'l Rákóczinak : ((Morvábúl ugyan csak elment az lovas

had Pálfíy mellé. Ocskay bécsapatott: mint jártak? íme, maga levelébl megérteni

méltóztassék Ngod. Ismét ma kellett másszor hémenniek, hogy lármáskodva próbáljam

Pálffy conceptusát.» (ü. o. 20. 1.)
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«túz fejedelme », « Rákóczi villáma », — s már is ég helységek füst-

oszlopai hirdették járásának vészteljes nyomait.

Mivel pedig Dunántúlról Pálffy csak nem akar vala visszavonulni

:

Bercsényi, ki Nagy-Szombatból márczius 13-án ismét Somorjára ment,

onnét (a mozgolódó ráczok ellen Eszék vidékére távozott Bottyán

helyett) a dunántúli vezénylet átvételére Forgách tábornokot Kapu-

várra, s Berthóty Istvánt Bruck fell Ausztriába, Petronell és Fischa-

ment vidékének dúlására küldé ; más részrl pedig megparancsolá

Ocskaynak: hogy ugyanazon napon, úgymint márczius i6-án, a melyen

Berthóty a Lajtán át Ausztriába tör, üssön be is Dévénynél a

Morván keresztül, nyomuljon a bécsi hidakig, és így egyszerre a

Duna mindkét mellékén égessék az osztrák községeket s lármázzák

föl a székváros környékét. Bercsényi ugyanis, Forgách átmenetele

mellett e ketts diversiótól reméli vala a császári hadsereg vissza-

fordítását."^

Ocskayval, Ausztriából való megtérése után, megint Morvába

akart újabb beütést tétetni, Barad vidékére ; mivel híre járt, hogy a

már ismét véginségre jutott, kenyerét só helyett salétrommal süt

lipótvári rség megsegítésére ott élelmi szállítmányt készítettek s

csapatokat vontak össze annak bekísérésére. Ezt kell vala tehát

Ocskaynak megakadályoznia. Azonban a császáriak a már régóta

folyó fegyverszüneti alkudozások mihamarabbi sikere reményében,

Trencsény s Lipótvár megélelmezését jónak látták a fegyvernyugvás

idejére halasztani, — a mi úgy is ln. Bercsényi ezalatt Ocskaynak

3—4000 emberbl álló osztályát készen tartá Dévénynél, és más fell

túl a Dunán Ebeczky dandárát, újabb ausztriai betörésre, mely-

nek czélja azonban ezúttal nem pusztítás, — egészen más volt.

A fejedelemnek a két kis herczegíiúval Bécsben letartóztatott neje

ugyanis, a békealkudozások egyik királyi biztosának (különben Rákóczi

* ((Tudom, Bertlióty uram tegnap s ma nem múlatta el Bécs felé, sl? mennyire

mehetett, operatióit. Ocskay is ugyan tegnap ment által Dévénnél az bécsi hidak felé.

Megválik, ezen két diversió ad-é okot (PálfFynak) revocatiójára ? . . . Ocskayt pedig,

ha megtér, ismét Baradnak küldöm, turbálni a leopoldi igyekezetet.)) írja Bercsényi,

1706. márczius 17-érl Rákóczinak. (Archív. Rdkócz, V. 54. V. ö. Lipótvárra nézve

ugyanott 39. 1. és Rákóczi Tár, II. 127. 1. : «. . . . akkor költöztettem az hadat in suc-

cursum, s bocsátám Berthótyt Bécsnek tüzelni, s Ocskayt az hidaknak.»)
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egykori fogolytársának s most is titkos jóakarójának) báró Szirmav

Istvánnak közvetítésével módot talált ez idtájban Bercsényi grófhoz

kiüzenni, hogy terve van a herczegfiaknak titokban atyjokhoz kiszök-

tetésére. A terv ebbl állott : Mivel a fejedelemné észrevéve, hogv

a bécsi udvar — tekintettel a küszöbön álló békealkudozásokra fér-

jével, — irányában egy id óta sokkal elzékenyebb, szelídebb bánás-

módot követ s több szabadságot ad: tehát a herczegfiak számára

orvosi tanácsból, légváltoztatás kedvéért, ki fogja kérni az udvartól,

hogy Bécsbl bizonyos idre Badenbe mehessenek. Bercsényi pedig

Csapasson be Ausztriába, s fogassa el ket. De az volt a baj, hogy

sem a kijövetel bizonyos napja és órája, sem a hely, a hol a kuru-

czok megjelenjenek, tudtul nem volt adva. Bizonytalanra leskeldni

pedig a csapatoknak hosszabb ideig Bécs és Baden között nem
lehetett. Azonkívül mind a Morva, mind a Lajta és Fischa vizek

igen meg valának áradva, nem volt rajtok gázló, és így az átkelés

igen sok bajjal járt, a visszajövetél pedig üldöztetés esetében épen

veszélylyel, a fejedelemfiakra nézve is. És így Bercsényi márczius 24-iki,

titkos jegyekkel írott levelében azt ajánlja Rákóczinak: jobb lenne

az úrfiakat hajón alászöktetni a Dunán Petronelláig, vagy akárhol

Fischamenten alól, s ott várnák ket a csapatok. Avagy a Morva

felé, hová is . Bercsényi, elre csónakokat vitetne szekereken

Dévényhez, s azokba ültetett hajdúsággal elfogatná a hajót. így

lehetne, másként alig; mert Badenbe akkor, ha a mi hadaink föl-

járhatnak, ki nem bocsátandják az úrfiakat; ha mikor kibocsátják:

akkor a Lajta és Fischa vize bizonynyal nem lesz gázló ; s különben

is, észrevétlenül — az osztrák várakból esend lármalövések nélkül —
hadunk Badenig nem hatolhat. «En ugyan Ocskay corpussát (az ki

mind is nincs négyezer közel is) itt tartom már készen s nyugtatom,

hogy erre is, arra is ráérjen)), — veti után terveinek, illetleg észre-

vételeinek a gróf,"^ a ki egyszersmind Szirmay titkárját visszaküldé

Bécsbe, üzenettel a fejedelemnnek. E titkár — Hubertnek hittak —
április 6-án érkezett újra le Nagy-Szombatba Charlotte- Amelietl,

hogy az úrfiak már április 9-én ki fognak jni Bécsbl, vagy Baden

felé, vagy Morvának, a bécsi hidakon át: tehát a gróf mindkét felé

* Archívum Rdkócziamim, V. köt. 62— 63. 1.
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küldjön elégséges csapatokat. Bercsényi nem is múlasztá el amoda

Ebeczkyt s emide Ocskayt a beütésre a határokon készen tartanig

annyi lovas haddal, hogy az úrfiaknak a császári fedezettl való

elragadása, «ha ervel kellene is meglenni », meglehessen; de igen

bánta t, hogy kitzött hely még mindig nem volt: mert így, «hogy

kijön, s kapják el, — nem lehet órára s momentumra szabni. « Még-

egyszer visszaküldi vala tehát Hubertet ujabb üzenettel, megint csak

a hajón való leszöktetest ajánlván; szárazon hadakkal áthatolni bajos,

lévén «most az Morva oly nagy: az hidakon is följl jár, úgy az

Lajta is ; másik az : mindenütt vigyázók (rök) vannak, s lehetetlen-

ség sem éjjel, sem nappal lárma nélkül Ausztriába bemenni, mert

minden faluban ágyúcska, szakállos vagyon, egyet lve — százat

lnek, s mind csak szalad az nép mindjárt, s hát már olyankor

micsoda rettenetes bizonytalanság a tempót observálni, — lehetetlen^

hogy épen odaérjen azon pillanatban, az hol casualiter (a kiséret)

talál lenni !))^ Ha pedig a fejedelemasszony a vizén való szöktetést

épen nem akarná : jó, tehát meglehet a szárazon is, csakhogy legalább

Fischamentig jöjjenek alá, — ott leend Ebeczky!*^

Ezen titkos tárgyalások közben — melyekrl sem Ebeczky, sem

Ocskay nem tudtak semmit, mert csak a végrehajtás pillanatában

fognak vala értesíttetni, — az április 9-iki határid kiljebbre halada;

azonban aláiratott a fegyverszünet, mely már április 15-én kezddött

s tartott folytonos békealkudozásokkal július 20-áig. Es ámbár a

fejedelemfiak leszöktetésébl ehhez képest nem lehetett semmi: mind-

azáltal a fegyverszünet alatt Ocskaynak más fényes kitüntetés juta

osztályrészül, Bercsényi bizalmának kétségtelen jeléül. József császár,

hogy Rákóczi szívét békeföltételei elfogadására annálinkább meg-

nyerhesse s meglágyíthassa: április végnapjaiban, gróf Wratislaw

cseh cancellár stb. kíséretében alá kúldé Pozsonyba Charlotte feje-

delemasszonyt, oly rég látott férjének látogatása végett. A fejedelmi

hölgy a császáriak részérl is a legtiszteletteljesebb bánásmódban

1 Bercsényi április 7-iki levele a fejedelemhez. (Archív. Rdkócz. V. 85. 1.)

2 Az elbbi és az április lo-iki levél. (U. o. 87. 1.) Hogy Bercsényi lelkében az

1705. november havában Ocskay iránt táplált gyanúnak immár árnyéka is végkép

elmosódott vala: legjobban bizonyítja azon körülmény, miszerint a föntebbi bizalmas

feladat teljesítésére, méltó kedvencze Ebeczky mellett, épen t választá.
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részesült : annálinkább igyekeztek tehát a kuruczok mindent elkövetni

úrnjüknek minél ünnepélyesebb fogadására. Maga Rákóczi a nyitrai

várban vára t gyöngéd meglepetésekkel, Bercsényi néhány ezer

válogatott katonasággal a Vágnak szeredi hídjánál, Forgách Bazinig

ment eléje, — Pozsonynál pedig ót fogadni s a fényes hintók körül

díszkíséretet képezend három lovas-ezredet vezérleni egész Sempte
váráig, Ocskay László dandárnok bízatik vala meg. Oly kitüntetés,

melyet Ocskay számára csakis vitézségének ama kápráztató fénye

szerzett, mely tündökl ragyogvány — mintegy varázslat — besugá-

rozta jellemének sötét foltjait. Nevének, katonai hírének fényétl

elvakult a világ, s elfeledé : mi volt ez az ember azeltt ? mert nem
tudhatta: tnivé fog sülyedni I . . .

A fejedelemn Pozsonyban a gr. Erddyek palotájában volt

szállva. Ocskay László, a fogadásra kitzött napon május i-én reg-

gel érkezett a város alá, a kíséretül kiszemelt három, új egyenruhá-

zatú lovas-ezreddel : úgymint a saját, Galánthai Balogh István és Sza-

lay Páléval, melyeket a vereknyei-út felé, az úgynevezett « hóhér

rétjén)) állíta föl. Azután beküldé a városba a Fönséges Asszony

üdvözlésére Szalay Pál ezredest, Szgyéni Ferencz szárnysegédet,

Orbán Pál titkárt, s két századost vagy 50 válogatott vitézzel. Kik

is a magyar-utcza végén lev úgynevezett récsei kapuhoz érkezvén,

ott hintókkal vártak rajok ; maga a vár és város parancsnoka,

gróf Sinzendoríf Ferdinánd is ott vala, s hintajában Szalayt maga

mellé jobbfell ülteté. így vonultak át az utczákon a fejedelemn

szállásáig, hol az üdvözl szónoklatok tartattak. Ezután nagy ebéd

következek, mely igen sokáig húzódott. Midn pedig d. u. 5 óra

tájban a magasrangú hölgy útra készen vala: hatlovas, aranyozott

hintaiába ülvén udvarhölgyeivel, a császáriak részérl gróf Wratislaw^

kanczellár, gróf Starhemberg Guidó, gróf Pálífy János, grófKoháry Ist-

ván, báró Ebergényi László stb. tábornokok, gróf Sinzendoríf várpa-

rancsnok és több más furaktól, — a szövetkezett magyarok részérl

pedig a már érintettektl kísértetve, nagy ünnepélyességgel haladt az

utczákon a díszmenet, melynek élén Orbán Pál lóhátról ezüstpénzt szórt

a bámuló nép közé. A városon kívül a tisztelg Ocskay három ezredé-

vel, díszlövésekkel, zászlók meghajtásával, trombiták harsogásával, réz-

dobok zengésével, kardok fölemelésével üdvözlé úrnjét.
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A kabsai Rákóczi ereklye-kiállitásból. (78. lap.
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Az éljenriadások még akkor sem szntek, midn a kibontott

lobogók alatt részint a hintók elé, részint utánok sorakozott díszszá-

zadok folytonos hadi zene zengése mellett megindultak vala. Szent-

György és Bazín városok polgársága ünnepi öltözeteiben, lobogó

zászlók alá a kapukhoz gylve, örömujjongással fogadá Rákóczinét,

kit itt a fejedelem egyik legelkelbb tábornagya: gróf Forgách

Simon üdvözölt s vezeté fölékesített szállására. Charlotte-Amelie

Bazínban töltötte az éjét, bizonyára a várban; honnét másnap meg-

indulván, a vedrédi kastélyban gróf Bercsényiné — szül. gróf Csáky

Krisztina — várja vala t fényes ebéddel, estére kelve pedig a Vág
hidjánál maga a ftábornagy, gróf Bercsényi Miklós tisztelgett eltte

és fogadá a semptei várban."^ Eddig tartott Ocskay szerepe ; a sze-

redi hídon túl a fejedelemnt új kíséret vévé át.

* L. e fogadtatás részleteire nézve Bercsényinek 1706. április 29., május i. és

2-án Rákóczihoz irott leveleit (Archív. Rákócz. V. iii—115. 1.), továbbá Kolinovics :

Hist. Libri XII. 198—199. 1., kinél az esemény hibásan az 1705-ik évre, különben

helyesen május i. és 2-ára tétetik. Legújabban fölfedezett levéltári adatok alapján

«<Bercsényi))-'VCí Ill-ik kötetében irtam meg, igen bven ez eseményt.
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A fegyverszünet felbomlik. Ocskay megint beüt Morvába, — A schlosshoffi gyzelem ; Ocskay

Malaczka és Szakolcza táján; Montecuccolit visszanyomja. — Altalános áttekintése a harcztér-

nek. — Ujabb portyázások Morvába és Ausztriába; dürnkruti csata. — Ocskay Pozsony alatt fog

állást. — Forgách kalandozásai, beütése Ocskayval Morvába ; Zisserdorf városát rohammal meg-

veszik s a Bayreuth-ezredet tönkre verik ; nagy öldöklés, égetés, pusztítás mindenfelé. — A dú-

lások igazoltatnak; Ocskay «a tüz fejedelmeit s ^Rákóczi villámai). — Starhemberg Lipótvárát föl-

menti ; Forgách és Ocskay általjnek a Fehérhegyeken. — Ocskayék Starhemberget Pozsonyig

csípdezik. — A hadak téli elhelyezése; Forgách helyett Eszterházy Antal lesz vezényl-tábornok.

Ocskay Szomolyán köri ; ezredének reductiója.

A forma szerinti fegyverszünet július 20-án jár vala le; s miután

a békealkudozások sikerre nem vezettek : az ellenségeskedések még a

hó lefolyta eltt újra megkezddtek. Ezekhez a bevezetést ^^ Rákóczi

villáma >^ adta meg, a ki is Trencsény tájékáról egy lovas és gyalog-

dandárral már július 26-ára virradó éjjelen beütött Morvába, a Tren-

csényvára számára gyjtött élelmi szállítmányt szétbolygatni. Mert

Bercsényi július 21-én bizonyos hírt vn, hogv Morvában hadakat

vonnak össze s szekereket hajtanak Baradhoz élés alá, melyet még

a hó vége eltt be akarnak juttatni Trencsénybe ; rendeletet külde

tehát Ocskayra : vegye maga mellé a saját és Réthey János lovas-eze-

reit, Winkler hajdúit s a fölkelt tótságot, két ágyúval, és akadályozza

meg az élés bevitelét, avagy elzze meg gyors beütéssel.^ A fejede-

lem helyben hagyá fvezérének ezen intézkedését. « Igen jól fog tör-

ténni, ha Ocskay Morvát meg fogja próbálni az Kegyelmed ordere

szerint,)) válaszolja Ersek-Üjvárból 1706. július 24-érl Bercsényi-

nek,^ a ki viszont július 26-án már a végbement tényt újságolja

Károlyi Sándornak: « Ocskay most mentbe ez elmúlt éjjel Morvára,

maga s Réthey János lovas és Winkler- s pór-gyaloggal, Barad

1 L. Bercsényinek 1706. július 21., 23. és 24-kén Morvánkáról Rákóczihoz irott

leveleit. (Arckiv. Rdkócz. V. 171., 173. és 176. 1.)

^ Archív. Rdkócz. I. 570. 1.
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köri készített élést bolygatni. Morvában semmi had sincs egyéb az

szokottnál. »^

Mivel pedig a morvák között Csehországban támadt pórzendú-

lésnek vala közhíre, st a morvái pórság is nem szaladt el úgy —
mint máskor — Ocskayék elül, hanem bevárta és könyörgött: (^Ne

bántsatok uraim ^ mert látjuk^ nekü7ik is csak fegyvert kell már a

német ellen fog7tif^> Erre nézve semmi kárt sem engedett tenni

Ocskay, csak egy marhát sem hajtatott el, hadd édesedjenek! «Ezt,

azt tartja Ocskay — jegyzi meg Bercsényi, Brunóczról július 28-án

Rákóczinak jelentést tev levelében, — hogy jól cselekedett, hitelt

adván a híreknek, kiknek én nehezen hihetek^ mert két hetinek mon-

dották a csehek támadását ; ha igaz volna : nem halasztották volna

(Bécsben) az armistitiumot !»*^ A fvezér e levelét a már visszaérke-

zett s személyes jelentéstétel végett hozzá, brunóczi kastélyába jöt-

Ocskay jelenlétében írá; és szintén ugyanezen levélben említi, hogy

a dandárnokot még másfélezerrel szaporítván, azonnal elküldé Sza-

kolcza vidékére: « Holnap már Jabloniczánál kell lennie hadastul,

mivel (a német) ott Szakolczán bell gyúl.»

Augusztus 4-én Bercsényi már minden órán várta a jelentést

Ocskaytól újabb, Ausztria és Morva határainál, nevezetesen Montét

cuccoli és a hofi német tábor ellen tett próbájáról.^ E jelentést

másnap vévé Semptén: « Ocskay levelét útamban vettem. írja, meg-

kémleltette mind Ausztriában s mind Morvában a táborkákat; s

mivel Montecuculi Hradiscsánál szállott táborkában innen az Mor-

ván és odagyjteni kezdte az föld népit: hozzáférhetését gondolván

könnyebbnek, tegnap megindult, úgy, hogy ma reggel megüthesse

;

már Isten mit adott neki? — holnap megtudom.*^ Csak 7-én este

tudta meg. « Ocskay — jelenti Bercsényi Semptérl 1706. augusztus

8-án a fejedelemnek — tegnap késn megérkezett; de haszontalan

1 Rákóczi Tár, II. 135. 1.

2 Archiv. Rdkócz. V. köt. 191—192.

3 U. o. 195—196. 1. Július 28-iki levelében Bercsényihez, Rákóczi is ajánlja a

Morvába való portyáztatást. (U. o. I. köt. 573. 1.)

4 Archiv. Rdkócz. V. 197. (Semptérl augusztus 5. éjfélkor, Rákóczihoz. V. ó.

Károlyihoz Újvárból augusztus 3. írt levelét : «Hofnál is kis táborka van : azon Ocskay

bocsátám;). Rákóczi Tár, II. 138.)

Thaly K. : Ocskay László. I. g
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volt járása : mert Monteciiculi hírt kapott, Koriczára (Koritzan) négy

mértföldnyire, túl, bell a Morván vonta vissza magát, és egy valami

Hiik nev kastélyos városkában szorult vagy kétszázig való had

:

azokat ostromoltatta (Ocskay) az kapun ; a várost egészen elégették,

de az kastélybúi ki nem vehették. Három hajdú esett el, hanem
míg a mezn szorították volt, vesztettek el huszonötöt bennök. Mor-

vában semmi gyülekezetnek híre nincs. »^

A fvezér, miután elébb pár napra magával a Csallóközre vitte,

meg hamar visszaindítá Ocskayt, Réthey huszáraival által a Fehér-

hegyeken, hol is Bokros Pálnak állott tíz század hajdúja az Ausz-

triába csapdozásra, lovas pedig csak Ocskay ezeré s Balogh Istváné-

ból néQ^v század.-

Augusztus lo-iki levelében a magyari révbl ismételve tudósítja

a fejedelmet Bercsényi: « Ocskay uram relatiója nem több, hanem

hogy Montecuculi (az visszafordulásával) ismét visszatért státiói-

ban : Strázsniczára, Osztróra hova, az határokra. Ha észreveszi onnan

eljöttét az hadnak^: nem mondom, ki ne csapjon. Ausztriába inkább

Darmstadtbúl (a darmstadti ezred) ment négy compánia, nemhogy

Staremberghez gyütt volna több.»"^ Es Montecuccolinak e fenyeget

mozdulatai s az osztrák határrz németség szaporodásának hírére

kellé Ocskaynak oly rögtön visszafordulnia, s annyival sietbben,

mivel augusztus 12-én a seprsi révnél újabb hírt vn Bercsényi,

hogy a német Morvából bizonyosan ki akar csapni, s ersbítésúl a

Darmstadt-ezrednek nem négy : hanem nyolcz századát és az egész

Parti-ezredet kapta.^

Mialatt azonban Ocskay Bercsényivel a Csallóközön járt : addig

derék ftisztei, ú. m. saját alezredese Gellért Imre és Balogh István,

rnagya Andreánszky Zsigmond, Ausztriába törvén, kinnszorítának

a hofi kastélyból 400 németet; vitézül rajtok mentek, s vagy 40-et

kivéve, a kik Rákóczi hívségére állának, a többit levágták. A dürn-

1 Archív. Rdkócz. V. 200—201. Huck városa Ostrow és Brod között fekszik.

2 U. o. s 204. és 214. 1.

3 Az Ocskay által visszahozott Bezegh s Réthey lovas és Sennyey, Thúróczy

gyalog-ezereket érti.

4 Archív. Rdkócz. V. 206.

5 ü. o. 207, és 209. 1.
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kruti német csatarendbe állva csak nézte, de nem merte hofi tár-

sait megsegíteni.^ A vész hírére 800 lovast, 400 gyalogot küldenek

Bécsbl seofélyúl Dürnkruthoz, a mi csak sietteté Ocskav vissza-

menetelét Malaczka tájára.

Megérkezésére csakugyan szükség volt. Mert míg Pálífy a

ráczság egy részével augusztus 15-én Pozsonyhoz szállá: addig a

bécsi segélylyel ersbúit Montecuccoli tábornok, a hofi németek

kudarczát megboszúlandó, Hodohnhoz (Gding) jvén, nagy lármával

beütött Szakolcza tájára. Mirl az ezenközben Libény-Szent-Miklósrúl

s a Csallóközbúi Szeredhez visszaérkezett Bercsényi augusztus i6-ára

virradó éjjel hírt vévén: tüstént, ezen nap hajnalán sietve indítá

Ocskay segélyére Bezegh Imre lovas- és báró Sennyey Pongrácz

gyalog-ezerét, s Pozsony alá Réthey Jánost.^ Ekként Ocskaynak a

Fehérhegyek és Morva vize között álló dandára ismét reászaporodék

jó 4000 emberre. Ennyi ervel azután nemcsak hogy visszanyom-

hatta Montecuccolit, de alkalmilag ismét támadóan léphet vala föl.

A harcztéren és hadvezényletben ezalatt nevezetes változások

történtek. Maga a fejedelem, mellette Gyürky Pál tábornokkal és a

franczia ftisztekkel, mindjárt augusztus elején Esztergomot vévé

ostrom alá; Bercsényi augusztus 17— i8-án odahagyá a Vágvonalt,^

hogy az Erdélybl kitört Rabutin császári tábornagy ellen Szolnok-

nál Károlyival egyesülvén, Eger, Miskolcz, Kassa, Tokaj tájaira

1 Bercsényi írja Seprsti, 1706. augusztus 13. Rákóczinak: «Morvárúl hogy b-
vebben informálhassam Ngodat: íme, Andreánszky levelét accludálom alázatosan, kit

Ocskay vicéje Gellérd hozott, oly reportummal, hogy azon hofíi kastélybúi 400 né-

met — tiszteik lovon s az többi kocsikon — mentek volt ki, azokat mind levágták.

Krutánál (Düm-Krut) az német táborka kiállott: de nem mert segítségekre menni.

Negyvenig való állott az Ngod hívségére, csak salvét lttek : « Vivát Princeps Rákó-
czius !i> Már most nyolcz compánia lovas gyütt Krutához, és gyalog is ismét 400,—• kire

nézve Ocskayt vissza kellett küldenem, Réthey Jánosnak is az paripássát. Bár csak 600 re-

guláris had menne Ocskay mellé : mind ideszöktetné amazt, s jobb is volna ott ezernél

másnál, az passusokra nézve.» {Archiv. Rákócz. V. 211.) Az utolsó pontra már augusztus

15-én válaszolja a fejedelem : aOcskayhoz, igenis, nem csak egy reguláris regimentet,

de többet is küldhetek.)) (U. o., I. köt. 589. 1.)

2 Bercsényi levele 1706. augusztus 17. Szeredrl Rákóczihoz. {Archiv. Rákócz.

V. 214.)

3 Augusztus 17-én még Szereden, (Archiv. Rákócz. V. 214.) i8-án már Esztergom-

nál, (Rákóczi Tár, II. 139.) 26-án Romhánynál találjuk.

6*
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távozzék ; Bottyán János és Eszterházy Antal tábornokok, miután a

császáriak által a fegyverszünet alatt a Ferttl Sopronyig és Frak-

nóig nagy erfeszítéssel épített s gróf Starhemberg Miksa altábor-

nagy seregétl védett sánczokat augusztus i8-án hsies rohammal

bevették, lerombolták, Starhemberget megverték, s portyázóikkal Bécs

környékét háborgatják vala : a fejedelemtl rendeletet vnek, hogy

az esztergomi ostrom fedezésére jöjjenek alá Tata s Komárom vidé-

kére; mert a császári fvezér gróf Starhemberg Guidó tábornagy

ez utóbbi vár mellett foglalt állást. Bottyán tehát és Eszterházy

szeptember elejétl kezdve részint Komárom eltt rködtek Starhem-

bergre, részint Rákóczi oldala mellett Esztergomnál segítekt az ostrom-

ban, majd pedig e bevett vár s a nyerges-újfalusi sánczok fölszere-

lésében mködének közre. A Vág-vidéki vezényletet a fejedelem

mindjárt Bercsényi távozta után gróf Forgách Simon tábornokra

bízá, kinek a reguláris-ezredek egy részét s Ocskayt is parancsai alá

rendelé, valamint megfelel tüzérséget bocsáta rendelkezése alá, oly

meghagyással : hogy Starhemberg figyelmének Esztergomiul másfelé

vonása czéljából teljes ervel üssön be Morvába vagy Ausztriába, a

holott is valami sánczot vagy várost vegyen ostrom alá. Rákóczi e

parancsot Párkánynál, augusztus 25-én adá ki Forgáchnak.^

E tábornagy átvévén a vezényletet, mieltt az Ersek-Ujvárból

kiviend ágyúkkal s gyalogsággal a Fehérhegyeken általköltözhet-

nék, utasítá Ocskay Lászlót : igyekezzék odaérkeztéig is a Morva-

és Ausztriában fekv németek haderejét s állásait gyakori beszáguldó

csapatokkal kikémleltetni. Ocskaynak egy ily betör ersebb csapata,

augusztus 29—30-án Szakolczán bell összeakadván Montecuccolival,

csatározás fejlett ki, mi közben a magyarok, több tisztek közt Rit-

schan császári tábornok fiát foglyul ejték.^ Szeptember els napjaiban

1 Rákóczi írja Párkánytól 1706. augusztus ^s-érl Eszterházynak : ((Ma Forgách

Simon urat bizonyosszámú gyalog- és lovas-ezerekkel és niunitióval igyenesen Morvá-

nak küldvén, — mivel rövidnap alatt Ocskayval fogja magát conjungálni, — oly mu-

nitióval ment, hogy mindenütt offensive lehessen ; melyhez képest nincsen kétségem,

hogy az ellenség ennyi distractiók között meg ne változtassa szándékát.)) (Archív.

Rákócz. I. 596.)

2 Párkányról 1706. szeptember i-jérl újságolja a fejedelem Bercsényinek r

('Ocskay portája Szakolcza táján Montecuculira akadván, az ellenkezésben az i^'ú Ri-
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már maga Forgách is túl volt a Fehérhegyeken,^ és Ocskay dandarát

is magához vonva, nagy hírrel beütött Morvába. Közelebbi részletek-

rl szóló tudósításunk ezen morvái expeditióról nincsen ; csak annyit

tudunk, miszerint az olyan riadásra adott alkalmat a császári hadak

közt, hogy Starhemberg szükségesnek találá Pálífyt Mosonybúl

nyakrafre a Csallóközbe s onnan Pozsonyhoz küldeni, Forgách

hátába.'- Tehát az óhajtott czél a diversió által eléretett. Azt is tud-

juk továbbá Rákóczinak Bercsényi és Eszterházy tábornokhoz szep-

tember ii-én intézett leveleibl, hogy Forgách, morvái betörése

után, Ausztriát is meglátogatá; nevezetesen Gajárhoz szállá és a

dürn-kruti lovas-németet épen a Morva vize gázlóján, átköltözésen

kapa. Azonnal rajta rontott, s egy rnagyot, egy századost és vagy

nyolczvan közlegényt levágatván, visszaszalasztotta, úgy, hogy azon

német « akaratján kívül is szaporábban mérte visszafelé az útat,» s a

fallal kerített « vadkertbe » menekült az üldöz magyarok elül. For-

gách erre megszállá s bombáztatni kezdé a krutai sánczokat; azon-

ban értesülvén, hogy PálíFy tábora a háta mögé Pozsonyhoz ke-

rült : abbanhagyá a lövetést, a gyalogsággal s ágyúkkal visszaszállott

a Fehérhegyekbe,^ ú. m. Detrek tájára, majd Eleskhez, hol t szep-

tember II -én találjuk. És miután folytonos portyázóinak ielentései-

csánt elfogták. Már Forgách úr is naponként arra közelgetvén, reméllem, rövidnap

több híreket írhatok Kglmednek.» (ü. o., 601. 1.)

1 Rákóczi Bercsényihez szeptember 5-én Párkánytól írott levelében Forgáchnak

már a Fehérhegyeken túl létét említi. (Archív. Rákócz, I. 606.)

f? ftPálfíy két regiment némettel csakhamar megnyargalván Csalóközt, az ma-

gyari hidat megégette, és Pozsonyhoz tért, a hol eddig is fekszik az német tábor;

nem is conjiciálhatok egyebet : hanem csak egyedül Forgách tdboránah nagy híre

hozta által az ellenséget, az ki is valóban rendetlenül és sietve takarodott által az

Dunán. Az midn Pálffy János Csalóközben volt: akkor Forgách is meglátogatta vala az

gruttai fkrutaij németet, melynek egy része az Morva gázlójáig jvén és ottan megsza-

lasztatván, akaratján kívül is szaporábban mérte visszafelé az utat, közlök egy fstrázsa-

mester, egy kapitány és nyolczvan lovas-német elesvén ; így retirálván magát az vad-

kertben, az bombardérozáshoz is hozzákezdett vala : de háta megett lévén Pozsonnál

az ellenség tábora, nem continuálhatta operatióját, s visszatért.)) (Rákóczi levele Pár-

kányról 1706. szeptember 11. Bercsényihez. (U. o. 614. 1.)

5 L. a fejedelemnek Bercsényihez szóló, imént idézett levelét, a melylyel egyezik

ugyané napról Eszterházynak írott levele is : «Nem kételkedem, (értette Kglmed) az

ellenség szándékának megváltozását, Forgách úr Morvába való irruptiójának és hadai

nagy hírének tulajdonítván oly hírtelen való általjövételit az Dunán,)) stb. (U. o. 612. 1.)
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bi meggyzdött, hogy a Morva fell semmi veszélytl nem tart-

hatni, az általa Pozsony vigyázására Szent-Györgyhöz, Récséhez kül-

dött Ocskay pedig arról tudósítá t, miszerint PálíFy Pozsonytúl a

Csallóköznek fordult, tehát okvetetlenül Starhemberg ersbítésére

Komáromhoz siet : e hírre azért Forgách is a fejedelemhez csatla-

kozni igyekezék, s ennek intentióihoz képest szeptember 14-én a

szomolyáni szoroson át a szeredi hídhoz érkezett. Ocskayt mindaz-

által egy dandárral tovább is Pozsony eltt hagyá, hogy a hírek

szerint Lipótvárába szánt élelmi szállítmány bevitelét akadályozza.^

Azonban a végvonaglásban lév Esztergom vára — miután a

Komáromból az összes császári lovassággal kitört PálíFy Jánost a

Radványtól 5000 huszárral eleibe men Bottyán szeptember 15-én

visszazte vala, — másnap, szeptember i6-án Rákóczinak megadá magát

;

a ki is e napon Forgáchot is két lovas-ezreddel maga mellé hivat-

ván, a vár fölszerelése iránt rendelkezett, szeptember 19-én hála isteni-

tiszteletet tartatott Szent-István kápolnájában a vár megvételéért, és

még az nap megindula udvari hadaival Kassa felé, hogy e Rabutin

által keményen ostromolt várost fölszabadítsa. A fejedelem az Esz-

tergom táján maradott hadsereg fvezényletét Forgáchra bízá;^

késbb azonban oly intézkedést tn, hogy, ha Starhemberg e várat

és a nyerges-újfalusi sánczokat netalán megtámadná : tehát Eszter-

gom és Komárom környékén Bottyán s Eszterházy maradjanak, For-

gách pedig gyaloggal, tüzérséggel szálljon Pozsony alá, De Riviére

hadmérnök titkos terve szerint foglalja el e várat s várost, vagy leg-

alább bombázza össze és a császáriaknak az ottani külvárosokban lév

élelmi raktárait gyújtassa fel. Starhemberg serege ugyanis ezekbl

élelmeztetett, melyek elhamvasztása esetén, kénytelen lesz vala Esz-

tergom ostromát élelemhiány miatt (a környéket Bottyán és Eszter-

házy lovassága uralá) félbenhagyni.^

Rákóczi jól látott elre, s intézkedései a leghelyesebbek voltak.

Távozása után Starhemberg csakugyan megindult Komáromból Nesz-

1 L. Rákóczinak Esztergom alól szeptember 6., 7., 11., 12., 13- és 15-én Bercsényi,

Forgách és Bottyán tábornokokhoz s 9-én Ocskay dandárnokhoz intézett rendeleteit.

(Archiv. Rákócz. I. 667—678. 1.)

{2 Archiv. Rákócz. I. 622. 1.

3 Rákóczi Emlékiratai. — Szalay László, VI. köt.
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mély felé, s szeptember 27-én este, egy szökevény-németekbl ala-

kúit kurucz zászlóalj árulásának segélyével, hatalmába keríté a nyer-

ges-újfalusi sánczokat és másnap már állást foglalt Esztergom alatt.

Forgách erre a Pozsony ostromához szükséges ágyúk, bombák kiho-

zatása végett Ersek-Ujvárba fordult, honnét október 2-án nagy biza-

kodással írja Károlyinak: «Az mi németünk megvévén csalárdsággal

az (újfalusi) sánczot, azt tudja: Esztergom is úgy lesz övé; nem adja

azt az Isten ! Én megyek Pozsonynak, Ausztriának, etc, úgy hiszem,

visszajün német uram az lármára ! Ez sokra nem megyén : hatezer

német s négyezer ráczbúl áll ezen Starenberg ármádiája. 9-na hujus,

ha Isten éltet, bombadírozni fogom Pozsonyt; talám nem engedik

magokat megégetni az városiak, hanem hódolnak. »^

Forgách október 4-én Sempte váránál, a Vágnak szeredi híd-

jánál volt, s 6-ára rendeli vala oda össze a hadakat, Ocskayt is.

A pozsonyi ostrom mellett még azon kalandos tervvel is foglalko-

zék ekkor, hogy mivel a Duna vize igen sekély vala : tehát Ocs-

kayékkal azt Ausztriában, Orth és Fischament között, hol a sok

széles ágra oszló vizet legsekélyebbnek mondák, átgázoltatj a, s úgy
vereti majd föl egész váratlanul a bécsi külvárosokat.^

Azonban a tábornoknak nagy garral hirdetett készüldéseit a

körültekint pozsonyi polgárság megtudván : midn Forgách hadai-

val Bazínhoz érkezek, Pozsonybúl küldöttség jött eléje, kiknek szép

kéréseire azután, ötödfélezer forint lefizetéséért megengedte, hogy

bántatlanul leszüretelhessék szleiket.^ St Forgách szíve — a szép

esedezésektl? vagy a kézhez vett váltságdíjtól? — annyira ellágyult,

hogy fejedelmétl írásban kiadott ordre-ének els részét, Pozsony

bombáztatását egészen mellzvén^ elégségesnek látta azt mindjárt

1 Eredeti levél, a gróf Károlyiak levéltárában Budapesten.

<l «Kz hadakat pro 6. hujtis idevárom ; ha lehetne, repülnék ; mert most kicsiny

lévén az Duna, bíztatnak, hogy Fissemennél könnyen általcsaphatnánk az Dunán, —
bezzeg tenne az diversiót! Csak addig esk ne jjenek, hogy az vizek ne áradnának.))

(Forgách, Semptérl 1706. október 4-éró'l Rákóczinak. Eredeti levél, a gróf Erdó'dy-

Aspremont-Rákóczi-levéltárban, Vörösvártt.)

5 «Méltó vala boszankodó háborodásom, — írja Rákóczi 1706. október 19-én Ber-

csényinek, — mivel most is újonnan értem: elre Pozsony bombardérozásának az híre

elterjedvén, — úgy kezdenek az alkuhoz, és ötödfélezer forinton az szüretjeket és ká-

rokat megvevék.)) (Archiv. Rdkócz. I. 640.) V. ö. Szalay L. Magyarorsz. Tört. VI. 369.
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csak második részénél : a morvái betörésnél kezdeni.^ Ugyanis Bazín-

tól a Pozsony lövésére szánt ágyúkkal átkelt a Fehérhegyeken és

Ocskay kalauzkodása mellett beütött Morvába. Itt, a Rabutin által

Miskolcz táján s a PáljQfy féktelen ráczaitól Dunántúl elkövetett ége-

tések- s kegyetlenségekért iszonyú bosszút áll vala. O maga a gya-

logsággal megszállá s lo ágyúból és két bombavet mozsárból kemé-

nven töreté a Bayreuth dragonyos-ezredtl s fegyvert fogott polgár-

ságtól védett Zissersdorf városát. Az oltalom oly nyakas volt, hogy

rohammal kellé bevenni a helyet; a roham sikerit, s a védelem

makacssága miatt bosszúra gerjedett kuruczok katonát, polgárt egy-

aránt összevágtak, sót els dühökben áUítólag még a nk-, gyerme-

keknek, aggoknak sem irgalmazának. Azután kirabolván, tbl kiéget-

ték a várost.'

Ugyanez a sors éré még az ott körül fekv mezvárosokat és

tizenöt falut is, melyeket — míg Forgách Zissersdorfot vítta —
Ocskay lovassága beszáguldozott, fölrabolt és porrá égetett, az ellen-

szegülket lekaszabolván.^

Tagadhatatlan, hogy Forgách Zissersdorf bevételénél a Bayreuth-

ezredet tönkre tette, elnyert zászlóit diadaljelekúl küldé a fejedelem-

hez,-^ fegy\^ereit, hadiszereit elszedte, számos foglyot ejtett, s hadaival

tömérdek és gazdag zsákmánynyal megrakodva tért vissza a Morván

Sasvárba ; tagadhatatlan az is, hogy pusztító beütésének és Zissers-

dorf veszedelmének híre nagy rémüléssel tölte el Morvát, Ausztriát

s bosszankodással a bécsi udvart; de más részrl az is bizonyos,

1 Érdekes Rákóczi Forgách számára kiadott utasításának ezen pontja : «A mi

Kglmed operatióit illeti : már arra a gyalogság ki lévén rendelve, az artilleriának

dispositióját Riviére uramra bíztam, kinek elegend ínstructiókat adván, parancsolatom

szerint Kglmeddel közleni fogja, úgy az operatiónak modalitásárúi is, — a mint maga

recognoscálta— bséges infonnatiót fog adni. A bombardérozás sokáig nem tarthatván a

munitióknak és bombáknak fogyatkozása miatt, Kglmed azt elvégezvén. Morvának

fordulhat." (Archív. Rdkócz. I. 628. Különben maga a formaszerfi ordre, a fejedelem

által 1706. szeptember 30-án a párkányi táborról keltezve, teljes szövege szerint Rá-

kóczinak egyik mindeddig kiadatlan leveles-könyvében (báró Jeszendk-gyüjtemény,

Nemz. Múzeum,) olvasható.

<l Kolinovics : Hist. Libri XII. 364—365. Wagner: Hist. Josephi I. Csesaris 145.

Rákóczi Emlékiratai, 5-ik kiad. 197. — Szalay, VI. 369.

3 Kolinovics, az i. h.

4 Rákóczi Emlékiratai, 5-ik kiad. 197. 1.
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hogy Esztergom ezalatt — elveszett. Mert Starhemberg Morva

pusztulásával nem sokat tördvén, e miatt félbe nem szakasztá a fon-

tos hely ostromát : holott a még fontosabb — legalább a császáriakra

nézve még fontosabb — fekvés Pozsonyért bizonyára abbanhagyta

volna, kivált ha a terv szerint élelmi raktárait is fölégetik.

A Morvában elkövetett iszonyú pusztításokért a bécsi udvar

Széchényi Pál kalocsai érsek s volt békebiztos útján tudata nehez-

telését Forgách gróffal, a ki egykor József császárnak oly nagy

kegyeiben áll vala. A fpap levele a tábornokot még Sasvárban éré,

honnét október 23-án Forgách élesen, odavágólag felel az érseknek:

« Csudálja a Felséges Udvar, hogy ez az elkeseredett magyar

nemzet, midn ostrommal vitézül egy helyt megvesz (melyet elször

felkér), akkor személyválogatás nélkül, — megvakulván olyankor

akármely ostromló nemzet is, — senkit sem kímél; s nem veszi

szívéhez (az Udvar) az ilyen tyrannismusokat, melyeket elkövetett

az Felsége armadája a magyari és a karvai sánczban, holott paro-

lával, szegény, tudatlan nemzetünket hitegetvén, — azután parasztját,

asszonyát, gyermekét mind kardra vetették. Miskolcz, Szikszó etc.

égetéseket elhallgatván, — a holott még a szegény koldusokat is

kardra hányták, s nemkülönben a szegény egyháziakat és kolduló-

barátokat, — micsoda égetéseket tett Staremberg armadája: meg-

mutatják a faluk, a merre járt ! Csak ebben (ebbl) is kilátszik, hogy

fáj az Udvarnak^ ha Ausztriát vagy Morvát bántjuk : de nem
érzi szegény országunk pusztulását s romlását. Nem szükséges,

hogy avval fáraszsza magát, hogy megparancsolja armadájának :

senkit se kíméljenek, — úgy is, valami kegyetlenség lehet a világon,

elkövetik.

Ngod fáradozik az tractának (békealku) folyamatjában ? De
édes Nagyságos Uram, tracta, tracta, — jam scimus facta! Adta

volna az Isten, azeltt is hadtunk volna annak békét ! Megadtuk mi

a sinceritásnak árát. Szent-Tamás m,ár a mi patronusunk ! . . . Nem
vagyunk mi semminek okai; de azok az alchymisták, statisták any-

nyit tanácsolnak a jó császárnak de vana glória, de subjugatione

Hungarorum, hogy Felsége tartományi elpusztulnak, s utoljára

is — justa causa triumphabit. — Ngod ne sírjon, Szent-Péter sírása

sem lágyítaná meg a bécsi ministerium szívét a magyarok ellen !



^O THALY KÁLMÁN

Ha a szép épületekben szorult németség énellenem opponálja magát,

és én azért azokat összerontom ;
^ ha pór uram fegyvert fog ellenem

a falukban : maga házanépin mi történik ? én oka ne legyek ; mert

akár falu, akár város, akár vár ellenem fegyvert fog s nem hódol, s

vérrel kell megvennem : est jus gentium, hogy senkinek se légyen

ott irgalom !.. . Én hivatalomban eljárok,)) stb.^

Szükségesnek tartottuk néhány pontját ideiktatni ez annyira jel-

lemz levélnek, melynek írására fként épen azon ember pusztí-

tásai szolgáltattak okot, a kinek életrajzát vázoljuk; mert hiszen

Ocskay a morvái és ausztriai beütéseknél Forgáchnak úgy, mint

Bercsényinek és a többi tábornokoknak jobb keze vala. O volt

mindnyájok közt a f romboló, éget ; volt a visszatorlás mvé-
nek borzadalmas végrehajtója úgy Zissersdorfnál, mint másutt, — 6

volt «<2 tüz fejedelme^^> 3. (^Rákóczi villáma. ^> Es szükségesnek tar-

tottuk a közlést, a kölcsönösen elkeseredett hangulat, a háború pusz-

tító jellege, s a magyarok részéréi elkövetett dúlások indokolása

szempontjából is; mert mind az, a mit Forgách a császári hadvezérek

és hadseregek eljárásáról ír, — szomorú valóság. Pedig Starhem-

berg Guido még a többi közt angyal volt; a két Heister, Rabutin

Pálfíy, Starhemberg Miksa, Kriechbaum és a gaz rácz-bandák fnökei —
százszorta irgalmatlanabbak valának nála, a ki legalább személyére

nézve talpig lovag volt.

Forgách e válaszának írása után nem sokáig pihenhetett Sas-

várott. Starhemberg ugyanis Esztergom visszavétele után, ott báró

Bruckenthal ezredessel 6 zászlóalj rséget hagyva, visszament Komá-

romba, és a Csallóközön át Pozsonyhoz. Innét fölkerekedvén, — az

ott másfél ezreddel vigyázó Balogh István és Somogyi Ferencz útját

állni gyöngék valának, — október 26-án Diószegig nyomult, másnap

rtémi csatározás után Bucsányig, s 28-án Lipótvárig.^ Ezen kiéhezte-

tett ersséget fölmenté az ostromzár alól, s borral, búzával, minden-

féle élelmi szerrel, — épen Forgáchnak szomszéd galgóczi uradal-

1 Ékes kastélyaik fólégetése fájt tehát az osztrák furaknak

!

2 Egykorú másolata gyjteményemben. — Megvan a Szécliényi-Epistolariumban

is, Miller-né\ 270. 1.

3 Illyés István püspök naplója. (Kézirat a Nemzeti Múzeumban.; Szalay L.

VI. köt. 361. Arneth: Starhemberg Guido élete, 420. 1.
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mából és a pogányúl megsarczolt Nagy-Szombatból s környékérl —
bven, öt-hat hónapra megraká.

Forgách, (kinek ez idótájról több levele maradt reánk), Balogh

Istvánéktól jelentést kapva az ellenség mozdulatairól: azonnal össze-

doboltatá hadait, s a Fehérhegyeken túl a révek és szorosok oltal-

mára csak Thúróczy hajdúit s portyázásokra Ocskay és Balogh eze-

rébl looo lovast hagyván hátra, — Ocskayval és összes seregeivel

együtt csakhamar átkelt a szomolyáni szoroson, s Korompa és Jasz-

lócz tájára szállá. Elreküldé könny-lovasságát, melytl megtudta,

hogy Starhemberg már bent van Lipótvárban, s tábora megtámad-

hatatlan szoros helyekre telepedett túl a Vágón, Galgócz felé. És

Forgách bosszankodva volt kénytelen három napon át (október 29.,

30., 31.) nézni: mint pusztítja jószágát, mint hajtja marháit, mint

hordja szekereken épen leszüretelt borait, vermes életét a német be

Leopoldvárába. Száguldozói majd egészen a bástyák alá bejártak ugyan :

de a vár és a Vág, s a Vág és a hegy között mit sem tehettek

Starhembergnek.'^^

Forgách bosszankodása annál keserbb lehetett, mivel tetemes

és jó hadak állának rendelkezése alatt; október 3 i-iki leveléhez csa-

tolja ezek tényleges létszámának jegyzékét, melybl látjuk, hogy a

Fehérhegyeken túlmaradottokon kívül tízezer embere vala és pedig

abból több mint 5000 reguláris had, ú. m. 3050 dragonyos és 2350

* 1706. október ji-erl jelenti Forgách a fejedelemnek: ((A német általjvén a

Dunán, Leopoldot megsegítette, s harmadnaptúl fogvást számtalan sok élést takarít

bé Galgóczrúl az várban
;
jóllehet mi eleget rajta vagyunk, hogy valamimódon meg-

csaphatnánk : de minthogy az egész cavalleriájával jár által az Vágón, úgy hordja bé

az élést, szoros helyen lévén, jól hozzá nem férhetünk.)) Ismét november 2-dn, Borovd-

tól: <i^k.T. német megprófontozván Leopoldot, sok bort is bevitt; legalább is az kit be-

vitt és elrontott, 2000 akóig való, azt pedig mind az enyímbl, — én valóban ismét

legalább tízezer frtig vallottam kárt. Míg ottan volt, kömylvettük, úgyannyira, hogy

az leopoldi kapu eltt vagdaltak portásink tiszteket, és egy lajdinandot el is hoztak

;

de Galgócz eleibe szállott fortélyos helyekre, — hozzá nem juthattunk derekas csapás-

sal. Tegnap regvei megindult és szállott Nagy-Szombaton túl. Az könny-hadak: Ocskay
^

Palocsay, Balogh Istvánnal utána vannak, úgy szándékoznak, hogy valaholott meg-

csapják. — Eddig bizony nem volt mód benne, hogy megcsaphattuk volna, mivel

Galgócznak mindenkor szorosokon tartott, Bucsán is szoros helyen volt, azonban ha-

csak múlat innen az Dunán három-négy nap — megcsapatom.)) (Eredeti levelek Vörös-

vártt, a Rákóczi-levéltárban.)
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sorgyalog ; továbbá 3050 huszár és mintegy másfélezer hajdú.^

A könny hadat — a 3000 huszárt — Ocskay vezénylé, s ezek

csapkodtak leginkább az ellenség körül.

Starhemberg, miután Lipótvárát éléssel három napon át jól

megrakta volna, és benne óoo gyalogból s 150 lovasból álló friss

rséget hagyott: november i-jén reggel megindula vissza Pozsony

felé, és Forgáchék táborát kikerülve, Nagy-Szombaton túl, Geren-

csér és Cziífer között telepedék meg. Forgách, — kinek hadai a

három napi várakozás alatt szokás szerint elkezdtek faluzni, — tábora

derekával a hegyek fell párhuzamosan kiséré az ellenséget, s Boro-

vához szállá.'' Ocskayt azonban másfélezer huszárral Starhemberg

táborának csapkodására küldi vala ; Baloghot, Somogyit pedig a má-

sik másfélezerrel eléje Pozsony felé, oly utasítással, hogy míg Ocskay

a németet oldalazva s üldözve folyvást csipkedni fogja: k ketten

mindenmódon tartóztassák menetét, mígnem , Forgách, a drago-

nyosokkal és gyalogsággal utolérheti; mert üttetienl nem akará

elbocsátani.^ Megjegyzend azonban, hogy alig távozék a cs. tábornagy

Lipótvártól : Forgách ezen ersséget azonnal újabb zárlat alá veteté,

alája küldvén Chassant franczia dandárnok dragonyos-ezredébl 450-et,

a szintén franczia Bonefous gyalogjaiból 400-at, (tehát a reguláris

hadból majdnem ezer embert), továbbá Szálé Andrásnak már azeltt

is ott feküdt 300 hajdúját.*

Starhemberg Guido igen siet vala Pozsonyhoz, hová már novem-

ber 3-án estére megérkezék, s maga 5-én Bécsben volt. Nem adott

tehát idt Forgáchnak, hogy hadaival reágyülekezhessék. Ocskayék

ugyan oldalazták t és csipkedték utócsapatát: de zárt sorokban

nyomuló elhadát Balogh és Somogyi könny lovassága föltartóz-

tatni nem bírá. Forgách ezért november 6-iki levelében e két ftisz-

tet élesen kárhoztatja :
^ pedig ha meggondoljuk, hogy Starhemberg-

1 Eredeti, mellékelt jegyzék Vörösvártt.

a Innét keltezi november 2-iki levelét.

3 L. Forgáchnak föntebb idézett, november 2iki levelét.

4 <*Leopoldban 600 mtiskatírost, 150 lovast hagyott, kire nézve Sassan regimentit

tettem alája, és Bonefus regimentit és az szokott Szálé hajdúit. Bonefus és Szálé lesz-

nek hétszázan, Sassáné pedig négyszázötven, — úgy hiszem, resistálhatnak az leopol-

di aknák.)) Forgách november 2-iki levele.)

b f'Az ellenség Pozsonyhoz szállott ; mivel minden ordereim haszontalan voltak
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gel néhány ezred jól iskolázott nehéz lovasság is volt: legkevésbbé

sem csodálkozhatunk, ha másfélezer könny huszár — hátulról

vagy oldalról jöv egyidej komoly támadás nélkül — nem tudá öt

Pozsonytúl elvágni. A hiba — a reguláris hadakkal és gyalogság-

gal intézendett ers oldaltámadás elmulasztásáért — talán inkább

Forgáchot illeti, a ki azonban szerteszét faluzó hadainak megoszlá-

sával és szófogadatlanságával menti magát.^

E tábornagy már november 6-án tudta, hogy Starhemberg téh

szállásokra osztja hadait, és hogy Pozsonytúl, Szent-György városát

felraboltatva, a Fehérhegyen Montecuccolival bizonyos német csapa-

tokat — állítólag 3 ezredet — s rácz könny-lovas esquadronokat

küldött az osztrák határokon vont sánczok rségének ersbítésére

;

hogy azért ehhez képest mind a Csallóköz, mind pedig a Morva

folyam felé egyaránt reáérkezhessék : elhatározá a szomolyáni szoros-

hoz szállani.'^ Hadait tehát itt, a Fehérhegyek átjáratánál fekv falu-

kon, egymáshoz lehetleg közel szállásolá el. November ii -én maga

is e tájon, Lieszkón vala, s innét tudósítja Rákóczit, hogy Starhem-

berg parancsára Pozsonytúl Steinville tábornok hat század Monte-

cuccoli-vasassal, 6co gyaloggal és 450 újonczczal ment által a Morva

vizén Ausztria és Morvaország határaira, a hol tehát immár az egész

Montecuccoli-ezred, egyéb ezredekbl kivezényelt kilencz század

lovas és másfélezer gyalog rködik, — a többi a Csallóközben, Somor-

jánál, Seprsnél fogott állást.*^

A Pozsony-Szent-Györgytl Ausztriának csapott német dandár

Thúróczy hajdúinak egy részét meglepte és fölveré, de a Fehérhegye-

annái az semmirevaló Balogh Istvánnál és Somodynál : nem lehetett megcsapnunk az

ellenséget.)) (Forgdch, 1706. november 6-án Nagy-Szombatból a fejedelemhez irott

levelében. Eredeti, Vörösvártt.)

1 (íAz mezei had, cselédjei takarni, mind eloszlott vala,)) — írja Forgdch no-

vember 2-iki levelében, s a november 6-ikiban újra kifakad: ((Mérgemben csaknem

megfakadok, — soha sincs annyi emberségem, hogy az átkozott, szófogadatlan hadat

összeszedhessem. >)

2 Forgách november 6-iki levele.

3 Forgách, 1706. november ii-én Lieszkórúl írott levelében. — «Én itten e

táján — írja ugyané levélben — dislocáltam olyformán az hadat, hogy négy óra alatt

mind csuportosan lehetnének ; az bagázsiás had pedig és az gyalogság egy óra alatt

együtt lehet, az könny-hadat elünkben postírozván.)) (Eredeti levél, Vörösvártt.)
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ken át Jabloncza felé utána iramodott Ocskay elül — ki november
9-én Konyha nev faluban állomásozék — átköltözött a Morván.^

Forgách azonban e határszéli németeknek túlsó szállásaikon sem

akarván nyugodt letelepedést engedni : azonnal beindítá reájok

Ausztriába ers lovas-csapattal Ocskayt, ki is mint jár ? tudósítandja

róla a fejedelmet. '^^

De nem tudósíthatta már; mert csakhamar rendeletetvn Rákóczi-

tól: adja át a Vág-melléki parancsnokságot Eszterházy Antalnak, és

maga jöjjön az udvarhoz. Ideérkezve, a fejedelem udvari-maré-

chalja által elvetette Forgáchtól a kardot, és a Pozsonv bombázta-

tását parancsoló utasítás megszegéseért számadásra vonván a tábor-

nagyot, ennek következménye az lón, hogy Forgách Krasznahorka,

Szepesvár, majd Munkács kvárában négy esztendeig raboskodék.^

Forgách, egyéni hajlamaira nézve, nagyon Ocskayhoz ill tábor-

nok volt; mert is módnélkúl szeret vala részegeskedni, dorbézolni,

városokat, községeket sarczolni. Képzelhet tehát: hogyan ittak,

múlattak együtt! S a katonaság a vezérek példáját követve, széltére

garázdálkodott a falukon s nyomorítá a népet, elannyira, hogy a

Fehérhegyeknek különben oly lelkes magyar érzelm lakói már majd-

nem fölzendlének ellenök. Bercsényi szigorú vizsgálatot rendelt e

1 Ocskay Ldssló jelenti Konyháról 1706. november 9-érl a fejedelemnek: ((Az

ellenség Leopold profuntírozására nyomakodván, nemcsak hallhatatlan irgalmatlan-

ságot, de iszonyú pogányságot és kegyetlenséget mind nagy-szombatiakon, úgy más

helységbelieken mutatott. Csak nagy-szombatiakon többet hostili executione mediante

40,000 frtoknál vont, mind az armadája intertentióját, mind pediglen az prsestált sum-

mát (sarczot) és Leopoldban bevitt portiókat impultálván, annyira, hogy a templom-

béli eszközöket zálogban kellett vetniek. Magunk pediglen vastag ereinek (le gros)

nem resistálhattunk, jóllehet alkalmas népének veszteségével vitte bé az élést, szün-

telen az ezerem csípdezvén az hadait, vágván és hozván közlök naponként. Leopold-

túl visszajvén, Pozsony elein szállott, Szent-György városát felrabolta hegyeken által

Stomfa felé való portázásának alkalmatosságával, az mint is nemes Pozsony vármegye

portális hajdúiból álló Thúróczy ezerebéli hajdúit Stomfán felverte, vigyázatlanságok

miatt . . . MontecucuUi Austriának és Morvának oltalmára 3 regementtel ment el tle

austriai és morvái passusokra ; azokat — tudom — persequálni fogjuk hadainkkal,

immáron is az ausztriai passusokra szállván.)) {^Eredeti, az Országos Levéltárban.)

2 Forgáchnak Lieszkórúl november ii-én irott levele.

3 Rákóczi Emlékiratai, az i. h. — Szalay, VI. 370. — Bercsényi november 32-én

vette Szécsényben a fejedelem levelét, melybl Forgáchnak vád alá helyezését s le-

tartóztatását megtudá. (Archív. Rákócz. V. 314.)



OCSKAY LASZLO. 95

hadak kihágásai megtorlására,^ deczember i-én pedig Bajmócz várá-

ból szörnyködve írja Károlyinak:

«Már szemem, fülem teli az községnek, katonának s minden

rendnek panaszitúl ; hitemre, nem hiszem : két hét alatt ne revoltál-

tak volna a szegény tótok az hegyen túl s Csejte táján! Gondolja

Kglmed : Károlyi katonája részegen sem oly rósz, mint ez józanon;

az szegény csak iszik s tékozol, ha van mit, ha nincs mit: nyögdö-

gél, s helyt áll, — de ez ex professo pusztít s kedvtelenít mindent,

mintha Regulamentuma tartaná. En, hitemre, nem tudom, mit gon-

dol az öcsém (Forgách); — valóban, sok opiniót okozott magá-

nak .U^

Eszterházy Antal, miután november végnapjaiban a hadak dere-

kát, Bercsényi parancsai szerint, a sztrányai szoros közelségére nézve

inkább Csejte táján helyezé téli szállásokra, — deczember i-én el-

indul vala Bercsényi látogatására Bajmóczra,^ s onnét tábornoksága

székhelyére Ersek-Üj várra. Ocskayt azonban saját ezerével és 800

válogatott dragonyossal tovább is a nádasi szoros bejáratánál, Szomo-

lyán vára alatt hagyá, oly utasítással, «hogy egyik szeme az Mor-

vára, másik Somorjára s Pozsonyra légyen, » egyetértve amott Thú-

róczyval s a többi túl levkkel, emitt pedig a vereknyei Dunaág

mentén vigyázó Balogh Istvánnal és Somogyival.'^

E hadállásban érte t a tél.

Megjegyzend még az 1706-ik évrl, hogy az ezredek ú. n.

reductiója, vagyis a nagyobb ezereknek 12, st több századból lo-re

leszállítása, viszont az aprós, csonka ezereknek egymásba olvasztása,

továbbá valamennyiben a legénységnek lehetleg egy-egy vidékbl

1 Archív, Rákócz. V. 326.

{J Rákóczi Tár, 11. 197. A fejedelem pedig az iszonyatos kihágásokért egyenesen

Ocskay-t teszi felelssé, lrinczii táborából november i8-án jeliemzó'leg azt válaszolván

e dandámoknak konyhai, november 9-iki levelére, hogy épen mivel az ellenség oly ir-

galmatlanul kiélte Nagy-Szombat vidékét: kímélniök kellene azt a mi hadainknak;

telvék pedig ezek képtelen kihágásai ellen keser panaszokkal Pozsony vármegye és

Nagy-Szombat sz. kir. város fölterjesztései. Utasítja tehát Ocskayt, hogy az ellenség

pusztításait Ausztriának, Morvának rójja vissza, ellenben idehaza a hadat szoros za-

bolában tartsa, s a szegénységet kímélje. (Eredetifogalmazat a föntebbi levél hátán.)

3 Archív. Rákócz. V. 326. és 330.

4 U. o., 330.
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való Összeállítása, illetleg kicserélése, — ezen év közepén, végén

és 1707. elején ment végbe. Ocskay ezrede mindjárt az elsk közt,

még a nyári szünet tartama alatt reducáltatott, és pedig 12 századból

lo-re, melynek hetét Nyitra-, hármát Barsmegyének Oszlány vidéke

állította ki, olyképen, hogy minden század 100 fbl és így az ezred

kerekszámmal 1000 emberbl, — tehát a mai lovas-ezredek állomá-

nyánál ersebb harczászati egységbl — álljon.^ A mint is már a

Forgách-féle, 1706. október 3 i-iki hadi létszám-kimutatásban Ocskay

ezredének teljes állománya 1000 fre tétetik.'^

1 U. 0., az 1706. június 29-iki és júlitis 4-iki levél, 134. és 145. 1.

2 Eredetye a vörösvári Rákóczi-levéltárban.



ÖTÖDIK FEJEZET.

Ocskay a Fehérhegyekbl Trencsény és Morva felé vigyáz, (1707.) s Morvába betör. — Meg-

gyújtja az ausztriai és dévényi malmokat s a pozsonyi hídra ereszti alá. Starhemberg megsegíti

Lipótvárt; Ocskay Szakolczától újra beüt Morvába, Bokros Ausztriába; adót vetnek ki, hódol-

tatnak. — A császáriak hadi tervei ; Starhembergnek ismét sikeri Lipótvárat rséggel, éléssel

fölfrissíteni ; erdítvényeket emel a Vágvonalon. — Ocskay a cs. kegyelmet visszautasítja, s Morva

felé csapdoz ; Ebeczky Nagy-Magyarnál megveri a Hannover-ezredet. — Ocskay fölkelti a Fehér-

hegyek lakóit; Starhemberg nem bírja t meglepni, de Sasvárba, Szakolczára rséget vet, Detre-

kt. Éleskt, Szomolyánt stb. megveszi. — Ezalatt Ocskay mögéje kerül, és Sasvárnál tönkre veri

a híres Steinville-ezredet nagy gyzelemmel ; Starhemberg boszújában a Fehérhegyek falvait s

Ocskay kastélyát égeti, dúlatja. Ocskay a sztropkói uradalmat kapja jutalmul Rákóczitól.

Ocskaynak az 1707-ik év elején hat heti pihenés (farsangolás!)

engedtetett, Trencsény táján való téli szállásán. Ugyanis ekkori tábor-

noka, gróf Eszterházy Antal tábori könyvében, január 4. és 5-ike

alatt rendeleteket olvasunk a trencsény i zárlat parancsnokához,

Luzsinszky Sándor ezredeshez, hogy négy ers századdal menjen

által a Fehérhegyeken, Ocskay felváltására, hat heti élelemmel; és

viszont Ocskayhoz, hogy hagyja túl a hegyen alezredesét négy szá-

zaddal, s Bezegh Imre ezerébl három, Bokroséból is három száza-

dot, a kik Luzsinszkyval Morva felé rködjenek, — a többivel maga

a dandárnok szálljon kirendelt kvártélyába."^ De már január 7-én

újabb utasítás megy Ocskaynak, hogy habár általjön is a hegyen

s a Vágón szállásaira : azért a Fehérhegyen túli részek vezénylete

ezentúl is t illetendi; vagyis Luzsinszky az dandárnoksága alá

adatott. Január 8-án pedig meghagyás: legyen gondja a lipótvári

zárlatra is, melyet a saját vagy Bezegh ezerébl két századdal ersít-

sen meg. A Lieszkón hagyott fegyvereket küldje Érsek-Újvárba.

Január 11 -én figyelmeztetés: úgy a hegyen túl, mint a vereknyei

Duna mentén és Lipótvár alatt rköd hadakra szorgalmas vigyá-

zassál legyen, s az utóbbi ostromzárlatban fekv három századát

* Gróf Eszterházy Antal tábori könyve. (A Nemzeti Múzeum kézirattárában.

Legújabban kiadtam,)

Thaly K. : Ocskay László. I »
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Bezeghnek, saját ezredebeli, kvártélyban pihen századokkal váltassa

fel. Másnap meghagyás, hogy br. Majthényi úrfit fogassa el, s küldje

Érsek-Újvárba. Január 14-én és 17-én megint lelkére köttetik «az

Morva, Pozsony és Leopoldvár eleire való vigyázás, » és a hadaknak

téli szállásolásokra osztása.

Ekkor a zord évszakbeli nyugalmat a császáriak Morvában észre-

vett készüldéseinek híre kissé megzavará. Január i8-án rendelet

megy Ocskayra, «hogy hadával — régi helyére — Szenicze és Szo-

molyán tájékára szálljon, az hová is gyülekezni fognak Luzsinszky,

Bezegh Imre, és ha szükséges, Balogh István uram is a maga hadá-

val. »> Ugyan Baloghnak is utasítás: Ha Ocskay úgy kívánandja, sies-

sen segélyére Galánthától a Fehérhegyekbe. Másnap Ocskaynak

meghagyás : Báró Révay Gáspár hajdúságát Thuróczy ezerével vál-

tassa fel Lipótvár alatt; s január 21-én egy csomó ordre az Ocskay

alá rendelt ezredesekre, hogy a dandárnokot fejknek ismerjék s

parancsainak mindenben engedelmeskedjenek. Január 27-én figyel-

meztetés megy Ocskay és Balogh István dandárnokokra : éber figye-

lemmel legyenek Pozsony felé, mert PálíFy, a bán, onnan kiütni

készül, meg ne lepje ket. A jó vigyázás, folytonos portyázás meg
is volt mind Pozsony, mind Morva felé; és mivel a háború súly-

pontja ekkor túl a Dunára nehezült, — hol Starhemberg és Rabu-

tín ellen az öreg Bottyán vezényel vala, — a Vág és Fehérhegyek

tájain zavartalanul élvezhették a téli nyugalmat a kurucz hadak.

Valami mozgalomnak még csak híre sem volt, egész február 21-éig.

E napon az Eszterházy Antal alatti alvezérletre odaérkezett

Buday István tábornokot értesíti fnöke, hogy miután a Szeniczén

állomásozó Ocskaytól oly tudósítás érkezett, hogy Morvában Lipót-

vár számára élelmi szállítmányt készítenek: tehát a vezénylete alatt

álló dandárt, midn az iránt Ocskaytól megkerestetnék, ez utóbbi-

nak segélyére küldje által Pstyénnél a Vágon."^ Morvába akar vala-e

Ocskay ketts dandárral betörni a gyülekez hadinép szétoszlatása

végett? vagy a szorosokon [ellentállni az élelmi vonatot kísér csá-

szári seregnek ? — Nincs adatunk reá. A hír azonban tartotta magát,

csakhogy a morvaiak czélpontjáúl hol Trencsényt, hol Lipótvárt

* Eszterházy tábori könyve.
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emlegették. Mely szándéklatnak hogy itt is, ott is gátat lehessen

vetni: Eszterházy márczius 4-én a Buday alatt állott három huszár-

ezredet, Géczy Gábor, Szalay Pál és Réthey Györgyét csakugyan

Ocskayhoz rendelé ; míg Lipótvár környékén, a zárlaton kívül, Babó-

csay Ferencz reguláris lovasságból álló dandárát tartja vala készen.^

Ugyané napon Ocskaynak midn tudtára adja, hogy az említett

huszárezredekkel, teend hadmúködéseire nézve, rendelkezhetik:

egyszersmind nemcsak a morvái ellenségre, hanem a Trencsényre

való vigyázást is kötelességévé teszi Eszterházy.-

Márczius 9-én újabb rendelet Budayra, hogy mihelyt Ocskay

kérni fogja: ne csak dandárát küldje, hanem maga is menjen «oda,

az hová a szükség kívánja.)) Néhány nap múlva azután elhatároz-

zák, hogy k lépjenek föl támadólag; nevezetesen, nem várandó be

a morvái németnek becsapása : hanem Ocskay László üssön be Mor-

vába, és pedig, ha elégségesnek ítéli, csak a saját dandárával, ha

ellenben nem, — tehát egyesülten a Budayéval. Eszterházynak e

rendelete márczius 13-án kelt; Buday meg is indítá ezredeit Ocskav

felé: de márczius i8-án újabb utasítást vesz tábornagyától, hogy t. i.

Ocskay — idközben érkezett jelentése szerint — csak maga fogja

megkísérlem a morvái próbát, tehát Szalay Pál ezrede útjából is

visszatérítend; azonban mind a három ezredet együtt, csoportban

készen tartsa a tábornok, hogy ha kelleni találna, azonnal segélyt

nyújthasson Ocskaynak. Ezen intézkedés másnap márczius 19-én

ismételtetvén, egyúttal Ocskaynak is tudtára adatik, s a Stomfa és

Dévény táján rt álló Bokros Pál gyalogezredesre szintén parancs

megy: hogy míg Ocskay Morvába, — azalatt Ausztriába csapjon,

tegyen ott riadást, s az ellenségnek szolgáló dévényi malmokat ron-

tassa el és hajóikat bocsáttassa le a Dunán.

Bokros azonban, e vállalatra úgy látszik, némi segítséget kért : mert

márczius 22-én meghagyatik Budaynak, «hogy Bokros Pál mellé

három (lovas) sereget (századot) brigádája alul, egy morvái vagy ausztriai

excursióra rendeljen, és Balogh Istvánnal Pozsony alá portyáztasson.))*"*

1 GrófEszterházy Antal-nak Nyitra-Emó'kérl 1707. márczius 4-én gróf Bercsényi

Miklóshoz Írott jelentése. (Eredetije gyjteményemben.)

^ Eszterházy tábori könyve.

3 Tábori könyv.

7*
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Ocskay márczius közepén elkezdé hadait téli szállásaikból Sza-

kolczához összevonni, a beütés végett. Azonban, mint a morvaiak

készüldését idejekorán észrevette volt: úgy azok eltt sem maradt

ismeretlen az rezgelódése. A labancz báró Berényi Ferencz már
márczius 17-én ezt jegyzé naplójába: «Az kuruczokat Szakolczához

parancsolták, hogy gyljenek, és nagy rablást tegyenek Morvában.*^

Ocskay betörése márczius 18— 19-én ment végbe, még pedig —
noha az ellenség elre tudta volt szándékát — szerencsésen. Meg-

támadta a brodszki sánczot; az ezt véd 200 német-gyalog vitézül

ellenállt, s a rohamban Ocskaynak egy kedves tisztje is sebet kapott.

E fölött Ocskay felbszülve, leugrik lováról és személyesen vezeti

újabb rohamra a kuruczokat, kik is most a sánczot bevévén, a

németeket egy lábig felkonczolják. Azzal Nikolsburg felé szágulda-

nak
; 200 lovas és 60 gyalog-németbl álló csapat akad össze velk,

melybl csak 30 lovas szaladhatott el, a többit levágták. Ezután

húsz helységet földúltak, s a fegyvereseket mindenütt leölték. Gaz-

dag zsákmánynyal tértek vissza.*^ Ezalatt maga Eszterházy tetemes

ervel Pozsony alá csapott, nem kis lármát okozván ott az ellen-

ségnek.^

Bottyán tábornok túl a Dunán, Kapuvár és a Répcze táján

ejtett német foglyok vallomásaiból már márczius 8-án megtudá, hogy

gróf Starhemberg Guidónak szándékában van, mihelyt a Rabutin-féle

fáradt és megfogyott hadtestet a stájer határok mentén némi biztos-

ságba helyezheti, lovasságának javával a már ismét nagy szorultságba

jutott Lipótvárát megsegíteni; — még azon napon írt levelével

figyelmezteté tehát Eszterházyt: jól vigyáztasson a cs. tábornagy e

czélzatára, különösen átkelésére a Dunán Pozsony körüli'^ Eszter-

1 Báró Berényi F. naplója. (Kézirat a Nemzeti Múzeumban. Hung.'quart. 64.)

Ö Az 1706—1707-iki nagy-szomhati jezsuita-napló 1707. június 20-iki följegyzése,

Ocskay elreküldött hadsegédének elbeszélése után. — Eszterházy A. is írja 1707.

márczius 23-án Szered várából Bercsényinek: oBrigadéros Ocskay László uramnak ad-

tam vala intimatiómat, hogyha míg magam Pozsony alatt lármáskodom : addig 6 Kglme

is Morvában valamely próbát tegyen. Istennek hála, Kglme szerencsésen járt, mit

vitt végben? levelébl kitetszik.)) (Eredeti levél, gyjteményemben; Ocskay érintett

tudósítása azonban ma már nincs hozzá mellékelve.)

3 Eözterházynak ugyané márczius 23-iki levele, s az idézett napló.

4 L. Thaly : ((Dunántúli Hadjárat 1707-ben)) 76^80. 1.
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házy azonnal fel is véré hadait téli szállásaikból, s túl a Vágón,

Szencz tájára helyezé vonalakba, honnét Buday és Balogh Ist-

vánékkal srn portyáztatott Pozsony alá. Lefolyt vagy tíz nap;

Antal úr megúná a várakozást, és azért ment azután személyesen

Pozsony alá, hogy maga gyzdhessék meg: történik-e ott valami,

Lipótvár megsegítése czéljából? Mivel azonban semmi gyanúsat észre

nem vehetett: visszavezeté a hadakat, melyek a Vágón túli kiélt

helységekben hosszasan nem tanyázhatnak vala, és a Vág mentén, —
nagyobbrészt a balparton — szállásolá el ket.^ Egyébiránt Szered-

rl márczius 23-án meghagyá a lipótvári zárlat parancsnokának, Thú-

róczy ezredesnek, hogy mivel «az karkóczi (Dudvág) hidaknak elhá-

nyása, ha az német Leopoldban akarna menni, annak nagy akadályára

lenne*) : tehát e hidakat hányassa el.^

Márczius 24-én és 25-én viszont Ocskaynak ad válaszrendelete-

ket, melyekben a dandárnoknak minden intézkedését, — nevezete-

sen a pozsonyi hid elrontására irányzott szándokát is — helyben-

hagyja, s utasítja t, hogy csak maradjon csapataival tovább is túl

a Fehérhegyeken.^

Miután pedig a már végínségre jutott Lipótvár megsegítését

József császár minden áron óhajtá: Starhemberg, ki e nehéznek

látszó feladatra vállalkozék, addig míg Pozsonynál az élelmi készletet

összegyjtenék, a kuruczok figyelmét másfelé vonandó: a Dunán

Hainburgnál, Dévényen fölül, hidat veretett. E cselfogással sikerit

is a jó Eszterházy Antalt félrevezetnie, ki márczius 26-án Ocskay-

nak már ezt írja: «Az ellenség Vágón innénd lév hadaink lineáira

s felszedésére nézve eltéri^ — nem meri megpróbálni Leopoldnak

segítségét. Prucknál hidat csinált Dévén felé, onnét Morvának^ és

talám úgy igyekezik irrumpálni,)) Vigyázzon tehát Ocskay serényen,

innét segíttetni fog, — Thúróczy Gáspár ezredét küldi melléje. Azon-

ban a dévényi és pozsonyi malmokat csak rontassa el s hajóikat

1 ((Mivel pedig még ekkoráig sem nyilatkozott ki az ellenség Leopold segítsé-

gére induló intentuma, — az hadak, elpusztult állapotjához képest a Vágon innét

lev helységeken nem subsistálhatván, a Vág mentében, túl dislocáltattanak általam.))

(Eszterházy 1707. márczius 23-iki levele Szeredrl, Bercsényihez.)

{2 Eszterházy tábori könyve.

3 U. o.
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bocsáttassa alá, hogy «hídjoknak árthasson velk. »^ Ocskay ez utóbbi

feladatot, t. i. az ausztriai és dévényi malmoknak meggyújtva alá-

bocsátását a pozsonyi hídra, tán már ugyan, e levél kelte napján,

vagy másnap márczius 27-én végrehajtá: mert márczius 28-án már

megköszöni neki e jó szolgálatot Eszterházy, és a Buday István kül-

dötte segítségnek, «az ausztriai malmok végbement lebocsáttatása

után»), meg visszaküldését ajánlja.^

Míg ezen intézkedéseinek sikerén Eszterházy Sempte várában

nyugodtan ^pihenne s Lipótvár megsegítésétl immár alig tartana

valamit: egyszerre, márczius 31-én reggel nem várt hírt vesz vala

a Pozsony felé vigyázó Balogh István és Somogyiéktól, mire nagy-

hamar kapkod kétfelé, s küld sürgets parancsokat Ebeczkynek,

Thúróczynak. Az elsnek : « Sietve jöjjön regimmentjével, mivel a

német Leopold segítségére jön^ — el ts haladta Szenczet.>) S a

másodiknak: «Thúróczy Gáspár colonellus uramnak orderiben ada-

tott értésére, hogy az leopoldi bloquádábúl kijvén, siessen semptei

hídhoz, az taraczkokat és lovas seregeket is elhozván magával.*)^

Parancsot külde továbbá ugyanekkor Norvald ezredesre is, hogy a

mellette lev — reguláris dragonyos — ezredekkel « mentül hamarabb,

csak könnyebbszerrel)) induljon Szenczhez.^ Ez utóbbi intézkedés

már nyilván azon czélra történt, hogy Starhembergnek visszatérésé-

ben útját állhassák.

Ugyanis Guidó gróf márczius 29-én Bécsbl Pozsonyba lemen-

vén, Köpcsénytl éjjel átköltöztette három, legpihentebb lovú s leg-

teljesebb számú dragonyos és vasas-ezredét. Másnap ezek rakodtak:

minden ló hátára egy-egy zsák lisztet s némi sót, — vágó-marhákat

útközben a falvakból valának hajtandók. És noha Starhemberg a

sikerrl Bécsben épen nem kezeskedett, tudván Eszterházy erejének

1 Tábori könyv.

2 nDie 28. Martij. Brigaderius Ocskay uramnak megköszöntetett a dévéni

malmok lebocsátása pozsonyi hídnak ; és a kívánt próbának succtirsusára híd (a Mor-

vára ?) készen tartatik. Elbb tudósításátúl vár (Antal úr) : mi módon aggrediálni akarja?

A mellett Buday István generális uramhoz küldend succursusnak, post peractam ac-

tionem molarum Austriacarum visszaküldése recommendáltatik.)) (Tábori könyv.)

S Tábori könyv ; 1707. márczius 31-érl Sempte várából kiadott orderek.

4 U. o.
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aránylag nagy számát: mindazáltal márczius 31. hajnalban, a császár

iránti «vak-engedelmességbl » csak kiindul Pozsonybúl elszántan,

harmadfélezer jól megrakott lovasával s vagy ezer ráczczal és labancz-

czal Lipótvár felé.^ Tudjuk, hogy Antal úr csak akkor vn hírt várat-

lan jövetelérl, midn már Szenczet, tehát majdnem a feleútat meg-

haladá. Ekkor már kés volt kapkodni, mert Guido még az nap

estére beért Leopoldvárba. Thúróczy ugyan még szerencsésen elvi-

heté az ágyúkat és ostromzárló csapatokat elle Semptéhez : azon-

ban míg Ebeczky, Norvald és a többiek fölverhették szállásaikból a

hadakat, s különösen a gyalogságot a Vágón átszállíthatták, — ahhoz

id kellett. Ekként csakis a visszamehetés akadályozásáról és Star-

hembergnek a visszatér út közben leend megcsapásáról lehetett

immár szó, a mi egyébiránt, ha t annyian minden oldalról köri-

vel étik, nagy sikerrel bíztató feladatnak látszék.

Jól tudá ezt Guidó gróf is, — és azért nem tartá tanácsosnak

bevárni, hogy a kuruczok mindenfell a nyakára gyülekezhessenek.

Hanem, a mint a 6—8 hétre való élést Lipótvárott lerakatta, a

lovaknak csak egy jó abrakot, a katonáknak csak néhány órai pihe-

nést engedett, s még ugyanazon márczius 31-én éjfélkor megindula

az éji sötétség leple alatt vissza.*^ Hogy a kurucz gyalogság ily gyor-

san reá nem érkezhetett, igen valószín; azonban az meg bizonyos,

hogy reáérkezék a könny-lovassal a derék Ebeczky, a ki ugyancsak

a sarkukban járt a császáriaknak s jól csípdezé ket. St maga Antal

úr is a nehéz-lovassággal egész Cseklészig kíséri vala Starhemberget

április i-én, s «nem kevés kártw tn benne, a nélkül mindazáltal,

hogy elhatározó támadást mérhetett volna reá, vagy t Pozsonyiul

elvághatta volna.^''

1 Arneth : Starhemberg Guido élete, 426. 1., «körlbell 2000 lovast)) mond, míg
Eszterházy Antal április 3-án azt írja Bottyánnak: ((mely ellenségnek száma három
regimentbúi állott, igen complete penig>^. (Tábori könyv.) Tehát mintegy 2500 német
ovas lehetett. Hogy pedig még rácz és labancz könny-lovasság is volt vele el- és

ntóhadül: világosan kitnik a n2igY-szomh2iii jezsuita-naplóból; ez Guido erejét leg-

alább 3500 fre teszi.

{2 Arneth: Starhemberg élete, 437. 1.

3 Eszterházy Antal tábori könyvében: ((3. Április. Generális Bottyán János

uramnak levelére válasz adatik, hogy t. i. már az ellenség Leopoldban bevitte az élést

alattomban, hogy senkinek nem lehetett tudtára bizonyos készületi ; mindazonáltal
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Starhemberg ügyességének tehát a vakmer vállalat sikerit.

E játékból Ocskay szerencsésen kimaradt, mivel folyvást Szakolcza

tájékán vala. Azonban neki is teendje akadt ismét. Tudomására

jutott ugyanis, hogy Montecuccoli és Krumpach Morvában, Starhem-

berg lipótvári sikerétl csábíttatva, szintén rezgeldni kezdenek, s

a helyrségekbeli hadakat csoportra gyjtik, k viszont Trencsény

várába viendk be élelmet. E hírt Ocskay április 5—6-án oly kérés

mellett tudata Eszterházyval : engedje meg neki a tábornok a saját

dandárához csatolni a trencsényi zárlat gyalogságát, s akkor ellent-

álland. Mire április 7-én a következ válaszok mentek Ocskayhoz:

A hajdúságbúi bizonyos okokra nézve csak a Szádeczkyéit veheti

magához, hanem a könny-lovasságból Bezegh és Luzsinszky ezeréi

melléje adatnak, kikhez s a maga ezredéhez még fölszedvén a föld

népét is, — meggátolhatja az ellenség szándékát.^

De még ugyané napról más, határozott támadást rendel parancs

küldetik

:

«Item, Ocskay uramnak missiliter parancsoltatik, hogy Generális

Buday István urammal conjungálván magát, avval az könny-had-

dal^ — bár jöjjön Trencsénnek segítségére az morvái ellenség, bár

nem, — menjen bé Morvába^ és valami hostilitást elkövethet^ kö-

vesse eL'»'^

visszatértében egy kevés diversiót tévén, az ellenségnek 7ieni kevés kárt tettének a mi

hadaink.'i) V. ö. a tábori könyv többi bejegyzéseit, úgy Thaly : ((Dunántúli Hadjárat

1707-ben)), s Szalay : Magyarország Tört. VI. 398. Igen érdekes továbbá, — ha igaz, —
a mit ez eseményre nézve Berényi Ferencz jegyzett naplójába: wTrencsénybl azt

írja az (jezsuita) rector, hogy minekeltte megindult volna az prófonttal Starhemberg

minap Leopold felé, az leopoldi commendantnak azt írta, hogy Pozsontúl nem mér

Leopoldnak menni : hanem legyen patientiával, Komáromnál köttet hidat az Dunán,

és onnand megyén bé ; az mely levelet elfogván az kuruczok, nagyobb részét az had-

nak arra vitték, — taldm szántszándékkal küldöttek úgy az levelet, hogy elfogják, —
azonban egy éjjel csak bécsúsza; azután, hogy visszament, Cseklyészig kísérgette

Antal úr; talám Pozsonbúl 3 frtot kongóul küldött pro fatigio Antalnak Guido, hogy

convoirozta.))

1 Tábori könyv.

a U. o. V. ö. az április 9-én Buday Istvánnak szóló ezen rendelettel : (dtem,

Generális Buday uramnak dicsértetett sörénysége marsírozásának, és hacsak nem
attentálnak az morvaiak eruptiót: ó' Kglme, Ocskay László brigádájabeliekkel becsap-

janak.)) Továbbá Bercsényinek Tepliczérl 1707. április 7-érl Rákóczihoz irott levele

e pontjával: «Ocskay azt írja: fut Morva az svécustúl; most akar in forma irrum-
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A serény, vitéz, és kalandra, pusztításra mindig kész Ocskaynak

ennél szebb bíztatás nem kellett. Azért is, míg maga indulhatna

Morvába: addig is már április 8-án beugratá a Bokros mellett lév

lovasságot Ausztriába « tüzelni)), kik ott egynehány helységet földúltak

s égetének.^ Morvái újabb beütésének híre is néhány nap múlva

már Bécset járta: «Van híre Bécsben — írja báró Berényi Ferencz

április 13-áról naplójában, — strázsára késn este vittek hírt, hogy

vigyázassál legyenek: mert bé akarnak az magyarok csapni Morvába ».

És valóban, a kuruczok ekkor már széltére adóztatták az osztrák

és morva községeket, — s a melyik az adót vagy tzváltságot meg-

tagadá, földúlták és elhamvasztották. Ekként a háború pénzforrásait

részben az idegen föld vala kénytelen szolgáltatni a magyar fegy-

vereknek.-

Április vége felé Eszterházy formaszer hódoltató pátenseket

bocsáta Morvára és Ausztriára ; mely tartományoknak hogy határszéli

helységeit összeirassa és reájok ne csak pénzbeli adót vessen: hanem

kenyeret, gabonát, vágó-marhát, abrakot és szénát is a hadak szá-

mára, s karhatalommal szedesse is be, — megparancsolja Ocskaynak.

E mellett, hogy Montecuccolira vigyázzon, az Ausztriába csapdozó

Bokrost segítse, és az ott beszállásolt bágyadt (Bottyán által Dunán-

túl tönkre nyomorított) németséget vagdaltassá le.^ Ugyanezen id

pálni (Ocskay), ágyút, mozsárt kér. Kitanulom, s elrendelem az mint] lehet. » l(Archív.

Rákócz. V. 388.)

1 c(p. Április. Valami hradistyai ember gyütt Bécsbi, azt mondja, hogy tegnap,

jövet három tüzet látott Ausztriában, hogy szerencse, ha kuruczok nem füstöltek

megint.)) (Berényi F. naplója.)

{J Eszterházy tábori könyvében olvassuk : aDie ij. Április. Bokros Pál uram-

nak, hogy Ausztriában tegyen repartitiót, az helységek seriessét küldje meg.)) — idtetn.

Blaskovich István (Ocskay hadbiztosa) uramnak, hogy Morvára tegyen repartitiót, a

helységek seriessét küldje meg.))

3 Eszterházy tábori könyvében 1707. április 2,2. : «Brigadéros Ocskay László

uramnak missiliter értésére adatik, hogy 6 Kglme in elusionem hostis, Montecuculi

motusira vigyázván, Ausztriában és Morvában az helységeket conscribálja, kenyér,

vágó, gabona, széna, abrak és pénzbéli impositiókat repartiáltassa és exigáltassa is,

melynek szaporább voltáért pátenseimet be fogom bocsátanom. A mellett, a minem
maródi németség inquarterizáltatott Morvában és Ausztriában : maga brigádájábúl

Bokros Pál uramat secundálván, attaquéroztassa hamarsággal ket.» És április 28-áról

ugyanott: ((Ausztriába és Morvába bizonyos német és tót pátensek expediáltattanak,

a mellyekben bizonyos impositák húsbúi, lisztbi, pénzbi és abrakbúi reájok vettetnek.))
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tájban Lichtenstein herczeg embereit Érsek-Újvárig küldözte vala le,

az Ocskayék által Morvából elhajtott drága, fajbeli ménessének

visszaváltása végett.^ Volt tehát elég nyereségök a kuruczoknak, s

fóleg a beütések fmesterének : Ocskay Lászlónak.

Április 27. és 28-án Ocskay dandára egy gyalog-ezreddel —
Thúróczyéval — és a Balogh István rnagyával Andreánszky Zsig-

monddal kivezényelt két lovas-századdal erósbíttetik, hogy a beüté-

sek annál gyakrabban és tetemesebb ervel történhessenek, s a

kivetett adók fegyverrel is behajtassanak. Nevezetesen Thúróczy

közvetlenül Ocskay mellé, — tehát Morva felé, — Andreánszky

pedig Bokros mellé, tehát Ausztria határaira rendeltetett.*'^

Ocskaynak ekkori serény magaviseletével még a különben nagyon

szigorú ítéletekhez szokott Bercsényi is annyira meg volt elégedve,

hogy azt ajánlja Rákóczinak: Antal úr bátran eljöhet az ónodi gy-
lésre, hiszen lehet addig helyében Csáky Mihály vagy bármely más

gyönge tábornok is: «mert túl a Vágón Ocskay^ innen Babócsay s

Ebeczky jó oszlopi lennének^ lesznek is akármelyiknek^'*

?

Ezen közben Starhemberg május lo-én a köpcsényi mezn gyújté

össze hadi szemle alá csapatait, onnan azon híreket bocsátván, hogy

Nyitrát vagy Ersek-Ujvárt (ehhez azonban elégséges ereje nem vala)

fogja megszállani. Mely hírekre a kuruczok is mindjárt újabb diver-

siókkal lnek készen. Ezek egyike az volt, hogy Ocskayék Morvába

háromfell, továbbá Ausztriába is megint nagyobb ervel beüssenek,

a folyton beportyázó adószed kisebb csapatokon kívl."^

1 A tábori könyv szerint április 14-én adatik útlevél Lichtenstein herczeg em-

berei számára.

*X ü. o. április 2y-én : ((Andreánszky uramnak, hogy inspectiója alatt lév két

sereggel siessen Ocskay uram mellé, s tegyen kemény excursiókat Bokros Pál uram-

mal Ausztriában és Morvában. — Eadem, Bokros Pál uramnak, hogy tett projectuma

szerint azon morvái és ausztriai operatióknak véghezvitelitl el ne álljon, hanem

eljárjon a dologban; in absentia Montecuculiana jó csapást tehet. — Die 28. Április.

Thúróczy Gáspár uramnak, hogy menjen ezerestl Ocskay uram mellé Jablonczához,

Fehérhegyen túl.»

3 Bercsényi 1707. április 27-én Beszterczérl. (Archiv. Rdkócz. V. 407. 1.)

4 Berényi F. naplója 1707. május 9-érl : «io. May lesz Köpcsénnél az mustra

azután Nyitra alá mennek. Az kuruczok olyan szándékkal vannak, hogy Morvát három

fell üssék meg és Ausztriát látogassák meg.ö
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A tavasz e szerint a kuruczokra nézve elnyös állapotok között

telt el; azonban a nyár folyamában épen az Eszterházy vezénylete

alatti tábornokság területe várta magára a vésznek súlyát. Ugyanis

míg május folytán a császáriak a köpcsényi mezn egyre mustrálták

s készítették el hadaikat a nyári táborozásra : Antal úr május 24-én

azon « csaknem bizonyos » tudósítást veszi, hogy Starhemberg már

június 5-én (a napját is tudta!) meg fogja szállani Ersek-Üjvárt.^ Tehát

e fersségbe gyújté össze legjobb gyalogságát, s tömérdek élelmi-

szert hordatott oda.

A dolog azonban nem egészen úgy állt. Mert a május 6-án

Bécsben tartott hadi-tanács abban állapodott vala meg, hogy miután

a Rabutin és Starhemberg Miksa által túl a Dunán Bottyán ellen

intézett téli hadjárat rosszul ütött ki: Rabutin és Pálffy még egy

csapást kíséreljenek meg egyesülten, 14— 15,000 emberrel az öreg

kurucz tábornokra mérni, azután Rabutin válogatott 7000-rel igye-

kezzék Erdély felé, s Dunántúl maradjon a bán, Ebergényivel, Ná-

dasdyval. Ellenben, hogy a Morvát és Ausztriát folyton dúló s adóz-

tató Ocskay a határoktól elvégre lejebb szoríttassék : a fervel,

12,000 emberrel, Starhemberg Guido keljen át a Dunán, s min-

denekeltt a csak május végéig ellátott Lipótvárat segítse meg;

azután útját a Fehérhegyeknek vévén, kerítse hatalmába s rakja meg
császári rségekkel az azok között fekv apró sziklavárakat, a kuru-

czok eme sasfészkeit, melyeknek meghódításával féken lehet majd

tartani úgy azon tájaknak harczias és a magyar ügyhöz nagyon szító

lakóit is, mind pedig az örökös-tartományokat a folytonos pusztító

betörések elül fedezni. Hogy mindezek szerencsés véghezvitele uián

Érsek- Újvár vétessék-e ostrom alá f vagy a bányavárosok és ezek-

nek kulcsai: Nyitra s Léva vára foglaltassanak elf — a tábor-

nagy bölcs belátására bizatik.*^

Magyar részrl Bercsényit e nyár folyamában az ónodi gylés,

majd a Nagy-Péter czárnál Varsóba való követjárás tartották a harcz-

1 Gróf Eszterházy Antal 1707. május 24-én íija Nyitra-Emokéról Bercsényinek

:

«Az német már alkalmasint gyülekezik Köpcsénhez, pro 5. futuri mensis Junij szán-

dékozik Ljvár alá, mely csaknem bizonyos.)) (Eredeti levél, gyjteményemben.)

íJ Cs. és kir. hadi levéltár Bécsben. — Arneth : Starhemberg élete, 428—429. 1.

Szalay, VI. 459—460. 1.
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tértói távol; a Vág-melléki hadak élén tehát továbbra is gróf Esz-

terházy Antal maradt, a ki alatt a szintén Ónodhoz hivott Buday
István tábornokot az ifjú és puha gróf Csáky Mihály s a kényelem-

szeretó báró Andrássy Pál váltották föl. Bercsényi azonban nem is

ezen alvezérekben, sót nem is a bár elszánt, buzgó, jóakaratú, de

önállótlan és tanácstalan Eszterházyban bizott, hanem az alatta

vezényl három derék dandárparancsnok: Ebeczky, Ocskay és Ba-

bócsay vitézsége- és ügyességében. Meg is hagyta a jó Antal úrnak,

hogy inkább védleg tartsa magát, s személye szerint át ne keljen

a Vágón, — elvégzendi ott a dolgot Ocskay !
"^

Ez utóbbi május végnapjaiban még mindig a morva széleken

állomásozék, s hadai más részével Trencsényt szorongatta. Az ostrom-

zárlat ekkori parancsnoka: Szádeczky Gáspár hajdú-ezredes, 1707. má-

jus 29-én Szoblahón kelt hosszabb levélben értesíti Jablonczára a

dandárnokot, hogy gyalogságával s a Piacsek századabeli némi

lovassal tegnapeltt és tegnap lesbe állott a külvárosoknál, s a vár

alatt egy völgyecskén át « megloptuk a németeket, egynihányat lesóz-

tunk bennek, sebekben ejtettünk felesset, — utoljára az ágyúk alul

el köllött távoznunk, de nem esett közüliünk egyike is sebben. Órán-

ként folytatjuk azon leseket ». Újságolja továbbá, hogy « elmúlt hét-

ben Luzsinszky uram katonái quártélybúl az kegyelme híre nélkül

Morvába mentek 52-en, — akadtak két zászló morvái katonaságra,

egy zászló németségre s 300 morvái gyalogságra: 13 katona ottan

maradott; az kik eljüttenek vissza, referálták, hogy Szvetlóhoz (Svietlo)

400 szekerek érkeztek volna, mire nézve? nem tudják. Luzsinszky

uram meghagyta, hogy Pothurnay uram küldjön be Morvába portát

és végére menjenek azon szekereknek ». Panaszkodik, hogy nincs ón

a zárló táborban, — kavicscsal ldöznek a hajdúk. — Szádeczky e

levelét az Ivanóczon állomásozó Vajda András ezredes fölszakaszt-

ván, még a következ hírekkel, illetleg utóirattal toldá meg Ocskay

számára: Morvába «Baradon túl, Napajlad (Napagedl) nevú faluban

érkezett 13 compánia lovas-német. Hradistya táján lév népségnek

meg van parancsolva, hogy tegnaphoz egy hétre frúl fre gyúle-

* Bercsényi levelezése Rákóczival. (Archiv. Rdkócz. II. és V. köt.) Eszterházy

tábori könyve, és levelei a vörösvári Rákóczi-levéltárban.
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kezzenek Baradhoz. Én már — folytatja Vajda — csak negyvened

magammal sem vagyok ; az dobokat, zászlókat azoktúl el fogom kül-

denem, magam penig gróf Eszterházy Antal uram Nagysága udvar-

lására mének )).^

A gyülekez morvái hadak híre egyfell, Vajda ezerének teljes

hazaoszlása más fell, arra indíták Ocskayt, hogy mind ezekrl, mind

az egész hadi állapotokról rögtön tudósítsa Eszterházy Antalt, és

tle — saját dandárát gyöngéivén, — némi segítséget kérjen. Mire

a tábornagy a Luzsinszky-ezredet rendeli melléje június i-én, st
esetleg még egy karabélyos-ezerrel bíztatja.^

Azon a napon, melyen Eszterházy e válaszát írá, egyet fordult a

koczka. Starhemberg Guido Köpcsénytl, Oroszvártól 12,000 ember-

rel általjött a Dunán Pozsonyhoz, Somorjához.^ Balogh István azon-

nal tudata Antal úrral ezen eseményt, nemcsak, hanem az ellenség

szándokát is: mihamarabb Leopoldvárát megsegíteni. Eszterházy,

semptei táborából június 2-án már újságolja ezt Bercsényinek, s egy-

szersmind mindennem óvintézkedéseket tesz: Berthóty István újvári

parancsnokot utasítja, hogy a fegyverforgatásra alkalmatlan, kenyér-

pusztító asszonynépet, gyermekeket, cselédeket költöztesse ki az ers-

ségbl, és mindenre tartsa magát készen; Nyitra várába az erélyes

és kitartó Czelder Orbánt helyezi be parancsnokul és ezredét hely-

rség gyanánt; Babócsaynak rendeletet ad: siessen Pstyénbl Gal-

góczhoz, vegye kezére a lipótvári zárlat vezényletét, s a Vág kelin

vettessen sánczokat; Balogh Istvánnak: a maga és Somogyi ezredé-

vel éjjel-nappal siessen a semptei táborra, hová a Starhemberg ellen

mködend csapatok egy része összevonatott, s vegye át ott három

lovas és egy gyalogezred fölött a vezényletet, Ebeczkyt, midn kíván-

tatik, segítve; Ebeczky Istvánnak, ki a Guidó tábornagyot útjában

1 Eredeti levél Ocskayhoz, — ez által Eszterházynak, kitl viszont Bercsényinek

beküldve — az Orsz. Levéltárban.

2 Eszterházy válasza Ocskayhoz, június i-érl. (Tábori könyv.)

3 Báró Berényi Ferencz naplója, június 4-ike alatt: ((György (Berényi) i. prse-

sentis írja, Guido általjött 12,000-rel az Dunán.)) — Thaly : ((Dunántúli Hadjárat

1707-ben)), 100. 1. és Szalay, 2cl i. h. — Ebeczky István levele 1707. június 2-án este

a boldogfáji rétekrl Eszterházy Antalhoz. E szerint Starhemberg Cseklészhez a Duna
malmai meUé szállott táborba, s ereje 6 gyalog- és ugyanannyi lovas-ezredbl álla, az

utóbbiak egyike rácz és labancz. (Eredeti, az Orsz. Levéltárban.)
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háborgatni hivatott egyik dandár parancsnokául vala kiszemelve : «hogy

maga és Szalay Pál regimentjével együtt az ellenséget, valameddig

be nem mégyen Leopoldba, inalja meg és keményen csapkodja;

a hidakat mindenütt hányassa el eltte. De ha netalán meg találná

nyomni az ellenség kegyelmét: a szeredi hídhoz vonja magát, a

hajdúság háta megé». Ocskay Lászlónak : Jöjjön által azonnal Jab-

lonczától a Fehérhegyeken, és «Ebeczky István urammal egyetért-

vén, az ellenséget unitis viribus minden úttal-móddal infestálják és

egész Leopoldig üldözzék;)) Riviére tüzér-ezredesnek: Nyitra várát

jól ellássa lszerek dolgából, ^ymivel az ellenség azt akarja, meg-

szállni ;^'i Grájner Antal tábori frmesternek : sren járasson a

Csallóközbe kémeket, és a tábornokot (Eszterházyt) az ott fekv
ellenség minden mozdulatáról értesítse. Végre kemény parancsolat

a Kis-Duna melléki falukra, hogy a lakosok mindjárt ide a Vágón

általköltözzenek az ellenség elül, cselédesti, marhástul, minden por-

tékástul.^

Ezen és még számos rendelete a tábori könyvnek^ tanúsítja,

hogy Eszterházy ébren rködik vala és gondjai mindenre kiterjed-

tek; de, hogy a Lipótvárába igyekv Starhembergnek minden ere-

jével ellene szándékozott volna állani: arra az Ebeczkynek és Ocs-

kaynak kiadott rendeletek (melyek inkább csak hátúi és oldalt

teend csapdozásokról szólanak) nem mutatnak. Június 5-én meg-

hagyja ugyan a zárlatot vezényl Babócsaynak, hogy Galgóczról

szorgalmasan vigyázzon az ellenség jövetelére, mely is «ha a nagy-

szombati úton mégyen Leopoldba: akkor oldalt esvén Kegyelme,

infestálja, s a Vág vizén való kelket jól megvizsgáltassa és sánczol-

tassa el,») mindazáltal ez sem jelent formaszer szembeszállást, csak

erélyes akadályozást.

1 Tábori könyv, június 2. és 3-áról. V. ö. Ebeczky-n^'^ június 2-iki, imént idézett

levelét, melyben arról is emlékezik, hogy mindezekrl tudósítá Ocskay-\i is, felhíván

t Starhemberg hadainak együttes megtámadására, kivált a rácz-labancznak a némettl

elszorítása- és fölkonczolására.

{2 Ilyen egyebek közt a június 4-iki ezen rendelet is : ((Brigadéros Ocskay László

uramnak a szorgalmatos vígyázás és portáztatás, az szüntelen való communicatió foly-

tatásával együtt recommendáltatik.)) Hasonló utasítás megy ugyané napról Balogh

Istvánra.
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Ezalatt Starhembergnek a vereknyei Dunán Nagy-Magyarnál

vetett hídja elkészülvén, kiindult a Lipótvárba szánt szállítmánynyal

és Összes táborával a Csallóközbi Födémes felé, tehát a Dudvág-

nak. Antal úr már ezt az nap (június 5-én) tudta, mert ersen meg-

hagyja Ebeczkynek, hogy a « Födémes és Nagy-Magyar közt lev

országútra)) sren portyáztasson, «a Vágón túl lev ellenséget kör-

nyékezze)) és azt kitelhetleg üsse meg. Starhemberg zárt oszlopok-

ban haladt, a körülrajongó kurucz lovasság háborgatásai, az elron-

tott hidak akadálya és a nagy szállítmány hosszú szekérvonata miatt

csak lassan nyomulhatva el. Június 7-én a Dudvág melletti dom-

bokon, Keresztúr és Zavar között, Nagy-Szombattól nem messze,

szállá táborba. Antal úrnak csak ekkor jutott eszébe a komoly

támadás. Nyakra-fre parancsolja most Ebeczkynek és Ocskaynak,

ez utóbbinak egy-azon napról kelt két rendelettel is, hogy egyesül-

vén, wétszakának idején üssék meg az ellenséget; küldetett por,

golyóbis. » Még 1000 ember is küldetik segélyül Ocskaynak, csak

tudassa bizonyosan hollétét, s hová induljon e segéd-had? Ne állja-

nak el az ellenség nyakáról, szüntelenül környékezzék, s egész Lipót-

várig kísérgetvén, « estül üssék meg a táborának hátulját. Mindun-

talan tudósítsanak ; ha segítség kell, azonnal küldetik, st ha láttatik

mód (általános csatára), magam is megyek, w"^ Egyszersmind Andrássy

Pál tábornokot a maga, Antal úr karabélyos-ezredével, a már mon-

dott két ezred dragonyossal, 200 huszárral és a zárlatbeli gyalogsággal

a Galgócznál álló Babócsay ersbítésére indítja. Babócsayhoz küldi

Semptérl Színay és Lóczy hajdúságával, Nyáraynak három száza-

dával és három taraczkkal Rottenstein hadmérnök-kapitányt is, a Vág
elsánczolt révei és gázlói ótalmára, s meghagyja, hogy, ha az ellen-

* Eszterhdzy 1707. június 7-én kiadott ordereinek kivonatai a tábori könyvben.

Ezek közül az Ocskayra szólók így hangzanak:

<(^Die j-ma Junij. Ocskay uramnak committáltatott, hogy Ebeczky urammal

egyetértvén, az ellenséget üssék meg, az ország dolgainak jobb rendben való folyá-

sára nézve.))

<íltem. Brigadéros Ocskay László uramnak adatott értésére, hogy elsben bizo-

nyos hollétérül informáljon, az küldend 1000 emberbül álló succursust oda dirigál-

hassam. Elérkezvén pedig Ebeczky István brigadéros uram, megegyezvén, üssék meg
étszakának idein az ellenséget. Küldetett por, glóbis. Recommendáltatik addigis kör-

nyékezése, lehetséges attentálandó hostilitása az ellenségnek.))
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ség Zavartól a Dudvág és Vág közé, a két Súr felé fordulna: a

Vágón által a taraczkokkal s a gyalogság puskatüzével lövöldöztesse.

Balogh Istvánnak pedig megparancsolja, — hogy Ebeczky és Ocs-

kayék esetleges ersbítésére inkább kéznél legyen — jöjjön a saját

lovas és Thúróczy Gáspár gyalog-ezerével s a többi még a semptei

táboron lév gyalogsággal által a hídon Szeredvárába, honnét szor-

galmasan vigyázzon az ellenség mozdulataira. Még június 8-án is

rendeletek mennek Andrássyra és Rottensteinra : védjék meg a gal-

góczi gázlókat; ha ellenben az ellenség túlereje miatt tovább ellent

nem állhatnának: Babócsayval együtt az udvarnoki rétekre szállja-

nak Galgócztól.^

Midn e legutóbbi parancsok kiadattak : Starhemberg akkor

már, vagy legalább azon a napon, szerencsésen fölmenté az ostrom-

zárlat alól Leopoldvárát, s bevivén az élelmet, parancsnokot, rsé-

get újakkal cserélt föl.^ Mint történhetett ez meg, Antal úrnak annyi

kiadott parancsa, oly sokféle óvóintézkedése, s Ebeczkynek, Ocskay-

nak, Babócsaynak, e serény és bátor portyázóknak elismert vitéz-

sége mellett is nagyobb küzdelem nélkül? Csak két körülmény

fejtheti meg. Az egyik Starhembergnek kitn vezéri ügyessége,

melylyel a lovastámadásra alkalmas tereket — lehetleg szoros uta-

kon és szekérvonatai által fedezett oszlopokban nyomulván — min-

denütt ki tudá kerülni ; másik a kurucz csapatok szétszórt helyzete,

a dandárnokoknak egymással versengése, egyet nem értése, szóval

az egységes vezérlet hiánya.

Elég az, hogy a hiba megtörtént, s utána — mivel egyik hibát

rendszerint a másik követi — egész sora következett a káros esemé-

nyeknek, nem akarjuk mondani: botlásoknak, melyek után az ezen

vidékekbeli nép és katonaság mindinkább kezdé veszíteni bizalmát

vezéreiben; holott a jelesebbek, névszerint Ocskay és Ebeczky,

nemsokára — mint látni fogjuk — ismét külön-külön derekas gyze-

lemmel és ügyes hadmozdulatokkal tüntették vala ki magokat, Babó-

csay pedig Starhemberg bemenetele után is Lipótvárba: rendíthe-

1 U. o.

{2 Ameth : Starhemberg élete, 430. 1. — Szalay, az i, h. — Hlyés István naplója.

Az 1706.—1707-iki nagyszombati jezsuita-napló június 8-iki bejegyzése.
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tétlenül megállott az átellenes Galgóczon, st egyelre a zelei Vág-

sánczát is megtartá 400 hajdúval.^

Starhemberg elérkezettnek hívé az idt, tervének: a Vágvonal

állandó birtokba vételének megvalósításához az els lépéseket meg-

tenni. E czélból mindenekeltt a kuruczoktól üresen hagyott Nagy-

Szombatba vetett 400 fnyi rséget, azután Majtényhoz szállván, a

Mocsonokhoz vonult Eszterházy által szintén kiürített (!) Sempte és

Szered Vág-parti várakat foglalá el, s jól megersítteté a szeredi hídf

sánczait.''^ Eszterházy, hogy t háborgassa, miután az már Lipótvár-

ból Nagy-Szombat s Majtény felé megindult volna június lo-én

:

parancsot ad Ocskayra — kinek dandárát Réthey János és Szalay

Pál ezredeivel e czélra megersíti vala — «üsse meg egy éjjel az

ellenség táborát. »^ Ugyané parancs megy másnap Ebeczkyre és

Balogh Istvánra is, nemkülönben Andrássyra, hogy Ebeczkynek az

ellenség e megrohanására segítséget adjon. Azonban úgy látszik,

hogy a «megütésre» megint hiányzott a tér és alkalom, vagy a jó

együttmködés : mert Starhembergnek csupán Ebeczky maradt körü-

lötte, Balogh István Sellyéhez, Tornóczhoz húzódott eltte, Ocskay

pedig a június ii-iki sikertelen támadási kísérlet után ismét kedves

hegyeinek : a szomolyáni szoros felé tartott. Bizonyára itt kellé már

állania június 12-én, midn Eszterházy újabb rendeletet küld neki,

hogy «mind innen ^ mind túl a Feirhegyen^ Morva elein szorgal-

matosan vigyázván, tegyen excursiókat az ellenség ellen, w'^

A június i6-iki parancsból pedig kitnik, hogy Ocskay ekkor

már valahol Nádason túl állomásozok : mivel az ellenségre a hegyen

innen való portyáztatás már el sem hozatik, csakis (hi Morva eleire

való szorgalmatos vigyázás» ajánltatván. Egyszersmind tudomására adja

Antal úr, hogy az általa Starhemberg elleni diversióképen Morvába

1 Tábori knyv.

2 Arneth és Szalay az i. h. A tábori könyv / s a nagyszombati jezsuita-napló,

:

(do. Juny. Hodie venit csesareits miles ex castris Majtény Tymaviam, circa 9. matuti

nam pro pane, circa vesperum evexerunt panes 60,000 portionum, relictis 400 pedi-

tibus in civitate. Kuruczii milites venerunt prope civitatem circa merídiem, et ctim

Rascianis habebunt velitationem.»

5 Tábori könyv. V. ö. a jezsuita-napló június 12-iki bejegyzését.

4 U. o.

Thaly K Ocskay László. I. 8
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szándékolt berontásra a kívánt segítség el fog küldetni. Állott pedig

ezen segély két lovas- és egy gyalog-ezredbl, ú. m. Szalay Pál és

Berthóty Zsigmond huszár- és Thuróczynak épen azon hegyekbeli

hajdú-ezerébl, mint ez Ocskaynak két nap múlva — június i8-án —
részletesen tudtára adatik, értesíttetvén egyúttal arról is, hogy Ebeczky

viszont Nagy-Szombat és Szered közé küldetett négy ezreddel, ott

háborgatni a németet. Kövessen el tehát más oldalról is mindent,

s szedje föl maga mellé a Fehérhegyek harczias lakosait.^ Ekkor

történt, hogy Starhemberg a nagy-szombati ferenczes zárdafnököt

küldé ki Ocskay elcsábítására, császári kegyelemlevéllel számára ; de

Ocskay ekkor még ellent állott a kísértésnek, s a kegylevelet vissza-

utasítá.'

Míg Starhemberg a szeredi hídft és Semptét, Sellyét ersít-

teté, Ocskay pedig Thúróczyval a fehérhegyi tótság fölkelését szer-

vezi vala s Morvába ké szüle : azalatt Ebeczky István a Vágón túl

portyázván, szemmel volt a nagy-magyari hidat rz németekre is;

június 20-ika táján az onnan Starhemberg táborára liszt-szállítmányt

kísér fedezetet meglepé és a sánczokon kívül szorítá. Megrohanta

ket és a Hannover-vasasezredbl harmadfél százat halomba vágat-

ván, háromszázig való paripát s fegyvert elnyert tlök, magának alig

néhány embere kárával, minthogy a megrohanás váratlanul történt.^

1 U. o. Thuróczynak egyúttal e külön ordre adatott ugyanekkor: altem. Thú-

róczy Gáspár uram ordereztetett : regimentjebeli gyalogsággal és requisitumokkal

Bánkánál (a Vágón) általköltözvén, sine tumultu éjjel-nappal a Feírhegyékhez siessen

brigadéros Ocskay uram mellé, s immediate dependeáljon Ocskay uramtúl mindenek-

ben. Elszéljedett hajdúságát igyekézze összecsoportoztatni, és az Feírhegyen túl lév

populébúl is álló corpussal unitis viribus attakérozzák az (morvái) ellenséget.))

í2 aig. Junij. Missus est P. Quardianus Franciscanorum ad Dnum Ocskay a

Csesareis cum grationalibus, — sed nihil effecit.» (Nagyszombati jezsuita-napló).

3 Eszterházy írja Újvárból 1707. június 25-éról Bercsényinek: ((Az ellenség

most is túl a Vágón, Majténnál fekszik. Ebeczky uram maga portásival e napokban

szerencsésen jára, reáütvén Nagy-Magyartúl a táborra lisztet késér németekre, kik

közzl is harmadfélszázig valót lecsapdoztak, s háromszázig való lovakat nyertének,

bizonyítván ezt mind a testeket temetó' egy parasztember, mind penig Hannover regi-

mentjebeli, azúlta vált egy desertr is, ki is mondja, hogy conipáníájokbúl azon actuson

harmadmagával maradott.)) (Eredeti levél, gyjteményemben.) k. jezsuita-napló i^ említi

e nagy-mag>ari csatát, 340-re tévén a levágott németek számát, és hogy a kuruczok

sok lovat, fegyvert stb. nyertek. (Jú?iius 2j-iki bejegyzés.) Nem tudni, ezen, vagy más'

újabb csatára vonatkozik-e Berényi Ferencz naplójának július 5-iki, következ jegy-
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E derekas nyereség után harmad-negyed napra hírt küldött

Ebeczky Eszterházynak a nagy-kéri táborra, hogy Szeredrl és Star-

hemberg majtényi táborából szökött s fogott németek vallomásai

szerint, a maréchal Ersek-Üjvár megszállására készül. Mely hírre

Eszterházy a gyalogsággal június 25-én Újvár alá telepedett, a lovas-

ságot pedig Csákyval Nyitra alá indítá. E tábornoknak egyszersmind

másnap oly utasítást ada, hogy az ellenség körüli száguldozásokban

immár kifáradt Ebeczky felváltására Babócsayt küldje három friss

lovas-ezreddel a Vágón túlra; minthogy pedig Ocskaynak a morvái

várak bombázására még bizonyos lszerek és mozsarak kellenek:

indítson tehát Csáky Nyitráról 30 lovas födözete alatt két bomba-

vet mozsarat és a mellékelt lajstrom szerinti lszereket azonnal a

Vág bánkai hídjához. «Vagyon Ocskay uramnak parancsolatja, hogy

a túlsó parton fogja várni jó készülettel.))^

Ocskay e tervezett morvái diversiójának most, Starhemberg

Újvár alá készülésekor — mert a tábornagy, a cs. kir. fhadi tanács

unszolásainak engedve, csakugyan oda készült — különösen nagy

jelentsége vala, t. i. Starhemberget szándéka megváltoztatására birni;

és ezért óhajtotta Antal úr, hogy a morvái berontás mennél nagyobb

ervel és zajjal menjen végbe.

Eszterházy azonban Érsek-Újvárt jó rendben hagyván, július

4-én Nvitra-Emkéhez, Starhemberg pedig ugyanaznap Maj ténytl

Lipótvárához szállott.- Mi czélja volt e mozdulattal? Talán ezen

ersséget akará még egyszer, hosszabb idre élelemmel megrakni,

mieltt Újvárnak elreláthatólag sokáig tartandó ostromához fogna.

Antal úr meg akará t Leopoldvár alatt ütni: de számát soknak

találván, e szándék csak abban maradt.^

zete :
o Az magyari sánczhoz csak közel az napokban egynehány németet fogtak, és

ötvenig valót lenyakaztak ; az kttruczok közül valami Pongrácz Kristóf esett el azon

harczon. Az kuruczok egy hauptmpnnt is fogtak el.))

1 Tábori könyv.

^ Eszterházy utasítja július 5-érl Babócsay Ferenczet : ((Minthogy az ellenség

táborostul Leopoldhoz szállott: távol esnék Kegyelme Szomolyánnál, — szálljon

Korompához.y (Tábori könyv.)

5 Ugyan Eszterházy írja július ii-én Balogh Istvánnak: «Tornócznál és azon

Vág-mellékén nemcsak j ó vigyázassál légyen, hanem a szeredi ellenséget étszaka vak

lármákkal is nyugtalanítsa. E mellett adatott értésére, hogy az étszakai nagy esre
8*r
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Míg ezek történtek : Ocskay Thuróczyval felkölté, bármily rozs-

dás puskákkal, visszaszegzett kaszákkal, fejszékkel is, a Fehérhegyek

harczias tótságát, a morvái pusztító beütésre ; kikkel együtt állítólag

tízezer emberre szaporítá jablonczai táborát. Minek Starhemberg

Lipótvár alatt a hírét meghallva : nehogy e harczszomjas és préda-

vágyó néptömeg az örökös-tartományokra rohanjon, hirtelenül meg-

változtatá szándékát és Ersek-Üjvár ostromának tervét föladván,

miután szeredi elsánczolt táborában Tollet tábornokot hagyá, maga,

válogatott 4000 emberreU s tüzérséggel — Arneth adatai szerint 2000

lovassal és 1500 gyaloggal — gyorsan megindula a Fehérhegyeknek,

Ocskayt váratlan megjelenésével meglepni, s ha lehet, meg is verni/^

Egvik szándéka sem sikerült; mert bármilyen gyorsan járt is: Ocs-

kay — ki ezúttal a veszedelmet Érsek-Üjvártól csakugyan el- s

magára fordítá — még gyorsabb volt nála, s elrevígyázó. Ugyanis

a maréchal siet jövetelérl eleve értesülvén, s gyülevész csapatait

Starhemberg túlnyomó tüzérsége és jól iskolázott tetemes gyalogsága

sortüzeinek rendes ütközetben kitenni nem akarván, idejében

« gondot viselt magára,)) — azaz Jablonczától beljebbvonult Bre-

zova és Miava felé, a csak általa s a hegylakóktól ismert szo-

ros zugolyokba.^ Starhemberg Ocskaynak jablonczai üres táborá-

ban csupán négy roncsolt taraczkot talált, melyeket aztán Vörösk
várába vitete ; a hegyzugokba üldözni a kuruczokat kedve nem vala.*^

nézve, s azon okból is, hogy az ellenség nem jtixta relationem 3—400, hanem 4000 is

Leopold alatt az bagázsiával, comperiáltatott : rajtaütésre szándékunk felbomlott.);

(Tábori könyv.)

1 Szalay, VI. k. 460. 1.

^ ((Der Feldmarschall (Starhemberg) dachte sich, wie der kais. Hofkriegsrath

wünschte, jiach Neuhausel zu 'wenden, um diese Festung zu belagern. Da ging ihm

die Nachricht zu : der Instirgentenführer Ocskay stehe mit wenigstens zehntausend (! !)

Mann in der Gegend der Weiszenberge, und drohe tiber die March zu gehen und

einen Raubzug nach Österreich und Máhren zu unternehmen. Starhemberg hoflFte

durch seine Schnelligkeit den Feind überraschen, und trotz dessen Ueberzahl viel-

leicht besiegen zu können. Mit 2000 Reutern und 1500 Fuszgángem zog er gegen

Ocskay. )j (Arneth, 430. 1.)

3 K jezsuita-napló június 27-iki bejegyzése szerint azonban Ocskay e vissza-

húzódása eltt már Morvában s Ausztriában járt, ott nagyban pusztított Malaczka és

környékének a császáriak által lett feldúlatásáért, s 2000-nél több marhát hajtatott el

Ausztriából.

4 Wagner: Hist. Josephi, 201. 1. Arneth, 431. 1. - Szalay, 461. 1.
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Ellenben Ocskaynak visszahúzódásában is kitünó szerencséje

akadt. Mert gróf Montecuccoli Hercules tábornok Hradistyánál

összevont morvái hadával Welka felé Starhemberggel egyesülni akar-

ván, a szorosokban épen szembebukkan Ocskayval, a ki t meg-

támadja, s háromszázig való németjét levágván és ágyúit elnyervén,

visszakergeti.^

A császári tábornagy most, minthogy már kezei közül Ocskay

kisíklék, a Fehérhegvek közötti várak meghódítására s a nyakas

hegylakók megtörésére gondolt. Azért, az üresen talált Sasvárba és

Szakolczára július lo-én rséget vete,- s miután az utóbbi helyrl

Siighó György salvagvardát, Bokros Pálnét, Pauer Ferencznét és

Blasskovichnét mindenükbl kifosztva, fogva küldötte Hodolínba,

továbbá az Ocskayval elhúzódott hegylakókat fenyeget kiáltványok-

kal felszólítá a hazatérésre : ezek után. Morvából magához vont csa-

patokkal is gyarapodván,^ a kis Elesk sziklafészket megvevé és az

ersebb Detrekt fogta megszállás, majd formaszer ostrom, löve-

tés alá.

Eszterházy meg akará e várat menteni, azért már július i2-én

meghagyá Szinay Mihálynak: « menjen a legels étszakán által a

Vagon, hogy hajnalig a hegyekben lehessen; igyenesen Detrek
várához irányozza útját, ottan találja Thuróczy Gáspár uramot hajdú-

sággal, annak dispositióihoz alkalmaztassa magát. »^ Július 15-én pedig

• Gundelfinger János uram ordereztetett ezerestl (lovasság) a Vágón

1 ((Ex parte Moraviae egressus Germanicus ColoneUus Hercules Comes de Mon-

tecuculi, cum aliquot millibus Gennanortim conjungere se cum Storembergio volens,

ab Hungaris, duce Ladislao Ocskay, est male acceptatus : plus-minus enim 300 ex ejtis

exercitu sünt desiderati.)) (Ifj. Tsétsi János 'SurómS/LklOi 1707. július haváról. Thaly

:

((Történelmi Naplók)^ 319. 1.) Ugyanezt a jezsuita-napló is megersíti, a mely szerint

Ocskay nemcsak visszaveré Montecuccolit, de ágyukat is foglalt el tle.

^ Guidobaldt Starhemherg m. p. ((Veldtlager bei Skaliz, 12. Julij i7o7.^> ke et

alatt tudósítja gróf Koháry István cs. k. altábornagyot, ((dass (ich) vor zwey Tagén

allhier glücklich angelangt, und en passant den ö^ry^^y/ verj aget habé. » (Eredeti levél

a berezeg Koháry Itárban.)

3 Eszterházy Antal levele a szalakúzi táborbóli 1707. július 13. Bercsényihez,

Ocskay, Thuróczy, és 3 szökevény német jelentései nyomán írva. A Guidóval Szakolczá-

nri egyesit morvái hadat e szökevények (kétségkívül túlozva) négy ezrednek mondák.

(Orsz. Levéltár.)

4 Tábori könyv.
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által, Fehérhegyek közé.)) St két nap múlva, júHus 17-én, midn
Ocskay jelentése érkezett, hogy Starhemberg a haza nem tért hegy-

lakók faluit raboltatja, égetteti, a még lábán álló gabonákat is fel-

gyújtatja, kegyetlenkedik, asszonyokat rabul visz, Detrekt pedig

immár ostromolja: e hírre Antal úr azonnal sürgs parancsot ad

egvszerre három dandárnoknak, Babócsay Ferencznek, hogy a vele

lev két dragonyos-ezreddel, br. Perényi Miklós és Bagossy Pálnak,

hogy kiki a maga gyalog-ezredével induljanak a Fehérhegyen által

Ocskay hadosztályához és a német ellen mindent elkövetvén, ez

utóbbi dandárnok rendeleteihez alkalmazkodjanak.^ Ocskay pedig —
ki e szerint ekkor három egyenrangú tiszttársa fölé rendeltetett —
a segítség küldésének tudtúladása mellett azon utasítást vévé, hogy
« értvén Kegyelme levelébl Detrek várának megszállását, » tegyen

ott minden lehet jó rendelkezést, s ha még lehet, Thuróczy ezre-

dest küldje bé parancsnokul. A mellett maga, az érkezend három

dandárnokkal, egyesült ervel igyekezzék az ellenségen minél érzé-

kenyebb csapásokat ejteni; a mely is ha meghátrálna, avagy pedig

a várat megvévén, visszaindulna Szomolyán felé : tehát a gyalog-

sággal a szoros völgyeken « szüntelenül mellékeztesse, attaquéroz-

tassa,') a lovassal viszont, kivált Babócsayéval, egész Leopoldvárig

kísértesse, csapdoztassa. Azután Bagossy és Perényi hajdúsága Malacz-

kának, Stomfának kerülvén, Pozsony felé Récsének térjen vissza;

maga pedig Ocskay, a saját dandárával és a fölkelt néppel, forduljon

a Fehérhegyek mentén, föl, Morvának, üssön be és tegyen ott a Star-

hembergéhez « hasonló égetést, rablást, még a csöcsömsöket is kardra

hányassa.))'^

Július i8-án ismételtetika rendelet Bagossynak: « Siessen ezerestl

által az Vágón brigadéros Ocskay László uram mellé, oly dispositióval,

hogy több lovas és gyalog hadakkal megegyezvén, ostromlott Detrek
várának succurráljának^ megütvén az ellenséget, akár obsidiálásban

találtatik, akár pedig általesett volna immár azon várnak dolgán.

»

Július 19-én Eszterházy reáír Starhembergre, kemény tiltako-

zással : miért sértette meg a nemzetközi jogot s a külföldi hatalmak-

1 Tábori könyv.

H Eszterházy rendelete 1707. július 17. Ocskayhoz, a tábori könyvbe?!.



OC SKAY LÁSZLÓ. II9

tói biztosított cartellát, a kuriicz tisztek nejeinek és a salvagvardiának

Szakolczáról rabságra vitetésével, a faluknak, st aratatlan vetéseknek is

fölégetésével? Ha azért ama nket azonnal el nem bocsáttatja: alabancz

tisztek nejei mindenütt az országban tömlöczre fognak vettetni; az

égetésekért pedig Ausztria, Morva hasonlót várhat.^

Másnap (július 20-án) újabb parancsolat Ocskayra: ha látja, hogy

az ellenséggel meg nem víhatna, a segítségül küldött gyalogságot ott

tarthatja ugA^an a hegyek közt maga mellett, de a lovasságot (Babó-

csay ezredeit és Gundelfingert) küldje vissza Szomolyán felé, mert ,
Antal úr, mialatt Starhemberg odajár, meg akarja szorítani táborá-

nak Lipótvár alatt hagyott részét.-

Míg ezen intézkedések történtek: azalatt Starhemberg szorosan

körúltáborlá Detrek várát. Ott Stiipavszky András és Verbay

Ferencz parancsnokoltak"' vagy 200 hajdú fölött.'^ A Színay-féle

gyalogságnak, valamint Thúróczynak bejuttatása már nem sikerült.

S a sziklavár, hét napi megszállás, három napi kemény bombázás és

egy vitézül visszavert roham utáíi, július 21-én^ megadá magát. Verbay

és az rség a capitulatio ellenére hadi fogolylyá ln, s Hodolínba

kísértetett, 6 Stupavszky pedig labanczczá (bár csak otthon ül s nem
fegyverviselvé) lett, a miért késbb a kuruczok hurczolták börtönbe.

1 Szintén a tábori könyvhéti.

^ Ugyanott.

3 Szluha Ferencz levele 1707. augusztus 29-éról Bercsényihez. (Orsz. Ltár.) —
Kolinovics : Hist. Libri XII. 594. 1. Jezsuita-napló, július 17—21.

4 Z'^z/roV^y-nak, 1707. június 7-én a mocsonoki táborról Bercsényihez intézett

kimutatása szerint Detrek, Élesk, Sasvár és Jók várakban mindössze is 189 hajdúja

feküdt volt helyrségben. Azonkívül még csak 431 közembert számlált ezeré, a stomfai

vereség után. (Eredeti, Orsz. Ltár.)

Kolinovics: Hist. Librí XII. 594. s a jezsuita-napló, július 21-ike alatt. És

nem július 30-án, mint Arneth (Starhemberg élete 431. 1.) s utána Szalay (VI. k. 461. 1.)

hibásan említik. Hogy itt Arneth ellenében határozottan Kolinovicsnak s a jezsuita-

naplónak van igázok: abból is világos, miszerint Eszterházy Antal már július 23-án érte-

síti Berthóty István érsek-újvári parancsnokot Detrekó' vára feladásáról. (Tábori könyv.)

6 Abban is Kolinovicsnak s a nagy-szombati jezsuita-naplónak van igaza, hogy

nem Thúróczy vala a fogolylyá lett várparancsnok. Ugyanis Thúróczyt tovább is

Ocskay oldalánál leljük ezredével; só't Eszterházy július 26-án épen tle kíván rész-

letes fölvilágosítást Detrek feladásának mikéntje iránt. (Tábori könyv. «Die 26. July

Thúróczy Gáspár uramnak missiliter committáltatik : informátióját küldje, mi módon
esett Detrek várának feladása ? Feleségének kiváltására (Starhemberg Detrekn fogatta
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Detrek föladását július 23-án tudta meg Eszterházy; és más-

nap örömmel hagyá helyben a Galgócznál álló Csáky Mihály azon

intézkedését, hogy ez, Ocskaynak megszorításától tartván, még több

katonaságot indított segélyére a Fehérhegyekbe. Azonban ezen el-

vigyázat fölösleges vala: mert Ocskay biztos rejtekhelyekre bírá ott

vonnia magát Miava, Ó-Tura bérezés, erds tájain, a hová nem találá

tanácsosnak t követni Starhemberg. A ki e helyett tehát, ers rséget

vetve Detrekbe, azonnal fölkerekedett, és Brezova s Csejte felé

oly gyors menetekben indúla Trencsényhez, hogy július 24-én már

e vár alatt álla,^ szétrebbente az oztromzárlatot, s a felraboltatott Vág-

Üjhely környékérl élelmet hordata be. Onnan megindulván, július

28-án Jók hegyi vár alá szállott s e sziklafészket löveti vala.^ Ennek

megvétele után gyalogságát s tüzérségét Szomolyán alá küldé, a

nádasi szoros bejáratát uraló ezen várat is kiostromlandó ; maga

pedig Guido gróf a lovassággal a szeredi erdítések megtekintésére

Vág-Szerdahelyhez vonula, útközben Bercsényi brunóczi kastélyába

rséget vetve s Ocskaynak ocskói kastélyát földúlatva.^

meg Thúróczynét) valamely labancznét a megarestáltattak közül kíván, megadatik

Kglmének.))) íme ebbl is látható, hogy mind Ameth, mind utána Szalay tévednek,

midn Stupavszky százados helyett Thúróczy ezredest állítják elfogatottnak. Szluha

Fere7icz-tíék Érsek-Újvártt augusztus i., 8. és 29-én kelt levelei szerint Detrekn a

capitulatió s illetleg a cartella ellen — elfogattak: Stupavszky a parancsnok,

Szálé András, Molnár János f-, Tatay Ferencz és Kovács Dávid alhadnagyok s 80

közember (a többi labanczczá lett) Thúróczy ezerébl; továbbá Thúróczy Gáspár

ezredes neje két leányával, Buzinkay Gáspár Ocskayféle fhadnagy és Buzinkay

István Ocskayféle szállásmester neje; Krop Luzsinszkyféle fhadnagy neje, s Pexa

Lstván Thúróczyféle hadnagy és Kalusny Ferencz ugyan afféle zászlótartó felesége.

Ezekért és a Szakolczáról rabságba vitt salvagvardiáért és kurucz asszonyokért augusz-

tus i-én már Újvárban ültek fogva báró Salzer cs. ezredes fhadi bíró, gróf Eszterházy

Gáspár és Lehoczky Márton cs. ezredesek, valamint Dávid György és más labanczok

feleségei. Mely föntebbi tisztek (Stupavszkyt kivéve) és a 80 közember — augusztus

29-én cseréltettek ki Salzer és Szluha által, — úgy késbb Súghó és a rabasszonyok

is. (Eredeti levél az Orsz. Itárban.)

1 Eszterházy július 24-én tudatja Csákyval ((az ellenségnek Trencsénhez érke-

izését.» (Tábori könyv.)

i Eszterházy Antal a szalakúzi táborból július 29-én tudatja Ebeczkyvel és

Bokrossal Jók ostromoltatását, utasítván az említetteket, hogy tegyenek a várbeliek

segélyére egy jó csapást a vívó ellenségen. (Tábori könyv.)

3 Ocskay-VL2.V. július 30-án Ocskórúl Bercsényihez, és Eszterházynak augusztus



OCSKAY LÁSZLÓ. 121

Eszterházy már július 22-én — midn Starhemberg Detrek
alól Trencsény felé megindult — megbizza a Vág mellett álló Csáky

tábornokot: « vegye opinióját Ocskay László^ Blaskovics János és

Bokros Pál uraiméknak, nem lehetne-é azalatt Morvába valamely

regimentekkel csapást tenni ?»^ S addig is, míg a császáriak részérl

a Fehérhegyek lakóin elkövetett kegyetlen öldöklések, égetés, pusz-

títás hasonlóval viszonoztathatnék Morvában: július 26-án szigorúan

meghagyja Balogh Istvánnak, hogy a Dunántúl szint azon módon
éget gróf Pálfify János császári tábornoknak Pudmericz és Király-

falva tulajdon faluit kastélyostól tétesse hamuvá.-

Ocskayt, ki ekkor Starhemberg után általjve a Fehérhegyen

Verbó, Pstyén tájára, július 28-án magához rendeli Antal úr Szala-

kúzhoz tanácskozásra, a Morvában teend hadmveletek iránt.^''

E tanácskozás ú. 1. július 29-én mene végbe, mert a következ

napon már « generális Csáky Mihály uram általordereztetett a Vágón
öt regimentekkel, oly instructióval, hogy szüntelenül az ellenséget

attaquérozza s nyomában járjon, Ocskay urammal correspondenter

lévén ; ha az ellenség által a Fehérhegyen szándékozik : Kglmével

(Ocskayval) egyezzék meg s unitis viribus tehetnek nevezetes kárt

az ellenségben.))^

Másnap, július 31-én pedig, ezzel összhangzólag « Ocskay uram

ordereztetett által a Fehérhegyen Morvába, az ellenség tett kegyetlen-

ségének revancsolására ; holott néhutt az csöcsömsöket is kardra

hányassa, jovaikat tzzel, magokat vassal emészsze, rabolja; az hajdú-

8-án Újvárból Rákóczihoz irott levele. (Eredeti, Orsz, Levéltár.) S a jezsuita-napló

:

«28. Julij. Ante triduum combusserunt Caesaréi castellum Ocskó.»

1 Tábori könyv.

ít U. o. «Die 26. Julij, Balogh István uramnak. Minthogy Pálífy Dunántúl sok

falut megégettetett: Pudmericz faluját és Királyfalvát kastélyostul égettesse föl, solem-

nissime committáltatott.)) Hogy pedig e parancs, bár valamivel késbb, csakugyan

végrehajtatott, bizonyítja báró Berenyi Ferencz ím e naplóföljegyzése, 1707. szeptem-

ber 3-iki kelet alatt : ((Az királyfalvai kastélyt Szent-István király napján (augusztus

20-án) fölégették az kuruczok.))

5 ((Die 28. Julij. Brigadéros Ocskay László Uramnak. Hogy Morvában insti-

tuálandó operatiók iránt consultálódhassanak, citáltatik.)) (Tábori könyv.)

4 U. o. Ocskay július 30-án Ocskórúl tudósítja Bercsényit Starhemberg sikerei-

rl; nevezetesen Detreknek ((harmad nap alatt szüntelen lövései után» következett

megvételérl. (Eredeti levél az Orsz. Levéltárban.)
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ságot a bemen passiison hagyván, hogy vigyázzon, hogy, ha az

ellenség általmenne, conjungálja magát Csáky urammal s hasznos

operatiókat unitis viribiis tehetnek, szüntelen correspondentiát meg-

tartván. Ifcp^i, tót pátensek expediáltattak a Fehérhegyen túli járá-

sokba, cum declaratione : az Néró crudelitási, — azért méltó ne-
kik is azt követni. lÉem. Balogh Istvánnak missiliter parancsoltatott

az Pálfty jószági fölégetése. — Eadem. Ocskay uramnak adatott

értésére Jókhöz való ellenség bizonyos corpussának menetele, s

actualis ostroma; a kire (nézve) sürgettetett Kegyelmének oda (a

Fehérhegyekbe) való menetele : netalántán magához hódítsa az ellen-

ség azon földet.))*

Látható e július 31-iki rendeletbl, hogy Ocskaynak a Fehér-

hegyeken újból átmenetele s lehetleg Morvába rontása határozot-

tan eldöntött dolog volt, és Jók ostroma által még siettetett. Mivel

pedig ekkor már Szomolyán is köri vala véve, s különben is a

dandárnok csapatai a bánkai hídnál állomásozának : tehát ezúttal

nem Nádas, hanem Verbó s úgy Brezova, Szenicze felé kelt át a

hegyeken, s ekkép Starhembergnek hátába került. Igaz ugyan, hogy

ekkor — augusztus elején — a föld népe az aratással lévén elfog-

lalva, nem igen gyülekezhetett melléje, akadtak azonban közlök, a

kik húségöknek más, még hasznosabb eredmény bizonyságát adák.

Tudósíták ugyanis a Szeniczéhez érkezett Ocskayt, hogy a Stein-

ville vasas-ezred Hodolínnál épen általjött a Morván s élelmi szál-

lítmányt és némi gyalogot kísér Sasvárba. Ocskay e hír halla-

tára ezer fre men java lovasságának készült fúvat és szeniczei

táborából Morva helyett neki vág Sasvárnak, augusztus 2-án éjjel.

Steinville tábornok ezrede régi híres reguláris-ezred volt, pom-

pás fölszereléssel, drága lóanyaggal. Augusztus 2-ka estéjén Sasvárhoz

immár közel érvén, az Áldó-lyuk nev barlangos hegy alatt az élés-

szállítmány vonó-marháit kifogják, a paripákat is füvelni, a legény-

séget kenyerezni s aludni bocsátják, már mintegy teljes biztosságban.

Augusztus 3 -ára virradó « sötétes hajnalkor » azonban egyszerre csak

ott terem és kibukkan az erdkbl — Ocskay. A heverész vasa-

sokat meglepi, s oly gyorsan és oly tzzel rohan a zavarba jöttékre,

^ Eszterhdzy Antal tábori könyvébl.
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hogy sorakozásról, rendszeres védelemrl részükrl szó sem lehetett.

Ki gyalog, ki lóra ugorva oltalmazkodott, ahogy tudta ; de rövid id
alatt az egész ezred meg volt semmisítve. Négyszáz embert lekon-

czoltak, vagy a megáradt Miava vízébe szoríták ; a többit — köztük

a parancsnokot és számos ftisztet — rabul ejtek, csak igen kevés,

vagy 60 ember menekülhetett sebes futással Sasvárra, részint vissza

Morvába."^ Az ezrednek majdnem valamennyi zászlója, rézdobjai, több

* Ocskay László, «Ex castris ad Szenicze positis 4. Augusti 1707.)) jelenti Rá-

kóczinak, egy expressus hadnagyától küldött levelével: Egyebekben hadnagyára

utal, maga « csupán csak Stajnvill regimentjének, az ki Sassín várának prsesidiálá-

sára nézve jött vala, veszedelmével)) kíván levele által udvarolni. aA mint is tegnap-

eltt, ú. m. 2. Augusti, féljlnevezett Stajnvill lovas-regimentje, némely gyalogsággal,

melylyel is sassíni prsesidiariusokat augeálta, ugyan Sassínhoz érkezvén, az Áldó-lyuk

alá recipiálta magát ; kinek is odaérkezése, noha késcskén, értésemre esvén, mind-

azáltal azonnal bizonyosszámú mellém rendelt hadakkal feléje sietvén, sötétes haj-

nalban (augusztus 3.) szerencsésen meg is ütöttem, úgy, hogy a regimentnek com-

mandóját más egyéb tisztekkel elfogván, a többit pedig kardra hányván, kevesen

salválhatták magokat az várban. Mely nyert standárokkal és dobokkal merészlettem

Fölségednek kedveskednem.)) Minthogy pedig ocskói lakóhelyét a német földúlatta
^

kéri a fejedelem kegyelmességét, amint az ki hazánk hvsége s szolgalatja melletf

megromlottam)), neje s gyermekei számára valami lakóhely és jószág kegyes adomá-

nyozására. — Berthóty István 1707. augusztus 6-án Érsek-Újvárról, Bercsényihez : c(Az

mely hadak Ocskay urammal Morvába indultak volt, a midn már marsban lettek

volna, meghozván az németnek hírit, hogy Sassínyhoz szállott volna, kire nézve

Ocskay uram maga corpussával nyomakodván Sassín felé, — éppen az sassínyi réteken

tapasztalván Stainvill regimentjét, azt úgy megverte, hogy hatvannál több közzlök el

nem ment; zászlóit, dobjait, valami volt, az mieink elnyerték.)) — Gróf Essterházy

Antal Érsek-Újvárról 1707. augusztus 8-áról szintén értesíti a sasvári gyzelemrl
Rákóczit: Az ellenségnek Vágontúl tett zabolátlan kegyetlenségét megtorolni s egy-

szersmind a Fehérhegység csüggedez lakóit újból föllelkesíteni törekedvén, ((küldöt-

tem mindezeknek végbenvitelére Ocskay László uramot hét regimenttel által a Feír-

hegyen s onnan Morva felé. Ki is útjában Stajnville regimentjére ráakadván, azt oly

szerencsésen fölverte, hogy az egész regiment közül épen csak igen kevés a ki sal-

válhatta magát a fenyvesekben, vagyis által a Mijava vizén, mely is szintén akkor

árjában lévén, feles az ellenség közül abban is veszett, aminthogy szemeikkel látták

Ocskay uramék, midn standárjokkal is vesztenek azon vízben ; mindazáltal egynihány

standárját és a rézdobjait szerencsésen elhozták hozzám.)) Ezeket bemutatja jelen

levelet is viv Pestvánnegyey József, Ocskay ftisztje, a harczról is bvebb jelen-

téssel szolgálván. Mivel pedig Ocskay László uramnak «ocskói házát, mobiliáinak nagy

részével együtt Gvido Starumbergh a Fehérhegyen túl minapi megfordulásakor sem-

mivé tette : a Kglme alázatosan folyamodik általam Fölséged kegyelmességéhez,

feleségének s gyermekinek valamely residentia és subsistentia iránt; kire én is
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500 szerszámos paripánál, tömérdek szép fegyver és szerelvény, s az

egész élelmi szállítmány, fogataival, szóval minden a diadalmas kuru-

czok kezeibe került, kik nem sokkal ezután tábori kótyavetyét (árverést)

tartottak a gazdag zsákmányból. Az elnyert zászlók közül a négy leg-

díszesebbet és egy-pár «nagy öreg rézdobot», mint diadaljeleket külön

futár gyanánt vivé el s mutatta be augusztus 15-én a homonnai

várkastélyban ünnepélyesen Rákóczinak Pestvármegyey József,

Ocskay egyik századparancsnoka.^ Eszterházv pedig, — kit és a

vezénylete alatti hadakat e szerencsés, alig egynehány kurucz vitéz

veszedelmével kivívott gyzelem egészen felvillanyozott, — augusz-

tus lo-én tót-keszii táborából örvendezve értesíté Pozsony vármegye

rendéit a területükön történt diadalról, hogy t. i. « Isten negyed-

ötöd nappal ezeltt Vágontúl lev portásinkat (Ocskayt) oly szeren-

csésekké tette, hogy Steinvillenek ama régi híres-nevezetes regi-

mentje áitalok tönkre tétetett; szép rézdobjai, zászlai, felesszámú

tiszt- s köz-rabokkal, az harczon elesetteken kívül, három ember

kárával nyerettenek. Mely regimentet, csak elhitettem magammal,
az ellenség is három vagy négy Detrek váránál fölebb kívánt

tartani. »^

Kglmét alázatosan recoinmendáloin.» (Mind három levél eredetije az Országos

Levéltárban.)

1 «/5. Augusti. Regvei mindjárt Tekéntetes Ordódy György brigadéros és Nemes
Pestvármegyey József, Méltóságos Marsaik Gróf Eszterházy Antal úrtúl postán jvén
Homonnára Fölségéhez : négy német kék standárt és egy pár nagy öreg rézdobot

prsesentáltak, az kiket Tekéntetes Ocskay László brigadéros és colonellus, Fehérhegyen

túl, Sassín vára mellett, Stainwill-regimentnek szerencsés felverése alkalmatosságával

el lyérte.' (Beiiiczky Gáspár naplója, 1. Thaly : Rákóczi Tár I. köt. 36. 1.)

2 Tábori könyv. L. Szalaynál is, VL köt. 461. 1. Kolinovics pedig ekként ír a

sasvári gyzelemrl : «. . . . Sed, cum deinde sub 2 legionum prsesidio annonam arci

Sassínise immittere vellet (Starhemberg), milesqtie dimissis in pascua jumentis, jam

arci proximtis, quietem captaret : ab Ocskayo, vindictse similis agitato, talionem recipit,

qui mille non amplius viris cinctus, atque pariter ex improviso, noctis beneficio irruens,

omnia pene vexilla et equos legionis cumprimis Steinvillianae adimit, nonnullaque

d::ci suhmittih. (Hist. Libri XII. 594—595.) Megjegyzésre méltó, hogy a szállítmány

fedezetéül Kolinovics kei cs. ezredet említ, melyek közül tehát az egyik, nyilván még
a meglepés eltt visszafordulhatott Morvába, és így megmenekült. — Ameth, mint

Starhemberg életírója, a sassíni vereségrl, könnyen érthetóleg, csak igen röviden

e-nlékezik: «Ocskay, der sich aus seinen Bergen hervorgewagt, und vierhundert (?

Reiter vom Regimente Steinville überfallen und auseinander gesprengt hatte», — stb.
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Starhemberg, — kinek hadai ezalatt Jókt és Szomolyánt meg-

vevék,^ — a Steinville-ezred ezen nem várt veszedelme hírére seb-

zett vadként ugrott ki a mind jobban megersített Szered melletti

vág-szerdahelyi táborából, s málháját Nagy-Szombat ágyúinak védelme

alatt hagyván a gyalogsággal és hat század lovassal, — többi, mint-

egy 4000 fnyi lovasságával sietett át a nádasi szoroson, hogy a vitéz

Ocskayn bosszút álljon, vagy legalább Morváról, Ausztriáról elfor-

dítsa a fenyeget veszélyt. Ocskay azonban újból megmutatta, hogy

nemcsak bátor és vakmer, de, ha kell, vigyázó és óvatos is tud lenni.

Nem engedé magát meglepetni; hanem a szoros túlsó nyílásánál

Jablonczánál éber röket tartva: midn ezek híradásából a maré-

chal jövetelérl értesült, jó idején « gondot viselt magára », myert

prédáját és rabjait elreküldé a hegyekbe Brezova felé, — azután maga

is, rnagyát Blasskovichot utócsapattal hátrahagyván, szépen utánok köl-

tözött hadaival, s általvonúlt ismét Verbónak, Cseitének, Trencsénv alá.'^

(433- !•) A jezsuita Spangdr András közeikorú krónikája (nyom. 1738.) pedig ekként

említi Ocskay gyzelmét: cPortiuncula napja táján Sassínnál Generál Steinvill regi-

mentjébl háromszázat megölnek Ocskay László katonái, és sokakat a plebánussal

együtt megfognak.)) (82. 1.)

1 Kolinovics: ((Szomolanium hodie Cíesari restituitur.)) (Az id. h.)

'l Ocskay oex castris ad Trencsén positis, 11. Aug. 1707.^) tudósítja Eszterházyt

Tornóczra : ((Megértvén Guido Staremberg minapi, Stainvillianusok ellen szerencsés

actiómat, azt akarván revancsolni, — itgy referálja ezen órában hozzám érkezett kor-

látki tiszttartó, az ki is per modum fidelitatis táborán factiose benn volt, — 40üo-bl

állván corpusa, oly szándékban volt : Stainville veszedelmét visszamérhesse ; kiben is

az Úr-Isten megszégyenítette Trincsínhez való szállásommal, obsidióképpen lármás-

kodván ittvaló prsesidium alatt magam hadával.)) Ocskay egyúttal mellékeli fstrázsa-

mesterének: Blasskovich Istvdfí-nsLk. a « Szánd orf fölött lév dombon, öt órakor reggel

die II. Aug. 1707.)) Starhemberg legutóbbi mozdulatai fell irott jelentését: "Tegnapi

napon a német Fejérhegyen általgyüvén, Szandorfhoz szállott; senkinek sem hittem,

hanem elhagyván az hadakat pritersdi réteken, magam mentem recognoscálni mintegy

25 lovassal. Tábora fólett dombon az egísz étszakán állottam, viradtára fölszedte vala

magát, Sassín vára felé ment, onnan hová lészen indulása ? el nem múlatom Kglmedet

tudósítani. Quido Storumbergh maga jelen vagyon. A német lovas és gyalog, többnek

nem mondhatom 4000-nél, de csak könny-szerrel. — Harmadnap eltt bocsátottam

volt portát Morvába, a ki egy étszakán benn is hált. Vészeién, Osztrón, Strazniczán

semmi nép nem volt, hanem csak valami rósz ennehány pajtár, kik közül egyet meg
is öltek ; hanem most összecsoportozott Hochfeld regimentje Hodolínnál és Hlíalgyütt

rohaczovei (rohatinczi) passuson, szállott Vészeiére, onnan hová lészen indulása ?
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Starhemberg ekkor, dühében, hogy rajta boszút nem állhatott,

a lakóiktól pusztán hagyott Szenicze, Szobotistya, Miava, Brezova

mezvárosokat s nagy népes tót helységeket porrá égettette, a gróf

Nváryak tulajdonát képezett üres Berencs várát "^ lerontatta, — s

azzal meg visszaszálla augusztus i6-án reggel Lipótvárhoz.-

Ocskay pedig általmenvén a Vágón, — miután Pstyénnél a

hídra gróf Csákv Mihály s Réthey György, Galgócznál Babócsay

rködtek, — felvonult Beczkónak, s elbb (augusztus 1 1 .) Trencsény

alá, majd, hogy a sassíni nyereség árverezését nyugodtan tarthassa

meg és a begylend pénzt vitéz katonái közt kioszthassa: túl a

hegyen Bán mellé szállá, hol augusztus 15-én történt a pénzkiosztás,^

megtudván, el nem múlatom Kglmedet tudósítanom.)) (Eredeti levél, slz Országos

Levéltárban.)

1 Ezt, és nem mint Ariieth — s utána Szalay — hibásan említi: (.(Branyicskdhy

mely utóbbi vár Erdélyben, a Maros mellett fekszik. Arnetb továbbá abban is hibáz,

hogy a Starhemberg kétszeri átjövetele alkalmával történteket összevegyíti : a miért

is könyvének 430—433 lapjai oly zavarosak, hogy alig lehet a tömkelegbl kiigazodni.

Ez áll Szalayról is, 460—462. Holott az általunk eddig csaknem napról-napra idézet-

tekbl, úgy Eszterházynak közvetlenül alább idézend levelébl világos, hogy Starhem-

berg kétszer járt túl a Fehérhegyeken, s Detrekö elfoglalása az els, Berencs fel-

diílása és Szenicze stb. fölégetése a második átkelés idejére esik.

2 ((Starhemberg újobban, bagázsiáját a nagy-szombati álgyúk alatt hagyván az

gyalogsággal és hat esquadron lovassal, — az többi lovassal penig egyenesen újobban

az Fehérhegyen általment Ocskay uram persecutiójára ; de minthogy idein tudtára

volt említett Ocskay uramnak az ellenség szándéka: gondot viselvén magára, feltett

czélját Staremberg uram nem assequálhatta ; fúriájában azért Berencsvárát elhányat-

ván, Jókt megvévén (ez elbb, vagy legalább más csapatai által történt), és Szeniczét,

Miavát, Brezovát tbú'l elégetvén, visszatért a hegyekbi és szállott Leopold alá.v

(Gróf Eszterházy Antal sajátkez levele, a tót-keszii táborról 1707. augusztus 19-érl,

gróf Bercsényi Miklóshoz. Eredetije gyjteményemben.) V. ö. Rákóczi Bercsényihez

szóló, augusztus 26-iki levelének e passusát: ((Jól observálta Kegyelmed az Károlyi

postscriptájábúl, hogy hadakkal ment által Staremberg az Fejérhegyen ; mert ugyanis

Vág-Szerdahelytl Nagy-Szombathoz szállott volt táborostul, és ugyanonnan, — az

város tüze alatt hagyván bagázsiáját 2000 ember oltalma alatt, — úgy mene az többivel

Ocskay ellen, ki is idején retirálván magát, re infecta . . . gyütt vissza Leopoldhoz.»

(Archivum Rákócziantím, II. 88. 1.) L. továbbá gróf Csáky Mihály-nák a morv^ánkai

táborból 1707. augusztus 14-érl, s Babócsay Eerencz-nek a tornóczi táborból augusz-

tus i6-áról gróf Eszterházy Antalhoz, és Kende György-nék Sárfáról augusztus 17-én

Ocskay Lászlóhoz írott leveleit az Orsz. Ltárban.

5 Gróf Csáky Mihály tábornok írja Bánkáról, 1707. augusztus i6-áról Eszter-

házynak Érsek-Újvárba : ((Az ellenség elbbeni helyére, Leopold alá szállott ; kire
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tehát esetleg épen azon napon, a melyen Pestvármegyey a nyert

diadaljeleket Homonnán Rákóczinak lábaihoz raká, s egyszersmind

dandárnokának Eszterházy által ajánlt, föntemlített, anyagi javadal-

mazásért esd kérvényét benyújtotta. A nagylelk fejedelem pedig,

az ezúttal ép oly vitézséggel gyzni, mint azután a nagyobb ervel

reátör Starhemberg elül ügyesen kitérni tudott brigadérost szép dia-

daláért valóban bkez jutalomban részesíté : fölégetett ocskói kas-

télykája helyett családjának lakóhelyi a sztropkói büszke várat és

ehhez a labanczczá lett Gersei gróf Pethe Mihály htlensége miatt

az ország kincstárára szállott roppant kiterjedés sztropkói uradalom

felét adományozván Ocskaynak."^*^

nézve én a morvánkai rétekrl, — mivel Ocskay uram még tegnap maga corpussá-

val a kótyavetye-pénznek elosztása kedvéért Bánnál subsistdlt, — a Vágon általjöttem,

oly véggel, hogy itt Bánkánál hagyom Réthey György uram ezerét, a ki is fog vigyázni

a pstyényi passusraw stb. (Eredeti levél, gyjteményemben.)
* Tábori könyv. — A fejedelem adományjegyzékei, Vörösvárott. — Bercsényi

levelezései, stb. v^Anno i^o'^. Die 75. Aiigiisti, Homonnae, Ocskay László úrnak.

Mind Generális Eszterházy Antal úr s mind Kglmed levelébl értjük, az ellenségen

ltt vitézi gyzedelmet Kglmednek. Értvén azonban sok kárvallásit: sztropkói rész-

jószágát gróf Pethó' Mihálynak és hejczei (héczei) szleit Kglmed számára parancsol-

tuk assignáltatni, Kglmednek conferált Püspöki falut penig, (1. 45. 1.) Ns. Pestvár-

megyei József hadnagy hívünknek, azon jussal, a mellyel Kglmednek conferáltuk,

cedálja Kglmed, és maga cselédit (családját) szállíttassa le Sztropkóra.)) (A fejedelem

udv. cancelláriája 1706—1709-iki kiadványi jegyzkönyvében. Nem,zeti Múzeum, báró

.Jeszenák-gyjtemény.)



HATODIK FEJEZET.

A katonaság hazaszéledése. Eszterházy Hatvan tájára menvén Rabutin elé, a fvezényletet a Vág

mellékén Starhemberg ellen Ocskayra bízza; Ocskay hét lovas-ezred és egy gyalog-dandár fölött

parancsnokol. - Starhemberg a Vág-vonal erdítését folytatja, majd Nyitra vívásához kezd: de

Bottyánnak Sopronytúl Bécs tájára való betörése következtében visszavonulni kénytelen. — Ocskay

Starhemberget Szeredig üldözi, majd beüt Morvába ; Eszterházy visszaérkezik. — A magyarok

Szeredvárát lövetik, Csáky Nagy-Szombatot szorongatja, s Ocskay megint Morvában jár; Star-

hemberg a Dunántúlról kénytelen visszatérni Szeredhez. — Ocskay öt lovas-ezreddel Vág-Ujhely-

nél foglal állást. Starhemberg Guido hármas védvonala. Viard tábornok Ocskayt Vág-Új helytl

hátrább tolja. Bánhoz ; de ez Beczkó városát megveszi, azután szabadságot nyer és Sztropkóra

utazik, s a fejedelemnél udvarol Sáros-Patakon. — Rákóczi dicsérete Ocskayról. Beixsényi kár-

hoztatja Eszterházy hadviselését és személyesen megy a Vág felé, új rendbe hozza a dolgokat

;

Bottyánt tervezi vezérl-tábornokul Eszterházy helyett ; a visszatér Ocskayt utasítja. — A hadak

téli elhelyezése a Vág-vonalon ; az Ocskay-, Perényi-, Ebeczky- és Balogh-dandárok ; Bottyán

megérkeztéig Andrássy Pál és István vezényelnek ; császári részrl is parancsnokváltozás. — Star-

hemberg Miksa Szeredtl átcsap Tapolcsányig, de visszazik és jói megszabdalják. Ocskay Beczkó

városát másodszor is rohammal megveszi, (1708.); a németek hátrább húzódnak. — Ocskay a téli

szállásokon ; zsarolásai.

Eszterházy Antal ez id tájban írt leveleiben srn panaszkodik

a katonaság hazaoszlásáról, a mi egyébiránt a kurucz mezei-hadak-

nak régi, kiírthatlan hibája vala: hogy — bennszülött katonák lévén —
övéiknek segítségére a nyári sürgs mezei munka, aratás, takarodás

idején csoportosan hazaszéledének a táborokból, azután szre kelve^

önként visszatérendk zászlaik alá. Az ellenség tehát idegen hadai-

val, épen e nyári idszakot használhatá s használá is föl legsikere-

sebben, az ekkor igen csekély tényleges létszámú kurucz táborok

ellen. Mert a megszokott hazaoszlás orvoslására kérés, fenyegetés,

üldözés, st gyakran elfogatások és halálbüntetések sem sokat hasz-

náltak. Az egyszer már faluikból fölszedettek s visszahajtottak a leg-

els alkalommal ismét hazaoszlának.

így vala ez az 1707-ik év augusztus havában is a Vág s Nyitra

környékén; úgy, hogy Eszterházy méltán és keseren fakad ki

augusztus 19-iki, Bercsényihez írott levelében: «En mindeneket

elkövetnék Exciádtúl adott orderem szerént, — bárcsak az édes
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nemzetem ne gátolná sokszor a jó szándékot, ki miatt sokszor ember-

séges embernek gyalázatot kell vallani vagy csak azon okbúl is,

hogy a midn legjobban kellenék operálnunk: akkor szeljed és éjjel-

nappal szökik, ki aratását s ki takarását emlegeti. Annyira vagyok

mostan, hogy Gundelíinder ezeré nem áll másfélszázbúl, az egész

zászlóit társzekérben kénteleníttetett rakni; Ebeczky, Géczy Gábor

uraiméké hasonlóképen. Eleget emésztem magamat, keménységemet

is sokan tapasztalják, — de csak azt kiáltja szája tátva: készebb

székiben magát akasztatni, mintsem cselédit (családját) éhelhalóvá

hagyni !»)! Másnap, augusztus 20-án hasonlókép panaszkodik Rákóczi-

nak: ((Keseredett szívvel kényteleníttetem Fölségednek megjelente-

nem, hogy az hadak széltében oszlása miatt igen csekély ervel

vagyok. ;Kegyelmes Uram, hat regimentbúi kétezer embert sem

tudok állítanom ; eleget keménykedem : akasztatom, ldöztetem, vár-

megyékben fogattatom ket, — de nincs haszna.))*^

Majd, e hazaszéledésen kívül is, néhány nap múlva nagyon meg-

fogyott a kurucz hader a Vág környékén. Ugyanis Rabutin a

Dunán Budánál átkelvén: Eszterházy — Bercsényi parancsához

képest — a legjobb ezredekkel, 5000 fnyi válogatott haddal, eleibe,

Hatvan környékére sietett, hogy ott Károlyival egyesúlten megcsap-

hassák. Antal úr augusztus 24-én indult meg tót-keszii táborábólí

magával vivé Csáky Mihályt is, Andrássy Pál pedig ekkor súlyos

betegen feküvén : Eszterházy tehát ismét Ocskay Lászlóra^ mint a had-

testében lév egyik legidsb rangú dandárnokra, bizá a Vág-mel-

léki összes hadak kormányzatát^ s közvetlenül indulása eltt követ-

kez utasítással — melyet fontosságánál fogva egész terjedelmében

közleni szükségesnek vélünk — látta el

:

(( Tót-Keszinél^ 24. Augusti. Tekéntetes Nemzetes Vitézl

Ocskay László Brigadéros Uram ordereztetik az Starhemberg ellen-

ség ellen minden hasznos teend operatiók véghezvitelére ; s egy-

szersmind declarálván Méltóságos Magyarországi F-Generális (Ber-

csényi) Uram Excja kemény parancsolatját, melyben Rabutin ellen

siet utam sürgettetett bizonyos haddal, — azért ö Kegyelme fOcskay

J

1 Eredeti levél, gyjteményemben.

^ Eredeti levél, ugyanott.

Thaly K. : Ocskay László. L
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(IZ071 Vág-77ielléki föld com^nendójának statuáltatott visszajövete-

lonig^ ez alább következend punctumok szerint

:

Ugyan megírt Vág-melléki földnek teljes tehetsége szerint való

conservatiójára hagyattatnak Balogh István Brigadéros, Somogyi

Ferencz, Géczy Gábor, Deák Ferencz, Réthey János és Szalay Pál

Uraimék ezeréi, úgy maga regimentje, kikkel tetszés* szerint hasznos

operatiók tételében szorgalmatoskodjék.
r r

Ha netalántán az ellenség Érsek-Újvárt megszállani próbálná :

ó Kglme maga hadaival Emke nev helységhez (Nyitra mellett)

szállván, onnand szorgalmatosan portáztasson és nyugtalanítsa az

ellenséget, hozzá közel lév helységeknek hírt adván, hogy annyival

is az katonaságnak nyeresége is könnyebben lehessen, valamit

magokkal elvihetnek, bátorságosabb helyre költözködjenek; annak-

utánaszénájokat, szalmájokat gyújtogattassameg, úgy mindazáltal, hogy

szánt-szándékkal a házokat meg ne égessék, ha történetbl meg nem
gyulladnak.

Holott penig Nyitrát próbálná meg az ellenség ostromolni : száll-

jon Kglme Taszár nev helységhez (a Zsitva mellett) az hegyek

közé, s onnand lavíroztasson az ellenség köri, hasonló modalitást

követvén az futrások (fourage) fogyatkozásában, (fogyasztásában, meg-

semmisítésében), mint Üjvár köri.

A midn penig ezen két várszálló szándékát félretenné, és a

bányavárosok felé szándékoznék: akkoron Kglme is motusihoz

képest magát dirigálja, Bagossy Pál Brigadéros Uram mezei gyalog-

sággal Ipoly-Ságnál maradván, a hegyek közé fordítsa, kihozatván az

újvári gyalogoknak is egy részét, hogy annyival is jobban ellentáll-

hasson Kglmed. Olyformán vigyen penig Kglmed Érsek- Új várbúi

a gyalogságnak némely részét, hogy ha már két-három státiót tett

volna az ellenség, és semmi más szándéka várszálláshoz, hanem egye-

nesen bányavárosokra hallatnék; mely iránt order adatott Brigadéros

s érsek-újvári Commendáns Berthóty István Uramnak. — Az jelek

Kglmének (Ocskaynak) íme, egyszersmind megküldetnek, várvívás

alkalmatosságával, jobb operatiók tételéért, megtudván azok által

benn lév commendánsnak szándékát.

Parancsoltatott: némely currenseket ottan-ottan bocsásson

Kglme, melyekben az én távollétemet titkolván a mennyire lehet
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hadakkal együtt, küldvén hol egy, hol más helyrl datált parancso-

lathnat, úgy, hogy még ha magunk fele is, harmadnapig ne tudja

távullétemet, hogy annyival is nagyobb vakmerséget az ellenség ne

vegyen magának.

Hogy penig az Kglme hadainak élés dolgábúl fogyatkozása

ne légyen : írtam Generális-Commissárius Csáky István Uramnak ; a

mellett Kglme is sürgesse, a mint is Kglme hadai mellé ren-

deltettek Ocsovay Pál és Szilágyi János Commissárius Uraimék.

Azonban, most Méltóságos Generális Andrássy Pál Uram súlyos

betegsége miatt itt marad ; azért, az Isten meggyógyítván Kglmét

:

ezen orderem assignáltatik Kglmének, és úgy együtt, szép harmó-

niával folytassa és kormányozza Kglmetek az dolgokat.

Hogyha az ellenség az újvári várvívást csakugyan megpróbálni

kívánná : Kglme, Géczy Gábor ezeredes-kapitány uram ezerébi az

ott (Ujvártt) való katonákat (= lovasokat) háromszázra töltse; ha

kívántatnék, magát Géczy Gábor uramot egész ezerestúl oda depu-

tálja Kglmed az elmaradott corpushoz. Az elcommandírozott cor-

pusomhoz tartozandó portásokat, passust adván reá, marsom nyomán

utánam küldje Kglme. — Egyebekben mindenek az Kglme
hazaíiúságára bizattatnak.

»

E rendelethez még másnap a Hont-megyei kis-gyarmati tábor-

ból a következ pótintézkedések járulának

:

«In castris ad Kis-Gyarmath positis, die 25. Augusti. Ocskay

László Brigadéros Uramnak, missiliter. Hogy mivel az dolgok kor-

mányozása Kglmére bízattatott: Mlgs F- Generális Uram Excja

(Bercsényi), velem eljött regimentek, úgy az magam bagázsiájára

(társzekér-vonat) reflexiója légyen : az ellenség motusihoz képest bátor-

ságos helyre nyomakodhassanak, hírt adván Bezegh Imre, F-Gene-
rális Uram udvari-kapitányának; megírtam Kglmének: dispositiójá-

túl várván, Kglmével correspondeáljon.w

«Eadem. Bagossy Pál Brigadéros Uramnak, hogy Ocskay Uram
dispositióihoz magát alkalmaztassa.))"^

Eszterházy augusztus 27-én petényi táborából tudatta Bercsényi-

vel ezen intézkedéseit, különösen, hogy a Vág-melléki vezényletet

* Eszterházy A. tábori könyvében.
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távolléte idejére Ocskayra bízta.^ E vezénylet, mint a föntebbi uta-

sításokból láttuk, tisztán védelmi természet vala. Mert, bár Ocskay-

nak hét lovas-ezred és egy gyalog- dandár helyeztetett parancsai alá:

azonban mindez, az ezredek akkori megoszlott állapota szerint, össze-

sen hét, legfölebb nyolczezernyi tényleges létszámot tehetett, a mely

er nem volt elégséges Starhemberggel szemben támadólag lépni föl.

Sót, a támadó föllépést a császári maréchal kezdte meg, és pedig

elóbb mint hitték volna, — azonnal Antal úr megindulásakor.

Starhemberg ugyanis, a mint a Fehérhegyekbl augusztus 15-én

Verbóhoz s i6-án Lipótvárhoz visszaérkezék, 17-én Pstyénhez,

19-én Brunóczhoz szállá,''^ az üresen talált Beczkó, Csejte és Temet-

vény hegyi várakba s Vág-Üjhely városába, — a Vágvonal biztosí-

tása végett — rségeket helyeze, s Üjhely környékét hadmérnökei-

vel fölméretvén, e város köri hatalmas sánczolat építéséhez kezde-

tett. Azzal, miután Viard tábornokot lovassága némi részével e tájakon

hagyá Ocskayra és a galgóczi kurucz rségre ügyelni : maga ismét

lesietett Szeredre, honnét a gyalogsággal, nehéz ágyúkkal és néhány

dragonyos-ezreddel átnyomúlt a Vág hídján, s augusztus 24-én, tehát

épen azon napon, midn Antal úr a parancsnokságot Ocskayra

ruházva Hatvan felé megindult, — Nyitra alatt termett, e vár vívá-

sához kezdend.^ Itt ekkor a saját, Szepes és Liptó-megyei fiákból álló

ezrede fölött a parancsnok, mint tudjuk, egy elszánt, bátor férfi

volt : Czelder Orbán ezredes, a ki egykönnyen még Starhemberg

Guidótól sem retten vala meg. Kemény és jól irányzott ágyúlövé-

sekkel köszönté az érkez császáriakat.

Az ostrom, az ágyútelepek sánczainak építésével megkezddött,

és folyt néhány napig. Mily intézkedéseket tn ezalatt s hol tábo-

rozott Ocskay? nem tudjuk; de bizonyos, hogy mindent megtett

Starhemberg akadályozására s a védk érdekében : mert Eszterházy

már augusztus 29-én indíttatva érezé magát fölterjesztést intézni

Rákóczihoz, melyben « Ocskay László Brigadéros Uram szép activi-

1 Eszterházy A. tábori könyvében.

2 Kende György levele Sárfáról augusztus 17. Ocskayhoz (Országos Levéltár)

és Eszterházy augusztus 20-iki levele Rákóczihoz. (Gyjteményemben.) V. ö. Archív.

Rákócz. II. 88. 1.

3 Szalay, VI. köt. 462.
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tásá>y-t dicséri.^ A fejedelem pedig, meghallván Starhemberg el-

nyomulását és Nyitra vívását, s más részrl, hogy Rabutin lefelé

szándékozik Szegednek fordulni: ugyanezen napon (augusztus 29-én)

rendeletet küld Terebesrl Eszterházynak, hogy, ha Rabutin csakugyan

Szegednek forduland, tehát Antal úr t továbbat Károlyira bízva,

saját lehozott hadaival térjen vissza Starhemberg ellen.

^

A segély azonban már ekkorra megjött s egészen más oldalról,

a honnét nem is várták: a Dunántúlról. Ugyanis az ottani vezényl-

tábornok, az öreg Bottyán János, — ki a Rabutin s Pálffy egyesit

túlnyomó ereje elleni súlyos küzdelmeket vitézül kiállta, — ép ez id
tájban, Rabutínnak Buda felé távozásával föllélekzett, és nyíltan,

pátensekben rettent bosszút esküszik vala Ausztria, Styria ellen, a

Rábaköznek, Pápának s vidékének a bán által lett kegyetlen fölége-

téseért. Hadait összeszedvén, Bezerédyt Styriába küldi, maga pedig

Nyitra megszállásának hírére, augusztus 26-án Bécs környékére csap

és irtóztatóan éget, pusztít. A két tartományban 60—70 helységet

hamvasztatott el ekkor. Majd a saját 7000 emberéhez Bezerédy 3000-nyi

dandárát összevárván: Kis-Marton tájáról 10,000 emberrel teend

új, óriási berontással fenyegeti vala Ausztriát. Pálífy vészhirnököt

külde az udvarhoz, kijelentvén, hogy egymagára Bottyánnak ellent-

állani képtelen, a ki is ha Bezerédyvel egyesül, — csakis Bécs kül-

városaiban fog megállapodni. E hírekre az udvarnál roppant zavar

támadt, s a császár személyes elnöklete alatt tartott haditanácsból

gyorsfutárral parancs küldetett Starhemberghez : hagyja félbe Nyitra

vívását rögtön^ és siessen összes lovasságával, Pozsonynál, Petronell-

nál átkelve, a fenyegetett székváros oltalmára.^

A maréchal, e parancsot véve, tüstént fölszedeté táborát Nyitra

alól, — melynek parancsnoka búcsúzásúl még úgy belélövetett Star-

hemberg törzskarába, hogy egy ágyúgolyó közvetlenül a tábornagy

oldala melll sodra el szárnysegédét. Azzal meg visszadobola Szeredre,

hol gyalogságát a sánczok között hagyván, lovas- ezredeivel tovább siet

1 Tábori könyv.

2 Archív. Rcikócz. n. 90. \.\

5 Thaly : ((Dunántúli hadjárat 1707-ben.)) — Szalay, az id. h. — Medows bécsi

angol követ tudósítása augusztus 30-áról Harley külügyminiszterhez Londonba. (Archív.

Rdkócz. II. oszt. 3-ik köt. 338. 1.)
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vala föl Pozsony felé, a Dunán által Bottyán ellen, a szorongatott

Pálffy s osztrák határok segélyére. Ekként Bottyán tábornok ausztriai

betörésével fölszabadítá az ostrom alól Nyitra várát s megmenté a

bányavárosokat.

Ocskay pedig alig üldözé a császáriakat Szeredig : maga is által-

kelt a Vágón, s már augusztus 30-án tudta Eszterházy Pest vár-

megyében, és tudták a bécsi udvarnál, hogy « Rákóczi villáma » ismét

Morva határainál czikázik, e megrémült tartományba beütend;

aminthogy be is ütött,^ de gyorsan visszatére, mert ugyan augusztus

30-án ót (legalább személyére nézve) már Bánban találjuk.^

Eszterházy Ocskayval szeptember i-én Pest vármegyei turai

táborából tudatja, hogy Rabutín Pest ágyúi alól le Péter-Váradnak

fordult, tehát vissza a Vág felé fog mielbb indulni; minthogy

azonban a közvetlen veszély Bottyán diversiója következtében a Vág
és Nyitra vidékein elmúlt: azért sem igen sietett, hanem bevárta

Rabutínnak ]ó\ alá menetelét. Szeptember 2-án és 3-án még Túránál

leljük, 6-án Balassa-Gyarmatnál, 11 -én Ipoly-Ságnál, hol Bagossyt is

magához vonva, úgy ment 13-án 7000 emberrel Lévához, s 14-én

Érsek- Újvárba. Innét nagyobb ágyúkat, bombahányó mozsarakat s

gyalogságot vitt ki magával, és szeptember i6-án Hosszúfaluhoz,

majd Sopornyihoz, Szerednek tövébe nyomult.^ Czélja pedig ezzel

az vala, hogy Starhemberget, — ki Soprony, Kszeg, Szombathely,

Sárvár, Kapuvár tájain csatázott, Pálífyval, Nádasdyval egyesülten

Vak-Bottyán és Bezerédy ellen, — a dunántúliak nyakáról elvonja,**

úgy, mint elébb azok elvonták volt t Nyitrától, Antal úrnak a

java hadakkal távollétében.

1 Eszterházy, augusztus so-áról Bottyánnak: «Ocskay uram Morvába való be-

menetele értésére adatik.)) És augusztus 31-éról Bagossynak: «0cskay uram Morvában

menetele adatik értésére.)) (Tdhor^ könyv.) Medows angol követ Harley ministemek,

Bécs, augusztus 30. : ((Tbe Malcontents threaten at the somé time to make an invasion

int Moravia.)) (Az i. h.)

9, Innét keltezi ugyanis 1707. augusztus 30-án ajánló-levelét Ocskay, Paur Fe-

rencz Luzsinszky-féle vitéz alezredes részére, kit is mint «derék csatákon sokszori gy-
zedelmeket nyert)) jeles vitézt ajánl Rákóczinak megjutalmazásra, miután az ellenség

Szakolczán mindenét fölprédálta. (Eredeti levél az Orsz. Levéltárban.)

3 Tábori könyv.

4 Eszterházy levelei Rákóczihoz, Bercsényihez, Bottyánhoz, Bezerédyhez. (Vörös-

vártt és kivonatosan a tábori könyvben.)
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Eszterházy, e czélja elérésére hármas módhoz nyula. Elször is a

Vág hídját uraló s ezért a császáriak által annyira féltett Szered

várát forma szerint megszállani, lövetni és ostromoltatni Bagossy

gyalog-dandárnok osztályával. Másodszor Csáky Mihály táborno-

kot, — ki vele ismét feljött — a lovassággal a Vágón által, az

elsánczolt tábor háta mögé. Szered és Nagy- Szombat közé küldeni,

hogy a szeredi helyrség összeköttetését Starhembergnek Nagy-

Szombatnál hagyott 3000 gyalog s looo lovasból álló tartalékától s

tábori málhájától elvágja. Idejárult még Balogh István feladata: Sze-

redet Pozsonytúl is elmetszeni, Diószeg tájára telepedésével. Har-

madszor, a Morvából csak az imént zsákmánynyal terhelten hazatért

Ocskayt a saját, Nikházy György és Orosz Pál ezeréivel^ tehát három

ezred huszárral ismét beugratni Morvába, hogy «ott túzzel-vassal

rajtok lévén, mentl hasznosabb operatiókat tegyen, egyébaránt is

most lévén ennek ideje, mivel Guidó Starembergh felfogott levelé-

bl nyilvánsággal kitetszik, hogy is hasonló égetéseket kíván elkö-

vetni a dunántúli földön))."^

Midn Antal úr szeptember i6-án az idevonatkozó rendeleteket

Sopornyinál kiadá: akkorra már, e napnak hajnalán, Bagossy hajdúi

a szeredi hidat a balpart fell fedez két védmvet véres roham-

mal megvevék, s az rséget halomba vágták. A német pedig, hogy

a hidat mégis megtarthassa: annak közepén egymásba rótt geren-

dákból, boronafákból, bástyaféle emelvényt épített, s onnan lövöl-

dözött a merész támadókra. Azért Antal úr szeptember 17-én rende-

letet küld Bagossyra, «hogy az ellenségnek a szeredi híd közepén

erigált bástyája ellenében, miáltalunk megvett sánczon két taraczk

alá való bástyát hányasson, a honnét szüntelenül lövesse azon borona-

fábúl csinált sánczot (bástyát); az hajdúságot gyakran változtassa, re-

siduitását a sentei völgyekbe helyheztesse, fasínákat mentl többet

lehet, szorgalmatosan csináltasson)).^

E fasínák — rzsekötegek — a vár ellen megkísérlend rohamhoz

kellettek, a várárkok betöltésére. Szeptember 17-én folyt a lövetés.

Azalatt Eszterházy hírt vévén Csákytól, hogy a Nagy-Szombat alatt

1 Tábori könyv.

H Eszterházy jelentése szeptember 21-érl Rákóczihoz, a tábori könyvben, ü. o.

egyéb idevágó tudósítások is.
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tanyázó ellenséget szerencsésen bekerítette, — maga is hirtelenül föl-

kerekedik és a gyalogság s nehéz lövegek egy részével megindul

Nagy-Szombat ostromlására. De oly kegyetlen hideg es s szélvész

éré útjában, hogy az elázott, elbágyadt haddal rohamhoz nem bíz-

hatván, kénytelen volt félútból megfordulni és Sopornyihoz vissza-

szállani. Azonban Bagossy ezalatt a hídon emelt fabástyát fölgyúj-

tatta, a hidat megvette, s ugyancsak szeptember 17-én éjfél tájban

ostromnak indítá gyalogságát a rzsekötegekkel s létrákkal maga a

vár ellen. A roham visszaveretett. De Szered lövetése, szorongatása

azért tovább folyt.^

E közben szeptember 21-én Eszterházy, hosszúfalusi táborában

hírt vesz Balogh Istvántól, hogy Starhemberg Pozsony fell sietve

jön, s már Majtényhoz szállá. A maréchal ugyanis a mint Szered

ers ostromáról, Nagy-Szombat szorongattatásáról és Ocskaynak

Morvába csapásáról híreket vn : a Vágvonal megvédését mintegy

becsületbeli kötelességének tartván, rögtön megindult Kapuvártól, és

lovai bágyadásával is sebes menetekben sietett által a Dunán, Sze-

rednek, Szombatnak segélyt vinni. A nrevocattó^> tehát ezúttal ismét

sikerit; a dunántúliak megint Sopronyig, Német-Újhelyig nyomul-

hattak el, s szabad útjok nyilt Styriába. Rákóczi meg is vala elé-

gedve Eszterházynak ezen intézkedéseivel.^

Starhemberg azonban Majténytól még ugyan 21-én bevonult

Szered várába, s a Bagossyék által megszállva tartott híd és sán-

czok visszafoglalására mindjárt azon estve csapatokat küldött. Ezekkel

a kurucz hajdúság « keményen megpuskázván, a hidat szerencsésen

megtartotta)), miután a sürü taraczk- és puskalövések az ellenségbl

50—60-at leterítenek. Mindazáltal a hídnak állandó bírhatását a vár kö-

zelsége miatt nem remélhetvén, Eszterházy azután leégettette azt, s az

1 U. o.

^ ((Hogyha az ellenségnek az Dunán általmenetelit tudtam volna — válaszolja

Rákóczi szeptember 27-én Sáros-Patakról, Antal úrnak szeptember 21-iki jelentésére, —
magam is különb ordereket Kglmednek nem adtam volna azoknál, az melyeket Kglmed

az alatta való tiszteinek adott és executióban vett ; mert ugyan, ámbár ha az sebessek

és az két ostromon (a sánczok és a vár ellen) holtaknak listáját az ellenség közzl

elesettekkel számba vetjük, kevés nyereségét látnánk is operatiónknak : felettébb is

sokat nyertünk, az szegény Dunántúl-valókrúl revocdlvdn erejét.y> (Archív . Rákócz.

II. 106.)
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elnyert mindkét parti sánczokat Starhembergnek szeme láttára levo-

natta. Ezzel az ostromlövegeket másnap visszaindíttatá Érsek-Új várba,

s Hosszúfalútól beljebb szállítá hadait, ú. m. a gyalogságot Kérhez,

s a lovasságot Nagy-Megyerhez, maga pedig Kisfaludnál lév
podgyászvonatához ment.^

A császári tábornagv, miután szeredi vára ugyan megmaradt, de

hídja és ennek sánczai lerontattak, Ocskaynak Morvából a sztrányai

szoroson Vág-Ujhely tájára lett visszatérésével, további hódítási ter-

veirl lemondva, hozzá látott, hogy a már meghódítottat, t. i. a

Fehérhegyek vidékét és a Vágvonalat megtarthassa. Ezért, Szered

és Vág-Ujhely erdítéseit mind jobban helyreállíttatta, illetleg föl-

építteté, azonkívül Sellyét, Diószeget s a galánthai kastélyt is er-

díttetni kezdte. Eszterházy pedig október 2-án Ersek-Uj várból akként

intézkedek, hogy egylovas és egy gyalog-ezredet Dunántúlra, egy hajdú-

ezret a karvai (Duna-melléki) sánczba küldött, Csáky Mihályt nyolcz

lovas-ezreddel Nagy-Megyernél, s Ocskayt öttel Trencsény és Vág-

Ujhely közt táboroztatá, az utóbbit a végett, hogy Vág-Ujhely,

Beczkó és Csejte várak alá portyáztasson, a trencsényi ostromzárla-

tot fedezze, és Morvát a sztrányai s drietomai völgyeken át folyvást

fenyegesse. Végre Nikházy Györgyöt a maga ezerével a bánkai híd-

hoz szállítá, s Szereddel szemben Színay Mihályt hajdúival és 200 lovas-

sal. Tartalékul Privigyéhez egy gyalog-zászlóaljat külde.^

Starhemberg e közben Trencsénybl az illavai zárdába is rsé-

get vettetett, s elkezdé az ers fekvés kolostort körúlsánczoltatni.

E legfelsbb fekvés ponttól kezdve így osztá föl csapatait a Vág-

vonal védelmére s másod-sorban a Fehérhegyekbe, részint várakba,

részint földerdítésekbe: ú. m. Illava, Trencsény, Beczkó, Vág-Uj-

hely, Csejte, Brunócz, Temetvény, Pstyén, Lipótvár, Nagy-Szom-

bat, Szered, Galántha, Diószeg, Sellye, Guta, Komárom, — úgy,

hogy a hadállomások az egész Vág mentén úgy szólván egymást

érik vala. A Fehérhegyek vidékein pedig Szent-György, Bazín, Modor
városok, Vörösk, Szomolyán, Jók, Jabloncza, Korlátk, Detrek,

1 Eszterházy tudósítása Berthóty István újvári parancsnokhoz 1707. szeptember

2i-érl. (Tábori könyv.) És Eszterházynak Érsek-Újvárról október 26. Bercsényihez

intézett emlékirata, 13-ik pont. (Eredetije Vörösvdrtt.)

^ Október 2-iki expeditiók kivonatai a tábori könyvbeli.
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Eleskó várak, — s túl, a Morva völgyén : Dévény, Hof, Marchegg, Dürn-

Krut, Stomfa, Sasvár, Holics, Hodolín^ Szakolcza, s úgy beljebb a

morvaországi várak és kerített városok valának fegyveres rségekkel

megrakva. Tehát a Vág, a hegyláncz és a Morva vize által fedett

hármas védvonal^ melynek egyik pontja a másikkal szerves össze-

köttetésben áll vala. Czélja volt ezzel a kuruczokat lejebb szorítani

s az örökös-tartományok határaitól távol tartani.

Ocskay azonban, mint tudjuk, még mindig túl a Vágón álla öt

ezreddel, st Illavát is körülzárolá.^ Starhembergnek tehát minden

áron hátrább kellé t tolnia. E czélból parancsot adott a Beczkótól

Szeredig Steinville alatt vezényl F'^arö^ tábornoknak, (Szeredtl Gutáig

öcscse, gróf Starhemberg Miksa altábornagy parancsnokolt) : vonja össze

lovasságát, és Temetvény várán alól, Lehotáknál csapjon át a hegyen,

Bajnának, Nagy-Tapolcsány vidékére, hogy így Ocskaynak a hátába

kerüljön. Viard e parancsot október 7-én hajtá végre ;^ mire Ocskay,

nehogy elrekesztessék. Túrna felé. Bán tájékára vetette magát. Erre

aztán Viard is visszatért. Ocskay pedig a Vágnak most immár bal-

partján, Bántól Beczkóig helyezé el hadait (saját, Réthey János, Orosz

Pál, Szalay Pál és Luzsinszky Sándor lovas-ezredei s Trencsény alatt

Szádeczky hajdúi) félkör alakú védvonalban; és odairányúlt minden

törekvése^ hogy ú] uradalmának Sztropkónak régóta tervezett meg-

1 ((Ocskay uramnak: Hava köri tett dispositiói approbáltatnak.)) (Októter lo-iki

bejegyzés a tábori könyvben^

{2 Eszterhdzy így ír Érsek-Újvárból 1707. október 8-án Rákóczihoz : ((A német

Sellyéhez szállott, fölállítani kezdett postírungjainak ím mindjárt végét is éri, nem

lévén egyéb hátra a Sellyéinél és gutáinál, a többit penig szép lineában felicissime

elvégezte, csaknem egymást ér szomszédsággal, oly formában, hogy postírungoknak

Beczkó, Újhely, Csejthe, Pó'styén, Nagy-Szombat, Szered, Galántha, Sellye és Guta

vannak deputálva s már ez két utolsón kívül föl is állítva. Prsesideált ersségei penig

nekie : Vörösk, Detrek, Stomfa, Szomolyán, Berencs, (?) Sassín, Jók, Temetvény, Leo-

pold, mely megnevezett helyekre úgy fölosztotta gyalogságát, hogy pro hic et nunc

az egész táborán két battalionnál több nincsen ; st némely postírungokban és erssé-

gekben lovas hadakat is helyheztetett, kik portázó kicsapásokat tegyenek a Vágón

innen való földre; mely is hogy annyival jobban succedáljon nekie: mindezen he-

lyeket két commandóra osztotta, lévén Beczkótúl fogva Szeredig Viard, Szeredti fogva

penig Gutáig Maximilián Starnberg helyheztetve. Viard már is szerencsét próbált:

tegnapi napon általcsapván, csaknem Nagy-Tapolcsán vidékére penetrált,)) stb. (Ere-

deti levél, gyjteményemben.)
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látogatására való elutazása eltt, a németre még egy jelentsebb

csapást mérhessen. E czélra a császáriaknak beczkói hadállomását

szemeié ki, mint legalkalmasabbat.

Mieltt azonban e próbájához hozzá készülne: kötelességének

tartá óvatos hadvezérként az ellenség csapatosztályai fekvését s ne-

taláni mozdulatait folytonos újabb és újabb apró portákkal szemmel

tartani. így már október 7-én este érkezik hozzá Bánba, Beczkó

alul visszatér egyik portás hadnagya, ki «jó formában megvizsgál-

ván ott lév ellenségnek dolgát*), mint bizonyost jelenté dandárno-

kának, hogy « mintegy 3000-ig való német Vág-Üjhelyben, Csejtén,

Szerdahelyit (szeredi sáncz) és Beczkóban postírungban maradott ».

Melyrl midn Ocskay Eszterházyt értesítené, egyszersmind tudatja,

hogy is ehhez képest miként rendezé el a hadakat? «En — úgy-

mond — hasonlóképen az hollétéhez képest ügy rendeltem az

ezereket, hqgy mindenfell szüntelen tudomásunk lehessen iránta;

úgymint Szalay és Orosz Pál uramiékat Banka felé, magamét pedig

és Réthey Jánosét Beczkó felé, Trencsín táján maradván Luzsinszky

uram maga ezerével. Azon ellenség pedig nemcsak gyalogbúi álló,

hanem lovas is*)."^

Két nap múlva, október 9-én, Tepláról írt újabb tudósítása

Ocskaynak megersíti az ellenfélre vonatkozó föntebbi híreket, a

mennyiben — írja, — « Vág-Új hely tájára bocsátott portám tren-

csényi commendánsnak szólló. Generál Stainville Ujhelybl datált

leveleit fogta föb), mely levelekbl, nemkülönben azon portám által

fogott újhelyi emberek vallomásaiból igenis «verificáltatik azon német-

nek 3000-ig való tábora ; s azon corpussában nevezetes tisztek decla-

ráltatnak : maga említett Stainville commandó, Viard és gróf König-

szegh, s más derék tisztek. Micsoda szándékkal azonban légyen

(Steinville) leend inquartirizatiója végett? Vág-melléki tartomány-

nak, inclusive Trencsénig nevezvén commendánsának magát, — abbúl

azon földnek veszedelme nyilván kitetszik)). ((A mi azonban — teszi

hozzá mintegy vigasztalásul — mai levelemben említett, indítandó

beczkói próbámat illeti: minden igyekezettel és dispositiókkal elmé-

* Ocskay László Bánból 1707. október 7-én gróf Eszterházy Antalhoz. (Eredeti

levél az Orsz. Ltárban, Budán.)



140 THALY KÁLMÁN

met fárasztom, hogy mentül gyümölcsesebben hazámnak igaz szere-

tetemet az által is kimutatván, megbizonyíthassam ».^

Beczkói próbáját, a bástyákkal környezett s a bolondóczi szikla-

vár ágyúi alatt fekv városka megrohanását és bevételét Ocskay László

csakhamar és szerencsésen véghez is vitte. Ugyanis Eszterházy Antal

a beczkói próbát Steinville figyelmének másfelé vonásával elsegí-

tend : a dandárnok testvéröcscsét, Ocskay Sándort, a Géczy Gábor-

féle Bercsényi-huszárok vitéz rnagyát, pár nappal elbb 400 lovas-

sal átindítá a Vágón Nagy-Szombat felé; ki is onnét észrevétlenül

felcsapott Vág-Üjhelyhez, s ott kinszorítván valamely németet, har-

mincat levágott, tizenkettt pedig elfogott, és szerencsésen bevivé

Érsek- Újvárba. Ezalatt az idsebb testvér, László, október 12-én

estére csoportra vonta báró Perényi Miklós és Szádeczky hajdúit és

vagy háromezer lovast, s éjjel Beczkó alá nyomulva, azt ezer lovassal

körülfogatá, s Kálmán napjára (október 13.) virradó hajnal eltt,

hajdúságával létrákon megrohantatta Beczkó városát. Nehogy pedig a

vág-új helyi, csejtei és verbai német a szorongatott Beczkónak segélyére

jöhessen: kétezer válogatott lovast aVág vizének gázlójához küldött.

A meglepés és roham fényesen sikerült; a vitéz hajdúk meg-

másztak a bástyákat és az ostrommal megvivott városból a némete-

ket, közülök jól levágva, felszoríták a várba, s « egész virradtig lár-

máskodtak rajtok». Ocskaynak ágyúi, bombái nem lévén, a várat ter-

mészetesen meg nem veheti vala; megelégedék tehát a hajdúknak szép

nyereségével — a császári parancsnok lovait és málháját is elnyerték —
s a németek közt okozott zavarral, félelemmel, kik is nyakra-fre

siettek Verbóról, Csejtérl stb. összecsoportozni Ujhelybe.^

1 Ocskay László Tepláról október 9-érl gr. Eszterházy Antalnak Érsek-Újvárba.

(Eredeti levél, ugyanott.)

{J Gróf Eszterházy Antal Érsek-Újvárról 1707. október 18. írja Bercsényinek

:

Újabb eseményeink között ((legnevezetesebb Ocskay Sándor uramnak Vág-Újhelnél

és Ocskay László brigadéros uramnak beczkói ellenségnek fölverésével ltt actiójok;

mindaketten és hamar egymásután két helyen valóban csak szép dicséretes actusl

vittek végben.)) (Eredeti levél az Országos Levéltárban.) Továbbá ugyancsak Eszter-

házy említi október 26-iki emlékiratában : «Az ellenség Vág-Újhelynél is infestáltatott

hadaink által, még ottlétében Starembergnek, eltávozásával peniglen azonnal beczkói

postérungjá7iak fölverésével brigadéros Ocskay László urammal operáltattam ; a mint-

hogy nemcsak szerencséseit végben is vitte operatióját: de még Csejtérl, Verbóról
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Ocskay ezzel — dolgát Beczkónál jól végezvén, — sietett onnan

Trencsény és lUava felé, hogy a hadállomásokat mindenütt elhe-

lyezze, nevezetesen saját ezerét túl a Vágón Puchó tájára, Réthey

Jánosét Illava környékére, Luzsinszkyét és Szádeczky Gáspár haj-

dúit vissza Trencsény alá. Orosz Pál és Szalay huszárságát Becz-

kótól Bánig, végre báró Perényi gyalog-zászlóalját Bajmóczra. Ezután

dandára ideiglenes vezényletét Réthey Jánosra bízva, Eszterházytól

október ii-én engedélyezett sztropkói útjára^ és Sáros-Patakra a

fejedelemhez, a nagyszer adományozásért háláját kifejezni, vala

indulandó.^

Ezen útja sok idt vn igénybe, mert egy részrl a Zemplén

vármegye éjszaki részeiben fekv Sztropkó Trencsénytl messzeföld

postírung*"ait az bennlev militiának Újhelybe való contrahalásával is solválta; azon-

kívül Ocskay Sándor fstrázsamester uramat is expediálván 400 lóval Újhely felé por-

tával, harminczig való németeknek levágatásával és tizenkettnek rabságba hozásával

szerencsésen járt, magunk részérl egy szegénylegénynek veszedelmével.)) (17-ik pont.

Eredetije Vörösvdrtt)

1 Eszterházy A. tábori könyvében olvassuk: i(Dte 11. Octohris. Brigadéros

Ocskay László uram Felséges Fejedelem Kegyelmes urunkhoz s onnéd maga jószági

megtekintésére passíroltatott.»

{J Ocskay László Beczkótól Illava felé való útja közben 1707. október 13-án

Rozvadz nev faluból ekként tesz jelentést Eszterházy Antalnak az e napon történtek-

rl : ((Két rendbeli leveleimben deciaráit beczkói ellenségnek próbáját véghezvittem,

ma szintén hajnal eltt, noha kevésszámú hajdúsággal, de mégis szerencsésen reá-

ütvén, az városát ostrommal megvévén, az ellenséget várban szorétottam, egész vi-

radtáig lármáskodván rajta ; onnand való kiverésében is könnyen bízhattam volna

:

bár csak egy-két mozsárom valamely pummával lehetett volna. Azon actiómnak alkal-

matosságával, gondolván: az vág-újhelyi lovas ellenség segítségére fog sietni: válo-

gatott kétezer lovast Vágnak az járójához lesképpen rendeltem volt, — de ugyan-

csak bé nem várhattam. Az kevés gyalogomnak trhet nyeresége vagyon : az ottvaló

commendáns lovait és más egyéb partékáját elnyervén, más aprólékos állapotokon

kívül; ellenségben is egynihányat az vártul elszorítván lecsaptak, egyet pediglen ele-

venen kihoztak. — Kívánván azonban Ngod parancsolatjához magamat alkalmaztat-

nom az prsesidiumok erectiójában : ezentúl indulok Illava felé és onnand följebb is,

azoknak revisiójára és helybenhozására, mely alkalmatossággal kezemhez küldött Ngod
postérungos tabellája szerént az ezeremet Vágón túl Puchó tájára, Réthey János

uramét Illava tájára, és Luzsénszky Sándor úgy Szádeczky Gáspár uraimék ezeréit

Trencsén eleire elrendelem és dislocálom. Ezeket pedig mindenesti véghezvivén és

jó dispositiókban hozván, engedelme szerént Ngodnak az sztropkói útamot elvennem
szándékozom. Azonban Brigadíros Perényi Miklós uramot Ngod parancsolatjához ké-

pest Bajmóczra postírozom.)) (Eredeti levél az Orsz. Ltárban.)
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is, más részrl Ocskay — ki élelmességét a sasvári gyzelmét rögtön

követett jószágkéréssel eléggé kimutatta — sokkal szemesebb gazda

volt, hogysem az újon adományba kapott terjedelmes jószágot falu-

ról-falura és határról-határra tüstént be ne járta volna személyesen.^

Élelmességét különben jellemzi az a tény is, hogy pl. az 1706. év

szétl 1707. szére forduló gazdasági évben két nagy uradalmat

haszonbérelt és saját gazdatisztei által kezeltetett az országos kincs-

tártól, ú. m. Csejtét 9228, és Jókt 10,245 f^^ s 83 'A dénárért.-

Tehát a harczok folytonos zaja közepette még ily anyagi üzletekre

is reáérkezett.

Ocskay legutóbb idézett levelében többi közt arról emlékezik,

hogy útja közben utána fog nézni a helyrségek rendbehozatalának

(«prsesidiumok erectiójának)>) is. Itt nyilván a Trencsény vármegyei ap-

róbb hegyi-várakba : Lednicze, Kaszavár, Oroszlánk, Vág-Besztercze,

Bicse, Budatín, Óvár és Lietavába helyezend kisebb-nagyobb rsé-

geket érti. Ezen váracsok ugyanis, Luzsinszky és a Pongráczok lakó-

helyét, Ovárt kivéve, igen elhanyagolt állapotban, st nagyrészt majd

épen üresen lévén: Eszterházy Antal október elején, — a császáriak

elnyomúlásától s Csejte, Bolondócz, Temetvény, Illava stb. példá-

jától tartva, — egyik legügyesebb gyalog-ezredesét, Winkler Vilmost

kiindítá 300 hajdúval és 8 taraczkkal Érsek-Új várból, eme várak

helyrséggel megrakására s általában rendbevételére; Sréter János

tüzérségi inspectortól pedig a bányavárosokból lport, golyót s egyéb

lszereket rendelt ezen erdökbe küldetni. Érdekesek Winklernek

október 20. és 27-én Lietaváról s 31-én Bicsérl e tárgyban Ber-

csényihez intézett jelentései. A várakat nagyon rendetlenül s készü-

letlenül találá. Ledniczén még ágyútöm rúd sem volt ; Besztercze

vízben szúkölködék: Winkler bányászokat kért az ó kutat kivájatni.

Lietaván hasonlag száraz volt a kút, s midn annak fenekestl kitisz-

togatására a derék ezredes munkásokat eresztetett le az üregbe

:

1 Gazdasági intézkedései között a mezei gazdászat története szempontjából ér-

dekes, hogy Ocskay Sztropkón svdjczi tehenészetet létesített, alkalmasint a Morvában

berezeg Liebtenstein vagy Dietricbstein majorságaiból beütései alkalmával elhajtatott

tenyészmarhákból. Szintén Sztropkón szép ménest is tart vala Ocskay.

2 Az orsz. közjövedelmi tanácsnak 1707. november 28-áról Beszterczebányáról a

fejedelemhez fölterjesztett számadásai. (Orsz. Ltdr.J
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ezek a sötet kút mélységében «/^ német rabot találtak^ a kik két

esztendeig majd^ ott raboskodtak. ^^^ Felhúzatá az elfeledett s a vár-

cselédség lehajigált irgalmi falatjaiból táplálkozó nyomorúakat, és

rögtön írt ügyökben a rabváltó biztosnak Szluhának. «Lednicze

várában — folytatja Winkler — Sztraka név tiszta, eleven k,
bástya formájára vagyon, kire föls-várbúl kbl kivágott grádicson

följárnak ;^ az kire is egy kis taraczkot felhúzattam; baleszátokkal

(pallisade) attúl fogva egész várat megkerítettem, alsó-várban hiába-

való faépületet elhányatván, a mint is onnét ellenségnek megfelel-

hetnek. »> Az erdöket kell rséggel, élelemmel két hóra, besózott

és felfüstölt hússal, lszerekkel stb. ellátta, ^ — szóval, igyekezett

mindent jó rendbe hozni Ocskaynak revisiója nélkül is, a kinél ,
Winkler, hasonlíthatlanúl többet ért vala a várszolgálathoz.

Eszterházy Ocskaynak távoztától fogva csak apróbb lovascsapa-

patokat küldözgetett a Vágón túl portyázni, s a katonák elégedet-

lensége és engedetlensége fell tele volt panaszszal. Rákóczi és Ber-

csényi viszont Antal úrral valának elégedetlenek, hogy Starhemberg-

'nek átgondolt és messzevágó intézkedéseit idején általlátni s meg-

hiúsítani seholsem bírá. Nem is titkolá el keserségét a fejedelem

tábornoka eltt, midn október 14-én Patakról ekként válaszol Esz-

terházynak, október 8-iki panaszteli tudósítására:

« Hogy a német maga postírungit oly csendesen, sétálgatva vég-

hezvitte : bizonyára nem tudom minek tulajdonítsam, hanem csak az

Kglmed egészségtelenségének és az diribrül-darabra oszlott cor-

pusnak (hadtest) hasonló fel s alá sétáltatásának. Mert noha írta

Kglmed, hogy ervel gátolja meg Kglmed Starhemberg intentióit:

de bizonyára, talán már maga is általláta Kglmed, hogy az szeredi

operatión kívül, még nem is tartóztatta. — Az midn Kglmed az

contra-postírungrúl gondolkodott: úgy vélem, elfeledkezett akkor

minden leveleiben gyakorlott panaszirúl, az hadaknak zúgolódó ron-

gyosságárúl, fizetetlen morgásárúl és fázékony dudogásárúl, úgy illet-

len hazaoszlásárúi, — holott még ezeknél sok egyéb nehézség is

1 E lépcs s sziklabástya ma is megvan

!

<l L. Winklernek idézett három eredeti levelét az Orsz. Itdrban.
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járulna ezen postírungok fölállításával . . . Bár eddig is corpus lett

volna: ne corpusocskák ; porták mentek volna: ne portácskák^ s egy

szóval : kaptak volna a németben^ ne csak nézték volna. Mert az

egy Ocskayn kívül^
— az ki, úgy látom, hogy csak maga nyerte

az többi tisztek között ezen campániának becsületit^ — a többi

csak utazásokban töltötték ide jket, az melyért nincs okuk, hogy

zúgolódjanak íizetésökért : mert némelyek szolgalatjának még a réz-

pénz is érdemök felett való jutalom. írja Kglmed, hogy nincs ket
mivel bíztatni, s bánom, hogy Kglmed tlem kér hírecskéket, az ki

eleitúl fogvást az isteni kegyelemben való bíztokkal s szabadságunk

édességével, — nem pletykákkal gerjesztettem hazánk szívét. »i Stb.

Tudatja egyébiránt, hogy legközelebb föl fog menni Érsek-Újvár

felé Bercsényi, és mindenekrl intézkedendik.

Élénken látható e keser, st itt-ott éles és gunyoros levélbl

a fejedelem méltó neheztelése Eszterházyra és ftiszteire, — s ellen-

ben pedig a kiemel, meleg elismerés az egyetlen Ocskay iránt.^

Hasonló keserséggel nyilatkozik Bercsényi is a Vágvidéki

állapotokrúl, Károlyihoz 1707. október 9-én és i8-án írott leveleiben

:

« Megyek már én is az fels hadakhoz, az hol — látom — Starn-

berg ott jár, az hol akarja, avagy nem akarja, hogy mi járjunk.

Most Új helynél hagyta bagázsiáját, maga (Viard) általgyütt a Vagon,

Lehotáknak, Temetvény és Tapolcsán várai között. Nem tudom, mit

akar? Vakmer stratagemmáját nem hihetem; inkább hiszem: Ocskay

szerencsés actusának (sasvári diadal) bosszúját keresi. » S tovább

:

«Azt írja Antal úr solemnissime : Már az ellenség Tót-Újhelytl s

1 Archív. Rdkócz. 11. iii—112. 1. Eszterházy a fejedelem e szemreliáiiyó le-

vele folytán szerkeszté aztán ÚjVártt október 26-án kelt terjedelmes emlék-, illetleg

védiratát.

2 Képzelhet, hogy a fejedelem, ekként vélekedvén Ocskayról, a tisztelgt ke-

gyesen is fogadta. A dandárok elbb Sztropkón járván, csak november lo-én érkezett

az udvarhoz. Beniczky Gáspár fejedelmi titkár írja ezen napról diariumában : «Az

nap T. N. Ocskay László brigadéros az udvarhoz jött.)) S november ii-éról, mely na-

pon a fogadtatás volt: « Felsége felkelvén, magánosan való írásokban foglalatosko-

dott, 8 Brigadíros Ocskay László úrnak s más frendeknek s némely nemes vármegyék

követjeinek is audientiát adván, fejedelmi asztalához leült. ^) November 12. : «A franczia

ingenírrel Felsége sokáig discurálván, azalatt Brigadéros Ocskay László úr is Fel-

ségéti elbúcsúzott.)) (Thaly: Rákóczi Tár, L 61. 1.)



OCSKAY LÁSZLÓ. I45

Beczkótúl fogva az Vág melletti lineáit felicissime elvégezte cum

omni fortiíicatione sui, s már innen jártatja ciirrensét s Tapolcsánig

csapdoz. Ellenkez postírung nem lehet, mert meg nem élhet ; hanem

az hadak igen elégedetlenek, quártély kell nekik, az tisztek haza-

kéredzenek már az téli havakban, pörleni, az katona is már egymást

fosztja, parancsolni sem mernek nekik. A föld népe engedelmet kér

az hódolásra, — ha meg nem engedi : nem oltalmazhatja, éhen hal

;

ha elhajtja : az Ipolyig semmi sincs, azon innen kell hozni az hadat.

Hát nem igaz Apocalypsisom ? ! . . . Mit szomorkodol írásomon?

bosszankodjál Te is, mondj ellene mind az ördögnek s mind az Isten-

nek, mert majd — hitemre! — az jövend rosszabb lesz az elmúlt-

nál. Mi, Maros s az Vág, — mind csak egy ág; ott az oláh, itt a

tót puskáz már. Ez a bökkenje, hogy a nép szeretete irántunk

veszendbe megy!»^

Bercsényi október 26-án ért Szécsénybe, 28-án Lévára, s a mit

a hadakról az eleibe jött Eszterházy- és Babócsaytól, úgy másoktól

hallott, csak szomorúsággal és bosszankodással töltötték el. Csupa

mende-monda hírek, a hány, — annyiféle, hogy közöttük el nem
igazodhatott. Starhemberg a jelentések szerint: « imitt is volt, amott

is volt, itt is van, ott is van ! Némelyek mondják : eloszlott a tábora,

mások penig, hogy Vágatul Szombathoz szállott, Galánthán, Neboj-

szán, Semptén, Sellyén, hol két-háromezerenként mondják postírung-

ját; némelyek penig, hogy 2000 lovassal Starnberg bagázsiája föl-

ment Pozsony felé, s az hada Csallóközbe. Egyszóval, — tiszta

mondta-mondta!>)^ Oka pedig ennek az, hogy két-három portyázó

csapatunk mostanában, tulajdon rendetlenségök miatt, szerencsétlenül

járván a Vágontúl : «már csak által sem mernek kapdozni a Vágón,

hanem az ellenség patallíroz innen », a mint is október 30-án 4—500

német 300 ráczczal Sopornyinál általcsapott, kárt tn a galgóczi

szüretben, s Lipótvárnak ment vissza; «és tegnap (október 31.) hoz-

ták hírit: ismét 500 lovas gyütt által Semptére. — Szádeczky haj-

dúit is Szoblahón (Trencsénynél) fölverték. 40 veszett, s két zászló.^

1 Thaly : Rákóczi Tár, II. 215—218. 1.

2 Bercsényi levele Rákóczihoz Léváról november i-jéró'l. (Archiv. Rdkócz. V. 460.)

3 Winkler Vilmos ezredes jelenti erre nézve Bicséró'l 1707. október 31-érl

Bercsényinek : ((26. prsesentis, in absentia officialium és vigyázatlanság miatt, trencsényi

Thaly K. : Ocskay László. I. jO
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Ott Ocskay corpiiskája volna, az ki maga, Réthey János és Luzsinszky

ezereibl állana : de Kaszatul s Illavátúl fogva éppen talám leteleped-

tek az Vág mentében, magokat is féltik, nemhogy ellentállanának

azon 3000 hír ellenségnek (Steinville és Viard) Új hely fell. Orosz

Pál kapitányjának (vezényl-ezredese Nikházy ?) az dereka kettétört, az

hazament s hada annálinkább, és az fölföldi eloszlott. » Ezután Bercsényi,

Ocskay, vagy -legalább a trencsényi tájakat szintén ismer Ottlyk

után sóhajt: «Ottlik uramnak hírit nem hallom, noha bárcsak most

venné kevéssé kezére a dolgot, míg Ocskay uram visszaérkezik, ki

is csak fölment igyenesen Sztropkóra ; bár oda ne késnék: mert

rendelnék oda íTrencsény felé) több hadat, ha volna ki kezére.

Réthey János nem elég arra; írtam ugyan Ottlik uramnak. w'^^

Szóval, Bercsényi mindenütt csak rendetlenséget talált s fegyel-

metlenúl garázdálkodó hadakat, a falukon szétszórva ; melyeket aztán

Nyitrához rendelt összegyúlni, hogy velk személyesen tehessen még
némi hadmveleteket. Mivel pedig úgy Rákóczi, mint Bercsényi által-

látták, hogy a Starhemberg által elfoglalt hadállások miatt a katonai

helyzet a Vág-vidékén annyira megnehezúlt, hogy oda a gyönge

tehetség, önállótlan s erélytelen Eszterházy Antal, kit ezen fölül a

hadak is nagyon m.egúntak már, elégtelenné vált : elhatározták, hogy

a Dunántúlról fölmentését sürget Bottyán tábornokot fogják a Vág-

melléki vezénylettel megbízni, Eszterházyt pedig átküldik a Dunán,

helyette. De addig is, míg Bottyán általérkezhetik : Bercsényi sze-

mélyesen akará a dolgokat jobb rendbe hozni. El is követett min-

bloquadát Szoblahón fölverte az újhelyi német porta.)) (Eredeti levél, az Országos

Ltárban.) — Ottlyk György is írja lUaváról 1707. október Ö8-án Rákóczinak: «Ma ide

Illavára érkeztem, az hol tanáltam postírungba szállított hadakat, ú. m. Ocskay, Réthey

János és Luzsínszky lovas-regimentit, igen rendkívül való helyeken: mert gyalogság

nem lévén, ezeken a helyeken nem subsistálhatnak békível, kiváltképen Árkok köri

semmi hadunk nem lévén. Tegnap azért Szoblahón Szádeczky hajdúit, 3 zászlóval

levket, nagy vigyázatlanság miatt fölverte újhelyi német, — több veszett bennek

száznál. Nagy rémlésben tanáltam ezt a^ földet, bíztató szavaimat nem kímíllettem

st az árvaiaknak intimáltam, hogy készen legyen vagy 2000 gyalogság. Kisuczákra

is Írattam Vinklernek : valaki fegyverfogható, készen legyen.)) (Eredeti levél u. o.)

Szádeczkyt e vereségért Bercsényi, vigyázatlanságának büntetéséül, Bajmócz vá-

rába záratá.

* Bercsényi november i-jei levele. (Az i. h.)
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dent, mint november i, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 18, 21 és 30-án

Rákóczihoz intézett nagyérdekú levelei' mutatják. Fölnyomúlt a

hadakkal személyesen Trencsénybe, s az Új helybl, Morva és Szi-

léziából kihozott helyrségi hadakból 2000 válogatott német lovassal,

4 század rácz- és 2 század labanczczal Zsolna felé igyekv Steinville

tábornokot meglepte és Puchóra szorítá, e várost a nyakába gyúj-

tatta, hogy alig menekülhetett; mely ellenség elbb, a most Réthey

János vezényelte Ocskay-dandárt Illavától hátrábbnyomta volt. Azon-

ban a Steinville segélyére Puchóhoz igyekezett morvái fölkelt nép-

hadat magok a Luzsinszky és Winkler által felbíztatott trencsényi

tótok széjj elverték. Erre Bercsényi Ocskay ezerét egy zászlóalj

gyaloggal Bánba helyezé, az Árkoknak, át, Beczkó és Trencsény felé

portyázni ; egy csapatával azonban Blasskovichot, Ocskay alezredesét

a Fehérhegyen általküldvén, ez épen a szobotistyai kastélyban vert

föl 300 vasast, csak 105 huszárral.'- Hogy a német Beczkónál föl-

jebb — mint akará, Puchótúl Zsolnáig — terjeszkedhessek: Ber-

csényi ezt is szerencsésen meghiúsította. De nem igen volt azon a

tájon kire bíznia tovább a dolgokat; a lágy Andrássy Pálban, kit

egyelre Rajeczen hagyott, sehogysem bízék, — azért Ocskaynak

hosszas távolléte miatt bosszankodva kiált fel, Tót-Prónáról novem-

ber 13-án írott levelében:

^^ Bárcsak Ocskay volna itten^ — egyébre nem is vágynék

már. Azt csak ide kellene üzni^ hadd gyünne Losoncznak,

Bozóknak, Selmeczre, Körmöczre, Bajmóczra, — mert arra megyek

én, — hogy beszélhessek véle : mégis, jobb rendben hagyhatnám

ket!»^

November 18. és 21-iki leveleiben ismét emlegeti Ocskayt, hogy

nehezen várja már; de a dandárnok sokáig késett új uradalmában,

honnét az ismételt sürgetésekre elvégre 20—25-ike táján megindul-

ván, épen csak e hó utolsó napjára érkezett Bánba, még pedig úgy,

hogy Bercsényinél útközben nem tisztelkedhetett, valahol megmel-

lzte t; Bajmóczba viszont — úgy írja — «a nagy árvizek miatt

»

1 Archivum Rákóczianum, V. köt. 460—503. 1.

C Bercsényinek november 30-iki levele. U. o., 501. 1.

3 U. o., 490. 1.

10^
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nem mehet vala. Levelet küldött tehát a fvezér után, melyet ez Loson-

czon deczember 2-án kapott,^ és melyben Ocskay mindenekre nézve ki-

kéri Bercsényi utasításait, egyszersmind pedig « nyavalyás Szádeczky

Gáspár colonellus uram mások vádlásábúl lett szerencsétlenségét, ú. m.

Bajmócz várában raboskodását értvén, s vévén teljes informatióját

másoknak, ártatlanságárúi »> — buzgón kéri Bercsényit: Szádeczky-

nek « elttem tudva lev sok rendbéli hívséges, hasznos és dicsére-

tes magaviseletét tekintvén, » bocsáttassa t ki fogságából. «Assecu-

rálom Exciádat — veti utána nyomatékosan — az hamis vádlójánál

hasznosabb és dicséretesebb magaviselését fogja tapasztalni Exciád.^

Ekként folyt le 1707-ben a Vág-vidéki hadjárat, melyben «a

becsit letet a többi tisztek között csak az egy Ocskay nyerte el.*

Legalább Rákóczi így itélt; és hogy a fejedelem ezen kitntet

ítélete, valamint a dandárnok iránt jutalmul tanúsított bkezsége
nemkevéssé fokozá a különben is elbizottságra hajló embernek

önbecsérzetét és a többi, hasonló rangú ftisztek — még egy

Ebeczky és Babócsay fölött is — negélyezett prsepotentiáját, az

lélektanilag nagyon érthet.

Eszterházy pedig, ámbár más vezényletre küldetek, azért kegy-

vesztetté épen nem ln : minthogy véghetetlen ügybuzgalmát és serény

jóakaratát sem a fejedelem, sem Bercsényi, sem senki a világon,

kétségbe nem voná. Mert e talpig derék, tiszteletreméltó jellem

és lángoló hazafiságú, vitéz fúrban nem a buzgalom, hanem a maga-

sabb vezéri képesség hiányzott, a mirl, szegény ! nem tehet vala.

Bercsényi, kinek a Kassára deczember 5-ére hirdetett kormány-

tanács-gyúlésre kellé sietnie, miután Trencsénybl visszaérkezett s

ott a hadak vezényletét, mint mondók, ideiglen báró Andrássy

Pálra bízta, — Bajmócz várában készíté el s november 22-én kelt

rendeletekben adta ki a hadak téli elhelyezésére és vigyázására nézve

tett igen czélszer intézkedéseit. Ezek közül az Andrássy Pál tábor-

1 U. o., 503. 1.

{2 Ocskay-t\2i^ Bánból 1707. november 30-án Bercsényihez irott levele. (Eredet?'

az Orsz. Levéltárban.)
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nok, illetleg báró Perényi Miklós gyalog-dandárnoknak, továbbá

Ocskay László, Ebeczky István és Balogh István lovas-dandárnokok-

nak kiadott, egymással teljesen összhangzó orderek feküsznek elt-

tünk.

E rendeletek szerint Luzsinszky Sándornak lovas, Winkler Vil-

mosnak és báró Révay Imrének gyalog-ezredei, — melyek külön-

ben szintén Ocskay parancsai alá helyeztettek — hadállomásaiknál

fogva némileg különálló vezénylettel és föladattal bírtanak. E három

ezred ugyanis Trencsény vármegye északi részeiben : Zsolnán, Puchón,

Belluson, Pruszkán s lUava, Dubnicza köri, a Vág két partján állo-

másozék, a jablunkai, lisszai, vlárai szorosokra vigyázva, Illavát körül-

zárolva, s Trencsény vára alá is úntalanúl portyázva.^ Vele Trencsény-

Hévíz felé a machnácsi hegyszoroson át érintkezett a Perényi-dandár,

mely P.-Lehota, Motesicz, Babóth, Dezsericz stb. falukon tanyázott,

Bán mögött, be Zay-Ugróczig. Ezzel néhol elegyesen vagy pár-

huzamosan, máshol ellenben nyugatnak és délnek ágazva feküdt az

Ocskay-dandár ; úgymint Korostul és a Nyitra-Zsámbokrét melletti

Chinorántól Ribényen át Bánig, Bántól pedig Ozornak, Hornyánnak,

Jasztrabnak, Barát-Lehotának nyúlva. Két lovas-ezred belle állan-

dóan Bánban tanyázik vala, oly feladattal, hogy a machnácsi és barát-

lehotai szorosokon át Trencsény és a Vág s illetleg Beczkó felé,

nemkülönben az ú. n. <^Arkok^) felé — Trencsénynek, Ó- és Új-Leho-

tának — folytonosan vigyázzanak, portyázzanak.'-^

1 E dandárnak támogatásául szolgált a Bercsényi parancsára összeíi't s Winkler

által hadnagyságokra osztott Zsolna és Kisucza-vidéki népíblkelés is. Az 1707. de-

czember 2-án kelt lajstrom szerint Trencsény vármegyében összesen 7070 fegyver-

fogható tót Íratott össze (Zsolnáról 404), de lfegyvere csak 978-nak (Zsolnáról 237-nek

volt. (Eredeti lajstrom, az Orsz. Ltárban.)

a Ennek megfelelen jelenti a hadelhélvezéssel megbízott Ebeczky István dan-

dárnok Bánból 1707. november 20-án Bercsényinek : «Ngod parancsolatja szerint Tren-

csín táját és Vág mellékit megjárván és az ott lév constitutiókat recognoscálván,

Teplára hogy strázsa légyen, mind alkalmatlannak s mind haszontalannak ítílem ; ha-

nem, ha Ngod tetszése hozzájárul, Ocskay László uram ezerét Hornyánra, Desericzre

és Babótra kiszállítom, innend mind az Árkokra, s mind az makhanaczi (m.achnácsi)

passusokra alkalmatossan vigyázhat. Réthey János és magam ezerét Ngod disposítiója

szerint szállítom; magam Bánban, vagy Tapolcsántt legyek? Ngod parancsoljon.))

(Eredeti levél, u. o.) Látszik, hogy Bercsényi ezen informatiót a két nappal késbb
kiadott rendeleteknél tekintetbe vette.
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Ocskay dandárával Nagy-Tapolcsánynál érintkezett az Ebeczky-

brigáda, a mely ez utóbbi mezvárostól Nyitráig vala elhelyezve.

E dandárból Bajnán, Radosnyán, s úgy a Vág melletti Bánkán is

állomásozott egy-egy, idnként felváltandó ers rcsapat, a Vág-Új-

hely, Temetvény, Pstyén és Lipótvár felé való vigyázásra. Végre a

negyedik dandár, a Balogh Istváné, a Nyitra köri délnyugatnak

elterül falvakon feküdt, éber figyelemmel és sürü portyázással

Semptére és Galgóczra, ú. m. Szered és Leopoldvár alá, úgy Mocso-

noktúl, Czabajtól Sellyéhez, vagy, ha a Vág vize engedi, e folyón

túlra is, Pozsony és Nagy-Szombat felé.

Ekként, ez a négy dandár egymással szakadatlan lánczolatot

képezve, félhold alakban nyúlt el Mocsonok, Nyitra, Nagy-Tapol-

csány, Bán és Dubnicza, Pruszka között."^ Es meg vala mindegyik

dandárnoknak hagyva, hogy a mint Balogh István rcsapatai a

németnek netalán Szerednél vagy Galgócznál általcsapását jelzik:

tehát Ebeczky is, Ocskay is, Perényi is egyaránt összegyljenek, s

egymást segítve, egy értelemmel igyekezzenek az ellenség vissza-

nyomására. Hasonló történjék, ha a betörés a jobbszárny (Ocskay)

avagy a közép (Ebeczky) fell jne, noha ettl, az ottani szoros utak

miatt nem igen lehetett tartani, inkább csak a balszárny (Balogh)

és balközép fell, ú. m. Szered és Galgócz tájairól. Ügy szintén, ha

valamelyik dandárnok jó alkalmat látna átcsapni az ellenség hadvonalai

közé s ott valamit próbálni: egymást akkor is kölcsönösen segítsék.

Az Ocskay- és Perényi- dandároknak és parancsnokaiknak is f-

hadiszállásul Bán mezvárosa, Ebeczkynek Nagy-Tapolcsány, Balogh-

nak Nyitra volt rendelve. Azonkívül mindnyájok feletti vezényl-

tábornokul, Nyitra vagy Érsek-Újvár kerületi székhelylyel, BoUyán

János tábornok jelöltetett ki; addig azonban, míg Keszthely és

Pápa vidékérl, — a hol szállásolt és a dunántúli fparancsnokságot

Eszterházy Antalnak általadandó volt, — megérkezhetnék : Bercsényi

a legidsb Andrássy-testvért, István bárót és tábornokot helyezé be

Nyitrára pünkösdi királyul, hogy legyen mégis valaki, a ki az egy-

* Bercsényi írja november 30-iki levelében Rákóczinak: «Megindúlván Bajnócz-

rúl utolsó írásom szerint, az hadak között dispositiót tettem: Nyitrátúl Bánig in

semilunam vetvén az liniáU^ (Archív. Rdkócz. V. 499.)
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mással gyakran verseng dandárnokok között igazságot tegyen.^ Ám
Andrássy erre, — mint látni fogjuk — gyönge legény vala, még oly

rövid idre is.

A föntemlített Bercsényi-féle rendeletek közül az Ocskaynak és

Ebeczkynek szólókban még különös utasítás adatik azon esetre,

hogyha a Lipótvár, Verbó, Vág-Újhely s Becskó táján állomásozó

német — vagyis Steinville és Viard császári tábornokok hadosztá-

lyai — netalán összecsoportozva, s esetleg Morvából is szaporodva,

Trencsényben föl Puchó és Zsolna felé nyomulna, oiy számmal,

hogy ellentállani Luzsinszky, Winkler és Révay ereje elégtelen

lenne : tehát Ocskay ezen esetben szedje föl a maga s Perényi dan-

dárát, st értesítse Ebeczkyt is, és így egyesült ervel törjenek ki

háta mögé a Vág völgyébe, s csapják meg. Ha pedig «az ellenség

egész ervel Senténél vagy Galgócznál a Vágón átköltözvén, progre-

diálni kívánna: per mutuam communicationem egyetértvén Brigadé-

ros Uraimék (mind a négyen), a gyalogság az erdk s hegyek felé

megelzhetvén az ellenséget, sürü csapdozással elmenetelét meg-

akadályozzák.*) Sürgs esetekben nem szükség a Nyitrán székel

tábornokhoz utasításért küldeni, hanem mindenik dandárnok a saját

szakálára is cselekedhetik, mindazáltal a szomszéd brigadérossal a

közlekedést föntartván.-

1 Bercsényi, 1707. november 30-iki levelében Rákóczihoz : «Antal úr . . . most

maga szállítja Nyitra környékire Andrássy Istvánt, kit Bottyán fog felváltani, penig

(t. i. Antal úr) mégyen Bottyánt felváltani.)) {.Archív. Rákócz. V. 502.)

2 Ezen orderek egykorú másolatai gyjteményemben. Az Országos Levéltár-

ban létezik még Bercsényinek egy, útjaközben Búcson, 1707. november 28-án Ocskay

László, Balogh István, Somody Ferencz és Géczy Gábor számára kiadott pótrendeleté-

nek minntája, melyben így vannak föltéve a «most ad interim való statiók)) : Nagy-

Tapolcsány, Hrabor, Ludány, Farkas-Dvorány, Vámos-Újfalu, Kálmánfalva, Belicz, Pe-

reszlény, — Egerszegig. «Ha pedig a német is postírtingba telepedik

:

Az egyik brigáda.

Tapolcsán _.. „, ,_ - Egy regiment.

Bossán ... ... . _ 1

Krencs ._ _ .. [ Egy regiment.

Bacskafalva __ j

Szolcsán 6 compánia „..
|

szerdahely 4 comp. „ (
^^^ '^gi-nent.

Kovarcz 7 comp. .„
\

. \ Egy regiment.
Apony 3 comp. _. ._ j

"^^"^ '^

Ezen tapolcsányi brigádának köllenék li-

neát vetni Aponytól kezdve Bodokra, Nagy-

Tapolcsány vára felé, hogy az ott leend'

hajdúval elégséges communicatiója lehessen.



152 THALY KÁLMÁN

Andrássy Pál gyalogsági tábornok, ámbár Bercsényitl távozási

engedélye vala, mihelyt Ocskay a csapatokhoz visszaérkezik: mind-

azáltal még deczember 12-éig Bánban tartózkodék, « gondolván azt,

hogy az ellenség valamely felé tészen operatiókat. » « Kegyelmes

Uram, — írja Andrássy Bánból 1707. deczember 9-éról a fvezér-

nek, — itt most is abban a dispositiókban vagyunk, a melyekben Ngod
hagyott és parancsolt ; a lineák (hadvonalak) is a szerint vannak.

Istennek hála, semmi ártalmas híreink nincsenek, — hanem most

két-három naptúl folyvást közhíri hírlelik, hogy az ellenség erre

Bán felé akarna kicsapni; nem hiszem ugyan, hogy valami teljék

belle, mindazonáltal készen talál bennünket, ha elgyün. — Sziléziá-

búl sincs egyéb hír, hanem, hogy a passusokon négy-ötszázig való

német vagyon; de a mi passusink is Ngod dispositiói szerint jó

készülettel vannak. » Az ellenségnek pedig Újhelytl Bán felé hírlelt

kiütési szándékát megelzend, Pál úr « tiszt uraimék közakaratjok-

búl és végezésökbüU elrendeli vala, hogy mivel közelebbrl Beczkó

városába « kétszázig való lovas labancz» (rácz) érkezett, s viszont a

Vág vize állitólag annyira megáradt, hogy gázló nem lévén, Üjhely-

bl a német «azon labanczoknak segítségére nem fog jöhetni » : tehát

k, e ráczok fölverésére Bánból jó készülettel, — lovassal, gyalog-

gal, még az nap, (9-én) kiinduljanak. Azon ráczok, jegyzi meg Pál

úr, «Beczkóban szaporán szedik a vermeket, feles életet is gyjtöt-

tek már együvé ; hihet, vagy Üj helybe, vagy Leopoldba akarják

vitetni. Hiszem Istent : kezünkbe adja mind magokat, mind felsze-

dett gabonájokat!)) "»^

A másik brigdda.

Bán., Eg>^ regiment.

Chinorán

Zsámbokrét _„ [ Egy regiment.

Belicze „,.

Brogyán

Kraszna .. .„ „_ „. Egy regiment.

Nadanócz „„ „„ ,„ „,

Kolozsokon „„ Egy regiment.

Ezen báni brigáda éppen csak az Árkokom

vigyáz és communicatiót tart az Zay-Ugrócz

vára alatt leend gyaloggal.

A gyalog-brigdda. Zay-TJgrócz vára alatt.

Item, egy regiment gyalog Tapolcsán váránál.

»

* Báró Andrássy Pálnak Bánról 1707. deczember 9-én Bercsényihez irott levele.

(Eredetije gyjteményemben.)
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így bíztatta magát Andrássy; de mint három nap múlva szintén

Bercsényihez intézett jelentésébl kiviláglik, — a dolog ezúttal nem
síkerit. Miután ezen eseményre egyéb forrásunk úgy sincs, hagyjuk

ót beszélni. «A mint elbbeni levelemben megírtam vala, hogy

Beczkóban lév ráczok felverésökre indulunk : ugyanazon órában

indítottam vala meg Ocskay uram ezerét, Berthótyét és Réthey

Jánosét, oly instructióval, hogy Beczkóhoz érkezvén, vegyék köri,

én is a gyalogsággal utánok indulván, hajnalban megüthessük.

A minthogy el is mentek vala Beczkóig, ki is csalták a ráczokat

:

de azonnal behajtván ket, többször ki nem vehették; engem meg
sem vártak a gyalogsággal, hanem re infecta csak visszagyüttek,

állítván azt, hogy a Vág (hirtelen áradó s apadó hegyi folyam) any-

nyira megapadott, hogy Újhelybl gyühetett volna gázlóban segítsé-

gek, a melytl tartottak. Máskínt is, igen hideg volt, — nem sub-

sistálhattak. Ez volt a mentségek, a mely miatt azon ráczok ellen

való igyekezetem abban múlt. Lovas német Üjhelyben kevés

vagyon, mivel bizonyos reportumunk érkezett, a ki referálja, hogy

mind falukra s városkákra dislocáltattanak, és semmi igyekezetek,

hogy mostanában ellenünk valamit próbáljanak; melyre való nézve,

Ngod kegyes engedelmébl, Felséges Urunk udvarlására magam is

megindultam. Perényi uram és Ocskay uram mindketten Bánban

vannak, szépen egyeznek, a hadak penig mind azon lineában csupor-

tosan, a mint Ngod parancsolatja tartotta. »^

Andrássy Pál ezzel, a gyalog-dandár vezényletét Perényire hagy-

ván, eltávozott Kassára és Krasznahorkára. A hadak is békén pihen-

tek szállásaikon, majdnem egész deczember folytán.^ Semmi neve-

zetes nem történt. Császári részrl Starhemberg Guido, új vezény-

letre készülvén, Bécsben idzik vala ; hadait Morvában gróf Löwen-

1 Andrássy Pálnak 1707. deczember 12-én Bánból Bercsényihez irott sajátkez

levele. (Gyjteményemben.)

<l Ocskay-naLk deczember 6., 16. és 21-én mind Bánból irott levelei maradtak

fönn ezen idbl Rákóczihoz s Bercsényihez. A két els nem mond semmi figyelemre-

méltót. Az utolsóban azon vidéknek a hadak miatt már is kiéltségérl és arról pa-

naszkodik, hogy Bercsényinek e tájakról távozta, tehát november vége óta ((szüntelen

lágy, esss, havas idk járván, annyira megbomlottak az utak s a vizek megáradtak,

hogy alig a falubúi is kimehet az ember, nemhogy a hadakat valamely offensiva ope-

ratióra vihetne.)) (Eredeti levelek, a.z Orsz. Levéltárban.)



154 THALY KÁLMÁN

biirg, Szakolczán és a Fehérhegyeken túl Steinville, Beczkótól Szere-

dig Viard, és Szeredtói, Nagy-Szombattól, Galánthától a Csallóközön

át le Komáromig, öcscse gróf Starhemberg Miksa és Hartleben

tábornokok vezénylék. Ok is békén feküdtek mindenütt ; de mivel

a Nagy-Szombat körüli kiélt helységekben hadaiknak már is jófor-

mán koplalniok kellett : e bajon enyhítend, Miksa gróf nagy adót

vetett ki élelmiszerekben a Vág és Nyitra közötti, kurucz kézben

levó helvségekre, fenyeget körözvénynyel követelvén annak azon-

naH összeszedését. Minthogy pedig a nyakas falusiak a kívánt adót

által nem hozák : Starhemberg maga akart érette átmenni. Azért

deczember 22-én Nagy-Szombatból, Diószegrl, Galántháról hirtelen

összevonván Szeredhez 3000 lovas németet és ráczot, s némi gyalo-

got és egy üteg tábori-ágyút is vivén magával, még az nap általkele a

szeredi új hídon

>

Bercsényinek téli hadfelállítása most igen jónak bizonyult, úgy,

nogy Starhembergnek mindenképen csalódnia kellé. Ugyanis, a mint

a balszárnyat képezett Balogh-dandárnak Szered felé vigyázó legszéls

rcsapata a németek általjövetelérl neszt kapott: azonnal hírt tn
Nyitrára és odább ; az egymással szakadatlan vonalban feküv Balogh

és Ebeczky-brigáda, a Vágtól egész Tapolcsányig csakhamar talpon

volt, st a Perényi- és Ocskay-dandárokat is értesíté : legyenek készen

csatlakozni! A faluk lakóit pedig a Vág melll Starhemberg fenye-

get currensére m.ár elbb beljebb költöztették marháikkal, élelmi-

szereikkel, úgy, hogy a német szertejáró portái csupa üres helysé-

* Báró Andrdssy Istvdn tábornok jelenti deczember 23-án Nyitráról Bercsényi-

nek: ((írhatom kötelességgel Ngodnak, hogy tegnap tíz óra tájban az szeredi hidak

felé való porta megüzente, hogy a német egész erejével általjütt. Melyre nézve azonnal

mind ágyúlövésekkel, úgy order által is kívántam hírt tennem az Nagy-Tapolcsán táján

lévó' hadaknak, — de mindeddig is semmi híreket nem hallhatom. Az mely seregek

penig e táján voltak Balogh István uram brigádájábúl, azok dltal folytatjuk az portd-

zdsokat. Tegnap estve az tábora Elecskéhez, valamely ers (fortélyos) helyhez szállott,

ma peniglen Lakácsi felé fogott. A lovassá háromfelé mondatik, ráczával, labanczával

;

az gyalog,ját mondják Köpözsd, Pata tájékán, valamely taraczkokkal. Ha a több hadak

is érkeznének, alkalmas próbát tehetnénk. Tovább mit igyekezik véghez vinni ? Isten

tudja. Némely tiszt uraimék oly vélekedéssel vannak, hogy az faluk határirúl mar-

hákat hajtván, vissza fog nyomulni. — Úgy értem, hogy se Ocskay László, se Ebeczky

István uram most statiójokban nem volnának, (még ezt sem tudta?!) noha,— ha úgy
van is, (nem volt úgy !) hirem nélkül van.;) (Eredeti levél 2jl Orsz. Ltárban.)
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geket találtak ;
^ és így Starhemberg kényteleníttetett els tábor-

helyétl Elecskétl beljebb hatolni (deczember 24.), hogy valamit

mégis kaphasson. Ebeczkyék azután, hogy annál nehezebb legyen

visszatérnie, egész Radosnyáig, Tapolcsányig, bocsáták. Itt azonban

az egyesit Ebeczky- és Balogh-dandárok egyszer csak a nyakára

fordultak, Ocskay lovasságától is támogattatva, oly fenyegeten, hogy

a német és rácz had tanácsosabbnak tartá sebesen hátat fordítani,

(deczember 28.) Üldözés közben az összegyjtött prédán kívül ágyúit,

2 rézdobját, maga Starhemberg hintaját pénzével stb. elnyerek, s meg-

rémültén futó hadaiból 300-ig valót elejtvén, «Helbénytl a Vág vizéig

(Galgóczig) vágták. » Es ha az úzésre a gyalogság is reáérkezhetik, —
nem sok német menekülhetett volna meg. Másfell Balogh István

portyázói a védtelenül kapott sempte-szeredi hidat is elhányták, föl-

égették Starhemberg eltt, de ez, szerencséjére, a rövidebb úton,

Galgócz felé ment vissza.*'

Báró Andrássy István gyorsfutárral tudatta a szerencsésen

visszavert támadás hírét Kassára a fejedelemmel és Bercsényivel;

azonban ez utóbbinál egyúttal vádat emelt az Ebeczkyvel folyvást

verseng Ocskay ellen, hogy a maga dandárával Ebeczkyt nem

1 Báró Berényi Ferencz naplója, 1708. január 13-án: ((Starhemberg Maximiilián

Nagy-Tapolcsány táján volt minap, de prsevie nagy taxát vetvén az falukra, otthonn

nem érte köt, és aligha annyi ökröt hajtott az nyereségbi, az mennyi németet s rá-

ezot hagyott ott. Egynihány éléses szekerét is nyerték el, az egyiken 1200 forintocskát

is találtak.))

Ö Starhemberg átcsapásáról gazdag részleteket tartalmaz az ezen vidékbeli bir-

tokos, bár labancz párti, háró Berényi Fere?icz naplója, a melyben olvassuk: i<iyo8-

január j. Ferenczffy írja (Pstyénrl), hogy az németek Szombatbúi és Galánthárúl

Senténél általgyüvén az Vágón, egész Tapolcsányig penetráltak. De hamarjában öszve-

verekedvén az kuruczok, rajtok mentek, ebiyervén minden impedimentumit, hat dgyú-

jokat. Hornyak azt mondja, hogy Radosnya táján verekedtek, és annyira, hogy igen

sok kdr esett az 7ié7?tetekben, és ha az talpasság érkezhetett volna együtt az lovassal,

hogy számos (megszámlálható, =: kevés) ment volna el az németekben. Egész Récsényig

fizték ket.)) Január 9. ((Max Stomberg általcsapván az Vágón és kevés ép helyt kap-

ván, alkalmas ráczoknak elveszésével visszatért.)) Január 11. ((Az Vágón túl való portát

fölverték, elhányván az sentei hidat eló'ttök ; valamit nyertek volt az németek, mind
visszanyerték tólck. Hihet, hogy olyan is esett, az kit meg nem írnak.)) Január ly.

«Pál írja de 9., hogy az minapi portát Kis-Helbintül az Vág vizéig vágták; ki száz-

nak, ki kevesebbnek s többnek is, vagyon olyant, az ki háromszáznak is mondja, hogy

veszett el az németekben.))
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tániogata, holott ez esetben Starhemberg veresége még teljesebb

lehetett volna. ^ Ezzel ugyan Andrássy magára mondott vádat : mert
hiszen azért ült ott Nyitrán vezényl-tábornoki hatalommal, hogy
parancsoljon a brigadérosoknak, s holmi rangviták miatt a közügyet

csorbulni ne engedje. Bercsényi jól általlátta ezt; azonban azért

neheztelését fedd levélben éreztette Ocskayval is, — a ki 1708.

január ii-én Bánban kelt válaszában igen alázatosan felel, <<hamis

vádlóiról^^^ s «a tapolcsányi actiónak halmagyárázatáróh^ beszél, és

ígéri, hogy legközelebb Beczkó ellen tervezett újabb próbájával

mindent jóvá teend. »-

1 Bdró Klobusiczky Ferencz írja 1708. január 8-án Eperjesrl valamelyik köz-

jövedelmi tanácsosnak : (^Ha Kglmed Andrássy István uram szerencsés diadalmárúl

aprticulariter méltóztatik tudósítani, ott (Beszterczén) hamarabb végire járhatván, gra-

tiájúl venném. Kassára hozta az stafféta,, hogy joo-ig való németet Dágatott 4000-bl
Nagy-Tapolcsány táján, ^ ha Ocskay uram non competeiido megsegítette volna: nem
sok ment volna el az 4000-bl. » (Eredeti levél, gyjteményemben.)

2 Eredeti levél az Országos Levéltárban. Ugyanitt léteznek Andrássy Istvdn-

nak deczember 25-én Bercsényihez és 29-én Nyitráról Rákóczihoz irott levelei. Amab-
ban tudatja, hogy 22-én caz szeredi hídon általjött körülbelül 3000-ig való német,

szállott Elecskére, pénteken (deczember 23.) is ott hált; tegnap, mint szombaton, on-

nét megindulván, Nagy-Tapolcsánra ment. Én ugyan mind levelem, úgy három ízben

három-három ágyúlövetéssel kívántam hírt sietséggel tétetni, hogy az Ngod múlt

dispositiója szerint liniában lev hadak összegylhessenek,)) — de késtek, a miután

Ebeczky uram independentiájától ered, a ki 5—6 levelemre sem tesz választ, s az ex-

cessusok végett kiküldött embereimre «az falusiakat reátámasztotta. » Brigádáját is

Kglme Réthey György uramra hagyta; «így azért elébb nem lett semmi haddal meg-

egyezésem, hanem midn Brigadíros Balogh István urammal az Kglme alatt lév

3 ezerbéli seregekkel Elefánt tájára szállottunk volna : kés estve (deczember 25.)

Réthey uram is Elefántra szállott.)) — A második, úgymint deczember 29-én Rákóczi-

hoz írt levelében pedig így vázolja a bekövetkezett eseményeket, az övéinek paran-

csolni nem tudó gyámoltalan tábornok: «Mihelt Maximilián Stornberg 22. hujus az

szeredi hídon mintegy harmadfélezered magával általjött és Tapolcsányig penetrált, —
azonnal hírt tettem. Isten ott megrémítvén tegnapeltt, tegnap mint folyt vélek való

veszdésünk az gyalogság el nem érkezhetségével, — Felségedet azzal terhelni nem
mertem, hanem valamint ezeket, úgy több folyását is (a dolgoknak). Méltóságos F-
Generális Locumtenens Urunknak egész declaratióval feltettem. (Ez a levél nem m,a-

radt fenn.) Mind magam s úgy más becsületes, velem egyetért tisztek, ha investi-

gálLatni fog, úgy recognoscálhatják, hogy Isten azon ellenséget kezünkben adta volt

:

mivel hajnaltúl fogvást (deczember 28.) majd délig elöljáróink puskázván vélek, az

Generális kocsiját, húzott-vont pénzével, asztali készletivel, egypár rézdobjával, más

8 szekérrel szerencséssen elnyerték, az köznémetje is abrakját, egyéb eleségre valóját
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Starhemberg Miksa, Andrássy gyönge kormányozása daczára is

általláthatta a tapolcsányi kudarczból, hogy élelmet a Vágón túlról

ervel nem hozhat; szépen megkérte tehát átiratával Nyitra vár-

megye rendéit: szállíttatnának eleséget k! De biz azok Bercsényi-

hez küldöttek a császári tábornok levelét, a kitl, képzelhet, hogy

jól kiadatott neki a válasz.^

Ocskay pedig — ki 1708. január 9-én különféle hírek mellett,

ellenségtl nyert rézdobokat küld Bercsényinek- — helyre akar-

ván ütni a tapolcsányi harcz alkalmával felpanaszolt verseng moz-

dulatlanságát: kicsapott az ellenség földére. A beczkói ráczok foly-

széltében hanta ; melylyel az mi hadunk nagyobb szívet vett, nem tágított rajta. Egy
szóval, az^ mint az megveretett ellenség szokott szaladni, úgy szaladt, és a mint me-

hetett, m,ent. Brigadíros Ocskay László uram és Ebeczky István uram az magok sere-

geivel secundálására rendeltettek az ell puskázóknak, maga Ocskay uram kívánsága

szerint ; még Kglmek eltt Diák Ferencz uram ezeré is ott volt. Mi oktúl viseltet-

vén ? — az includált recognitió is (ma már nincs meg) hozhat valami circumstan-

tiát, — hírem s akaratom nélkül, midn más reménségben voltam, magam Brigadíros

Balogh István urammal, brigádájával utánnok tartván, — minden ok nélkül az elfáradt,

szaladó ellenség továbbvaló persecutiójátúl az elttünk való dombo?i sokáig megállot-

tak, — arra nézve m.agam is. (! !) Egyszer magoktúl csak visszafordultak nevezett Bri-

gadíros Uraimék, ily szóval: hogy már attúl nem kell félni, hogy visszatérjenek, már

messze is haladtak, — noha még azután félmélyfóldre is zték az portázók. É71

csak egy szót is nem tudék felelni, (!!) minthogy feltettem vala, hogy sötét estig el

nem állok rclok: mert még í> vagy 3 mélyföldet kellett néki a szeredi hídig menni,

(nem. is arra m,ent !) oly elfáradt, megrémült hadnak. Az ellenségnek pedig az volt

nagy rémlésére, hogy megtudta mindenütt utánnunk lenni Prínyi Miklós és Csajághy

uraimékat ezerestl, kik is szívessen jöttek, mivel azeltt való estve az egész seregeket

eljártam, adhortáltam és szabad nyereséget ígírtem, — azt a gyalog is megtudta.*

«P. S. Az mint velem lév tiszt uraimékkal ítélhetjük, nem kedvezvén magunknak,

általj övetelitl fogvást Stornberg veszthetett sebesekkel együtt joo-ig, mink 15—i6-ig

circiter ; mivel Szent-István napján (deczember 26.) Ocskay Sándor uramat portára küld-

vén nagy-bossányi hídon által : két compánia németet annyira dissipált, hogy magok az

tapolcsányiak referálták : azok közül 14-nél épen több bé nem ment Nagy-Tapol-

csányra.* — E különbéit érdekes jelentés eléggé mutatja Andrássynak összhangtalan,

gyarló vezérséget, valamint Ocskay-Ebeczkyék nyakaskodó versengéseit.

1 ('Könyörög az német levél által Nyitra vármegyének: küldjenek innen is

Max uramnak provisict az Vágón ; azt írja : úgy szokás francziánál is, egymásnak hó-

dolnak. Nem szokás nálunk ; mért nem engedték Morvának, Austriának ! . . . Semmi
sem lesz belle. » (Bercsényi, 1708. január 23-iki levelében, Rákóczihoz. (Archiv. Rákócz.

Y. 521.)

2 L. Ocskaynak Bánban 1708. január 9-én kelt levelét az Orsz. Levéltárban.



158 THALY KÁLMÁN

vást fúrták az ó fejét, leszámolni óhajtott velk, s azután, egy ki

zsákmányra is megújra vágyott már. Kémeitói értesülvén 1708. január

i2-ke táján, hogy a nemcsak a bolondóczi magas sziklavár ágyúi-

tól védett, de magában is falakkal és sánczokkal erdített Beczkó

városában ez id szerint csupán másfélszáz gyalog német és ugyan-

annyi lovas rácz maradt helyrségül : elérkezettnek ítélé az alkalmat,

ezeken és a városon rajta rontani. Hírt adott Ebeczkynek, a ki nem
késett dandárát — személyesen is megjelenvén — Ocskayéval és

Perényiével egyesíteni. Ekként, január 15-én három dandárral, két

tábori ágyúval és két kisebb bombahányó mozsárral kiindúlának

Bánból ; s azért ennyi haddal, hogy, ha Vág-Ujhelybl Viard tábor-

nok Beczkó segélyére át találna jni, vele megütközzenek."^ Erre azon-

ban szükség nem vala, mert a segély elkésett.

Kuruczaink január i6-án reggel már Beczkó alatt voltak, s

Ocskay az ostromrúl rövideden így ír: «Az beczkói ellenség más-

félszáz lovas ráczbúl és annyi muskatérosbúl állván, elsben is az

fortificált bels várossát keményen oltalmazta; de Isten kegyeimé-

bi, nappali szíves (bátorszívú) ostromlásával hajdúságnak, minden

tartózkodás nélkül kapujának rohanván, szerencsésen, vérrel (roham-

mal) vettem meg, ostromló hadak közöl négynek csak halálozatjá-

val — de számosaknak sebben esésével — képtelen és sr lövé-

sek alatt. Azontúl pedig, városban megújult harczolás után (az ellen-

ség) vár kapujáig sebes lövésekkel be is szalasztatott. »> A mint az

ostromló hajdúság, Csajághy János ezredestl vezéreltetve, a kaput

vitézül elnyeré, s azután mind a küls, mind a bels várost kemény

harczczal elfoglalá: a ráczokat majdnem mind és a németeknek is

nagyobb részét leöldözék, úgy, hogy az Ocskay szerint 300, Csa-

jághy szerint 500 fnyi helyrségbl a parancsnok csak vagy 50

emberrel menekülhetett föl Bolondócz várába. Ott azután az ágyúkat

a városra forgattatván, elkezdek ezt lövetni.

* «Ma harmadnapja — kémjeim relatiójábúl — Brigadíros Ebeczky István uram

brigádájával s magával is Kglmével conjungálván magamat beczkói ellenségnek

megpróbálásáért, egész hadakkal városát várastul megszállottam volt, kívánván az vág-

újheli ellenségnek rajtam obsidióval következhet erejének kinyilatkozásával mezben
meg is harczolnom.)) (Ocskay, Bánból 1708. január 18. Bercsényinek. Eredeti levél,

g^-jteményemben.)
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A kurucz hajdúk e közben a házakban zsákmányolásnak estek, s a

sok bortúl megrészegedvén, rút dolgokat mvelnek vala : le akarák

a polgárokat is kaszabolni, de ebben tiszteik mégis meggátolták;

hanem mindenükbl kifosztották ket, s még a nket is — köztük

Szunyogh-Eszterházy Júlia grófnét — meztelenre vetkztetve, így kerge -

ték ki a városból. Kirabolták a kolostort s egyházát is, az oltárok

szent-képeit sem kímélvén ; a földre dobott szentséget lábbal tapod-

ták.^ A város pedig — a várból szórt bombáktól, vagy az ittas haj-

dúk üszkeiti — több helyütt kigyúlván, egészen leégett. Ekkor a

részeg hajdúk egy csoportja vakmerül a meredek vár hegyének is

nekirohant ádáz ostrommal ; de Ocskay az ily nyaktör vállalat

lehetetlenségét belátván, lehozatá ket a várkapu elül, vagy húsz apró

bombát bevettetett a várba, s miután az hódolni nem akart, pedig

kis lövegeivel sok kárt nem tehetett : a várost, s néhány a várnak élel-

met szolgáltatható közeli helységet tbl kiégettetvén, ott hagyá

Bolondócz várát, s a tömérdek zsákmánynyal szekereket, lovakat

megrakva, sietett vissza Bánba.^

1 Az ekkor Hradistyán lev báró Berényi F. ezeket jegyzé naplójába a beczkói

eseményekrl : Január ly. «01yan hír van, hogy Beczkónak mind bels s mind küls

városát fölégették a kuruczok, és azonkívül hogy egynihány falut is fölégettek, hogy

az németeknek annál kevesebb provisiój ok lehessen.v Jamiár iS. ^Kapitány Ritt mon-

dotta, hogy az újhelyi lovas-németek az trencsényi hidakra kerülvén, Beczkó segítsé-

gére mentek. Az várbúi gyújtották meg az Beczkó várost az németek.)) Január ig.

((Beczkó fell olyan hír van, hogy elsaállottak alóla.)) Január 22. «Az ma visszagyütt

németek úgy mondják, hogy az obsidió alkalmatosságával harmadfélszáz embert vesz-

tettek el Beczkó alatt.)) Január 2^. (vFerenczfy levelét ma vettem; azt írja (Pstyén-

ból), hogy nagy istentelenséget követtek el a kuruczok Beczkóban: az oltárokat min-

den ruhábúl megfosztották, az kelyheket, monstrantiát elszedték, az ciboriumbúl földre

vágták az Úr testét és lábaikkal taposták, casulákat és minden papi öltözeteket el-

vittek, az ki az földben volt is ásva, abban is föltalálták; és hogy el volt végezve,

hogy kivágják az lakosokat is: de parancsolatjok ment, hogy ne öljék meg az em-

bereket, csak prédálják. Szúnyogh^ié asszonyt (szül. Eszterhásy grófn) kivitték az

városbúi és anyaszült meztelen hadták, s úgy zték meztelenen vissza az városba. Egy
asszonyt gyermekével együtt a tzbe vetettek. Az kalastromot két tiszt oltalmazta

volna : azokat az talpasok megölték. Az várbúi lehányván a pumákat, az kalastrom

mégis meg nem gyulladott.))

2 «Egész bizodalmam volt — írja Ocskay — a várba futamodott németekrl ott

is föladásában, hogyha várak vevésére szükséges munitióm adattatott volna, nem lévén

két mezei súgár-taraczknál és valamely 15 fontos, semmire operáló pummánál több

requisitumom. Kire nézve is haszontalannak ítélvén alatta való múlatásomat, postí-
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Viard tábornok pedig, ki Beczkó veszedelmét a túlsó partrúl

bosszankodva nézé, a megáradt Vagon át nem kelhetvén : lovassá-

gával íöl a trencsényi hidra volt kénytelen kerülni, s e miatt úgy
elkésett, hogy Ocskayék még Bánba is zavartalanul elérhettek.^

A beczkói ostromon igen kitünteté magát Csajághy János gyalog-

ezredes; a ki is nagy granatéros-süveget nyomván a fejébe, úgy
rohant hajdúi élén a sürú lövések közt a kapunak, s odaérvén, maga
is fejszét ragadott kezébe, úgy vágták ki a kaput. Csajághynak ruháit

nyolcz golyó érte: de testébe — szerencséjére — egy sem hatolt

mélyen ; a miért aztán a néphit reá is rá kezdé fogni, a mit Bottyán-

ról országszerte szentül hittek, s Ocskayról és Bezerédyrl is nem
ritkán rebesgetnek vala, hogy a golyó nem járja a testét?'

rungba visszaszállottam, vág-újhelyi eEenségnek Vág partján keserves tekéntésével,

nem áUván többül Viardnak az hada 400-ig való lovassánál és looo-ig gyalogjánál. —
P. S. Vitézl rend közül számosan sebbe estek; szokások szerént bornak esvén, vak-

mer-módon vár kapujának is nékimentek lejtsén ; arra való nézve is, tartván na-

gyobb veszedelemti, kihozattam ket.)) (Ocskaynak Bánból 1708. január i8-án Ber-

csényihez írott levele. Eredetije gyjteményemben^ V. ö. Kolinovics-ot: ((Ocskayus

Beczkóviam oppidum in ripa Vagi armata manu expugnat, praefectum loci cum suis

in arcem profugum, 20 pyrobolis ejectis incassum premit, sed rebus infectis, suos re-

trahit.)) Id. m. 655. 1. Lásd továbbá Ocskay levelét Bánról 1708. január i8-áról a feje-

delemhez : «... Most is beczkói ellenséget fortificált várossábúi ostrommal várban ki-

szorétván, kivehettem volna csak egy nap alatt is, hogyha szükséges bombardírozásra

szert tehettem volna. » (Eredeti, az Országos Levéltárban.)

1 Beré7iyi-napló, 1708. január i8-áról.

2 f(Csajági most jól viseli magát, nagy hírre kapott az minapi beczkói ostro-

mon ; cum admiratione ment az granadíros-süvegben elre, — talám három lövést ho-

zott el; semmi sem árt neki, mint Bottyánnak, az ágyútúl sem fél.)) (Bercsényi, február

27-iki levelében. Archiv. Rákócz. V. 552.) — A gróf Károlyi levéltárban van Csajághy-

nak egy. Károlyi Sándorhoz szóló érdekes levele, de a melynek köaepe hosszában úgy

szétmállott, hogy csak egyes töredékek vehetk ki belle, úgymint a beczkói ostrom-

rúl a következk : «. . . reámenvén, meg akartuk . . . mint felbíztatott volt Ebecz . . .

bardírozó szerszámot oda . . . lenség az küls várossát . . . erssen defendálvdn, mind . . .

városbúi, mellyet alkalmasint . . . taraczkunk s egy kis mozsár . . . tettem vala az vá-

rost . . . tüzes golyóbist ltettem bé . . . ben valami szénát s házakat ... az házak teteit

leverni . . . kapujával, árkával recog . . . granatírost s négy fejszést választ . . . kikkel

directe az kapunak . . . árokban circiter másfélszáz hajdú . . . secundírozni az Révay

Imre . . . hogy arra kevesebb kár és he . . . nagy hirtelen bévágattam . . . miatt az el-

lensége mely ötszázig . . . szerencsésen irrumpáltam, az irruptión két . . . hajdúm halván

meg, magam, rajtam lev nyolcz derekas sebekkel . . . estem volt az árokban . . . mégis

benn az város . . . hajdúim granatérosokkal . . . szór Leitnantom, kit . . . estének s meg-
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A mi Ocskavnak Beczkónál tanúsított viseletét illeti: a válla-

latnak oly gyorsan, jó sikerrel és kevés vérontással való végrehaj-

tása ügyes vezényletrl tanúskodik. St fegyelmet is tudott tartani:

mert a részeg hajdúkat a várkapu elül lehozatá és a polgárokon

elkövetni akart öldökléstl is visszatartóztatta. Hogy a megengedett

prédálás közben az ittas hajdúság egyéb kihágásokat is elkövetett: azt,

rohammal bevett városban s oly szilaj és garázda nép között senki-

sem gátolhatta volna meg.

A beczkói ostrom megfélemlít hatást gyakorolt a németekre

:

« Félnek igen az kuruczoktól, hogy nagy ervel kétfell akarják a

Vagon innend lév földet megtámadni. » (Berényi-napló, 1708. január

17.) Azonban ettl ket egyelre a Vág vizének nagy árja meg-

oltalmazá, valamint azon körülmény is, hogy kivált az Ocskay-dandár

területén a széna, szalma igen megszkülvén, a lovas-katonaság szél-

holtak . . . esett ; ráczot és németet míg az szoroson mag . . . dobokat s zászlókat . . .

tíjhelynél parats . . . túl csak távúi nézte . . . bizonyság, inkább megrezzent Újhelyb . . .

kit adna Isten ! Beczkó (várát is megve) . . . hettük volna, ha tóvá ... de csak két

étszaka . . . s Ebeczky uramék várok . . . valami német hírrel reá . . . oda kellett had-

nunk . . . egynehány helyen ki . . . s minden palizamentumát . . . mint hallom, azon

ráczság , . . volt várában . . . tegnap ál . . . llom, Újhelyben talám ... t az többi is.))

(Eredeti levél, Csajághy saját kezével írva. Nagy kár, hogy ennyire elpusztult.) —
A beczkói ostromról újabban még egy, azon melegében, a Vág-Besztercze vára alatt

Podhragyról 1708. január 19-én gróf Bercsényi fvezérhez írott levele került el Csa-

jdghy-nai'k.^ a melybl kiegészítésül álljon itt íme néhány részlet. Legelször is azt

említi Cs., hogy a szeredi ostrom (1707.) alkalmával ezredébl sebbe esettek közül

Turóczban (a sztubnyai hévvízben) ápolás alatt van még egy jó vitéz kapitánya 7-ed,

vagy 8-ad magával, de tanulatlan sebészük van, ügyesebbet kérne tehát odaküldetni

«Mert most is (és itt áttér a beczkói ostromra) ú. m. 16. Januarij Beczkóra menvén,

alkalmas ostrommal tettünk irruptiót az bels várossára, kit bizony az városbúi 300-ig

való német és rácz ellenség oltalmazott. Legelsben magam, 25 granatéroeimmal és

négy fejszésimmel reggeli 9 óra tájban az kapunak menvén, bévágattam ; az segítket,

hogy bennünk kevesebb kár essék, az árok mellett commandírozván fel az kapunak,

igen kevés kárunkkal jóllehet, irruptiót tettünk, az kétféle ellenségben alkalmasint

vagdalván, dobokat és zászlókat is nyerettem. Talám két granatérosom egy grana-

déros-leitnanttal és három hajdúm veszett az ostromon ; magam ugyan sebben nem
estem : de ruhámon hét vagy nyolcz helyen alkalmas lövések estek, kik miatt bizo7iy,

vagy az (reánk legörgetett) kövek miatt valóban rosszul is vagyok, — de szerencsém-

nek tartom édes hazámért szenvednem ; csak sebeseimet, kik circiter j2-en vannak,

sajnálom, nem tudván ket hová küldenem. Mindazáltal oly reménséggel Ns. Turócz

vármegye felé küldtem, hogy Exciád talám atyaiképpen méltóztatik parancsolni irán-

tok, írván magam is az Ns. Vármegyének.)) (Eredeti, s. k. levél, gyjteményemben.)
Thaly K. : Ocskay László. I. jj
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téré kezd vala hazaszökdösni, s így az ezerek nagyon megritkulának.

Sót az Ocskay-brigáda egyik ezrede, a gr. Eszterházy Dániel-féle,

Berthóty Zsigmond vezényl-ezredes alatti, parancsnokának holmi

véres kihágásokért törvény elé lett idéztetése után, még az év elején

egészen hazájába oszlott.^

Bercsényi már január 20-án tudósítja Lcsérl Rákóczit: ((Ocskay,

Réthey s a többi egyaránt írják: szalma sincs; az nedves üdben
veszni kezdett az katona lova az rossz szalmátúl, — még itt is irtózik

az szalma híritl. Igen félek: hátrább ne kellessék az lineát von-

nom és így az gyaloggal lehetnénk jól ott, alkalmatos helyeken. »^

Tehát a takarmány szke miatt nem a lovast, hanem a gyalogot

óhajtván a Fels-Vágnál szaporítani: Berthóty és Szalay huszárez-

redei helyett Bercsényi csakhamar Esze Tamás és Czelder Orbán

hajdúit indítja az Ocskay-brigádához ; a hol, hogy a gyalogság foly-

vást igen jól szolgált: bizonyítják a beczkói ostromon kívül Winkler

és Révay hajdúi, kik Illavát és Trencsényt szoros zárlatban, s a szi-

léziai és morvái passusokat, Oroszlánk, Lednicze, Vág-Besztercze,

Bicse, Óvár, Budetín, Lietava várakat, Zsolna, Puchó stb. városokat

megszállva tárták. Közöttük a Luzsinszky-féle kis létszámú lovas-

ezer csak összeköt és portyázó szolgálatokat tn.^

Egyébiránt a takarmányhiány jobban gyötri vala a kurucz hadak-

nál, a még kiéltebb Vágón túli földön a németeket, kiknek lovas-

ságát január elején Steinville tábornok épen ezért, a Viarddal ott

hagyott 400-at kivéve, Vág-Üjhelybl mind kivitte Morvába; Verbó

és Nagy-Szombat környékérl pedig túl a hegyen, Szakolcza és

Strázsnicza tájára húzódott a cs. lovasság.^ Csak az áldottabb Mátyus-

földén : Szencz, Diószeg, Galántha vidékén és a szénaterm Csalló-

közben vala jobb dolguk.

1 Ocskaynak 1708. január 9. Bánból Bercsényihez írott levele. (Országos Levéltár.)

2 Archív. Rákócz. V. 515. 1.

3 L. a Berényi-napló följegyzéseit, pl. január 6. és 21-érl, úgy Bercsényi le-

veleit Rákóczihoz. Illava várának január 20-án Morvából, túlnyomó ervel: 2—3000

emberrel történt megélelmeztetését ugyan, Winklerék 7—800 hajdúja nem gátolhatta

meg. (L. a Berényi-napló január 22-iki jegyzetét, és Archiv. Rákócz. V. 523.)

4 Ocskay levelei. — Archiv. Rákócz. V. 519. — Báró Berényi F. naplója, ki

1708. január 23-án írja Hradistyán : «Az németek ma is itt vannak, még többet várnak

Újhelybl, de itt is marad bennek.))
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Bercsényi január 22. és 23-án öt levelét vévé Ocskaynak, úgy
másoknak is, melyek mind a lovas-németnek a Fels-Vág melll be

Morvába és a határokra húzódását jelenték,^ de egyúttal a saját magok

takarmányszükségét és a hadaknak e miatti oszlását is panasziák.

Ocskay Bánból január 29-én írt levelében, — melylyel a trencsényi

alispán kezeihez jutott több rendbeli regálisokat küldi meg, — újra

panaszkodik, hogy «itt nyomorgó hada a keserves postírungbeli szol-

gálat miatt)) már majdnem tönkre megy; hogy tehát további hadi

fáradalmakra is alkalmas legyen: kéri fölváltatását. Mire Bercsényi

azzal felel, hogy Ocskaynak tisztei a községeken <(az tilalom ellen

szedvén feles pénzt^^ : elbb számoljon ezekrl, — majd azután lesz

consolatiója.^

Látszik e jogtalan pénzfölszedésbl is, hogy Ocskay zsarló ter-

mészetét csak nem bírá levetkzni.

1 Archív. Rákócz. 2jl i. h.

<l Lásd és vesd össze a jogtalan pénzfölszedés és saját magának való visszatartás

iránt Ocskay ellen emelt vádját Ottlyknak, nemkülönben magának a fejedelemnek is

Ocskayt annyira compromittáló e tárgyú nyilatkozatát alább.
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Császári részrl Pálfiy ideiglenes fparancsnok. Andrássy Istvánnal Ocskay paczkázik : de meg-

érkezik Dunántúlról Bottyán, kemény rendet szab ; Starhemberg Miksát hadvonalai mögött el-

fogatván, Nyitrara viteti. — A kurucz dandárok létszáma; Ocskay erösbíttetik ; Puchóhoz száll,

megvívja a lisszai határsánczokat és bekalandoz Morvába. — Viard 3000 lovassal Trencsényt és

Illavát megsegíti. A kuruczok hadfelosztása a Vág vidékén, a két hadosztály s hat dandár. Ocskay

a Vágón túl a morva és sziléziai széleken foglal állást s Vág-Beszterczére telepedik. - Révay

hajdúit Pruszkán meglepi Viard, de Ocskay elül visszatér Újhelyre; Ocskay betör Morvába s

600 embert levágat, Bottyán pedig a Vágón és Fehérhegyeken át Ausztriába küldözi száguldóit, —
Pálífyt Heister váltja föl; Viard átcsap a Vágón, de Csajághy visszapuskázza. Ocskay 3000 em-

berrel berohan Morvába, Kremsier felé ; sarczol, hódoltat. Ebeczky Stomfánál két század laban-

czot levágat. — Ocskay ismét, még nagyobb ervel, 5—6000 emberrel tör be Morvába, Wsetin

várát rohammal megvíjja, 700 embert lekonczol s rabul ejt, öt zászlót nyer, és roppant zsákmány-

nyal tér haza; sok morvái helység meghódol; a foglyokon Révay hajdúit váltja ki. — Ocskay

most áll pályájának zenithjén ; igen kemény kurucznak mutatja magát, s az elpártolt báró Pong-

ráczot élesen kárhoztatja.

1708 elején császári részrl változott a fparancsnok. Ugyanis

január közepén Starhemberg Guido Spanyolországba rendeltetvén:

helyére gróf Pálffy János, a bán neveztetett ki a magyarországi csá-

szári hadak fvezérévé, — de csak ideiglenesen. Bercsényinek nem

fért a fejébe, hogy fparancsnokká a bécsi udvar egy magyar em-

bert, egy bármily osztrák katona-szellem, de mégis magyar embert

nevezhessen ki; jól tudá, hogy ez csak édesgetésül történik, ha tör-

ténik, hogy t. i. a magyarok a február 29-ére hirdetett pozsonyi

országgylésre annálinkább elmenjenek. Eleinte, midn Balogh István

január 23-iki levelébl híri vévé, nem is akará elhinni Pálffy kine-

veztetését; s késbb, mikor annak valóságáról meg kellé gyzdnie:

mindjárt átlátott a hálón, megsejté Pálífynak csak ideiglenes fvezéri

voltát, s február i8-iki levelében gúnyosan kiált föl: «Ugy látom,

hogy Pálífy nem állandó commendant, — hanem csak Winter-

König/^^'^ Ügy is volt.

* Archív. Rákócz, V. 538.
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PálfFy január 20-ától február elejéig megvizsgálá a hadvonalakat, s

azzal jelentést tenni Bécsbe, majd a tervezett — de ugyancsak

csonkán maradt — országgylés elmunkálatait segíteni Pozsonyba

ment.^

Azonban magyar részrl is bekövetkezék a parancsnok-változás

:

mivel az öreg Bottyán Keszthely és Pápa tájairól 1708. január ele-

jén megindulván, a hó közepén általérkezett a Dunán, s miután

bátorkeszi birtokán vagy egy hétig megpihent, hadsegéde által jelenté

Bercsényinek, hogy tehát rendelkezésére áll. Kapott is az alkalmon

a fejedelmi helytartó. Mert a gyönge Andrássy István a sok ver-

seng brigadéros között sehogysem tud vala tekintélyt tartani. Egy

hónap alatt teljesen lejárta magát; csak « semminek)) tartották. Ocskay

nyiltan paczkázott vele: január 11. és 19-iki leveleiben Bercsényi

eltt rosszakarattal, ferdítéssel, hamis följelentésekkel vádolá t, —
katonai följebbvalóját!*^ S így tnek, ha nem ennyire is, a többi dan-

dárnokok szintén; ha értesítést kívánt tlök: bolonddá tették holmi

«azt mondják)) -hírekkel, melyeket aztán István úr nagykomolyan

vévén, azokból állítja vala össze Bercsényinek küldött tarka jelentéseit.

Ilyeténkép egészen lejárta magát; csak ült Nyitrán tehetetlenül,

s a kerület a legnagyobb rendetlenségbe merült. Bercsényi ezekrl

kiküldött szárnysegéde által értesülvén, átlátta ezen állapotok tartha-

tatlanságát; örömmel üdvözlé tehát a bár koros, de kemény és szi-

gorú fegyelmet tartó Bottyán tábornok megérkezését, és sietett ót

a vezénylettel megbízni. Korponáról, 1708 január 31 -éri e tárgyban

egyebek közt így ír a fejedelemnek:

«... Megtérvén az hadak közül adjutantom : nemhogy jobban

volnának, — de naponként oszolnak az hadak, és — a ki rosszabb, —
brigadíros uraimék magahitteskednek, Andrássy uramoí semminek

tartják; s bizony, az mint látom, csak az üdnek köszönjék, hogy

eddig is helyben vannak: mert csak híre is az rendetlenségnek, —

1 PálfiFy a hadvonalak vizsgálása közben január 25-én volt Vág-Újhelyben, s

26-án utazott el onnét. (Berényi-napló.) V. ö. Bercsényi február 4-iki levelét : ((Starn-

berg helyett PálflPy János vette kezére a commandót, ki is megjárván az postírungot,

most Bécsbe ment vala.)) (Archív . Rdkócz. V. 533.) És u. o. 538. 1. február i8-áról:

«Pálffy Pozsonban van, az hol az gyléshez keményen készülnek.))

{J L. e levelek eredetijét az Országos Levéltárban.
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ki már az parasztok között is köz, — okot adna az ellenség próbá-

jának. Az ellenség constitutiójárúl bizonyosat csak nem tudnak, aAzt
tnondják'o egész reportuma Andrássy uramnak; valamit mondják^

mindent hiszen^ és maga confu7idálja magát, — Bottyán már által-

gyütt; azt üzente : most frissen van, mit csináljon már? . . . Andrássyt

általküldöm (a Dunán, Antal úr mellé), Bottyánt teszem itt helyé-

ben, — talám megbaltáz az Tuagahitt tisztekben^f*!^

Midn Bercsényi ezeket írá: akkorra az általa úgy látszik már

elbb utasított Bottyán a vezényletet tényleg átvevé; mert már

január 25-én bement Érsek-Újvárba,^ s azután Nyitrára, hol fhadi-

szállását felüté. Es alig vette kezére a parancsnokságot : már is me-

részebben, serényebben, szerencsésebben kezdett folyni minden.

A Vágón túlra küldött legels portyázó csapata Szencz tájékán

elfogta és saját hadvonalai között, hallatlan vakmerséggel s szeren-

csével foglyul hozá Nyitra várába gróf Starhemberg Miksa altábor-

nagyot, a császáriak Vág-melléki parancsnokát.^

A tábori hadak tényleges létszáma 1708 január végén, midn a

vezényletet Bottyán átvette, a tömeges hazaoszlások folytán annyira

leolvadt, hogy a Bercsényi levelei közt látható hivatalos kimutatás

szerint* a négy dandár (Ocskay, Ebeczky, Balogh, Perényi) nem több,

csak 8600 fbl álla. Mert például némely ezredek, — mint Berthóty

Zsigmondé, Deák Ferenczé, gróf Barkóczy Ferenczé — mindenestl

hazamentek, s a többi is ki 200, ki 3—400, legfölebb 6—700 ember-

bl állott. Ocskay ezrede csak egyedül számlált tettlegesen szolgáló

800 embert. Tehát az eloszlottaknak összeszedésére s a hadvonalakba

visszavezetésére, valamint a « qvártélyokból » , az ország bels részeibl,

más ezredekkel, úgy újonczokkal szaporítására a hadaknak, mind maga

Bercsényi, mind Bottyán haladéktalanul elkövetének mindent.

1 Archív. Rdkócz. V. 527—529 1-

2 ((Generális Bottyán János uram ezeltt harmadnappal ide beérkezett,)) — írja

1708. január 28-áról Szluha Ferencz Érsek-jvárból báró Károlyi Sándornak ; s valami-

vel késbb : (dtten már Generális Bottyán János uram a commendó.)) (Thaly : ccBoty-

tyán életei) 192—193. 1.)

3 L. e merész kaland tüzetes leírását (kBottyán életey> 195—205. lapjain, és v. ö.

az újabban napfényre került adatokat, ú. m. Bercsényinek február 27-iki s következ

leveleit, az Archív. Rdkócz. V-ik kötetében.

4 Archív. Rdkócz. V. 532.
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Ocskay dandára január végén is a legnépesebb volt valamennyi

között: 3700 ember; ú. m. lovasság: Ocskay ezeré 800, Réthey

Jánosé 700, Szalayé 500, Luzsinszkyé 400; s gyalogság: Révayé 600,

Winkleré 700 f.^ Egyelre még az elbb Eszterházy Dániel, most

Bottyán ezred- tulajdonossága alatti, azeltt Berthóty Zsigmond,

jelenben Vajda András ezredes által vezényelt, s nemkülönben a

Nikházy György-féle huszárezred is február havában az Ocskay- dan-

dár mellé adatott.- Az ekkor Morvában Hradistyán idz Berényi

Ferencz jelzi naplójában a Trencsény-vidéki kuruczok e szaporodá-

sának híreit: Február 5. «Viard írt ide Új helybúi, hogy Illava felé

sok kurucz gyülekezik*). Február 12. «Volt oly hír, hogy Setin

(Wsetín, morvái város) tájára csaptak volna az kuruczok ». Es e hír

igaz is vala: mert Ocskay, Bercsényi parancsára, Puchótól fként

gyalogsággal a szoros lisszai passusra ütött, s az ott lév határsán-

czot rohammal megvévén, rségét levágatta, de a parancsnokló kapi-

tányt 14 más rabbal elfogá, és egy elnyert zászlóval s rézdobbal

Kis-Tapolcsányra a fvezérhez küldé.^ Lovassága pedig ezúttal, míg

a hajdú a megvítt sánczot rizé, be Morvába több mértföldnyire

kalandozott zsákmányért. Majd a sánczot lerontatván, a gyalogokat

Winklerrel, Révayval, Maszelnikkal Puchóra és Pruszkára szállítá,^

s maga egy rész lovassal megtére Bánba, hol t ismét találjuk. Saját

és Bottyán ezredét azonban még szintén Puchó és a morva végek

1 Ugyanott. Ezzel szemben Ebeczky dandára csak 1400, Baloghé 1900 s Pe-

rényié 1600 emberbl álla.

2 L. Ocskay február 24-iki levelét az Országos Levéltárban, s v. ö. Bercsényi-

nek Rákóczihoz szóló ugyané havi leveleivel. (Archív. Rákócz. V.)

3 Bercsényi, 1708. február 27-én a fejedelemnek Starhemberg szerencsés elfoga-

tásáról írván, folytatja: ((Elhiszem, ezen actus követvén az minapi morvái passusnak

felverését, és onnan is az kapitánt 14 rabbal, zászlóval, dobbal elhozván, — csinál

zenebonát !» (Archív . Rákócz. V. 549.) Ugyané morvái beütésre czélozva válaszolja

Eszterházy Antal Devecserrl 1708. márczius 13-án Bercsényinek: ((Örvendezve olva-

som Exciád leveleibl, hogy a vizeknek egy kevéssé lett apadásával már is Morvába

béportázván a mieink : zászlókat, dobokat, kapitányokat, több tisztekkel együtt fogta-

nak légyen. » (L. Bottyán élete, 206. 1.)

4 Berényi-napló, február 16. : ((Puchcnál sok kurucz vagyon. Az ittvaló németek

vagy Trencsény vagy Újhely felé mennek, csak éjfél után indulnak meg.)) S február
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között hagyá, a kik is Vajda András ezredes alatt mégegyszer betör-

tek Morvába.^

A morvái németek pedig e becsapásokat megbosszúlandók,

február 17-én kiindultak Hradistyából, úgy Ostrowbúl és más he-

lyekrl Baradba, hogy onnét együttes ervel élelmi szállítmányt

kísérjenek Vág-Üjhelybe, s ez utóbbi helyen Viard hadaival is gya-

rapodván, Trencsény és Illava megsegítésére mehessenek. Vág-Új-

helybl azután február 23-án éjjel 3000 lovas érkezett Viard tábor-

nok vezérlete alatt Trencsénybe, és indult meg onnét másnap haj-

nalban élelmi és lszerkészlettel Illava számára. Ocskay február

24-én errl hírt vesz, s Bánból Machnács és Trencsény-Hévvíz felé

tüstént két lovas-ezredet küld Viard hátába; maga írja e napról

Bánból, Bercsényinek:

« Szintén ez étszaka 3000-ig való németség Vág-Üjhelybl Tren-

csénbe penetrálván, Illava felé mai hajnalban nyomakodott. Magam
nagy készséggel örömest sarkalására indulnék : de mivel magam regi-

mentje egészlen Vajda András urammal még oda vagyon Trencsén

vármegyében: arra való nézve magát Nikházy György uramot válo-

gatott két ezerbeli katonasággal Machnóczra, Hévvíz (Teplicz) felé

expediáltam, oly instructióval, hogy ha Illaván feljl nyomakodása

történnék : azonnal sietséggel tudósítani el ne múlasson Kglme,

hogy azon serénységgel Generális Csáky Mihály uram corpusával

arra felé nyomulhassunk ; kirl is említett Generális uramat Ngát

tudósítottam.

»

'^

Ocskay itt Csáky Mihály tábornokról és ennek hadosztályáról

beszél. Bercsényi ugyanis, mivel feljve hozzá Kis-Tapolcsányra oly-

annyira kegyelt sógora, gróf Csáky Mihály is, — azért ennek ked-

véért egyet gondolt. Minthogy a Zsolnától Puchón, Bánon s a Vág-

vonalon le Komárom-aljáig és innét az Esztergommal szemközti

Kéméndig, Párkányig elnyúló csapatok fölötte hosszú vonalát egy

ember úgy is nehezen mozgathatja és kormányozhatja, (mint szintén

a németeknek rövidebb hadvonalát is Pálífy alatt több tábornok

17-én ismét : oMa is elment egynehány commendérozott német jhely felé, — muni-

tiót vittek oda.)) Február 20. cPruszkin feles kurucz gyalog van.»

1 Ocskay márczius i-jei levele. (Orsz. Levéltár.)

{2 Ocskay eredeti levele az Orsz. Levéltárban.
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vezényli vala), — tehát, gondola, is két tábornokságra osztandja

hadait. Ehhez járult még az, hogy a rátartós Ocskayval oly kemény

parancsnok alatt, a min Bottyán, ezer baj lett volna; neki olyan

lágy tábornok kellett, mint Csáky, hogy a maga szája íze szerint

járhasson alatta.

Ekként, a téli szállásokból kivonulandó csapatokkal úgy is hat

dandárra szaporodó Vág-vidéki hadtestet Bercsényi Bottyán- és

Csáky-hadosztályokra különzé. A fbbik vezényletet, melynek terü-

letébe Ersek-Ujvár és Nyitra is esett, megtartá Bottyán^ ki alá

helyeztettek: i. Berthóty István brigadéros és újvári parancsnok

dandára, ú. m. az Ersek-Üivártt lév gyalogság, névszerint Nyáray

Ferencz ezrede és Radics András egy zászlóalja ; Géczy Gábor

huszáraiból négy század Újvárban, Ebeczkyébl két század Eszter-

gom eltt, és Somogyi Ferencz ezeré Udvardon. 2. Balogh István

dandára: Szalay Pál ezeré Ledrécz táján, Nyitra mellett; Balogh

Istváné, Fústl Nyitráig, az Eszterházy Dániel-Bottyán-féle ezred —
mely tehát Ocskaytól elrendeltetett, — az elbbi két ezred között

szintén Nyitra felé, és Géczy Gáboréból két század Nyitrán.

3. Esze Tamás gyalog-dandára : Esze két zászlóalja Szalakúz táján,

báró Andrássy Pál és báró Révay Gáspár egy-egy zászlóalja Czété-

nyen, s Lóczy Andrásé Nyitrán.

Ezen hadosztály csapatai Esztergom, Komárom alá, úgy Sellye,

Szered, Galgócz, s a Vágón túl Nagy-Szombat, Galántha, Szencz,

Diószeg, és Pozsony felé, valamint a Csallóközbe portyáztak, és

Pálflfy haderejének derekával állának szemben.

Csáky Mihály osztálya pedig ekkép álla: i. Ebeczky-\iX\g2iá2i\

Ebeczky, Barkóczy, Deák Ferencz, Csáky Mihály, Réthey György,

Nikházy György és Orosz Pál lovas-ezredei, — némelyik igen gyönge

létszámmal — Ripénytl kezdve a Temetvény mögötti ú. n. « Árkokig »,

szóval az azeltti helyzetben, Nagy-Tapolcsány székhelylyel, hogy

Ebeczky folyvást oldala mellett lehessen tanácsot adni a tapasztalat-

lan és ingatag Csákynak. 2. Br, Perényi Miklós gyalog-dandára, régi

helyein, ú. m. Perényi két zászlóalja Bánon följl Motesiczen,

Csajághy két zászlóalja Podhragyon, és Czelder Orbán egy zászló-

alja Bodokon. 3. Ocskay László dandára. Lovasság: Ocskay,

Réthey János és Luzsinszky Sándor ezredei «Vág vizének két szél-
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jén». Gyalogság: Winkler Vilmos két zászlóalja Puchón, Illaván és

báró Révay Imre egy zászlóalja Pruszkán.^

Feladata vala különösen az Ocskay-dandárnak Trencsény, Illava,

Beczkó várak szorongatása, portyázás Vág-Ujhely alá és be Mor-

vába. A Perényi- és Ebeczky-dandár, mint azeltt, úgy ezután is

folyvást segélyére mehet Ocskaynak, nagyobb ert igényl hadmve-
letekre.

Ez volt tehát a fvezér által alkotott új beosztás, mely — némi

apróbb változásokkal — egész a nyári táborozásig fennálla.

Bercsényi már február i8-án írja Rákóczinak: ^<Ocskayt két

regiment lovassal és három batallion gyaloggal küldtem túl az Vágón,

Morva és Szilézia közt való szélekre postírungban, és extendáltam

az lineákat Csáky Mihály uram commandója alatt. Bottyán Nyitrára,

onnan le Újvár s Esztergom eleiig mégyen ennek commandója, úgy,

hogy Morvától Esztergámig in continuo lesznek az postírungok az

két generális alatt. Magam in Kis-Tapolcsán várom az üdt s az

isten áldását, — csak érkezhetnék (az ország beljébl) az had)>.^

S február 27-érl megint ismétli: «Az portázásban és vígyázásban

semmi el nem múlik. Ocskay túl (a Vágón) Morva szélére megyén,

Bottyán mit dem rechten blinden Augh auf den linken Fligell, Csáky

halbrechts futtatni fognak azalatt ».^

Láttuk, hogy már február i8-án azt írta: «Ocskayt küldtem túl

az Vágón stb.)). — A dandárnok azonban még 24-én is (mint szin-

tén láttuk) Bánból datál; st az imént, február 27-én Bercsényi is

még így beszél: « Ocskay túl megyen^K A dolog magyarázata az,

hogy a kiadott order, a Vágnak újólagos áradása miatt, csak február

két utolsó napján hajtathatott végre, a mikor Ocskay csakugyan a

Vágontúlra, a morvái és sziléziai szélekre telepedék, s márczius i-én

Vág-Beszterczérl ekként tudósítja Bercsényit:

«Exciád utóbbi kegyelmes dispositiója szerint rendeltetvén ide

a Vág-mellékére : azon dispositiók szerint dislocáltam is az hadat

Vág mellett lev tractuson, egész Vág-Beszterczéig, és nem tovább.

1 *Az corpusok subdivisiójay> czím egykorú másolat, gyjteményemben.

t Archívum Rákóczianum^ V. 540.

3 U. o. 554.
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Az hajdúság is oly helyeken, oldalt, hegyek alatt vagyon, hogy nem

félthetni. Itt azért már minden igyekezetemmel a szükséges jó vígyá-

zásokat szorgalmatosan observálom. Most semmi olyas híreim nin-

csenek, hanem három compagnia sárga német morvái passusokra

érkezett; hihet, minapi Vajda uram irruptiójára nézve azon passusok-

nak rzésére rendeltetett oda; mindazáltal arra is reflexióm lészen.

Szalay Pál uram fstrázsamesterét frnagy) Exciád parancsolatjához

képest innen elcommendírozván, útjában tegnapi napon Hava mellett

menvén, haragjában az várost fölégette egészlen )).^

Ha a térképre tekintetet vetünk, — látni fogjuk, hogy Ocskay

dandára ezen morva-széli, Vág-melléki, V.-Beszterczétl lefelé Prusz-

káig, Nemsováig nyúló állomásaiban is megtartá Tepla és Trencsény-

Héwíz felé összeköttetését a Motesicztl Bánig fekv Perényi-, és az

ezzel érintkez Ebeczky-dandárral.

A császáriak pedig — kiknek most Pálífy János-féle hadteste

22 ezredbl áll vala — még folyvást a régi állásokban feküdtek:

gróf Löwenburg és Krumpach tábornokok Morvában, Steinville

Szakolczán, Viard Vág-Ujhelytt, Hartleben Nagy-Szombatban, Ga-

lánthán, Tollet Szereden, maga pedig Pálífy Pozsonyban és a

Csallóközön. A hadak Vág-Újhely táján hol apadtak, hol áradtak

Morvából, a honnét az ezredek újonczaikat, fölszereléseiket stb.

kapták.''

A Vágnak lejebb még mindig ers árja, a nagyobb hadmve-
leteket Szered táján most is akadályozá. Nekünk azonban most csak

Ocskayval van dolgunk, — pedig túl a Vágón, a határokon álla. Föl

is használá ezen helyzetét: apró portákkal úntalanúl háborgatta

Morva széleit, s a mellett, míg egy rész hajdúsága Illavát tartotta

zárlatban: fürge lovasait sren száguldoztatá Vág-Üjhely és Tren-

csény alatt, úgy, hogy az erdítvények falai közül nagyobb födözet

nélkül senki ki nem bátorkodhatott.

Pálffyt ezen állapot természetesen, nem kevéssé bosszantá

;

igyekezett azért, hogy az alkalmatlankodót hátrább tolhassa, mieltt

1 Eredeti levél, az Orsz. Levéltárban.

2 L. Bercsényi-nék 1708. február második felében, különösen a hó végével írt

leveleit Rákóczihoz. (Archív. Rdkócz. V.)
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Új állásában jobban megfészkelhetné magát. Parancsot külde tehát

Viardra: támadja, vagy ha lehet, lepje meg Ocskayt. Viard — a csá-

szár egyik legügyesebb lovas vezére — Nagy-Szombatból, Verbó,

Csejte és Új hely tájékáról nagy csendben össze is von 2000 lovast,

márczius 8-án este kiindul Vág-Újhelybl, s az éj födözete alatt

folyton nyomulva, másnap, márczius 9-én reggel Pruszkán vigyázat-

lanúl meglepi Révay Imre 6—700 fnyi hajdúit. E túróczi tótokbúi

álló csapat a túlnyomó ellenség láttára megriad, s némi védelem,

egynehány sortz adása után széjjelszóratik. Viard a zavarban elnyeri

nyolcz század-zászlójukat, közlök állítólag 400-at levág vagy rabul

visz Trencsénybe ; s Révay is csak a mellette állomásozó 400 huszár-

nak köszönheti vala, mint a kik a visszavonulást födözék, hogy meg-

maradt 2—300 emberével Puchó felé elmenekülhetett.'* Azután, ép
ezred által váltatván föl, ment haza, megcsonkúlt ezerét kiegészíteni.^

Viard a nyert zászlókat Pozsonyba küldé PálíFyhoz, — de Ocskay

üldözésére följebb, (Trencsénytl, Illavától messzire) nyomulni nem
tartá tanácsosnak. Visszatért Ujhelyre.

Ocskay pedig, a dandára egy részét képez Révay-ezreden ejtett

csapást megbosszulandó : csakhamar fölkészült, összevonta Puchónál

hadait és márczius 20-ika táján a lisszai szorost riz három század

1 Báró Berényi F. naplójegyzetei: Pozsony márczius 10. ((Bán uram (Pálfíy) olyan

ordert küldött Viardnak Újhelybe, hogy Illavánál az ktiruczokat üsse meg ; úgy mond-
iák, hogy circiter 2000 emberrel el is indult.)) Márczius 11. ((Olyat beszéllettek, hogy

az németek Ocskay persecutiójára mentek által az Vágón. » Márczius 12. ((Ma nyolcz

zászlót küldött Viard, Pruszkin verte föl Révay Imre hajdúit; úgy referálják, hogy

400-at vágtak le bennök és 190 rabot hoztak.)) — Huszár József értesíti Szent-Mihály-

ról 1708. márczius 13-én Szendrei Török András udv. kapitányt: «Éppen ez órában

iött ollyan hírem, hogy propter incuriam Dominorum Officialium, az ellenség Morván

által megkerülvén a mieinket, Pruszkin lév Révay Imre uram ezerét, — a ki egy-

néhány salvé után parolára feladta magát — az ellenség egészlen deleálta.) (Eredeti

levél, 2.7. Országos Levéltárban.) A Theatrum Europaeum pedig igy említi ezen

eseményt: cDie Malcontenten zogen sich zusammen Illowa weg zu nelimen, aber der

Oberst Viard brach den 8. Mártii mit einiger Mannschaft gegen sie auf, den Weg auf

Trencsin zu nehmende. Als er aber hörete, dass der Gegentheil bey Bruska (Pruszka)

stehet : eilte er dahin, traf den 9. dito das Heyducken-Regiment des Révay mit sammt

400 Hussarn an ; erlegte 400 Mann, bekam auch eine Anzahl Gefangene und 8 Fahnen

zur Ausbeute.)) (Frankfurt, 1718.) V. ö. D. D. kurucz kémnek 1708. márczius 12-iki

tudósítását Szent-Iványi Márton rnagyhoz, a vörösvári Rákóczi-levéltárban.

jj Bercsénvi levelei Rákóczihoz. (Archív. Rákócz. V.)
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« sárga németet)) megrohanta, s részint levágván, részint elfogván,

nagy gyorsasággal rontott be Morvába.^ Itt, a szokott zsákmánylás,

égetés, marhahajtás mellett, egyebek közt valami búcsújáró tömegre

akadtak; a kik holmi kerített templomkastélyba vonva magokat,

védelmet kísérlettek meg, — sikertelenül. A rohamban felbszült

kuruczok mind a 600 fnyi tömeget kor- és nemi különbség nélkül

halomba vágták. Igy^ és nem másként kellett e kegyetlen öldöklés-

nek történni; mert, hogy jámbor búcsújárókat minden ok nélkül

lekaszaboljanak : arra példa az egész kuruczvilágban nem fordul el.

Kútfnk — Kolinovics— nagyon hiteles, egykorú író, —- de csak a

leöldöklés tényét említi, okát nem.*^ Kihívó ok nélkül pedig ilyen

tényt, kivált a vakbuzgó katholikus Ocskay, végbe nem vihetett.

Márczius közepén Bottyán, hajókon is szállított át 2—300 fbl
álló válogatott lovas csapatokat a Vágón ; így olvassuk, hogy egy

ily csapat Galánthánál németeket vagdalt le; s 300 kurucz még a

Fehérhegyeken is átosonván, márczius 14-én Malaczka táján mutat-

kozott, és 21 -én Ausztriába ütve, ott néhány falut fölégetett. Más

csapatok ismét a Csallóközben szállásoló németek nyugalmát hábor-

gatták gyakorta.^ Ocskay pedig, mióta a lisszai szoros megnyílt

eltte, folyvást küldözgetett Morvába apróbb csapatokat; st már-

czius végnapjaira a tétlenül pihenni nem tudó Bottyán indítványára

combinak nagyobb hadmüveietet terveztek, — ú. m. a Vágontúlra

1 Berényi F. márczius 21-éró'l : «Ma olyan hír volt, hogy Morvában tizenkét-

ezerén mentek bé.)) Másnap e hír ismétldik, és a morvái posták elmaradnak. A Thea-

tnim Europaeum is említi, mindjárt a Révay Imre hajdúi esete után, a morvái hatá-

rokon való pusztító betöréseket.

2 Kolinovics, Hist. Libri XEL. 676. 1. így ír: ((Circa hos dies (25. Martij) cohors

Confoederatorum e castris, ut creditur Ocskayanis, irrumpens in Silesiam^ 600, omnis

setatis, ordinis ac utriusque sexus personas, quse honori Divse Magdalense piám cele-

brabant processionem, sine miserere contrucidat.)) Kolinovics itt, úgy hiszsztik, hibásan

említi Sziléziát, Fels-Morva helyett; mert i. a Sziléziába vezet' jablunkai szoros

Ocskaytól igen messze, háta mögött esett ; mert 3. Rákóczi Sziléziát, melylyel keres-

kedelmi összeköttetésben áUa, mindig kímélé, és kímélé — különösen 1708-ban —
politikai okokbúl is : miután a sziléziai protestánsok a császár ellen nyugtalankodtak

s nyílt lázadásra készlének, a miért is Rákóczi egyenesen szövetkezni akart velk;

3. a Berényi-napló és a Theatrum Europaeum morvái, s nem sziléziai száguldozásokról

szólanak.

3 Báró Berényi Ferencz naplójegyzetei, márczius haváról.
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való általános támadást. Bottyán ugyanis, be nem várhatván a Vág
apadását, Magyar-Sóknál hidat akart vettetni, s összes hadaival a

németek sellyei, galánthai, diószegi hadállásait, úgy Nagy-Szomba-

tot megtámadni, s Pozsony eltt foglalni állást. Ezalatt Ocskaynak

a maga dandárával ismét Morvába kell vala minél nagyobb zajjal

beütnie, Csákynak pedig Ebeczkyvel és Perényiékkel — lovassal,

gyaloggal — lUavát és Vág-Újhelyt körlszállani és ostrommal fenye-

getni. De Bercsényi, a Vág nagy árját s az ebbl származható

veszélyt tekintve, Ocskay betörésén kívül, a terv többi részét nem
engedé megvalósítani.^

Ezenközben fölolvastattak 1708. márczius 26-án, a pozsonyi

csonkán maradt országgylésen Rákóczi és Bercsényi válaszai a

nádorhoz, melyekben a saját és a Confoederatió birodalma alatt lév
vármegyéknek e gylésben részt nem vehetését indokolják. S ezzel

megsznvén a remény, hogy a Rákóczi-pártiak talán mégis meg fog-

nak jelenni, — azonnal megsznt Pálífy János «Winter-König»-sége

is; már harmadnapra, márczius 28-án Pozsonyba érkezett az új fpa-

rancsnok, a magyargylöl, kegyetlen Heister Siegbert s egyszersmind

a k. k. Hof-Kriegsrath rendelete Pálífyhoz : adja által a vezényletet

Heisternek, a kinek maga is alárendeltetik. Heister már márczius

29-én meg is indult a császári hadállomások fölött szemlét tartani.^

Ekkép teljesedék Bercsényi jóslata.

Azonban e parancsnokváltozás nem gátolá Balogh István s

Ebeczky lovasait abban, hogy a Vágón, a mikor ennek árjai enge-

dek, ezentúl is átcsapdozzanak, és nem gátolá Ocskayt sem kisebb

csapatainak Morvába küldözgetésében,^ sem pedig abban, hogy egy

1 «Már Bottyán hidat akart csináltatni, Ocskay Morvának menni Csáky lUavá-

nak s Újhelynek, — de már haiti én, mert festina lente az nagy Vágón által!)) írja

Bercsényi 1708. április 2-án Beszterczebányáról a fejedelemnek. (Archív . Rdkócz.

V. 592.)

<l Berényi-^iapló, iyo8. márczius 26. Pozsonyban: (^Ma sessió volt; az palatí-

nusnak szóló Rákóczi és Bercsényi leveleit elolvasták, azután váradi püspök és Nádasdy

Tamás uram által az alsó táblához küldték.)) Márczius 28. ((Generális Haister érkezett

bé ma. Bán uramnak is decretuma érkezett, hogy az commendót assignálja Haister-

nek.)) Márczius 2g. ((Haister ma mene el az postírungokat meglátni. Az kuruczokról

mondották, hogy noha nagy a Vág vize: de hat zászlóalja általgyütt Verbó felé.»

3 ((Morvában ismét szerencsésen jártak (Ocskayék) ; most apróbb portáink járják
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nagyobbszerü újabb berontásra tömegesebb ert ne vonjon össze.

Ugyanis titkos correspondense a trencsényi plébános útján oly dol-

gokrúl értesült Morvából, hogy czélszerúnek tartá a nagyobb be-

ütéstJ Másként is, Ocskaynak márczius 20—21-iki ersebb beron-

tását Viard azzal torlá meg, hogy e hó 30-án Vág-Ujhelyrl 2000

emberrel általcsapott a Vágón, Ó- és Új-Lehota felé; de Csajághy

hajdúi idejében észrevévén t, jól megpuskázák és visszazték.^ Ocs-

kay tehát meg akará mutatni Viardnak, hogy nagyobb sikerrel fog

járni Morvában!

Összevona április 5-én ismét a lisszai szoros nyílásához Puchó

mellé 3000 embert, lovast, gyalogot ; 6-án berontott Morvába, s

hegyen-völgyön át Kremsier irányában tartott. Útjában több enge-

detlen falut feldúlván és égetvén, néhány mértföldnyire a határon

bell, Wisowitz városa alatt állapodott meg. Szokás szerint elbb
hódolásra szólítá fel ket ; és mivel a város erre hajlandónak nyilat-

kozók: Ocskay föl nem égettette, hanem tüzváltságot és posztóbeli

sarczot adata velk, s néhány elljárójokat kezesekül elhozván, a

várba vonult 40 gyalog-némettel nem tartá érdemesnek veszdni, —
hanem eljött sarczczal és zsákmánynyal. Mire 9-én a szorosokhoz

érkezek: azok már akkor meg valának puskásokkal rakva, s Ocs-

kayék sürü lövések közt hatoltak rajtok át, de mégis kár nélkül,

minthogy a félénk morvái pór puskás csak messzirl merészel vala puf-

fogtatni hegyei közül.^

már ismét Morvát)) (Bercsényi, Beszterczérl, április 5. Archív. Rákócz. V. 607.). Egy
nappal elbb gróf Csáky István még arról panaszkodik, hogy ((Vág vizének árja miá

(márczitis végén) nem sokat próbálhatunk által, noha váltig igyekezik Generális

Bottyán uram.)) (Eredeti levél, Beszterczebányáról 1708. április 4-érl, báró Károlyi

Sándorhoz. Károlyi-levéltár.)

1 Archív . Rákócz. V. 592. 1.

2 U. o. 623. 1. és gróf Csáky Mihály levele Nagy-Bossányból 1708. április 2.

Bercsényihez : ((Ezeltt negyednappal 2000-ig való német hirtelen kicsapván Lehotákra,

kit is hamar észrevévén Csajági uram, a gyalogsággal a szorosok felé tartván, nem
sokáig késett; a mint is a hátúljárójával jól megpuskáztak, alkalmas marhát és sze-

kereit elnyervén, magokban is egynehányat elejtettek.)) (Eredeti levél Vörösvdrtt.)

3 Bercsényi írja Rákóczinak Beszterczérl, április 11. : «Ocskay most ment bé

Morvába, 6. prsesentis, mintegy 3000 emberrel ; még nincs hírem felle ; hiszem Istent,

jól jár, s csinál lármát.)) És már ugyané levél utóiratában: cOcskay tudósítását veszem

Blaskovics által ezen órában ; az ki Morvábúl érkezvén, relatióval magát küldte, hogy
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Ocskay alezredesét Blasskovich Istvánt küldé Beszterczebányára,

jelentést tenni, Bercsényihez. Bottyán pedig azalatt, míg Ocskay Mor-

vában jára: más oldali diversió gyanánt Ebeczky portáját egyidejleg

a Fehérhegyen túlra küldte volt, a hol is ez Stomfánál két század

labanczot eltörlött, s egy kapitányt és egy hadnagyot i6 legénynyel

foglyul hoza."^

Ocskay midn Morvából visszatért, ismét elbbi állomásait fog-

lalá el, Vág-Beszterczétl Illaváig, Dubniczáig. Bercsényi most,

Beszterczebányán április 14-én oly utasítást adott számára Blassko-

vich kezébe, hogy mivel, íme, a morvái beütések jó sikerrel járnak,

a katonaság pedig a feles nyereség folytán mindinkább kedvet kap

és úgy lesz örömmel más hadi vállalatokra is fordítható : tehát a

dandárnok újból személyes vezérlete alatt még egy nagyobbszerú

betörést tegyen Morvába, mieltt május elején a szokott ((füvell

táborok)) megalakíttatnának. Ezen újabb morvái beütésre mellé ren-

deltetnek saját, Nikházy és Luzsinszky ezeréin kívül, még Deák

Ferencz és Guldenfinger János lovas-ezredei, továbbá Perényi és

Csajághy gyalogságának egy része, a Czelder-féle egy batallion-on

és az Illava zárlatát eszközl Winkler-hajdúkon följúl. Hogy pedig

e jelentékeny ervel Morvában minél beljebb hatolni és hosszasab-

ban tartó hadmúködésekhez is fogni ideje lehessen, s attól ne kell-

jen tartania, miszerint a másfélezer gyalog mellett összesen két-

Puchón bell liat mértföldnyire, valami Vizovics nev várost vertek fel: de az várá-

ban 40 gyalog német volt, — azt ott hadták; az várost fel nem égették, minthogy

holdúlásra ajánlották magukat, hanem az embereikben kihoztak zálogul. Útjokban

égettek falukat ; de rettenetes szoros passnsnak mondja, úgy, hogy két mértföldnyire

is puskázás között gyüttek, — ellepte az hegyeket az morvái puskás. De csak távulrúl

ldöztek, úgy, hogy egy katona s egy hajdú esett sebben csak. Marhát, posztót hoztak

felessen.)) (Archív. Rdkócz. V. 627—628. 1.)

* i?/^Od:srz írja Kassáról április 16. Károlyinak: «Épen eddig írván levelemet, veszem

Bercsényi úrieveiét, hogy mindezen sáros, vizes idkben is Ebeczky portája általmenvén

az Vágon, Pozsony elein Stomfának fordult és ottan két compániabéli labanczot

egészen eltörlött, s egy kapitánt 18 rabbal elhozott. Ocskay is hódoltatott Morvában.))

(Bottyán élete, 213. 1. V. ö. Archiv. Rdkócz. V. 634.) Ugyanerrl így értesíti maga

Ebeczky István Bánról 1708. április 8. gróf Csáky Mihályt: ((Portásaim, Istennek hála,

szerencsésen jártak: mert Paluska két compániáját eltörölték Stomfa tájékán; a kik

közül rabul hoztak i8-at, az egyik kapitány, az másik hadnagy, egyik pedig trom-

bitás, a kit magamnak kivettem közlök.)) (Országos Levéltár.)
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harmadfélezer lovassal rendelkez Viard császári tábornok a hátába

nyomulván, ekként két tz közé szorulhat és visszavonulási útját

elvágják: tehát Csáky tábornok egyidejleg utasíttatik, hogy a

mint Ocskay Morvába indúland, viszont az Ebeczky- és Pe-

rényi-dandárokkal a bánkai vagy lukai kelkön átmenvén a Vágón,

oly « kemény portázásokat tétessen az újhelyi német (Viard) ellen)),

hogy az helyébl ki ne mozdulhasson. Míg azonban ezen hadm-
veleteknek alkalmas ideje eljne: addig Ocskay csak tartsa cso-

porton a gyalogságot Illava köri, s azután a kell pillanatban

tegyen hírt Csákynak. Mikoron pedig majd Morvából vissza fog

érkezni: akkor a gyalogságot helyheztesse el ott a hévvizek

(Trencsény-Teplicz) táján, a machnácsi szoros védelmére, s a lovas-

sal Chinorán környékén szálljon füvell-táborba, mint a honnét úgy

Trencsény, mint Újhely felé egyaránt vigyáztathat. Erre nézve egyéb-

iránt még bvebb utasítást veend."^

Csáky és Ocskay, Bercsényinek ezen rendeletéhez tartották

magokat, s lestek az alkalmat a morvái hadmködésre, melylyel

párhuzamosan Bottyán tábornok is a galánthai német hadállomást

volt fenyegetend. Április vége felé Ocskaynak híre érkezett — talán

ismert correspondense a trencsényi plébános, avagy kémei útján, —
hogy Morvában Wsetín várost tetemes helyrséggel rakták meg a

császáriak, s erdíteni kezdik. Ez nyilván Ocskaynak újabb, a lisszai

szoroson át intézett betörései folytán történt : mert Wsetínbl e

szorost, — úgy mint Brunowból a vlárait, s Baradból a hrozinkóit és

sztrányait — uralni s a határokat födözni lehet. Wsetín erdítéseit

tehát meg kellé gátolni, a mely végbl itt vala az id a betörésre,

annálinkább, miután a Vág is kissé apadván, az átkelés Csákyék-

nak Bánkánál lehetnek mutatkozék.

* Bercsényi Ocskaynak szóló ordere, gyjteményemben. (Egykorú Tudsolat.)

V. ö. ugyan Bercsényinek 1708. április 14. Beszterczebányáról Rákóczihoz irott levelét

:

«Ocskayt parancsoltam renoválni portáját az minapi után, ugyan maga, keményebben,

egy-két fordulással, az füvelló' eltt.)) Továbbá : «Megyek innen Bajnóczra, mindjárt

túl az hegyen van Hava köri Ocskay, innen Csáky; megvizsgálom, quid potem ? és

úgy szállítom fel Ocskayt túl az Vág mellékérl innen, az chinoráni rétekre, az honnan

Trencsén s Újhely felé szeme lévén, mindenre ráér Morvában is.)) (Archiv. Rákócz.

V. 631. 1.)

Thaly K. : Ocskay László. I. lg
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Ocskay tudata e körülményeket a füvell táborok elrendelése

végett épen Nagy-Bossányba érkezett Bercsényivel, ki ott Bottyán-

nal és Csákyval hadi tanácsot tartva, április 29-én kiadá a parancso-

kat a fönt elrendelt morvái próbára.^

E combinak betörés május elején történt,— teljes sikerrel. Ugyanis

míg Bottyán a csallóközi, galánthai, sellyei, szeredi, nagy-szombati

császári hadállomásokat sr és kemény portyázásokkal nyugtalanítja,

Csáky pedig Ebeczkyvel Vág-Ujhelyt környékezi vala: azalatt Ocs-

kay öt lovas ezerrel és öt gyalog zászlóaljjal — összesen tehát 5—
6000 emberrel,- — a lisszai szoroson át Morvába ront. Itt seregének

balszárnyát diversióképen délnyugatnak küldi, maga pedig a fer-
vel északnak, egyenesen Wsetín felé tart. « Rákóczi villáma » megint

gyorsan s váratlanul vágott be oda, hol alig hitték. Gr. Löwenburg

és báró Krumpach tábornokok épen azeltti napon tekintették meg a

wsetíni erdítéseket, melyek egy cseh-morva grófnak, elbb hutowi het-

mannak— tehát ezredesnek— parancsnoksága alatt állottak, öt zászló-

alj nemzeti hader és a polgárrség védelme alatt. A császári táborno-

kok, a szemlét végezve, állomáshelyeikre távozának, — szerencséjökre :

mert, ha csak egy napot késnek, Ocskay ott lepi és elfogja ket.

A wsetíni erdítvények még nem voltak ugyan egészen készen,

mindazáltal már védhet állapotban; és ezért parancsnokuk az ott

termett magyarok hódolási felhívására lövésekkel felelt. Ocskay erre

szabad zsákmányolást hirdetve hadai között, rohamra vezényelt.

A kuruczok csakhamar elfoglalák a sánczokat, s a roham tüzében a

védk közül Kolinovics szerint^ 500- at, báró Berényi Ferencz nap-

lója szerint pedig 700-at ^ a parancsnokló ezredessel együtt levágtak,

1 U. o. 644. 1. és április 30-áról Nagy-Bossányból írja Rákóczinak: ((Az gyalogság

úgy is ott Trencsén köri lévén, hogy üttetlen ne hagyja ott Morvát: Ocskay mellé

rendeltem 5 regiment lovast, és 5 battallion gyalogot Szetin felverésére, kit most

kö-rülsdnczolni kezdettenek. És, hogy az újhelinek is mulatsága lehessen : Csáky Mihált

parancsoltam Újhely alá menni, ha az víz engedi, lesre ; ha nem engedi : fitogassa

magát, Bottyán penig Galántha köri.

w

2 Ennyi jön ki a tényleges létszámok szerint ; tehát Kolinovics téved, midn
8ooo-et említ, ha csak fölkelt nép is nem csatlakozott hozzá.

3 Commentarii, Nemzeti Múzeum 389. és Hist. Libri XII. 687.

4 1708. május 13-iki naplójegyzet: ((Morvábúl vettem leveleket: Sokan csinta-

lankodnak az kuruczok, Setínt talán meg is égették az várát. Pálmát nem tudják,
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részint rabul ejtenek. A morvái hadnak mind az öt zászlaját elnye-

rek, tömérdek fegyvert, hadiszert, posztót, marhát s egyéb zsák-

mányt foglaltak: mert Wsetín városa mellett, még ott köri lév

kilencz községet is kiraboltak s azután porrá égetének. A délnyu-

gatnak küldött balszárny pedig a Morva vize melletti Stampsen

helységet, továbbá Stueln és Western városkákat vette be és pré-

dálta, égette föl, az elsbb helyen egy dragonyos-csapatot is fel-

konczolván.^

Egyszóval, e beütés egyike volt a legsikerültebbeknek, mert

I. Wsetínt mint várat megsemmisíté ; 2. az ellenségbl 700-at eltör-

lött; 3. a katonaságot gazdag nyereséggel jutalmazá, s ennek követ-

keztében harczias kedvét igen fokozta a jövre; 4. Morvában nagy

félelmet és riadást okozott; 5. diadaljelekben, fegyverekben, és fog-

lyokban is tekintélyes nyeremény szereztetett ; végre 6. a nagy

ijedtségben számos morvái helység meghódola s védleveleket váltott.

Bercsényi május 9-én még nem tudá e morvái expeditió ered-

ményét,- de e hó 12-én már Beszterczebányán tisztelkedett nála a

szerencsésen visszaérkezett Ocskaynak alezredese : Blasskovich István

a nyert zászlókkal, egyúttal jelentvén, hogy dandárnoka a Wsetín-

bl hozott foglyokkal Révay Imrének Pruszkán rabságba esett

68 hajdúját Trencsénybl mindjárt kiváltotta.^

elvitték-e, vagy levágták? Az volt huthói hajtman ment volt oda hajtmanságra, —
azt megölték, föld népét 700-ig valót kit megöltek, kit rabul vittek.

»

1 Kolinovics, Hist. Libri XII. 687.

^ E napon Kis-Tapolcsányról ekként ír a fejedelemnek: aOcskay és Csáky

Mihályrúl semmi hírem, mint jártának oda? Ocskay ngyan bement (Morvába); el-

hiszem, aem veszt, ha keveset nyer is.» (Archiv. Rákócz. V. 655.)

3 Bercsényi, Beszterczebányáról 1708. május 12. Rákóczihoz: Blaskovies uramot

elrebocsátom az nyert zászlókkal, hogy Morvában való szerencsés járdsdrúl Ocskay

uramnak maga tehessen relatiót. Nem igen szemrevalók ugyan az zászlók: de valent

satis pro augenda fáma et faciendo bono sanguine. Mikor ott érhették volna Leven-

burg és Kinimpach generálisokat, kik egy nappal elbb mentek ki onnan Setínbl,

úgy sokkal híresebb szerencséjek lehetett volna; így is jobb semminél, s kivált azért,

hogy prsesidiumot akartak csinálni belle. Hódolt is meg egynehány falu azon

úttal. Ezt meglehetne cum declaratione íratni az küls országra is ; lám, k kisebbet

is hírrelnek! Az hozott rabokon már is Révay Imre szegén rabjait váltotta ki

Ocskay, — talám 68-at küldött bé, ide penig kettt hoztak az javában.)) (Archiv.

Rdkócz. V. 656.)

12*
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A zászlókat május 15-én nyújtotta át az egri táboron az alez-

redes, Rákóczinak.^

Ennyi hadiszerencse járulván, íme, az elz 1707-ik évi sikerei-

hez Ocskaynak, — csodálhatjuk-e, ha a mélyebb erkölcsi alappal nem
bíró, hiú és hírszomjas férfiú mindinkább többre tartá magát? Értéke

is tekintélyes mérvben gyarapodott a számtalan hadizsákmánynyal;

s immár a fejedelem kegyelmébl a sztropkói uradalom is meglévén:

míg egyrészrl szerencsés harcz-próbái folytán a legels vezérek

egyikének képzelé magát, másrészrl gazdagsága a legelkelbb f-
urakkal versenyezhetni csábította t. Most állt pályája tetpontján^ —
nem sejtvén, hogy bukása oly közel!

Jellemz, hogy Ocskaynak egykori alezredese, s utóbbi kedves

czimborája, az állhatatlan báró Pongrácz Gáspár ekkortájban beszök-

vén nehányadmagával Vág-Üjhelyre, labanczczá lett ; mire Ocskay

levelet írt Viard tábornoknak : hogy Pongrácz ilyen s olyan hitszeg

kutya, a ki hol egy, hol más gazdájának hízeleg; már iQúságában

gonosztev volt, régi gaz erkölcseibl ki nem vetkzhetik ; ne higyjen

azért neki Viard, mert bizony ott sem sokáig maradand állandó !^

1 Beniczky Gáspár udv. titkár naplója, 1^08. május 75. «Asztal után érkezett

Nemzetes Blasskovich István, Ocskay uram oberst-lajdinandja, az ki is Morvában az

ellenségti öt zászlót nyervén, 6 Felségének prsesentálta.)) (Thaly: Rákóczi Tár I.

124.) V. ö. Kolinovicsc&2l, a 682. 1.

Ö ((Quod ver ad recommendationem bonarum avium, Gaspari videlicet Pongrácz

et Emerici Krokovics, ejus opinionis sum: si virtutes ipsorum praetitulata Dominatio

Vestra nosset, instantias suas vix promovere studuisset; nec enim est in uno, aut

altero quid laudandum aut sestimandum. Ex quo Gasparus quidem Pongrácz, per in-

veteratam suam maiam consvetudinem, ubique praticatam inconstantiam, nullibi de-

monstratam fidelitatem, et ad instar adulantis canis, jam uni, jam alteri parti instabilem

et fidefragam adhserescentiam, primum quidem a parte Csesarea, jam autem a fidelitate

Regni profugus et fidefragus, quid aliud de se ominandum promittit, quam ut hanc

arundineam constantiam suam, apud suas Dominationes quoque palám faciat et mani-

festet ; neque enim ipsum stúdium amplectendse fidelitatis Csesarese ad id induxit,

verum quemadmodum, quo semel est imbuta, recens testa servat suum odorem semper:

sic pariter quibus a juvenilibus annis suis in plurimis occasionibus depravatam ducere

vitám asvevit, propter quse facincra sua multoties tum in Imperio, tum ver hic in

Hungária sententionatus fuisset, in senili jam etiam setate sua ab ijs desvescere nequit.

Quibus concludo, quod prout hic erga merita sua parvum bonorem et sestimationem

habuit: ibi minimé eandem recuperaturus est; brevi enim fiet, quod et ibi fidelitatem

mutabit.)) (Archív. Rákócz. V. 656.) E levél válasz Viard tábornoknak Vág-Újhelyrl



OCSKAY LÁSZLÓ. l8l

Pedig mind az, a mit itt Pongráczról elmondott : szó szerint ráillik —
önmagára is ! így néhány nap múlva, egy Turkoly nev, labanczczá

lett önkéntes hadnagyát egész megvetéssel nevezi (^pártüt pribék-

nek^ ^"^ nem gondolva meg, hogy jellemtelensége, a hadi szerencse

els fordulásával, alig egy negyedév múltán t magát is hasonló, st
még rosszabb, még hitszegbb ^pártütvé'/* ^ <^pribékké^'> fogja aljasí-

tani. És így öntudatlanul is saját magára monda ki elre az ítéletet.

április 30-áról Ocskayhoz intézett levelére, melyben az Pongrácz G. és Krokovics

küntmaradott nejeik érdekében ír, és tudatja, hogy a minap kicserélt 30 rabon kívül

már eddig Mednyánszky kapitányt is elbocsátá Trencsénybl báró Moreili. (Eredetije

az Orsz. Ltdrban.)

* A kis-isztriczei mezrl 1708. május ao-án Bercsényihez irott levelében. (Ere-

detije gvújteményemben.)
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Hadelhelyezések, tavaszi füvellö-táborok ; a nagy-bossányi hadi tanács határozványai. Bottyán

tábornok intézkedései : a karvai sáncz, a surányi tábor, a hídkészíttetés ; értekezletei Ocskayval

és a dandárnokokkal. — Heister a Vágontúlról a Csallóközbe vonja hadait; Nagy-Szombat,

Modor, Bazín, Szent-György Bottyánnak hódolnak ; Bottyán hidat vettet Sóknál a Vágón s Po-

zsonyt fenyegeti, Szered, Sellye ostromát tervezi és Vág-Ujhely sánczai közül kicsalja Viardot, ki

Morvába húzódik vissza. — Ocskay Trencsényt, Vág-Újhelyt, Lipótvárát körülzárolja, a Fehér-

hegyen túli földet visszafoglalja, és Vág-Ujhely ostromát igen sürgeti. — Bottyán és Heister csa-

tározásai ; Ocskay Verbótól Ausztriába és Morvába portyáztat Viard ellen ; már ekkor gyanú merül

föl ellene, Vág-Újhely ostroma miatt. — Rákóczi Bottyánnak ad igazat Ocskay ellenében, s inkább

helyesli Sellye és Szered, mint Új hely ostromát, — Ocskay Viardra akar menni Morvában, s hadat

kér; Morvánkánál hidat épít a Vágón; Barsonville hadmérnök megkémleli Vág-Újhely erdítvé-

nyeit ; Rákóczi ezek helyett a Csallóközben akar próbálni. — Ocskay beüt Morvába, Viard Barad

alól Hradistyába menekül elle ; Ocskay Wessely és Szakolcza felé kanyarodva, Brezován át

Verbóhoz, majd Viard közelgését hallván, a morvánkai hídhoz száll vissza, és segélyt kér. —
Bottyán portyázol a Csallóközön, Guta, Nagy-Magyar, Sellye, Szered és Pozsony alatt ; Dévényt

fölvereti, Thúróczyval Stomfánál fogat állást, s Pozsonyt, Szomolyánt és Detrekt szorongat-

tatja. — Általános hadi rendelkezések.

Gróf Csáky Mihály, a ki soha egy hadjáratot sem szolgált

végig, — mint aíFéle dilettáns mágnás-tábornok — Ocskaynak Mor-

vából s neki Vág-Ujhely alól való visszatérése után rögtön enge-

délyt kért és nyert sógorától, Bercsényitl, fürdre mehetni."^ A f-

vezér ekkép már május i2-én tudatja Beszterczebányáról Ocskayval,

hogy Csáky távoztával az vezénylete is, — tehát az összes hadak

parancsnoksága, a sziléziai határoktól le Esztergomig Bottyán tábor-

nokra bízatott, kinek parancsaitól függjön azért a többi öt dandár-

nokkal együtt , Ocskay is. Azonban a vezényl-tábornok ((netalán

távuljabb, Ersek-Üjvár vagy az Duna köri lévén, midn az német-

ség f-táborban verné magát, — jóllehet Bottyán uram orderétl

kellene az iránt is várni, — de, hogy fogyatkozás ne essék az üldö-

* ((Minthogy Generális Gróff Csáky Mihály Uramnak curája kedvéért engedelme

van az hazafordúlásra : az commandó Generális Bottyán János Uramnál marad lejüve-

telemig egészen.); (Bercsényi május 12-iki ordere Ocskayhoz. Egykorú másolat gyj-
teményemben.)
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zés miatt: «neki Ocskaynak, mint a Bottyán fhadiszállásától leg-

távolabbra es dandárparancsnoknak, annyiban intézkedhetési jogot

ad, hogy « mihelyt az ellenség Vág-Újhelybl alább kezdene szállani

s csuportozni mezben akárhol, Leopoldon alul kiváltképpen : mind-

járt az egész gyalogságot Nyitra és Újvár közé marsíroltassa, és

semmiképpen Tapolcsán megett (saját füvell-tábora helyén) ne

múlasson; Nagy-Tapolcsán várában praesidiumot, mintegy harmincz

emberbi állót hagyván, — Csajághy uram a többivel Surán-

hoz menjen. Másik az, hogyha az Dunántúl kezdené operatióját az

ellenség: Kegyelmetek is sürgesse igen serényen az elrendelt ope-

ratiókat innen, w^

Ocskay, midn Wsetín alól a nyert zászlókkal, sarczczal, rabok-

kal, zálogokkal és dús zsákmánynyal május lo-ike táján visszaérke-

zett — tehát még Bercsényi föntebbi rendeletének vétele eltt, —
Winkler gyalogságát és Luzsinszky huszárait továbbra is Puchó köri

s Illava alatt hagyá ; többi gyalogságát pedig, a nagy-bossányi április

29-iki haditanács végzeményei szerint, a Luzsinszkyékkal való össze-

köttetés fenntartása végett a trencsényi hévvizek és Motesicz tájára

helyezvén el, maga lovasságával ugyanazon határozatok értelmében

Nagy-Tapolcsány és Nyitra-Zsámbokrét között, a chinoráni és iszt-

riczei réteken vert füvell-tábort. S míg innen portyáztat vala

Trencsény, Vág-Újhely, Beczkó és Temetvény alá: addig egy osz-

tálya, talán Luzsinszky huszárai, május közepén megint becsapott

Morvába, Blatnicza vidékére, hol dandárnokuk nyílt-parancsaival

folytatták a helységek hódoltatását; az ellenszegülknek marháit haj-

tották el, és felrablották házaikat.^

Azonban a Vág vizének hirtelenül jött újabb nagy áradása egy-

két hétre meggátolá a nagyobb csapatokban való átkelést, s ezért

egyelre némi kényszer nyugalom álla be, mely éppen alkalmas

volt a lovasságnak tavaszi füveilésre. Viard tábornok is fölhasználá

ezt a kis biztonlétet, s ekkor már csak másfélezerbl álló lovasságát

Vág-Üjhelytl Csejte váráig terjed vonalban a falvakra vivé ki füvel-

1 U. o.

{2 Báró Berényi Fereiicz naplója, 1708. májas 19. «Morvábúl írják, hogy Blat-

nicza és Borchicz (?) táján a marhát hajtogatnák, hódoltatnák az falvakat, pátenseket

küldöznek)), s rabokat ejtenek Ocskayék.
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leni
; 500 fnyi gyalogságával és a föld népével viszont folyvást szor-

galmasan dolgoztatott a tavaly Starhemberg Guidó terve szerint sza-

bályszerúleg épit hármas védvonallá vág-újhelyi erdítvényeknek,

nevezetesen a legbels, bombamentes védmveknek befejezésén.^

Ezalatt Ocskay portája, Viardnak Beczkón lév egy lovas-századát, —
mely a gr. Eszterházy József új ezredéhez tartozott, tehát magyar

labanczokból álla, — kicsalván, Kelniczénél lesre veszi és « serény

hamarsággal lekonczolja)), részint elfogja/^

Mint rendelé el a vezéreknek Nagy-Bossányban április 29-én

tartott értekezlete a füvell-táborokat az egész érsek-újvári tábornok-

ság területén, s egyúttal min általános hadmveleti szempontokat

állapított meg, esetenként követend zsinórmérték gyanánt, — Ber-

csényi április 30-iki leveléhez mellékelve föltaláljuk/^ E megállapo-

dás szerint négy füvell-tábor volt alakítandó, ú. m. i. Nagy-Tapol-

csány táján Ocskayé, saját, Réthey János, Luzsinszky és Kókay

(azeltt Berthóty Zsigmond, utóbb Vajda András) lovas-, s Perényi

Miklós, Czelder Orbán és Winkler gyalog-ezredeibl. De ez utób-

biakból, mint tudjuk, Perényi és Czelder a hévvizek környékén s

Motesicz felé, Winkler pedig Puchón, Vág-Beszterczén, és a többi

Fels-Vág-melléki apró helyrségekben feküdt, s Luzsinszky részben

lUava környékén. Tehát maga a chinoráni tábor tulajdonkép csak

negyedfél lovas-ezredbl álla. 2. Nyitra alatt Balogh István dandára

:

ú. m. saját, Guldenfinger és Szalay lovas-, Csajághy, Esze Tamás és

Lóczy András gyalog-ezredei. 3. Suránynál Ebeczky dandára: saját,

Géczy Gábor, Réthey György, Somogyi Ferencz lovas-, Révay Gás-

pár és Andrássy Pál gyalog-ezeréi. 4. A Garam mellett, Lévánál vagy

Kozmálynál tervezett tartalék-tábor, mely csupa csonka létszámú,

magukat most kiegészíteni hivatott ezerekbl alakíttatott, úgymint

gróf Csáky Mihály, Orosz Pál, Nikházy György, Deák Ferencz,

Gyürky Pál és Babócsay Ferencz lovas-, és báró Révay Imre gya-

log-ezredébl, mely «ott reparálja magát (pruszkai veszteségeibl) a

táboron ». E tartalék-tábor fölött Babócsay vezényelt.

1 Ocskaynak 1708. május 20-án a kis-isztriczei mezrl Bercsényihez irott levele.

(Eredeti, gyüjteményemhen.)

ü Ocskaynak ugyanezen levele.

3 Archív. Rdkócz. V. 644.
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Figyelembe veendk valának ezen fölosztásnál, hogy, ha a vág-

újhelyi ellenség Ocskayék felé próbálna kicsapni : akkor Perényi,

Czelder és Csajághy gyalogsága azonnal egyesüljön ellene, Ocskay

mellett Chinoránnál addig is, míg a többi táborokra hírt tehetnének.

Ha pedig Viard Illava felé és följebb a Vág mentén nyomulna:

akkor Ocskay eme gyalogsággal és saját dandárával essék a hátába.

Továbbá, ha a lovas német Üjhelybl kitakarodnék, s Lipótvár és

Szered közé szállana: akkor az egész gyalogságnak « Újvár és Nyitra

közé kell szállani mindgyárt)), Ürmény tájára, vagy még följebb. Ellen-

ben ha az ellenség « alább takarodnék a Dana felé»: úgy e gyalog-

ság is lejebb, « egészen Surány és Komjáthi tájékáraw telepedjék,

ú. m. Perényi, Csajághy és Czelder is ott egyesüljenek Andrássy

Pál, Esze Tamás, Lóczy s a két Révay ezredeivel, vagyis Bottyán

összes gyalogságával, az érsek-újvári s nyitrai helyrséget és Wink-

lert leszámítva.

Hogyha pedig az ellenség átmenne a Dunán: « tehát minden

késedelem nélkül az egész hadakkal össze kell itt menni és egész

ervel oly operatiót kezdeni, az kivel revocáltassék» ; t. i. megtámadni

itt maradott helyrségeit, Pozsony tájékára, Ausztriába és Morvába

«kemény lovas portákat)) bocsátani, st, ha még erre sem térne

vissza: Pozsonyt bombáztatni.

Ha viszont, — a mi legvalóbbszín — a németnek egy része a

Dunán általmenne ugyan, de más része a lovassának itt maradna

Lipótvár körül : akkor legjobb lesz, hogy Ocskay a maga brigádájá-

val, a trencsénymegyei tótságot is fölszedvén, kerüljön följül rajta,

és a Bajmócz várában lev ágyúkkal vegye ostrom alá Vág-Ujhelyt;'^^

a mikor is a többi had úgy vigyázzon a német tábora körül, hogy,

ha ez Lipótvártól Újhelynek segítségére menne : tehát Ebeczky Bán-

kánál azonnal költözzék át a Vágón, s a segít németet fogja hátba.

* E váUalatra Ocskaynak elejétl fogva különös kedve volt, úgy, hogy már
1707. november ii-én, sáros-pataki fogadtatásakor, szavát adá a fejedelemnek Vág-
Újhely bevételére. aE mellett, — mentegetdzik Ocskay, Bánból 1708. január i8-án

Rákóczihoz intézett levelében, — alázatossan követem Fölségedet, hogy sárospataki

udvarlásomban Vág-Ujhelynek fölverésére merészlett parolámat ekkoráig nem effec-

tuálhattam
; igyekezem egész tehetségemmel azt szentül véghezvinnem, csak kívántató

hadi munitióm aggressiójára lehessen.)) (Eredeti levél, az Orsz. levéltárban.
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Bottyán pedig Balogh István dandárával s Esze Tamás és Révay
Gáspár hajdúival szálljon egyenest a német táborral szemközt, Gal-

góczra vagy Szent-Péterre, hajókkal, melyeken általszállítván a gya-

logot : verje föl addig a németnek táborát, míg lovassága Újhelynek

segélyére odajárna. E czélból, ha szükségeltetni fog, tábori ágyúkat

is vihetni Nyitráról. «Es igy, ha mind két felül nem is: de egyik felül

bizonyosan kárt vall az német. Kire Isten segítvén bennünket, azután

folytában mehetne a diversió.»

Ezek, íme, a nagy-bossányi megállapodásnak fbb pontjai. Min-

denesetre nagyon czélszerü intézkedések, melyek Ocskay dandárára

nézve, Wsetíntl visszaérkezése után, — mint láttuk — azonnal végbe

is vitettek : de az Ebeczky és Balogh-brigádák a kenyér szk volta

miatt csak május 20-ika táján szállhattak táborba, — addig téli szál-

lásaikból felváltva, de állandó szerencsével folytatták túl a Vágón s

érsek-újvári Dunán sürü portyázásaikat."^^

Bottyán, e portyázásokon kívül, a császáriak dunai közlekedését

is Komárom és Esztergom között elvágni törekedvén : május lo-ére

nagyszámú sánczásó embert hajtat vala össze Karvához; maga is

odament, kiválasztá a helyet, hol a Duna legkeskenyebb, és ott egy

árkaiban czölöpzettel, s földhányásain tüskeborona-fákkal ersbített

háromszög sánczot kezdett építtetni, nagy serénységgel. A szögle-

tein köröndökkel fedezett védmü 300 gyalogra szánt bels térfogat-

tal bírt, s fölszereltetett néhány taraczkkal is, melyeknek lövései

* «Itt, — jelenti Bottyán tábornok 1708. május 5-én Érsek-Újvárból a fejede-

lemnek, — az eUenség motussi nem igen árthatnak: mivel egymást ér sr porták-

kal reprimáltatnak. Portáink mindennap általjámak az Csallóközre, úgy Pozsony

eleire, és majd csak egyszer sem jönnek üresen, hogy rabokat vagy valami nyereséget

nem hoznának.)) Ugyan írja május 14-éró'l Bercsényinek : ((Az ellenség még mindenütt

helyben vagyon. Egymást ér portáim ugyan mindenütt szerencsésen járnak, feles

rabokat hoztanak mostan is, s le is csapdostak bennek.)) És másnap május lyén,

Rákóczinak: ((Vágón túl lév ellenség most is elbbi állapotjában az egész Vág men-

tében helyben vagyon, excursiókat által az Vágon erre nem tészen. Ellenben az mi

portáink szíltiben járják szüntelen az Vágon túl lév földet ; mostani apályával az

Vágnak gázlóban sok helyen általmehetni. Most is öt rendbéli portám volt túl, az

honnét is feles német rabokat hoztak s naponkínt hordanak. — Postírungban és

quártélyban lév hadak még mind helyben vannak; mihelyen valahonnét provisió

küldetik, azonnal mezre szállítom ; eddig is elkövettem volna : de nem lehetett az

élésnek szke miatt, — f ugyan már jó vagyon.)) (Eredeti levelek, gyüteményemben.
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átjárták a Duna szélességét. A németek belátván e sánczolatnak

részökre való nagy alkalmatlanságát: mindjárt az építés els napjai-

ban igyekeztek annak elkészúlhetését akadályozni; ágyús naszádok-

kal s ezeken odaszállított gyalogsággal támadtatták meg több ízben

és iparkodtak elzni a sánczásókat. De Bottyán maga vezényelt ott,

s báró Révay Gáspárnak hajdú- és Géczy Gábornak huszárezredei-

vel, melyeket egyelre ott kéznél táboroztat vala, visszaveré a táma-

dási kísérleteket.^

Ezután, vagy inkább ezenközben, ú. m. május 15-én Nyitrára

rándult a vezényl-tábornok, hogy a gyalogságot, az Ocskay mellé

rendelteken kívül, Surányhoz táborba szállítsa, és addigis míg a lovas

hadakkal ugyanezt tehetné, két—harmadfélezer huszárból álló dan-

dárt indítson át a Vágón, az ellenség háborgatására.- Ezzel vissza-

tért Ersek-Üjvárba, hol szorgalmasan készítteté a hid-iombáczokat

(ponton) és pedig oly számban, hogy a Vágót két helyütt általköt-

tethesse. Egyszersmind a dandárnokokat, köztük Ocskayt is^ május

vége felé, a kezdend nyári hadmködésekre nézve véleményeik

eladása s utasításainak vétele czéljából, magához Újvárba, majd

június 4-ére Nyitrára rendelé.^

Míg Ocskay ezen hadi értekezletekre odajárt : Viard alkalma-

sint megsejtvén távollétét, számított, hogy helyettesei nem fognak

1 Bottyán levele 1708. május 15-éról Rákóczihoz. ((Karvánál ezeltt ötödnappal

egy jóforma sánczot három szegletre — kinek minden szegletin rundella vagyon —
erigálni kezdettem ; már három nap alatt is elkészül, mivel feles embert hajtattam

építésére. Az árkának közepiben sr palizátát, az bástya oldalábúl kiálló sörtés-fákat

is körös-köri rakatok ; oly ers lészen, hogy hacsak táborostul az ellenség reá nem
mégyen, Isten oltalmábúl nem féltem. Már is komáromi, esztergami és budai sajkák

kezdték impetálni : de magam is közel lévén, — azonnal visszapuskáztattak, azúlta

nem is mutatták közelrl magokat. Háromszáz emberre való sáncz lészen, több nem
is kell belé ; körülötte vagyon Révay Gáspár uramnak egy bataliuma és Géczy Gábor

colonellus uram regimentje egészlen. » Ugyan ilyképen ír eltte való nap, május 14-én,

e sánczról Bercsényinek is, azon különbséggel, hogy itt Révaynak nem csak egy

zászlóaljáról szól : ((Az Duna-mellyéki sáncz nagyobb részént már készen vagyon . . .

Révay Gáspár uram gyalog-regimentje egészlen ott vagyon, s Géczy uramat is ott

tartom, míg vége szakadó, t. i. az építésnek.

2 Bottyán-\^2^ Nyitráról 1708. május 15-én Bercsényihez irott levele. (Gyjte-

ményemben.)

3 Ocskay-n2i^ Nagy-Tapolcsányról 1708. jún. 6-án Bercsényihez szóló jelen-

tése, (ü. o.)
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oly ébren vigyázni; s azért fölkészúle, s hirtelenül — az épen vissza-

érkez Ocskaynak úgy szólván már szemei eltt, — élést vetett

Temetvény és lUava várakba. Azután minden késedelem nélkül vissza-

húzódott ismét Vág-Üj hely sánczai mögé.^

Heister pedig hírét vévén, hogy Bottyán hadait kezdi összevonni

s a Vágra való hídja Újvárban immár készen áll : tart vala galánthai,

nagy- szombati, úgy egyéb gyöngébb erdítésü állomásokon fekv
hadainak tönkretételétl; mit megelzend, május 29-én parancsot

külde a Nagy-Szombat, Modor, Bazín, Szent-György városokban,

Galánthán és Diószegen állomásozó császári seregeknek, hogy a

nevezett helyekbl mindenestl vonuljanak ki, s gyülekezzenek a job-

ban védhet Csallóközbe, a nagy-magyari hídf sánczai mögé.^ Ekkép

a Vágón túli vidéket önként feladá, és a folyam mentén csakis a

várakban és rendes erdítményü helyeken, úgymint Trencsényben,

Vág-Üj helytt, Lipótvártt, Szereden, Sellyén s a gútai vizenys föld-

várban ÍBékavár) hagyott helyrségeket, és pedig a legszámosab-

bat — név szerint Viard tábornok alatt, kell számú gyalogság mellett,

3000 lovast — Vág-Üjhelyen, oly végbl, hogy ezen er az ellen-

féltl netalán megtámadandó bármelyik véghelynek segélyére me-

hessen. Maga Heister pedig, ki ekkor a várrségeken kívül 18 ezred-

del rendelkezett,^ a várva várt dán segélyhad megérkeztéig hadai

nagyobb részével a Csallóközt óhajtá minél biztosabban megszállva

tartani, mint a honnét Vereknyén át Pozsonynyal, Nagy-Magyaron

át a Vág-melléki ersségekkel, seprsi hídja által Magyar-Ovárral

állhat vala összeköttetésben, és így a szükséghez képest a Duna

1 Ocskay-na.^ ugyanezen levele.

í Báró Berényi Ferencz Pozsonyban május 29-én ezt jegyzi naplójába: aMa. .

.

az Szombatban lév németeknek ordert vittek, hogy menjenek ki onnand, és begy

Szombatnak megengedte az Udvar az neutralitást ; de az az kérdés : ha az kuruczok

acceptálják-é?)) S május jo-cin : c(Ma Szombatbúi kigyütt az német, és az kuruczok

mindgydrthészdllottak. Az hegyallyai városokbúi is már kijöttek volt, . . . az galánthaiak

és diószegiek is elgyüttek, Nagy-Magyarnál mondják, hogy vannak.)) Május 31-én

pedig említi, hogy a németek Magyarnál költöztek át a csallóközi Dunán. Bottyán is

újságolja június 2-án Érsek-Újvárból Károlyinak: «Vágón túl való német minden hely-

ségekbl öszvevévén harmadnapja magát, általment a Dunán, Szeredben, Újhelyben

és Sellyén hagyván valamely gyalogságot s lovast is, a kik defensive legyenek.)) (Gróf

Károlyi-levéltár.)

3 Bercsényi június 25-iki levele Rákóczihoz. (Archivum Rákóczianum V. 662.)
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mindkét oldalára segélyt nyújthatott, hadmveletei alappontjául Koma-

rom hatalmas várát vehette, st Guta felé Ersek-Ujvár fenyegetésére

is tntethetett. Vizektl körivett s központi fekvésénél fogva a véde-

lemre igen elnyös állás.

Nagy-Szombat s a Fehérhegység alatti három város a császáriak

kivonulta után azonnal sietett hódoló küldöttségekkel ótalomlevele-

ket váltani Bottyántól, kinek elcsapatai már június els napjaiban

Pozsony kapuiig hatoltak Balogh István alatt, ki Szent-Györgyre,

Récsére beszálla.^ Az immár teljesen kész karvai sáncz pedig úgy el-

zárá a Dunát, hogy maga az esztergomi várparancsnok is Komáromba

szorult.- Hasonlag el akarván vágni a Vág-menti várak közlekedé-

sét a Csallóközzel, nevezetesen Sellyéét Gutával : Bottyán e két

utóbbi között, Farkasdnál vagy Sóknál volt a Vágra hidat vetend,

a hová is Újvárból a tombáczokat szállíttatta, s hadai nagyobb ré-

szét költözteté. (Június 4. és 5-én.) Maga, a sereg hátralev részé-

vel június 6-án indult Nyitráról utánok a Vághoz Sók és Szelcze

közé, hol, ketts hídjának közelében, tiz lovas és gyalog-ezredet

táboroztatott.^ Ocskayt pedig három lovas-ezreddel^ és Czelder Orbán

1 Berényi-^iapló, Pozsony, 1708. június 3. <(Az ittvaló csordára ma 200 lovas

kurucz leskdött ; de látván, hogy nem hajtják messze, Récse felé fordultak.)) Ugyanaz,

június 4-érl: ((Hogy tegnap az kuruczok itt (Pozsony alatt) voltak, az bizonyos, el is

hajtották volt Eszterhás József (cs. ezredes) uram ökreit. Valami szent-györgyi ember

volt itt, azt mondja, hogy Balogh István volt ott tegnap s bíztatta köt, hogy sza-

badon járhatnak ide, — de, hogy ez napokban egynehány ezer kurucz száll Király-

falvához, az ki Pozsont fogja megszdllani.y>

^ Bottyán Károlyinak, június 2-án : ((Kuklánder actu Komáromban vagyon,

örömest menne, ha mehetne, Esztergomba : de olyan sánczot erigáltattam a Duna-

parton, minden communicatiójokat impediáltam. Már passust kért tlem a lemenételre
;

a feleségének ugyan talám fogok adnom, — de magának nem.)) (Károlyi-levéltár.)

3 Bottyánt írja 1708. június 6-án Nyitráról Bercsényinek: ((Már Isten jóvoltábúl

az hadakat öszvecsoportoztatván, az Vághoz közelítek, az minthogy már nagyobb részint

ott is vagyon az had
;
gyalogság is : szegény Esze Tamás, Prínyi Miklós, Csajági János

uraimék gyalog-ezeréi is most nyomakodnak, úgy Andrási Pál uramé. Ocskai László

uramat brigádástúl Nagy-Tapolcsány táján meghadtam, Urbán Czeller uram hajdúit is

Kglme mellé eresztettem. Mellettem lészen circiter tíz lovas és gyalog regiment.

De az énrajtam nagy kín és baj, hogy semmi kenyér és vágó nincs, só is kevés.))

(Eredeti levél, gyjteményemben.) Továbbá Súgó György írja 1708. június 5-én Nyitrá-

ról Bercsényinek: ((Mink ma indulunk a Vágón túl való földre. Tegnap meglevének

az következend operatióinknak dispositiói.y> (Eredeti az Országos Levéltárban.)

4 Bottyán és Ocskay június 6-iki levelei Bercsényihez. Az utóbbi említi utó-
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gyalogságával Radosnyához küldé, hogy ott a hegyektl elrejtve,

Vág-Újhely és Lipótvár felé jó vigyázást tartson és a kell pilla-

natban az ellenségnek hátába iramodjék. Bottyánnak terve ugyanis,

melyben dandárnokaival megállapodott, fbb vonásaiban ez vala:

Berényi Ferencz naplóföljegyzésébl már tudjuk, hogy Bottyán

a hídverés és a Vágón táborostul való átkelés fczéljáúl Balogh

István által Pozsony megszállását híreszteltette, a mi a nagy-bossányi

megállapodásokban is, bizonyos eshetségre, csakugyan elfordul. De
e híresztelés irányzatos volt, hogy t. i. Heister figyelmét Pozsony

felé vonja. Mert a tábornok a Pozsony bombáztatásához szükséges

mennyiség tüzérségi készlettel nem is rendelkezett, — de igenis,

elég ereje vala arra, hogy els sorban Sellye, azután Szered Vág-

menti várak ostromát megkísérelje.^ Ezzel egyúttal azt akará elérni,

hogy Sellye vívásával Viardot, — kinek erejét a hír 5000 emberre

nagyítá — kicsalja Vág-Üjhely sánczai közül, s a Sellye fölmentésére

igyekvt maga arczúl, Ocskay pedig Radosnya fell hátban tá-

madván, megverjék, eltöröljék.-

Bottyánnak a közlekedés könnyebbsége végett nem is egy,

hanem két hídja «Sók és Negyed iránt » már június 5-én munkában

volt, s pár nap múlva készen; csapatai a Vágnak két partján tábo-

iratában, hogy a Vágón túli operatiók kedvéért Luzsinszky Sándor lovas-ezerét is magá-

hoz voná, két század híjjával, melyek lUava alatt maradtak zárlatképen.

1 ((Az hidat Vág mellé szállítván, 3—3 nap alatt általkötöm, s legelsben is

az Vág mentében lév ersségeket: SéUyét s Szeredet fogom megpróbálnom.)) írja

Bottyán június 6-iki levelében, Bercsényinek.

Ö ((Tegnap meglevének az következend operatióinknak dispositiói — írja Súgó,

június 5-iki, idézett levelében, — s egyszersmind azt is determináltuk, hogy, ha az

ellenségnek akármelyik része, (minthogy Újhelyben 5000-ig való maradott, az többi

Csallóközre és Dunán túl ment) jöjjön valamely prsesideált helynek segítségére, —
vele megverekedünk.)) Ocskay László is írja Nagy-Tapolcsányról június 6. Bercsényi-

nek : «És mivel az Vágón túl való ellenségnek nagyobb része Nagy-Szombatbúl, Ga-

lánthárúl és hegyallyai városokbúi bagázsiástúl Csalóközben és netalán Dunán által is

takarodott, oly végezést tettünk titulált Generális (Bottyán) urammal: az maga cor-

pussával Farkasdnál — az hol hídnak köttetését is elintézte — Nga költezkedjék

által az Vágón ; melynek alkalmatosságával hahogy újheli ellenségnek Nagy-Szombat

felé reménlhet nyomakodása történik : magam Radosnyátúl motussára vigyázván,

azonnal brigádámmal háta megé veszem indulásomat, mely szerént közben vétetvén,

mind ell s mind hátúi, Isten segedelme által veszedelmes fölverésére szerencsések

lehetünk.)) (Eredeti levél, gyjteményemben.)
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rozván, naponként sr portyákban járnak vala Sellye, Szered, Lipót-

vár és más fell Pozsony alá s a Csallóközbe,^ elkövetvén mindent,

hogy egyrészrl a csallóközi németet — melynek zömével Heister

különben is Gyr felé távozott — foglalkoztassák, más részrl pedig

Sellye, Szered fenyegetésével Viardot magok felé vonják.

Mind hasztalan; az éles látású és igen óvatos Viard — egyike

a császár legügyesebb lovas tábornokainak — sem a sóki hidakon

költöz faltör-ásTÚk és bombavet mozsarak hírére, sem a császá-

riak erdítvényeit körúlrajzó s Pozsony külvárosait lángbaborítással

fenyeget fürge kurucz lovasság ingerkedéseire ki nem mozdúla Vág-

Újhelybl. A heves Ocskay eleget bíztatá Bottyánt: kerítse be,

bombázza és rohanja meg tehát , összes erejével Viardot; ám a

higgadt s az erdítvények megítéléséhez jól ért öreg tábornok tud-

ván, hogy a Starhemberg Guido által szabályszerleg építtetett vág-

újhelyi sánczok csakis hosszas, rendes megszállással lennének elfoglal-

hatok, ellenben holmi hebehurgya roham — kivált Viard számos és

vitéz hada ellen — bizonyára véres kudarczczal fogna végezdni

:

mitsem hajtott a lármáskodó fiatal dandárnok ösztönzéseire, s nem
akart Viardon rajtamenni.-

1 A Berényi-napló följegyzései közt olvassuk: aJúnius $. Az városon (Pozsony)

kívül lév pajtákban miném prófont, széna vagyon : egynihány kurucz kerülgette,

hogy meggyújthassa ; de az istrázsa miatt nem tehette szerét. Az kuruczokat mondják,

hogy hidat vetettek az Vágón.» Június 9. «Reggel 8 órakor harminczig való kurucz

mutatta magát az akasztófa táján ; az vármegye katonái megpuskáztak vélek. Heister

tegnap bement Gyó'rré, bagázsiája Csalóközben van.)) Június 72. «Simonyi nev pap

gyütt Nagy-Szombatbúl, az mondja, hogy Sóknál két hidat vetettek az kuruczok.))

Beniczky Gáspár fejedelmi titkár naplójában, Eger, 1708. június 12-érl pedig ez áll ^

((Mai nap a Vág melll való corpustól érkezett curír, jó hírekkel.)^ Végre gróf Csáky

István újságolja Léváról 1708. június 15-érl Károlyi Sándornak: ((Bottyán uram Sók-

nál veretett hidat a Vágón, Csalóközre portáztat és Pozsonyig a földet elfoglalta.y>

Gróf Károlyi-levéltár.)

2 Ocskay tudósítja Bercsényit Radosnyáról, 1708. június ii-érl: ((Nem kétlem,

mind magam s mind más relatiókbúl az nagy-szombati, galánthai, és hegyallyai váro-

sokban lév ellenségnek a Dunán általtakarodása már constál Exciádnak ; más egyéb

ellenség nem lévén szemünk eltt újhelyinél Viart commandója alatt, mintegy lovassá

háromezerbi és infanteriája 13 companiábúl álló ; melynek is megpróbálásárúl sok

rendbéli conferentiákat Generális Bottyán urammal tartván, azt végeztük volt, de leg-

inkább magának az Úrnak úgy tetszett, hogy én, mellettem való háromezer lovassal

és Urbán Czelder gyalogjával Radosnyátúl vigyázván, és nevezett Generális uram a
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Erre Bottyánnak még több oka is volt; ugyanis jól tudván,

hogy Heisternek hidjai mind Seprsnél az öreg-, s mind Nagy-

Magyarnál a csallóközi Dunán készen vannak: sem távozhatott

oly messzire föl sóki hídjától, a mennyire Vág-Új hely fekszik, —
mert távoztáról az ellenség hírt véve, Mosonybúl és Csallóközbl

hirtelenül s igen könnyen a hátába kerülhetett volna.^ Tehát, csak

lovasságát száguldoztatá széjjel, maga azonban tábora zömével, külö-

nösen gyalogságával^ tovább is Sók körül maradt, s hídfit hama-

rosan elsánczoltatá.*'^ De azért Viardnak Vág-Újhelybl kiugratásá-

ról korántsem tett le, st e czélra más módot gondolt ki, a mely

sikerre vezetett. Ugyanis június lo-én meghagyá Ocskaynak: sietve

indítson által a Fehérhegyeken, kóborlók üldözésének örve alatt,

vagy 500 jó könny-lovast, egy a vidéket jól ismer ftiszt vezény-

lete alatt; a kik után is ha Viard — mint a tábornok remeié —
kiindul : , Ocskay szálljon egész dandárával által a Vágón Bánká-

nál, Póstyénnél, s ne engedje Viardot többé visszatérni Újhelybe,

melyet vetessen Trencsénynyel, Lipótvárral együtt szoros zárlat alá.

Ha segélyre lesz szüksége, — fog kapni.^

Ez a csel sikerült. Ocskay saját alezredesét, Blasskovich Istvánt

küldé át, ugyan maga ezerebeli öt század huszárral június lO-én

derék corpussal és munitióval Farkasánál hidat kötvén, in illó casu, ha újhelyi ellen-

ség, impeditiójára Újhelybl venné indulását, — azonnal háta megé esvén, és a nagy

corpus ell, közbenvehetjük és rajta operálódhatunk. De ezen vélekedésünk mind mai
napig sem succeddlhat: mert az híd elkészülvén, sem az ellenség ki nem mutatja

magát, sem pedig Bottyán uram maga corpusával nem kíván rajtamenni, sok rendbéli

requisitióimra. A mellette való ftiszt-tanácsoknak sem tetszik elttünk járó sze-

rencse)) stb. (Eredeti levélj gyjteményemhen.)
1 Bottyán már június 6-iki levelének utóiratában tudatja Bercsényivel bizal-

masan, hogy : ((egy hirtelen az Vágón túl derekas operatiót nem tehetek, se igen bé

nem nyomulhatok : mivel mind Nagy-Magyarnál s mind Söprüsnél kész a német

hídja, — netalántán visszafordulván az ellenség, visszanyomjon^)

9, Okot adott e magatartásra Bottyánnak, Bercsényi június 9-én kelt levele

is, melyben a fvezér az ellenségnek Dunántúlról a Csallóközön át Újvárt igen hamar

megkörnyékezhet mozdulatai miatt, nem tartá tanácsosnak, hogy Bottyán a gyalog-

sággal Újvártól messzire távozzék ; azért tehát az ágyúkkal és gyaloggal a Vágón túl

leend hadmködést tiltá : ellenben aaz kemény, lovassal való általcsapást^ ajánlá neki.

(Eredeti levél, gyjteményemhen.)
3 V. ö. Bottyán-nsik június 13., 14-iki, s Ocskay-níik június ii-iki leveleit.
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Verbó felé a Fehérhegyeken.^ És Viard ezúttal csakugyan felült

Bottyán stratagemmájának. Mert Blasskovichék nagyított zajjal tör-

tént expeditiójának hírét véve, hogy betörésüktl a morva határokat

megvédje: mindjárt harmadnap, ú. m. június i2-ike hajnalán, a

parancsnoksága alatt álló összes lovassággal : négy német ezreddel és

holmi ráczokkal, továbbá vagy looo gyaloggal kiütött utánok Vág-

Újhelybl, melynek védelmére csak 2 zászlóalj jó gyalogot, 5—600

fbúl állót, hagyott. Mire Ocskay is, utasítása szerint, rögtön átkelt

Bánkánál dandárostul a Vágón, Üj helyt Czelderrel körúlvéteté;

maga pedig, miután Viard utóhadából jól csípdezett, Verbóhoz

közel, Ocskó és Trebete között fogott állást, hogy a netán vissza-

térend Viardnak útját elállhassa. Hogy ez annál sikeresebben tör-

ténhessék: Bottyán azonnal, még június 12-én 3000 hírrel, váloga-

tott ezer lovast küldött sóki táborából Ocskayhoz,^ s ennek kéré-

sére egyszersmind rendeletet a lévai tartalék-tábor parancsnokára

Babócsayra: indítsa is tüstént a kitelhet könnyú-hadat Verbó

tájékára.^

1 ((Tegnap Blasskovich István obrist-lajdinand uramat ezerembeli öt seregemmel

expediáltam Fehérhegyen túl való tartományra, gondolván : az újheli ellenség nyomá-

ban esik.)) (Ocskay levele Radosnyáról, június 11. Bercsényihez.)

í Bottyán, 1708. június 13-án sóki táborából Bercsényihez írott levelének utó-

iratában : «Ennekeló'tte öt sereg lovas küldetett az Fejérhegyeken túl, némely kóbor-

lóknak persecutiójára, oly szín alatt: talám reá újheli német kijön, — az minthogy

úgy is lett, az sánczban kétszáz gyalogot hagyván, actu insequálja; kinek (Viardnak)

utána, intimatióm szerint, véle lévó' brigádával Ocskay László brigadíros uram indult,

innét jó ezer lovast küldöttem conjunctiójdra ; kik ha öszveszedhetik magokat, tudom,

megvonyakosznak.)) S másnap, június 14-én, ugyan Bottyán írja Bercsényinek : ((Az

újheli német lovassága Viarttal elment Morvába, — újheli prsesidiumban gyalogot

kétszázig valót hagyott. — Ocskay László uram maga brigádájával általmenvén az

Vágón, Ocskóhoz szállott, kinek conjunctiójára is küldöttem 12 compánia lovast ; már
harmadnapja ott subsistál.)) Berényi Ferencz pedig június 12-én értesül Pozsonyban,

hogy «az kuruczok ma háromezerén mentek az Fehérhegyen által.)) (Blasskovichék és

Bottyán Ocskayhoz küldött 12 századának híre.)

3 Gróf Csáky István orsz. fhadi biztos tudósítja a honti Báthból 1708. június

15-érl Bercsényit: cMost érkezvén Ocskay uram fó'hadnagya Verbótúl, referálja: Az

újhelyi német szerdán étszaka bagázsiástúl Baradhoz szökött, mintegy 300-ig való

gyalogot hagyván benne. Ocskay uram kívánná zni, vagy pedig Újhelyt megszállani :

de több hadat kíván a Garamtúl, Babócsay uramat egészlen ; kit nem cselekedhettem,

mindazonáltal küldünk bizonyos könny hadat, — annyival jobban vigyáztathasson.))

(Országos Levéltár.) Ugyané Csáky István s ugyanazon helyrl és napon pedig

Thaly K. : Ocskay László. I. jo
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Viard, a ki elül Blasskovichék szépen kitértek, látván Újhely-

tól elrekesztetését, elbb Szakolczához, majd be Morvába Baradhoz

(Ungarisch-Brod) húzódott. Ekként a Vág melll a császáriaknak

minden kimozdítható hada hátrábbtolatott, — és pedig úgyszólván

véráldozat nélkül, csupán ügyes tüntetések (demonstratio) s hadoza-

tok (manoevre) által. A kurucz portyák sürüen s jó nyereséggel

barangolák keresztül-kasul a Vágón túli földet, föl a morva és ausz-

triai határokig.^ lllava, Trencsény, Vág-Újhely, Lipótvár, Szered,

Sellye szoros zárlat alá vétettek, s közlekedésök egymástól és Heis-

tertl, Viardtól elvágatott. Szóval, a dolgok, — a múlt évben Esz-

terházy Antal parancsnoksága alatt bekövetkezett szorongattatások s

balra fordult helyzet után, — az ügyes és találékony Bottyán vezény-

lete alatt már is egyáltalában örvendetes fordulatot vnek.
Ocskay László, az « Isten segedelme által ezen VágmelUke és

Fehérhegyen túl való földnek ellenség birodalma alul lett szeren-

csés fölszabadításárú h) való részletes [szóbeli jelentéssel, trebetei

táborából 1708. június 13-án küldé el Bercsényihez bizalmas embe-

rét, Mednyánszky János Trencsény-vármegyei kapitányt, kinek külö-

nösen a lelkére köté : nyerje meg rábeszéléseivel a fvezért —
Bottyán tanácsai ellenére is — Vág-Üjhely ostromának elrendelésére

;

mert a vérmes remény fiatal dandárnok, egypár bombalövés, vagy

egy tüzakna felrobbantása után, már benne képzelé magát Starhem-

berg hármas sánczaiban.-

Bottyán tábornok ezenközben, június 12-én, egyik be egész a

Szigetközbe hatolt portyájának parancsnokától a merész Rácz Mihály

(vulgo: «Rácz Miska ») századostól tudósítást vesz Vámosfaluról, «hogy

így tudósítja Károlyit : ((Brigadéros Ocskay László uram Verbó ájárúl datált írását

ma vévén, írja, hogy Viart az újhelyi németekkel negyedik éjtszaka bagázsiástúl

Morva felé kiment, ötszázig valót hagyván csak benne (itt tehát már 200-zal többet

említ) ; kinek (t. i. Viardnak Ocskay) nyomában volt, húzott is el benne. '^ (Eredeti levélj

a gróf Károlyi-archívumban.)

1 ((Ers lovas-portáknak Pozsonyig és Morváig való egymást ér jártatásokkal

szüntelen operálódni el nem múlatom.)) írja Bottyán, 1708. június 13-án sóki táborából

Bercsényinek. (Eredeti levél, gyjteményemben.) Pozsony alatt e porták egyikének

nagyobb nyeresége is volt, mert a Berényi-naplóban június 23-áról ezt olvassuk: ((Az

mely marhát elhajtottak minap az kuruczok, — 9000 frtban alkudtak meg érette

(a pozsonyiak) velek.)j

2 Ocskay-n2i\i Mednyánszky részére szóló útlevele, gyjteményemben.
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a német (Heister) Söprsben lévén, ma (június 12.) délután meg-

indult, hogy Ngod kit csináltatott (Sóknál) sánczot elrontsa és a hidat

is elnyerje. Minden bizonnyal odaszállott, bizonyos emberünk jött, —
azért Ngod kétes ne légyen benne! Az szerdahelyi németnek is

ordert küldött, hogy ma estvére ott legyen Nagy-Magyarnál. ^^'^ Ezen,

a nagy-szegi bíró hsége folytán titkon és gyorsan kézhez jutott

értesítésnek köszönheti vala a vezényl tábornok, hogy a következ

hajnalban csakugyan megtörtént támadást sóki hídjaira készen vára

és szerencsésen visszaverhette. Heister e kudarczának hírét Pozsony-

ban még az nap megtudták.-

Bottyán még ezen napon, június 13-án értesült Pozsonyban járt

« szavahihet egynehány emberétl, kik által Pozsonyban lakó vala-

mely magyar hazánknak jót kívánó jóakarója (Szirmay?) izent ilyfor-

mán, hogy az mely német általment az Dunán : annak minden igyeke-

zete, st az Bellicumnak (fhadi tanács) is az a determinatiója, —
mint referálják, — hogy mindenekeltt Esztergámba élést vivén, azt

ersen megprófontozza, s azon útja alkalmatosságával legújabban épített

Karvánál lév sánczunkat vízen és szárazon megtámadja. )> A dunai

közlekedést elzáró karvai sáncz ugyanis nagy szálka volt a németek

szemében. A tábornok tehát az ez ellen irányzott fenyeget szándék-

lattal szemben ekkép gondolkodék

:

«
Jóllehet itt Sók és Negyed iránt az Vágón lév híd az egész

hadaknak által s meg általjárására szolgálhat elégségesen : mindazon-

által nem látom tanácsosnak lenni, hogy (most) egész corpusostúl

(hadtestestl) az Vágón általszálljak ; st az ellenségnek Duna

mellett teend motusira nézve helyesnek gondoltam az gyalogságot

itt Újvár köriíl forgatnom : hahogy történhetképen karvai sáncz

ostromoltatnék ^
— annak segítségére küldhessem^ és szükség úgy

hozván magával, magam is sietséggel mehessek.*) Azalatt lovasságá-

val Pozsonynak és Morvának ers demonstrátiókat tétet.^

1 Rdcz Mihdly-n2Lk 1708. június 12. Vámosfaluról Bottyánhoz szóló ezen levél-

kéje, a tábornoknak Szeló'czénél ugyanez nap Bercsényihez írott tudósításához csa-

tolva, gyújtemé?iyemben.

ö L. a Berényi-napló fóljegyzését 1708. június 13-áról : (^Haister Sók felé elkül-

dött volt, hogy az kuruczoknak hídjait égessék el ; de nem succeddlt, s hogy kdrt is

tettek a németekben.)^

3 Bottyd^i-nok. Sókrúl jún. 13.Bercsényihez irott levele. (Eredeti^gyjtem,ényemhen.)

13*
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Másnap a tábornok Ersek-Ujvárba rándulván, onnét újságolja

Bercsényinek : « Haister minden bizonyosan Nagy-Magyarhoz, a Csaló-

közben szállott; Komáromnál erre felé az hidat csinálják. Különb-

különbféle ugyan az mostan sren folyó híreknek értelme : mindazon-

által inkább arra czéloznak, hogy mindenekeltt igyekeznék teljes

tehetségébi karvai sáncznak elrontására. Nagy-Magyartúl ha meg-

indul, kitetszik világosabban szándéka, kihez én is szabván magamat

:

mivel nagy-magyari hídon általjövetelével, tudom, hogy most fölállí-

tott hídunknak rontására jne : mindgyárt az infanteriát közelebb ide

Újvárhoz szállítom; ha penig Komáromnak venné útját: bizonyosan

elhihetni Karvának próbálására viend indulatját. Arra nézve, hogy

megelztessék, csak hírért is m,ost Búcsú tájékára rendelek ezer

lovast^ s magam is most kirándulván (Karvához), az sánczot jó

rendben hagyom. — Az Vágón túl való földet portáim székiben

járják, és kár nélkül, gyakrabban szerencsésen jnek.)) Ocskay uram

még mindig Viardra, Barad felé vigyáz.^

Heister Nagy-Magyartól személyesen Pozsonyba ment ugyan:

de tábora csakugyan Komárom felé, majd Dunántúlra fordult, és

így a sóki hidakat nem kellé félteni; st Bottyán a Csallóközbl

portái és a szerdahelyi plébánustól olyas tudósításokat vn az ott

maradt németek helvzete fell, hogy elhatározá Heisternek Nagy-

Magyar mögött hagyott málhás-táborát fölverni. E próba június 15

vagy 1 6-ára volt kitzve ; ^ de talán a Duna hirtelen áradása, vagy

valami egyéb akadály miatt aligha el nem múlt, mert nincs adatunk

mikénti sikerérl. Azonban, hogy bent a Csallóközben is, a németek

hadállomásai között, zászlóstul járnak vala föl s alá a kurucz lovasok,

azt egykorú följegyzések hirdetik.^

Ocskay ez id tájban Verbó környékérl portyáztatott be apróbb

1 Boííydn-nsik Érsek-Újvárból 1708. június 14. Bercsényihez irott levele. (Ere-

deti, gyjteményemben.)

d Gróf Csdky István említi Báthról 1708. június 15-én Bercsényihez írt és már

idézett levelében : «Bottyán uram Sóknál általküldött hadait contrahálta volt, — ma
vagy holnap kellett próbálnia maga hírével, csalóközi bagázsiáján az ellenségnek,

hacsak valamely okból el nem múlt.» (Országos Levéltár.)

3 Pl. a Berényi-naplóban olvassuk 1708. június i8-áról : a Körtvélyesnél is láttak

ma két zászlóalja kuruczot.))
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csapatokra osztott dandárával Ausztriába és Morvába,^ hogy Viard-

nak nyugtot ne adjon. Bottyánt pedig június 25-én a sóki hídon

valamivel füli, Tornóczon találjuk táborban,- a mibl azt követ-

keztetjük, hogy az átellenben fekv Sellye várának régóta szándé-

kolt ostrom alá vétele végett tn elintézkedéseket.

Bercsényit azonban, — ki június 14-én együtt indult vala meg
Egerbl Rákóczival, s 22-én vált el tle Vadkertnél és a Csáky

István-Babócsay-féle tartaléktáborba, a Garam mellé Kis-Koszmály-

hoz szállá, — úgy látszik, sikerit Mednyánszky bv rábeszéléseinek

és Ocskay vérmesreményú leveleinek reávenni arra, hogy Sellye

ostroma helyett Vág-Üjhelyének adjon elsbbséget. Noha maga

elismeré, hogy könnyebb Sellyét megvenni Újhelynél; de — veti

ellene — «a mennyivel könnyebb Sellye: annyival közeljebb az

ellenséghez.*) Azt is be kellé ugyan vallania, hogy Bottyán, Sellye

fenyegetésével Heistert folyvást függben tartja;^'' de viszont attól

félt, hogy a cs. tábornagynak Komáromnál s Gutánál hidjai készen

lévén : netalán, szokása szerint, hírtelenül általcsapjon Bottyán háta

mögé, a mikor is «az mi tornóczi táborunk az ágyúk lövésérl ha

tudná meg csak költözését a németnek.)) Mire nézve Bercsényi

június 24-én Koszmálytúl oly rendelettel küldé vissza az ide eleibe

üdvözletére sietett Ebeczky István dandárnokot Bottyánhoz: « Mivel

nem méltó, hogy Sellye akadályozza egyéb dispositióinkat, azért

szálljon táborostul Surányhoz, és az híd hajóit magával hozza, és

hagyja ott Somogyit ezerestl istrázsán az Vág-mellyékén.))"^

Bottyán engedelmességhez szokott régi katona lévén, végrehajtá

Bercsényi parancsát; a gyalogságot azonnal a pár mértfölddel hát-

rább fekv Surányhoz indítá s ott igen biztos helyen : a Nyitra egyik

1 Archívum Rákóczianum, II. k. 281. 1.

í2 Innen válaszol e mondott napon a tábornok Nagy-Szombat város tanácsának.

(Eredeti levele a nagy-szombati levéltárban.)

3 Heister «csak elhiszem, hogy Esztergamot meg akarja rakni, kinek teszen az

karvai sáncz is valamely akadékot, s neki más munkája eltt jobb ahhoz fogni.

»

E fölött még «csak elhiszem: valami ebség bántja fejit, és Sellyének imm,aginálvdn

megszállását : Komáromnál való általcsapással avagy Gutánál való hídvetéssel akarna

keresni diversiót hát megül, — kit többször is követett már velem Haister.» (Bercsényi

levele 1708. június 24. Kis-Koszmályról Rákóczihoz. Archiv. Rákócz. V. köt. 658. 1.)

4 ü. o.
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szigetén szállítá táborba.^ Maga azonban, úgy látszik, a lovassággal

még egy fordulást tn a Vágón túl; legalább Kisfaludy Boldizsár, —
a ki mint udvari bejáró a fejedelemhez érkezett hirekrl igen jól

értesülve volt, — június 29-én ezt írja bátyjának, Kisfaludy György

dandárnoknak, a tompái táborról

:

« Bercsényi uram Excja hada Barsnál fekszik, — Bottyán uram
Vágón túl vagyony^ Bizonyos azonban, hogy e fordulás után Somogyi

Ferenczet hagyván vigyázóban Sók és Tornócz köri, fölszedeté

hídját, — melynek hajóit jövre való felhasználás czéljából a tardos-

keddi tóba süllyeszteté, — s azzal maga is Újvár felé tartott, figyel-

mét ezentúl fként Komárom, Guta és a Csallóköz felé fordítandó,

Heisternek onnan várt mozgalmaira. Ocskay vígyázásának viszont

Trencsény és Vág-Üjhely szoros zárlatán kívül ^ elég dolgot adott

Viardnak Morvában Barad, Strázsnicza és Szakolcza körül való

mozgása s majd ide, majd oda hirdetett készüldése. Bercsényi

pedig június 24-én expressus embert küldött hozzá, ki által az Ocskay

részérl tervezett bánkai híd fölépítését — ágyúk alá, ersen, —
jóváhagyta, s egyszersmind utasítá a dandárnokot: válaszszon ki és

küldjön a f-táborra az újhelyi sánczokon dolgozott sok száz egyén

közül egy olyant, a ki elég értelemmel bírjon az ottani erdítvényék-

rl megbízható, körülményes jelentést tenni.^

Bercsényinek ezen intézkedésre a végett ln szüksége : mivel a

fejedelem, daczára helytartója ajánlatainak, inkább hajlott Bottyán^

mint Ocskaynak terve felé^ vagyis a Sziléziába a fsereggel teend

betörés eltt inkább óhajtá Sellyének vagy Szerednek több sikerrel

bíztató ostromát, mint Vág-Üjhelyét; mely utóbbinak szabályos er-

dítvényeivel szemben, lehangoló kudarcztól, vagy hosszas idvesz-

téstl tartott. Midn itt egy részrl önként feltolúl ama kérdés:

nem volt-e Ocskay titokban már akkor elkészítve Pálffy által^

1 Bercsényi levelei Rákóczihoz. V. ö. a Berényi-naplónak e följegyzését, 1708.

június 30-áról: ((Olyan hírt beszéllettek, hogy az kuruczokat Suránnál mtistrálták

meg, (Bercsényi fordult oda június 28—29-én hadi szemlére) és valami töltést is adtak

nekik.))

2 ^Bottyán életei ^ 224. 1.

3 fíMár Újhelyben senkitsem bocsátanak az kuruczok.)) (Berényi-napló^ 1708

június 24-érl.)

4 Archív. Rdkócz, V. 659.
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mikor Vág-Ujhelynek ostrom alá vételét oly mohón sürgetéf —
nagyon fontos más részrl amaz okszer válasz, melyet Rákóczi ezen

ügyben Vadkertrl, 1708. június 23-án, higgadt megfontolás után adott

Bercsényinek

:

wÚjhely ellen való operatiónkat én is — írja a fejedelem, —
leghasznosabbnak látom; de mivel ezen campániának ez lészen leg-

els formális operatiója, az melynek sikere még más hadakozások-

ban is mind nevelni, mind fogyasztani szokta az hadak szíveit, —
úgy kezdjünk hozzá^ hogy véghez is vihessük^ s egyszersmind magun-

kat az harczra (dönt ütközetre) is resolváljuk, s ahhoz készüljünk :

mivel két battalion németnek (ennyi volt valósággal Üjhelyben)

sánczbúl való kivétele formális ostromot kíván. Mert, noha ugyan

gyakran tapasztaltam, hogy az ellenség megvetvén bennünket, ritkán

csinál olyan sánczokat, mint az rendi hozná magával: de mivel Sta-

remberg munkája^ az ki — meg kell vallani — secundum vera

principia belli folytatta vala az hadakozást^ könnyen föltehetni

felle, hogy annak rendi szerint ersítette hármas sánczait. Az
melyek úgy lévén, vagy öreg-ágyúkat kell ellene vontatnunk, —
melyeknek az Vágón való általvitelében nem kicsiny nehézségek

lesznek, — avagy apróbb ágyúkat vivén által, heteket fogunk tölteni

eltte, és igy késedelmeztetése miatt idt adunk az ellenségnek az

(Dunántúlról) visszajövételre, és per consequens harczolnunk (ütköz-

nünk) kell, hacsak ezen campániánk els operátióját szaladó retirá-

dával nem akarjuk kezdeni. Elrelátható dolog ezalatt az is, hegy

mivel az Kglmed bölcs vélekedése szerint is ezen attaque folytatása

alatt az egész lovas hadnak rállásban kell lenni, és már az Ocskay

brigádája az Ausztriában és Morvában való csapdozásokkal alkalma-

sint megdirib-daraboltatott : ha fogjuk-é azt az rállásra öszveszed-

hetni, hogy indiviso robore equestri befedezhessük az ostromot? —
Netalántán úgy járjunk, mint Nagy-Szombat és Veresknél, a hol

csaknem utolsó órán, úgy mondván, conjungálhatánk magunkat

Ocskayval. Tagadhatatlan, hogy Viard is fog lármáskodni Morva

fell. Es így, ha ex deductione projecti formándae obsidionis et prae-

visione harum rationum non aderit possibilitas : jobb lészen Sellyét és

Szeredet firtatnunk, avagy csak az operatiók bizonyságára (bizonyos-

ságára) nézve is. Járul ehhez az is, hogy, ha az ellenség Gyrt nem
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tágítja: Üjhelynek per diversionem könnyen succurrálhat, ha t. i.

Komárom felé fordulván általj, mely miatt búcsút vegyünk akkoron

egynéhány lovas ezertl, ki is kétségen kívül haza fog széledni, —
sót még talán az újvári kevés quarnison eszét is meg fogja kavarni. »>^

Mindazáltal a fejedelem, midn ily nyiltan kifej ezé többoldalú

alapos aggályait Vág-Üjhely ostromára nézve, annyi concessiót meg-

tett Bercsényi kedvéért, hogy utasítá t: küldje minélhamarabb

De Riviére franczia hadmérnök-ezredest kell födözet mellett Ujhely

erdítéseinek szakszer megbírálására, «és kerestessen oly szökevény-

németeket — ha találkoznának az hadakban, — az kik teljes infor-

matiót adhatnak az sánczok ersségérl és vastagságárúi, » és úgy
tegyen a hadmérnök formaszerú tervezetet, — s «meg fogjuk lát-

hatni, mire mehetünk?))

Mivel pedig Riviére-t Ersek-Ujvárból, a Gyrnél és Komárom-

nál leselked Heister közelségére nézve, ezúttal nem vala tanácsos

kiküldeni: Bercsényi egy más hadmérnök-törzstisztet, Barsonvillé-t

ajánlá (június 24-iki válaszában)^ Vág-Ujhely megkémlelésére bocsá-

tani; mit is a fejedelem elfogadván, azonnal (június 25-én) ^ rendel-

kezett ez iránt.

Történik vala ezenközben, hogy Ocskay két értelmes szökevény-

katonát küldött Bercsényihez, a kikViardot Vág-Újhelybl Baradba

kísérték, s most onnan, mellle szökvén el, biztos tudósítást hoztak

a cs. tábornok hadainak mind mennyiségérl, mind tábora fekvésé-

rl. Ezek szerint Viard erejét négy rendes lovas-ezred: az Althan,

La Tour, Schönborn és Uhlefeld vasasok és dragonyosok képezték

néhány század rácz könny-lovassal, összesen alig több 3000 ember-

nél, mely is Bródnál két árkos patak között feküdt, de olyképen,

hogy Szakolcza fell kerülve, alkalmasan hozzá lehetett férni. Egye-

nes útján Ocskaytól csak öt mértföld lett volna, Szakolczának kerülve

vagy kilencz.

Bercsényi ezeket megtudva, kedvet kapott Viard fölveretésére

:

(•Igazán diversió volna azt felverni; 3000 németke barátságáért nem

1 Archív. Rdkócz. II. 281—283. 1.

ö Archív. Rdkócz. V. 659.

3 Archív. Rdkócz. II. 383.
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szánnám a fáradságot ! . . . Még úgy fordulhat, hogy talám az lehet

elöljárója az újhelyi próbának is; elre félj úlkerúlve Szakolczátúl az

lovassá: addig a corpus Ujhely felé nyomulván, ha bé találna szo-

rulni az lovas eltt (Viard) Baradban : hamar környl lehetne venni, —
Üjhelytúl 3 kis mértföld az közi.)> Azonban mérlegeié a nehézsé-

geket is; hadat kér Ocskay : «mert 3000 némettel megverekedni

aperte, — tudom, mit tesz neki!)) Míg tehát mindezekrl a fejede-

lem parancsát vehetné, megírá Ocskaynak, hogy mivel nehéz egye-

dül az ily szökevények szaván megindulni, « vizsgáltassa meg ezeket

jól : merre ? mennyi idre ? és mi formában lehetne véghez menni

ennek? És mivel (Viardnak) takarmányozója a táborbúi úgy is kijár:

próbáltassa meg, s ha nem lehet hirtelen, — készüljön reá, csopor-

toztatván netalán szelj edt katonáit.*)^ Egyébiránt Babócsayt segélyére

küldendi.

Ocskay, — ki a hidat Banka és Morvánka között által Pstyénre

ekkor már serényen vereti, rakatja vala,- — Bercsényinek iménti paran-

csára a következ tervvel állott el. Bánkáról, június 28-án keltezve

:

«A mi az Baradnál feküv ellenségnek valóságos constitutióját és

mi formán s mely fell alkalmatosabb megcsapását illeti: én, csekély

ítéletem szerént, — hogy az ellenség indulásomat észre ne vegye, —
legtanácsosabbnak tartanám ilyenképen. Ezen a pstyéni réven által-

költözném, s igyenesen mintegy Pozsony felé szándékomat mutat-

ván, szent-katharínai hegyen által Jabloniczához fakadnék az hadak-

kal, onnan pedig Búrokra, által verbóczi passuson (Welkának, Mor-

vába) becsapván, egy végben szintén hajnalban fölverésére reáérkez-

ném. Mely oda való járásom két napnál és étszakánál többet nem

1 Archív. Rákócz, V. 661—664. V. ö. gróf Csáky István levelét is Lévárúl

június 27-ikérl báró Károlyi Sándorhoz : ((Viart kétezered magával, a ki Újhelybl

kijütt volt, Magyar-Baradnál temporizál Morvában, a hová földnépét is gyjti ; de Fel-

séges Urunk is már erre az földre érkezvén, tudom, operatiónk sem halad.)) (Eredeti,

a gróf Kdrolyi-levéltárhan.)

ü Ocskay László Bánkáról, 1708. június 29-érl írván, hogy mivel «Méltóságos

F-Generális és Locumtenens Uram Excja parancsolatjábúl Vágmellyékire jöv sok

ezer számú hadak és munitiók általköltözésére nézve Pstyén között hidat veret)), —
fölhívja Nagy-Szombat városát, a jelen levelét kézhez adó hídmester útmutatásai

szerinti kötelek mielbbi összeszerzésében segítséget nyújtani. • (Eredeti levél, a nagy-

szombati levéltárban.)
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foglalna. A mi pedig az ellenség erejét illeti : mind kémjeim s mind

portásim relatiójábúl úgy informáltattam, hogy (Viard tábora) az pór-

ság (morvái Aiifgebot) gyjtésével kétezerrel megszaporodott. Viard-

nak megtámadását ellenben bossáczi vagy leszkói (Lieszkó) passuson^

által nem javasolhatom : mert észrevévén az újheli ellenség arra felé

indulásunkat, — álgyús correspondentiájával (jel-lövésekkel) könnyen

meggátolhatja próbánkat; mely okbúl Fehérhegyen által Pozsony

eleire való diversiómmal helyesebbnek ítélem szándékomat, mely

szerént 26-án költ utolsó levelében említett hozzám érkezend hadak-

kal vehetem is indulásomat, ha úgy fog tetszeni Exciádnak.

Hogy azonban akkori fordulásommal Morvánka irányában mun-

kában lév, lábra építend híd se maradjon födözetlenl: mellettem

való Czelder és Vinkler uraimék gyalogságát helyben hagyom; és

mivel azon híd eleiben sánczot is vettetnem elintéztem : Exciád mél-

tóztassék azt álgyúkkal s egyéb szükséges munitióval megersíttetni.

Es hogy újheli ellenségnek is azalatt történhet kicsapása meggátol-

tathassék : szükségesnek ítéltem valamely lovas és gyalog hadnak is

egy ftiszttel itt maradandó gyaloghoz Exciád által ordereztetését

távullétemben, az ki szüntelen vigyázhasson újhelyinek motussára,

megszaporodván (az újhelyiek) harmadik ítszaka hatvan ráczczal Mor-

vábúl (a mi elég gyalázata volt Ocskay ottani vígyázásának !) hegyeken

által, — akadályozhassák legalább megszállásunkig takarmányozását.

A mint is tegnap oly szükségben kijött portájában egynihánynak

lecsapásával, magát is commandírozó tiszt kapitányt megejtvén, kön-

tösét is meghozták.))^

Ocskay jelen levelét június 28-ának hajnalán írhatta, és mind-

járt gyorsfutárral s egy Üjhely erdítéseit jól ismer franczia szöke-

vénynyel küldé Bercsényihez : mert ez Bánkától nyolcz mértföld-

nyire es kis-koszmályi táborában még az nap vette a levelet, — épen

midn Babócsay dandárát és vele Barsonville mérnökkari alezredest

Ocskayhoz indítaná.^ Ugyanis, a mily óvatos vala Rákóczi a vág-

1 Bossácza és Lieszkó a Vág-Újhelytl egyenest Morvába vezet sztrányai szo-

rosban feküvén, kétségkívül ez a passus értetik.

<l A levél eredetije gyjteményemben.

3 «Midn szintín indulnának Babócsay uraimék Barsonvillel : akkor veszem

Ocskay levelét)), — írja Bercsényi 1708. június 28-án Kis-Koszmálytól Rákóczinak
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Újhelyi ostrom kérdésére nézve : ép oly gyorsan és örömmel enge-

délyezé a Viard ellen teend próbát, annyira tetszetsnek látszott

az, Ocskaynak tervei és a szökevények jelentései nyomán.^ S utol-

jára is, e vállalat semmi koczkáztatással nem járt; mert, ha nem

sikeri is Viardot meglepni vagy Bródba szorítani, — a lovasság Mor-

vából minden kár s rendetlenség nélkül, st zsákmánybeli nyereség-

gel és a tett betörés hírével jöhet vala vissza. A Morvába s Ausz-

triába való csapdozások által különben is a csapatok harczkedve

mindig fokoztatott.

Babócsay, a maga dandárával már június 29-én egyesült Ocskay

táborával Bánkánál. Lehetett tehát együtt hat-hét lovas-ezred, kerek-

számmal : jó ötezer huszár és dragonyos, kik a morvái expeditióra

valának szánva. Barsonville pedig, ki a magával visszahozott franczia

szökevénytl már elre is jól megtudakozá út közben Vág-Ujhely

védmüveinek minden állapotát, június 30-án hajnalban, 300 váloga-

tott lovasból álló födözettel — melyet Ocskay bocsáta rendelkezé-

sére — kiindult az erdítvények közvetlen megszemlélésére.

De szerfölött kemény fogadtatásra talált; mert a ltávolnyira

közeledett hadmérnöktisztet alighogy észrevették onnan belülrl:

mint látcsvezi, rajzolgatja sánczaikat,— tüstént kirohan tnehány lovas-

század ftehát nem csak 60 rácz csúszott volt oda he !) és 300 gya-

log, s elkezdenek ellene dühösen támadni, lövöldözni. Mindazáltal

a derék franczia becsülettel véghezvivé feladatát ; tüzetesen megkém-

lelé az erdítvényeket, s azzal nyargalt vissza Bánkára, és onnét még
az nap elsietett a fejedelemhez, szóbeli részletes jelentést tenni.

^

Barsonville július i-én este érkezett meg a Selmeczbánya mel-

letti vichnyei fürdbe, hol ekkor a fejedelem tartózkodott. És a had-

(Archív. Rdkócz. V. 666.) ; s hogy itt a föntebb idézett Ocskay-féle levél értetik, —
alig lehet fölötte kétség.

1 Rákóczinak a Viard elleni vállalatba beleegyezését kétségtelenné teszi július

2-án Vichnyérl Bercsényihez írott levelének ide való vonatkozása (Archív. Rdkócz.

n. 289.), úgy Bercsényi június 29-iki levele is. (U. o. V. 669.)

^ Ocskay László értesíti Bercsényit Bánkáról 1708. június 30-án : <(Vág-Újhely

sánczolásának revisiójára és megtekéntésére hozzám dirigált Ingenier-Obristlajdinantját

Fölséges Urunknak, Exciád parancsolatja szerént háromszáz lóval pro securitate oda-

bocsátván, ezen órában szerencsésen megtért, és ugyaninnen minden tartózkodás nélkül

Mlgtokhoz cum relatione megyén.)) (Eredeti levél, gyjteményemben.)
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mérnöknek szakszer vizsgálódásaiból kiderült: mennyire igaza volt

Rákóczinak, midn Vág- Üj helynek Ocskay és utána Bercsényi által

olv hévvel sürgetett, s csak az öreg Bottyán által ellenzett ostrom

alá vételét nem tartá tanácsosnak csakúgy hebehurgya módon elren-

delni. «Tegnap estve — írja Rákóczi július 2-án Vichnyérl Bercsényi-

nek — érkezett Barsonville az újhelyi reportummal, melyrül valóban

én is mondhatnám az i^lániy 7nondám Ir>-oi^ az sánczainak erssé-

gére, idtöltésre, és öreg-ágyúk szükségére nézve. Mérges az német

benne; mert csak akkor is reá mindgyárt kijve egynehány squadron,

és háromszáz gyalog-német. Hármas az sáncza ; igenis, az els : falusi

árok, tövissel, (de) az ketteje jó földtöltés, és a honnan attaquéroztatha-

tik, — kfal, melyet lelni kell, az két fell oltalmazó (flanqueírozó)

bástyákkal együtt ; mégpedig ott is partocskán kell felmászni, pedig,

az mintViard kiszökött komornyikja (a franczia szökevény) mondja:

csak van két battalion (6—800) német benne. Melybi csak általlát-

tam, hogy körmösen kell hozzá fogni, és hogy még egy sem volt ily

körmös obsidiónk, hacsak magát oltalmazni akarja, s pora s golyóbisa

elég van. Melyre nézve lesz szükségünk legalább két félkártányos

(Halbe-Karthaune, 24—36 fontos, faltör-) álgyúkra, mert a nélkül

bizonyára piszmogás lesz dolgunk s idvesztés ; azokat pedig, ha az

újváriak nem szolgálhatnak, hirtelen hol vegyük ? nem tudom.

Azalatt ugyancsak költöztek (át a Vágón, Bánkánál, mint Bar-

sonville híri vivé) szálakon az hadak ;"^ de valóban rosszul esnék,

ha idején elpatkolt volna (ellök) Viard uram^ mélyebben eresz-

kedvén Morvába. Hogyha azért mind Üjhely s mind Viard ellen

feltett szándékunkat véghezvihetnénk is : szükségesnek látom, hogy

Csallóközrül is gondolkodjunk^ (Bottyán terve). Es ha most hirte-

len nem szabathatná is deszkábúl Bottyán az hajókat: ne vessük meg

* Ocskay is jelenti idézett június 30-iki levelében, hogy miután «az baradi

ellenség megpróbálására szintén tegnap brigadíros Babócsay uram maga corpussával

megegyezett velem », ma már a hadakat az egy kompon és szálakon folyvást költöz-

tetjük át; azután mindent elkövetendünk Viard ellen, kirl ugyan ó-turai emberek

oly hírt hoztak, hogy Baradtól beljebb szállott volna, de még nem bizonyos ; melynek

is biztos megtudására fttöstént expediáltam portát» Barad felé. — A híd Moi'vánkával

egy hét alatt készen lesz, feles molnár és egyéb munkások dolgoznak rajta. (Eredeti

levél, gyjteményemben.)
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e mostani szükség esetében az sövénybúi font és náddal töltötteket

is, melyeknek jó hasznát vehetnénk. Mert Giita táján költözésünk-

kel nagy lármát csinálván, magát erre felé contrahálná a német,

s — remélem, — adna oly alkalmatosságot, hogy egyszersmind maga

hírével még az magyari hídját is elnyerhetné általmen hadunk.))^

Láthatjuk a fejedelemnek ím e levelébl, hogy a nagy garral

sürgetett vág-új helyi ostromot úgy szólván lehetetlennek, vagy leg-

alább igen nehéz, de kevés sikerrel bíztató vállalatnak hivé; hogy

továbbá a Viard ellen intézendett próba sikerében is kétségeske-

dék: ellenben mindenesetre elismeré Bottyán tervének, t. i. a csalló-

közi német ellen szándékolt támadásnak czélszerúségét. Lássuk azon-

ban, mint ment végbe a már engedélyezett morvái próba,

Ocskay már június 30-iki levelében említi, hogy a bánkai rév

egyetlen kompján és a rendelkezésre állott egy-két szálon (tutaj) a

két lovas-dandár (Ocskay és Babócsay) átköltöztetése nem fog egy

nap alatt végbe mehetni. Ügy is ln ; mert még másnap is ott talál-

juk t, noha már a túlsó parton, Pstyénnél, a honnét 1708. július

i-én Bercsényihez írott levelében élesen kikel «az ország hívsége

ellen gyalázatosan tusakodó, vérünket áruló, és fecseg emberekbl

álló)) nagy-szombati városi tanács ellen, s « nyilván kitetsz laban-

czoskodással)) vádolja ket, — miérthogy a morvánkai hídhoz tlük

kívánt köteleket ki nem szolgáltatják, hanem haszontalan idvontató

mentségekkel gátolják e híd elkészülését. Száz dragonyost küldött

tehát ma kemény executióként reájok, remélvén, hogy Bercsényi is

helybenhagyandja ezen eljárását.*^ Ezzel, az épül híd rzésére, a

munka siettetésére, s a már nagyon megszorult Temetvény vára

ostromlására Winkler Vilmos és Czelder Orbán hajdúezereit az

utóbbnevezett ezredes parancsnoksága alatt a morvánkai táborban —
mint írá — hátrahagyva:^ úgy látszik, július 3—4-én indult meg

1 Archív. Rákócz. II. 288—289.

2 Ocskay László e levelének eredetije az Országos Levéltárban. A nagy-

szombatiak labanczoskodásában lehetett valami, mert a morvánkai híd épülését Po-

zsonyban tlük tudták meg. L. Berényi F. naplóját : A kuruczok ((Bánkánál is hidat

akarnak csinálni : vasat, köteleket kérnek a nagy-szombatiaktúl.)) (1708. július 5.)

5 Czelder Orbán levele 1708. július 7-én a morvánkai táborból Bercsényihez

:

((Tömetvín nev labancz várnak bloquadálására két companiát commandíroznom kíván-
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Babócsayval a fönt leírt kerül úton Morvába, Barad felé, miután

június 30-án odaküldött kémcsapata Viardot még mindig régi helyén

feküdni mondotta. Hozzá csatlakozott ezen expeditióra, harczpróba

látása kedvéért, a fejedelem elkel családok ifjaiból alakított nemes

testórségének egy csapata is, báró Haller Gábor rnagy vezénylete

alatt. De biz a derék, vitéz i^ak ezúttal nem lehettek részesei valami

dicsséges dolognak.

Ugyanis Ocskay, ki az ügyesen tervezett kerül úton szerencsé-

sen s észrevétlenül bejutott Morvába: most mégsem találá olyasnak

Viard fekvését, hogy t egyenesen táborában megcsapni és fölverni

megkísérelhette volna ; e helyett czélszerübbnek véle a tábornokot

Barad alól kicsalni, és úgy lesekbl rohanni reá. Mihezképest a vele

lév két lovas-dandárból öt ezredet Babócsayval beállított a közeli

erdk, csalitok közt kiszemelt leshelyekre, a hatodikat pedig, név

szerint Guldenfinger János Abaúj vármegyei huszárságát beküldé

Brod alá. Guldenfinger viszont, mintha képezné a derék-sereget,

bizonyos távolságra megálla, s egy válogatott lovasokból álló ú. n.

(^ martalék »-csapatot indított be közvetlenül Viard táborába, t meg-

ütni, s illetleg kicsalván, színlett futással a leshelyek közé vinni.

És csakis e kis csapat teljesíté jól feladatát. Mert e vakmer táma-

dóknak sikerült Viard táborát föllármázni s üldözésre bírni. Már

Guldenfinger azonban, látván, hogy a martalékot zik, — maga is meg-

fordult a lesek felé, a nélkül, hogy provokáló csapatát megsegítette

volna, — minek folytán aztán e maroknyi hadból a túlnyomó ellenség

20—30-ig valót levágott. "^^ Mikor pedig a Guldenfinger harcz nélküli

megfordulásából hiheten gyanakodóvá lett Viard a leshelyek köze-

lébe érkezek : csakhamar észrevéve a rosszul elrejtett leseket, s nem

tatván, melyet is maholnap — reménlem — kezünkhöz segíti Isten. Vágón által lév

hídnak is elkészíttetésit s mennél jobban való eífectuáltatását ultronee is adurgeálom,

melyet is egynehány nap alatt elkészíttethetem.)) (Országos Levéltár.)

* 1708. július 15. Aponyból írja Bercsényi Rákóczinak: «Épen most érkezek az

silesiai passusok vizsgálásáról Winkler uram; — az Ocskayék próbáját beszéli csú-

fosan. Nem is voltak ott magok, hanem csak Guldenfinger Barad alatt, s az sem

segíté meg az eljáró martalékot, s veszett is bennek húsz vagy harminczig való,

propter non secundationem. Hradistya felé ment Baradbúl az német, az mint ez

étszaka vett levelébl is Ocskaynak meglátni, fArchív. Rákócz. VI. 7.)
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ment a kelepczébe, hanem még idejekorán megfordúla,^ s a néhány

mértföldnyh'e beljebb, a Morva szigetében fekv Hradistya (Ungrisch-

Hradisch) várának ágyúi alá vonult vissza, — vagyis, mint Rákóczi

megjósolá, ^idején elpatkolt'o Ocskayék ell.

Ocskay erre, hogy mégis Morvában egy fordulást tegyen, Huck,

Wessely és Strázsnicza felé Szakolczának kanyarodék s itt fenyeget

állást foglala. Innen viszont pár nap múlva, — mint Bercsényinek s ez

Csáky Istvánnak írá: (^az Morva vizének nagy árja miatU kény-

teleníttetett Szobostistyán, Brezován át hátrább, ú. m. július ii-én

Verbóhoz, majd pedig épen morvánkai hídja elé, Pstyénhez szál-

lani, hol t július 15., 16., 17-én találjuk.- Rákóczi azonban más okát

adja Ocskay hátraszállásának. Szerinte Heister parancsot küld vala

Viardnak (a ki Ocskayék Szakolczához szállását meghallván, csak-

ugyan szintén alább vonult ellenök a Morva túlpartján Hradistyá-

ból, Strázsnicza és Rohatincz környékére), «hogy Ocskayt nyomja

ki a Morva vize fels mellékén elfoglalt állásából. Ocskay pedig, ki

a ff dicsekvök közé tartozott^ az ellenségnek e mozdulatát meg-

hallván: a Vág mellé hátrált Bánkára, — hol önfejétl hidat veretett

volt a Vágón, s Bercsényihez levelet levél után küldött segélyért;

mert attól félt, hogy e vállalata (t. i. a hídépítés) következtében

1 ((Ocskay segélyt nyervén, megkísérlette Viardot, és ez ki is jött a váiOsból

(nem Szakolcza, hanem Barad értend itt) a cselbl futók zésére : de a lesbe állított

legénység rosszul helyeztetvén el, id eltt fölfedeztetett. » (Rákóczi Emlékiratai.

V. kiad. 241. 1.)

{J Lásd Bercsényi-nek gróf Csáky István fhadi-biztoshoz Érsek-tJjvárból 1708

július ii-én költ levelét, az Országos Levéltárban. Ugyancsak 1708. július 11. Verbó-

ról írja Rákóczihoz az Ocskayékkal odajárt nemes teströk rnagya, báró Haller

Gábor: «Az Felséged kegyelmes parancsolatjábúl én az Nemes Compániábúl való

commendírozottakkal együtt conjungáltam volt magamot Babócsay urammal Bánkánál,

az minthogy be is indultunk volt Morva felé, — de haszontalan jártunk. Immár onnan

visszatérvén, itten vagyunk Strázsa nev faluban, elvárván alázatosan Felséged paran-

csolatját.)) (Eredeti levél, gyjteményemben.) Ocskay még július 13-án is a Verbónál

lév táboron állít ki útlevelet Sztupavszky András bazíni tanácsnok részére. (Országos

Levéltár.) Azonban Bercsényi július 15-iki levele szerint (Archiv. Rákócz. VI. 7.) e

napon már Pstyén és Szerdahely között a Vágnál táborozik vala; július i6-án és

17-én pedig Ocskay ugyancsak Pstyénból datál: i6-án a morvánkai hídf-sánczban

lév négy ágyú számára kér még némi lszereket, 17-én pedig dandárának málhái

ügyében ír Bercsényinek ugyanonnét. (Eredeti levelei az Országos Levéltárban.)
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\^iard reá fog törni. »^ De Viard csak Strázsniczára szállott be, mint

a honnét, ha kell vala, Heister hadtestével is Szakolcza és Sasvár

felé egyesülhetett.

Heister németjei iúlius els napjaiban Pozsony tájáról mind-

inkább Guta felé húzódtak.- Bottyán tábornok pedig, annálinkább,

minthogy a jól megapadt Vágón és vereknyei Duna-ágon a lovasság

most már nem egy helyütt át is gázolhatott, igen szorgalmasan por-

tyáztat vala be a Csallóközbe továbbá Guta, Nagy-Magyar, Sellye,

Szered, Pozsony alá, st fel egész az osztrák szélekig. Portái majd

mindig szerencsével jártak : németeket vágtak s feles rabot hordot-

tak Újvárba; s a hadak folytonos szaporodása következtében a

surányi szk szigetbl fölebb, Komjáti és Kér közé települt táborba.

Elóhadai pedig, ú. m. Somogyi Ferencz és Balogh István felváltva,

Sóknál feküdtek, s naponként küldék száguldozóikat a Csallóközbe

és pozsonyi kapukig. Július i-én éjjel két <(kemény porta*) indul

meg, az egyik Szered vára alá, hol « valóban sürün is szólott ma
(július 2-án) az ágyú,» s a másik Pozsonyhoz, «az holnapután (július 4)

tér meg.))^ St július 5-ére virradó éjjelen Thúróczy Gáspár hajdú-

ezere a határszéli Dévény városát veri föl; s ugyanekkor más « egy-

nehány ezer kurucz jött által a Vágón,)) kiknek egy része reggel

Pozsony alá csapván. Nagy-Magyartól egy hadnagygyal igyekv 40

muskatérosba akad a vereknyei híd és a pozsonyi « hóhér rétje

»

között, s közülök húsznál többet levág, néhányat sebesülten ott hagy,

másokat fogva visz, a többit a Kis-Dunába ugratja.^

1 Rákóczi Emlékiratai, V. kiad. 240—241. 1. Megjegyzend, hogy a fejedelem,

mivel csak emlékezetbl írta memoires-jait, e helyütt is Barad, Szakolcza és Strázs-

nicza városokat összetéveszti, különösen Strázsnicza helyett mindig Szakolczdt ír.

Tévedés az is, mintha Ocskay aönfejéth veretett volna Bánkánál vagyis Morvánkánál

hidat, holott — mint láttuk — ezt Bercsényinek, st magának Rákóczinak is jóvá-

hagyásával tette. (L. erre nézve Rákóczinak 1708. június 25-én Drégelyrl Bercsényi-

hez írott levelét. Archiv. Rdkócz. II. 283.)

2 Báró Berenyi Ferencz naplójának július 6. és 7-iki följegyzései. V. ö. Ber-

csényinek július 9-iki levelét Rákóczihoz : ((Jóllehet Fölséged maga is általláthp.tta

eddig az Gutához való szállításával az hídnak újabb motussát az ellenségnek)) stb.

(Archiv. Rdkócz. VI. k. 5. 1.)

3 Bercsényi-no^^ Komjátitól júl. 2-án Rákóczihoz irott levele. (Archiv. Rdkócz.

VI. 3. 1.)

4 L. a Berényi-naplónak július 5-iki bejegyzéseit, melyek az közvetlen szem-

lélet jeleit élénkeyí. mutatják.
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A Bercsényi huszárezredbeli vitéz Beleznay János rnagy száz

lovassal a Csallóközbe úsztat, egy ötven gyalog-némettl védett

sánczot július 6—7-én megrohan és bevesz, az rséget levágja, de

hadnagyjokat néhányad magával rabul viszi.^

Thúróczy Dévény fölverése után Stomfánál foglalt állást, s egész

e hó 29-éig túl a Fehérhegyekben tanyáz. Július 14-én Réthey

György rnagya csatázik Pozsony alatt, s a kapuk elül jó nyere-

séget kap el.- Az ily apró részletek elsorolása azonban messzire

vezetne.

Bottyán, miután a fejedelem Vichnyérl nemsokára a hadak

közé, tehát az tábornoksága területére vala indulandó: illnek

tartá hódolati üdvözlésére néhány nappal elbb személyesen eleibe

menni, egyszersmind a hadjárat terveirl értekezend. A vezényle-

tet tehát ideiglenesen a Kérnél fekv gyalogsági tábornok báró

Andrássy Pálra bízva, július 4-én megindult, s 6-án déleltt — mi-

dn Rákóczi épen Bercsényivel tanácskoznék — «megérkezék (Vich-

nyére) Generális Bottyán János is, az kivel sokáig beszélgetvén

Felsége, fejedelmi asztalához leült. »^ Másnap megindula Rákóczi

Zsarnócza felé, a taszári táborra, Bottyán pedig vissza Újvárhoz.

Rákóczi ekkor már rég tisztában volt a poroszokkal való egyesülést

s Szilézia és Csehország fellazítását czélozó tervével, mely szerint

igen szép számmal együtt lév s újon egyenruházott hadai nagy ré-

szével Sziléziába fog betörni, szre kelve. A fejedelem az idegen

tartományokba, nélkülözhetlen Bercsényijén kívül a tábornokok közül

gróf Pekry Lrinczet, Des Alleurs marquis franczia altábornagyot,

Gyürky Pált a reguláris hadak s Andrássy Pált és Györgyöt a gya-

logság tábornokait, továbbá Le Maire hadmérnökkari dandárnokot,

De la Mothe tüzérezredest, Barsonville erdítési ftisztet stb. volt

magával viend ; s míg az önálló vezényletre képesített tábornokok

közül Károlyi Sándor — alatta Orosz Pál, Andrássy István és gróf

1 Bercsényi-nék júHtis 9. Verebélytl a fejedelemhez intézet levele, a hol méltán

dicséri Beleznayt. (Az i. h. 4. 1.) V. ö. a Berényi-napló július 11. és 13-iki bejegy-

zéseivel.

0. A Berényi-napló július 14-érl ; Bercsényi július 15-éról (7. 1.) ; és Thúróczy-

nak július 29. Szomolyánról Bercsényihez irott tudósítása, az Országos Levéltárban.)

5 Beniczky Gáspár naplója, 142. 1.

Thaly K. : Ocskay László. I. -jj
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Mikes Mihálylyal — Erdélyben, gróf Eszterházy Antal pedig —
alatta gróf Eszterházy Dániellel — a Dunántúl mködött : addig, hogy

a császáriak Csallóközben lév fóhadtestének szomszédságában, az

érsek-újvári tábornokság területén továbbra is Bottyán maradjon

a parancsnok, ez alkalmasint a Vichnyén július 6-án a fejedelem.

Bercsényi és Bottyán között tartott tanácskozmányon határoztatott

el. S valóban ezen, Rákóczi és Heister hadtestei közé beékelend

hadosztály élére kívántatott a legelszántabb s legtöbb hadi tapaszta-

lattal bíró vezér.



KILENCZEDIK FEJEZET.

Rákóczi Érsek-Új vártt ; haditanácsok tartatnak; a sziléziai hadjárat terve; kémszemlék; a karvai

sáncz ; a fejedelem Bánkához, majd Verbóhoz száll ; ismételt zajos haditanácsok. Pekry és Ocskay

válogatott hadosztálylyal Viard fölverésére Morvába küldetnek. — Újabb kémszemle Vág-Új hely

ellen ; a Pekry-Ocskay-féle morvái expeditió részletes története ; a haderk, az utasítások, az in-

dulás, az elnyomulás. — Csejte vára megvétetik; Heister kiindul a Csallóközbl Viard segítsé-

gére ; Ocskayék Viardot keresik, ez eljön, Strázsniczánál csatáznak ; a visszavonulás Brezováig ; a

hadak lehangoltatása.

Rákóczi, Érsek-Üjvár felé való útjában, július lo-én Bercsényi-

nek zsitva-verebélyi táborát s ii-én a Kér és Komjáti közt fekv

gyalog-hadtestet szemlélte meg; de még ez nap — nagy zivatarban,

s ágyúdörgés között — bevonult Újvárba. « Beérkezvén Felsége

Ersek-Üjvárban, ebédelt Méltóságos F-Generális Gróf Bercsényi

Miklós úrral és több várbéli tisztekkel; azután ugyan Excjával,

Bottyán és franczia generálissal (Des Alleurs) conferálván, kiment az

vár mellé, w"^

Másnap, július 12-én déleltt ismét hadi tanácsot tartott a feje-

delem a jelenlév három tábornokkal, ú. m. Bercsényivel, Bottyán-

nal s Des Alleurs-el. A tanácskozások mindkét napon bizonyára a

következ hadjárat terve és a hadak mikénti felosztása fölött folytak;

és itt azon vichnyei határozat, hogy Heisternek a Csallóközben szem-

meltartására az újvári tábornokság területén továbbra is Bottyán

maradjon hátra egy hadosztálylyal, nemcsak, hogy újon megersít-

tetett : hanem már a vele Újvár körül maradandó ezredek is kivá-

lasztattak. Ezek valának : Somogyi Ferencz és Galánthai Balogh

István lovas-ezerei, mint a melyek a Csallóközt és Pozsony, Galántha

vidékeit legjobban ismerek
;
gróf Csáky Mihály és Nikházy György

huszárezredei, úgy Géczy Gábor és maga Bottyán ezredének egy-

egy része, — összesen vagy 4000 lovas, továbbá az újvári gyalogság.

Az összeköttetést a fejedelem tábora, illetleg Szilézia határai és a

* Beniczky Gáspár naplója, 143. 1.

14*
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Bottyán-hadosztály közt fenntartani Ocskay László vala kijelölve —
függésben Bottyántól, — két lovas-ezreddel. A július i2-iki hadi

tanács egyik intézménye volt végre az is, hogy Bottyán tábornok,

a fejedelem asztalánál elköltött ebéd után, egy gyalog- ezreddel

személyesen ment Guta alá, Heister ellen, erszakolt kémszemlére.^

Mi lón e kémszemle eredménye ? Positív adatok hiányában tüze-

tesen nem tudjuk; de a minden oldalról ismert katonai helyzet-

bl következtetve, olyféle, hogy a hely megtámadható és az átke-

lés a Csallóközbe s Heisternek Komárom vagy Pozsony alá zése,

hídjainak lerombolása, lehet volna. Ugyanis a kérdés a körül for-

gott : mivel töltse a sereg legczélszerbben idejét a sziléziai hadjá-

rat megkezdése eltt ? Vág-Üjhelyt, vagy valamely más Vág-menti

várat szálljon-e meg? Viard ellen menjen Szakolczának ? avagy —
mint Bottyán javaslá, — a Csallóközbe, Heistert szorongatandó?

E tanácskozások közepette az id csak múldogált, a táborok-

ban unatkozó katona pedig morgott: hogy a fejedelem tanácsában

árúlóknak kell lenni ; mért nem vezetik ket ütközetre addig, míg

az ellenség gyönge s a dánusok el nem érkeztek? Es a sok csahos

tiszt lármázott, hogy a fejedelem holmi franczia szabályok miatt el-

mulasztja a legjobb alkalmakat!- Rákóczi helyzete nehéz volt; alig

tudá mivel csillapítani a zúgolódókat: mivel nagy politikai terveit,

melyeket a sziléziai hadjárat involvált, elttök le nem leplezhette.

Július 13-án kiindúla Újvárból a verebélvi táborra, 14-én Nyitrára,

majd vissza a taszári táborra, hol néhány napig, újabb hadi értekez-

leteket tartva, idzött.

Ezenközben az Érsek-Újvártt maradt Bottyán július 15-én hatá-

rozott utasítást vn Bercsényitl, a nem rég építtetett karvai sáncz

lerontatására.^ Épen midn ezt a parancsot vévé, s végrehajtására, bár

1 U. o. július i2-érl: ((Felkelése után [Fölsége ismét Mlgos F-Generális

úrral Excjával, és franczia generálissal, Bottyán úrral conferált, azután kiment, az

várat megkerülte, honnan is bejvén s ismét az említett urakkal conferálván, ebédet

is együtt evett; és délután egy gyalog-regimentet Gúttához commendírozott Bottyán

úrral portára.))

^ Rákóczi Emlékiratai, V. kiad. 240. 1.

a Bottyd7i-nak Bátor-Keszirl 1708. július 15-én Rákóczihoz irott levele. fEre-

detije gyjteményemben.)
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bosszankodva, megteszi vala az elintézkedéseket : « hozták hirl Új-

várba, hogy huszonnégy sajka (gyri, komáromi, esztergomi csajkás

rácz hadak), öreg-hajókkal (ágyús-naszádok) együtt jött a sáncznak

megpróbálására. » Mire a tábornok néhány század kéznél lev lovas-

sal, s Esze Tamás hajdúit « hirtelen ötvenig való kocsikra kapdos-

tatván, ») személyje szerint, minden tartózkodás nélkül sietett megse-

gíteni az ostromlott dunaparti erdöt. Ez, a segély megérkeztéig jól

tartotta magát; ekkor pedig az ostromló ellenség, « miután tovább

két óránál sajkáikon lév taraczkokkal sebes lövéseket tett, — eltá-

gúlt» vissza, Komárom felé. A lövések a mellvédek mögött fedve

lév magyarok közt « semmi kárt» sem okoztak: ellenben a sánczból

intézett sürü ágyú- és puskatüz miatt a németek és ráczok közül, —
az almási és neszmélyi hírhozók szerint — egy hadnagy, egy zászló-

tartó, egy rmester s több közvitéz esett el és sebesüle meg. Bottyán

igen dicséri a sánczrséget, hogy «resolute viselte magát, w^

Hogy a karvai sáncz, fekvésénél fogva, a németeknek mennyire

alkalmatlan volt: mutatják az ellene, építésétl kezdve intézett gya-

kori támadások; hogy pedig szabályszerüleg s jól vala építve: mu-

tatja a Bottyánnak május 14. és 15-iki, idézett leveleiben foglalt le-

íráson kívül az, hogy a támadásokat mindenkor — most is — diadallal

állá ki, s végre azon körülmény, mely szerint ez erdöt levonatása után,

késbb magok a császáriak helyreállították s belehelyezkedtek.^

Mi oka lehetett tehát Bercsényinek e karvai sáncz lerontatását

elrendelni? Aligha egyéb, hanem azt a 300 gyalogot sajnálta belé,

hogy így annyival is többet lehessen elvinnie az általa még mindig

óhajtott vág-újhelyi ostromra és a sziléziai táborozásra. Minthogy

pedig Bercsényi ^per absolutum parancsolást a védmünek levona-

tását : Bottyán nem is fordúla többé hozzá; hanem magához a feje-

delemhez följebbezett, s egyrészt a gyzelmesen kiállott ostromra,

másrészt a környékbeli lakosságnak a komáromi s esztergomi ellen-

ség kicsapásai ellen az egész vidéket oltalmazó sáncz fentartásáért

hozzá intézett esedezéseire hivatkozva kijelenté, hogy a fejedelem

1 Ugyanezen levélben, melybl az idézeteket is vettük.

2 «Az karvai innens sánczot, kit Bottyán csináltatott vala, reparálta a német,

s már taraczkbúl is lövöldöztek Szemeréékhez.)) (Bercsényi, 1708. szeptember 14-érl

Rákóczinak. Archív . Rákócz. VI. 77.)
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további parancsáig végre nem hajtja a lebontatást. «A minthogy is a

Tormásban (Nyitra alatt) ha szálhtom corpusomat, assecurálom Fel-

ségedet: távozásával is conserválhatom a sánczot; hogyha penig az

ellenség motusihoz képest magamnak is elnyomúlásom történnék

újvári districtusbúl, — igen hamar és könnyen eshetik demolitiója.))^

Kéri tehát a fejedelmet : hagyja meg tovább is a karvai sánczot,

vagy legalább csak azon kevés ideig ne vonassa le, míg a vidékbeli

szegénység gabonáját a tarlókról betakaríthatja;'^ kéri továbbá, hogy

Bercsényi parancsának eddigi végre nem hajtásáért « Felségedti

neheztelést ne vegyek magamra ; melytúl talám — teszi hozzá önbi-

zalommal — nem is kell félnem. » Újságul pedig egyebet nem írhat,

hanem, hogy waz német az gútai Dunán Csallóköz felé is csinálja a

hídját; az inkább stratagéma csak, mint valóság. Ujabban is lesznek

bizonyos embereim oda recognitióra.»^

A karvai sáncz, Bottyánnak e remonstratiója következtében,

vagy egy hétig még fennmaradt, — de azután, a fejedelemnek úgy
látszik Bercsényi pressiója alatt kiadott rendeletére mégis levonatott.

Ocskay ezalatt folyvást Fstyén és Vág-Szerdahely közötti táborá-

ban idzött, pihentetve Morvából visszavezetett hadait, melyekbl csak

kisebb csapatokat küldözött most Szakolcza alá kémszemlékre. A mor-

vánkai hidat pedig teljesen elkészítteté, Fstyén fell jól meger-

sítve a négy ágyúval s Czelder hajdúival megrakott hídf-sánczokat.

A fejedelem elvégre, július i8-án megfuvatá az indulót az udvari

hadaiból és tábori tüzérségbl álló taszári tábornak, s elbb Ghymes

vára alatt, majd 19-én Appony és Kovarcz között telepedett meg.

Bercsényi tábora ekkor már Nyitra-Szerdahelynél, s Andrássy Fái-
r r

nak volt kéri gyalogsági tábora az Ersek-Ujvárból kihozott nehéz

lövegekkel még tovább, Bodok és Rippény táján feküdt ; és így

20-án megtörtént a lovasság egyesülése Szerdahelynél, s a gyalog-

ságé Rippénynél. Az elbbi helyhez érkezek Bajmócz várából Ber-

1 Bottyán, július 15-iki, idézett levelében.

{2 (íEzen egész districtus alázatosan reménkedik (rimánkodik), csak addig, míg

bétakarodhatnak, ne kezdjek (a sáncznak) demolitiójához ; másként az ellenség szün-

telen való excursiói miatt egész consternatióban lévén, takarodása a szegénységnek

impediált^^tik, — azontúl kiki közlök jobban gondot viselhet magárúl.» (Bottyán, u. o.)

3 Ugyanazon levélben.
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csényi is személyesen, kivel, továbbá Pekry, Gyürky, a két Andrássy

tábornokokkal s némely meghivott ezredesekkel kés estig tanácsko-

zott a fejedelem. Másnap megint estig folytattattak ez értekezletek;

22-én pedig Rákóczi táborostul kora reggel megindulván, Rippény-

nek, Radosnyának, s ott által a hegyen Morvánka felé ment, és a

hadakat e helytl Bánkáig táborba helyezte; majd déleltt szemé-

lyesen általmene Ocskaynak új hídján a Vágón Pstyénhez, hogy

szemlét tartson az Ocskay László által csatarendbe sorakoztatott és

fejedelmekre tisztelegve váró két lovas-dandár (Ocskay és Babócsay

hadai) fölött.^

A híd rizésére továbbra is Czelder Orbán ezrede rendeltetvén,

az ebéd a morvánkai kastélyban tartatott. Este felé pedig a tábor-

nokok mind a két táborból összehivattak tanácskozásra a fejedelem

sátorába, a morvánkai táborba.^ Ideérkezett és az értekezlet egyik

tárgyául szolgált Bottyán tábornoknak Bercsényihez Ersek-Üjvárról

az azeltti nap ú. m. július 21-ike estéjén irott ama fontos tudósí-

tása is, hogy a fejedelem táborának indulása hírére Heister és Pálffy

összevonták hadaikat, s a gútai és nagy-magyari hidaknak öt-hat hajó-

ját kiszedetvén, miután a csallóközi helységekbl több mint 300

szekeret hajtattak össze, kimozdúlának Guta alól, s ágyústól, podgyász-

vonatostól, mindenestl fölfelé húzódtak a csallóközi Dunaág ótalma

alatt, a Vereknyétl nem messze fekv Eberhárdhoz. Bottyán foly-

ton küldözött sr portyázói «s most is odajáró emberei* (kémjei)

által folyvást éber szemmel kíséré a császáriaknak mozdulatait s

minden órában újabb és újabb tudósításokat várt és kapott rólok.^

Ezen vett hír nyilván óvatosságra inthette a fejedelmet és tanács-

adóit ; mert láthatták Heister indulásának irányából, hogy a császári

tábornagy nem Újvár felé teend kicsapással kíván diversiót tenni,

1 Beniczky Gáspár naplóföljegyzései július 20., 21. és 22-érl. Az utóbbi nap-

ról : «Ideiii-korán a felló'-megfuvatás után a tábort járta 6 Felsége, és elrendelvén

:

az artilleria, bagázsia és a gyalogság mely úton menjen, — maga a lovas hadakkal

Morvánka felé megindult, az hová is tíz óra tájban érkezvén és az hadakat egész

Bánkáig dislocálván, a Vágón túl való reguláris regimenteknek megtekéntésére hidon

általment, az kiket is kirendelvén Ocskay László uram, Felségének praesentálta.))

Ö U. o.

5 Bottyán e július 21. este Újvárról Bercsényihez irott levelének eredetijébl.

(Gyjteményemben.)
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st a Bottyán hadosztályával való mérkzést s erejének ez által

eshet gyengítését is kerüli, — mivel különben Nagy-Magyarnál kell

vala átköltöznie, — hanem a hosszabb útra, Pozsonynak kerül, hogy

onnét a Fehérhegyek védelme alatt egyenest az hátukba jöhessen.

E körülményre nézve némely ftisztek, és köztük különösen a lár-

más Ocskay^ akként okoskodtak, hogy itt volna tehát az id a feje-

delemnek a morvánkai hídon egész erejével általköltözni és Viardot

Strázsniczán — mieltt Heisterrel egyesülhetne — megsemmisíteni.

Különben, röstelvén és jóvá tenni akarván azon hibáját, hogy csak

az imént Viard elül a Morvától a Vágig hátrált vala: ajánlkozék,

hogy Strázsniczából maga is kicsalja és lesre viszi Viardot, csak

segítséget kapjon, — nem szükség azért a fejedelemnek az összes

hadakkal odafáradnia.^

«Tanácskozmányt tarték — írja Rákóczi — Bercsényivel s má-

sokkal. Ocskay is meghivatott. A mi engem illet, én úgy véleked-

tem, hogy ezen tiszt, noha személyére nézve elég vitéz, egy lovas

hadtest vezérletére képtelen. Megismertetem vele nagy tervemet (a

sziléziai stb. hadjáratot), — mégis folyton a mellett maradt, hogy

sem Viard megtámadása, sem legalább az, ha az hídján (táboros-

tul) átkelek, nem ellenkezik ftervemmel. Hiába mondám neki, hogy

egy hadserget nem lehet úgy vezényelni^ mint egy dandárt^ és hogy

Viard, mihelyt megtudandja közeledtemet, visszavonul Morvába, —
mindazáltal azt hivé, hogy amazt meg lehetne lepni és körülfogni.

Hagytam tehát^ csak hadd beszéljen 1)"^^

Az okoskodó tisztek annyit mégis elértek, hogy a fejedelem —
saját szavai szerint — «nem bírván ellentállni a sok csábosnak »,

1 Rákóczi Emlékiratai, 241. 1. V. ö. Archiv. Rdkócz. VI. 9. és 10. 1., mely sze-

rint Ocskay már július 19-én javaslá Bercsényinek a Viard ellen Strázsniczára mene-

telt : de Bercsényi ekkor még nem bizék Viardnak ott szoríthatásában, és semmit sem

felelt Ocskay leveleire, «mert nem tudott volna olyat írni most, kit cselekedhetne, ha

akkor (Baradnál) elmúlatta.))

^ Emlékiratok, V. kiad. 241—242. 1. Megjegyzend egyébiránt, hogy Rákóczi —
emlékezetbl és sok év elmúlta után írván memoirejait — Ocskaynak Viard eUeni két

rendbeli expeditiója körülményeit, valamint általában az elbeszélt események egymás-

utánját nagyon összezavarja, a mi különben nem is csoda. Kolinovics tanúsága szerint

Ocskay, midn a Viard elleni próbát oly makacsul ajánlá, titkon már a császáriak

felé hajlott. (Commentaríorum Libri XIII. Nemzeti múzeumi kézirattár, lat. fol. 388., 389.)
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másnap, július 23-a reggelén, csakugyan átköltözteté Ocskay hídján

egész táborát a Vág jobbpartjára, s délután Verbó táján, Krakován

és Trebete között — Ocskaynak elbbi táborhelyén — telepedett

meg, holott is «este felé generálisokkal és brigadérosokkal (újonnan)

conferentiát tartott ».^ Itt Ocskay, — kit szerencsés sikerei folytán

szarvat emelt elbizottsága annyira hatalmaskodóvá tn, hogy a többi

dandárnokokon s ezredeseken, az érdemes Ebeczky kifejezése sze-

rint, (<má7' csaknem szántotU^^ — a tábor átköltözése által felbáto-

ríttatva, még hangosabban ajánlotta tervét; st a Vág-Újhely ellen

intézend ostromot is, daczára a Barsonville részérl tett kémszemle

lever eredményének, megújra szóba hozta, valószínleg olyformá-

ban, hogy míg a lovassággal odajárand Strázsniczához Viard ellen

:

addig a fejedelem a tüzérséggel s gyalogsággal Ujhelyt vegye meg.

Mások is, különösen Bercsényi, Ocskayt támogatták, — úgy, hogy

a fejedelem elvégre, bár kelletlenül, engedett ostromlásaiknak, de

mégis némi megszorításokkal. « Nagyon sürgettek a Viard ellen való

próbára, — olvassuk memoire-jaiban, — de arra még sem bírtak

reávenni, hogy gyalogságot küldjek ellene; mert ezt nem akartam

hasztalanul fárasztani^ meg lévén gyzdve, hogy Viard sokkal

ügyesebb vezér, mintsem be hagyja magát kerittetni oly városban^

melynek árok s földtöltések nélküli falai nagyon vékonyak és

gyarlók^ s lakossága sem valami jó hangulatú a németek iránt.^ El-

határozám tehát egy válogatott lovas hadosztályt küldeni, biztosít-

ván Ocskayt, hogy, ha sikerlend beszorítania Viardot a városba : én

a gyalogsággal s tüzérséggel utánamegyek. Pekry tábornok még nem
igen volt kegyemben, (az 1707. erdélyi szi hadjárat miatt;) Ber-

csényi, ki barátja vala, kért: bízzam reá e különítmény (détache-

ment) parancsnokságát, hogy alkalma legyen magát kitntetnie. Meg-

1 Beniczky naplója, 146. 1.

Ö Ebeczky Istvmi említi a csúzi táborról 1708. szeptember 28-án Bercsényihez

szóló levelében : aMdr egyszer Ocskay annyira emeldött volt, csaknem szántott raj-

tunk.''^ (A levél eredetije az Országos Levéltárban.)

3 A megjegyzés ezen legutóbbi részének csak úgy volna értelme, ha csakugyan

Szakolczáról, s nem Strázsniczáról volna szó ; holott Viard ez utóbbi morva város-

ban feküdt, melyet Rákóczi mindig összetéveszt a közeli magyar határszéli Szakol-

czával.
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tettem kívánságát, de szigorúan meghagyám Pekryneky hogy ütkö-

zetbe ne bocsátkozzék} Ocskay alatta vezényelt.

»

A vág-új helyi ostromra nézve pedig a fejedelem, a zajongók

elhallgattatására azt végezé, hogy maga a tüzérség feje De la Mothe

ezredes ers portával — Luzsinszky Sándor karabélyos-ezredével s né-

hány taraczkkal — még azon éjjel induljon a nevezett vár alá, s más-

nap hajnalban mégegyszer tüzetesen vizsgálja meg az erdítvényeket

minden oldalról ; és ha mód mutatkoznék az ostromra, — jó, tehát

legyen meg! A franczia el is ment; és másnap, július 24-én «mihe-

lyen virradni kezdett, Vág-Üjhelytúl nagy álgyúlövések hallattak,

kik is alája küldött portára lövöldöztek)).^ De la Mothe befejezvén

a védmúvek megszemlélését, azzal a jelentéssel tért vissza, a mivel

Barsonville, hogy t. i. ama, Starhemberg tervezte erdök <ngen jól

védett állapotban vannak^^^^ s hogy csak huzamos lövetés és víár-

kok nyitása melletti rendszeres ostrommal lehetne remélni meg-

vételöket.'^

E jelentés a mily igazat adott Rákóczinak, ép úgy kárhoztatá a

Vág-Üjhely megszállását oly régóta és zajjal sürget tábornokok s

dandárnokok hibás véleményeit. Kiket is a fejedelem, De la Mothe

visszaérkezte után, 24-én ebéd után ismét hadi tanácsra gyjtött

egybe. Es ámbár ezek Ujhely ostromlásáról — talán a lenézett i( fran-

czia szabályok^) nem sokba vétele miatt — még most sem aka-

rának végkép letenni: mindazáltal a szakszer véleményekkel s a

fejedelem kedvetlenségével szemben, jobbnak látták inkább a másik

vállalatot, t. i. Viard megtámadását sürgetni. Rákóczi, mit tehetett

egyebet a sok lármázó megnyugtatására, mint hogy kiadá a rendele-

teket az ez érdemben történt tegnapi megállapodásnak haladéktalan

végrehajtására.^ Miután pedig a Pekrynek és dandárnokainak szóló

1 Az alább közlend utasítás azonban az ütközést Pekry belátására hizza, st,

ha módját látná, egyenesen meghagyja azt neki.

<X Beniczky Gáspár naplója, 146. 1.

3 Rákóczi Emlékiratai, 243. 1.

4 De la Mothe és Bonefotis ezredesek július 26-án az ((aprosnak)) (víárkoknak)

való hely kimérése végett járnak vala ismét Vág-Újhely alá. (Beniczky, 147. 1.)

5 Beniczky Gáspár naplóföljegyzése 1708. július 24-éról : ((Ebéd után Felsége

a hadi generális és brigadérosokkal conferentiát tartatott, az kiben is elvégeztetett,

hogy a Morvában lév német Viárt generál ellen Mlgos Mezei-Marsaik Gr. Pekry
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Utasítások már a megelz, ú. m. július 23-án este tartott hadi tanács

után elkészíttettek : most ezek fölolvastatván, megersíttettek és az

illetknek írásban kiadattak. Egvszersmind kihallgattatott azon öt

szökevény császári katona, a kiket Bottyán ezen napon — július

24-én — küldött a táborra."^

Pekry-Ocskayék Viard ellen való morvái expeditiójának úgy

szólván összes actáit bírjuk; minélfogva azon helyzetben vagyunk,

hogy e következményeiben oly nevezetes vállalatról a legrészleteseb-

ben szólhatunk.

Minthogy Viard ereje négy reguláris német lovas-ezredre 3000

létszámmal, néhány század rácz könnyú-lovasra és két-harmadfél

ezer morvái gyalog nemzetrre becsltetett, mely is ^(fortélyos helyen^"*

feküdt táborban ; minthogy továbbá Viard általában egyikéül ismerte-

tett a császár legügyesebb tábornokainak ; minthogy végre, ezen els

lényegesebb harczpróba sikerétl függ vala a magyar hadak jó avagy

rossz hangulata, a mi a megkezdett hadjáratra nézve ffontosságú volt

:

mindezeknél fogva a fejedelem és hadi tanácsa czélszerúnek látták

az összes tábor lovasságának színét-javát, legalább 6000 ember ere-

jéig kiválogatni, és úgy, a legvitézebb tisztekkel adni Pekry s

Ocskay vezénylete alá. Mire nézve a dandárnokok ((Krakoványnál

lev táborban^ 2j. y^ultj lyoS."/^ kelt, öt pontbúi álló következ utasí-

tást vnek:

1. Minden ezredbl századonként számlálva a legjobb fegyve-

res és paripás katonák kivezényeltetnek, úgy, hogy minden esquad-

ronban, «azaz két zászló (étandarte) alatt » eífective százötven lovas

számláltassék)).

2. Minden ezredbl egy-egy törzstiszt rendeltetik ki; «úgy,

hogy három regimentbúi való had, regiment-forma szolgálatot tehes-

sen, mintha az ollyan öszveszedett három ezerbeli hadak egy regi-

mentbúl valók volnának. Mindenik ftiszt (értsd: törzstiszt) penig

oly hadnagyokat (értsd : századosokat) viszen magával, az kik

Lrincz menjen, minden lovas-regimentekbl való commendérozottakkal.)) (I. h. 147. 1.)

E határozat azonban, mint a részben július 23-án keltezett orderek mutatják, már a

megelz napon hozatott, 24-én csak megersíttetett és végrehajtása mondatott

vala ki.

* U. o.
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néki legjobban tetszenek, hozzájok szokott, s emberségeken meg-

nyugodott. »

3. Ezen kivezénylés «még ma^ menjen véghez, hogy az paro-

lára (jelszó-kiadás) való jövéskor minden brigadíros jegyzésben hozza

mind az hadnagyok és tisztek neveit, mind pedig speciíicatióját:

mellyik és mennyi seregekbúi (századokbúi) felállíttatnak azon squad-

ronok?') Ugy, hogy ha két vagy több századból szedetik össze az

esquadron : tehát minden felekezettel annak számarányához mért

tisztek vezényeltessenek ki.

4. Minden esquadronhoz két lobogó és minden három ezred-

bl — vagyis egy lovas-dandárból — kivezényelteknek egy-egy pár

rézdob adassék.

5. Az indulás napján «az hajnali, gyalog-dobbal szokott dobolás

egy órával elbb lészen, azért, hogy azalatt elkészülése az hadaknak

lehessen. Az «y^'zw^/» -kiáltás is idejébben (korábban) lészen, mint-

sem szokott ; akkor nyomban mindgyárt brigadíros uraimék felültet-

vén az hadakat és maga rendi szerint kiállítván, az commandírozot-

takat az följúl írt mód szerint vegye rendbe, az elején maga brigá-

dájának.» (Vagyis: a kivezényelteket állítsa föl az arczvonal eltt.)

«Az katona pedig megkenyerezvén magát, tartozik kiki kenyerét

magával vinni ».^

A fejedelem táborában ekkor 6 lovas-dandár, vagyis összesen

18 lovas-ezred volt jelen, ú. m. huszárok, karabélyosok, dragonyo-

sok és lovas-granátosok, a következ dandárnokok alatt: Ocskay

László, Szalay Pál, Ordódy György, Babócsay Ferencz, Szemere

László és Ebeczky István. Kiknek is dandáraikból, a július 25-én

kelt hivatalos kimutatás szerint, ekként vezényeltettek ki a hadak,

mindenütt csak a kivezényelt közlegényeknek számát értve

:

I. Ocskay-dandár, Ocskay László ezerébl 600, Réthey Jáno-

séból 150, Bottyán János tábornokéból (Vajda András ezredes alatt)

300; = 1050 ember.

1 A kelethez képest tehát július 23-án ; azonban a végrehajtás minden való-

színség szerint másnapra haladt.

2 Egy az összes dandárnokok számára, és egy, Szemere László dandárnok szá-

mára készült egykorú másolat — vagy fogalmazat — gyjteményemben. Szövege

mindkettnek egyforma, kelte is mindkettnek július 33.
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2. Szalay-dandár. Szalay Pál ezerébl 450, Orosz Páléból 300,

Deák Ferenczéból (karabélyosok) 450; = 1200 ember.

3. Ordódy-dandár. Ordódy György ezerébl (udvari karabélyo-

sok) 3CXD, báró Zay Andráséból (udvari lovas-granátosok) 300, Ber-

csénvi dragonyos-ezredébl (Gyry Nagy János) 150; = 750 ember.

4. Babócsay-dandár . Babócsay Ferencz ezerébl (gróf Forgách

Simon tábornok dragonyosai) 450, Gyürky Pál tábornok dragonyos-

ezredébl 300, Luzsinszky Sándor karabélyosaiból 300 ; — 1050

ember.

5. Szem ere-dandár. Guldenfinger János ezerébl 450, Szemere

László és Bessenyey Zsigmond ezredeibl együtt 450 ; = 900 ember.

6. Ebeczky-dandár. Ebeczky István ezerébl 300, Géczy

Gáboréból 300, Réthey Györgyébl (karabélyosok) 600; = 1200

ember.

Hadrendjök az itt elszámlált sorozat szerint volt megállapítva,

olyképen, hogy középütt, a 3 és 4-ik számú dandárok között négy

ágyú foglala helyet; a három els dandárból kivezényelt 3000 em-

bert, tehát egy teljesszámú, válogatott dandárt — mely a balszár-

nyat képezé — Ocskay László^ a 4, 5, 6. számok alatt kivezényelt

3150 emberbl álló másik dandárt pedig — vagyis a jobbszár-

nyat — Babócsay Ferencz vezénylé. Több brigadéros e kettnél

nem is vett részt személy szerint az expeditióban."^

Említettük, hogy az e kimutatásban foglalt számok alatt csak a

kivezényelt közemberek állománya értend. Ugyanis mellékelve van-

nak még az udvari testrz karabélyos-, és a Bercsényi-féle testrz-

dragonyos-ezredek vezényeltségének tüzetes lajstromai, melyekbl

kitnik, hogy az elsbl a 300 közlegényhez még 42 tiszt és altiszt

(Patay Kristóf rnagy, Ordódy János, Ottlyk Sándor, Fejérváry Sán-

dor és Tankovics János századosok, négy hadnagy, négy zászlótartó,

négy rmester, tizenhat tizedes, 3 kürtös, stb.), — a másodikból

pedig a 150 közlegényhez 13 tiszt és altiszt (Pollereczky Mátyás és

Ghyllig András századosok, két hadnagy, egy zászlótartó, két rmes-

* Bercsényi hadi canceUáriájáról, ftitkára Ebeczky Sámuel névaláírása alatt

«Ex Castris ad Verbó positis, 25. Julij 1708.)) datált eredeti kiadvány, nAs ütközetnek

hrigáddk szerint való rendiy> czímmel, gyjteményemben.
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ter s hat tizedes) lón kivezényelve^ Ha most már ezen arány sze-

rint a kivezényelt 6150 közemberre, 300-anként egyre-másra csak

30-30 tisztet és altisztet számlálunk: 615 tisztet s altisztet nyerünk,

tehát összesen 6765 harczost; kikhez, ha hozzáadjuk a velk ment
tüzérséget, Pekry tábornok vezérkari személyzetét, a dandárnokok

hadsegédeit és a fejedelem különös engedelmébl szintén hozzájok

csatlakozott nemes testrségbeli i^ak csapatát, — az egész mind-

össze, igen megfogta közelíteni a 7000 embert. És ez vala Rákóczi

lovasságának szemen szedett virága, legválogatottabb élite-csapata.

Másnap, július 25-én hajnalban — mint az udvari belsó titkár,

Beniczky írja, — «a tegnapi végezés szerint a java a hadaknak az

egész (lovas)-regimentekbúl ki-commendéroztatván Mlgos Generális

Pekry Lórincz úrral, Ocskay Lászlóval, Babócsay Ferencz és Ebeczky

István- brigadérosokkal, Trebeczán (Trebetén) túl egész a verbói

szlhegyig két lineában állottanak; az kiket Felsége, Mlgos F-
Generális (Bercsényi) úrral kicommendéroztatván, — Morva felé

küldötte, w^"^

Pekry e 7000 fnyi válogatott lovas-hadosztálylyal a következ.

Bercsényi mint fvezér által számára írásban kiadott utasítás (order)

mellett indúla meg:

« Méltóságos Generális-Marschallus Gróö Pekrovinai Pekry

Lörincz úrnak Kglmének prsesentibus, pro ulteriori directione sui,

1 Egykorú csatolványok a föntebbi kimutatáshoz. (U. o.)

ö Ebeczky közremködése csakis a csapatoknak kivezénylésére értend, nem
pedig az expeditióban való résztvételre is, miután i(Az ütközetnek brigáddk szerint

való rendbe czím eredeti létszámkimutatásban az Ocskay-, Szalay- és Ordódy-dandá-

rokból kivezényeltekhez (3000 ember) nyilván ez van írva : aBrigada Domini Ocskayy>;

a Babócsay-, Szemere- és Ebeczky-dandárbeliekhez (3150 ember) pedig ez : aBrigada

Domini Babócsay >'>^ Ebeczky dandárnokról azonban szó sincs ; már pedig, ha az ex-

peditióban ó' is részt vesz vala: a katonai szabályok szerint, mint rangidó'sb dandár-

nokot határozottan t, és nem Babócsayt illeti vala meg a vezénylet az egyik brigáda

fölött. Még csak az az egy volna képzelhet, hogy talán mint katonai tanácsadó lehe-

tett beosztva Pekry tábornok oldala mellé ; de ennek nyoma nincs.

3 Beniczky Gáspár naplója, 147. 1. Az indulás napjára nézve hibás tehát gróf

Csáky István tudósítása Károlyihoz, a ki is «Ex castris ad Trebete positis, die 26. Julij

i7o8.» írja: «Mink harmadnapja Felséges Urunkkal általköltezkedtünk a Vágón bagá-

zsiástúl. Yiardot háromezered magával Strázsniczánál Morvában táborban mondják

lenni, kire is feles hadaink mai nap m,egindúltak. Újhelyben prsesideáló német sem

marad szárazon.)) (Eredeti levél a gróf Kdrolyi-archivumban.)
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adatik értésére. Bizonyos relatiók által coníirmáltatván Viardnak né-

mely regimentekkel Strázsmczánál^ való léte, kinek constitutiója —
a mennyire constál — nagy s jó alkalmatosságot nyújt megpróbá-

lására. Kihezképest ezen expeditiónak véghezvitelét Fölséges Feje-

delem, fölúlnevezett Mlgos Generális-Marschallus uram meg-ösmert

dexteritására bízván, ugyan Fölsége kegyelmes dispositiójábúl

commandója alá vegye Tek. Nzetes és Vzl Ocskay László és

Babócsay Ferencz brigadéros uraimék^ directiója alatt lév hada-

kot, — mellyek speciális brigádákra subdividálva miként légye-

nek? az accludált rendelésbúi ^ meg fogja érteni Kglme ; s azo-

kat corpusba vévén, úgy alkalmaztassa menetelét, hogy azon Strázs-

niczánál lév ellenséget megkerülvén, maga hírével megcsaphassa,

s egyszersmind oly készülettel legyen : kitanulván valóságosabban

constitutióját, alkalmatosságát s lehetségét látván, aperto Marté is

véle megverekedjen.^ Holott pedig híre menvén hadaink oda való

érkezésének, az ellenség onnét elnyomúlna : emiétett Generális Uram
teljes ervel persequálja, valamerre fordul. Hogyha azonban aperto

Marté meg nem ütközhetne azon ellenséggel, avagy (az) magát vala-

hová recipiálná : tehát in tali casu vegye mindenfelúl köri s légyen

szorgos vigyázassál, hírt tévén ide Fölséges Fejedelemnek, — mind

gyalogsággal úgy szükséges munitióval azonnal elégséges succursus

rendöltetik.

1 A jelen order három egykorú példányban maradt fenn, s mind a háromban

(.iStrássnicsdnáh áll, világos bizonyságául ama föntebbi állításunknak, hogy Rákóczi

Emlékirataiban mindenütt hibásan van ezen város helyett Szakolcza említve.

2 íme, itt is, mint a föntebb ismertetett hadrendi és létszámkimutatásban, csak

Ocskay és Babócsay említtetnek, Ebeczky-r6\ egy szó sincs, újabb bizonyságául annak,

hogy Beniczky tudósítása Ebeczkyt illetleg csakis a kivezénylés körüli közremkö-
désre, nem pedig magában az expeditióban való résztvételre értend*.

5 Egyik példányban: «ez accludált specificatióhúU . E pontból világos, hogy

<-<Az ütközetnek brigddák szerint való refidh czím ordre de bataille-féle föntismer-

tetett jegyzék, a jelen utasításhoz volt csatolva.

4 így, egyformán két példányban ; a harmadikban — mely Ebeczky Sámuel

ftitkár írása — némi irálybeli, de csakis irálybeli módosítással ekkép: ((kitanulván

valóságosabban constitutióját, a mint legjobbnak fogja ítélni, tegyen egész ervel

próbát rajta; kivel, alkalmatosságát s lehetségét látván, aperto Marté is megütköz-

zön))^ stb. Teljességgel nem áll tehát az Emlékiratok azon állítása, hogy az ütközetbe

bocsátkozástól Pekry szorosan eltiltatott volna. Rákóczi rosszul emlékezett vissza.
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Megértvén azért fölúlemlétett Generális-Marschallus Úr ezen

dispositiókat : ne légyen más egyéb ellenség motussira semminem
reflexióval; hanem, minthogy ezeii nevezetes próba egész nyilatko-

zása leend operátlóinknak s campaniánknak : megösmért dexte-

ritása szerént úgy igyekezzék ezen expeditiójának continuatióját és

véghezvitelét munkálódni, hogy ennek progressusával mind az hadak-

nak további mezei szolgálatra és próbatételekre bátor szívek neve-

kedjen, s consequenter hazánk szolgalatjának elmozdításában szíves

fáradozását Mlgos Generális-Marschallus Uramnak Kglmének, Föl-

séges Fejedelem cum contento s mindnyájunk örvendeztetésével

tapasztalhassa.**

Látható a legutóbbi dlt bets sorokbúi : mily nagy súlyt fek-

tettek Rákóczi és Bercsényi e morvái expeditió sikerére; melyet

épen azért lehetleg biztosítani akarván, ezen okbúl szánták reá

magukat, hogy a táborukbeli összes lovasságnak legjavát kiválogatva,

a legelszántabb s a vállalatra nagy kedvvel induló ftisztek vezérlete

alatt bocsátják Viard ellen. Ugyanis Pekry vitézségét több sebei

hirdették, és égett a vágytól, a múlt szszel fegyverein Rabutíntól

esett csorbát kiköszörülhetni. Ocskay híres vala személyes bátorsá-

gáról; a közhit igen ügyes vezérnek tartotta gyorsaságáért és sok

szerencséjéért, s ezen vállalatnak volt indítványozója és mindvégig

leghevesebb sürgetje. A mi pedig Badócsayt illeti: vitézségét meg-

mutatja nyílt ütközetben történt hsi halála ; t különben fként az

ajánlá, hogy régi reguláris katona vala és óvatos vezér: a túltüzes

Ocskay mellett tehát képviselé a mérsékelt elemet Pekry taná-

csában. Helyette a verbói táboron jelen volt dandárnokok közül leg-

fölebb a Bercsényi által méltán kedvelt Ebeczky István lett volna

még küldhet : de, úgy látszik, e vállalathoz nem érzett kedvet

;

s azután, Ocskayval — kinél egy nappal idsb dandárnok vala —
jogszer rangvitája volt, és ez utóbbinak az 1707-iki hadjárat idejé-

tl felburjánzott nagy magahittsége óta igen elhidegült Ocskaytól, s

a vele való együttmködést lehetleg kerülte.

* Ezen utasításnak három, egykorúlag írott példánya gyjteményemben. Az egyik

« Verbóndl, 2j. Julij Anno iyo8y> ; a másik « Verbónál lév tdborrúl, 24. Julij iyo8y>

;

8 a harmadik — az Ebeczky Samu-féle, mely itt-ott irálybeli eltéréseket mutat, —
« Verbóndl lév tdborban, die 23. Julij iyo8y> van keltezve. A két els teljesen egyforma.
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Alig indultak el Ocskayék Verbótól július 25-ike reggelén : Öt

szökevény német jve oda a táborra Beczkórúl, kik is ezen hegyi

várnak élelembl megfogyatkozását és könnyszerrel lehet megvé-

telét híresztelték. A fejedelem azonban e Vágón túli vár helyett

czélszerúbbnek látta elbb az egészen közel, ú. m. a verbai tábor s

Vág- Új hely között fekv és szintén császári rségtl megszállott

Csejte várát vétetni ostrom alá, már csak azért is, hogy Pekryék-

nak odajártáig a gyalogság hiába ne heverjen. Július 26-án reggel

tehát ezer gyalogot és ezer lovast vezényle ki Bonefous franczia

ezredessel, s De le Mothe tüzérségi fnökkel három nagyobb ágyút

és egy bombavet mozsarat adata mellé, oly utasítással, hogy elször

Vág-Ujhely alá nyomuljanak, mintha az ostromütegeknek s víárkok-

nak való helyeket mérnék ki; azután azonban az ez által tévútra

vezetend csejteiek meglépésére, kanyarodjanak rögtön ez utóbbi vár

alá és hirtelenül szállják meg. Meg is kezddött Csejte lövetése még

az nap, keményen.^

Július 26-án reggel érkezett Verbóra Bottyán tábornoknak Ber-

csényihez Érsek-Újvárból 25-én este írott levele, melyben hírül adja,

hogy július 24-én éjjel gróf Pálífy János csak 60 lovastól kísértetve

Gutához visszaérkezett, hogy a még ott táborozó németeket Heister

után elvezényelje Vereknye felé, s azzal 25-én megint elment. Nagy-

Magyarnál a híd félig lebontva; Heister podgyászvonata Éberhard-

nál hever.- neki Somogyi Ferencz ezerébl való katonái most is

oda vannak a Csallóközben, kiktl óránként újabb híreket vár, s meg-

írja. Azonban, azt is jelenté a tábornok, hogy a karvai sáncznak pár

nappal azeltt megtörtént lerontása már is — mint megjósolá —
sajnos következményeket kezd maga után vonni

:

« Karvai sáncznak levonásával igen nevelkedett az ellenségnek

szíve (bátorsága) : mert most srüebben és bátrabban fel s alá szél-

tiben jár az Duna mentében, félmértföldnyire is kijön szárazon; az

vízhez közel hagyott lovas-strázsát is onnét kipuskázván, szintén

1 Beniczky Gáspár naplója. — Rákóczi Emlékiratai.

^ Bottyán e tudósításával v, ö. gróf Csáky István-nak a trebetei táborrúl 1708.

július 26-án Károlyihoz írott levelét : cHaister maradék-hada is kiszállott volt Guták-

nál : de általjövetelünket értvén, mind Pozsony felé takarodott » (Gróf Károlyi-

levéltár.)

Thaly K. : Ocskay László. I. jc
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Madárig hajtotta. Az szegénység tle nagy rémlésben lévén, már is

bontakozik, és némely falu el fog miatta pusztulni. »'>^

Pekryék júl. 25-én Verbótúl Brezovának tartva, átkelének a

Fehérhegyeken, s este felé — jó késcskén már — a Miava vize

melletti Oszuszka falunál szállottak táborba. Itt Ocskay elreküldött

kémei vagy lappangó portyázói egyikétl tudósítást vn, melynek

tartalmáról s az ennek következtében azonnal egybehívott ftiszti

értekezlet megállapodásairól Pekry tüstént futárral értesíté Rákóczit

és Bercsényit külön-külön. Leveleinek lényege ez:

«En ma Brezovánál meg nem szállhattam az hadakkal, minthogy

ott sem széna, sem f nem volt; hanem, ha késcskén is, Oszusz-

kához jöttem. Holnap nem megyek éppen Szakolczára, hogy híre-

met el ne vigyék, hanem innen szállok meg, úgy, hogy holnapután

virradtig Strázsniczát is elhagyjam. Ugyanis Ocskay uramot tudósít-

ják, hogy az német Strázsmezátül elment volna Napajedlához

(Napagedl), az mely Hradistyán félj ül még négy mélyfölddel vagyon,

oly helyen, hogy az Morva vizén lév hídja is közel vagyon. Az
melyrúl conferálván itt tiszt uraimékkal, úgy informálnak némelyek

Kglmek közül, hogy az hol az ellenség lenni mondatik, ha. ott

vagyon, és casuquo bé nem várván, általmegyen az Morva vizén:

azon feljúl és az tokon feljl — de nem messze — minden vesze-

delem nélkül általköltözhetnénk mi is az Morván, és megkerülhetnk

az németet. Melyhez képest szándékom ez volna, — ha Felséged

kegyelmes tetszése is járulna hozzá, — hogy, in casu ugyan csak bé

nem várna : azokon az tokon feljúl én is általmennék, és vagy meg-

kerüljem, vagy ha meg nem vár, csak persequáljam mindenütt.

Mindazáltal ugyan az iránt az Felséged kegyelmes parancsolatját

alázatosan elvárom.

Ezen tudósítás után penig, azt mondja Szalay Pál Uram, hogy

Kglmének ellenkezt írnak. Már Szakolczához közelebb menvén,

majd bizonyosabbat fogok érteni.

»

Sajnálattal jelenti továbbá, hogy a had, — kivált a Bottyán,

Orosz Pál és Szemere ezerebeliek — a szoros tilalom ellenére, ma

* Bottyán Érsek-Újvárról 1708. július 25-én este Bercsényinek. (Eredeti levél,

gyjteményemben.)
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igen kezdett garázdálkodni.
«
Juhokat ölnek, nyúznak, kamorákat

vernek fel az falukon, és egyéb excessusokat követnek el.» A fb-
nösök közül holnap egypárt, példamutatásért fbe fog lövetni, — mert

különben nem bírhatna velök.^

Végre, midn leveleit már befejezi vala, a fejedelemhez intézett-

nek utóirata szerint, ismét újabb tudósítást vn. Ehhez képest strázs-

niczai emberek mint bizonyost beszélték : Viard a mai napon

(július 25.) levelet kapott Vág-Ujhelyrl^ hogy a magyarok meg

akarják e várat szállani. {Nyilván De la Mothenak július 24-ike

reggelén végbe vitt ers kémszemlejárata szolgáltatott okot e hiede-

lemre az újhelyi cs. parancsnoknak^ ki is^ ime^ módot talált De la

Mothe távozta után Viardot^ a sztrányai szoroson át^ a fenyeget

veszélyrl értesíteni,) Viard tehát, a mint e levelet vévé, — azon-

nal fölkerekedett táborostul, mint monda, Vág-Újhelynek segítségére

;

a mint is «az a hely, az hová szállott, közelít az újhelyi passushoz.)>

Pekry e fontos hírre azt határozá, hogy sietni fog Szakolczához, és

ott megkenyerezvén a katonaságot, — tovább is utána törViardnak,

akár a Morván által, akár pedig Újhely felé húzódjék.-

Pekrynek e levelét a fejedelem, július 26-án épen ebédnél ülvén

vette,^ s egy óra múlva már válaszolt reá: « Az ellenség Strázsniczá-

túl Napaedlához való szállásában, — az mennyire az helység fek-

vésérül informáltatom — jóllehet kételkedem: a mennyiben mind-

azonáltal igaz találna lenni, akkor Viardnak Napsedláig való üldöz-

1 «Holnap meg is keU bennek halni, mert különben nem coérceálhatjuk.))

(A Bercsényihez szóló levélbeli.)

^ Ez utóirat így szól: (^Éppen érkezek hírem: bizonyosan az német minden

pereputtyával elm,ent, de az hely, az hova szállott, közelít az újhelyi passushoz, s azt

mondják: Újhelybl küldtek utánna, s mihelt vette az újhelyi levelet, mindjárt indult.

Azt mondotta volna : hogy Újhelyt az rebellisek meg akarják szállani, azért annak

segítségére megyén. Én erre nézve sietek, ma (tán ez utóirat már éjfél után, tehát

július 26-án kelt) Szakolczához megyek, ott megkenyerezvén az hadat, sietek utánna,

tudósítván Felségedet.)) (Pekry-n^k. ezen, Rákóczihoz és Bercsényihez szóló eredeti

levelei a Rákóczi-Aspremont-Erddy-levéltárban, Vörösvártt vannak, egy, Beniczky

Gáspár következ' pár sorával jelölt csomagban : «Gróff Pekri Ló'rincz Úr Morvában

lév expeditiója alkalmatosságával írott levelei. Anno 1708. sub fine Julij.)))

3 ((Mai nap Mlgos Pekri Lrincz úr curírja érkezett.)) (Beniczky G. július 26-iki

naplójegyzete.) Rákóczi pedig így kezdi válaszát Pekryhez : ((Az oszuszkai táborrúl

25. írott levelét ezeltt egy órával, ebéd felett vettem.)) (Archiv. Rákócz. II. 297.)

15*
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tetését szükségesnek látom ugyan, de ha onnan általmegyen az Mor-

ván, — Kglmed semmi úital által ne menjen; mert, az mint

esmérem dolgainkat, egyéb belle nem következnék, hanem az had-

nak prédával való visszaoszlása és kimondhatatlan csínt tétele.

Mivel peniglen szándékom az, hogy arra való nyomulásommal az

föld népit édesítsem (édesgessem), kevés és gyenge [ié\i)-quártélyhoz

lehetfie bizodalm^am^ ha rendetlenül hebehiirgyáskodva kezdenénk

az dologhoz. In illó casu tehát Napaedlátúl forduljon inkább Kglmed

Barad felé, és azt szállja köri ; mellyet megtudván, — az gyalog-

ság részével én is azonnal artilleriástúl indulok, mivel az isten módot

adott, hogy mind Ujhelyt^ mint Baradot bezárhatjuk^ és így funda-

mentalisabb operatióhoz lehet reménségünk. Hogyha penig ezen nékem

Írott hír nem találna igaz lenni : tartsa Kglmed magát az kiadott

orderéhez^ s kiválképen való vigyázassál légyen, hogy az ellenség
r

csavargása után Ujhelybe ne lopódjék^ vagy ha ezt találná követni

:

nyomában légyen Kglmed az véle való haddal^ hogy iderekeszt-

hessük.ii'^

Ezen csak hirtelenében adott s mégis oly határozott utasításból

is eléggé látható, hogy Rákóczi magasabb szempontokbúi indult ki

hadviselésében, és hogy jól ismeri vala katonaságának természetét.

Ocskaynak s a Pekryt a Morván át Kremsier felé, ép országra teend

átcsapásra reábeszélt többi tiszteknek bizonyára nem esett ínyök

szerint, hogy a fejedelem e parancsa által a dús prédával kínálkozó

kalandos vállalattól eltiltattak, s eredeti utasításuk értelmében, valódi

katonai irányú mködésre : Viard meglépésére, elrekesztésére, vagy

Bród körlzárolására utaltattak, a nagy messzire odakóborlás, zsák-

mányolás helyett.

Pekry július 26-án reggel Oszuszkától megindulván, esti nyolcz

órára Szakolcza közelébe érkezek, hol föltett szándéka szerint a

város közelében, de lehetleg elrejtve ütött tábort ; Ocskayt azonban

az elhaddal beszállítá a városba, miután a legszélsbb elcsapatot

képezett 300 Bottyán-huszárt Vajda Andrással még elbb beugratta

Morvába Strázsnicza felé, szemléldni. Ettl kés éjjel, vagy 27-én

* L. Rákóczi ezen 1708. július 26-án a verbai táborrúl Pekryhez írott válaszá-

nak fogalmazatát az 1708-iki leveleskönyvben, az imént idézett helyen.
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hajnalban jelentést kapott dandárnoka, s azonkívül egy másik szá-

guldó-csapat is két paraszt foglyot külde, a kik a németrl eme

hírt adák

:

Hradistyánál (tehát nem Napajedlánál) van a Strázsniczától

csakugyan eltávozott Viard, és pedig a Morva hídja eltt, igen el-

nyös állásban: mert «háta megett az Morva vize, eltte az — Barad

fell folyó — mély patak, oldalfelé egy nagy hegy.» Hozzáférni

ekként nagyon nehéz. A két fogoly hétfn (23-án) ott volt a tábo-

ron Viardnál, «ki is 300 szekeret éléssel megrakatott, Baradban

küldvén oly véggel, hogy Ujhelyhe és Trencsénbe vigye ;» állító-

lag 29-én akar megindulni arra felé. — Pekry ezt értvén, elhatá-

rozá, hogy csak kenyerezzen s abrakoljon meg a legénység: tüstént

utána indúland Viardnak, s « akárhol légyen — írja — közel verg-

döm ma hozzá, és ha lehet hajnalra (július 28.) próbálok is; ha hol

penig hozzá nem férhetnék: eleiben szállok, s Felségedet mindjárt

tudósítom róla.« Értesíti továbbá a fejedelmet Savoyai Eugennek

oudenardi gyzelmérl, melynek örömére ekkor ltték ki a bécsi

ágyúkat. Végre tudatja, hogy a Bercsényi által kijelölt labanczos

polgárokat, ú. m. Stupavszkyt, Körmendyt, Resiczkyt és Jankovi-

csot — mely két utóbbit igen malitiosus embereknek mondják —
Ocskay Szakolczán elfogatván, ide a táborra küldé, a kiket is holmi

megsántult lovú katonákkal el fog kísértetni Verbóhoz."^

Pekry, ezen levele szerint csakugyan még az nap tovább nyo-

mult Viard felé, be Morvaországba. Ugyanis estére kelve már Strázs-

nicza melletti táborából («In castris ad Sztrasnyicza positis, die 27.

Julij 1708.))) ír újabb jelentést Rákóczinak, mindenekeltt tudatván,

hogy a fejedelemnek július 26-iki — föntebb ismertetett — paran-

csát köteles hódolattal vette. Ezután hivatkozik ma reggel Szakolcza

alól írott tudósítására; egyébiránt most már annál is bizonyosabbat

jelenthet: «Az portám megjött, három labancz szökött közikben, kik

is ma jöttek ki hét órakor reggel Bródrúl. Viard Radistyánál

(Hradistya, Hradisch) van bizonyosan ; az Morva vize az háta megett,

eltte egy patak, de oly partos, kin által sehol nem mehetni, hanem

* Pekry-n^V. 1708. július 27. reggel a szakolczai táborrúl Rákóczihoz irott levele.

(Eredetije Vörösvdrtt, a már említett csomagban.)
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be kell kerülni Huck felé, csaknem Baradhoz.^ Most már recognos-

cálni küldöttem, hogy minden situatióját az táborának kitanulhassam

:

honnan üthessek reá, hogy észre ne venné ? Mert a szökevények

csak azt mondják : hogyha észre veszi, — általmegyen az Morván, s

elhányja az (hradistyai) hidat. Nem szintén okos tót legények ezen

desertorok, de ugyan csak azt mondják, hogy az népének jó része

(a nemzetrség és a sorezredekbeli újonczok) új had lévén, igen fél,

úgy, hogy Tre7icsénbe élést akart vinni : de osztán hírt vittek neki,

hogy az úr Bercsényi uram jó sok haddal által az Fejérhegyen,

(nyilván Pekryék költözésének nagyított híre !) azért hagyta abba, és

úgy vonta magát Radistyához. Nem mondják soknak. Én már
fnegpróbálom ; hacsak lehety bizony rajta megyek^ — ha pedig

általmegyen az Morván : az Felséged mostani kegyelmes orderé-

hez szabom magamot. Nem sznöm meg Felségedet újólag tudó-

sítani. )>^

Míg ezek Morvában történtek, ugyanaz nap reggelén 9 és 10 óra

között Rákóczi gyalogsága, éjjeli kemény ostrom után Csejte várát

« vérrel megvette, az hol is a bennlévk megadván magokat, com-

mendánsokkal együtt rabbá estek ».^ De más részrl Bottyán tábor-

nok futára meghozá a hírt, hogy Heister és Pálífy hadteste Eber-

hardtól, illetleg a Csallóközbl július 27-én kitakarodott, s a verek-

nyei hídon át Pozsonyhoz vette útját. Ebbl világos vala, hogy

Heister a Fehérhegyeken túl, a Morva vize mentén, vagyis lehet-

1 Ebbl látszik, hogy Viard a bródi pataknak a Morva vizébe torkollása és

Marzatitz falu isözött, a hradistyai sziget eltt feküdt.

^ Eredeti levél, az iménti csomagban.

5 Beniczky Gáspár naplója, 148. 1. — Ifj. báró Perényi Imre tudósítja 1708.

július 28-án a verbai táborrúl Károlyi Sándort: ((Szintén tegnap éjjel Csejte várát

kemény ostrommal az Isten kezünkbe adta, kevés emberünk veszedelmével. Az benne

való németség utójára az fels-házakban recipiálván magát, rabul hozattattanak ki,

tisztivel együtt.)) (Eredeti levél, a gróf Károlyi-archivumhan.) Végre gróf Csáky

István is újságolja a verbai táborról július 39-én szintén Károlyinak: ((Mink holnap

egy hete, hogy Felséges Urunkkal ide általszállottunk táborostul; portásink most is

Morvában vannak, keresvén Viartot, hozzátartozandóival együtt. Lamút per diversio-

nem subsistálván Csejthe váránál, harmadnapi obsidió után megvette ; nyolcz német

benn veszvén, a többit mintegy negyvenig valót — rabul hozták. Rabutín (Heister)

valami maradékkal Gutánál táborban helyheztette magát, hirdetik, hogy általszándé-

koznék.)) (Eredeti levél, u. o.)
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leg bántatlanul igyekszik fölfelé nyomulni, hogy vagy a szorongatott

Viardot megsegítse, vagy pedig Rákóczi táborának hátába, oldalába

kerüljön. E czélból elhada Pálífyval még az nap, ú. m. július 27-én

d. u., maga pedig a tábornagy 28-án indult ki Pozsonybúl, s a

Malaczkánál reá váró Pálífyval egyesülvén, éjszakára a Csütörtök és

Malaczka közötti réteken telepedék le. Az ezen környéken rköd
Thúróczy Gáspár, gyalogjaival lassan vonult vissza a császáriak eltt,

kik 29-én Sasvárig hatolának; Thúróczy pedig apróbb csapattal

vigyázó tiszteket hagyva körülöttük, a pár hét óta elzárolt Szomo-

lyán vára alá húzódik vala. Innét tudósítja ugyan júl. 29-én Ber-

csényit Heister mozgalmairól, kirl egyebet nem gondolhatott,

«hanem hogy Viardnak segítségire mégyen.))*^

S most térjünk vissza Pekryhez, Ocskayhoz. Láttuk, július 27-én

este Pekry még azt hitte — és ebben a szökevények vallomásai is

megersítették, — hogy Viard át fog elle a Morva vizén szaladni

;

nekikészült tehát : másnap reggel rajtaront, nehogy elmenekülhessen.

Azonban azt igen jól tévé, hogy az ellenség táborának még tüzete-

sebben leend megvizsgálása végett, — honnan lehetne észrevét-

lenül rajtaütni? — kémszemléz csapatot küld vala elre. Ugyanis

Viardnak eszében sem volt visszahúzódni; st elégségesnek véle

erejét — melyet szükség esetén még a közeli helyrségekbl is

öregbíthetett — a támadásnak nemcsak bevárására, hanem arra is,

hogy maga induljon Pekryéket megtámadandó. Július 28-án reg-

gel a kémszemléz csapat, Pekrynek nem kis meglepetésére, azzal

a váratlan hírrel ügetett vissza Plradistya alól, hogy: ihol jön a

nimet ! Jött is, csaknem a sarkukban, úgy, hogy Pekrynek alig

maradt ideje hadait csatarendbe állítani. Arczvonalát a Szakolcza és

Strázsnicza között a Morvába öml kis, de mocsáros mellékü, tavas

patakkal födözé. Az ágyú- és puskaharcz déleltt csakhamar meg-

kezddött, déli I órakor pedig az összecsapások s kölcsönös roha-

mok; melyek mind hevesbekké válván, a csata egész az esthomályig

tart vala. Pekrytl két tudósítást bírunk e napról Rákóczihoz; az

elsnek — mely a harcz folyamában, szép élénkség- s közvetlenség-

* L. Thúróczy-nsi^s. Szomolyán, 39. Julij 170S. költ eredeti levelét az Országos

Levéltárban.
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gel íratott, s úgy látszik, déli 12 és i óra között fejeztetett be, —
tartalma a következ

:

«Ma, midn strázsnyiczai táborrúl indulni akartam: a portám

hozá, hogy jün a német Radiscsátúl ! Úgy hozta, hogy csaknem a

hátán jütt az ellenség; mégis, volt annyi üdm, hogy az patakon

innen szépen kirendelhettem a hadat. Már annyira vagyunk, hogy

ágvúból attakíroztatom ; az patakon innét vagyok Szakolcza fell,

penig túl a patakon, (tehát Petrow, Bowalow falucskák és Strázs-

nicza között). Ma már elválik, kinek adja Isten a szerencsét?

Kedve telnék az úrnak Bercsényi uramnak benne : mert látni

az hadat egészlen, a mint lineában vagyon. A német csak lehet

könnyen háromezer,^ a labonczán (ráczczán) kívül: mert nagyobb a

lineája, mintsem fele volt a minap, a mikor kiállította Fölséged az

hadat.'' Azt beszélik a parasztemberek, hogy segítsége jütt tegnap Bécs

fell ; de minthogy én abban bizonyos nem vagyok. Fölséged ordere

penig azt tartja^ hogy megverekedjem véle^ — mihent a patakon

általjün, mindjárt a nyakába megyek; ha penig által nem jün az

árkon : minthogy csak egy híd van rajta, (az úton, Petrow eltt,) a

melyet ugyan még eddig én bírok, — én által nem megyek, minthogy

rút sarja van; hanem innét arra vigyázok: mihent valamerre indul,

mindjárt utána leszek, noha nem hiszem, hogy meginduljon, mint-

hogy a strázsnyiczai küfal alá vötte magát. Meggondolhatja Fölséged:

annyira vagyunk egymástúl, hogy csak a patak köztünk; a patakon

túl lévén a strázsáim (elrsök), még eddig által nem hajthatták,

noha szüntelen ropog a puska mindkét részrül. Mihelyt vége lesz a

históriának, tudósítom Fölségedet.

Bezzeg, jó volna, ha Fölséged Barad fell gyalogot s munitiót

küldene ; mert vagy jün ez által a patakon, vagy nem, ha által nem

jün: mi a küfal alá nem mehetünk, s onnat felül meg nem kerl-

hetnk.

1 Pekry jól számított, mivelliogy 4 reguláris lovas-ezred vala Viarddal.

<l Július 25-én reggel, Trebete és a verbai szlk között.

3 Ebbl is látható : mennyire hibásan emlékezett vissza Rákóczi, midn me-

moirejaiban Pekry ezen határozott hivatkozásának épen ellenkezjét állítja. Talán a

Morva vizén Napajedlán túl való esetleges átmenetel megtiltásával zavara össze az

ütközés tilalmát.

é
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Többet 7iern írhatok^ — mert ihol jün a német^ dobol ersen.

Adja Isten, örvendetes hírt írhassak Fölségednek I*)**^

Mégegyszer elég örvendetes hírt írhatott. A délutáni harcz

ugyanis, — hála a reguláris hadak és a nemes testrség vitézi maga-

tartásának, — a magyarok elnyére végzdött. A déli egy óra tájban

dob-, trombitaszóval elnyomuló németek támadását, a magyaroknak

a patak hídját fedez elcsapata már nem igen állhatván, segítséget

kért. Rákóczi nemes testrifjai égtenek a vágytól az ellenséggel

összecsaphatni ; kérve kérték Pekryt : engedné meg, hadd k mehes-

senek az elhad segítségére ! A tábornok engedett, s 400 könny-

lovassal ez ii^akat küldé a patak mellé. De a tüzes fiatalokat általzé

hevök a csermely árkán, a melyen túl állást foglalván, «mint a kfal

»

állották a lövést. A támadó német mindinkább rajok felesedék, —
ám ket helyökbl ki nem mozdíthatta ; hanem igenis, a velk ment

könny-lovasság, (mezei had), mely csak gyors rohamokhoz, de a

tüzelésnél hidegvér megálláshoz nem szokott volt, — zavarba jött

és hátrálni kezdett.

Pekry a pillanat válságos voltát fölismervén, s egyszersmind

látván, hogy a fejedelem által gondjaira bízott nemes ifjak a mezei

had bomlása miatt a bekeríttetés vagy levágatás veszélyébe jutot-

tak : még elég jókor gondoskodék segélyrl; tüstént elnyomult

maga az összes hadakkal a patak mellé, odavonatta az ágyúkat is, és

úgy, közelrl kezdett keményen tüzeltetni Viard vonalaira.

Most néhány kurucz esquadron áttör a patakon s a csatarendben

nyomuló németekkel vitézül összeütközik ; a kik e rohamra — melybl
és a testrség hsi helytállásából meggyzdhettek, hogy nem közön-

séges csapatokkal van dolguk, — megfordulnak s hátrább húzódnak,

be a strázsniczai akasztófa és a város közé, s az akasztó-dombon

állanak újabb csatarendbe. Mire Pekry is az egész hadakkal átkel a

patakon, arczvonalat alakít, s mind a két fél esti 9 óráig nyeregben

úlve, így néz egymással farkasszemet. Két lovas-század, elhad gya-

nánt, épen a németek «orra eltt »> foglalt állást, hogy mozdulataikról

nyomban hírt adhasson.

* Pekry-\i€\s. (dn Campo Strazsnicziensi, die 28. Julij Anno 1708.); költ sok ((CÍto))-s

eredeti levele Rákóczihoz. Vörösvártt, az i. h.
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Eddig tehát még minden jól ment, és pedig annálinkább, mert

a roham aHg néhány kurucznak került életébe ; sebbe ugyan — a

hosszas lövöldözés miatt — elég sokan estének, ember is, ló is.

A nemes i^ak egyike is, Miklóssy János nev, megsebesült, s három

társa alatt ltték meg a lovat."^

Viard azonban, miután színrl színre kilátta Pekry erejét s bátor

magatartásából meggyzdött hadainak válogatott voltáról : még a

harcz közben futárokat külde mindenfelé, Hodolín, Rohatincz, Wes-

sely, Ostrow, Hradisch, Brod s más közeli erdökbe, hogy a hely-

rségekben nélkülözhet összes hadak azonnal induljanak ersbíté-

sére, tábori ágyúkkal. S a tábornok e rendeletének meg is Ion

foganatja. Este felé, a harcz után, egy «ifjú legény » szökött át Viard

hadaiból Pekryhez, s jelenté, hogy 600 német a Strázsniczától csak

\ó egy mértföldnyire lev Wesselybe érkezett és holnap csatlakozik

Viardhoz, a kihez még az éjjel várnak a Morván túlról más 600-at is,

—

bizonyára a hodolíni, rohatinczi s más, azon vidékbeli összegylt

határrök. Mire Pekry megjegyzi, hogy: « bizony, ha az elérkezik:

* Pekry-ne^ «In Campo Strazsnicziensi, die 28, Julij hóra 9 vespertina 1708.))

költ második levele Rákóczihoz, mely is mintegy folytatása az elbbinek. «Minden

reménségem felett isten még eddig szent áldását mutatá. Egy órakor délután kezdó'-

dött a mi strázsánk és az német között való ellenkezés. Utoljára, midó'n az mi strá-

zsáinkat által akarták volna nyomni a patakon : a cavalléroktúl (a nemes teströk)

nem maradhatván, Kglmeket commendéroztam az patakig, azonkívül 400 katonát,

hogy secundálják az strázsáinkat. De az Gavallérok — a jó vér bennek lévén — által-

mentek az árkon, és mint a kfal, bizony úgy állották az lövést. Megszaporodván

rajtok az német : az mezei had, szokása szerént, tágított az németen. Látván veszede-

lemben való léteket az Gavalléroknak : az egész haddal alányomúltam a patak mellé . .

.

Egynehány zászló általmenvén, az német is egészen kirendelvén magát, öszveelegye-

dett az had ; az ágyút is az patak mellé levonatván, derekasint attakéroztattam, s

talám két katona-kárral német uramot az helyébi visszatoltuk. Istennek hála, látom,

nem szalad most az had, mint ezeltt! Katona s ló feles esett sebben.

Én az haddal az patakon innen vagyok (Strázsnieza fell), rendelt seregekkel,

az német penig az akasztófa és Strázsnieza között mind lóhátán l még ; az, — én

úgy hiszem — meg sem mér indulni, valamíg bé nem sötétedik. Éppen az orrok eltt

van két sereg katonám, az kik mihelyt indul az német, mindjárt hírt adnak, — én

is utánnok indulok, haesak az vár mellé nem száll.

írhatom Fölségednek: úgy viselték magokat az cavalle'rok, hogy lehetetlen job-

ban. Egy Miklósy nev sebbe esett, három ló megsebesedett. Azok úgy állottak, mint

az fal; az egész tábor szemek láttára nagy dicséretet is nyertek.)) (A levél eredetije

ugyanott.)
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több lesz 4000 németnél; mert ugyancsak jól, squadrononként néz-

tük ezt a németet, minthogy csak egy ágyúlövésnyire voltunk egy-

mástúl. O az strázsnyiczai akasztófánál lév dombon rendelte ki

magát, — csak vagyon ráczostúl 3000, ha nem több.)> Ha tehát segít-

ségei az éjjel és reggel elérkeznek, « szükség lészen Fölségednek

(Rákóczinak) gondolkozni arrúl : ha engem fVtardJ meg talál

nyom.m^ — igen jó volna, ha Fölséged valami gyalogokkal megsegi-

tene, hogyha addig által nem esnénk egymáson.))^

Látjuk ebbl, hogy a német segítség híre, daczára az eddig sze-

rencsésen vívott csatának, némi aggodalmakat okozott Pekrynek.

S így könnyen megmagyarázható, hogy midn a hozzá jöv Ocskay

t íigyelmezteté, miszerint ez a hadvonalaik mögötti süppedékes

patak rajok nézve támadás esetében veszedelmessé válhatik, czélsze-

rbb volna azért éjtszakára a beljebb azon túl lév partos árok

mögé vonúlniok, — Pekry a hírneves dandárnok eme figyelmeztetését

alaposnak ismeré el, és csakhamar kiadá a parancsot a csapatoknak :

kanyarodjanak az országútra, s a Viard szemmeltartása czéljából köz-

vetlenül eltte álló két esquadront kivéve, húzódjanak által a hídon.

Hogy e mozdulat megtörténhessék : az arczvonalnak oszlopokba

kellett fejldnie; azonban e fejldés « minden elvigyázat nélkül » haj-

tatott végre. '^ Szerencsétlenségre, a hosszú nyári nap estvéje még
mindig elég világos volt arra, hogy a szemes Viard, dombos állá-

saiból ezt a mozdulatot észre vegye. S a mint feltnt eltte az

ellenséges arczvonalnak ezen változása: egy pillanat alatt elhatározá

magát a kedvez mozzanat megragadására. Támadót fúvatott foly-

vást nyeregben ül hadainak, s megrohaná a költözés közben Pekryt,

a ki most már, — arczvonala felbomolva lévén, — csak a hátrálásra

gondolhatott. A Viard eltt állott s most az ellenséget a maga hátán

1 Pekry-nok július 28-án este írott levele.

^ Rákóczi Emlékiratai, V. kiad. 244. 1. "V. ö. Pekry július 28-áii esti 9 órakor

kelt levelének utóiratával : «P. S. Egy árok vagyon itt az hátunk megett ; úgy talál-

tuk jobbnak (Ocskayval), az éjjel oda vonjuk magunkat, — talám azt fogja gondolni

(Viard), hogy elmentünk, általjó' az patakon, s az vártul (Strázsnicza) távuljabb lévén,

az mire Isten segít, elkövetjük. Ers strázsáink lesznek körülötte, hogy, ha vissza-

indulna, utánamenjünk.)) Ezen utóirat, mint látható, minden valószínség szerint köz-

vetlenl Ocskaynak említett figyelmeztetése utdft, de m,ég a patakon áthúzódás végre-

hajtása eltt kelt.
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hozó két századot Pekry, természetesen, a költözési zavarban meg nem
segítheté, és ebbl hullott is, a mi hullott; hadaival mindazáltal —
szerencsére — «elég gyorsan hátrálván: vesztesége nem volt jelen-

tékeny^ kivéve, hogy a lovasságnak eme legjobb része lehangoltatott. 'o^-

E lehangoltság mindjárt közvetlenül abban nyilatkozék, hogy

Szakolczától, — hol Pekry, az ót becsülettel megállott csatájáért mégis

respectáló Viard által nem üldöztetve megállapodott, -a fegyelemhez

nem igen szokott « mezei hadakból)) az éj sötétében vagy másfél-

ezerig való elment Verbó felé, a zsoldos-németekbl alakúit Forgách-

dragonyosok közül pedig egy hitszeg hadnagy huszonheted magá-

val átszökött Viardhoz, a kit aztán Pekryék létszáma fell a legpon-

tosabban tájékozhatott.-

Pekry Szakolczától mindjárt hajnalban (július 29.) elküldött egy

megbízható csapatot, három alezredessel — az egyik Blasskovich, az

Ocskayé vala, — vissza Strázsnicza felé kémszemlére. E csakhamar

visszatér tisztek jelenték, hogy az éjjel ^az német megszaporodott, —
vagyon bven ötezer.)) Tehát a tegnap esti «ifjú legény » szökevény

igazat beszéle, st Viard e szerint, az szava-mondtánál még 800

emberrel több segélyt kapott, s azonkívül ágyúkat is, mert « tegnap

csak két kis taraczk volt véle, — most már több van)). A tábornok e

hír vételére összehívja ftiszteit, kik közt természetesen Ocskay

viszi vala a szót, és elhatározzák, hogy vissza kell vonulni; a feje-

delmet mindenrl tájékozni és tle segítség küldését szorgalmazni

tüstént induljon elre Blasskovich.^

1 Rákóczi Emlékiratai, az i. h. A császári részrl inspirált al'heatruyn Euro-

paeu7n)y ugyan egy pár száz fnyi veszteségrl beszél, — de ez a már megszokott túlzás-

nál nem egyéb. ((^Der General Viard. . . . welcher zuvor 5000 Rebellen zu Pferd, unter

dem Ozkay auseinander gejagt, und etliche 100 davon erieget hatte.))) Világos e nagyítás

abból is, bogy Pekry — ki veszteségét mégis csak a legjobban ismerhette, — errl

következleg ír Bercsényinek, másnap július 29-én, Brezova melletti táborából : ((Isten-

nek hála, az hadban más kárt nem vallottam, hanem az retroquardiában a mely hadat

hagytam volt, az német és rácz megnyomván, midn Szakolcza városa mellett jött

volt: az városiak legalább hatvan ember kárt tettek puskával és kveh^ (Eredeti

levél az Országos Levéltárba^i.) Tehát 60—70 ember veszteség, nem «etliche ioo».

2 Pekry cin Campo Szakolczaiensi, 29. Julij 1708.)) dátum alatti levelének utó-

iríita : «Vagyok már is ezer ember híjjávaí ; németbi szöktek el egy laidinant

a7 némettel.)) (Vörösvári levéltár.)

3 Pekry-n^^ ugyanezen levele Rákóczihoz. «Az egész tiszteknek úgy tetszik,
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Alig indult — vagy még tán el sem indult — Blasskovich : már

is érkezek Thúróczy Gáspárnak Búr-Szent-Miklóson július 28-án kelt

és Ocskay Lászlóhoz czímezett sok cito-s levele :

<(Ma ki akarván csalni az detreki németet, de nem succedál-

ván, és onnand visszatérvén, vettem tiszteimnek levelit, — az kiket

küldtem volt portára pro exploratione Stomfa felé, — hogy tegnap,

úgymint 27-én, Pozsonbúl érkezett volna maszti rétekre mintegy

kétezerig való lovas német (Heister elhada), ráczokkal egyött, kik

onnan Malaczkára, Malaczkárúl peniglen gondolnám, hogy Viartnak

segítségire fognak menni. » Mit is tisztéhez képest ezennel tudatni

akart.^

Thúróczy e tudósítását megersíté Ocskay egyik portyázó had-

nagyának Szórad Istvánnak szintén ekkor vett levele, mely Nagy-

Lévárdon, július 28-án délutáni 4 órakor kelt. Szórad jelenti, hogy

«én Dávid Andrással egynihányad magammal Haszprunkárúl (Has-

brunn) kijüvén Malaczka felé, közel is lévén már az városhoz : mind-

járt kijütt hozzánk egy ember nagy hírrel, hogy Pálífy uram benn

van az városon egynihány száz ráczczal és Csütertektl fogvást fek-

szik Malaczkáig tábora; sátorait kitérj eszteté és alkalmas munitióval
ff

(tüzérséggel) is vagyon, az mint látá.» O tovább is lappangni fog

körüle, s azon leszen, hogy valami foglyot ejthessen, a ki által körül-

ményesebbet lehessen kitudni.- Még szóval izené : bizonyosan Pálffy

van azzal a némettel, mely is nem több 2000-nél, abból 600 gyalog

«és az volt szándéka, hogy Viarddal conjungálván magát, az verbói

(brezovai) passuson az Fölséges Fejedelem újhelyi operatióját impe-

diálják.)) «Azt nem tudták (Pálflfyék), — jegyzi meg erre Pekry^ —
hogy én itt (Szakolczánál) vagyok; már penig azt megtudván: elhi-

szem, kétségkívül énreám fordítják tgyekezetöket. Nyolcz ágyú

vagyon véle, (Pálfifyval? Viarddal?) azért már csak nyomúldogál-

hogy eltte (Viardnak) nyomuljak, és Felségedet kérjem : ha lehet, küldjön segítséget.

Blaskovits uramot azért küldöttem magát Felségedhez, hogy szóval meg tudja az

dolgokat mondani.))

1 Thúróczy ezen eredeti levele Pekrynek július ag-iki második tudósításához

vagyon csatolva.

Ö L. Száradnak ezen, Ocskayhoz szóló eredeti, sok citós levélkéjét szintén a

Pekry július 29-iki második levele mellett.
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nom kell eltte^ 7?iagamra vigyázván. — Az mezei hadbúi ez elmúlt

éjjel több ment el másfélezernél; igazán, cs2ik ((Raj'la Miska 1!^) az

mezei had. Mikor seregekben kirendeltem, — az szlhegyekre ment

ki csoportonként.))^

Pekrynek e július 29-én reggel vagy kora déleltt Szakolczától

írott második levele mutatja, hogy és tisztei, a Thúróczy- és

Szóradféle tudósítások érkezte után, vagyis a mint Pálífynak is közel-

gését megtudták : már többé a segély küldését sem sürgetik vala,

hanem csak a hátrálásra gondoltak. S valójában, a történtek után

alig maradt egyéb tennivalójok, és azt is gyorsan, — nehogy Viard és

Pálífy által Szakolczánál vagy Radosócz köri, megfogyatkozott s

kedvevesztett hadaikkal közreszorittassanak.^ Megindultak tehát Sza-

kolcza alól, és oly gyors menetekben vonultának, hogy még azon

nap estére Brezovánál verhettek tábort. Mindazáltal Ocskay ezredé-

bl, mint azon Fehérhegyen túli tájakat legjobban ismer s részben

odavaló fiákból, portyázó csapatokat h agyának hátra úgy Viard, mint

Pálífy tábora felé, hogy mozdulataikról idejében hírt kaphassanak.^

1 Pekry, Szakolcza melll 1708. július 29-én Rákóczihoz. (Vörösvártt.) V. ö.

ezzel a Pálffy nyomulását illet hírekre nézve Szabados Thót Mdrton-ii2ik. Terlíntl

és Trenchiny Istvdn-nak Lieszkóról július 29-én Bercsényihez írt jelentéseit. Az els

tudatja: «Most esett új óbban híremmé, hogy az ellenség az mely tegnapeltt által-

ment Stomfa felé, nem több 2800-nál ; hanem hírlelik azt, hogy 2000-ed magával Mon-

tecuculi fogja magát conjungálni vélek.)) A második pedig így ír : ((Exciádat valósá-

gossan tudósíthatom, hogy Haister és Pálffy János 3000-ed magával most fekszik

Lévárd és Malaczka között lév réteken ; onnét — gondolnám — Szakolcza felé szán-

dékozik Viarddal conjungdlni magdt A mi táborunk penig (t. i. Pekry) az mint

láttam, masírozik Jablonicza felé.» És ugyanez írja szintén Lieszkótól, július 29-én

estve : ((Bizonyos kémem érkezett, az ki szemeivel látta, hogy Haister maga hadával

masírozik ma estve felé Sassínhoz, az kihez Csongortúl is érkezett mintegy ezerig

gyalog, és így mindenesti, ráczostúl, mondják lenni 5000-nek.)) (Eredeti levelek az

Országos Levéltárban.)

Ö Ezt, és csak ezt adja okául Szakolczától való hátrábbszállásának Pekry, Bre-

zováról július 29-én Bercsényi-\i^z írott levelében: ((Hogy ide kellett nyomulnom, oka

ez : ne legyek eltte Pdlffynak^ hanem essem hdta megé.y> Egyébiránt kéri Bercsényit,

hogy a mellle elszökött katonák közül akasztasson föl egyet-kettt, mások példájára.

(Eredeti levél az Országos Levéltárban.)

3 St Pekry-r^tk. július 29-én Bercsényihez írt levelébl egyenesen úgy tnik

ki, hogy — legalább egyelre — magát Ocskayt is hátrahagyá néhány ezreddel:

« Ocskay uramot elttem hagytam bizonyos ezerekkel, az kinek is meghagytam : mind

a Pálffy s mind a Viard táborára portát küldjön és engem tudósítson. Úgy hozták,
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Alig telepedék le Brezovánál Pekry : egypár óra múlva Ber-

csényinek szóló levelet (tán a Trenchíny Istvánét) hoznak Sasvár fell.

Felbontja, és megtudia belle, hogy PálíFy Sasvár alatt táborba szál-

lott; mely vár s helység Brezovátúl jó távol és más irányban esvén:

a tábornok elhatározá egyelre már csak helyben maradni, míg a

fejedelemtl vagy Bercsényitl parancsot vészen.^ Éjfél tájtt azonban

allarm-hírrel veri t fel Ocskay, jelentvén, hogy most érkezett por-

tása egy, Heister táboráról szökött németet hozott, a ki is vallja,

hogy Sasvárnál nem Pálífy van 2000, hanem maga Heister, 6000

emberrel.^ Továbbá azt hozá a portás: Viardnak, ki Pálífyval csat-

lakozék, bizonyosan Szobotistyához kellett ez éjjelre táborba szál-

lani; és a szökevény vallomása szerint az egyesit császáriak Vág-

Újhely segítségére mennek. — Szobotistya csak három órányira lévén

Brezovától, mely Üjhelynek egyenes útja, Pekry e hírre megriadt

és azonnal indulni akart; hada csüggeteg, kifáradt és lovassági evo-

lutiókra szúk hely is ez a brezovai völgy, hol « semmi emberséget

nem tehetne*).^ De mieltt még riadót fúvatott volna táborának, futár

érkezek a fejedelemtl : maradjon helyben, segítséget fog kapni reggel.

Ugyanis Rákóczi, — ki július 28-án az elfoglalt Csejte várát

tekintette meg és Üjhely alá külde Luzsinszky Sándorral újabb ers
portát, — 29-én délután a Pekrytl futárképen érkezett Blasskovich

liogy Sassínhoz ment ma Pálfíy, kibl conjiciálom, hogy holnap délig megegyezhet

Viarddal.))

1 Pek?y-tiek. (dn Castris ad Brezova positis, die 29. JuHj 1708.)) Bercsényihez

írott levele. ((Ehhez képest én itt csak subsistálok, az míg Felséges Urunk vagy Exciád

dispositióját veszem.)) (Eredetije az Országos Levéltárban.)

H V. ö. Trenchíny kémjének jelentését. — Kolinovics szerint Heister és PálflEy

9000 emberrel indúlának ki a Csallóközbi.

3 ((Micsoda német szökött most — jelenti Pekry «In Castris ad Brezova positis,

die 29. Julij, média nocte^ 1708.)) Rákóczinak, — azt Heister táborárúi, ím Felségednek

elküldöttem. Ez azt beszéli, hogy hatezered magával volna, és nem Pálífy, hanem
Heister; és bizonyosan Szobotistyához kellett és szándékozott ez jelenvaló étszakára

szállani — ezt az Ocskay uram portási hozták — Viardnak. És ebbl bizonyosan ki-

tetszik, hogy tegnap, ú. m. vasárnap conjungálták magokat (Viard és Pálífy). S azt is

mondja az német, hogy Újhelyhez mennek; s éppen ez lévén az útjok: én Tnindjárt

innen indulok, Felséged felé nyomulok, mert bánnám, ha itt felvemének, szoros hely

is lévén ez, semmi emberséget nem is tehetnénk. Három órára megjárható föld az

Heister tábora ide.)) (Ez azonban téves hír vala : mert sem Heister, sem Pálffy és

Viard nem szállá Szobotistyához. A levél eredetije az Országos Levéltárban^
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alezredestl hallott meglep értesülésekre rögtön hadi tanácsot tart

vala. Itt a fejedelem fölajánlá magát összes erejével a Sasvárnál

fekv német ellen és onnét be Morvába indulni. Mert a gyalogság

égett a harczvágytól, s az ezen pihent hadakkal való egyesülés a

Pekryvel lévket is bizonyára ismét fel fogja villanyozni. Az indít-

vány helyeslésre talált, s ez értelemben kiadatott az általános pa-

rancs a készülésre/' Pekryhez pedig a Brezovánál maradást elrendel

említett utasítás küldetek.

A hadak e hírt örömmel vették: és riadó örömmel látták más-

nap július 30-án reggel a Fehérhegyek jóérzelmú lakói magát a bál-

ványozásig szeretett fejedelmet tekintélyes hadsereg élén benyomulni

bérczeik közé.

Rákóczi Brezova alá érkezett; s míg az új tábor is letelepedék,

és a Pekryvel, Ocskayval kivezényeltek ismét beosztattak rendes

dandáraikba, ezredeikbe : addig a fejedelem maga elé hivatván a

zavaros kimenetel strázsniczai expeditió fvezérét Pekryt s indítvá-

nyozóját és lármás sürgetjét Ocskayt, bvebb felvilágosításokat

követelt tlök a részletek iránt. Végre, midn egyik a másikra

utalna, — utoljára is kénytelenek valának mindketten beismerni,

hogy a fejedelemnek nagyon is igaza volt, midn Viard meglépésé-

nek és Strázsniczába szorításának lehetségét már eleve oly határo-

zottan kétségbe voná.-

Igaz, hogy a vállalat jelentékeny veszteségekbe nem került: de

annyi tény, hogy a hadak hiába fáradtak oda, és a vérmes remé-

nyekkel megindult expeditió várt sikerének füstbe menetele nagy

lehangoltságot idézett el eme legjobb csapatok között, — a mi, a

megnyílt hadjárat küszöbén nevezetes erkölcsi csapás volt. És az els

balszerencsébl, bekövetkezend nagyobb rosszat jósolának.

A felelsség ezen vállalatért els sorban mindenesetre Ocskayt

terheli, mint annak indítványozóját s a fejedelem oly józan és kézzel-

fogható ellenvetései daczára konok sürgetjét. Az is tény, hogy a

1 ((Asztal után, generális Pekry Lrincz úr curírjére nézve conferentiát tartván

és Morvába való bemenetelre Felsége magát személye szerint ajánlván, — hogy

minden ember készüljön, ordinantiákot kiadatott.)) (Beniczky G. naplójegyzete, 1708.

július 29-érl; 148, 1.)

2 Rákóczi Emlékiratai, 244. 1. V. ö. Beniczky július 30-iki följegyzésével.
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július 28-iki strázsniczai megnyert csata estéjén beállott véletlen bal-

fordúlat szintén Ocskay figyelmeztetésének vala közvetlen ered-

ménye ; de e pontra nézve annyiban menthet, hogy tett észre-

vétele katonailag csakugyan helyes volt, csakhogy kissé késcskén

tévé meg. A víg}^ázatlaniil történt végrehajtás már Pekry hibája.

És ez vala az örökös tartományok rémének, Ocskay Lászlónak

utolsó betörése Morvába^ st egyszersmind az utolsó csata^ mely-

ben mint kurucz vn részt. Nem kellé többé a határrségeknek s

lakóknak rettegniök tle! <( Rákóczi villámáéi* kiégett.

Thaly K. ; Ocskay László. L



TIZEDIK FEJEZET.

Újabb hadi tanácskozások Brezován. Trencsény ostroma elhatároztatik
; íindúlás ezen vár alá;

Ocskayt Szalayval hátrahagyják, Bottyán tábornok osztályához, Viard és Heister mozdulatai

Morvából Trencsény felé. — A trencsényi szerencsétlen ütközet (1708. aug. 3.) méltatása és kö-

vetkezményei. — Ocskayt gróf Pálffy tábornok Pyher püspök által titkolt a császár pártjának meg-

nyeri. — A fejedelem menekülése a harcztérrl ; Bottyán tábornok eléje siet, és a gyztes ellens^

föltartóztatását átveszi ; hadi intézkedések ; Bottyán buzgó tevékenysége, erfeszítései ; Ocskaynak

zavart viselete, gyanús vonakodása, heverése. — Bottyán lelkesít példái, Eszterházy betörései

Bécs tájára ; Heister Verebélytl, Nyitrától visszafordul ; a dán segélyhad Pozsonyhoz érkezik. —
Ocskay Lietava, Zsolna táján kószál ; Bottyán panaszt, Ottlyk épen vádat emel ellene, megsejtvén

árúlási szándokát. Rákóczi vizsgálatot rendel titokban Ocskay és Pyber ellen ; Bottyán hírt vesz

az árulásról, de gyanúja mást ér. — Ocskay levelei- s álmentségeivel eláltatja Bercsényit; miért

késik az árulás végrehajtásával ? A «Rákóczi-nóta» elsiratja t. A csillag hulló-félben.

A Brezovától Sasvár illetleg Morva felé való menetel terve,

véletlenül közbejött esemény következtében rögtön megváltozott.

A verbai tábor elrsei egy császári hadirnokot (fourier) tartóztattak

föl és kísértek a fejedelem után Brezovához. E hadírnok Lipótvár-

ból jve ki, a várparancsnok titkos jegyekben írt levelével Heister-

hez ; mint a parancsnoknál titkári minségben alkalmazott egyén,

ismeré a chififre-k jelentését, és fölfejti vala Rákóczi eltt. A levél

szerint a várban aránylag sok hadi-fogoly, de igen kevés rség volt,

az élelem pedig a hosszas körúltáborlás miatt immár nagyon sz-

ken, — úgy, hogy a parancsnok nyakra-fre sürgeté a segélyt. A feje-

delem, ki ezen adatok valóságában nem kételkedhetett, tanácskozék

Bercsényivel, Vay Ádámmal és tábornokaival ; s mivel a fontos fek-

vés vár kézrekerítését — a mi ily körülmények közt nagyon való-

szinúnek mutatkozik vala — sokkal elnyösebbnek tartá Heister és

Viard bizonytalan kimenetel megtámadásánál: föl akará újíttatni

1705-iki sánczait és Lipótvárat ostrom alá fogni. « Szerencsétlenségre

azonban — úgymond Emlékirataiban — fudvarmesterem, a Tren-

csény-megyei Ottlyk György, és többen, kik a trencsényiekkel leve-

leztek ítehát valószínleg Ocskay is, kinek mint tudjuk, a trencsényi

plébános titkos correspondense volt), ugyanekkor azon értesítést kap-
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ták, hogy a trencsényi vár élelemhiány miatt már a legvégs ínségre

jutott, és hogy Viard parancsot vn oda élelmet vinni ;^ de, ha mi ezt

meggátolhatjuk, — a parancsnok kénytelen lesz capitulálni. Szeren-

csétlenségre^ mondám ; mert ez a hír annyira elbódítá mindnyájok

elméjét, hogy a lipótvári ostomrúl többé hallani sem akar vala senki.

Azt állíták, hogy csak egyetlen híd s gázló van a Vágón, a melyen

Viard Trencsénybe átmehet, és minthogy a hídf nincs erdítve

:

könnyen fölégethetni a hidat, a gázlót pedig el lehet sánczolni. Ekkép

csak oda kell indulnunk, hogy kezünkbe kerítsük a várat, mely-

nek —
- mint a morvái és sziléziai szorosok kulcsának — birtoka,

Sziléziába tervezett beütésünknek is nagy elnyére leendw.^

Mindezen okok igen tetszetsek voltak, tagadhatatlanul ; de

Rákóczinak, tán valami titkos sejtelem miatt, mégsem volt kedve e

vállalathoz, — noha ellenébe csak azon egy aggályát vetheté, hogy

Lipótvár környékét tökéletesen ismeri, Trencsényét pedig épen

nem. « Azonban erre senkisem hallgatott. Bercsényi a Trencsény-

vármegyei tisztekkel (Ocskay, Ottlyk, Luzsinszky, báró Zay és Med-

nyánszkyval) már bennt képzelé magát a várban ; ellenben, — mon-

dák, — Lipótvára reánk nézve szerencsétlen hely : már két csatát

(Nagy-Szombat és Vörösk) vesztettünk miatta; bizonyos továbbá,

hogy a lovasság mihelyt Lipótvár megszállásának szándékát meg-

tudandja, nagyobb részben széf fog oszolni, miután oly soká tétle-

nül heverni nem akar . . . Úgy látszik^ valami végzetszer átok

szállta meg az elméket^ — sóhajt fel Rákóczi; — egyedül udvari

fkapitányom báró Vay osztá véleményemet az egész tanácsban.

Ekként végre magam is beleegyezem tervökbe, Bottyánt hagyván

hadosztályával s az Ocskay-hrigádával a Vágnál w.^

1 Mint föntebb láttuk, Pekry már július 26-án hasonlót értett volt két morvái

pór fogolytúl, hogy t. i. Viard 300 szekeret rakatott meg éléssel Baradban Trencsény

és Vág-Újhely számára.

^ Emlékiratok, 245—246. 1.

5 U. o. V. ö. Beniczky Gdspdr-nak július 30-áról szóló eme naplóföljegyzését:

((Morvábúl visszajött és Brezován alól megtelepedett hadak megtekéntésére a Felséges

Fejedelem feles commendérozott hadakkal kimenvén, jóllehet az egész vitézl rend

oly vélekedésben volt, hogy maga egész erejével Sassínnál lév' német ellenségre

Felsége mégyen ; mindazonáltal ezen kezünkön lévó' és Isten által nyújtott alkalma-

tosságtúl némelyek ö Felségét elszólván, a hadak a táborra (Verbóhoz) commendéroz-

16*
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A fejedelem a hadi tanácsból kijvén, mindjárt meginditá az új

megállapodás szerint De la Mothe-ot egy gyalog-dandárral Trencsény

alá, oly utasítással: sánczoltassa el a gázlót, a hidat égettesse föl,

és válaszszon táborhelyet. Ocskayt pedig a saját és Szalay Pál ezre-

dével egyelre tovább is a Fehérhegyeken túl hagyá, Heister moz-

dulatainak figyelemmel kísérésére ; azután függjön Bottyán tábornok

parancsaitól, s tartsa fenn az összeköttetést ennek hadosztálya és a

fejedelmi tábor között.

Ezzel Rákóczi, a Fehérhegyek h lakosainak mély szomorúsá-

gára, táborostul visszaindul vala Brezovától Verbóhoz, honnét a

podgyászvonatot és gyalogságot, ágyúkat még az nap átköltözteté

Ocskaynak pstyén-morvánkai fatális hídján Trencsény felé, maga

pedig a lovassággal Csejtétl másnap ment gázlóban utánok, Luká-

hoz. Mely Vágón való általköltözést «szaladásnak vélték a lakosok »,

s elveszték reménységöket.

A podgyászvonatot Lukától a fejedelem nagyobb biztosság okáért,

Lehotáknak a hegyen és Bajnán, Nagy-Tapolcsányon át, kerl-úton

küldé Trencsény felé, — szerencséjére. Ellenben a gyalogságot

július 31-én idején-korán meginditá az egyenes úton Beczkónak,

melyen alól, Rakolub táján tábort vére. Innét a hajdúság, a csejtei

szép sikertl buzdíttatva, Beczkó várát meg akará rohanni ;
-^ azonban

Rákóczi elbb Bercsényivel megvizsgálá — augusztus i-én — a

meredek sziklafészek fekvését, s úgy találta, hogy e jelentéktelen

föllegvár nem érdemli ama vérvesztést, melybe rohammal megvívása

tattak, Ocskay László és Szalay Pál regimenteken kívül, a kik Fejérhegyeken túl

maradtak, — és a bagázsia elbb, azután az egész sok szép gyalogság a Vágón által

Morvánkához visszaküldetett. Ezen Urunk ó Felsége igyekezete ellen történt hirtelen

változáson a Vágón innét való földnépének egészlen a kedvek elesett, kétségbeesvén

már valaha német iga alól való megszabadítások iránt, és a rossz tanácsadóit átkoz-

ván.t) (148—149. 1.) Gróf Csáky István is írja Ocskaynak ofeles lovassággal)) a Fejér-

hegyeken túlmaradását, «Ex castris ad Turnam positis, 3. Augusti 1708.)) Károlyinak

:

((Felséges Urunk — valamint elbbeni levelemben is megírtam, — Vágón túl való földre

táborostul megszállása után Morvában ers csapást tétetvén, Viart corpussának vissza-

mozdúlásával, Ocskay uram feles lovassággal Fejérhegyen túl való földen maradott,

gyalogsággal penig actu Trencsén felé igyekezünk.)) (Eredeti levél a gróf Károlyi-

archívumban.)

* Beniczky naplója, 149. 1.
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kerülne; bombáztatni pedig most nem vala id. Egy napi nyugvást

engede tehát seregének, az ostrom helyett.

Augusztus 2-án Rákóczi — talán már menetközben — De la

Mothe-túl jelentést vesz, hogy azon magaslatok miatt, melyek az

ellenség felH, vagyis jobb partról a gázlót uralják, ezt lehetetlen

elsánczolni, és a hídnak felgyújtására sem küldhette el a gyalog-dan-

dárt: mivel biztos hírt vn, hogy Viard mái' útban van^ és így a

gyalogságot, a híd a trencsényi váron fölül lévén, könnyen elvág-

hatná. Táborhelyt kettt is szemelt ki.^

Viard ugyanis, a mint Pekryéknek Szakolczától Brezovához

visszahúzódását megtudá, elindult Strázsniczától Baradhoz, hogy az

ott már szekerekre rakott élelmi szállítmányt bekísérje Trencsénybe.

Ezzel a vlárai szorosnak került, és mire Rákóczinak Beczkó

fell érkez gyalogsága, augusztus 2-án késn estve, a trencsényi

völgyület délkeleti oldalait képez turnai, hamrii és szoblahói magas-

latokon letelepedék, — a trencsényi ágyúk födözete alatt, senkitl

meg nem gátoltathatva, szerencsésen bevivé az élést a várba.^

Heister és Pálffy pedig, kik Sasvártól Szakolczának s innét,

Viarddal egyesülésük után, július 30-án be Morvába nyomultak, 31-én

Baradba, s augusztus 2-án innen a másik, ú. m. a sztrányai szoroson

keresztül, gyorsmenetekben Vág-Újhelyhez értek. Itt hírt vévén,

hogy Rákóczi összes erejével Trencsény alá indult, de, hogy gya-

logsága a lovastól külön táboroz, — az újhelyi gázlón általköltözve,

még az nap éjtszakára Beczkóig hatolnak. Augusztus 3-án hajnalban

már Rozvadlón túl, a Vöröshegy átjáratánál puskáztak össze el-

rseik a kuruczok utócsapatával.^

Ocskay László, midn Heisternek Szakolczától Barad felé nyo-

mulásáról értesült: a Fehérhegyeken túl nem lévén többé teendje,

csak kisebb csapatot hagya ott Blasskovichcsal hírszerzés végett,

Szalayt Nyitra felé a tábori málhákhoz és esetleg Bottyánhoz indítá;

1 Emlékiratok, 246—247. 1.

{J «Azon reményem, hogy Viardot a várnak élelemmel ellátásában megakadá-

lyozhatom, (De la Mothe jelentésére) füstbe ment; még a legvérmesebbek sem remél-

hetek azt többé: mivel Viard az éjjel azon úton vala Trencsénybe érkezend, mely a

városon fölül, a vár ágyúinak oltalma alatt áll.)) (Emlékiratok, 247. 1.)

3 Em.lékiratok. — Theatrum. Europaeum. — Kolhiovics^ stb.
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maga pedig ezredével — utasítása értelmében, az összeköttetés fenn-

tartása czéljából — morvánkai hídján át Nagy-Tapolcsány és Bán
közé ékeié magát, s a báni völgy alsó nyílásánál Isztriczén (Sztrícze)

foglalt állást, honnét a fejedelem podgyászvonatát is fedezheti vala. Itt

találjuk ót a trencsényi harcz napján; azonban ezrede nem csoport-

ban, hanem pihenés végett a környékbeli falukra oszlatva feküdt, a

mi mindenesetre hibás — ha nem czélzatos ! — intézkedés volt, ily

válságos pillanatokban.

1708. augusztus 3-ika a Rákóczi-kor legszerencsétlenebb napja.

A körülmények végzetszer alakulása folytán létrejött trencsényi —
vagyis inkább turna-hamrii — csatának kezdete és fejleményei is

ép ily végzetszerüségekkel teljesek valának. És a fszerencsétlenség

nem abban rejlik, hogy a harcz elveszett, a fejedelem s Bercsényi

gróf megsebesülének, 2500 ember holtteste borítá a csatatért,

400 elfogatott, 14 ágyú, 30—40 zászló odaveszett; még abban sem,

hogy e fatális ütközet következtében a nagy politikai combinatiókra

alapított sziléziai hadjárat és a poroszokkal való egyesülés reménye

szétfoszlott, — hiszen ezt idvel még mind meg lehetett volna való-

sítani ; hanem igenis, abban, hogy e végzetes napon a szép hadsereg

úgy szólván teljesen elszéljedt, önbizalmát, reményét egy jobb jöv
iránt végképen elveszte, a fegyelem fölbomlott, s általános csügge-

dés szállotta meg a szíveket. A legnagyobb rész vak kétségbeeséstl

vagy a kikerülhetlen fátum érzetétl elfogulva, páni rettegés közt,

avagy tompa apáthiába süllyedten várja vala a történendket. E meg-

döbbent hangúlat nyomása alatt még azon ezredek is, melyek a

harczban részt nem vettek, jobbára szétoszlának.

Elveszett a hit az ügy gyzedelmében I

A harcz tüzetes leírása e helyütt nem lehet föladatunk,^ mint-

hogy Ocskay abban közvetlen részt nem vn,^ de igenis vizsgálnunk

1 Az e fatális ütközetrl, különösen a mindkét részrl elesettek és foglyok lét-

számáról összegyjtött s feldolgozott hiteles adatokat legbvebben aA tre^icsényi csa-

táról, lyoS.'o ez. a. megjelent újabb tanulmányom tartalmazza, a <-<Hadtörténelmi Közle-

ményeky) X-ik kötetében (1897).

2 Kapott ugyan a fejedelemtl rendeletet a csatatérre sietni, de — saját vallo-

mása szerint — már késn, csak akkor t. i., midn az ütközet már javában folyt.

(L. Ocskaynak 1710. január 2-iki jegyzkönyvi vallomásait, alább.)
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kell a körülményeket, melyek az ütközet elveszésére döntleg ha-

tottak : mert ezeknek elidézésében Ocskay Lászlónak nagyon tete-

mes része volt.

Tudjuk mindenekeltt, hogy puskaporozá fel a katonaságot a

Viard elleni strázsniczai szerencsétlen próbára, melynek sikertelen-

ségét a fejedelem elre megmondá; és láttuk, mennyire lehangolta-

tott a lovas hadaknak azon legjobb része, mely Pekryvel, Ocskayval

Morvában odajárt, a nagy fennhéjázással sürgetett vállalatnak Strázs-

nicza alóli megfutással s Szakolczától való gyors visszavonulással

végzdése folytán. Növelé e lehangoltságot ama körülmény, hogy a

közvélemény a tábornak a Vág balpartjára visszaköltözésében a Sas-

várnál állomásozó Heister elüli hátrálást látott ; végre a gyalogság

harczkedvének elvesztésére nem kevéssé folyt be az önszántukból

kívánt beczkói ostrom megtiltása.

Csoda-e, ha az ily lehangolt, elkedvetlenedett, önbizalmát vesz-

tett had, — fként az ú. n. <<(mezei hadakati* értjük, mert hiszen a

regulárisok, pl. a nemes testrség, az udvari palotás-ezer, Fierville

ezrede, Luzsinszky karabélyosai, stb. Trencsénynél is megtették

kötelességöket, — mindjárt a csata elején oly ingadozó magavise-

letet tanúsít vala, kivált a Pekry vezényelte jobbszárnyon? És

Pekry majdnem épen ugyanazon ügyetlen mozdulatot követte el

Szoblahónál, a mit Strázsnicza alatt Ocskay figyelmeztetésére tn.

Vannak egykorúak, kik a Vágón való visszaköltözést is Ocskay

befolyásának tulajdonítják. (Es van is némi igazuk, mert Trencsény

megszállását és Ottlyk sürgették legjobban). Ilyen az egykorú

Senkviczi Kolinovics Gábor
^

(szül. 1698 f 1751.) e megbízható ada-

tokból, él szemtanúk nyilatkozataiból stb. dolgozó lelkiismeretes

történetíró, a ki idevágó megjegyzéséhez még azt is hozzá teszi,

hogy Ocskay ezen idben m.ár a császáriakhoz hajlott.^ Neve-

"*" Kolinovics, «Historiarum .... Libri XII)) czím, sajátkezleg írt s 1728-ban

sajtó alá rendezett nagy mvének jelenleg birtokomban lev eredeti példánya 703. lap-

ján így szól Rákóczinak a Vágón visszaköltözésérl: ((Die 30. Julij cum aliquot cohor-

tibus (Rákóczius) obviam progreditur Brezovam usque ; tametsi ver complures totó

virium robore ad Sassínium Csesareis occurrendum censerent: vincit tamen aliorum

sententia,)) t. i. hogy a gyalogságot átküldje Morvánkához. ((Rákóczius cum equitatu

Csejtensem viam remansus, .... magnó suarum partium damno, quod animum despon-
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zetes észrevétel, oly hiteles író tollából, és pedig mindkét fmvé"
ben egyformán említve.^

Igen sok ok odamutat, hogy Kolinovicsnak igaza van. Ugyanis

Ocskay, noha még színleg majd egy teljes hónapig kurucz marada, —
miért f meg fogjuk látni, — mindazáltal a strázsniczai nap óta kardját

a császáriakra többé ki nem voná, s kétértelm viseletével már egy

hét múlva a trencsényi harcz után többek gyanúját felkölté maga
ellen. Továbbá, saját vallomása s kétségtelen hitel egyéb adatok

bizonyítják, hogy Ocskayt régi ismerse, egykori ezredtulajdonosa:

gróf Pálflfy János császári tábornok, s közvetlenül — mint Pálj0fy esz-

köze — Pyber püspök tántorítá el Rákóczitól s csábítá át a császár

pártjára. E tekintetben Kolinovics állításával nagyon összehangzó ada-

tokat lelünk Bercsényi 1708-iki leveleiben.

Pyber László, almysiai ez. püspök, esztergomi vicárius, Rákóczi

kegyelmébl nyitrai fispán s az ottani püspökség javadalmainak

haszonélvezje, ez utóbbi minségében többnyire a Trencsény-me-

gyei szkacsányi kastélyban lakott, szomszédságában Ocskay múlt téli

és tavaszi hadállomásának. Bánnak. Az egymást gyermekkoruktól

fogva jól ismer, egymással némi rokonságban is álló két férfiú így,

természetesen, gyakran összejött. S Pyber még februárban, midn a

császári hadak fparancsnoka ideiglenesen PálíFy volt, ezen utóbbi-

tól valami titkos levelet kapott, egy asszony útján. Bercsényi a

dolognak neszét vévén, a püspökre gyanakodni kezde, magához

hivatá, faggatta, és Pálfíy levelét elmutattatta; majd utasítá t: mit

feleljen Pálfifynak? A mire ismét micsoda válasz érkezek a császári

tábornagytól szintén kéz alatt, megint eladatá és megküldte a feje-

delemnek.^

disse ac jam fugere metu Haisteri crederetur, nisi fors istud Ocskayi ad Caesareas

partes propendentis fuerit consilium.^

1 Lásd és V. ö. a Nemzeti Múzeum kézirattárában, lat. fol. 389. sz. a. lév Com-

mentdriusait.

<l Bercsényi iyo8. február 20-dn írja Kis-Tapolcsányról Rákóczinak: «Pyber

Lászlót hozzám várom, majd serio szóllok neki, megkínálom bemenni (Pozsonyba);

lássuk, nem lesz-é beteg belé ? Ha felvállalja, — bizony mingyárst felküldöm Fel-

ségedhez pro instructione ; de nem érthetek egyébaránt olyat, hogy odavágyna.))

(Archiv. Rdkócz. V. 543.) Ismét, február 2y-é7i ugyanonnatt : «Pyber László urammal

eleget beszéllettem ; íme, titkon egy asszony által micsoda levelet küldött neki Pálffy
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A következmények után valószín, hogy ezen, Pálífy és Pyber

között Bercsényinek tudtán kívúl kezddött, de tudtával folytatott

levelezés mellett, a ravasz püspök oly dolgokban is érintkezik vala

amaz asszony útján Pálífyval, melyeket Bercsényi eltt mélyen elhall-

gatott. És mert Pyber a Kollonics halála óta üresedésben álló gyri

püspökséget óhajtá elnyerni, mely czélból a bécsi udvarnál érdeme-

ket kellé szereznie : ily érdemül nagyon alkalmasnak kínálkozék a

nagyhír Ocskay László átcsábítása a császári pártra. Ocskay-

nak pedig jellemtelenségét, állhatatlanságát mind Pálífy, mind Pyber

még a régi idkbl jól ismerték volt.

Ehhez járul még egy sajátságos körülmény. Bercsényi, 1708.

szeptember 23-án a füzes-gyarmati táborról Rákóczihoz részben tit-

kos jegyekkel irott levelében említi: ((Megvallom, juta eszemben,

hogy monda Pálj^y, az mely asszony szállott az (morvánkai) hídnál

Fölségeddel^ — annak köszönjük veszedelmünket IVencsénnél f^)"^

Ki volt ez az asszony ? Váljon nem ugyanaz-e, a ki Pálflfy és Pyber-

Ocskayék között már február hó óta közvetíté a titkos levelezése-

ket? És nem üzenhetett-e a Kolinovics tanúsága szerint ekkor már

a császáriak részére megnyert Ocskay, ettl a ntl Pálífynak tit-

kos és azon dönt pillanatokban nagyfontosságú dolgokat Rákóczi

hadseregérl? Mink például a Trencsény-vára alá indulás, a csa-

patok valódi létszáma, lehangoltsága, melyik ezredek a kedvetle-

nebbek, s hogy a már bizonyára a brezovai hadi tanácsban meg-

állapított hadrend (ordre de bataille) szerint, a legkevésbbé gyakor-

lott mezei hadak fogják a Pekry alatt álló jobbszárnyat képezni, és

Pekry mennyire önállótlan, vigyázatlan, stb. A következmény ugyanis

megmutatta, hogy Heíster Túrna alól, Rákóczi elnyös hadfelállítá-

sának láttára, csata nélkül akart Trencsénybe vonulni, ellenben

Pálffy figyelmezteté t a Pekry vezényelte szárnyra, kérvén a maré-

chalt : engedné meg neki sajátfelelsségére megtámadni ez ingadozó

János; kire, mondja, semmi választ nem tett. Fogdoztam rajta ; kapdozna ugyan az

békességen : de nem látja maga is így módját.» (U. o. 552. 1.) Ismét, április 2j-án, Besz-

terczebányáról : ((Ez, úgy ítélem, éppen intentiója szerint esik Felségednek, az mint-

hogy Pyber uram által is, quasi in hanc formám írva, m,i válasza gyütt Pálffy Jáiios-

nakPímej alázatossan accludálom.)) (U. o. 637. 1.)

* Archiv. Rákócz. VI. 96.
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magatartású szárnyat! És az itt s ezen támadás folytán keletkezett

zavar voná maga után az egésznek összebomlását.

Mindezek, természetesen, csak hozzávetések, de — mint hisz-

szük — nem alaptalanok ; és ha nem alaptalanok : akkor Ocskaynak

a tre^icsényi csata elvesztésében^ mint mondók, nagyon tetemes

része van. A mint is jól értesült egykorú írók, pl. a csatában a feje-

delem udvarbeliei közt személyesen jelen volt ifj. gróf Teleki Mihály

brigadéros és erdélyi tanácsúr,' valamint Buchholtz György János

naplóíró, kézsmárki tanár a csatavesztést egyenesen Ocskay árulá-

sának rójják felr A férdemet ugyan PálíFy, önként érthetóleg, a

bécsi udvar eltt magának tulajdonította, nem is jogtalanul.

Ocskayt, a trencsényi ütközet napján a menekül Bercsényi, —
ki a csatában, Kolinovics és a Berényi-napló összevágó adatai sze-

rint sebet, csak könny kar-sebet kapott, — Isztriczén találá; hol

a dzsölni szeret dandárnok a Szlavniczai Sándorok ma is álló

ódon udvarházában elköltött ebéd után, tiszteivel még asztalnál úle.

A borozgatok eltt két kántáló diák állt, épen Jaccoponinak «A világ

múlandóságáról^^ czímú híres hymnusát énekelve, — midn a sebesült

fvezér a vesztett harcz hírével belépett.^

Bercsényi az üldöz ellenség föltartóztatására rendelé a dandár-

nokot. S most bezzeg jó lett volna, ha ennek pihent ezrede csopor-

1 Gróf Teleki, most sajtó alá rendezett naplójában írja az augusztus 3-iki gyász-

eseményrl, idevonatkozólag : «. . . Az fejedelemmel az ló (a csatában) megesik, ábrá-

zatját összerontja. Más lóra kap s elszalad. Jósa (Mihály) nev generál-adjutantja

az nap labanczczá lészen. Ocskay László, ez is conspirdlt., és az parancsolat szerint,

maga directiója alatti jooo emherbl álló haddal félre áll és segítséggel nem lészen;

Bezerédy is ezen Ocskayval már conspirálván, labonczczá akar lenni, de csudálatossan

kézre kerül,)) stb.

^ ((Anno 1708. 3. Augusti omnis Hungarorum militia per proditionem, Ocskai-

anam ad Trenchinium dispersa est atque concussa; imo parum aberat, quin et ipse

Princeps Rákóczius captus fuisset, qui in fuga lapsu equi nimis Isesus in facie, vix

evasit.)) Jegyezé be Joannes Georgius Buchholtz, Diariumába, melynek kézirata a

kézsmárki evang. lyceum könyvtárában riztetik. (337. 1.) Ö tehát határozottan Ocskayt

okolja Trencsényért.

5 ((Fugitivus cum vulnere Bercsénius, in villa Isztricze, ubi et Castellum Sán-

doriorum habetur, offendit Ocskayum, jam jentaculum (prandium. volt az már, messze

lévén Isztricze Turnától !) sumentem, cui siquidem bini scholares hymnum D. Jacoponi

de mundi vanitate accinerent, jam tum. alterius animi ab illó suspicitur.y> Kolinovics,

Hist. Libri XII. 706. V. ö. Ocskay augusztus 12-iki levelét Bercsényihez.
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ton lesz vala; de tudjuk, hogy mind elszéljeszté a falukra, és így

csak mielbbi összeszedését ígérhette. Azonban egyelre még ebbl

sem ln semmi: mert az elveszett harcz rémít hírének hatása

alatt, — melyet a menekvk, szokás szerint, még nevezetesen túlo-

zának, — a bátorsága vesztett katonaság sehogy sem akart össze-

gyúlni, kényelmesebbnek találván az apró csapatokban falukon való

iddogálást, vagy erdkön bujkálást, mint a túlerssé vált ellenség

elleni éjjeli-nappali portyázást és tábori sanyarúságokat. Valószínú,

hogy ekkor már Ocskay is csak színre látott hozzá egybegyújté-

sökhez. Augusztus 4-ére a Nagy-Tapolcsánynyal szemközt fekv

Szolcsányhoz rendelé ugyan ket össze : de midn Heister e napon

Bánhoz érkezek, s portyázó könnyú-lovasságát Rákóczi tábori pod-

gyászvonatának elnyerésére (azonban hiába I) Chinorán és Tapol-

csány felé száguldoztatá, — Ocskay maga sem ment Szolcsányhoz,

hanem elbb nejét s gyermekeit a Bajmócz vára mögötti Privi-

gyére kíséré, azután Nagy-Ugróczig visszajött: de itt a portyázó

németek hírére megfordult és augusztus 5-én Novákra, majd

beljebb, vissza Privigyére szaladt, útközben egyesülvén Czelder

Orbánnak és Winklernek Trencsény alól menekül maradék-hajdúi-

val. Es onnét Privigyérl még kéri Bercsényit, hogy küldje utána

azt sem tudja hol lév ezredét, — majd ilyen meg amolyan hasznos

próbákat fog tenni vele, betör Zsolna fell Morvába, etc^

* «Nem kétlem — írja Ocskay Privigyérl 1708. augusztus 5-én Bercsényi-nék

Léva tájára, — mai napon Novákrúl irott levelemet kezéhez venni méltóztatott Exciád,

declarálván Bánban érkezett ellenségnek Chinorán és Nagy-Tapolcsán felé extendált

portáztatását ; melyre nézve magamnak sem lehetett Szolcsánhoz penetrálnom, s a

mint informáltattam : odarendelt hadamnak már hírét sem hallani a táján ; hová taka-

rodott ? nem érhettem ekkoráig. Minekokáért kínteleníttettem magamot mellettem való

csupán szolgáimmal retirálnom Túróczban, ell-hátul széled hadainkot tartóztatván és

magam segítségére csuportoztatván, oly szándékkal : mihelt háromszázra (lovast ért)

verdhetem, azonnal Morvába teend irruptiómmal revocálhassam és distrahálhassam

az ellenséget, mely által Méltóságtok hadai öszvecsuportozásának nagyon is használ-

hatok. Holnap ugyanis ezen szándékom effectuatiójára (ez csak ürügy volt!) Zsolná-

hoz veszem utamat, Luzsénszky uram hadának öszvehajtására, már is prsevie bocsátván

hat vármegyére currenseimet az elszéledett hadaink Méltóságtok tábora eligazításának

okáért, melyeket velem tegnap megegyezett Orbán Czelder egy részében, más részében

pedig Vinkler uram magával elvitt. Illavai postírungban is eddig continuuskodó Réthey

uram két seregét hallván Bicse táján lenni, azokat is contraháíom segítségemre. Azon-
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Rákóczit, midn a csatatéren a futni kezdett Pekry-féle jobb-

szárny visszafordítására testrségével és karabélyosai egy részével

árkon-bokron keresztül rohanván, egy tátongó vízomlás átugratásá-

nál nyakát szegett lovával elesése, arczán s homlokán súlyosan meg-

sebesítené, — lándzsákra fektetve, vérz homlokkal, ájultan vivék el a

harcz mezejérl az erdbe. S ekkor kezddött csak az igazi rémü-

let, mivel a hadak a fejedelmet véresen, kópjákon feküve látván

hordoztatni : azt hivék, — elesett, és csak holttestét siet megmenteni

hú környezete. E villámgyorsan terjedett rémhírre bomlott fel aztán

az egész harczvonal, kivévén a hamrii erdben felállított némely

gyalogezredeket, ú. m. az udvari palotásokat, Fierville lovag regu-

lárisait — a kik közúl 328 fbl 203 esett el, — báró Perényi Mik-

lós és Czelder Orbán vitéz hajdúit, kik nem tágítva, négyszögöket

formáltak, s még igen sokáig kétségbeesetten védték magokat. De
ez már csak a végküzdelem vala; annyit mindazáltal eredményezett,

hogy három óra hosszatt tartván, az ellenség ferejét elfoglalta,

kifárasztá, s ezáltal idt szerze a hadsereg romjainak a menekü-

lésre.

Midn a fejedelem magához tért ájulásából, — már minden el volt

veszve. Kalauzai a meredek Inócz (Inowetz) hegy sr erdein vezet-

ték keresztül, hol fudvarmesterével az épen ezen vidékbeli Ottlyk

Györgygyei találkozott. Ez azután Zlatniktól Bánba kalauzolta t,

hol els pihenjét tartá. Innét tovább indulván, sötét estve érkez-

tek Nagy-Tapolcsányra s a Nyitra vizén által Szerdahelyre, hol a

Zerdahelyiek kastélyában szállának meg. Ezen ma is fennálló tisz-

tes, ó épületben tették az els rendes kötést az orvosok a nagy

szabadsághs sebeire;^ és ideérkezék nagy sebes robajjal a hü Bot-

tyán tábornok, a ki Nyitra-Ivánkánál fekv táborában az els futók-

tól értesülvén az ütközet gyászos elvesztésérl : rögtön kirendelé

600 legjobb paripás huszárját, s ezek élén nyargalva, lóhalálában

siet vala szeretett és veszélyben tudott ura megmentésére.''^ A sebe-

ban pedig, hogy elveend próbának elmozdításában annál alkalmatosabb lehessek:

méltóztassék Exciád regimentemet Bellusához (Bellus, Trencsényben) utánam expe-

diálni.)) (Eredeti, az Országos Levéltárban.)

1 Beniczky G. naplója, 150. 1. — Kolinovics, 706. 1.

<l Kolinovics, ugyanott, és Nemzeti Múzeum kézir. lat. fol. 389.
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slt fejedelem láttára könnyekre fakadt, s födözése végett a 600

lovast a Nyitra hídjánál és egyebütt a helység köri rség gyanánt

állította íöU

Éjfél tájban megérkezék Bercsényi is,^ és a fejedelem két tábor-

nokával haditanácsot tárta. Elhatároztatott, és tüstént futár is küldetett

a parancscsal, hogy a Lajta mellett álló dunántúli hadtesttel Eszter-

házy Antal teljes ervel ismételje beütéseit Ausztriába, nyomuljon

Bécshez minél közelebb, s kövessen el ott minden lehet ellensé-

geskedést, hogy az udvar kénytelen legyen Heister haderejének leg-

alább egy részét odarendelni, és így ezen országrészekben id és

mód nyújtassék az elszéljedt csapatoknak összegyjtésére. Azon-

kívül a Dunán inneni vármegyékben hirdettessék ki az általános

nemesi fölkelés;^ hogy pedig a diadalittas ellenség elnyomulása

addig is lehetleg akadályoztassék, s az ersségek, fként az oly

nagyfontosságú Érsek-Újvár és Nyitra, a netaláni ostrom esetére

eleve mindennel kellleg fölszereltessenek : e súlyos feladattal Boty-

tyán bízatott meg; hogy t. i. 4000 lovasával s az Ocskay- és Szalay-

ezredekkel mindenfelé : Trencsényhez, Sellyéhez, Pozsonyhoz, a

Csallóközbe, a Fehérhegyen túlra stb. keményen portyáztasson, az

ellenséget, a hol és a mint lehet, tartóztassa, csapdozza, az erssé-

gekbe gyalogságot vessen, élelmet, lszereket stb. hordasson, min-

dent jó rendbe vegyen, és az eloszlott katonaságot mindenkép

gyjtesse, csoportoztassa. A fejedelem, nagyobb biztosság okáért

vonuljon Szécsénybe, vagy még lejebb, Egerbe; Bercsényi pedig

másod vonalban, Lévánál fogjon állást, és az alsóbb vidékekbeli hada-

kat ott verje táborra.'^

1 Kolinovics, az idézett helyeken.

^ Ottlyk György önéletírása. (Történelmi Naplók, iii. 1.)

3 Az idevonatkozó nyíltparancsok másnap, augusztus 4-én Kis-Tapolcsányról

adattak vala ki. — V. ö. aBottyán élete^^ 239—240. 1.

4 U. o. és Beniczky naplóföljegyzése : ((Hogy történhet' valamely felé való

irruptiójának az ellenségnek, az elszéledt hadak miatt, Felsége a bányavárosoknak

s Garam mellett való földnek atyaiképen prospiciáljon : Méltóságos F-Generális (Ber-

csényi) urat, Generál Bottyánt és Ocskay Lászlót feles (?) hadakkal a tájára commen-
dírozott.)) 151. 1. Gróf Csáky István is Losonczrúl 1708. augusztus lo-én ígj'^ ír Károlyi-

nak, a trencsényi harcz rövid vázolását elerebocsátván : i<Egyedül az vigasztal hamar-

jában bennünket, hogy sem Generális Bottyán János, sem Ocskay László Brigadéros

uraim,ék magok corpussaival jelen nem voltak, kik most is körülötte csipkednek és
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Augusztus 4-én reggel tovább indultak ehhez képest, a fejede-

lem Bercsényivel Kis-Tapolcsányra, Bottyán pedig Nyitrára, min-

denekeltt e várat rendbeszedni, azután Érsek-Újvárhoz, honnét

mint központból, fáradhatlanúl intézé — bár ezer és ezer baj kö-

zött — rendelkezéseit mindenfelé. Ezen erélyes hadvezér és rend-

kívül buzgó hazafi, roppant tevékenységet fejtett ki eme gyászna-

pokban, s úgyszólván maga volt, ki az általános zrzavar s bódúlt-

ság közepette fejét el nem veszté.^ Augusztus havának majdnem
minden napjáról fenmaradt levelei — Rákóczihoz, Bercsényihez

írva — véghetetlen becs kútfit képezik e szomorúan érdekes idk
történelmének, a legközvetlenebb világításban tntetve föl az álla-

potokat. Azonban mi most, tárgyunkhoz képest, csak rövideden

szólhatunk ezekrl, a mennyire t. i. az Ocskay életfordúlatára nézve

határozó befolyású viszonyok kell megérthetése szükségessé teszi.

Heisternek Bántól leküldött egy ers lovas-osztálya Rákóczi után

augusztus 5-én egész Kis-Tapolcsányig nyomult, melynek eleibe Ber-

csényi némi hadtöredékekkel Ottlykot és Szalay Pálnak azon kör-

nyéken talált ezredét rendelé.^ Bottyán pedig, miután augusztus

4-én Nyitra várát megvizsgálá s a parancsnoknak utasításokat ada,

ivánkai táborát széjjelosztá az ellenség ellen: egy részét a Vághoz

küldé, nyolcz századot a gímes-kosztolányi szoros elé, a merre Heis-

ter egyik szárnyának elnyomulása hírét jelenték; a harmadik rész

helyben maradt. Más hadai — Somogyi és Balogh István-félék —
Gutához a Csallóközbe s Pozsony elejére száguldanak, az érkez

dán segélyhadak csípdezésére ; maga pedig a tábornok augusztus

6-án belovagolt Újvárba, hogy ott a parancsnokkal és ftisztekkel

értekezvén, minden elkészületet megtegyen a védelemre. A mint

is a várbelieket lelkesíté, s a Nyitra zsilipjeit felvonatván, Újvárt

mesterséges vízöntvényekkel véteté körl.^

egyenes útazástúl tartóztatják (Heistert). Mi is elszéledett hadainkat Sághoz és Szé-

csénhez igyekezünk gyjteni,)) stb. (Eredeti, gróf Károlyi-levéltár.)

1 Mily elcsüggedett hangúlatban volt e gyásznapokban még maga a fejedelem

is : érdekesen mutatja Károlyihoz augusztus 5-én Kis-Tapolcsányról írott levele. (Lásd

Bottyán élete>\ 241. 1.)

Qr Ottlyk György önéletrajza, 112. 1. — Bercsényi augusztus 7-iki levele. (Archív

.

Rákócz. VI. 13.)

3 Bottyán augusztus 6-iki levele Bercsényihez. (Eredetirl.)
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Egyik vitéz rnagya, az Orosz Pál tábornok ezredebeli Szabados

Thót Márton, Pozsony-Szent-Györgyön fogott állást 300 huszárral,

honnét Pozsony alá és a vereknyei hídhoz vigyázván, már augusz-

tus 4-én tudósítja Bercsényit és tábornokát, hogy hat regiment dán

hadat a németek óránként várnak Pozsonyba; de más részrl panasz-

kodik, hogy kato7iáit a portyázásokról Ocskay visszaparancsolta.

Utasítást kér tehát: mitév legyen? Mert helyébl rendelet nél-

kül ki nem mozdul.^

Ocskaynak ezen zavart okozó Önkényes beavatkozása — mely

önhatalmú intézkedéseit az augusztus 5-iki idézett levelében foglaltak

is megersítik — mindenesetre igen különös, st gyanús ; mi jogon

rendelheti vissza a felsbbjei által kiküldött portákat? mi jogon

bocsáthat currenst «hat vármegyére » Bercsényi és Bottyán megkérde-

zése nélkül ? még a hadak csoportosúlási irányait is önként kijelölvén.

Szerencsére mások, különösen Bottyán és Eszterházy egészen

máskép fogak a dolgot, s lelkes buzgalommal mködének, n Isten

engem úgy segéljen^ — kiált fel az elbbi^ Újvár alól augusztus

'

7-én Bercsényihez irott levelében, — kész vagyok élni-halni nem-

zetem és hazám mellett! Szívbl^ lélekbl cselekszem, ^^^ Panaszo-

san említi, hogy Balogh István és Csáky ezeréi, noha a harczon

sem voltak, mégis igen hazaszéledének; Somogyié még, igaz, telje-

sebb, — de csak Szalay Pálé jne mielbb : mert sok felé kell a had!

Majd összegyjtöm a többit is. «En, valamit csak hazám s nemzetem

boldogulására elkövethetek, hazaíiúsági buzgó véremtúl s egyszersmind

Kegyelmes Urunk Felségének letett hites kötelességemti visel-

tetve, utolsó csepp vérem kiontásáig, oly szívvel mind kezdettem,

mind két (jó és bal) szerencsében folytatni kívánom ; a mint is

innét indulásommal igyekezem azon : vagy eleit^ vagy utóiját (a

németnek) marsban vagy helyben megüthessem.^)'^

1 ((Azonban egy tizedesem az portárúi eljött: már az portákon nincsenek az

katonáim, azt mondván a tizedesem, hogy Brigadéros Ocskay László uram parancsolta

volna nekiek az eljöveteleket; úgy van-é, vagy nincsen? nem tudhatom. Kérvén alá-

zatosan Exciádat, méltóztassék parancsolni : mitév legyek ezen katonasággal ? Mert

én order nélkül meg nem mozdulok, hacsak az ellenségnek eró'sen való jövetelit nem
látom. ^) (Sz.-Thót Márton, Bercsényihez. Országos Levéltár.)

2 Eredeti levél, gyjteményemben. — Valami portája e napokban a morva

széleken szerencsével is járt : gróf Csáky István legalább az ipolysági táborból augusz-
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Eszterházy pedig augusztus 2-án, 4-én s 7-én a Lajta és Fert
melll — hol Ruszt, Feketeváros és Nezsider erdjeit bevette, —
több mint tízezer emberrel ismételve betört Ausztriába. Csapatai

fölverték Bruck külvárosát, fölgázolák Bécs környékét, s oly rop-

pant rémúlésbe ejtek magát a birodalmi székhely külvárosait is,

hogy a «lineák» oltalmára — egyéb had híjján — a császári arciére-

testrség vezényeltetett, és kicsibe múlt, hogy a Favorítában (a mos-

tani Therézianum) idz József császár a belvárosba be nem szala-

dott. Eszterházy kuruczai 1000 foglyot, 2000 rakott szekér nyeresé-

get, s 3000 darab marhát hurczoltak és hajtottak el Ausztriából.^

Ezek folvtán futár futár után küldetett az udvartól Heisterhez —
az els már augusztus 5-én,- — sürget parancsokkal : siessen Bécsbe

és Dunántúlra, hogy a fváros nyugalmát rettegtet kuruczságot

hátrább szorítsa!

A császári tábornagy bosszankodva, hogy elnyomúlását nem foly-

tathatja, augusztus 6-án megfordúla Kis-Tapolcsánytól, 7-én Zsitva-

Verebélyhez, s 8-án a Nyitrán alól két mértföldnyire fekv Berencs-

hez szállott. Bottyán fürge lovasai ott forgolódtak mindenütt körü-

lötte, s mint az Újvárba bejött Thúróczy-féle kétszáz hajdú a tábor-

noknak jelenté, a júniusban labanczczá lett ezredes báró Pongrácz

Gáspárt Verebélynél kinnszorítván, levágták.^ Ez Ocskaynak egy-

kori alezredese s késbbi kedves ivópajtása volt. De nem halálosan

vágatott le, — mert sebeibl felgyógyult.

Heister 8-án Berencstl — hol Kér felé, a Nyitra szigetébe

szállott, — latinul írt kimondhatlanúl ggös és hánykolódó nyíltleve-

let intéze Nyitra vára helyrségéhez s lakosaihoz : minden habozás

nélkül adják át a várat holnapi odamenetelével ; különben, hacsak leg-

kisebb ellentállást megkísérlenek, — tehát az anyaméhben lév magzat-

tus i/|-én ezt újságolja Károlyinak: <•<Fejérhegyen túl bizonyos katonaság maradván

(Ocskaytól), alkalmas szerencsével jártak, mivel az passusokon lév hadait ellenünk

(a német) mindenütt felszedte volt.» (Károlyi-levéltár.)

1 A háró Berényi-napló 1708. augusztus 4., 5. és 7-iki bejegyzései. — Eszter-

házy A. tábori könyve és ezen idbeli levelei. — Kolinovics, stb.

<l Berényi-napló, Pozsonyban, augusztus 5-én: ((Haister után curír ment, hogy

gyjjön vissza.))

3 Bottyán-nsik. Újvárból Bercsényihez augusztus 8-án írott levele. (Gyjtemé-

nyemben.)
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nak sem adand kegyelmet, a parancsnokot pedig elevenen négygyé

vágatja.^ Hogy fenyeget szavainak súlyt adjon : egy, 7-én porta-

közben elfogott Emkéi Tarics István nev — azeltt császári szol-

gálatban állott, de az Imperiumból hazaszökött — derék fhadna-

gyot, a fennálló és Nagy-Brittannia s Hollandia mint közbenjáró

hatalmak által biztosított rabkicserélési szerzdés (chartelle) meg-

sértésével, fölakasztatott. *^ Mindazáltal a meg nem rettent várparancs-

nok, báró Révay Gáspár, az augusztus lo-én reggel csakugyan a

vár alá nyomult német hadaknak kemény ágyúlövésekkel adott fele-

letet.^ Mire aztán Heister még az napon a Vág mellé Sopornyihoz

takarodik vala, s táborát ott hagyván, maga Pálffyal 11 -én Pozsonyba

mene, hová a bérbe vett és már rég várt dán ezredek is, — 2000

lovas és 4000 gyalog — 12-étl 15-éig elérkeztenek.^

1 Egykorú másolat, az Országos Levéltárban,

H Bottyán augusztus 8-iki levele Bercsényihez. — Légrády György tudósítása

Nagy-Apponyból augusztus lo-érl Pyber Lászlóhoz. — Szluha Ferencz rabszabadító

biztos átiratai Tarics kivégeztetése ügyében báró Salzer komáromi várparancsnok és

cs. biztoshoz, stb. — Bottyán tábornok a derék Tarics méltatlan halálának megtorlása

végett felírt a fejedelemhez, a ki is Egerbl, augusztus i6-án válaszolja neki: «... A
mi Tarics hadnagyunk Hajszter parancsolatjábúl lett méltatlan felakasztatását illeti

:

azt ige?iis, revancsolni akarván^ az iránt vészi Mlgos Fö-Generális Úr orderét.^^

A fejedelemnek e levele után nem kételkedhetünk többé, hogy a cartell-szerzó'dés

megsértésével kivégeztetett Taricsért a kuruczok, visszatorlásúl hasonló rangú csá-

szári fogoly-tisztet akasztottak föl Érsek-Újvárott. (Rákóczi udvari cancelláriájának

1706—1709-iki kiadványi jegyzkönyvében foglalt kivonat. Nemzeti Múzeum, báró

Jeszenák-gyjtemény.)

3 ((Midn végeztem levelemet, hozták híri, hogy 2000-ig való német kimenvén

az táborrúl, Nyitrát próbálni ment, az hol is actu szólnak az ágyúk, — idehallik dör-

gések.)) (Bottyán, augusztus lo-iki. Újvárból írt levelének utóirata.) Továbbá ugyan

Bottyán jelenti augusztus 12-én Újvárról Bercsényinek: A német ((Nyitra alá tegnap-

eltt csapott volt ; instructióm szerint procedálván sógor Révay Gáspár commendáns

uram, dicsíretesen viselték magokat, — küls palánkjához (a városnak) még csak nem

is közelített. Tarics nev szabad-hadnagy rabbá esvén, micsoda prsetextus alatt akasz-

tatta fel PálfFy? nem tudhatom; ha parancsolja Exciád, duplán is revanche-olhatjuk,

s ha csak könnyen elhallgatjuk, továbbra nem jó consequentia lesz belle,)) És augusz-

tus 13-án újból: ('Ennekelótte megírtam vala, hogy Haister Nyitra mellett lév tábo-

rában Tarics nev hadnagyunkat másodmagával felakasztatta, azon okbúl, hogy ennek-

elótte két esztendvel Imperinmból lejött; kinek érdemetlen halálát az recenter fogott

rabokban lehet revanche-olni.)) Légrády is, idézett levelében. És Ebeczky s Bcrthóty

István augusztus lo. s ii-iki leveleik Bercsényihez. (Országos Levéltár.)

4 Báró Berényi Ferencz naplójegyzetei. — Bottyán levelei. — Koltnovics.

Thaly K. : Ocskay László. I. 17
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Bottyán csak nagy-nehezen szaporíthatta s tarthatá együtt, —
saját pénzét is, számos ezer forintot, kiosztogatva köztük, — a ked-

vét, önbizahnát vesztett katonaságot; mindazáltal nem sznt meg
portyázóit a Csallóközben föl egész Püspökiig, Guta, Sellye és Sze-

red alá, be a Fehérhegyekbe, s különösen a német tábor köri

sren küldözni, kik is számos foglyot hordának Újvárba, vágtak is

itt-amott: de nagyobb csapást nem tehetének, mert aránylag keve-

sen voltak, és mert Heister Berencsnél is, Sopornyinál is vizek közé

szállott, s a táborból csak nagyobb tömeg csapatokat enged vala

kimenni. Szóval, noha Trencsénynél gyzött: kénytelen volt mégis

óvatosan eljárni már is, minthogy fáradhatlan s mindenre kiterjed

figyelm hadvezérrel álla szemközt.

Bottyán augusztus 9-én élénken sürgeti Bercsényitl Szalay

ezredét ; de ezen dandárnok, két nappal azeltt a varsányi (Hont

vármegye) táboron írott levelében panaszkodik szintén Bercsényi-

nek, hogy még a strázsniczai expeditiókor ezredének felénél több

annyira kimerült s megromlott, hogy Ocskay Brezovától mint sán-

túlt lovú maródiakat leküldé a málhás-táborhoz. Ekkép most is

jobbára tisztekkel kénytelen portyáztatni ; öt század teljesen szétment,

vagy szolgálatképtelen, zászlóikat szekéren hordatja. «En ugyan —
folytatja — parancsolatja szerint Exciádnak visszamegyek: de tartok

attúl, ennyin sem maradunk. Tudom én, Bottyán uram azt fogja mon-

dani: ennyi zászlóval vagyok, s így szolgáljak! Spiritus est promptus^

sed caro infirma. Hasonfele is az katonának mezítláb, » stb.^ íme, ilyen

haddal kellé Bottyánnak a diadalmas ellenséget feltartóztatni!

Lelkesítette, bíztatta, ígérettel s ezüstpénzzel tartotta ket, csak

hogy valamire boldogulhasson. «Ezen hadat — írja Bercsényinek,

Újvárból augusztus 10-én — nagy munkával tartom, mert csak imígy-

amúgy van; azért assecuráltam : ha jószágomat el kell is adnom vagy

zálogosítanom, megfizetek, ha másunnét fizetés nem lészen. —A rémü-

lés ezen a földön már sznik; csak bár jobban gyülekeznék az had!

Ocskay László uramnak hirit sem hallom^ holott a dolgoknak job-

ban való folytatásáért kívánnék Kglmével communicatiót tartani. »-

1 Szalay Pdl eredeti levele Bercsényihez. (Országos Levéltár.)

^ Bottyán e levelének eredetije gyjteményemben.
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De Ocskayval bizony, ekkor már nehéz volt valamire menni;

mert sem kérdett, sem hallott: hanem a mint Privigyérl megírá,

csak elmene, a közügygyei nem sokat tördve, feleségével, gyerme-

keivel, szolgáival és a háborúban összeharácsolt tömérdek kincsé-

vel, — a Facskó-hegyszoroson át Trencsény vármegye éjszaki részeibe,

Lietava és Zsolna felé.^ Útközben még egyszer írt Bercsényinek,

ismételve kérvén t saját ezredének s a Luzsinszkyé itt lév részé-

nek siets utánaküldésére ; a többi azon a tájon van, azt majd föl

fogja szedni, a környékbeli tótsággal együtt. Bercsényi — nem akar-

ván t e criticus napokban elkedvetlenítni — megtette kívánságát

:

utána indítá a maga szépen összegylt ezredét s a Luzsinszky-íéle

töredékeket ; de egyúttal a szintén Trencsénybe ment Ottlyknak is

megírá: igyekezzék a «tót impérium » fölkeltésére, s úgy tegyenek

Ocskayval diversiót Morva felé, háta mögött az ellenségnek; tán

«az is tenne valamit !»^

A fejedelemnek azonban ez az intézkedés nem tetszett. Ottlyk-

ban bízék, — Ocskayban nem. Mit is keres ez a par excellence katona

ottfenn Zsolna táján? mért nem forgolódik inkább Bottyánnal egyet-

értve az ellenség tábora köri? holott ezrede épen megmaradt.

Trencsényben a tótok fölbuzdítására elég volna Ottlyk, s legfölebb

még Luzsinszky. Szóval, Rákóczi lelkében Ocskaynak gyanús vise-

lete és egy hozzá beküldött, Pybernek szóló levele már némi sej-

telmet költött fel, és ez a sejtelem nagyon is alapos vala. Szükséges

a fejedelemnek idevonatkozó sorait idéznünk:

«Ottlik, igenis — válaszolja Egerbl augusztus 13-án Rákóczi,

fvezérének Losonczrúl augusztus 11 -én kelt iménti levelére, — jó

munkában eredett, csak secundálná Ocskay ; de^ megvallom, nem
szeretem : feleségestüljár Zsolna táján ^ s nem ott^ a hol az ellen-

ségnek hallja hírét. S nem is várhatjuk Morva sarczoltatása által

1 Thúróczy Gáspár ezredes újságolja Privigyérl augusztus 12-én Bercsényi-

nek, ((dass der Feindt ist auch auf Puchó penetriert, und auf Sylein sein Vorhaben

hat, allwo der Herr Otschkay auf sie passt.)) is tehát fölszedvén Bajmócz környé-

kérl 500 puskást, ezekkel s hajdúival a facskói szorost fogja megszállani. (Országos

Levéltár.)

^ Bercsényi-nek Losonczrúl 1708. augusztus ii-én Rákóczihoz írott levele.

(Archív. Rákócz. VI. 14.)

17*
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folyamatját hadakozásunknak, ha meg nem zabolázzuk (az ellenség-

nek) elébb itt ágáló erejét, — kire nézve csak revocálnt kellene Ocs-

kayt ; lármáskodnék Ottlik, Luzsinszkyval. Pyber Lászlónak szólló

levelét (Ocskaynak), melyet ímé Kglraednek küldök,^ Sréter (János,

tüzérségi felügyel) küldötte kezemhez; szükségesnek látom ^ hogy

m cgv'izsgáltassa Kglm ed. »

~

Rákóczinak e sorai fölötte fontosak tárgyunkra. Ezek els hatá-

rozott nyomai az Ocskay ellen felkölt gyanúnak. « Határozottá nyo-

mokat írtunk, s a melyek egyenesen Ocskay ellen irányultak ; mert

a legels, de személy szerint kevésbbé határozott nyomok Bottyán

tábornoknak jutottak tudomására, a ki már néhány nappal elbb,

úgymint augusztus lo-én ezeket jelenti Érsek-Újvárról Bercsényinek:

«Nagy szívem fájdalmával értettem elfogdosott raboknak kemény

examenjek által hitek után tett relatiójokbúl, hogy vagyon egy valaki

közöttünk y a kinek egész regimentestül való lahanczczá létének

terminusa még akkorra volt, a mikor az ellenség Verebélyhez érke-

zett, (augusztus 7.) ; szándékát akkor véghez nem vihetvén^ most is

úgy beszélik (a német rabok), hogy minden órán berencsi táborukba

várják. 9^

Bottyán foglyai igazat vallottak ; csakhogy és Berthóty Ist-

ván újvári parancsnok — kivel a tábornok tanácskozott e dolog

fell — a közvetlenül körülöttük lév ezredesek között keresték a

rabok által megnevezni nem tudott árúlót, s az igen elkedvetlenlt

Balogh Istvánra kezdtek gyanakodni, noha alaptalanul, és titokban

szemmel tartották. Bercsényi st maga Rákóczi sem valának men-

tek ezek után a gyanútól Balogh ellen, s helyeselték szemmel tar-

tását, — de egyébre fakadni ellene semmi ok nem forgott fönn."^

1 E meUékelve volt levél ma már nincs meg; érdekes volna pedig tudni: mi

tnt fól benne Sréternek, és mit talált Rákóczi is szükségesnek a megvizsgáltatásra ?

2 Archív. Rákócz. II. 301.

3 Eredeti levél, gyjteményemben.

4 ('Isten ne adja, hogy én valakit hitében bántani kívánnék; de hazafiúsági

buzgó véremti viseltetve, kívántam Exciádnak tudtára adnom: vagy Somogyi, vagy

Balogh István lészen ; Somogyihoz kevesebb a gyanóság, — minden cselekedeti s

néha beszéde is és kedvetlensége arra mutat hajlandóságot Balogh Istvd7i-n2Ík.. Én

conferáltam a dolgot ittvaló commendáns urammal, — vagyok jó vigyázassál alattom-

ban reája. Kérem Ngodat, bocsáttassa (fegyelmi fogságából) Kereskényi László obresl-
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így Ocskaynak már ekkor munkában lev árulása annyival

gonoszabb volt, mivel ártatlan emberre vetette elre árnyékát, bár

egészen véletlen folytán. Balogh István, noha a trencsényi csapást

követett országos rémülés hatása alatt elveszte reményét az ügy
diadalában s kedvetlenül beszélt és lanyhán szolgált, — mindazáltal

nem aljasodott árúlóvá; ellenben a bekövetkezett tények után csak-

nem bizonyos az, hogy PálíFyék — hiheten a Pyber útján kapott

ígéret szerint — Ocskayt várak ezredével a verebélyi vagy be-

rencsi táborra. Nem is valószinütlen, hogy Ocskay, ha augusztus

5-én egyesülhet ezredével Szolcsánynál, s Ugrócztól nem kényte-

len a portyázó ráczok elül Privigyéhez visszafordulni^ nem csatla-

kozott volna-e már Verebélynél PálíFyhoz ? De ama ráczok, termé-

szetesen, Ocskaynak szándékát nem tudták, avagy ha tudták is

:

Ocskay már csak az ekkor vele lév Czelder- és Winkler-gyalogok

miatt sem mehetett közéjök ; s ha mehetett volna is : mégsem mene

ezrede nélkül. Mert az árúlónak érdemeket is kell szerezni, és Ocs-

kay csak ezredével^ vagy ha lehet, még több kurucz had trbe ejté-

sével remélheté magát kedvesnek a császári táborban. Ezért sürgeté

annyira Bercsényitl ezredének maga mellé küldését, st ezen kívül

a Luzsinszky- és augusztus lo-én még a Czelder-ezredeknek is vezény-

lete alá adását.

Ugyanis Trencsénybl, Lietava vára alól, — a hová családját s

ingóságait költöztette, — augusztus lo-én ismét írt Bercsényihez

:

«Privigyéig, sok kóborlásra indult, elszéledett hadnak felverésétül

tartván (!!), feleségemet, gyermekimet s kevés portékámat addiglan

kísérvén, másnap (augusztus 5-én) azonnal Exciád parancsolatja sze-

rint Szolcsán felé hogy vettem utamat, — csak az isten ellenségnek

lajdinandot el, hadd jöjjön a regimenthez, mert reá (Baloghra) semmit sem merek

bízni. Vágón túl actu is feles katonasága vagyon, — semmi úttal nem revocálhatom

Isten tudja, mi lehet a dologban!)) (Bottyán, imént levelében.) Wit^ Bercsényi —
Losonczrúl, augusztus 12. — ekként ad véleményt Rákóczinak: ^Balogh Istvánnak ha

nem volna is szándéka, félek rajta : az gyanóság labanczczá teszi ; Somogyinak vettem

válaszát, de Baloghnak nem, s magam is inkább gyanítom azt, mint Somogyit.;) (Archív.

Rdkócz. VI. 16.) Rákóczi erre másnap Egerbl így válaszol : «Balogh Istvánrúl való

hímek valóságát csak Isten tudja; de annak más mediumja nincs, hanem a Keres-

kényi felküldése s magának az Kglmed oldala mellé hívása, Vágón túl folytatandó

operatiónak színe alatt.» (ü. o. 11. 302.)
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szemközben való portájátúl megmentett Ugrócz táján, zsámbokréti

völgven. Mire nézve elszoríttatván hadamtúl, kínteleníttettem Túrócz

vármegyén által ide Trencsén vármegyébe retirálnom magamot.»

A mi igen czélszerúen esett, — dicsekedik, — minthogy « szintén

beérkezésemkor Morvábúl (Wlárán át) generális Hochberg mintegy

nyolczszázad magával Oroszlánk vár alá Pruszkára szállott, ersen

várat kérvén.)) De a várparancsnok — úgymond Ocskay, — általam

felbíztatva (?) tagadólag felelt ; st mivel hírt bocsátottam Lietavához

érkezésemrl, és hogy sok had nyomul utánam : a többi várak is

(Óvár, Budatín, Bicse, Vág-Besztercze, Lednicze, Kaszavára, stb.)

és a vármegyei nemesség újra nekibátorodának, Hochberg pedig

annvira megfélemlék e stratagémámra, hogy Pruszkáról hátrább tele-

pedett. Kérem tehát Exciádat — folytatja — « méltóztassék ezen

földnek és a váraknak is megtartására nézve, — az ki szomszéd vár-

megyéknek is nagy kedvet nyújt, — magam regimentjét és a Tnellé

egy gyalogot is^ ámbár csak Urbán Czelderét zSy utánam indí-

tani : bízom Istenemben, ily confusióban is megvigasztalhatom ezen

tartományt, és azonfeljl közben Morvát is háborgathatom, mely által

a Haister ereje is distraháltatik, segítvén azzal Méltóságtok hasznos

operatióit. ))"^

Mivel pedig idközben Bercsényitl augusztus 8-án Szécsényen

kelt rendeletet vn, melyben ismételve fölhivatik a Bottyán had-

testéhez való csatlakozásra, — Bercsényi Ocskaynak Trencsénybe

menetelét akkor még nem tudá, — tehát augusztus i2-én újból ezen

szellemben válaszol Lietava alól, színlett alázattal mentegetvén magát

idejövetele iránt, s szokása szerint feldicsekedvén : min hasznos volt

idefordúlása

!

«Szécsénybúl 8. praesentis költ Exciád méltóságos levelét szol-

gai alázatossággal vettem. Melyhez képest, hogy isztriczei elválá-

som után írt hat-hét rendbeli alázatos leveleim eddig sem jutot-

tak kezeihez Exciádnak, kiváltképen csudálkozom magam is. Való

dolog, hogy Privigyéig kísértem vala szegény feleségemet, aprói-

val együtt, sok elszéledett lézengknek felverísétl tartván, — mind-

azáltal nagyobb reflexióval lévén hadi kötelességemre s hazaíiú-

* Eredeti levél, a Rákóczi-Aspremont-Erddy-levéltárban, Vörösvártt.
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Ságomra, ^??) másnap, kegyelmes ordere szerint hogy Szolcsánhoz

indultam volt, s penetráltam is Kosztolánig, — csak az Isten tudja,

mely szerencsétlenségbe estem volna Ugrócz és Simonyi tájára nyo-

makodott portás ellenség miatt. Melyre nézve is kínteleníttettem

visszaczafolnom, és Túróczba sok tíl-túl lappangó katonaságnak öszve-

csoportoztatására (ez volt tehát az ürügy!) befordulnom, az honnand

Trencsín vármegyébe jöttem, Luzsinszkyanusok öszvegyújtésére.»

(Ezt maga Luzsinszky vagy alezredese Paur is véghezvitte volna
!)

Míg ebben és a trencsényi várak szükségei rendbehozásában fogla-

latoskodtam volna : beérkezik Morvából Hochberg Pruszkára s

kérette Oroszlánkt; « értvén mindazáltal vármegyében híremet,

mintegy hadastul, — visszaczafolt, és a mint hírem érkezett, Trencsén

alatt lev Kubra és Apátfalva (ma Opatova) nev falukra szállott,

kinek is recognitiójára szintén tegnap egy tisztet egynéhányad magá-

val expediáltam, várok is reportumátúl. Igen helyesen esik pedig,

hogy, a mint informáltatom, az ezerem már felém nyomakodtk^)>'^

mert innen egy étszaka megindulván, hajnalban megüthetjük Hoch-

berget; «vagyok is teljes reménséggel: ha ott érhetem, szerencsé-

sen járhatok fölverésében. — Ottlik György hoíFmester uram is mai

napon velem megegyezett, várván maga után óránként három vár-

megyének (Túrócz, Liptó, Árva) insurgált nemességét ; azokkal is

azért megersödvén, annyival is szerencsésebb lehetek azon kubrai

ellenségnek fölgázolásában és morvái irruptiókban is.»

Továbbá, — hogy orderével ellenkez, önkényes eljárását kimentse,

szörnyen dicsekedik: ha Trencsénybe nem érkezett volna most,

már eddig várak és vármegye meghódoltak volna a németnek, <(a mint

megrémült vala az föld népe képtelen szaladásával ; de ellenben sok

ezer ember utánam jöv hadak stratagémájával mind az föld népét

megvigasztaltam, s mind pedig az ellenséget megrémítettem (?), fönt-

forogván Trencsénben is már hírem. Látja Isten, ha nem találtam

volna beérkeznem, a mint a község elidegenedését tapasztaltam

:

nemcsak a várak — melyeknek megprófontozásában actu fárado-

zom, — de ezen tartomány is elesett volna birodalmunktúl. Ezen

szeglet lévén pedig szomszéd vármegyéknek is antemuráléja : méltó

* L. Bercsényi-nok. augusztus ii-iki levelét, fólebb.
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a conservatióra, » stb. Végre e sok — nagy részben hazug és költött —
mentség és kérkedés után, hogy engedehnességet színleljen, nagy

alázatosan hozzáteszi:

« Mindezeknek hátrahagyásával pedig, hahogy Exciád tovább

is méltóztatik parancsolni Generális Bottyán urammal való conjunc-

tiómat, — én engedelmeskednem kötelességem szerint kész vagyok

ugyan: de ezen földnek is conservatiójárúl méltóztassék gondos-

kodni.*^

Látjuk ezen és a lo-iki levélbl: mennyire igyekezik Ocskay

kimenteni, st igazolni Trencsénybe menetelét. Neki ugyanis, miután

ezredével Szolcsánynál és úgy együtt a németekkel Verebélynél

nem egyesülhetett, — egynél több oka volt Trencsénybe húzódni.

O elször is azért ment oda, hogy családját egyelre Lietava várá-

ban bátorságba helyezze, ingóságaival ; legféltettebb kincseit pedig —
úgymint készpénzét s drágaköves, gyöngyös arany- s ezüstmíveit —
titokban valahová a szomszéd Lengyelországba küldje ki, nagyobb

biztosság okáért, hogy, ha majd árulását végrehajtandj a, a magyarok

az ország számára le ne foglalhassák. Ezt bizalmas ismerse, Buda-

tini báró Szunyogh Gáspár és ennek menye Szúnyogh Lászlóné,

szül. gróf Eszterházy Júlia közvetítésével csakugyan valósította is;

az ezen óvóintézkedésbl a zavaros idkben rosszat nem sejt fúr,

Ocskay kérésére ennek arany-, ezüst-pénzét, kincses ládáit, st még
ezredének pénzét is^ Budatín várából kiküldé lengyel földre Ziveczre,

és ott biztos kezekbe^ saját kötelez irata mellett letéteményezé.

E dologrúl még csak Ocskay meghittjének Mednyánszky Jánosnak

vala tudomása.^

Második oka Ocskaynak az volt, hogy Privigyére visszatértekor,

az egyelre (Verebélynél) nem sikerit árulásról eszébe jutván régi

dolgai, — talán a kötél is kezdé csiklandozni a torkát, s nem bízott

eléggé Pálífy ígéreteiben; neki, mint egykori gyilkosnak és több-

szörös hadi szökevénynek, kétségtelen írásbeli biztosíték kellett a

legilletékesebb helyrl, tehát a k. k. Hoíf-Kriegsrathtól, és pedig

nemcsak a császári kegyelem, de az árulása díjául ígért cs. kir. ezre-

1 A levél eredetije Vörösvdrtt.

2 Ottlyk György-nék 1708. november 7-én Zsolnáról Rákóczihoz írott levele.

(Ugyanott.)
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desi rang iránt is; csak így nézhetett biztosan jövje elé, — mert pél-

dák mutatták, hogy a vezényl-tábornokok által osztott kegyelmet

és rangot a legfbb hadi tanács nem ersíté meg. S nem akart

két szék között — pad alá kerülni. Érintkeznie kellé tehát ez iránt

Pyber, illetleg Majthényi Pál fehér barát útján "^^ Pálífyval; és mivel

ahhoz, míg a decretum a cs. kir. hadügyministeriumtól megérkezik

s titkos utakon kezeibe jut, — tetemes id kívántatik vala: igen czél-

szerúnek tetszhetett Ocskay eltt azalatt a távol Trencsénybe félre-

vonulni. Itt ugyanis, a hadi vezénylet központjától és minden tábor-

noktól messze, magánál magasbrangú tiszt nemlétében— Ottlyk is csak

dandárnoki rendfokozattal bírt — sokkal önállóbban intézkedhetett,

vagyis inkább feltnés nélkül kerülhetett az ellenséggel minden össze-

csapást, — míg a távolrúl jött tábornoki parancsokat ezerféle koholt

mentséggel s szép szavakkal igyekezék kijátszani, mint leveleibl

láttuk.

Harmadszor, azt hivé, hogy a határszéli Trencsényben, csak

egyszer ezredét oda felkaphassa, ezt s a Luzsinszky és szintén magá-

hoz kívánt Czelder-ezredet sokkal könnyebb szerrel juttathatja majd

a császáriak kelepczéjébe, mint bent az ország központjában s a

többi hadak közelségében tehetné ; st reménye vala, hogy az egész

vármegyét is — melynek nemességéhez rokonság s jó ismeretség

köté — magával ránthatja, a 6— 7 hegyi várral együtt: s ezért igye-

kezett mindenkép beleavatkozni a váraknak t mint lovassági ftisz-

tet épen nem illet ügyeibe. Mert úgy remélt a németektl nagyobb

jutalmat, ha nem puszta kézzel pártol át, hanem mennél több hadat,

(mint tervezé : két lovas és egy gyalog-ezredet s 6— 7 váracs rsé-

gét) játszik által kezükre, ráadásul egy egész vármegyével.
r

Es míg így a minél nagyobb dimensiójú áruláson töri vala

fejét: a naiv népköltészet mégegyszer szárnyaira vévé a híres férfiú

nevét, s ott valahol a Csallóközben vagy a Vág-Duna mellékén, a

trencsényi ütközet okozta elcsüggedés fájó hatása alatt megszületett

* Hogy a levelezések Ocskay-Pyber s más részrl Pálífy között e fehér barát

által közvetíttettek, Ocskay elfogatása után 1710-ben maga vallotta ki.Majtliényi Pál (nem

azonos a hasonnev báróval, ki 1706-ban Sümeg várával lett kuruczczá, 171 1. elejéig

az maradt, és hadi tiszt, adjutáns vala,) 1707. április i-én Nagy-Szombat alatt került a

kuruczok fogságába, s azután színleg maga is azzá lón. (Nagy-Szombati jezsuita-napló.)
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az a másfél századon át nemzeti keservvé vált, szívszaggató bús ének,

a — Rákóczi'UÓia :

«Jaj Rákóczi, Bercsényi

!

Szegény magyarok vezéri,

Bezerédi

!

Hová lettek magyar népnek

Elö túköri ?

Nemzetünknek hírszerzi,

Fényes csillagi —
Ocskai?!! ....»*

Bizony, ez a « fényes csillag »> már ekkor homályba öltözék s

lehullani készült, oda a honnét eltámadt, — a sárba / . . .

* L. Thaly: «Adalékok a Thököly- és Rákóczi-kor Irodalomtörténetéhez./) (Pest,

1872. Ráth Mórnál.) U. köt. 209. 1.

í



TIZENEGYEDIK FEJEZET.

Bercsényi intézkedései ; Ocskayt Trencsénybl Bajmóczhoz, Nyitrához rendeli. Ottlyk újabb gyanúi;

már Bercsényi sem egészen bízik Ocskayban, de elfogatni öt mégsem engedi. — Ocskaynak újabb

hazug és áltató levelei ; Ottlyk nem tágít a gyanútól, Ocskaynak lelkére beszél. — Heister egy

rész hadaival átkel a Dunán, a más részszel Pálífy Nyitra alá indul ; Bottyán mködése ellene

és Újvár körül, — Ottlyk, Ocskay, Pyber László ; a két utóbbinak gonosz szándékai, ravasz szín-

lésök, levelezéseik ; Bercsényi gyanúja Ocskay ellen megint csillapul, s Rákóczi is kezd megnyu-

godni ; csak Ottlyk nem nyugszik, figyelemmel kíséri Ocskayt, s ez által némileg gátolja árulásá-

nak kiterjedését.

Láttuk föntebb, hogy Rákóczinak Ocskay Trencsényben kószá-

lása, — feleségestl, gyermekestl, pereputtyostól, — feltnt, s ugyan-

azért Egerbl augusztus 13-án Bercsényinek adott válaszában a dan-

dárnokot s ezredét onnan visszahívni^ a Pyber püspökhöz írt és

Sréter által felfogott gyanús levele ügyében pedig kéz alatt vizsgá-

latot tartani rendelé. Ezen vizsgálattal Bercsényi a szemes Ottlyk

György fudvarm estért s kiszolgált dandárnokot bízta meg, a ki a

tótság felbíztatására s azon megyék fölkelésének szervezésére külön-

ben is Trencsénybe, szülföldére ment. Egyszersmind, a mint a feje-

delem iménti levelét vévé Bercsényi, — st részben már elbb, mivel

a Bottyán lovasaitól felfogott császári orderekbl s német rabok val-

lomásaiból Nyitra várának mielébb szándékolt megszállása tnt ki, —
parancsokat külde i. báró Petrczy Istvánnak, 2. Ottlyknak, 3. Ocs-

kaynak; ú. m. az elsnek, hogy a három vármegye fölkelt nemes-

ségét indítsa Bajmóczhoz^ s ha maga betegsége miatt velök nem
mehetne, adja át a vezényletet Ottlyknak. Ez utóbbinak viszont,

hogy a Trencsény- s Árva-megyei jó puskás, kaszás tótokat össze-

szedvén, egyesüljön Ocskayval, jöjjenek át a Facskón Bajmóczhoz,

és ha Nyitra vívása megvalósul : húzódjanak lejebb a Nyitra-völgyén

Szolcsányhoz, Kolozsokhoz; itt fognak hozzájok csatlakozni Czelder

és Winkler hajdúi a Sréter által Zsarnóczához gyjtött Garam-mel-

léki tótsággal. S szállja meg a Zoborhegyét ezen gyalogság, alattok

Ocskay a lovassággal, valamivel távolabb. Ekként együtt szép had-
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ert alkotván, onnét k egy fell, s Bottyán délrl Érsek-Újvár

tájáról, maga Bercsényi pedig Ebeczkyvel Léva fell, — tehát három
oldalról fognak a Nyitrát ostromló császári táborra combinált táma-

dásokat intézni; úgy, hogy a siker ez esetben igen biztosnak tnt
fel.^ Végre Ocskaynak is ez értelemben parancsolt Bercsényi, meg-

jegyezvén még Rákóczihoz szóló jelentésében:

«De, hogy Ocskay is ne láttassék praetereáltatni : neki küldtem

pátenst az mezei hadak, specialiter maga és Luzsinszky regimenti

iránt,- és hogy Ottlik uram az vármegyékkel s az hadakkal össze-

menvén, egy jóforma corpust verjenek össze s gyújjenek Bajnócz-

túl az Nyitra mentében; s írtam Ocskaynak: mihelt közelít, több

hadat küldök és azon corpust akarom reábízni; (ez csak édesgetés

volt!) onnan fell, Bottyán Újvár fell, s én Léva fell conco-

mitanter lehetünk. Talám felhozza ezen biztatás I ^-^^

Ekként Ocskay Trencsénybl visszahívatott^ minden ottani nagy

maga- ajánlási, Hochberg elleni és morvái próbái daczára, melyek

másként is nem voltak egyebek hazugságnál s kigondolt ürügynél.

St Ottlyk többet is átlátott. Alig érkezek ugyanis ez a ravasz luthe-

ránus ember augusztus i2-én Lietava alá Ocskayhoz: az utóbbival

s másokkal sztt beszélgetései, tapogatódzásai, a viszonyok gondos

megfigyelése, végre tán holmi fölfogott levelek nyomán is azonnal

reájött, hogy Ocskay árulást forral. Rögtön tudósítá errl Bercsé-

nyit levélben és szóbelileg bvebben Beniczky Gábor hadbíró által;

egyszersmind ajánlkozék: csak némi megbízható katonaság küldessék

hozzá, — kész Ocskayt elfogni s vele lév «sok prédált bitang por-

tékáját* fölveretni.*

Beniczky oly gyorsan jára, hogy augusztus 14-én délután már

Szécsényben a fvezérnél volt, s még az nap este tovább küldetett

a fejedelemhez.-ö 5* hár Bercsényi hallgatott volna ekkor Ottlyk

1 Bercsényi-nék Szécsényrl augusztus 13. és 14-én Rákóczihoz írott levelei.

(Archív. Rdkócz. VI. 17—20. 1.)

<l E pátensnek Bercsényi irodáján kelt egykorú mása gyjteményemben.

3 Archiv. Rdkócz. VI. 19. 1.

4 Ottlyk-i\^ 1708. augusztus 29-érí kelt s késbbi levelei Rákóczihoz. (Vö-

rösvdrtt.J

5 Archiv. Rdkócz. VI. 19. 1. Ottlykaak Beniczky által Bercsényihez küldött

levele, — fájdalom - mind máig lappang, vagy éppen elveszett.
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tanácsára^ — a rút és oly kártékony árulás csirájában el lesz vala

fojtva! De Ottlyk bizonyítékai nem voltak teljesen meggyzk, s

Bercsényi oly nevezetes és népszer hadi ftiszttel szemben, mint

Ocskay, hirtelenkedni nem akart. «Ez, megvallom, — írja — rút

ábrázatú dolog : nem hiszem mindazáltal még egész resolutióját

(Ocskaynak az elpártolásra) lenni ; az valóságos, hogy igen nagy ani-

madversióra való dolog jnég tilalmain ellen annyira (Lietaváig)

vonódni, — de azt én mégis az hirtelen rémülésnek (Ocskaynál ? ! !)

tulajdonítom inkább, csak azért is, hogy most másként nem lehet. (?)

Ha szintén desperáltak is némelyek: de - elhiszem — idtúl vár-

nak s nem hirtelenkednek. Es így jobu azt most bonis módis re-

parálni.i^^

Bercsényi tehát, noha maga is kárhoztatta Ocskayt, nem engedé

meg elfogatását, st — tekintvén a nyomott közhangulatot, — szelíd

módokkal óhajtá t a jó útra visszatéríteni ; idevonatkozik levelének

alábbi, már idézett helye is: «hogy Ocskay is ne láttassék praete-

reáltatni.i> stb. Bizonyára ily szellemben utasítá Ottlykot is a további

teendkre nézve, s hogy Ocskaynak beszéljen a lelkére! Ottlyk eljárt

tisztében. Augusztus i6-án Zsolnáról tudósítja a fvezért a tren-

csényi állapotok és Ocskay fell. Mint jelentésébl kitnik, mind

az a mit Ocskay augusztus lO. és 12-iki leveleiben trencsényi tevé-

kenységérl s ennek fényes eredményeirl nagy dicsekedve írt, —
nem volt egyéb szemtelen hazugságnál. Trencsényben Ottlyk mindent

a legnagyobb zavarban talált. Luzsinszky maga halálos betegségben,

alezredese Paur hideglelésben feküdt, rnagyuk Szent-Iványi Már-

ton pedig, a kit ily körülmények közt az ezred vezénylete illet vala,

régóta Liptóban mulatozott ; ekkép a gazdátlan had — különben a

legjobb csapatok egyike — elszéljedt a falukon, dorbézolt és bor-

zasztó kihágásokat követett el. Ocskaynak, ki ott lt veszteg Lietava

alatt, eszébe sem jutott ket összerendelni, holott ezen ezred egybe-

gyjtése volt egyik ürügye Trencsénybe jövésének. Ottlyk szólott a

beteg Luzsinszkyval, parancsot külde a Liptóban gyülekez Czelder

Orbán ezredesnek : Szent-Iványit fogassa el ; - a kisebb tiszteknek

1 U. o.

^ «Soha bizony excessivusabb hadat Luzsinszky uraménál nem láttam; maga
kórságos, Paurt hideg löli, Szent-lványi Mártont, fó'strázsamesterit, írtam Orbán Czel-
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és katonáknak pedig meghagyá, «hogy Bellusra szálljanak és ott

vigyázzanak, portázván Trencsény felé és vigyázván morvái excur-

siókra. Mert ma egy hete (tehát Ocskaynak, ki augusztus 6-án érke-

zett Trencsénybe, már ottlétekor) esett lárma ezt az földet egész-

len megszalasztotta^ még a hadi tisztek is szaladtak Árva felé

bagázsiákkal^ senki nem recognoscálván ellenséget : kicsoda s

micsoda? "1* Pedig hát ez az egész morvái ellenség (Ocskaynak Hoch-

berg tábornokról s 8oo emberérl szóló hazug híre) «nem volt több

6o pajtárnál (morvái lovas-határr) és 400 gyülevész hanákságnáO
Ezért pirongattam — folytatja a fudvarmester — mind Ocskay

uramot, mind Luzsinszkyt (ezt betegsége menti), hogy behunyt szem-

mel nézték.))

Ottlyk továbbá fegyvert fogatott a trencsényi tótokkal, különö-

sen a Lednicze vidékiekkel, kik Rákóczi jobbágyai s jó puskások

voltak; megvizsgálá a várakat, melyeket mihelyt jó rendbe vehet,

vissza készül vala Bajmóczhoz, hogy rendelete szerint ezen várat

védképes állapotba helyezze. Végre, Ocskayt mégegyszer elvette,

s hogy érzületét más oldalról is kikémlelje, reá akará t beszélni:

szállitsa nejét és ingóságait, (hogy arany- és ezüstmiveit Lengyel-

országba küldé, azt Ottlyk ekkor még nem tudá,) a kevés biztossá-

got nyújtó Lietava helyett beljebb az országba; s e czélból Árva

várában (mely akkor Thököly révén részben Rákóczit illette) szál-

lást Ígért neki. De Ocskay semmikép sem fogadá el ezen ajánla-

tot^ a mi Ottlyk gyanúját ellene csak megersíté. Újabb parancsot

kért tehát Bercsényitl.^ Ezen fölül az ily feladatokra igen ügyes és

demek : mindgyárt árestomba vigye, mert négy hónaptúl fogvást regimentjinél nem
volt, hanem Liptóban vendégeskedik. Luzsinszky uram hada eddig egészlen a falukon

czékázott.)) (Ottlyk 1708. augusztus lö-iki levele Zsolnáról Bercsényihez. Eredetije

gyjteményemben.)

1 Okolicsányi Mihály árvái alispán 1708. augusztus 15-én Kis-Palugyáról tudó-

sítván Bercsényit, hogy Czelder és Bonefous ezredei már jól összegyltek s másnap

fognak indulni Ottlyk levelére nézve 2000 árvái puskással a fó'udvarmester s Ocskay

mellé Zsolnához, — egyszersmind írja: Ma vettem Ziveczrl levelet; semmi segítsége

a németnek Sziléziából nem ment s nem is megy, ((hanem morvái pórokha7i összegylt

volt valam.i ötszázig való gyalog és vala7nely kevés lovas, azok megprófuntozván

Trencsínt, Illavát és Beczkót, — azonnal visszamentek. i> Nem volt igaz tehát az sem,

hogy Kubrához szállának. (Eredeti levél az Országos Levéltárban.)

2 ((Ocskay mindeddig helyben volt Létava alatt, egész portékástul; persvadeál-
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szemes fudvarmester, valami, úgy látszik Ocskaynak vagy ettl

Pybernek szóló levelet is feltört, hogy kitapogathasson egyetmást

belle,— azután megküldé Bercsényinek. Kié volt e levél, és mit tar-

talmazott? Nem tudni; hanem fönmaradt a vörösvári archivumban

két kis czédula, melyeket Ottlyk, sajátkezúleg írva, beléje dugott.

Egyike így szól:

((P. S. Felszakasztottam ezen copertát, mert a mint látom con-

stitutiókat : adná Isten^ ki ne fakadjon azy a mit irtam. Nagysá-

godnak Beniczky uram, által ; marhákat is (Ocskayét) onnan felül

(Sztropkórúl) lehajtanak, más rossz indicitimok is vannak^ az kiért

keményebb móddal praeveniálni kell sietséggel,))

Ottlyk tehát augusztus i2-étl i6-áig tett újabb nyomozásai

eredményébl is meggyzdék gyanújának alapos voltáról, s gyors

és szigorú eljárást javasla újból Bercsényinek. Másik czédulájára pedig

ezt írá:

«P. S. Ocskay uramnak elég praedicatiót csináltam ; de öcsé-

met Mednyánszkyt nem szánnám vasba veretni.*

Ocskaynak ugyan prédicálhatott. Beprédicált már annak — Pyber

püspök^ elbb ! A mi pedig Mednyánszkyt illeti : ez János volt,

Ocskaynak bizalmas barátja, a ki az kéréseire neveztetett ki a

trencsényi fölkelés kapitányává, s ki által annak idején a vág- új helyi

ostromot annyira sürgeti vala Bercsényinél. Azonban Mednyánszky

érzületére nézve Ottlyk csalódásban élt; mert ez — úgy látszik —
jóhiszemüleg támogatta Ocskayt, az árulásban nem ln követje, st
kincseinek lengyel földre kijuttatását késbb adta fel.

Luzsinszky ezrede ügyében, a Bercsényi-féle augusztus 14-iki,

Ocskay iránti kíméletbl kiadott pátens mellzésével is azért ren-

delkezhetett Ottlyk oly szabadon, minthogy Rákóczitól aug. 13-án

kelt parancsot vn, melylyel a fejedelem a Luzsinszky-ezredet és a

fölkelt pórságot egyenest a fudvarmester, nem pedig Ocskay parancs-

noksága alá helyezi."^^ Ujabb jele Rákóczi bizalmatlanságának a híres

tam Kglmének: küldje Árvába portékáját, ne tartsa oly gaz helyen, mint Létava

;

szállást is ígértem Árva várában, — de látom, semmi intentiója nincs arra felé.

Tovább mit parancsol Exciád nékem? alázatosan elvárom. » (Ottlyk, augusztus i6-iki

^ dézett levelének végén.)

* Az Országos Levéltárban fenmaradt Rákóczi-féle minuták között olvassuk,
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dandárnok iránt, melynél fogva Ocskaynak egész vezénylete csupán

tulajdon ezredére szoríttatott, és ezzel is visszarendelték Trencsény-

ból a Nyitra-völgyébe. Trencsény vármegye behódításának és a más

két ezred (Luzsinszky és Czelder) elárúlásának tervei tehát kisiklot-

tak kezébl.

S most szükség egy kissé másfelé is pillantanunk. A Bottyán

által Bercsényivel rég tudatott ellenséges szándék : Nyitra-várának

megszállása, valósúláshoz közeiedék. Heister már augusztus 14-én

nyilván hirdette Pozsonyban, «hogy Nyitra alá megy, )>^ s ugyané

napon a kurucz fvezér is azt írja Szécsénybl: «Nyitrai obsidiót

bizonyosnak tartom^ az tegnapi curírom által küldött levelekbúi leg-

inkább."- Az emlegetett várszállás rövidnap múlva csakugyan be is

következek, csakhogy nem személyesen Heister által. Ugyanis Esz-

terházy A. csapatai, a vett parancshoz híven, ismét átlépték a Lajta

vizét, s oly gyorsasággal csaptak nagy ervel Ausztriába, hogy az

épen kunt vadászó József császár maga is alig szaladhatott be elü-

lök Laxenburgból Bécsbe. Egyéb roppant zsákmányt nem említve,

5—6000 drb. ökröt hajtottak el s a székváros környékét irtóztatóan

megzavarták.-^ A megkergetett császár felbszült «a zsiványok)) ellen,

s most már újabb, határozott parancsot külde — augusztus i6-án —
a még mindig késleked Heisterre : tüstént menjen által lovasságá-

gának jobb részével a Dunán, Eszterházyék visszaszorítására; ez

legyen legsürgsebb gondja! S a tábornagy, bár eléggé sajnálta, —
ura parancsának engedelmeskednie kellett/^

1708. augusztus 13. Agrise dátum alatt : « Ottlik Uramnak. Jóllehet Ocskay László bri-

gadéros és collonellus hívünk, Luzsinszky ezerét maga commandója alá kívánta, a

felszedett parasztsággal együtt: mindazáltal az említett ezerét és parasztságot Kglmed

directiója alá adatni szükségesebbnek látván, megírtuk Fó'-Generális úrnak, hogy Kgl-

mednek directiója alá rendeltük.))

1 Báró Berényi-napló, augusztus 14-éró'l.

^ Archív. Rákócz. VI. 20. 1.

3 Berényi-napló, augusztus i7-ér6'l: «Az kuruczok megént Ausztriába csaptak;

6' Felségét úgy mondják, hogy szaladva ment Laxemburgból Bécs felé ; nem tudom,

hovávaló tó'zséreknek 5000 s egynihány száz ökreit hajtották el.)) V. ö. Eszterházy

Antal tábori könyvét s ezen idbeli leveleit.

4 ((Haister fell azt mondják: olyan ordere gyütt Bécsbi, hogy az hadakkal

általmenjen az Dunán, a kit sajnál is, az mint mondják.)) (Berényi-7iapló, augusztus

i6-áról.)
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Az udv. cs. kir. fhaditanács akként vélekedék, hogy a ráczok-

nak Eszék s úgy Pécs tájáról és a horvátoknak Légrád fell már

rég elrendelt támadásai, gr. Breunernak Styria széleirl teend

demonstratiói, s végre a Bezerédy Imrével már ekkor folyamatban

lév árúlási alkunak valósítása, elegendk lesznek a dunántúli kurucz

haderk tönkretételére, ha még Heister vagy 3—4000 legjava lovas-

sal által fog kelni Gyrnél, s így Eszterházyékat egyszerre négy

oldalról szorongathatják. Ezalatt az Ersek-Üjvár ostromára szánt dán

gyalogság pihenje ki hosszú útjának fáradalmait a cs. gyalogság

nagy részével Gutánál, hová lassanként szállíttassanak Komárombúi,

Pozsonybúl stb. az ostromlövegek. PálíFy pedig, a sopornyii tábort a

dán lovassággal ersbítve, induljon Nyitra vívására, Lipótvárából

hozatandó bomba-mozsarakkal, faltör-ágyúkkal.

Mert a megérkezett dán segélyhadak képesítették a császári

sereget^ a kuruczok Trencsénynél megoszlatott hadereje ellen most

már a Duna mindkét partján egyszerre támadólag lépni föl.

Azonkívül amott — mint említk — Bezerédy, itt pedig Ocskay

átpártolása álla kilátásban, s mindkett — méltán — nagy horderej

ténynek tekintetett.

A rendelkezések e föntebbiekhez képest tétettek meg. A 4000

dán gyalog augusztus i8-án megindult Pozsonybúl be a Csallóközbe,

a Gutánál reájok váró cs. gyalog hadtesthez; ugyané napon szállott

hajóra Heister, kihez a sopornyii táborbúi kivezényelt 3000 lovas

húzódék az éj leple alatt Szered és Diószeg felé a Csallóközbe.

Ezek valának a Dunán átkelendk. Végre Pálífy szintén i8-án —
délután — indult ki Pozsonybúl 2000 dán s ugyanannyi német lovas-

sal, s este a Feketevíz födözete alatti Királyfalvához telepedek.*^

Bottyán, habár ezer bajjal tudá csak összetartani Újvár körül a

fizetetlen, kedvetlen s épen azért faluzni, széledni szeret katonasá-

got : mindazáltal alig 3000 tényleges létszámú ottlev lovasságából

mindenfelé tudott vigyázó, portyázó, hírviv csapatokat juttatni, s

ezek és sren járatott kémei által a császáriak minden legkisebb

mozdulatáról jól s gyorsan értesült. «Az ellenség — írja aug. 15 én

Bercsényinek — most is Sopornyinál fekszik, infantériája pedig még

* Berényi-napló. — Bottyán tábornok levelezései.

Thaly K. : Ocskay László. L l8
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Csallóközben vagyon; nem tudom, micsoda hamis ember tudta Exciá-

dat informálni, hogy Emkéhez (Nyitra alá) szállott volna ? Meg-

érdemlené az olyatén hamis hírt hordozó, országrémít, az akasztó-

fát. Tudja Exciád, hogy ha a föld alá menne is azon ellenség tábora, —
én azonnal megírnám. Tegnap az mi portásink az ellenség takarmá-

nyozóira csapván, sokáig nagy puskázást tettek. Nyitrára jni-menni

szabadon lehet, az communicatiót mindennap folytatom oda, Révay

Gáspár uramot nemcsak tudósítom, de szüntelen bíztatom is.)) Más-

nap — aug. i6-án — új hírt küld: <(Az ellenség Sopornyinál most

is helyben vagyon, — táborából jött embereim referálják, hogy teg-

nap hét mozsárt hozatott ki Leopoldbúl.^) (Nyitrai készület.) A dánu-

sok Pozsonyban vannak. — Ugyané napon Tornócznál csaptak össze

Bottyán huszárai a sopornyi táborrúl szüleségért kijött 2000 német-

tel; augusztus 17-én pedig az áldozatkész és ügybuzgó tábornok,

hogy hadainak annál jobb kedvök legyen az ellenség csapdozására

:

saját megtakarított készpénzébl harmadfél ezüstforintot adatott min-

den közembernek hópénz gyanánt."^ Mily fényes ellentéte Ocskaynak,

ki a maga összeharácsolt kincsei mellett, még ezrede pénzét is Len-

gyelországba lopta

!

Ott is forogtak Bottyán huszárai mindenütt az ellenség táborai

köri. Egyik vitéz csapata, Iváncsay György, Balogh István-féle

százados alatt, augusztus i8-án Cseklészig barangolt, hol tekintélyes

foglyot ejtvén és tle hírt vévén Heisternek, Pálífynak Pozsonybúl

épen e napra kitzött elindulásáról: elre Királyfalvához száguld, s

ott egy sr berekben olymódon áll lesbe, hogy a németek ket
észre nem veszik és körülöttük szállanak táborba. Iváncsay mindent

3 ól kiláthatott.

«Hogy elbb nem tudósítottam Ngodat -— írja e százados más-

nap, augusztus 19-én este a Szencz és Szered közti Csatajról Bot-

tyánnak — az ittvaló hírekrl, ez az oka, hogy oly helyre állottunk

vala lesben Királyfalvához, a hová éppen Pálfify maga armadájával

környöskörlöttünk szállott, a honnét éppen egy egész napestig ki

nem mehettünk, s a honnét jól láttuk : PálíFy armadája mennyi

légyen, a ki vele kijött most Pozsonybúl; kinek is az szekere (a

* L. (íBottyd?! eletey)^ 344—245. 1.



BOTTYÁN TÁBORNOK SAJÁTKEZ LEVELE GRÓF BERCSÉNYIHEZ, I708. AUG. If. ÉRSEK-ÚJVÁRRÓL.

(Eredetije Thaly Kálmán gyjteményében.) (274. lap.)



.i'j:rAí:J[ i/i

qfil .\.Xl]

:il e

sapüo

^^TO



^p%Z^^ ^tc-ri /^ív^o^l/" <j>>v



(



OCSKAY LÁSZLÓ. 275

tábor podgyászvonata) lehetett másfélezer, hintója is volt vagy negy-

ven. Melynek is a legjobb hada, négyezerig való, (a dán gyalogság)

lement Pozsonyiul Gutához és kétezer pedig (a dán lovasság) Szered-

hez. Ugyan az ki Sopornyinál feküdt németség, azokbúl is három-

ezer gyütt Haisterrel (inkább : Heisztevhezj hé Csallóközbe, étszaká-

nak idején. Onnét Haister igyekezik Bezerédy ellen, Pálffy pedig-

len^ — ügy értettük — hogy szándékoznék Nyitra alá. Az elmúlt

étszaka hált Királyfánál, s onnét megindult Szeredhez, » vagyis a

szeredi hídon át Sopornyihoz, az ottani táborra.^

Midn ezen a tényeknek tövérl-hegyére híven megfelel tudó-

sítást Bottyán, augusztus 21 -én Rákóczihoz intézett leveléhez csa-

tolná, már hozzá teszi: «Imé, újobban hozzák híri, hogy Sopornyi-

túl az németnek lovassá megindulván, Nyitra felé marschérol. En
utolsó csepp vérem kiontásáig kész leszek körülötte forgolódnom.))^

S egyúttal jelenti, — valamivel, mint látszik, késbben, de még
szintén ugyan 21-én — Bercsényinek is:

« Sietve adom Exciádnak értésére, hogy Sopornyihoz PálíFy cir-

citer négyezer lovas némettel tegnap érkezett, az dánusnak gyalogja

négyezerig pedig Gutához jött és helyben vagyon. Azon Sopornyi-

nál lév lovas had egészlen megindulván, Nyitra felé marschírol, —
már is az eleje Újlak táján jár. En Hul tájékára szállok, és mel-

lékezni fogom az ellenséget.))^

Pálffy augusztus 22-én már Nyitra alá: Köröskényhez szállá, a

várbeliek kemény lövései között.* Tábora némely jelentések szerint

7, mások szerint 8000 emberbl állt, de a mely közt, mint Bottyán

írja, gyalog nem volt több (?) tizenkét-száznál ; egyébiránt nem is vala

többre szüksége : mert a várrség nem számlált csak 4—500 hajdút

1 Eredeti levél, Vörösvártt. Pálffy bizonyára meg lett volna lépetve, lia valaki

augusztus i8-ika éjjelén véletlenül figyelmezteti, hogy táborának közepette egy szá-

zadnyi kurucz csapat tanyáz ; mely is egészen észrevétlenül maradván, a tábor elindu-

lása után szerencsésen megszabadulhatott, st Pálffyt Szered felé kíséré.

2 Eredeti levél, Vörösvártt.

3 Eredeti levél, gyjteményemben.

4 ((Tegnap szemem láttára szállott az német Felsó'-Köröskénhez, Nyitra eleire, —
kemény lövést tettek az mieink reá.)) (Súgó György levele 1708. augusztus 23-án Lévá-

ról, Bercsényihez. Eredeti az Országos Levéltárban.)

i8>^
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és a császári táborban dragonyos-ezredek is valának, melyek a szük-

séghez képest gyalog is harczoltak.

De hagyjuk egy kissé Nyitra dolgát, s tekintsünk újra Ottlyk,

Ocskay és Pyber László felé.

Otth'^k amaz augusztus 12-iki, Beniczky Gábor által küldött

Ocskay elleni följelent iratában, úgy látszik, Pyber iránt is kifejezé

gyanúját: mert Bercsényi ezen ügyben Rákóczihoz Szécsényrl

augusztus 14-én írott levelében a püspökrl is megemlékezik, ámbár

homályosan: «Píber László uram (a trencsényi harcz után) Velka-

polya felé szaladt volt, — már ismét házánál van Szkacsánban

;

meg nem küldtem, az levelet^ hanem, magam irtam, neki tndtffe-

renter. Szent-Benedekbi két akó bort küldtek volt egy pap által

Pálífynak, s az többi. ))^

E sorokból keveset lehet következtetni: de annyit mégis, hogy

a fvezér Pybert immár gyanú alatt tartá, és hogy ama neki meg

nem küldött gyanús levél alkalmasint az volt, a melyet Ottlyk fel-

szakasztott, s Bercsényihez külde. Maradt azonban fönn ezen id-

bl P}'bernek Bercsényihez intézett három levele, melyek bvebb
világot vetnek a dologra, kivált az utolsó. E levelek Szkacsánban

augusztus 16., 18. és 20-án keltek.^ Az elsben a trencsényi harcz-

ról emlékezvén a püspök, vigasztalásul csak ennyit mond a classicus

költvel

:

«Ludit in humanis Divina potentia rebus.»

Azután említi, hogy e harcz után nem az elnyomuló németektl,

hanem a magunk hadtöredékeitl félvén, «mert az elszéledett hadi

népek közül sokan magokat is ölték, fosztották,*) — jónak látta a

hegyeknek futamodni, honnét azonban most már visszatért. Tovább

mintegy szemrehányás-forma kegyes tanácsokat (!) osztogat Bercsényi-

nek : «Csak mi el ne bízzuk magunkat, quia humana consilia non

valent contra Divina, és valamit Isten nekünk nem, akar adni^ —
azt ervel el nem vehetjük. A föld népét is nem kell fölöttébb

megterheltetnünk, ut afflictis afflictio non superaddatur, » stb.

1 Archív. Rdkócz. VI. 20.

{2 Mind három levél eredetije az Országos Levéltárban.
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Már e levél hangulata is elég feltn : de még jellemzbb a

másik ketté. A második, válasz Bercsényinek szécsényi aug. 14-iki

«indiflferens)) levelére. Csodálkozik, hogy a szétoszlott hadakat mind-

eddig sem lehetett még táborra gyjteni; majd eme czélzatos hazug-

sággal fejti meg a színlelt csodát: «De vegye Ngod is e converso

reflexióba azt, hogy mind ezen (trencsényi) actió eltt s mind utána

csak összeesküdtek ff) a hadak : szokatlan rézpénzért nem könnyen

öletik meg magokat; st a prédálást is a miatt jobban elkövetik és

megszokják.)) Azután a következ, részint irányzatos, részint rémí-

teni akaró, részint pedig egészen koholt hírekkel kedveskedik

:

I. A dán segítség elérkezett. 2. A németek mind Érsek-Újvárt, mind

Nyitrát még az idén meg akarják venni. 3. «A császár lejün

Pozsonyba, pro peragenda legali coronatione.)> 4. F. hó 5. és 11 -én

a nagy-szombati öreg-templomban nagy csoda történt (melynek tüze-

tes leírását külön mellékletként csatolá, de Bercsényi elhajította ezt

s ma már nincs meg); mely csoda — úgymond — « méltó nagy

consideratióra. » 5. Az augusztus 3-iki harcz után
i*^
feles katona lett

labanczczá és Trencsénben vagyon, s onnét erre felé kezdettek csa-

tázni
; legalább vannak százan, egynihányszor már a szegénység szala-

dásnak indult miattok.w Két-három századot kér ellenök iderendelni,

«noha tegnap Ocskay uram ezeribl is gyütt két zászlóalja.*)"^

Ez az ötödik hír a legnevezetesebb. Ugyanis az ütközet után

csak az egy Jósa Mihály hadsegéd pártolt át, köz vitézl rend épen

nem ; a száz labanczrúl szóló tudósítás tehát puszta koholmány, nyil-

ván oly végbl, hogy az ezen ürügy alatt odaküldetni kívánt két-

három századdal is többet lehessen majd elárúlniok Ocskayval ; mert

más czélból mi szükség lett volna száz kóborló ellen még 2—300

katonára, midn két század harczedzett Ocskay-huszár különben is

már ott kéznél vala?

Végre a harmadik levélbl kitetszik, hogy Pybert Bercsényi

mind augusztus 14-iki, mind pedig egy második — a püspök által

* Ez bizonyára ama két század volt, mely Blasskovich alezredessel Bercsényi

vagy Bottyán által portára küldetvén a németek ellen, tlök vagy másfélszáz lovat

nyert, melyeket aztán augusztus 13-án a Nyitravölgyén aBajmóezon alul sokkal)) kótya-

vetyéztek el, midn ket Beniczky elöltalálá. Úgy mentek volna aztán lassan föl, ezre-

desek után. (Archiv. Rdkócz. VI. 20.)
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augusztus 20-án vett — levelével magához a fejedelemhez idézte.

Mert élvén immár a gyanúperrel ellene, — szép szín alatt kézre

akará ót keríteni, s nagyobb biztosság okáért Egerbe küldeni. Ezért

a PálíFyval a múlt tavaszszal kezdett titkos békealkudozások folyta-

tását veté fel ürügyl, melyek miatt értekeznie kellene vele és a

fejedelemmel; tehát jöjjön! De a ravasz fpap alkalmasint megsej-

díté idéztetésének valódi czélját, s óvakodott belemenni a trbe.

«Hogy pediglen — válaszolja Bercsényinek, — most innen az Föl-

séges Fejedelemhez menjek, nem látom hasznát mindaddig, míg ki

nem tanúlom : most is abban a szándékban vannak-é (a császáriak),

a melylyel bocsátották vala hozzám emberemet? A minthogy vissza

is küldtem^ mihelt ideérkeztem, oly instructióval : menjen végére,

már most mit beszélnek és micsoda intentióval vannak? (Bizonyo-

san az Ocskay részére a k. k. Hoff-Kriegsrath-tól kiszerzend

decretumért küldötte volt biz emberét (a fehér barátot?) vissza

Pálffyhoz !) Akkor ugyan olyanban voltak, hogy a miket Pozson-

ban föltettek, azt meg is adják, confirmálni is fogják, ha kiváltké-

pen az idevalók is elfogadják. Továbbá azt is kívánta tudni a

keresztény ember (a herczegprímás?), ha magamtúl írtam-é, izen-

tem-é? a mit írtam és izentem, avagy hírivei volt Ngtoknak is és

engedelmével? Harmadszor, kívánta azt is: engedje meg Méltóságtok,

bár csak egy óráig beszélhessen velem a keresztény ember a pisoi

kils kertben} parola fidelissime vissza fog bocsátani. Vegye Ngod

mindezeket jó consideratióban, és valamit jobbnak ítél, azt csele-

kedje.*)

Pyber ezen titokzatos levelét Ocskayval tanácskozva fzte ki

;

ugyanis mind Petrczy hadainak Túróczból, mind Ottlykénak Tren-

csénybl e napon, augusztus 20-án kell vala Bercsényi meghagyása

szerint Bajmócznál egyesúlniök, és Ocskaynak is leérkezni ezredé-

vel a Nyitra völgyébe, Zsámbokrét s Tapolcsány tájára.^ És Ocskay

Ottlyk prédicatióiból, úgy abból, hogy a Luzsinszky s Czelder-

ezredeket, valamint a fölkelt pórságot nem az , hanem az udvar-

mester vezénylete alá rendelek, átlátván, hogy benne nem bíznak,

1 Piso, Pozsonynak rómaikori neve lévén : itt bizonyára a Lippay érsek ideje

óta hírre kapott Pozsony-külvárosi prímás-kert értetik.

2 Archív. Rákócz. VI. 25. és 34. 1.
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st gyanús szemmel kísérik : tanácsosnak tartá az ismételt paran-

csoknak engedelmeskedve, Trencsénybl leballagni. De csak Chino-

ránig jve, s mindjárt 20-án átment Szkacsánba Pyberhez, titkos

dolgukról értekezni. A mint is a püspök nagy örvendezve írja imént

idézett aug. 20-iki levelében

:

«Ocskay László uram ideérkezett egynehány zászlóval (század-

dal) ; már nyugodtabb elmével vagyon ez a tartomány, még nem tart-

ván se a leopoldi, se a trencsényi excursiótúl.

»

Pv'ber e levelét, közös megállapodásuk szerint, Ocskaynak «cum

plena informatione« küldött titkára vivé Szkacsánról Szécsénybe,

utasításához képest — hogy az idt vontassák, — jó lassan: mert

csak augusztus 23-án este érkezett Bercsényihez.^ Ocskay azonban

már elbb ^ útjából intézett a fvezérhez t mindenkép megnyugtatni

igyekv s magát mindenre buzgó készséggel ajánló, valamint Bot-

tyánhoz is szép engedelmességet mutató levelet, mint közvetlen

parancsnokához. Ottlykot ellenben titkára által bevádolá Bercsényi

eltt, mint rosszakaróját. Sikerit is a képmutató embernek, hazafias

hségtl áradozó s alázatos engedelmeskedést színlel levelei- s üze-

neteivel Bercsényit elámítania, úgy, hogy ez Ottlyknak augusztus

i2-iki s i6-iki tanácsaira nem hallgatva, újból bízni kezde Ocskayban.

« Ocskay és Ottlyk levelei — kiált föl Szécsényrl augusztus

2i-én a fejedelemhez irott tudósításában, — quae disparitasl . . .

Ocskaynak megint^ látom, inkább gustust^ mint disgustust kell okoz-

nunk ; megírtam : maga s Luzsinszky ezeréivel és Vág-melléki s

Csejte tájéki tótjaival mozogjon ott (Nagy-Tapolcsány köri ?) alább-

alább, és elsbb dispositióimat tovább is nyomtam, m^ert látom :

Ottlyk uramban van valami picantéria Ocskayra ; az miket ír,

nem elég megfogásához^ — maga Ocskay mást mutat (mint róla

Ottlyk ír) leveleiben. De, hogy azok conveniáljanak — nem lehet. így

mindkettnek elég tétetik.))^

1 Archív. Rdkócz. VI. 34. ((Tegnap estve késn érkezett Ocskay embere, secre-

táriussa, Pyber László uramnak ezen levelével. Ocskay nem írt, hanem secretáriussa

által üzente : már orderem szerént Tapolcsán köri van, s ugyan Szkacsánrúl expe-

diálta. Maga ezeré vele van, és Luzsinszkyt várja, ^ nem látom semmi m.ds dolgát az

akkori co7ifusíónál.y> (Bercsényi, augusztus 24-én Rákóczihoz.)

a U. o. 28.
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S ha már augusztus 21-én így ír Bercsényi: méginkább sike-

rült öt a 23-án hozzáérkezett s úgy ura, mint a püspök által beta-

nított titkárnak eláltatnia. Minthogy pedig mind Pyber, mind Ocs-

kay jól tudták, hogy Bercsényi buzgó katholicus, Ottl)^k ellenben

nyakas lutheránus : e körülményt is igyekeztek ravaszul felhasználni.

A mint is a titkár elhitette Bercsényivel, hogy Ottlyknak ellen-

szenve Ocskay iránt onnét ered, mivel az utóbbi, az illavai prépos-

tot, a fudvarmester üldözései elül pártfogásába vette."^ Ez igen tet-

szets ok vala a makacs protestáns Ottlyk ellenében a hitbuzgó

Bercsényi eltt, a kinek Ocskayról felköltött gyanúját ez az Ottlyk-

ról föltett hiedelem, — hogy t. i. a fudvarmester valláskülönbségbl

eredett magánjelleg sérelem bosszújából áskálódik a dandárnok

ellen, — nagyon megingatta; a mihez járulának még Ocskaynak hizelg

és hiteget hazug levelei és üzenetei, végre Bottyánhoz irott szép

engedelmes levele is, melyet e tábornok augusztus 24-én, a további

hadi intézkedések végett beküldött Bercsényinek. Mindezek együt-

tes hatása alatt Bercsényi gyanakvása annyira csillapúit, hogy Szé-

csényrl augusztus 24-én estve költ levelében még maga kezdi men-

tegetni Ocskayt a fejedelem eltt:

«Ocskayrúl nincs mit írnom többet, hanem hogy Ottlyk com-

petentiájától (mindakett dandárnok vala) fél; az minthogy Bottyán-

nak is mit ír, ítélje meg Fölséged: utrum non sit signnm obedien-

ttaef Ámbár engem itt tud is lenni: de már ezeltt assignáltam

vala egy levelemben Bottyánhoz. Az is nem rossz, hogy kéredzik

onnan, az hová (t. i. túl a Fehérhegyeken) gondolja, hogy én nem

bocsátom.))^

Látni való e sorokbúi Bercsényi gyanújának oszladozása, s

viszont bizalmának tetemes növekedése Ocskay iránt. Jellemz játéka

a véletlennek, hogy épen azon napon, melyen e sorait írá, vette a

hív s eszes Súgó György rabváltó biztos és fszállásmesternek Léván

augusztus 23-án kelt levelét, melyben ez öt jóslatszern figyelmez-

teti: «Csak attúl tartok Kegyelmes Uram, hogy az kikben leginkább

1 ((Pro cognoscendo animo Ocskayano, accludálom leveleit. As illavai prépost

pártfogását nem felejtheti — látom, — Ötlik uram. Moderálom omnimode. » (Ber-

csényi, 1708. augusztus 25-én Rákóczinak. U. o. 37.)

a Archív. RákócB. VI. 36.
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hízik Excellentiád^
— azokban fog átkozást szenvedni^ látván az

állapotokat, mint folynak.))^

Rákóczi ekkor távol, Egerben lévén, csak mások jelentései

nyomán ítélhetett a harcztéri dolgokrúl ; s a Bercsényi által felho-

zott okok az Ocskay és Ottlyk közötti gylölködésrl oly plausibi-

liseknek tetszettek eltte, hogy is elfogadá a fvezére részérl

érintett mentségeket, s osztá ennek leveleiben foglalt nézetét a dan-

dárnokról. Ugyanis Rákóczi, Egerbl augusztus 24-én ezt válaszolja

Bercsényinek 21-iki ama levelére, melyben Ottlyknak Ocskay elleni

i^picanUriája » fölemlíttetik

:

((Kglmed 21. írott levelébúl Ocskay s Ottlik között való indu-

latokat látván: azt én is csak annak magyarázom^ a mint Kglm^edy

s nem. is lehet arra ötét megfogattatni^ annyival is inkább, mivel

látom, hogy kívánna maga is iparkodni ; de az is való, hogy el kell

szoktatni tet az táncz- és dorbézolástúl.))^ Ocskay tehát a tren-

csényi harcz utáni szomorú napokban is víg tánczczal, dobzódással

tölte idejét.

A föntebbidézett augusztus 24-iki levélre viszont így válaszol a

fejedelem — Eger, augusztus 26-án — Bercsényinek:

« Ocskayhan én is nem találom azokat^ az mellyeket az hop-

mester (udvarmester, Ottlyk) ir ; kinek levelét a végre küldöm,

hogy ha látja Kglmed hasznosnak lenni, az inquisitiókrúl tehessen

Kglmed dispositiót.^

Hogy pedig Rákóczi gyanúja pár nap múlva még ennél is tel-

jesebben eloszlott vala : mutatja augusztus 28-iki levele, melyben

már azt javasolja Bercsényinek, hogy, ha PálíFy Nyitrától beljebb,

a bányavárosok felé találna nyomulni : « tehát dk\ior Morvába küldje

bé Ocskayt.))^

Ekkép látjuk, hogy Ocskay és Pyber együttes ravasz munkájá-

nak sikerit az Ottlyk határozott föllépése folytán egyszerre oly

fenyegetleg fölmerült gyanút Bercsényinél és általa Rákóczinál

lecsillapítani.

1 Eredeti levél, az Országos Levéltárban.

2 Archív. Rákócz. II. 304.

3 U. o. 308.

4 U. o. 309.
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Ocskay e napokban, titkos czélzatának palástolása végett, mint

láttuk, igen sren levelez vala Bercsényivel. Egy, Chinoránról

augusztus 22-én Írott hosszabb tudósításából ezeket emeljük ki:

((Bizonyosan Írhatom Exciádnak, hogy PálíFy Sopornyinál con-

jungálván magát három ezerbi álló lovas dánussal és annyi gya-

loggal, úgy azoknak generálissával, tegnap Újlak és Lehota között

megtelepedett; onnét hová lészen nyomulása? közönségesen Nyitrá-

nak obsidióját rebesgetik; elválik mái vagy holnapi indulásával tel-

jes szándékja. Haisternek azonban Ebergényivel s háromezer lovas-

sal Dunán által már is megindulását nagyon bizonyítják, hihet,

Dunántúl való hadainknak distractiójára.— Ezen följebbemlített ellen-

ségnek motussát pedig akarván voltaképen experiálnom : három

rendbeli portámot is a tájára bocsátottam ; én pedig mindaddig e

táján maradni fogok, míg helybi ki nem nyom. Megírtam Ottlyk

és Petrczy uraiméknak is : az vármegyék hadait öszvecsuportoz-

tatván, denominált helyre (Bajmóczhoz) jöjjenek, — de a mint a tájá-

ról érkezett emberek beszélik, igen lassú az gylekezetjek.w-^^

Látjuk e levélbl, hogy Ocskay ezredét, mióta Nyitrába vissza-

érkezék, apró kémszemlészeti járatokkal folyvást foglalkoztatá, ne-

hogy a legénység, a tevékenység szünetelésébl valamit gyaníthas-

son. Szóval, úgy föl- mint lefelé mindent elkövetett árúlási szándé-

kának elpalástolására.

Bercsényi, a mint Bottyán s mások jelentéseibl Nyitra meg-

szállását megérti vala : míg egy részrl saját táborát Tompához gyj-

teté, addig más részrl intézkedett, hogy a Szolcsány fell és a

Zoborhegyérl tervezett támadások is az ostromló táborra el ne

maradjanak. Ez értelemben expediálá vissza aug. 24-kén Ocskay tit-

kárát rendeleteivel br. Petrczyhez, Ottlykhoz, Ocskayhoz. «Mai alá-

zatos levelem után — írja aug. 24-kén este Szécsénybl a fejede-

* Eredeti levél, gyjteményemben. Másnap augusztus 23-án ismét Chinoránról

tudósítja Bercsényit, hogy a dánokkal egyesit Pálffy tábora Sopornyitúl wmár is

Nyitrához érkezett, Kereskénynél megtelepedvén.)) Nyitra megszállása most már tehát

bizonyos. Pálffynak egy Nyitravármegyéhez intézett eurrensét küldi meg, és tovább

írja: ^'Én az magam regimentjével ezen districtusnak consolatiójára, míglen ellenség

ki nem nyom, végig subsistálok. Megírtam Ottlyk György uramnak is : azon vármegyék

hadaival siessen conjunctiómra, operálódhassunk egész tehetséggel (??) ellenségen.)

(Ocskay ezen utóbbi levelének eredetije az Országos Levéltárban ó'riztetik.)
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lemnek — vettem Bottyán uram levelét. Ehhez igen apposite érke-

zett Ocskay embere; az ki már Chinoránnál lévén, általa expediál-

tam mindgyárst, hogy Petrczy, Ottlik uraimék megegyezzenek

Ocskayval, és felmászszanak oda Szolcsán megé az hegyek alá, Ko-

lozsokhoz. Andrássy Pált expediáltam, hogy az (bánya-) városi és

Garam-mellyéki tótságot felhajtván, Hrussó vára megett megegyez-

hessenek az gyalogok kik Ottlikkal gyünnek, Andrássyékkal. Azalatt

én is, az gyalogságot az hegyekben hagyván Andrássyval, három

corpuskába verem magamat az lovasokkal, és azon leszek, valahol

az nyakába ereszkedhessem német uramnak mindenfelúl.»^

Mindenesetre czélszerú intézkedések valának ezek, — csakhogy

késeiek. Bercsényi ugyanis azt hivé, hogy PálíFynak jó sokáig dolga

lesz Nyitrával, miután és általában a magyarok, e várról nem
keveset tártának, noha a franczia hadmérnök De la Mothe, midn
azt a tavasszal haderdítészeti szempontból megvizsgálá, csak z/j.

órára becsüli vala ellentállási képességét rendes vívás ellen. Ám a

magyar ftisztek ezt csak franczia fennhéjázásnak vevék, s másként

vélekedtek; azért Bercsényi is váltig bíztatta Révayt a várparancs-

nokot, és azt gondola: lesz legalább egy heti ideje a jól nekikészú-

lésre, s azután , Bottyán és Ottlyk-Ocskayék majd ráütnek három-

fell egyszerre Pálflfy táborára, — félbenhagyja akkor az ostromot!

Azonban, ismét csak egyedül az öreg Bottyán volt az, ki a

várbeliek támogatására tényleg valamit tn. Ocskay, áruló szándéka

szerint, aug. 22, 23, 24, 25 -kén csak ott hevert Chinorán körül,

noha már vele volt egész ezrede. Bercsényi az Ebeczky és Babó-

csay-dandárokat és a többi hadat gyjtögette; Petrczy sem érkez-

hetett meg Bajmóczhoz a kitzött napra aug. 20-kára az 500 fnyi

árva-liptó-túróczi fölkelt nemes lovassal és holmi gyülevész gyalog-

gal, hanem öt nappal késbb; Ottlykra pedig még egy napig, 26-káig

kellé várakoznia.^ Mert ámbátor a fudvarmester fegyvert fogatott

vagy 2000 trencsényi s ugyanannyi árvái tót paraszttal : de a tren-

csényieknek csak a szomszéd Morvába lett volna kedvök beütni, jó

zsákmány reményében ; az árvaiak pedig a lengyel széleken támadt

1 Archív. Rdkócz. VI. 35—36. 1.

2 Petrczy jelentése Bercsényihez, Bajmóczrúl augusztus 26-áról. (Országos

Levéltár.) — Ottlyk augusztus 26-iki levele ugyanahhoz. (Gyüjteményemben.j
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csoportos tolvaj Ságtól tartottak, — s szülföldjétl messzire távozni

egyik fél sem akart. Ottlyk eleget bajoskodék velk; míg a tren-

csényi várakat Ledniczétl Lietaváig védképes állapotba helyezé,

abba is id telt, s midn végre Zsolnától 25-kén Bajmóczhoz meg-

indulhatott, — bizony nem sok pór gyalogot csalhatott el magával.

Ehhez járult, hogy Czelder Orbán ezredét kénytelen vala a Hoder-

marszky orosz püspök által a császár részére Lengyelországban

zsoldba fogadott s Palocsa vidékére betört — azután Berthóty Fe-

rencztl szerencsésen szelj elvert — gyülevészek ellen Zsolnától Liptó

felé vezényelni, és Luzsinszky karabélyosaiból 200-at a Trencsény

s Illava várak alá való portázás kedvéért továbbra is Belluson hátra-

hagyni.^ Úgy, hogy ezek szerint Trencsénybl ama tót puskásokon

kívül nem hozhatott le magával egyéb hadat Luzsinszky 300 újon-

czánál s Winklernek némi hajdúinál. Nagyon megörült tehát, midn
Bajmócznál még Thúróczy Gáspárt — ámbár csonka — hajdú-eze-

rével találá.-

Nagy-Tapolcsány ódon várából, melybl Rottenstein vártüzér-

ségi ftiszt még május 20-kán kivitetett volt minden ágyút, két

taraczkot kivéve, de a hová mégis Csery Imre, Bercsényi szárny-

segéde, most, aug. 14-kén élelmet szállíttata,^ mint csekély biztos-

ságú helyrl Ottlyk kihozatá a hadi foglyokat, az rséget ugyan —
Czeldernek 60 hajdúját — benthagyá."^ Azzal még aug. 26-kán föl-

mene Bajmóczba, és e jelentékenyebb várat harczkész állapotba

helyezé. Parancsnokul Winkler rnagyát Marsinszky Andrást ren-

delé be száz hajdúval, mellé adván még száz lovatlan katonát a

Luzsinszky-félékbl.^

Minthogy pedig Bajmóczon Bercsényitl három levél is vára-

kozék reá, és ezekben az Ocskayval való jó egyetértésre s gyanú-

jának alábbhagyására intetett: azt megírá ugyan, hogy a Luzsinszky-

1 Olílyk-naVi Bajmóczról 1708. augusztus 26-án Bercsényihez írott levele. (Gyj-

teményemben.)

<Z Thúróczynak t. i. egy battallion java hajdúja bent volt Érsek-Újvárban.

3 Csery Imre jelentése e napról. (Országos Levéltár.)

4 ((Tapolcsán vári rabokat kihozták; minthogy kevés benne a prsesidium, hadd

lenne ott, — valeat, quantum valere potest.)) Ottlyk-nd.^ augusztus s6-iki levele.)

U. o.
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ezredet a föntebbieknél fogva most lehetetlen Ocskay kezére adnia,

mindazáltal a többire nézve ekként válaszolt: « Ocskay urammal

tegnap szemben nem lehettem, hanem izentem egy tiszti által con-

fidenter: ne bokrosodjék^ sok rettent példákat eszébe adván. De,

bár csak azt persvadeálhatnám, hogy minden portékáját feleségével

egy jobb helyre küldené, nem hagyná Litaván, a ki semmirekell

vár, — ökreit budetíni jószágban eresztették, — könnyebben nyug-

hatnám ! Elválik, Blaskovich mit csinál? kit leginkább óhajtom^ ha

valamiben érnék. Én Ocskay urammal comportálnom magamat

kész vagyok; bizony, hazánk szolgalatjáért senkinek discretusokban

nem leszen énreám panaszok, — csak az én jövendölésem megha-

zudná magát />>^

Eléggé mutatják e sorok, hogy az éleslátású és emberét jól

ismer Ottlyk, bárha a felsbb utasításnak engede is: Ocskay ellen

táplált gyanúja alaposságáról mélyen meg volt gyzdve.

* Ottlyk György-n^'k Bercsényihez Bajmóczrúl augusztus 26-án írott levele-

(Eredeti, gyjteménvemben.)



TIZENKETTEDIK FEJEZET.

Nyitra ostroma és megvétele. Ocskay és Pyber munkához látnak; Ottlyk újabb jelentései; Ocskay-

nak utolsó hazug levelei Bercsényihez. Az árulás elül elosont két tiszt és néhány közvitéz hírt

visz Bottyánnak ; Bercsényi elámul, de némileg még mindig kétkedik. — Ocskay jyo8 aug. 28-kán

Pereszlénynél elárulja s Pálffy hadai közé vezeti ezredét. Az árulás tragédiája ; Bokros Pál és

2—300 huszár keresztülvágja magát s tovamenekül, a többi körülfogatván, hüségesküre kénysze-

ríttetik. — Ocskay mint cs. ezredes ; Bottyánt, Bercsényit el akarja fogni, Érsek-Újvárt föladásra

bírni ; Nagy-Tapolcsány várát árulással elfoglalja, Zay-Ugrócz- s Bajmócznál kudarczot vall. —
Bevonul a nyitrai cs. táborba; az új labanczok hangulata. Bercsényi pátenst ad ki Ocskay ellen,

s kegyelmet hirdet az elárúltaknak, kik sren szökdösnek is vissza; Blasskovich veresége. —
Ocskay Bottyánt nem foghatja el.

Mikor a fudvarmester föntebbi válaszát írá, — Nyitra várából

épen azon napon vonúla ki a kurucz helyrség. Pálífy, mint láttuk,

aug. 22-kén szállt e vár alá. A csak palánkkal kerített alsó várost —
melynek lakossága ki a Zobor-hegységbe, a camalduli remeték zár-

dájához költözött — a 7—8000 cs. harczos a 4—500 hajdútól könny-

szerrel, a fels várost azonban már kemény ostrommal vette meg,

mely alkalommal állítólag maga Pálfly is valami könny sebet

kapott.^ Azután kezddött a bombázás a sziklavár ellen. A bán ere-

jét Révay és övéi, a várhegyrl nézve, 8000-nek ítélték,^ s hogy

nem nagyon tévedtek : bizonyítja a Petrczy-Ottlykék által aug.

26-án Nádaséren két szökevénynyel fölvett jegyzkönyv, akik negyed-

napja azeltt szöktenek el Nyitra alól. Ezeknek vallomása szerint a

bánnal ott volt nyolcz lovas-ezred (közöttük három dán), mindenik

tényleges 500 fbl álló, = 4000 lovas ; továbbá két gyalog-ezred, egy

1 Berényi-napló, augusztus 26-iki bejegyzés : ((Nyitrának mind alsó s mind föls

városát az obsidió eltt égették föl magok az kuruczok. Az jezsuiták olyat mondanak,

hogy bán uramon seb esett. — Nyitrának az alsó városát Pálfify uram minden kár

nélkül vette meg, az fölst is megvette, de arrtil hallgatnak, hogy kár nélkül ment

volna végben; ha igaz, hogy Pálfíy uramon seb esett: hihet, ott esett valami.)) Koli-

novics is ezzel összhangzólag azt írja, hogy Pálfíy a leégetett várost ostrommal vívta

meg. (Hist. Libri XII.)

2 Archív. Rákócz. VI. 40. Szluha szeptember 3-iki levele pedig 9000-re teszi

létszámukat.
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gyalog-zászlóalj, két gránátos-század,"^ mennyi volt azonban e gya-

log-osztályok tettleges létszáma? nem említtetik. Általános számítás

szerint legalább 3000 fre tehet. Volt azonkívül a bánnak holmi

rácz s horvát könny-lovassága is, végre a tüzérség, melyet a szö-

kevények négy bombahányó ütegre, vagyis 24 mozsárra tesznek.

A várbeliek, miután a lakossággal a várból is a nket elre

kiszállíták a Z óborba, a várost fölégették s a várépületek tétéirl a

gyúladások megakadályozása okáért, leverték a zsindelyt. Rotten-

stein, a jeles tüzérparancsnok, 30 ágyú mellett néhány bombamo-

zsárral s elégséges lszerrel rendelkezék, mindjárt els napon,

augusztus 22-én, midn az ellenség a várost megvette, igen kemé-

nyen lövetett reá. Pálífy táborát Fels- és Alsó-Köröskény között,

a Boldogasszony-egyház hegye alatt üté föl : de a külvárosban két-

ezer embert folyvást talpon, fegyverben tartott, s a Nyitra vize híd-

jánál — melyet fölégettete — ers rséget. — Agyútelepeinek a víz

mellett, a «kis malomnál* vettetett sánczot. Az említett két szöke-

vény vallomása szerint a várbeliek a külvárost épen nem védték, s

oly csöndesen voltak, hogy még a fels város kapuját is nyitva

hagyták. Melyre nézve a császári gyalog-osztályok arra felé vezényel-

tetvén, a mint közel érének, — egyszerre «a mieink oly tüzet adtak,

hogy százhúszan elestek közülök.)) Ekkor érhette a bánt is a lövés.

Ilyen fogadtatás után megharaguvék Pálífy, s rokonának, a fel-

adást már elbb megtagadott báró Révaynak mégegyszer beüzent a

várba: Fölakasztatja t és Rottensteint, ha harmadnapra nem capi-

tulálnak ! Rottenstein üzent vissza : Akasztassa föl, ha sánczát ott, a

hol kezdette, megveti harmadnap alatt! S még azon nap kilövöldözé

helyébl a németet. Igaz, hogy Rottensteinnak ez sok lporába

került, s két ágyúja szakadt szét a rettent sürü lövésben, — de,

hogy kitn tüzér és bátor katona, azt megmutatta. A bán kényte-

len Ion telepeit más helyütt: a barát-klastrom háta mögött felállít-

tatni, s innen kezdé meg másnap a bombázást. Emberélet a vár-

ban — hála a jó bástya-boltoknak s mellvédeknek, — nem igen

esett áldozatul, sem pedig a tetk leveretése folytán tz nem támad-

* L. e Titrott Henrik és Unger Mihály nev — azeltt volt kurucz, de Tren-

csénynél elfogott s most visszaszökött — németek kihallgatási iegyzkönyvét az

Országos Levéltárban. Nádasér, utóbb Nedozser.
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hatott : hanem a gyönyör, ódon püspöki templomot s házakat igen

megrongálák a bombák, és a sr bombahullás okozta rázkódások

miatt a várkút apad vala ki, úgy, hogy csak éjtszakával telek meg
újra. A közlekedés sem szakadt meg: 24-én éjjel két katona jött ki

a várból, övig gázolva a Nyitrában, levelekkel s üzenettel Révaytól

Bercsényihez. Ezek még csupa jó hírt hozának, és a védk vitézi

elszántságát dicsérék. A fvezér vérmes biztatásokkal a segély fell

bocsátá ket vissza, továbbá 50—60 gránátost és néhány tüzért kül-

dött velk, kiknek bejuttatását elvállalták.

Pálffy táborának háborgatására azonban kívülrl, sem a még
ekkor gyülekez Bercsényi, sem a már ekkor titokban árúlóvá lett

Ocskay nem követett el semmit. A ki éjjel-nappal ott száguldozott,

csapdozott Köröskény köri : az egyedül az öreg Bottyán volt, kinek

pedig Ocskay László ezredét nem számítva, tényleg csak vagy 3000

lovasából ugyanekkor még a gútai tábor szemmeltartására, Komárom
elé, a Vágontúlra és a Csallóközbe való portyázásokra is ki kell

vala jutni. Ezekrl jegyzé föl a Berényi-napló : «Nyitra alatt untalan

csiripelnek az kuruczok az németen, Hartleben generális adjutantját

levágták, 200 aranyat találtak nála.»^ Szintén ezekrl vallák a 23-án

éjjel Pálflfy melll eljött szökevények, hogy ugyanaz napon is száz

takarmányozó németet vágtak le, lovaikat s nyolcz szekeröket elnyer-

vén Bottyán kuruczai.*^ Végre maga e tábornok is írja Újvár alól

augusztus 25-én Rákóczinak, hogy huszárai a Nyitra alatt fekv ellen-

ségnek «ez étszaka is megcsapván mind küls strázsáját s mind cor-

pusa szélén álló prajcsofját, (Bereitschaft) feleset öszvegázoltattanak

benne. » Csak mások is tennének valamit, és gylnének szaporábban

a táborok; mert « velem lév kevés hadakon szakadhatatlan a szol-

gálat. Ezen órában ismét magam is vélek együtt kiljebb nyomulok.))^

Ekképen folynak vala Nyitrán és körüle a dolgok, aug. 22-étl

25-éig. Mely utóbbi napon valami szétpattant bombadarab Rotten-

steint — a ki a védelem lelke volt — megsebesítette, st az els

hír úgy monda, hogy megölte.'' Az erre támadott pillanatnyi rém-

1 Nemzeti Múzeum kézir., hung. quart. 64.

2 A Nádaséren augusztus 26-án fölvett jegyzkönyv, az Országos Levéltárban,

5 L. Bottyán élete, 257—258. 1.

4 L. Bercsényi augusztus 26-iki levelét Rákóczihoz : ((Híre úgy van, hogy mihelt
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letet a várban lév titkos árúlók felhasználák a zendülés kitörésére.

Mert ott is valának árúlók. Pálffy, Nyitra-várát nem annyira bombái

tüzével, mint Pyber püspök útján bejuttatott hitegetésekkel, — nem
annyira vas-, mint aranygoljókk^ly aranyígéretekkel vette meg.

Ugyanis, három kanonok : Spáczay Gábor, Prileszky és még egy

harmadik, az ostrom alatt is bentmaradt a várban. Közúlök Spáczay

az országos közjövedelmi tanácsnak is tagja, s fölöttébb szájas kurucz

vala ; volt pedig titokban a legnagyobb cselszöv s áruló. A becsü-

letes Révay hségéhez nem férkzhetvén : a helyettes várparancs-

nokot Szabó Mátyás alezredest, továbbá Rottenstein alárendeltjét a

lszertárnokot vesztegette meg PálíFy ígéreteivel, — és most, Rot-

tenstein sebbe esésekor, ez a két ftiszt kitüzé a lázadás zászlaját, s

a velk tartó száz hajdúval a gyanútlan Révay szállására rohanva,

zajosan követelék a capitulatiót. A pap urak tanácsa is ezek fenye-

getéseihez járulván, a zavar oly nagy ln, hogy szegény Révay fejét

veszté, és szólani kívána Pálfíyval.

A cs. tábornagy két óráig beszélt a kurucz ezredessel, ki miután

nem hívé, hogy a zendlést elnyomhassa, a pártütk erszakos köve-

teléseinek elvégre engedett, s aug. 25-kén a délesti órákban PáljGfy-

val szerzdésre lépett. A katonai becsületet azonban megmenté, mert

tisztességes föltételek alatt hajolt csak meg; ú. m. Révay, Rotten-

steinnal s mind azon tisztekkel és helyrségbeli hadakkal, kik tovább

is Rákóczi hívségében kívánnak maradni, zászlókkal, teljes fegyver-

zetben, 12— 12 tölténynyel, — a tüzérek ég kanóczczal, — és ösz-

szes málháikkal, szabadon elvonulhat Érsek-Új várra. A várba szo-

rult nemesek és polgáriak szintén szabad kiköltözést nyernek. A káp-

talan vagyona épségben hagyatik, stb.

E szerzdéshez képest Pálífy tábora még 25-én este a vár ágyúi

alá beszállott, s 26-kán reggel már ki s be járnak vala a németek;

mígnem Révay Gáspár a sebesült Rottensteinnal, Várallyay János

rnagygyal s híven maradt 300 hajdújával kivonult a várból, a hon-

szegény Rottensteint elvesztették s megölte a bomba, — mindgyárst feladták.)) (Archív.

Rdkócz. VI. 42.) V. ö. Wollman Bemard zárdafnök levelét augusztus 35-érl Pyber

püspökhöz, melyben újságolja, hegy «mai napon délest föladták az várat. Rotten-

steint az ellenség pumája öszveszaggatta, Révay Gáspár uramat megsebesítette a

mellyen.)) (Országos Levéltár.)

Thaly K. Ocskay László. I. jq
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nét legelsókúl is az azeltt oly véresszájú Spáczay és Szabó Mátyás

mentek Pálífy elé, s amaz kanonokjaival, emez pedig a pártos had-

szertárnokkal és száz hajdúval hséget esküdött József császárnak.^

Ekkép veszett el egész véletlenül Nyitra vára, az oly szépen

kezdett vitézi védelem félbenszakadásával, hirtelen árulással. Révay

talán kislelkú vala, midn a zendúlknek engedett : de azt sem lehet

tagadni, hogy helyzete igen kritikussá változott volt; és még így is

becsületére válik hsége s a tisztességes capitulatió, továbbá azon

körülmény, hogy a De la Mothe által csak 24 órára becsült várat

mégis négyszer 24 óráig tartotta. A minthogy a haditörvényszék

fölmentette t utoljára is. Ennyit némi igazolásul az eleinte sok heves

támadást és hosszabb börtönt szenvedett férfiú emlékezetének

!

Spáczay és Szabó Mátyás árulásán Rákóczi és Bercsényi nem
gyznek vala csodálkozni. ((Rettenetes dolog! — kiált föl az utóbbi,

aug. 26-iki második levelében — ezt nem hittem volna soha is

:

Spátay labanczczá lett, penig még eleibe ment az németeknek ! Már

talám nincs pap úr az kiben ember hihessen, az püspökön (Thele-

kessyt, az egrit érti) s az én papomon kívül. ))^ A mire a fejedelem —
Egerbl, aug. 28-káról — úgy válaszol, hogy Szabó Mátyás és Spá-

tay dolgán nem gyzi is a csodálkozást ; « de hiszen — teszi hozzá

szomorú sejtelemmel, — mit mondjak ? . . . Majd többen is lesznek^

az mint látom^ ollyak^ az kikriíl hasonlót fogunk mondani I^i*^

Mintha csak Ocskayra^ Bezerédyre s bntársaikra gondolt volna

!

Pálfíy, míg Nyitrát vítta, valami mulatságot akart szerezni ked-

ves ráczczainak, s egyúttal ezek dúlásaival a környéket is elrémíteni.

Kibocsátá tehát táborából rácz könny-lovasságát éjszak felé, t. i.

arra az oldalra, hol Ocskaynak lett volna kötelessége rködni ; mert

a bán jól tudá, hogy martalóczai ott bántatlanul garázdálkodhatnak.

A ráczoknak feladatuk volt elször is a Rákóczi, Bercsényi és For-

gách által bkezen gyámolított Zobor-hegyi camaldulensis-, azután

1 Nyitra védelmének s föladásának történetére nézve kútfink : Bercsényi

augusztus 24—26-iki levelei (Archív. Rákócz. VI.) ; Bottyán idézett levelei ; a Berényi-

napló augusztus 23—31-iki bejegyzései ; Kolinovics, és a capitulatió egykorú mása a

cs. k. hadi levéltárban.

0. Archív. Rákócz. VI. 45.

3 U. o. II. 308.
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pedig a Nyitrától két órányira a hegyoldalban fekv szent-jános-

elefánti zárdát — a derék magyar pálosrendúekét — kirabolni, hová

a hír szerint sok nemesasszony, gyermek és agg menekült, értékesb

ingóságaikkal. A vad haramiák csakugyan váratlanul lepték meg e

szentelt helyeket; a szerzeteseket megverték, kifosztották, boraikat

megitták, kamaráikat kiürítek, s az odamenekült úri nknek minde-

nöket elragadozva, elbb megfertztették, azután egy ingre vetkz-

tetve hagyták ket. És így, gyalázatos dolgaik végeztével, prédával

megrakodva, bosszulatlanul térhettek vissza a táborra, a lovagias

bánnak s titkos pártfogoltja : Ocskay Lászlónak nagyobb dicsségére.^

A zobri zárda kirablása augusztus 22-kén történt,^ az elefántié 23.

vagy 24-kén.

Ocskav már ekkor nem volt különb ezen ráczoknál. St való-

szín, hogy épen e rácz kicsapás alkalmával, avagy legkésbb Nyitra

feladásának napján kapta kezéhez Pálífytól Pyber püspök s a fehér-

barát útján a császár sajátkez aláírásával megersített kegyelmi-

pátenst és a k. k. Hoff-Kriegsrath decretumát a császári ezredesi

rangról.^ Ugyanis az áruló dandárnok, Pyber püspökkel aug. 26-kán

tudósítá titokban a bánt, harmadnapra történend nyilt átpártolá-

suknak helyérl, módjáról, idejérl. Ekkor tehát már a kívánt garan-

tiák kezében valának Ocskaynak, a ki fejedelme s hazája iránt tar-

tozó húségét, esküjét, vér szerinti kötelességét, azok szolgálatában

szerzett katonai szép hírnevét, általok a porból lett fölemeltetését

rút hálátlansággal elfelejtve, — minden jobb részt levetkzött magá-

ról, s örúlt, hogy ezredessé lehet azon hadseregben s azon férfiú

által, kinek ezredében egykor mint káplár szolgált. Szóval, ismét

1 A Berenyi-naplóban olvassuk augusztus 26-áról: ((Elefánti kalastromot föl-

verték.)) S 28-áról: Mórocz István írja, hogy — Motesiczkyné asszonyt az elefánti

kalastromban egy ingben hadták az.' ráczok, másokat is sokakat. » Bercsényinek az

Országos Levéltárba jutott levelezései között is több helyütt említtetik az elefánti

klastrom istentelen fölrab oltatása.

2 L. ((D. Joannes Chrystophorus » camalduli superiornak 1708. szeptember 17-én

Rákóczihoz intézett panaszkodó s könyörg' levelét, az Országos Levéltárban.

5 ((Ocskay, az átkozott, — éppen az Bellicumrúl várta az grationalissát, addig
közikhen sem akart menni. Elhiszem, Pybert az gyó'ri püspökség (elnyerése) csábí-

totta, s az ezt.)) (Bercsényi Isvelei augusztus 30. és szeptember i-jéró'l Rákóczihoz.)

(Archiv. Rákócz. VI. 49., 52.)



292 THALY KÁLMÁN

fölébredt keblében már-már elszunnyadva volt rossz daemona, s nem
hagvá ót nyugodni : légy hitszegvé, hisz már öt éve^ hogy egy

úrnak és egy ügynek szolgálsz ! Sok id ez és hallatlanul hosszú

állandóság — ?i te életedben I

S Ocskay újból eltökélt gonoszszá ln, a min azeltt vala.

Rákóczinak nemes egyénisége s a szabadságharcz, mint magasztos

eszmékért vívott küzdelem, még ezen elvetemült jellemre is oly jól-

tevleg hatott volt, hogy öt esztendeig visszatartá régi bneibe való

süllyedéstl ; de a mely fertbl a nagy szabadsághs és a hazaszere-

tetnek annyi megható példái kiemelek, — Pálífynak ígérgetései és

Pybernek csábításai most ugyanazon bzhödt mocsárba taszították

t vissza.

Pyber, a mint Ocskayval az árulás végrehajtási terve iránt meg-

egyezett : a közben lév idt arra használá föl, hogy részint a híres

dandárnok példájával, s részint saját fispáni befolyásával és fpapi

ékesszólásával, minél többet elcsábítson a Nyitra és Trencsény-vár-

megyei elkelbb nemesek közül labanczságra. E czélbói aug. 26-kán

sokakat — meghittebbjeit — magához hívatott közúlök ebédre, a nagy-

ugróczi kastélyba. Itt aztán nyájas, hizelg szavakkal, borozás között,

id. Bossányi Gábort és Sándort, Hunyady Andrást, Sándor Meny-

hértet s több másokat reábeszélt a hitszegésre, — egyedül ifjabb

Bossányi Jánosnak jellemállhatatosságán tört meg kígyómérgének

ereje, noha neki utoljára Ocskaynak az árulás módozatait tudató

levele eredetijét is fölmutatá. Bossányi iparkodott Ugróczról miha-

marabb eljutni, s tévé meg az els jelentést a fejedelem udvar-

mesterének, a kit aug. 28-kán Túróczban, Tót-Prónán talált.-^^

* Ottlyk György, Rózsahegyrl, 1708. augusztus 29. Rákóczihoz : (<Bár ne ismer-

tük volna kuruczságban püspök Biher László uramot ; mert tegnap reggel hat órakor

Nagy-Ugróczrúl sok becsöletes femberrel elment császár hívségére PálfiFyhoz, Nagy-

T.Hpolcsányra. Ezeket experiálván ifiabbik Bossány János uram, jelen volt Nagy-

Ugróczon, mikor magát is corrumpálni akarta Bíber uram, minden úttal labanczságot

persvadeálván, utoljára Ocskay levelit mutatta in specie, kiben jelentette, hogy Ven-

dég nev faluban készen várja püspök uramot, és hogy onnan egyött Pdlffyhoz men-

nének, — a mint megltt. Ha nem tettünk volna annyi sok consideratiót benne

:

kezemhez kerítettem volna (Ocskayt), a mint F-Generális uramnak megírtam vala-

Már most mind Ocskay s Luzsinszky ezeré oda lesz, de azonkívl számítalan sok

embert elcsábítja, » stb. (Eredeti levél, Vörösvártt.)
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Ottlyk már e jelentés eltt is tudta, hogy a nyitrai nemesség

egy része hajlandó a labanczoskodásra ; s Ocskay iránt is elméje soha

meg nem nyugodhatván, aug. 27-én így írt Bajmóczról Rákóczinak:

fitten az föld népe egészlen elkedvetlenedett, és mind labanczosok,

kiváltképen Nyitra vármegye ; annak vice-ispánja is Sándor Albert

(ki a trencsényi harcz után pártolt el) német táborrúl sok currensit

bocsátja. Eleget praedicálok minden embernek : ne higyjenek német

gratiájának ! De látom, sokakot papok (Pyber, Spáczay, Majthényi

Pál) infüscináltak. Ocskay uram^ hacsak partékáját s feleségit elvi-

tetné Kaszárúl : csendesednék az elmém ; kínáltam Árvavárával s más,

Fölséged körül lév alkalmatosságokkal is, — de nincs haszna,'*^

íme Ottlyk, daczára Bercsényi megnyugtatásainak, egész az utolsó

napig nem bírá magában elfojtani Ocskay elleni alapos gyanúját.

Egyszersmind azt is megtudjuk ezen soraiból, hogy Ocskay idköz-

ben kiviteté nejét és gyermekeit Lietava várából, csakhogy nem —
ahogy Ottlyk ajánlá — beljebb keletre : hanem árúlási szándékához

híven, kiljebb nyúgotra, egészen a németek közelébe, az illavai cs.

helyrségtl csak félórányira es Kasza (ma Kossá) mezváros

br. Petrczy-féle várkastélyába. Maga pedig hozzá látott átkos mvé-
hez. Mindazáltal, nehogy ennek valósításában — ámbátor az utolsó

pillanatokban is — valamikép meggátoltassék : igyekezett Bercsényit

alázatos, tettet levelekkel mindvégiglen elámítva tartani, de egy-

úttal a németeknek túlzott hatalmával rémíteni is. Már Nyitra fel-

adása után, aug. 26-kán, Chinoránról ily levelet intézett a ftábor-

nokhoz, melyet — alábbi utolsó levelével együtt — szükségesnek

vélünk ideiktatni

:

«Kéváltképpen nagy jó Kglmes Uram! Szintén hogy Excellen-

tiádhoz cum plena informatione bocsátott emberem hozzám megtért,

akkor veszem közöl vót Méltóságos Püspök Pyber László Uramtúl

Ngátúl elefánti Paulinus Prior Uram Kglme levelét, — kit igen

szükségesnek ítélvén, praesentibus includálva alázatossan transmittá-

lom.*^ Abbúl világosan kitetszik Nyitrának szomorú tragoediája. Most

észre veheti Excellentiád sok hamis informatióknak valóságos status-

1 Ottlyk-ndÜk. Bajmóczrúl augusztus 37-én a fejedelemhez írott eredeti levele,

ugyanott.

2 E csatolvány ma már hiányzik.
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sát, édesétvén Méltóságtokat kész veszedelemre ellenségnek hirella

erótelenségével és csekély számával némely bal informansok, netalán

magok privatumáért ; holott is Zay Uram regiment] ébúl elfogott és

most visszaszökött két dragonyosnak nagy kemény hütú relatiója azt

tartja : Hayszter Ebergénivel fölvett útjárúl megtérvén és Pálfival

Nyitra alatt ezeltt harmadnappal conjungálván magát, — csak lovas

hada is tizenkét regimentbi áll, infanteriáján és könny hadán kévúl

;

melyek öszveszámlálván, occulatus remuneratiójára méltó portás

tisztem relatiójához képpest, csak könnyön tizenötezerben számláltat-

hatik.

Ezekhez való képpest, igaz hazafiúságom (! !) kötölességére Excel-

lentiádot a nagy Istenért is alázatossan kérem: holmi könny emberek

informatióját postponálván, méltóztassék igaz relatióimnak helyt adni, és

mindazoknak, az kik magok hazafiúságos szeretetét Excellentiáddal lel-

kessen közlöni kévánják, szavaikon megállani, 5 szálljon magában ! ^

Tudom nyilván, sok hamisság lehet abban is, az kik vármegyék

népe fölszedésével, extra omnem spem reális insurrectionis Excel-

lentiádot vakmern bíztatni igyekeznek, könny hteknek szokott

practicájával ennyi s amannyi hadat hívségekért gyülekezni mondat-

tatván ; holott Isten bizonyságom : Petrczy Uram hada Ottlykíval

öszveségessen nem többül álló kétszáznál. ítélje már Excellentiád és

latra vesse sok embernek igazmondását, és magam gyakori ahhoz

túdósétását! Nem gondolván mindazáltal mindezekkel, hogy ugyan

tovább is igaz hivségemet remonstrálhassaTn hazámhoz és Exciád-

hoz : tovább is actualis statiómban subsistálok, ellenség további

motussának experimentuma kedvéért ; hahogy pedig nékem veti ope-

ratióját, in illó casu valahol hírét hallhatom Exciádnak, magamot

conjungálnom el nem múlatom. Mindezeknek azért tartozó reprae-

sentatiójával magamot Exciád kegyelmességében ajánlván, kegyel-

mes parancsolatját elvárom. Maradok Excellentiádnak, Chinorán,

26. Augusti 1708., alázatos szolgája — Ocskay László m. k,))

Kívül e levélre Bercsényi sajátkezüleg ezt jegyzé aug. 30-kán,

mikor már a levélíró árulása általán tudva volt:

* Ily szemtelen intés Bercsényi-yio^z, ^gy — Ocpkaytól ! Ekkor már akaratlanul

is kirítt belle az áruló.
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^Ehbül megtetszik^ miért bolondult meg Ocskay, Csak mosta-

nában veszem.))^

Másik, — már a Pyberrel s elcsábított áldozataival való egyesü-

lésre kitzött Nagy-Vendég nev helységben aug. 27-kén kelt, mint

színleg még kiirucznak utolsó levele pedig, melyet tisztei tudtával

ira és Ebeczky Istvánnak holmi portyázó katonáitól küldött vala

meg Bercsényinek, — így hangzik:

« Kiváltképpen nagy jó Kegyelmes Uram! Balassa-Gyarmathrúl

sub dato 25. emanált Excellentiád méltóságos levelét szokott aláza-

tossággal vévén, continentiáját megértettem. Nem kétlem pedig,

eddig Nyitrának reméntelen föladásárúi irott levelemet kezéhez

venni méltóztatott Excellentiád; mely túdósétásomra provocálván

magamot, nem kévánom hosszas leírásával terhelnem Excellentiádat,

tudván azt is : már ekkoráig Révay Gáspár uram penetrált formális

descriptiójával Excellentiád udvarlására.

Azt is azonban repraesentálhatom Excellentiadnak hütes embe-

reim informatiójábúl: PálíFy János bizonyosszámú rácz- és német-

séggel okvetetlen Bajmócz felé veszi indulását, másik része pedig

armadájának egyenesen készül Újvár obsideálására.

Ezen motusokat azért experiálván, hasznossabbnak folytatni íté-

lem, ha magam ezerével, distractiójára nézve, általmegyek Fehér-

hegyen. — Ottlyk és Petrczy Uraimék öszvességessen nem többül

állanak kétszáznál ; megírtam Nagyságának (br. Petrczynek) volta-

képpen az ittvaló dolgokat. Addiglan egyébaránt ki nem nyomulok

innend, valameddig ellenségnek reális operatióit és szándékit meg

nem tapasztalom, melyekrül is Excellentiádot tudósétanom volta-

képpen el nem múlatom. Maradván Excellentiádnak, Vendégh névü

faluban^ 2'/. Augusti iyo8. alázatos szolgája — Ocskay László m,. k.y>

Kívül, Bercsényi kezével: «Ez az utolsó levele Ocskaynak; ez

étszaka vettem.))^

1 Ocskaytól sajátkezleg aláírt, különben titkárának tollba mondott eredeti

levél Vörösvártt, kívül Bercsényinek teljes czímével, sok citoval, s Ocskay czímeres

gyrpecsétével. V. ö. Bercsényinek Rákóczihoz Visktó'l 1708. augusztus 30-kán írott

levelét, — a melyhez mellékelve volt, — Archív . Rdkócz. VI. 48. 1.

2 Ugj^an olyan eredeti levél, az Országos Levéltárban Budán. Egykor szinten Ber-

csényi aug. 30-iki említett leveléhez vala csatolva. (L. ezen utóbbi levelet az idézett helyen.)
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Az a Vendég falu, hol ez a levél kelt, az országúttól félre,

Zsámbokréttl s Nagy-Tapolcsánytól befelé, egy kis patak völgyé-

ben fekszik ; melyet valószinúleg azért szemelt ki gyülekez pontúi,

hogy ott, mint félrees helyen, föltúnés nélkül vonhatta össze ezre-

dét, Pvberék pedig útközben Nagy-Tapolcsánynál kényelmesen csat-

lakozhattak hozzája másnap, aug. 28-ika reggelén. Alezredese Blass-

kovich István ugyan némi csekély csapattal ekkor épen a Fehér-

hegyekben járt portára : de távolléte nem tett semmit, miután

Ocskaynak — úgy látszik — azon kevés meghitt tisztei közé tarto-

zott, a kiket a dandárnok már elre megnyert volt titkos tervének.

A tisztek legnagyobb része azonban, és az összes legénység, mitsem

tudott a föltett árulásról, s áldozatul vala odaszánva gaz vezére

által. Mindazáltal egy hadnagy és egy zászlótartó, a kik eltt a dolog

tudva volt, de ellene nyiltan föllépni nem mertek, — hazaszerete-

tök- s lelkiismeretöktl vezéreltetve, az árulás napja eltti éjjelen,

ú. m. 27-kérl 28-kára virradólag, vagy tizenöt huszárt magok mellé

vévén, elosontak Ocskaynak vendégi táborából, hogy a czélba vett

pártütésrl Bottyán tábornoknak hírt vigyenek. Szerintök már azon

éjtszaka kellett volna Ocskayhoz németeknek érkezni, — mely érte-

sülésök azonban aligha téves nem volt."^

Bottyánról tudjuk, hogy Nyitra védelmének utolsó napján, aug.

25-kén kiindult Érsek-Újvár alól Garam-Szent-Györgyhöz, hogy ott

az Ebeczky-dandárral egyesülvén, valami ersebb végpróbát tehes-

sen a Nyitrát vívó ellen-táboron. De Ebeczky hadából alig talála

kétszázat csoporton, a többi még mind széljel faluzik s kóborol vala.

Saját hadából csak keveset vihetett magával : mivel lovasságának

nagyobb részét szét kellé küldöznie Nyitrához, Komárom, a gútai

német tábor, a Csallóköz és Pozsony felé. Csajághvnak jó magyar

hajdúságát aztán, a Nyitrába már be nem mehetett gránátosokkal,

Rottensteinnal, hadmérnökökkel, tüzérekkel és lszerszállítmánynyal,

aug. 28-kán a Bottyán táborába rándult Bercsényi Ersek-Ujvárba

* ('Egy hadnagy s zászlótartó szökött ki talám 15 lóval étszaka Ocskay melll

az elmúlt hétfi (augusztus 27.) étszakán, úgy hozták meg hírit (Bottyánhoz.) Nagy-

Tapolcsán táján tegnap kellett megesketniök ket, már azon étszaka vártak németeket

magokhoz.) írja Bei'csényj o. tompái táborrúl augusztus 29-kén a fejedelemnek. (Archiro.

Rákócz. VI. 46. 1.)
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indítá, az ottani helyrség ersbítésére. Es minthogy födözésük

végett Ebeczky is velk mene a java lovassal, — az idközben meg-

betegedett Bottyán szép kevesed magával marada Szent-Györgynél.^

Aug. 28-ka délutánján, vagy már estéjén lehetett, mikor a Vendég-

rl elosont két hú tiszt, ama 15 Ocskay-huszárral, táborába érkezek.
tt

Ok tették az els jelentést az eljövetelökkor még csak foganatban

volt árulásról. — Bottyán a hadak eltt a dolgot a rémülés távoz-

tatásáért még titokban tartván, rögtön tudósítá Bercsényit, oly hozzá-

adással, hogy mivel a már azóta tényleg is átpártolt Ocskay eltt

az — Bottyán — táborának jelenlegi csekély létszáma tudva van

s következleg eddig bizonyára Pálífynál is ismeretessé lett: nem
tartja czélszerúnek itt, Nyitrához aránylag oly közel, veszélyeztetni

a maga kevés hadát, kivált saját beteg állapotában; s azért másnap,

aug. 29-kén reggel megindúland Tompához, Bercsényivel egyesülend.^

Es ezen óvatosság, a tábornoknak s közvetve a hazai ügynek

is — mint látni fogjuk — ugyan nagy szerencséjére vált. Bercsé-

nyit azonban annyira elámíták Ocskaynak színlelt bazafiságtól és

hségtl áradozó levelei, — fként utolsó, aug. 27-iki föntebb köz-

lött hazug irata, — hogy némileg még akkor is kétkedék az áru-

lás valóságában, midn azon elosont hív hadnagy és zászlótartó

Bottyánnal együtt hozzáérkezett a viski táborra, a hová t. i. a magát

betegsége miatt szekéren fekve hurczoltató említett öreg tábornok-

kal egyetemben, a fvezér aug. 29-kén Tompától hátrábbszálla.

^ Isten ítéleti rajtunk! , . .» kiáltott föl els megdöbbenésében

Bercsényi, a mint Bottyán levelét aug. 29-ike reggelén olvasván,

Ocskay árulásáról értesült. S azonnal elhatározá, hogy mivel cse-

kély ervel van ott Tompánál : tüstént hátrábbszáll az Ipoly mellé,

csak a súlyos nyavalyája miatt a vezényletre egyelre képtelenné

vált nevezett tábornoknak és a véle jöv kevés hadnak érkezését

várja be. Ez csakhamar megln, s még az nap Viskhez telepedtek,

együtt. De, ámbátor Bercsényi eleintén annyira megdöbbent a várat-

lan hír fölött : utóbb mégis, fontolgatván Ocskaynak épen a napok-

1 L. Beresényi-ViS^ Tompától augusztus 26. és 39-én Rákóczihoz írott leveleit,

(Archvü. RdkócB, VI. 44—46. 1.) és v. ö. Bottyánnak augusztus 25-iki levelével. (Bottyán

élete. 257. 1.)

í L. Bercse'nyi-né\L augusztus 29-iki, imént idézett levelét.
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ban oly sren hozzája írt, hazaíiságtól és hségtl áradozó leveleit.,

kivált az aiig. 27-kén kelt amaz utóisót, — némileg még m^indig

kételkedek a hírneves dandárnok árulása valóságában^ noha Boty-

tyán a hírhozó két h tisztet is eléje állítá, és ezek a dolgot váltig

ersítek. Imé, ennyire bízik vala Bercsényi Ocskayban, és ily nagy

mérvben sikerit ennek tettet, hazug leveleivel a különben oly

éles elméj fvezért elámítania! Ez aug. 30-kára is még ily kéte-

lyek közt virradt fel; de azért a szükséges intézkedéseket minden-

felé megtette. Úgymint, még a megelz napon kisebb lovas-portá-

kat s most kémeket küldött Nyitra és Tapolcsány felé, újabb hírek

szerzéseért, s megírá Ottlyknak: igyekezzék Ocskaynak nejét és

ingóságait kézre keríteni Lietava várában, haugyan már ki nem
vitette onnan idejekorán. Ocskaynak fölverésére — ha csakugyan

elpártolt — hadat küldenie már nem lehetett: minthogy az örökös

portázásokban kifáradt lovasságnak pihentebb részét, ezer válogatott

huszárt, Ebeczky még 28-kán elvitte volt Szent-Györgyti, az Újvárba

indított gyalogság és tüzérségi készletek kísérésére.'^^

Ezeket elrebocsátva, lássuk : mint hajtá végre árulását Ocskayf

Pyber püspök az aug. 26—27-kén maga mellé gyjtött s párt-

ütésre csábított Nyitra és Trencsény vármegyei nemesekkel, — a

kik feles számmal valának, — Ocskayval való megegyezése szerint

aug. 28-kán reggel hat órakor indult ki Nagy-Ugrócz kastélyából^

mindnyájan lóháton, táboriasan. Ocskay pedig még virradat tájban

* Bercsé7iyi Visktl augusztus 30-kán Rákóczihoz szóló levelében írja, hogy úgy

hiszi : nagyobb kedve van az ellenségnek Újvár ostromlásánál az és Bottyán üldö-

zésére ; (íkivált, ha Ocskay dolga igaz : bizodalma lesz többhöz is, ha elnyomul, az

minthogy Ocskay (aug. 27-iki) levelébl — melyet ez étszaka vettem — olyat látni,

hogy már tudott. Igazán, meg nem fogható dolog volna ez, mostani (aug. 27-iki)

levelébl: de már ezen levél elküldése után gyütt el azon két tiszt (a hadnagy és a

zászlótartó) mellle, az ki hírit hozta ; kérdezték is : ezen leveleket ha vettem-é ? mert

Ebeczky katonái hozták. Én ugyan portát küldtem, most kémeket küldök. Ottíiknak

megírtam: Litavában feleségét ha kaphatná, — de elhiszem, prsevideálta ezeket, s

azért tétette Mednyánszky Jánost Trencsén vármegyei kapitánynyá. Örömest expediál-

tam volna hadat az nyakában : de kés, — mert nem volt kit, alig tudtam expediálnom

Ebeczkyt ezer lóval, mert bizony igen bádgyadt az had az sok portázásban. Hanem

friss ezer most Rétéi János, — azt fogom küldenem míndgyárt Kis-Tapolcsán felé^

megvizsgálja, és legalább petekírolja a Zsamócza tájíki parasztságot,)) etc. (Archiv,

Rdkócz. VI. 48. l)
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elindított Vendégrl egy megbízott hadnagyot tizedmagával, — már

mintegy portaképen — Nyitra felé. E hadnagy dandárnokától leve-

let vitt Pálffynak, hogy tehát okvetlenül megindul, jöjjön elébe a

tábornagy is tekintélyes ervel, mely netalán vonakodni találó ezre-

dét körülfogni s az átállásra kényszeríteni elégséges legyen. A mint

Pálífy ezt a levelet vévé, — a mi reggeli 8 óra tájban történt, —
csakugyan készült fúvatott, s kivezényelt néhány század rácz könnyú-

és vagy 3000 német nehéz-lovast, némi gyalogsággal; mely hadosz-

lopnak aztán Steinville és Hartleben tábornokokkal személyesen élére

állva, tíz órakor megindula Üzbég és Egerszeg felé a nagy-tapoi-

csányi országúton elre. Ocskay hadnagyát azonban Darázsnak, Szala-

kúznak, a rövidebb úton bocsátá vissza, hírt vinni urának.^

Hat órakor Ocskay László is kivonult több mint 900 jó pari-

pás, jó fegyveres huszárjával Vendégrl, s nyolcz óra tájtt Nagy-

Tapolcsány városában egyesüle Pyberrel és a nemességgel. Kiket

kitüntetéssel üdvözölvén, elhitette az árulásról mit sem sejt kato-

náival : megvan a békessége azért kell most követségképen elkísérni

P'yher püspököt s a nemességet gr. Pálffyhoz t^ Csoda-e, ha a sze-

gény egyszer katona, látva az egyháznagyot s a fényes, elkel
urakat, legkisebb gyanú nélkül hitelt ada vezére szavainak, azon

vezérének, a ki ket annyi véres harczon parancsnokolá ?

Erre az egyesült csapat a Nyitra vizén átkele, s tíz órára Fels-

Elefántra érkezvén, Ocskay ezredét itt kissé megnyúgosztalá ; maga

pedig a püspökkel és urakkal fölmene a pálos zárdába, valószínen

azért, hogy ott a püspök jó ebédet készíttessen a perjellel Pálífy és

ftisztei számára: hadd költhessék el velk 2i prihékség torát! Mert

Ocskayt pártosaival, egykori bajtársaik ezentúl többnyire «pribék^)~

1 Sziuha Ferencz írja Érsek-Újvárból aug. 29-kén Bercsényinek: cAz ellenség

helyben vagyon ; hanem tegnap tíz óra tájban Pálífy János, Stainville és Hartleben

generálisok valamely lovas haddal Nagy-Tapolcsány felé megindultak ; valamely Ocskay

László uram hadnagya tizedmagával s levéllel Pálffynál vala nyolcz óra tájban, a kire

meg is indúlának ; mind német táboron, úgy Nyitra-mellyéki falukon köszönségesen

beszélek, hogy Ocskay László ezerestül labanczczá lett. Van két emberünk a tábo-

ron, — ma várjuk valóságát.)) (Eredeti levél, gyjteményemben.)
ö Ocskaynak elárult katonáiról írván Bercsényi szept. 7-kén Zsembertl Károlyi-

nak, megjegyzi: <<. . .Azt hitette vala el vélek (Ocskay): megva?t az békesség, azért

késérik bé Pyber püspököt.rt (Thaly : «Rákóczi Tár)) II. 231. 1.)
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éknek nevezik vala, a törökvilágból átszármazott kifejezéssel, mely

hitehag}^ottat, renegátot jelent.

Nem sokkal dél eltt megérkezik a nyitrai táboron járt had-

nagy, — már mint a « porta » — Szalakúz fell, jelentvén, hogy a

cs. tábornagy az országúton immár közeleg. Mire Ocskay fellt

fúvat ezredének, a melynek élén maga is, Pyber Lászlóval, az Ele-

fánton talált Bokros Pál ezredessel, (ki a dologba beavatva nem
lévén, azt hivé : ellenségre mennek)^ id. Bossányi Gábor és Sándor,

Hunyady András, Sándor Menyhért, Apponyi János, Jeszenszky

László, Mérey és más nemes urakkal s Majthényi Pál fehér-baráttal

Pálífy elé vonul, Alsó-Elefánton keresztül, Pereszlénynek.

Ez utóbbi helységnél, a Nyitra nyílt, téres völgyében találkoz-

nak, — s csak szép csöndesen összemennek. Ocskay és Pálffy most

kiválnak hadaik élérl, külön helyre nyargalnak ketten, és a csá-

szári maréchal, a bán, a büszke gróf mohó örömmel tárja ki kar-

jait, kezet nyújt és megcsókolja — egykori káplárját, a régi gyilkost

és sokszoros esküszeg szökött katonát, e napon immár cs. ktr.

ezredest!

Az elárult szegény katonaság bámul, s csak most kezdi magát

észrevenni: hányat ütött az óra! Egyszerre egy szegény-legény

kiugrat az ezred soraiból, elkeseredésében kirántja pisztolyát, az

ölelkez Pálífy- s Ocskaynak közéjök l, és azzal kantárt fordítva,

sarkantyúba kapja paripáját; a németek és ráczok utána rugaszkod-

nak a vakmernek, — de be nem érhetik. E bátor kuriicznak pél-

dáját követé azután Bokros Pál, a ki az arczvonal élérl is el tudott

valamikép ugratni, s bevágott a Zobor-hegység kinyúlásainak erdeibe.

Nemkülönben, ama pisztolylövés eldördúltére csak megzúdúl az

ezred hátuljáról, melyet a németek még be nem keríthettek, 2—300

huszár, tüzet ad a császáriakra, — s azzal megfordulván, neki válta-

nak k is lóhalálában a Trencsény vármegye felé vezet útnak.

A többit a németek körülzárják, s Ocskay és Pálífy, szép szóval,

erszakkal, labanczságra kényszerítik ket."^ Azzal az urak felvonúlá-

* F-forrásaink: Bercsényi leveleilS.^^LÓCTiho'Ly különösen a szept. i-jén és 3-ikán

Visktl keltezettek. «Spátayt hogy többen követték, mind ezeltti s mind mostani

írásimbúl is meglátni méltóztatik Fölséged ; s ugyan tegnap érkezett vagy 15 katonája

Ocskaynak, a^ kik beszéllették, mint lett dolgok ? Tudniillik, hogy midn már Pálfify
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nak ismét az elefánti klastromba a cs. tábornokokkal, s borral

pecsételek meg a vérárulást.

indulását portája megvitte : lóra lt hadastul, Pyberrel és több urakkal mentek eleiben

szemközben ; csak csendesen összemenvén, - akkor vette észre az katonaság ; több

kétszáz lovasnál csak megfordult és széltment, de mindinkább Trencsén vármegye felé

szaladtak vissza. Megcsókolta (Ocskayt) Pálffy, és azután külön rugaszkodtak ketten, —
akkor egy szegénlegén katonája Ocskíiynak közikben ltt, s csak elnyargalt, s be sem

érték. Ocskay dolgát egészen Pyber Lászlónak kell tulajdonítani, az ki kicsinhitó'sé-

gétl kétségben esett, s elhiszem, az gyri püspökség csábította. Bokros csak egy

lovon szaladt el.)) (Archív. Rdkócz. VI. 51—58. 1.) — Rákóczi levele Egerbl, szept. 5.

gr. Eszterházy Antalhoz : «Az ellenség árúitatás által Nyitrát megvette, melyen Ocskay

annyira megütközött, hogy azonnal, Píber László persvadeálására, más, Nyitra-vármegyei

nemességgel hitirl, hazájárúl megfeledkezvén, némely tiszteivel és katonáival a csá-

szár hívséget amplectálta.)) (U. o. IL 313. 1.) — Kajaly Pál fhadi bíró írja Visktól

aug. 31. Radvánszky János kincstárnoknak: ((Azon sem kell megütközni, hogy az

átkozott Ocskay László hazáját s nemzetét eláruló Júdássá lett s az ellenséghez haj-

lott, megcsalván némelyeket maga ezerébl s rész szerént ervel rekesztvén oda, s

azért járt oda Pálfiy, hogy azokat kezéhez vehesse ; de in illó actu, a kik nem tudták,

raegpuskázván az ellenséget, eljöttek onnat.)) (Eredeti levél, a b. Radvánszky-levéltár-

ban, Radványban.) — B. Berényi Ferencz naplója aug. 31-ike alatt: «Pálfíy uram

Köröskénynél van, Ocskay 1200 lóval conjungálta magát Ngával; Pyber uram is ott

van, azt mondják : Kglme volt eszköz benne, már három esztendti (?) fáradván

abban. Pyber urammal feles nemes uraimék gyüttek bán uram mellé : Sándor Meny-

hárt, Hunyady András s egyebek.)) Tiell, katonai referendárius, a k. k. Hoff-Kriegs-

rath alelnöke jelenti Bécsbl, szept. 5-kén Savoyai Eugen hgnek: «Die Battaglia von

Trentschin und die daraus befolgte Eroberung Neytras habén bereits guette Effectus

nach sich gezogen ; der Ocskay ist mit sein Regiment, bestehend in 10 Compagnien

und üher goo ixiohlberittenen Hussaren, mit Accord an Herrn General Pálffy herüber-

gegangen ; desgleichen soUe morgen mit dem Besserédy zu Güns auch vorgehen.))

(Eredeti, a cs. k. hadi levéltárban, 1708. nro 9. 3.) — Gr. Pálffy János, a sopornyai

táborról, sept. 5. Eugen hgnek : Múltkor tudósítám Fönségedet Nyitra bevételérl,

"gegenwártig berichte unterthánigst, dass nun auch der Ocskay mit seinen gantzen

Regiment die kays. Gnade aniplectírt habé und zu mir herübergetretten seye. Ich

glaubete auch den Esterházy und Bezerédy schon herübergezogen zu habén, wann

mir solche Éhre von dem bewussten (Heistert érti) nicht missgönnet wurdte.)) (Eredeti

levél ugyanott, 9. nro. 2.)— Medows, angol követ a bécsi udvarnál, jelenti szept. i-jérl

külügyministerének: «One of the leaders of the malcontents, Oskai by name, has sub-

mitted himself and his whole Regiment to the Emperor's Authority. Count Pálffy,

Ban of Croatia, having procured him the Emperor's pardon, has likewise deli-

vered up a castle belonging to the said Count, which the Hungarians were masters

of.» (Archiv. Rákócz. II. oszt. III. köt. 397. 1.) — A KöUnben 1711-ben Marteau-nál

kiadott <f Beschreibung des von 170 1 bis 171 1 gedaureten Aufstands etc. in Ungarn«

czím, tehát úgy szólván egykorú könyvecske, 79-ik lapján 1708-ról olvassuk : cDer

General des Ragoczy, Otzkai langte mit seinem gantzen Regiment in dem Kayser-
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PálíFy szoros barátságot kötött Ocskayval, s uralkodójának még
további kegyeivel, úgymint mihamarabb elnyerend cs. tábornoki

ranggal s nagy érdemrendi kitüntetéssel : a császár képére vert s

akkori mód szerint súlyos aranylánczon nyakbavetve viseltetni szo-

kott vitézi aranyérem ígéretével sarkalá hiúságát, ha magának és

ezredének immár végbe ment eladásán kívül még egyéb « érdemeket*

is szerez ; mikhez gyorsan hozzá kell látni, a míg t. i. melegében, az

els meglepetés alatt lehet.^ És Ocskay, kinek lelkében a szunnyadó

ördög fölébredett, a neophiták ismeretes buzgalmával mohón ajánl-

kozék mindenre : Bottyánnak, st ha lehet. Bercsényinek elfogására

;

Érsek-Újvárnak a helyrség tisztei közt támasztandó viszály általi

kézrekerítésére ; a leghírnevesebb kurucz tábornokok s ftisztek nyil-

vános rágalmazására, becsületes jellemöknek hazug hírek költésével

leend bemocskolására, és így ellenök pártfeleik között gyanú, gy-
lölködés, villongások fölgerjesztésére, — szóval csak a legelvetemül-

tebb árúlóhoz méltó gyalázatos eszközök megragadására, mindenek-

eltt pedig a legközelebbi várak: Nagy-Tapolcsány, Bajmócz, Zay-

Ugrócz azonnali kézhezvételére, s a nyitra nemesek összefogdozá-

sára, stb. A minthogy, — miként látni fogjuk — mindezeket meg
is kísérlé, s részben sikerrel.

Miután tehát a gaz munkához Ocskaynak tüstént hozzá kell vala

fognia : a lakoma a kolostorban nem tarthatott sokáig. Pálífy az átpár-

tolt nemes urakat itt marasztotta, s nekik és az újonnan idekülden-

dknek rizetére az ers és terjedelmes zárdaépületben s a fels-

elefánti kastélyban 200 német muskatérost hagyott ;
- azután ünnepé-

lichen Láger bey Neutra an, und legte sogleicli bey dem Bano von Croatíen, Gráf

Palfi, den Eyd der Treue ab, und wurde von Ihro Kays. Majestát nach einer eigen-

hándig unterschriebenen Begnadigung, sm Dero General- Wachtmeister ernennet.f> —
Egyéb kútfkrl alább, alkalmilag lesz még szó.

1 Ezt az aranylánczot és érmet PálíFy azután csakugyan megszerz József csá-

szártól Ocskaynak: st az egykorú bécsi s németországi hirlapok s utánok a köUni

' Beschreibung^» úgy a « Theatrtim Europaeum,^^ és Tsétsy, Ocskay cs. tábornoki

rangjának viegaddsát is határozottan emlegetik, mindazáltal ez nem teljesült be.

Talán Heister akadályozta meg.

2 f^Azólta ismét vettem portásom levelét, hogy (Pálffy) Elefántban is kétszáz

gyalog németet hagyott, — Tapolcsán várában is.» Bercsényi szept. 2-iki levele. (Archin.

Rákócz. VI. 61. 1.)
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lyesen letéteté a hségesküt Ocskayval, tiszteivel s elárult ezredének

körúlfogatott többségével, mitsem tördve azzal, hogy ez a leg-

nagyobb részre nézve kényszerített, tehát érvénytelen hittétel.

Ezzel Steinville tábornokot egy ezred német lovassal s Ocskay-

nak három századával megindítá Bajmócz vára alá.^ Ezekkel Ocskay-

nak levele volt Marsinszky András bajmóczi parancsnokhoz, kitl —
még mint kurucz dandárnok — hadainak bebocsátását követeli vala

;

a kik után aztán az addig lesben álló németek is benyomultak és az

rséget lefegyverezvén, a várat elfoglalták volna. Ugyanazért nagyon

kellé sietniök, nehogy a bajmócziak Ocskaynak átpártolásáról elbb

hírt vegyenek.

Hasonló, de kisebb csapat indult meg Zay-Ugrócz felé is,

Ocskaynak most vele újra egyesit istentelen czimborája br. Pongrácz

Gáspár és rnagya Pestvármegyey vezérlete alatt, szintén ily nemes

föladattal. Végre a harmadik különítménynyel (détachement) maga Ocs-

kay rándult át Nagy-Tapolcsányra ; s azonkívül holmi apróbb rajok-

ban szerteküldött elegyes ráczok és Ocskay-pribékek, Pyber püspök

utasításai szerint száguldozák be a Nyitra-völgy s Bán környékének

falvait, a nemes urakat összefogdosni, Elefántra hurczolni, és a kuru-

czok közt lévknek kastélyait, házait feldúlni.*'^

Zay-Ugróczon a nagy jámbor úr, az öreg báró Zay Lrincz,

Rákóczinak kormánytanácsosa, épen útra készül vala Egerbe, a feje-

delem által hirdetett tanácsülésekre, midn az új pribékek Ocskay-

nak a várúrhoz szóló levelét küldik be : bocsássa be katonáit, hogy

ezredének ott letett montour-posztóját elhozhassák; de Zay rosszat

1 ((Steinvill, vagy más generális, Bajmócz felé elmene, a kivel három zászlóval

Ocskay labancz katonái elcommendéroztattak. » írja az nap érkezett kém jelentése

nyomán Érsek-Újvárból aug. 30-káról Szluha Ferencz, Bercsényinek. (Eredeti levél,

gyjteményemheji.) V. ö. Bercsényi aug. 30-iki tudósítását Rákóczihoz. (Archív . Rákócz.

YI. 48. 1.)

2 Ottlyk György levele Liptó-Szent-Péterró'l szept. 3-káról a fejedelemhez : (íAz

átkozott Ocskay széltében fogdostatja nemesembereket Nyitra és Trencsény vár-

megyékben, és esküdteti császár hségire.)) (Eredetije Vörösvdrott.) Ezzel egyezleg

írja Csajdghy János dandárnok is Bercsényinek tJjvárból szept. 19-kérl: (mert ezen

ház-betör eró'szakoskodás és rablás hosszabb ideig tart vala,) ((Nincs most a laban-

<;zok közt, ki annyit ámlkodnék és hamiskodnék s kumczok jószágit prédáltatná,

mint Pyber László az püspök. Nagy-Szombat várossá mind szidja s az egész káptolom

is.)) (Eredeti, az Országos Ltárban.J
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sejtvén, — nem ment rá a lépre. Érdekes lesz t magát hallanunk,

a mint a Révayak Blatnicza-várából (Túrócz) szept. 8-kán költ leve-

lében a kijátszott csínt élénk színekkel festve, elbeszéli a fejede-

lemnek :

«Hogy Felséged parancsolatjára — írja az sz fúr — egri gy-
lésre el nem mehettem, nem egyéb az oka, hanem az akkori nagy

lárma, mely esett Nyitra-várának véletlen és hirtelen feladásával és

Ocskaynak hazájátúl való elállásával. Soha életemnek rendiben oly

lármát és confusiót emberek között nem láttam, mint akkor volt

;

azt tudták, hogy már az egész világ fenékkel fordul ! Az ellenségnek fel-

nyomúlásával elrémülvén az emberek és nem tudván hirtelen miként

magokat salválni, — talám földben is bújtak volna, ha lehetett volna

;

ahhoz járult az a sok dúlás-fosztás : a ki kit elétalált és bírhatott

vele : semmi Péter bátya ! . . . csak fölverte és mindenébúi kiforgat-

ván, meg is ölte.

Engem is Ocskay mely álnokul akart Pálffy kezébe ejteni, leve-

lébl méltóztatik Felséged megérteni.^ Pongrácz Gáspárt rendelvén

maga fstrázsamestere (Pestvármegyey) mellé, egynihány száz lovas-

sal várunk felé küldte, oly szín alatt, hogy az nálam lév mundír-

posztóért bébocsássam ket a várba, — akkor engem megfogjanak

és mindenünkbi prédát hányjanak.

De az Úr-Isten megszégyenítette ket ; mert észrevévén hamis-

ságokat : csak ízibe a vár eleibe rakattuk a portékát, és az hidakat

(a várárkok fölött) felhányván^ kapukat felvonván, fegyvert fog-

tunk ; és úgy bé nem gyühetvén az várba^ gyalázatossan el köllett

menniek,*^ leseket hányván mindenfelúl: ha kimegyek a várbúi, kéz-

1 Ocskaynak ezen Zayhoz intézett s ez által Rákóczinak beküldött levele ma
már hiányziií.

2 Rosszul volt tehát értesülve Ottlyk ki ssept. 3-iki levelében a za^^-ugróczi

esetrl így ír : «Zay Lrincz uramot is megcsalták (az Ocskayantisok) ; éppen hogy

készült indulni Felséged után, kezökhez kerítették, és a várba bementek.)) (Eredetig

Vörösvártt) Valamint hibásak a Berényi-napló, a Theatrum Europaeum és Koli-

novics Ugrócz várának Ocskay általi elfoglalását állító, alábbidézend adatai is, hacsak

k Ugrócz alatt nem a nagy-ugróczi várkastélyt értik; mert egyik sem mond Zay-

Ugróczöt. Nagy-Ugróczról azonban, mint nagyon gyarló ersség helyrl nem hisz-

bzük, hogy rség lett volna benne. De továbbá még szept. 4-kén Nagy-Ugróczról is a

kurucz Bossányi János ír Bercsényinek.
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hez keríthessenek. De az Ür-Isten mégis megsegített, hogy elgyü-

hettem ide Blatnicza-várába, egy kis bátorságosabb helyre. Maga

Pálífy elefánti kalastromban várakozott Pongráczra, mondván, hogy

egy madárkáért küldött^ úgymint érettem, — de az Ür-Isten még-

sem engedte neki végbenvinni gonosz szándékját. Hallom, igen hara-

gudt, sokat is fenyegetdzött ellenem ; kire nézve egy kevéssé kíván-

tam elállanom láb alól, míg Isten jobbra segíti dolgunkat.))"^

Míg Pestvármegyey a Zay-Ugrócz alatt mutatkozott csapat egy

részével visszasietett Elefánt felé : addig Pongrácz Gáspár a többi-

vel Trencsénynek fordúla Ocskay nejéért^ hogy t gyermekeivel,

cselédivel, marháival, és férjének sok prédált holmiját hurczoló tár-

szekereivel Kaszáról — hangyán már Illavára be nem lopódzott,

vagy férje e küldöttjének eleibe nem jött — elkísérje jó fedezet

alatt a császári táborra. Annyi bizonyos, hogy — mint látni fogjuk —
Pongrácz kíséré t le pár nap múlva Trencsénybl, midn Belez-

nay a födözetre rácsapott s Ocskay portékáiban gazdag zsákmányt

ejtett. Igen valószín tehát, hogy Pongrácz Gáspár ekkor ^ t. i. Zay-

Ugrócz köri jártában fordult föl Bán és Trencsény-Hévvíz felé a

kaszavári útra, az asszonyért. Üthette már ennek nyomát Bercsényi

Lietava várában ; rég kiröpült onnét a galamb

!

Mialatt ezek Trencsényben, Ugrócznál történnek vala: az Ele-

fántról 28-kán délután Nagy-Tapolcsányra indult Ocskay, négy szá-

zad új labanczczal és ráczczal az ezen mezvárostól nyúgotra egy

órányira fekv hasonnev hegyi vár alá megy, — s még kurucz

dandárnoknak színlelvén magát, parancsot ad Czelder Orbán bent

lév hadnagyának, «hogy a hajdúkkal együtt mindgyárt lejöjjön; kik

mintegy hatvanan voltak. Azok szegények lejöttek, nem gondolván,

hogy emezek már labanczok ; » s hát a fegyvertl csak fosztogatni

kezdik vala a gaz pribékek, elsben a tiszteket. «Ezt látván a hajdú-

ság (nem hiába, hogy a h Czeldernek valának vitézi!), fegyvert fog-

tak, és tüzet adván egynehányan, Ocskay embereit confundálták és

kettt a katonáiban mindgyárt lelttek.)) Áttörték magokat, s zárkó-

zott oszlopban haladva, vitézül ellenkeztek, és «úgy jöttek el nagy

* Aláírva : aLaurentius Zay m. p. Dátum in Arcé Blatnicza, 8. Septembris 1708.

(Eredeti levél, az Országos Levéltárban Budán.)

Thaly K. : Ocskay László. I. 20
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becsülettel: jóllehet Ocskay négy zászlóaljával három mértföldnyire

üldözte ket: de nem tehetett semmit is rajtok, — csak eljöttek

becsületesen és Urbán Czelder urammal tegnap (szeptember 2-kán)

conjungálták magokat »> Liptóban. «Ezen hívségökért — írja Ottlyk

fudvarmester Liptó-Szent-Péterrl szept. 3 -kán Rákóczinak— minek-

eltte Felségedtl nagyobb jutalmat vegyenek, megköszöntem jó

viseléseket s egy hópénzt mindgyárt adattam nekiek ezüstpénzúl.»^

íme, ily hséget és hsies elszántságot tanúsított Czeldernek ez

a maroknyi hajdúja, Ocskaynak ádáz hitszegése s mint labancznak

els hadi próbája ellen

!

PálíFy német rséget helyezett a másnap megszemlélt Tapol-

csány-várába,- melynek ily gyors elfoglalását csakis Ocskay orczát-

lan perfidiájának köszönheti s köszöni is vala.^ De a tapolcsányinál

jóval nagyobb és fontosabb bajmóczi várnak ilyes meglépése nem
sikerült. Ugyanis a Nagy-Ugróczról Pyber csábításai elül aug. 27-kén

elmenekült ifjabb Bossányi János lóhalálában nyargalván a dolgot

megjelenteni Ottlyk után: ezt másnap reggel Túróczban Tót-Prónán

éré utói. S a fudvarmester rögtön futárt indíta Bercsényihez, azon

1 Ottlyk, ugyanazon levelében.

2 «Az átkozott Ocskay kicommandérozta Tapolcsán várábúl az gvarnizont, és

németeket vitt belé.^) (Bercsényi Visktól, szept. i-jéról. Archív . Rákócz. VI. 55. 1.)

3 Berényi Ferencz naplója, aug. 30-kán : eAz ittvaló (Pozsony vármegyei) vice-

ispánnál volt ma olyan szó, hogy Ocskay regimentesti ideállott és Bajmócz s Tapol-

csdny várát föladta bán uramnak.)) S lejebb: «Csak confirmáltatik azon hír, hogy

Ocskay idegyütt és Tapolcsdny, s már most nem Bajmóczot, hanem Ugrócz várát

mondják, hogy föladta.)) — Kolinovics-néX olvassuk: ((Ladislaus Ocskayus, tam animo&e

antea förtiterque Rákóczy partes tuitus, totque damnis Austrise Moraviseque illatus, ac

csedibus in Germano milite quaquaversum excercitis clarus, cum tota sua equestri

légioné, in Csesareo-Regia sub Nitrise conspectu castra, die 29. Aug. sponte se sistit

et juramento fidelitatis in manus PalfiFy deposito, suum Csesari servitium offert, atque

quo majora secutura fidelitatis argumenta edat, Tapolcsánium, Ugróczüim cseterasque

arces recipére adjuvat.)) (Hist. Libri XII. 710.) — A frankfurti « Theatrum Euro-

paeum» : cDem Otzkai, Generálén der Rebellen gelang es besser, (mint t. i. Bezerédy-

nek) als er sich mit seinem ganzen Regiment in dem Kays. Láger den 31. (29.) Augusti

einfand, alsofort auch dem Pálffy den Eyd der Treue ablegte, desgleichen zu derén

wtirklichen Beweisthum Tapolcsány, Uricz (Ugrócz) und Wojnicz (Bajmócz) einraumte,

dargegen ihm Kays. Majestát eigenhándig unterschriebene Begnadigung zusandten,

selbigen auch zum General-Wachtmeister declarirten, in welcher Charge er bald gute

Dienste wider seine vorhin gewesene Cameraden that.))
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fölül tüstént írt a gondjaira bizott fels-nyitrai és trencsényi várak

parancsnokainak, Bajmócztúl kezdve föl Ledniczéig: Ocskaynak többé

ne higyjenek, már nem Rákóczi híve, elpártolt; ellenségül tekint-

sék, lövessenek reá és pribékjeire I^^

S Ottlyknak e gyors és hasznos intézkedése menté meg Baj-

móczot, mely is Prónához közel lévén, az intelem még jókor oda-

érkezett. Minek folytán e vár Ocskaynak Steinville-el odament pár-

tosait lövésekkel fogadá. Eredmény nélkül voltak tehát kénytelenek

visszafordulni a Za}^-ugrócziakként, csak a nemesek falusi udvar-

házainak prédálásában tölthetvén útközben kedvöket.

Pálífy aztán Tapolcsányt megszemlélé, s aug. 29-kén ismét föl-

mene Ocskayval az elefánti zárdába ebédre ; ennek végeztével 3000

lovasát az elárult hat századdal szaporítva, visszaindúla Nyitra felé.

Az Ocskay-félék képezték az elcsapatot. S e két órai hadmenet

alatt érdekes eset történt. Bercsényinek aug. 30-iki levelében, —
melynek elején még kételkedni szeretne Ocskay labanczczá létele

fölött, — olvassuk, hogy épen írása közben érkezek vissza a viski

táborra amaz apró kémszemléz csapatainak egyike, melyeket Nyitra

tájára aug. 28-kán este, Bottyán tudósításának vételekor kiküldött

vala, és jelenté: Nyitrához érkezvén, már hirét hallak « Ocskay kutya-

ságának;» általmenének tehát a Zobor nyújtványán Darázsnál, Ele-

fánt felé, s onnét a hegyekrl jól látták, midn 29-kén délben PálíFy

a klastromba bement s a nemes urak eléje jövének. Haliák, hogy

Ocskay már elbb (28-án) Pereszlénynél csatlakozott hozzája. Dél-

után pedig, midn még mindig ott a hegyekben leskeldnének, —
egyszer csak szemben akadnak a Nyitra felé visszanyomúló Pálífy

elhadával : Ocskay újdonsült lahanczaivaL Ocskaynak egy Kecs-

keméthy Mihály nev önkéntes hadnagya, a maga szakaszával lövöl-

* Ottlyk, Tót-Prónáról aug. 28-káról Bercsényihez, s Rózsahegyrl aug. 29-kérl

Rákóczihoz irott leveleiben. Különösen ez utóbbiban így ír : «Ha nem tettünk volna

annyi sok consideratiót benne : kezemhez kerítettem volna (Ocskayt), a mint F-
Generális uramnak megírtam vala. Már most mind Ocskay s Luasinszky ezeré oda

lesz, — de azonkívül számítalan sok embert elcsábítja; jóllehet megírtam tegnap

m.mdenfelé, mind Bajm.óczra, mind a több praesidium^okra, hogy ó w,dr nem Felséged

híve, hanem ellenség, azért ne higyjenek nekie ! Köszönöm Isten után ifiú Bossány

János uramnak, hogy eljött mint igaz magyar tegnap Tót-Prónára és ezeket meg-

jelentette, másképen magamot is megcsalhatta volna./) (Eredeti levél, Vörösvártt.)

ao*
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dözve utánok rohan, s midn a fócsapattól már jó messzire haladtak^

egyszer rajok kiált: Megálljatok ! Megállnak, és Kecskeméthy mint

régi bajtársakhoz, igy szól hozzájok : «No illyen -d^^Xd.^ csak menjetek

el s vigyázzatok magatokra^ mert minket már eladtak f))^

Eléggé jellemzi ez az új labanczok azon becsületes részének

hangulatát, kik a dologrúl ellegesen mitsem tudva, ártatlanul csa-

lattak trbe s erszakkal tétették le velk a hitet. Azok ugyan, kik

a kényszerített eskü megszegését nem tárták lelkiismeretben járó

dolognak, naponként ketten-hárman, tízen, húszan, st ötvenenként

is szökdösének vissza, a mint módját ejthették; bár ráczok és néme-

tek nélkül nem igen bocsátják vala ket, gyanúpörrel élvén hüségök

fell. A ki pedig a kényszerített eskütételt is komolyan vette, mint

pl. Kecskeméthy, — látjuk, hogy az is szégyenlé helyzetét, s jószán-

tából nem üldözé a kuruczokat, st jóakaratúlag intette vigyázatra.

Bercsényi csakis ezen Kecskeméthyvei beszélt portyázok jelen-

tése után, továbbá Ottlyknak ugyanakkor vett levelébl gyzdött
meg teljesen Ocskay hihetetlennek tartott elpártolása valóságáról.

« Tegnap délben ment bé PálíFy, szemök láttára Elefántra az kalas-

tromban, az egész vármegyék nemessei eleikben mentek (Pálffynak

és Ocskaynak), — ez már^ Kegyelmes Uram, bizonyos, Ocskay, az

átkozott, Pereszléntt egyezett meg PálíFyval . . . Majd mindgyárt hírt

^ pátenseket bocsátok^ hogy az kutyáiul való ámitottaknak légyen

grátiájok kik visszatérnek^ és másik pátens által az elpártoltaknak

szabad prédára bocsátom mindenöket. Ezzel már kénytelenek vagyunk,

mert csak csendesen ha hagyjuk ezen dolgot: terjedni fog ezen rossz

nagyon. — Eddig írván levelemet, íme, micsoda levelem érkezek

Ottliktúl, accludálom Fölségednek. Már nincs miben kételkedni, hogy

Istennek a bosszúálló súlyja fenyeget bennünket; mindazáltal még-

sem desperálok. Réthey Jánost Kenyheczyvel már elküldöttem nyo-

mára vigyázni Pálfifynak, ha Bajmócztúl (csak Steinville járt arra)

merre fordul ?»-

1 Archív. Rdkócz. VI. 49. 1.

2 Bercsényinek Visktöl aug. jo-ikáról Rákóczihoz irott levele. (Az idézett he-

lyen.) — Ugyan e napon tudósítá Bercsényi a történtekrl Sréter János tüzérségi

finspectort is Beszterczebányára : ((Tegnap bizonyos reportuniom érkezett, hegy az.

ellenség Elefánt felé nyomult, s Ocskay — a ki ez elmúlt napokban kutyává lett —
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Ottlyknak itt említett levele szintén reánk maradt, s érdemes,

hogy néhány pontját megismertessük; mert ha valakinek, úgy bizo-

nyára az Ocskay árúlási szándékát rég fölfedezett, t folyton éber

figyelemmel kísér, ellene többszörösen óvó s a hitszegt még ideje-

korán elfogni ajánlkozott fudvarmesternek volt joga ily szemrehányó

hangon kezdeni gr. Bercsényihez intézett sorait:

i^ Abban estünk, kit jövendöltem^ — Ocskay labanczczá ltt

hadastul. Ma (aug. 28.) Pyber László, Hunyady András, Bossányi

Gábor és többen is Nagy-Ugróczrúl indultak PálíFyhoz, Nagy-Tapol-

csántt ma fognak megegyezni. Ezeket hozta iffiú Bossányi János,

most lóhalálában; jelen volt mikor Pyber uram Nagy-Ugróczon tet

is arra hítta s mutatta Ocskay levelét, kiben expresse írja, hogy

Tapolcsántt megvárja és együtt mennek PálíFyhoz. En most irok

mindenfelé várakba : vigyázzanak, Ocskaytúl oltalmazkodjanak. —
Itt a vármegye (Túrócz) hada oszol, de ha meghallják Ocskay dol-

gát, — annálinkább elvonódnak. En is indulok ez órában Liptóba,

nem akarok kezet fognom véle. Az istenért, valami lovas hadat

commendírozzon Ngod: mert bizony félek, hogy föl ne gyújjön

(Ocskay) ezeken az vármegyéken Lcse felé. En Liptóban mindent

elkövetek, insurgáltatom viritim a népet, — bár csak azt megoltal-

mazhassam ! Pálífyval az ki gyün, nincs több 3000 lovasnál ; csak

volna kivel : ezen egy hajnalban könnyen feladnánk ! P. S. Bezerédy

fell is azt kezdem hallani. Isten, verd meg a hamislelkket Iw-^^

Másnapi levelében pedig megjegyzi még: « Eléggé titkolták

volna az átkozott Ocskaynak labanczságát egy részen, de még Létava

minden bizonynyal megegyezett volna véle. Ocskaynak hitetlenségén meg ne ütközzön

Kegyelmetek, — nemsokára megbánja istentelen cselekedetit ! Én ugyan nem hiszem,

hogy bányavárosoknak fordulna, inkább Bajnócz felé való nyomakodását supponá-

lom, — mindazáltal Kegyelmetek jó és serény vigyázassál légyen. Egyébiránt Kegyel-

metek petekírozására Réthey János colonellus uramat az öszvegylt ezerével Szent-

Benedek felé expediáltam.)) (Eredeti levél, néhai id. Kubínyi Ferencz gyjteményében.)

* Ottlyk György Tót-Prónáról, 1708. aug. 28-kán Bercsényinek. (A levél erede-

tije az Országos Levéltárban.) Erre hivatkozik Ottlyk Rózsahegyrl aug. 29-kén

Rákóczihoz intézett levelében: ^(Tegnapi stafétán Fö-Ge7ierális Uramnak is írtam,

ezekról.f) És ezen utóbbi, aug. 29-iki levelét, magától a hírviv ifj. Bossányi Jánostól

küidé el a fejedelemhez, hogy szóbelileg bvebb jelentést is tehessen Ocskay labancz-

ságáról, s dicséri t: ((discretus, becsöletes iffiú; olyan dolgokat is bíztam reá kinyi-

latkoztatni Felségednek, kiket pennára nem bízhattam.yi (Eredeti levél Vörösvártt.)
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alatt sok öszveszcrzett bitangé prédált portékáját fölverethettem

volna, de nem volt kivel. ^^

Bercsényi, az Ocskay által elárultak visszatérni hajlandó részé-

nek a visszaszökésre annálinkább leend fölindítása czéljából szük-

ségesnek említett kegyelmi pátensét csakugyan még azon aug. 30-kán

vagy 31-kén kibocsátotta, a következ erteljes és Ocskay jellemére

fölöttébb bélyegz irálylyal

:

<(Gróf Székesi Bercsényi Miklós, stb. Adatik tudtokra és érté-

sekre mindeneknek, valakik ezen pátens-levelemet látják, olvassák^

vagy olvastatni hallják. Hogy noha az hitetlen árúié Ocskay László,

nem gondolván sem istenével, sem lelkével, sem az confoederatióra

letett kemény hitével; nem emlékezvén arrúl is, hogy sárbúi, por-

búi emeltetett fel mostani íiemzetséges hadakozásunk alkalmatos-

ságával, s 77tennyi sok javával élt édes hazánknak; annakfelette

nem szánván sem nemzetét, sem édes urait s atyjafiait, — mind-

nyájunkat édes hazánkkal együtt, mint Júdás a Krisztust hitet-

lenül elárulni, vérünket szomjúhozó s hazánk megesküdt ellenségé-

hez hajlani, és magával együtt többeket is sokakat az confoederatió

hívei közül álnokul elcsábítani, s akaratjok ellen is alattomban az

labanczságra odarekeszteni s keríteni nem irtózott. Minthogy penig

ezen hamis árúitatása által sokan az igaz magyar hazafiai közül er-

vel kénteleníttettek elpártolásra : valaki azért viszont maga közinkbe

való jövetelével két hét alatt igaz magyar hitének megemlékezésé-

vel megtér, — semmi hántása és büntetése nem lészen; ellenben

minden mentség nélkül mint hazának árúlója s hitiszegett bünteté-

sét várhatja, valakit az maga hamis hiti, Isten által kézbe juttat.))^

Ezen falukszerte kihirdetett kegyelmi pátensnek meg is lön a

maga kívánt hatása, — a mint látni fogjuk. De elbb vissza kell

térnünk ismét Ocskayhoz. O Pálífyval aug. 29-kén délután érkezett

be a nyitra-köröskényi cs. táborba, hat század-zászlóval, tehát mint-

egy 5—600 emberrel.^ Alezredesérl Blasskovich Istvánról megjegy-

1 Ugyanott.

<l Fölül: ((Anno 1708. Augtist.» Alól: ((Grationalis pátense Ocskayantisoknak.»

(Bercsényi cancelláriáján készidt egykorú másolat, félíven, gyjteményemben.)

3 Szluha Ferencz írja Újvárból, aug. 30. Bercsényinek: ^Német táborbúi gyütt

emberünk ott tegnap látta, a midn Ocskay hat zászlóaljával, Bossányiakkal és más
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zend e helvütt, hogy ó minden valószínség szerint be volt avatva

dandárnokának árúlási tervébe; a mint is Blasskovich a Fehérhe-

gyeken túlról ugvanezen napokban visszatérvén századával : tán épen

a kitzött napon, ú. m. aug. 28-kán is, Ocskay módjára, Pálflfy

vára Vörösk alá vezeté századát, s letette velk a hitet császár

húségére. De szépen megjárta; mert a midn ezredéhez Nyitra felé

indulna : az ekkor tájban pár század labancz huszárjával Szered várá-

ban állomásozó gr. Eszterházy József cs. ezredes észreveszi t, s

nem tudváyi^ hogy Blasskovich már labancz: reárohan, csapatát

rútul széjielveri, magának is az alezredesnek paripáit elnyervén, úgy,

hogy az árúIó csak gyalog bujkálva menekülhetett be Vöröskre."^

Tehát a sors ilyen hamar visszafizeté Ocskaynak az általa a nagy-

tapolcsányi kurucz rséggel zött gyalázatos alakoskodást.

Ocskay Lászlónak, alighogy beérkezék PálíFyval a köröskényi

táborra : már néhány óra múlva új szolgálatra kellé mennie. Ugyanis

az áruló jól tudván, hogy volt vezényl-tábornoka, az öreg Bottyán

János, hadainak csak csekély és fáradtabb részével fekszik — maga

is betegen — Garam-Szent-Györgynél: azt hivé, hogy hitszegésével

szerzett érdemeit még egy igen jelentékenynyel, — e hírneves tábor-

noknak meglépése- s foglyul vitelével gyarapíthatja. Pálflfy tehát

aug. 29-kén este 1500 lovas és 500 gyalog-németet vezényelt ki

valamelyik cs. tábornok alatt Ocskayval, — kétségtelenül ennek

pribékjei kalaúzsága mellett, — hogy éjjel a Garamhoz menve, haj-

nalban lepjék meg Szent-Györgynél és fogják el a híres vitéz, de

Nyitra- és Trencsény-vármegyei nemességgel beérkezett. PálflPy is visszatért.)) (Eredeti

levél, gyjteményemben.) Ezzel összhangzólag említi Bercsényi, aug. 30-iki levele végén:

((Berthóty István uram clavissel írja : bizonyos embere volt az német táboron : tegnap

bém,ent Ocskay hat zászlóval; Baloghot és Somogyit kérdezték, — az szemem eltt lesz.))

{Archiv. Rákócz. VI. 51.) — Kajali Pál is újságolja Visktl aug. 31-kén Radvánszky

Jánosnak: aPálffy vagy 3 regimenttel elindult volt Tapolcsány felé, de megint vissza-

tért Nyitrdhoz, s mind együtt vagyon még ott a német tábor.)) (B. Radvánszky-

levéltár.) Minthogy pedig Ocskay PálfiFyval aug. 2g-kén vonult be elárult ezredének

ekkor még mellette maradott részével a császári táborra : Kolinovics hiheten azért

teszi nyilt átpártolását — noha hibásan — ezen napra.

* Berényi-napló, szept. 2-kán : (íBlaskovicsot Eszterház József uram már akkor

verte vagy verette föl, az mikor már visszagyütt volna az hívségre ; az lovait is el-

nyerte, azután gyalog ment Vereskbe.))
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most kórágyon sínld kurucz vezért, s másnap térjenek vele

vissza.^

Vissza is tértének, hanem — Bottyán nélkül. Mert tudjuk már,

hogy ezen óvatos tábornok, a mint aug. 28-kán este az Ocskay mel-

ll Vendégtói elosont becsületes hadnagy- és zászlótartótúl az áru-

lás els hírét megérté, — dobot üttetett, és mindjárt másnap reg-

gel a tompái, illetleg viski táborba Bercsényihez vonult; kitl aztán

Egerbe kéredzék, hogy ott gyógyíttathassa magát, mivel attól tar-

tott : ha a táborokban fetreng, közel az ellenséghez, a gaz Ocskay

addig mesterkedik, míg magával jótehetetlen kór állapotában Pálffy

kezébe játszsza.'' A mi bizony nagyon könnyen megeshetik vala, ha

még csak 24 óráig is Szent-Györgynél marad. Ekként azonban, a

mint cselekedett, Ocskay szeme koppant, s a szent-györgyi üres

táborhelyrl még üresebb kézzel kellé Nyitrára visszaballagnia. így

tehát itt is csak úgy késn járt, mint Bajmócznál.

1 Bercsényi aug. 30-iki levelének utóirata: «Csak szaporán gytin már Ocskay

labanczságának hire. Éppen most érkezek két katonám egy dánussal, kinek fassiója

:

tegnapeltt (tegnap helyett) ment ki (a nyitrai táborrúl) 1500 lovas commandérozva

és 500 gyalog valami magyar generális eleiben Ocskay, hogy bevigyék; úgymint ma
kell \4sszatérniek.)) (Archív. Rdkócz. VI. 50. 1.)

2 Bercsényi, aug. 29. és 3o-iki leveleiben : ((Bottyán Egerbe kéredzik tlem ;
fél,

kézbe adják. Fekve hurczoltatja magát, — ereje nincs. Mikor Ocskay labanczczá lett

hírit meghallotta tegnap : dobot üttetett, hamargatott, elhitette magával : rajta hozza

Ocskay az németet. ^^ (ü. o.)
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Az Ocskay árulása folytán keletkezett els megdöbbenés és zrzavar a fels vármegyékben. Az

érsek-újvári rség rendíthetlensége s fölbuzdúlása ; Ocskaynak csábító és hamisan vádoló, hamisan

esküv levele Berthóty Istvánhoz. — Az újváriak példájára Bottyán, Csáky, Ebeczky, Babócsay

s az egész tábor újra hséget esküsznek a hazához, s bosszút lihegnek Ocskay ellen. — Beleznay

Ocskaynak rablott kincseit elnyeri és labanczaiból jól levág; a közöröm e felett. Ocskay ezrede

Bokros Pálnak adományoztatván, újra szerveztetik. — Ocskaynak becsülete végkép elvész, a né-

metek is csak «selmá»-nak hivják; sztropkói jószágát Babócsay kapja; e jószág leírása.

A mily híres neve vala Ocskay Lászlónak mindenfelé : ép olyan

nagy megdöbbenést, zavart, st lehet mondani, — az els napokban

a tömegnél páni rémületet idézett el váratlan elpártolásának híre,

annálinkább, minthogy Nyitra bukását rögtön követé. Kivált a közeli

vidékeken: Nyitra, Túrócz^ Trencsény vármegyékben,— mint b. Zay-

nak már idézett jellemz levelébl is láttuk — leírhatatlan volt a

félelem és zavar. A falukon szerteszét kóboroltak egyrészt az árúló-

tól kiküldött pribékek és ráczok, másrészt a mellle Pereszlénytl

elszakadt katonaság kisebb-nagyobb csapatai, fejetlenül, fegyelmet-

lenül; s ki kurucz, ki labancz képében fosztogatták, rabolták az

urak, nemesek házait, verték föl a szent helyeket, nyomorgatták a

népet."^ Az ország be messzire elrémült; a Zsarnóczához gyjtött

Zólyom- s Bars-megyei népfölkelés, úgy Petrczy és Ottlyk nagy

bajjal összecsoportozott vármegyei insurgens hada, csak elszéljedt

* L. Ottlyknak s Csajághynak aug. 28-ika alkalmából már idézett leveleit; to-

vábbá A^c^^;' i'l/^a^ is írja Privigyérl szept. 2-káról Bercsényinek: « Itten váltig nagy

rémlésben vadnak, mert mennyire az ellenségti, de jobban az Ocskay László elszél-

jedett katonáitúl, — rettenetes fosztogatást tesznek, úgy annyira, hogy két felé kell

vigyáznunk.)) (Országos Levéltár.) Végre a Berényi-7iaplóba?i olvassuk : «Az Nyitra mel-

lett rakva vannak az faluk kuruczokkal, minden embernek prédálják az jószágát, azért,

hogy Ocskay fölszedte volt az hívségre magával. Azok közül az kik elgyüttek volt,

már sokan \dsszamentek. Húznak-vonnak mindenfelé, ki kurucz, ki labancz képében

;

ide (Pozsonyba) is behoztak ma az vármegye katonáiban, az kik kuruczok képében

fosztogattak.)) (Szeptember lo-ke alatt.)
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hazaJ Maga a fudvarmester Túróczból, mint láttuk, Liptóba hátrált;

mások ^polgáriak) még Losonczrúl is elkezdtek mindenesti szaladni

Beszterczére, a beszterczeiek Lcsére,- félvén, hogy Ocskay Baj-

mócz fell reájok visszi a németet. «Ezek a vármegyék — írja Ottlyk

Rózsahegyrl aug. 29. a fejedelemnek — mind jobbára eloszlottak

erre a hírre nézve, holott publice referáltam (tán épen ez is volt a

baj \) Ocskaynak gazságát és selma cselekedetit, kiket maholnap még
az ellenség is megjutalmazza szokott tyranusságával. En mindenfelé

keménven intimálok : valaki fegyvert foghat, jöjjön hozzám, és a ki

nem arra való, menjen Fölséged után, confoederatióhoz való hites

kötelességünk szerint. Nem ártana, Fölséges Uram, ezt az egri gy-
lést (a kormánytanács ülését) máshová transferálni; mert valami-

ként az ellenség elbízván magát. Fölséged és F-Generális Uram
személyeire vadni (vágyni? vadászni?) fog, — azért nem kellenék

Fölségednek sokáig egy helyen lenrii. En a föld népéhez éppen

1 B. A?idrdssy PdlSelm.eczTÍ szept. i-jéról írja Bercsényinek: ((A bányavárosok

is Ocskay labanczságátul megijedtek, kire nézve nem örömest mennek ki a passusokra.))

Hasonlókép hv. Petroczjy István ielenti Rózsahegyrl, szept. 2-kán Rákóczinak. ((Én Fel-

séged parancsolatja szerint ezen Liptó, Árva és Túrócz nemes vármegyéket felültetvén,

kivittem volt Bajmócz tájékára, keményen írván Nyitra vármegyére is, hogy Felséged

parancsolatja szerint mellém jött volna; de azon vármegye nagyobb részint, — elhittem,

fispánja (Pyber püspök) persvasiójábúl — elpártolásrúl már gondolkodván, egy sem

jött mellém. Én mindazonáltal a feljebbírt három vármegyével, hoffmester Ottlik uram-

mal s ö Kglme mellett lév karabélyosokkal és cavaljérokkal Nyitra várának meg-

vétele titán is ott vigyáztam, míg bizonyos hírem nem érkezett, hogy Ocskay is alatt-

valóival labanczczá ltt. Kire nézve ezen vármegyéknek velem lév nemessége meg-

rémülvén, hogy említett Ocskay tudván ezen vármegyéknek csínját-bínját, tartottak

attúl, hogy maga mellé vévén valamely részét az ellenségnek, fel ne prédálja szegé-

nyeket s legkiváltképpen pedig házok népét rabságra ne vigye vagy valami más gya-

lázatban ne ejtse, (Ocskayhoz méltó suppositum
;

jól ismerték t !) meg nem tartóz-

tathattam ket, hogy kiki az háza népérl gondoskodni nem ment volna. Ahhozképest

én is elnyomúltam onnét ide Rosembergre, legkiváltképen azért, hogy újonnan fel-

szedjem ket, és a mennyire ernk engedi, gátoljuk az ellenség elmenetelit ; az mint

is már Túrócz vármegyebéliek ifjabbik Révay Mihálylyal alkalmas csuportocskával

bent vannak azon vármegyében és mindenfelé vigyáznak, Liptót és Árvát pedig holnap

felültetem és visszamegyek Bajmócz tájékára.)) (Eredeti lev., az Orsz. Itban.J

2 Bercsényi szept. i-ji levelébl: aLátvdn az zsibongásókat, már én ide (Visk-

hez) szállottam, ad (locum) securum. — Bulyovszky, kicsoda Losonczrúl Beszterczére

szaladt mindenével, mikor az bányákat félték: Radvánszky Lcsére,)) etc. (Archiv-

Rákócz. VI. 52—54. 1.)
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nem bizok^ és vármegyékhez nem sokat, kik most is kígyót-békát

kiáltnak (Ocskaynak idejekorán való el nem fogatásáért ?) F-Gene-

rális uramra. — Itt Liptóban, Árvában az passusokat ersen bévá-

gatni akarom, válogatott embereket föld népével conscribáltattam és

insurgáltatom. Bárcsak ezer lovas jöhetne onnan, hogy portázna

ellenség felé, — azoknak volna nyeresége az elpártoltakon is; mert

a mint látom, ezzel a mi istentelen hadunkkal nem boldogulunk.

Feltett czélja az ellenségnek az: hogy^ ha Újvárat megveszi (rémül-

tükben íme, már e hatalmas ersséget is féltik vala !) mindjárt Eger

alá megyén; azt is expresse megmondotta generál PálfFy, hogy

Tiszántúl való földön fogják tölteni bosszújokat, egy fegyvervisel-

nek sem akarnak megkegyelmezni,)) etc.^

Élénken mutatja ezen idézet az els megdöbbenés okozta zavart

s ijedelmet, melyrl még hatod napra is ekként sóhajtoz Ottlyk:

« Megvallom, Kegyelmes Uram, több kárt tett Pyber püspök és

Ocskay labanczsága^ hogysem miítt ftrencsényij megverettetésünk t^

De, — teszi hozzá vigasztalódva — hiszem Istent, abbúl is meg-

segít, és a hamislelkúeket országunk csúfjává teszi! Ügy látom,

Luzsinszky egy gyékényt vonszon Ocskayval; (ez nem volt igaz!)

mert midn óberst-lajdinantját kívántam kétszáz lovassal hozzám

expediáltatni, — nem engedte, (Trencsényben volt szükség reájok,)

hanem csak szegény maga, harmadmagával eljött; elküldtem ugyan

tiszteinek levelemet, elválik: ha utánam jnek-é? Várakat jó dispo-

sitióban hagytam egész Bajmócztúl fogvást Ledniczéig, azokat nem

1 Eredeti levél, Vörösvártt.

2 Ezzel összhangzólag emliti Bercsényi is szept. 14-iki levelében : ((Az mint Gi-

lányi Ádám is mondja: több rémületet tett Ocskay kutyasdga^ az ellenség hirinéh az

észak-nyúgoti vármegyékben. (Archív. Rdkócz. VI. 75. 1.) V. ö. Besegh Imrének, a f-

vezér udvari kapitányának Beszterczebányáról, szept. i-jérl urához irott tudósításával

:

((Itten valóban rosszak az hirek ; Bíber László, Ocskay László, Hunyady András, Bos-

sányi Gábor uraimék, úgy az több nemesek is labanczczá lettek Nyitra vármegyében.

Ittem immár az ember azt sem tudja: kicsoda az kurucz, vagyis labancz ? Nem.an7iyira

tartunk az nyilvdnvaló ellenségti: mint az Hlyen alattomban lév labanczoktúl.

Eddig ugyan, az mennj^ire lehetett, Garam-melléki passusra vigyáztunk az kik e táján

laktunk : de Ocskay labanczsdga alkalmas confusiókat tett az passusokon, ott lév
szegénység között : az egész Bars-vdrtnegyei szegénység eloszlott, Groczky uram csak

bányavárosiakkal vagyon ott, noha ugyan a2^k is alkalmasint elszöktek.)) (Orszdgos

Levéltár.)
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féltem ; hanem az új labanczok széltfogtak az vármegyéken egész

lúrczig. Bárcsak hamarjában Fölséged vagy ezer lovast küldene

mellém, hogy jobb szíve (bátorsága) volna ezeknek az vármegyék-

nek is: mindjárt rajtamennék Ocskayn magam híremmel és szélté-

ben kötöztetném az sok labancz nemes-embereket, st ellenségnek

is meggátolnám az élelemhordást Tapolcsán tájárúi. Én eddig csak

harmincz karabélyossal vagyok. — Luzsinszky quártélymesterét Tur-

nayt, kit fogva hozta Urbán Czelder, akarván Ocskay után menni,

ma parancsoltam exeqii áltatni. "i*^

Másnap, szept. 4-kén már épen (a lengyel széli zavarok miatt)

Kézsmárkról írja a hazug és nagyított hírt a fudvarmester, hogy

• Ocskay már egész Bajmóczig és Zsolnáig úgyszólván meghódította

a földet, s ezen órában érkezik híre (koholt hír vala!) hogy 700

némettel Zsolna felé indult. »^

Ilyes, felében sem igaz rémhírek tölték be az országot, mennél

távolabb, annálinkább nagyítva; így történhetett aztán, hogy mire

Ocskay árulásának szele Sáros-Patakig elhatott : a jámbor krónikás

Tsétsy János, a hiresneves kurucz dandárnok személyében már

egy kitán magyar tábornagynak elszakadását jegyzé be évköny-

veibe.^

Ocskay pártolása fölött a népköltészet is hangoztatta keserg és

bosszúkívánó szózatát:

1 Ottlyk György, Liptó-Szent-Péterrl szept. 3-káról Rákóczihoz. (Eredeti levél

Vörösvdrtt.J

^ Eredeti levélj ugyanott.

3 «Post infoelicem castim liunc (Trencséniensem) militum labefactare ccEpit status

Hungáriáé ; multorum enim Magnatum et militum corda, a causa hac sünt abalienata, . .

.

quod maximé completum est in maximi et insignis nominis authoritatisque Generali-

Campi-Marschallo Hungarorum Ladislao Ocskay, qui infoelici Regni hujus statu viso,

hactenus animum suum imperterritum immutavit et vires suas hactenus penes gentem

Hungaricam indefessas, alio transtulit. Extra enim omnium expectationem, magnó et

insestimabili totius Regni damno et detrirnento, sydus hoc fulgidissimum ex ccelo Hun-

garico decedit, et ad firmamentum Austriacum translatum est, cum multis sibi addicto-

rum. Insignis hic heros, cui parem in virtute bellica vix ostendere potest Hungária,

ejurata Rákóczy fidelitate et rejecta Confcederatione, ad Germanos transfugit. Cujus

negotium tantum Hu7igaris timorem htcussit, ut vix eloqui liceat . . . cui ad hostes

transfugo, non solum in castris Germanicis letabatur: sed et Viennse ad rumorem

tanti boni gaudebatur, qui statim officio Generalatus ibi est insignitus, tribus regimi-

nibus praefectus,)) (??) etc. (Thaly: ((Történelmi Naplók)) 365—366 1.)
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• Labancz már Ocskai ; sok vitéz hadnagyi

Átkozva siratják az ö labanczságát, —
Verje meg az Isten állhatatlanságát! . . .»!

Belejátszott a dologba még a véletlen is — vagy ha tetszik,

nevezzük babonának, — s épen Bercsényinél ! A fvezér oldaláról

ugyanazon napon
^

ugyafiazon délben^ midn Ocskay László

gr. Pálffy Jánossal Pereszlénynél kezet fogott ^
— egymásután

kétszer szakadt le a kard^ a tompái táboron.*^ Quis momenta obser-

vat? kérdezzük mi is Bercsényivel.

St, hogy a lever hír, az országos megdöbbenés és bódúlás

fölött magát a fejedelmet is — legalább pillanatra — mily elkese-

redett, majdnem kétségbeesett hangulat fogta el, Egerbl szept. i-jérl

Károlyi Sándor tábornokhoz intézett e soraiból alkothatunk fogal-

mat felle

:

«Már hallani is nem gyzöm az sok zrzavart, annálinkább nem
lehet mindeneket leírnom. Ocskay ezerestül labanczczá lett^ Pálífy

Bajmócz felé indult háromezer lovassal, az többi Nyitránál van még.

Kérem Kglmedet, sürgettesse Szemere és Bessenyey ezeréinek

jövetelit: mert bizonyára, mutata rerum facies. Nincs mit példázni

az nagy- szombati, vereski és zsibói confusiókbúl ! Énnekem már se

elmenni, se czafolni (hátrálni) nem lehet: mert rajtam az egész

ország szeme. Ha csudálatosan Isten nem consolál bennünket:

csak egyedül az a reménségem^ hogy még talán az országban

találkozik négy-ötezer oly igazlelkü magyar^ a ki inkább kezén

(fegyverrel kezében) akar meghalni^ mintsem tovább nemzetünk

gyalázat]át szemlélni I »^

S ily igazlelkü elszánt magyarok valának az érsek-újváriak. Ezt

a vitéz és lelkes helyrséget s derék tisztjeit sem Nyitra hirtelen

föladása, sem Ocskay nem várt rút példája meg nem ingatta, el

nem rémítette. Mint sziklasziget áll vala ott ez az ersség a félel-

1 Thaly: ('Adalékok a Thököly- és Rákóczi-kor irodalomtörténetéhez. H. köt. 271. 1.

2 Bercsényi, aug. 29-kén, a tompái táborról, Rákóczinak : ((Rólam tegnap kétszer

is leszakadt az szablyám.)) S szept. i-jén Viskrl : ((Az szablya, Fölséges Uram, az nap

szakadt le rólam, azon délben: az mely nap s délben Ocskay kezet fogott Pálffyval

quis momenta observat?* (Archiv. Rákócz. VI. 46. és 55. 1.)

3 Archiv. Rákócz. II. 310. 1.
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mes habok közt, «érczfalával, érczszivú népével.*) Jól tudták a bent-

lévók, hogy nemcsak a fejedelmen: de rajtok — s most tán még-

inkább rajtok — függ az egész ország szeme^ az magoktartásától

függ minden. Más részrl meg kell adni azt is, hogy úgy Bercsényi,

valamint Bottyán, Ebeczky, Kiviére stb. elkövetének minden lehe-

tt, hogy e ffontosságú ersség megbízható vitéz rséggel, jeles

tüzér- és hadmérnök-tisztekkel, lszerrel, élelemmel, kell pénz- és

ruhakészlettel stb. elláttassék s a legdühösebb ostromnak is gyze-

delmes kiállására képessé tétessék. Ebben munkálkodék Bottyán a

trencsényi harcz óta folytonosan ; semmit el nem mulasztott e részben

Bercsényi is; Ebeczky, Csajághy híven segédkeztek, a várbeliek pedig:

a derék Berthóty, a jeles De Kiviére, br. Limprecht, Nyáray, br. Kévay

Imre, Kottenstein, Kereskényi, Bakó, Szoby, Szluha, stb. napról-napra

igyekeztek, szorgalmatoskodtak, a legénységet tüzelték, gyakorolták,

az erdítvényeket javíttatták, az ágyútelepeket vizsgálat alá vették,

a hadszertárt, éléstárakat töltötték, — úgy, hogy augusztus végnap-

jaira immár teljesen készen állottak volt; s tisztek és rség, min-

dent jó rendben látva, semminek hiányát nem érezve, — önbiza-

lommal és élénk harczkedvvel várják vala az ellenséget.

Közbejött Nyitra oly hamar épen nem várt föladásának híre

;

de ez koránt sem hatott leverleg, st Berthótynak hazafias szelleme

s parancsnoki ügyes tapintata, e különben deprimáló hatású ese-

ménybl ellenkezleg még a lelkesedés s más részrl a méltatlan-

kodó bosszankodás számára tudott tkét kovácsolni. Berthóty István

ugyanis, ez a testben nyavalyás, de lélekben s akaratban vas-ers

férfiú, — ki még kórágyon fektében is jól vezényel s szigorú rendet

tart vala, — mindjárt Nyitra capitulatiójának els hírére egybehívatta

a helyrségbeli összes tiszteket, s a nyitrai árulás és kislelk várfel-

adás példájának rútságát élénk szinekkel rajzolván elttük: viszont a

hazához való hívség és elszánt vitézség magasztos voltát fejtegette, s

szigeti Zrínyi Miklós örök idkre dics cselekedetével inkább hsi

halálra buzdítá ket a vár romjai alatt, mintsem pártos hitszegkké

vagy gyávákká váljanak!

A hatás roppant volt. Az egész tisztikar óriási lelkesedés között —
élén Berthótyval — ünnepélyes eskütétellel újítá meg hitét a con-

foederatióra, melytl utolsó csepp véréig el nem álland ; s meg-
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esküvének egymás kezére, hogy a ki a várnak feladását még csak

említeni merné is, — legyen az bár maga a parancsnok, — irgalom

nélkül összevagdalandják.

S e lelkesedés áthatott a legénységre is, mely a várpiarczra

ezredenként, zászlóaljanként kiállván, tisztei példájára szintén nagy

hé\^el esküdött újból törhetlen hívséget a confoederatióhoz. (Augusz-

tus 27-kén). Az újvári ftiszteknek ezen napokban kelt levelei telvék

a legszilárdabb elhatározás és lángoló lelkesedés kifejezéseivel ; melyek

közül, — hogy a fels megyékben ekkor uralgott páni rettegésnek lélek-

emel ellentétét lássuk, — néhányból egyetmást rövideden idézünk.

Maga Berthóty nyitja meg a sort, aug. 28-iki levelével Ber-

csényihez :

«Nyitrának gyalázatos feladásán miközöttünk senki meg nem
ütközött s nem is ütközik. Úgy disponáltam az embereket, hogy

eltökélett jó és szép resolutióval velem együtt készek édes hazánk

mellett meghalni ; ha ki ellenkez találtatik, — bizony mindjárt

meghal! Ha lehet s jöhet valamely hajdúság, nem árt;^ ha nem
jöhet, úgy is mindeneket elkövetek, valami lehetséges. — Minden

ember pöki, szidja az nyitraiakat, ilyen gyalázatos és istentelen cse-

lekedetökért; az Isten is úgy áldja meg Excellentiádat, hogyha pél-

dát tétet az hamislelkúkbl, — tanuljon minden ember rólok!

Tudom, Exciád gondot visel (künn) a mezn : mi is kiteszünk itt-

benn magunkért. Ha valami gyanús ember találtatik : leszen gondom

reájok! Mint ma is megírtam: csak bízvást megnyugtassa Exciád

elméjét, — mert valamíg én élek^ Isten ügy segéljen^ Újvártfel nem
adják Ii*^

Követi a parancsnok példáját Vauban maréchal jeles tanítványa,

az újvári hadmérnök-kar s tüzérség feje és egy gránátos-osztály

vezére: De la Riviere ^ános^ magyar-lelkú franczia lovag, ugyan-

ezen napon, szintén a ftábornokhoz szóló levelével.

Válaszolja, hogy Excjának hozzá intézett levelét tisztelettel

vévén, belle a nyitraiak rossz magokviselését megérté; «welche

vieleicht auch dem Lande einigen Schaden eingejagt habén wirdt

:

1 így küldetett be aztán Csajághyval még 200 jó magyar hajdú, s Rottenstein-

nal 50 gránátos és franczia hadmérnök- s tüzértisztek, Barsonville is.

2 Eredeti levél, 2jl Országos Levéltárban.
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versichere doch Ihro Excellentz, dass iins die Übergebung des

Schlosses (Neutraii) nit alléin den Miith nit genommen, sondern

víellmehr Gclegenheit gégében^ dem Feindt^ als treue Diener des

Confoederirten Landts, his auf die letzte Extremitat mit dapfern

GemütJi und Hertz zu widerstehen ; sintemahlen wir allhier exis-

tirende Ofíicier iins samptlich jurato verbunden : den ersten^ der

von Deditio7i dieser Festung^ absque causa relerantissima, sich nur

etwas dü7iken niögte lassen^ — wann es auch der Herr Commen-
dant selbst sein mögte, von solchen doch garnichts zu zweifeln,

sondern alles guthes zu verhofFen, — selbst zu massacriren.'^^

Hasonló szellemben ír Riviére-nek ipa: Náray (másként Nyá-

ray) László dandárnok is, hangsúlyozván, hogy a naponként szapo-

rodó várrség a confoederatióra újra ersen összeesküdött, « kikkel

együtt én is édes hazánkért utolsó csöp véremnek kiontásáig har-

czolni kész vagyokw; és hogy nejének s leányának sírása a veszély-

idején fülébe ne hathasson: ezeket már most elre kiküldi a várból,

s Bercsényinek kegyes gondviselésébe ajánlja.^

Szint' ily elszánt eltökélést lehel br, Révay Imre ezredes augusz-

tus 28-iki levele is; is kiküldé nejét Korponára, s Bercsényi

kegyes gondjait hívja föl reá, azután folytatja:

«Hogy annyivalinkább vérmesebbek legyünk, mindnyájan letet-

tük az hitet, lígy az köz vitézl renddel is letétettük. Tegnap pedig

két szökevényhajdút mások példájára meglövöldöztettünk. — Nyitra

várát olv hamar miért adták fel? mi most sem tudhatjuk; de akár-

miként esett, — csak nem jól esett! Mi itten készen vagyunk min-

denre.* S másnapi levelében ismétli: « Énbennem Exciádnak semmi

kétsége ne légyen ; valamit tudok és tehetek, bizony el nem múla-

tom, — nem is leszek utolsó, w^

1 Eredeti levél, gyjteményemben.

<l K Nyáraynak Újvárból 1708. aug. 31-kén Bercsényihez irott levelét az Orszá-

gos Levéltárban.

5 Mindkét levél eredetije az Országos Levéltárában. Szept. i-jén megint lelkesen

ír Révay Imre Újvárból Bercsényinek: ((Mindenfell confirmáltatván Ocskaynak go-

nosz cselekedeti és elpártolása: igaz magyarságomtúl viseltetvén)) figyelmeztetem

Exciádat, bogy én nem Érsek-Újvárt: de ((Trencsén és Túrócz vármegyéket féltem,

hogy az gonoszsága által el ne pártoljanak; mert Trencsén vármegyében nincsen

kinek hinni, Túróczban sem hihetek minden embernek.)) (Eredeti, ugyanott.)
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Br. Limprccht János ezredes-térparancsnok ugyan ilyképen ír:

« Itten a várban eddig semmi suspiciót nem tapasztaltam. Tegnap

újobban mind fels, alsó tisztek öszveesküdtünk ers hitre : egy

csepp vérünknek kiontásáig ^ fejünknek fennállásáig föl nem adjuk

az várat! Az kazamatákat öregbítjük és mindennap dolgozunk raj-

tok az bomba ellen; az váron kívül is hajdúsággal dolgoztatunk

palezátáknak felállításában. Mai napon beérkeztének 53 granatírosok

egy kapitány két hadnagygyal Felséges Urunk leib-guardiájábúl«, stb.^

Aug. 29-kérl Csajághy János dandárnok és alvárparancsnok

is jelenti, hogy Ebeczky födözete alatt szerencsésen beérkezett hajdúi-

val s a franczia tisztekkel, «az mint látom, nem kevés örvendezé-

sökre az bennvalóknak. Azon leszek már. Isten segedelmébl meg-

felelhessek Felséges Urunk és Exciád fellem való vélekedésének

és magam alázatos devotiómnak is; semmiben legkevesebbet is hátra

nem hagyván, elttem egyedül viselni fogom az haza szeretetit és

Felséges Urunkhoz s Exciádhoz való kötelességemet. Nagy conten-

tatiójára és secundálására lett az én föltett szándékimnak, hogy az

tisztek idebé mind megesküdtek egymás kezére az várnak megtar-

tására, úgy az vitézl rend is; melyet magam is solenniter elköve-

tek magaméival.*^

Végre Szluha Ferencznek — az ersség jogi és gazdasági totum

fac-jának — válaszát említjük föl, a mely szinte liheg a bosszútól a

Nyitra-várát feladottak ellen:

• Adta volna Isten, nyitrai (volt) commendáns maga népével

bégyütt volna Újvárba, — gyalázatos és nemzetünk prostitutiójára

való, kemény büntetést érdeml cselekedetinek jutalmát eddig

elnyerte volna itt!^ Adja Isten, ne csak ijesztessenek: de valaha

bnhdjenek is az nemes ország gyalázói ; és ha csak tovább is

dissimuláltatik, — Exciád jót ne várjon! Perdere voluisse dicunt,

quos servare volebant, eo fine metitur populus. Itt a dolog mód

1 Ezen aug. 28-iki levélnek eredetije gyjteményemben.

2 Eredeti levél, ugyanott.

3 Más, egykorú levélben is olvassuk, hogy szegény Révay Gáspár ellen annyira

fel volt ingerive az újvári helyrség, hogy, ha oda vonult volna be a capituláltak-

kal, — tán össze is konczolták volna t és a vele lévket Nyitra feladásáért, els

dühökben.

Thaly K. : Ocskay László. I. 21
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fölött rosszaltatik. Könny most papokra fogni, az kik távul vannak

;

hiszen se vár, se munitió, se quarnizon nem volt kezökben ! De, vice-

commendans labanczczá lett; valljon, kit ölt meg a várban? kinek

vette ki kezébúl a fegyvert? mennyi hajdúságot hódított magához?
Mink vagy gonoszságnak, vagy értetlenségnek, vagy alattomos egyet-

értésnek tulajdonítjuk. Itten minden jót remén lek^ Isten kegyél-

niébl.»^

íme, ilyen vala a hangulat Ersek-Újvárott, közvetlenül Nyitra

capitulatiója után. S e fölfokozott — mondhatnók, némelyeknél, pl.

Szluhánál /^^/fokozott — lelkesedést Ocskay pártolásának hire sem

lohasztotta le. Most már ezt is közönyösen, st megvetleg vették

föl, mindenre a legvégskig el lévén tökélve. Es ez, a nemzeti ügyre

nézve nem kis szerencse volt.

Ocskay árulásának kétségtelen valóságáról Újvárban aug. 30-kán

gyzdtek vala meg, a nyitrai táborról visszatért kémjök jelentésé-

bl, ki a megelz napon Ocskayt a táborra PálJÖfyval bevonulni

szemeivel látta. Berthóty csak ennyit jegyez meg rá: « Ocskay ebsége

igaz; az hamis hiti megveri tet/))^ Limprecht pedig ezt írja

felle: « Ocskay dolgát a mi illeti :yd, hogy az Isten kivitte közü-

lünk^ — netalántán nagyobb dolgot elkövetett volna! Itten az vár-

ban mindnyájan egyetértünk.*)^

Még élesebb világot vet az újvári hangulatra Berthóty István-

nak az Ocskay-ügyben Bercsényihez aug. 31 -kén intézett válasza, a

mely helyenként valóban lélekemel:

«Exciád levelét Súghó uram meghozván, — írja a hslelk vár-

parancsnok, — alázatosan vettem. Ocskay labanczsága miközöttünk

1 Eredeti levél, az Országos Levéltárban. Szluha F. — mint szept. 3-kán je-

jenti Bercsényinek — a Dunántúlra Eszterházy Antalnak is megírá «ittvaló dolgaink-

nak szerencsés folyamatját, hadaknak megszaporodását és egyéb állapotokat, — úgy
Ocskay László tökéletlen elpártolásával hadak között esett ellene való nagy gylöl-

séget, és Beleznay uram szép és nyertes cselekedetit bven, pro cujuslibet rei exi-

gentia.» (Eredeti levél, gyjteményemben.)

$J Berthótynak aug. 30-kán Bercsényibez irott levele. (Országos Levéltár.)

3 Limprechtnek aug. 31-kén Bercsényihez irott levele. (Ugyanott) Szluha is

csak ennyit válaszol Bercsényinek Ocskay dolgáról: ((Mind Ocskayra, tígy másokra is

lészen vígyázásunk. Ha a német tábor Nyitrától eltávozik : lehetne labanczos nemes-

séget megfogdosni.)) (Eredeti levél ugyanott)
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semmi confusiót nem teszen : mert eleitül fogvást mindnyájan

esmértük^ ki voltf A mint már méltatlan levelemben is Exciádnak

megírtam : az hiti veri meg ötet^ és az mely akasztófát azeltt

biineiért és istentelenségiért megérdemlett vala^ — már most ahhoz

közelít^ s el sem kerüli az eránt istennek büntetését.^

Ha a német Újvárat megszállja : bizony megvásik az foga belé !

St azt mondom: majd jobb volna az mi részünkrül, ha Újvárt meg-

szállaná, hogysem mint másfelé venné útját: mert akkor lenne

neki veszedelme !

Súghó uram által tett méltóságos és atyai kegyelmes szép inté-

seit Exciádnak alázatosan vettük mindnyájan. Bizony, Kegyelmes

Uram, ha mind elállanak is melllünk : de soha édes nemzetün-

ket el nem hagyjuk! A mint szokták mondani: rossz cselekedet

rossz példát nem mutathat ; hogy kutyamódon feladták Nyitráty —
bizony^ embermódon megtartjuk Újvárt! Semmi irtóztatásra való

matéria nincsen elttünk ; ha szintén végs veszedelemre jutna is

állapotunk : Zrínyi Miklósnak Szigetben elkövetett dicséretes példá-

jával készek leszünk meghalni ! A mint már sokszor megírtam

Exciádnak : nyugodt elmével lehet fellünk. Már semmi fogyatkozá-

sunk nincsen.))

Bercsényit úgy elragadta ez a fennkölt szellem levél, hogy nyil-

vánosan felolvasta azt hadainak a viski táboron, azután elküldé a

fejedelemhez, sajátkezleg ezt jegyezve reá: ^^Szép resolutio ez^

Kegyelmes Uram ! Méltó megtartani;^ itt megolvastam az hadak

eltt. »

Es a vitéz újváriak, élkön a derék Berthótyval, híven betölték

a mit ígérének.

A cs. ezredesi rangot Ocskayval Pálífy ugyancsak drágán meg-

szolgáltatá, egyszersmind addig akarván ütni a vasat, a meddig meleg.

Alig érkezek vissza az áruló aug. 30-ikán Garam-Szent- Györgytúl,

1 Berthóty István azeltt régi, végbeli ftiszt volt s részt vn a török elleni

alvidéki táborozásokban ; ekként bizonyára tudomása vala Ocskaynak akkori gonosz-

tetteirl: az ifjú Tisza meggyilkolásáról, Tömösvárra szökésérl, stb., és itt nyilván

ezekre czéloz.

2 El is tévé a fejedelem örök emléki levéltárába, hol az ma is eredetiben riz-

tetik. (A Rákóczi-Aspremont-Erddy-ltárban, Vörösvártt.)

81*
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Bottyán tábornokra sikertelenül vadászó leskeldésébl a nyitrai

táborra: a bán még azon napon egy oly alávaló, mások becsületét

bnös váddal mocskoló, s undok hazugságait ünnepélyes esküvel is

ersít levelet íratott vele, mely a jellemsüllyedésnek netovábbját

tárja elénk, s késbb, halálos ítéletében, egyik fbnéül hozatik föl

ellene. Ocskay ugyanis e gyalázatos levélben, melyet Berthóty István

dandárnok és újvári parancsnokhoz intézett, álnokul azt hazudja, hogy

Rákóczinak legjelesebb vezérei: Bottyán^ Eheczky István s több

mások (Balogh Istvánt és Somogyit gyanúsítá talán, minthogy ezek

fell is hintegetett ilyet) vele egyetértenek, s harmadnap alatt által-

jnek a császáriakhoz. Eszterházy Antal és Bezerédy Imre pedig, úgy-

mint a dunántúliak, már Bécsben vannak^ József császárnak udva-

rolva. Látszik, hogy itt a legnépszerbb férfiak neveit az elveteme-

dett ember szántszándékkal válogatta össze, hogy ket magához

hasonló árúlóknak tüntetvén föl, ez által ellenök oly gyanút ébresz-

szen, melybl komoly viszálykodás sarjadhasson fel a kuruczok fbbjei

között, — az érsek-újváriakat pedig, ú. m. a köz vitézl rendet, e

rémhírekkel desperatióba hozza és Berthótyt, ha lehet, a várnak föl-

adására bírja. E czélból nem kímélé a hazugságot és gyanúsítást

más irányban sem. így, képtelenül azt állítja még, hogy négyezered-

magával (! 1
!)
pártolt át ; végre az oly nemes és önzetlen Rákóczit,

Bercsényit, — nem ugyan név szerint, de úgy, hogy minden ember

megértheti — a magán-haszonlesés aljas vádjával rágalmazza.

Szóval, ezen aránylag rövid levél, — melylyel a gaz pribék

annyi kitn hazafinak becsületébe gázol, — oly nagy halmazát tar-

talmazza a legelvetemültebb gonosz ráfogások- és rágalmaknak, hogy

ilyesmire csak a legromlottabb jellem, testét-lelkét az ördögnek

már eladott ember lehet képes.

De ítéljen maga az olvasó, és lássa itt szórúl szóra ezt az Ocs-

kayra nézve késbb oly végzetessé vált okmányt:

« Kedves Bátyám-Uram! Általláthatja már bven Kegyelmed^

Kegyelmes Koronás Király Urunk Felsége fegyverének szeren-

csés elmenetelit és naprúl-napra nyúló motusit; bizonyítja azt az

én ide való átaljövetelem négyezered magammal, — egyes akarattal

lévén velem Bottyán János, Ebeczky István és több jeles tiszt

uraimék, az kik harmad nap alatt megegyeznek az Felsége armá-
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dájával. Eszterházy Antal uram is Bezerédy urammal már Bécsben

Felségének udvarolnak.

Ezekbúi azért nyilván constálhat Kegyelmednek két személy-

nek ^itt értetnek Rákóczi és Bercsényi) országgal való bánása és

hamis cselekedeti, csupán magok privatumát keresvén, nem hazánk

szabadságát.^

Mellyékhez képpest az várnak feladásárúi idején gondolkodjék

Kegyelmed, hogy mind magának, mind pedig successorinak örökös

securitást csinálhasson. Ellenben bizonyos lehet abban : engedetlen-

ségeért- utolsó veszedelmét várhatja magára!

Hogy pedig az praemissákkal ne láttassam hitegetnem Kegyel-

medet : mindazokra Isten engem úgy segéljen és Istennek minden

szentéi I

Ezzel Kegyelmed valóságos resolutióját várván, maradok, Nyitrai

táborrül^ jo. Ang. lyoS,^ Kegyelmednek kötelesen szolgáló öcscse —
Ocskay lászló m. k.

P. S. Ezeket mint igaz atyjafia közlöm Kegyelmeddel.))^

Azonban hiába esküdött az áruló, istenre, szentekre : a jellemes

és hslelk Berthóty mitsem hajtott hazug szavaira; hisz ugyanazon

napon, midn e gaz levelét vévé, írja vala róla Bercsényinek

:

Ocskayt az hamis hiti veri meg^ és az akasztófához^ a melyet

régen megérdemlett^ m.ost m,ár közelit!

Berthóty válaszra sem érdemesíté a hitszegt, hanem újabb

bnbizonyítékként eredetiben kiküldé annak levelét még aug. 31 -kén

Bercsényihez, a viski táborra. E táboron az újváriak lelkes maga-

tartása s az e fell a ftisztektl érkezett számos fennkölt hangulatú

levél roppant felvillanyozó, buzdító hatást idézett el a hadak közt.

A Nyitra feladása és Ocskay váratlan árulása folytán keletkezett

lehangoltságot zajos lelkesedés váltotta föl. Ebeczky indítványára

elhatározák, hogy az újváriak példájára k is le fogják újból tenni

1 Ekkép mer íme, írni aug. 30-kán ez az erkölcsi szörnyeteg, a ki még aug.

27-kén is oly alázattal hízelkedett Bercsényinek

!

<l Mintha bizony az hitvány levelét mindjárt parancs gyanánt kellett volna

Berthót^mak tekintenie ! Ez már a képzelhet legszemtelenebb arrogantia.

5 Bercsényi hadi cancelláriáján készült egykorú másolat félíven, gyjtemé-

nyemben.
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a hitet a confoederatióra.^ Az ünnepélyes eskü-letétel szept. i-jére tze-

tett ki. A megelz napon az egész tábor böjtölt, s a káromkodók-^

átkozódókra szigorú büntetések szabattak.*-^

Szeptember i-jén a tábornokok, dandárnokok, ftisztek a beteg

Bottyán sátora elé gyltek, ott valának a hitet leteendk, Bercsényi

mint fejedelmi helytartó kezébe. Gr. Csáky István és Bottyán kez-

dették legelször fennszóval az esküt mondani. Ekkor érkezek Ber-

thóty Istvánnak aug. 31-iki, föntebb idézett magasztos szellem

levele, melyben Zrínyi példájára utal, és belezárva küldé egyszers-

mind Ocskaynak iménti «hamishit)) aljas iratát.

Bercsényi mind a kettt felolvasá, Berthóty levele óriási fel-

buzdulást keltett, Ocskayé ellenben vad bosszút, megvetést, képte-

len megbotránkozást. A mint a beteg Bottyán tábornok meghallá

belle a saját nevét oly rút rágalommal illetve, — elképedt fölindú-

lásában ; ereje nem lévén, térdre húzatta föl magát fekhelyén, s úgy
esküdött ((rettenetes zélussal» : « Olajba fzzenek! — úgy mond, —
netn elég az ^^ Isten úgy segéljen/)) Csak ersebben esküdjünk /)>

Egyszersmind készségét ajánlván mindenfelé, bármely hadi próbára

:

sírva sürgeté Bercsényit, hogy a mások becsületében gázoló gaz

Ocskay üldözésére kövessenek el mindent!^

Képzelhet, hogy ez a jelenet, a tábornokok legnépszerbbiké-

nek, az sz és beteg hsnek eme nemes fölindúlása, midn becsü-

letében gyanúsítva, mint a sebzett oroszlán felordított, — mily meg-

rázó és gvújtó hatással volt a körülálló összes tisztikarra! Hasonló

lelkesedéssel esküvének mindnyájan; tzök elragadt a közvitézekre

is, a kik szintén nagy hévvel ismétlék a hitet. A hangulat az egész

táborban lelkesedésre s az árúlók elleni bosszúra változék. És Ber-

csényi maga is ezt írja Bottyánról s az eskütételrl:

1 ((Itten összevévén magunkat, ma mindnyájan megersítettük ers hittel con-

foederatiónknak oltalmát. Ebeczky keményen kívánta ezt, az újváriak példájára, Csáky

István, Bottyán kezdették az hitet mondani)) stb. (Bercsényi levele a viski táborról

szept. i-jérl Rákóczihoz. Archív. Rdkócz. VI. 52. 1.)

<i. ((Itten már alkalmas zelussal az egész tábor bó'tölt, — az átkozódásért is (a

megbüntetettek) szaporán jajgatnak. Ebeczky kezdte magán az tisztek közül, s való-

ban is intem ket: ne véljék tréfának!)) (Ugyanazon levél utóirata, 55, 1.)

3 L. Bercsényinek ugyanazon szept. i-ji, továbbá szept. 26-iki levelét. {Ugyanotty

52—54. és 103. 1.)
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«Nem csuda, ha mi az következendtl féltünk: de ettl én

bizony nem félek már; csak ez (Bottyán) megmaradjon, s Antal

(Eszterházy), — semmi az többi ! . . . Majd elsüllyed már Ocskay

híre is, — folytatja; — bosszújára is: Bokrosnak adom ezerét. Csak

ma is gyütt 50 lovas vissza közúlök. Az nemes vármegyékre is expe-

diáltam már én itt köri minden bíztatásokat,^ s megvallom, hogy

alkalmasint megbátorodtaknak látom, quod fundamentum attinet. Az
hadakrúl is igazán írhatom : soha kevesebb confusiót köztök nem
tapasztaltam, mint most, miólta összegyltünk. Engem az Isten szo-

katlan kedvvel áldott most meg, — soha nem ösmértek kevesebb

bút bennem. »~

íme, tehát a nyitraiak s Ocskay példája, ingadozás és csügge-

dés helyett, ellenkezleg még megszilárdulást és lelkesülést idézett

el az újváriakban s utánok Bercsényi táborában; és Ocskaynak

konkolyt hint gonosz czélzatú levele csak megvetést s bosszúvágyat

keltett föl. Elpártolásán, gaz jellemét tekintve, voltak a kik inkább

még örültek^ — mint pl. Limprecht ezredes, — mivelhogy meg-

tisztultak kiválásával.

S a hadaknak ily lelkes fölbuzdúlása a fejedelem honfi-búba

merült szellemét is megvígasztalá. «Ezen felháborodott hazánk vesze-

delmes tengere habjai között — válaszolja Egerbl szept. 2-kán Ber-

csényinek, — teljes örömmel értettem Kegyelmed tegnapi levelébl az

hadak szívének újabb felbuzdulását; mert bizonyára olybá tartom

hadakozásunkat ez által, mintha újabb táborral ersíttettünk volna

meg .... Nem az hadnak sokasága, hanem az bizodalom és eltö-

kéllett szív veri meg az ellenséget; s pedig hogy már találkoztak

oly magyarok, az kikkel lehet életemet hazám szabadságáért inkább

feláldoznom, mintsem bujdosásra adnom keserg fejemet!))^

1 Bercsényi ezen Nyitra, Zólyom, Bars és Trencsény-vármegyékre szóló bíztató

körlevelének fogalmazata — melyben az érsek-újváriak és saját táborának fölbuzdú-

lását melegen emeli ki — megvan az Országos Levéltárban.

<l Bercsényinek Rákóczihoz szept. i-jérl irott levele. (Az i. h.) Károlyihoz is így

ír e napokban : ((Ocskay cselekedetin összezajdúlt mind az táboron az vitézl rend, s

újra összeesküvének; nemkülönben Újvárban Nyitrának példája megkeményítette szí-

vókét.)) (Rákóczi Tár, 11. 231.)

5 Archiv. Rákócz. n. 311. Hasonló vigasztalódott, st vigasztaló szellem lengi

át gr. Eszterházy Antalhoz szept. 5-kén írott levelét is. (U. o. 313.)
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A hangulat emelkedését egy szintén már szept. i-jén bekövet-

kezett szerencsés körülmény a hadak közt még jobban fokozá.

Ugyanis Pálífy tábornagy, miután aug. 31 -kén este levelet vn
Dunántúlról Heistertl : jöjjön ismét a Vághoz, még azon éjjel föl-

szedé táborát, s Nyitrán ers gyalog és lovas rséget hagyva,^ ineg-

indúla Szered felé, s szept. 2-ikán Sempte és Sopornyi között szállá

meg. Bercsényi néhány száz válogatott lóval saját ezredebeli vak-

mer bátorságú rnagyát Beleznay Jánost küldé a visszavonuló cs.

hadsereg háborgatására. S Beleznaynak jutott a szerencse, Ocskay

pribékjein az els kemény csorbát ejteni.

Beleznay szept. i-jén a német tábort Szeredig kísérgette, s meg-

hallván, hogy a közeli Báb faluban « valami urak legyenek)), kapta

magát : kétszáz kiválogatott pihentebb huszárral arra fordúla. Addig

azok már elmenének; hanem hozzá akada Ocskaynak egy elszökött

katonája — minthogy Bercsényi kegyelmi pátensétl bátorítva, a

szegény elárultak jobbjai székére szökdösnek vala vissza, — a kitl

megtudá, hogy épen most érkezik Trencsénybl, Pstyén s Galgócz

fell Pongrácz Gáspár 300 pribékkel, Ocskaynét kísérvén társzeke-

reivel, urának sok rablott portékáival. Beleznay nagy bátran elejökbe

fordul ezeknek, Pongráczékat Udvarnok táján menetközben meg-

lepi, «és csak keményen nekik-hajtván, — úgy széljelszaggatták ket,

hogy csak tíz lovas sem maradt egy csoportban, hanem maga Gás-

pár vagy 25 lovassal ment el egyenesen elre. » A gyztes kuru-

czok a nagy porban ki nem vehették: « merre mennek a hintók?))

és így Ocskaynénak sikerit valamerre elmenekülnie, — hanem a

gazdag, rakott társzekereket mind s 120 darab vonó ökrét elnyerek;

és így Ocskaynak sok prédált drága portékáit most mások prédá-

lák vala fel. Pribékjeibl pedig négy hadnagyot és vagy 70 köz-

legényt levágtak, s «I5 rabot hoztak elevenen közúlök, holnap be-

hozzák ket (a viski táborra), — már itt az hóhár / Lovat is nyer-

tek vagy negyvenet. »^

1 A várbeli gyalogságon kívül, két század német és két század rácz lovast.

2 Bercsényi szept. 2-ki levele Visktl Rákóczihoz. (Archív. Rákócz. VI. 60. 1.)
—

Berényi Ferencz, naplójában szept. 5., 6. és 9-ike alatt, a mint t. i. a híreket megtudá

:

^'Ocskay embereiben már is visszaszöktek. — Az mint mondják, az ktiruczok Ocskay

marháját elhajtották, és hogy az katonái szöknek. — Ocskay szekereit fölverték Ta-
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Ocskay valószínen az elre elfutott Pongrácz Gáspártól hírt

vn a szeredi táboron katonáinak és podgyászvonatának fölveretésé-

rl, — lóhalálában vágtat vala tehát oda néhány század ráczczal

s labanczczal : de Beleznayék akkorra már árkon-bokron túl vol-

tak, sok ezer forint ér ragadományukkal. Képzelhet, hogy ez

a súlyos anyagi veszteség mily roppantul fájhatott a kapzsi ember

lelkének! Sok évi súlyos hadi keresményét, ausztriai, morvái szám-

talan rablásainak gyümölcsét — egy óra alatt odaveszte. Nem volt

áldás az istentelenül összeharácsolt szerzeményen; és láthatta volna

ezen esetben a bosszúálló Isten ujját, mely t, ímé, nemzetének,

urának elárulása után már negyednapra elkezdé üldözni.

Elgondolható, mily leverten érkezett vissza a táborba; és mert

nejét bensleg nem szerette: az csak gyönge vigaszául szolgált, hogy

legalább ez megmenekülhetett, a kinek aztán gr. PálíFy János ven-

dégszeretete Vörösk várában rendelt vala szállást."*^ Ellenben Ber-

csényi tábora, az újváriak, valamint az egész magyar hadsereg s föld

népe riadó örömmel üdvözlék Beleznay szerencsés járását, melyben

az áruló fejére okvetlenül bekövetkezendnek hitt isteni bosszú-

állás els tényét látták. Nem is volt Ocskaynak a pereszlényi nap-

tól fogva, valóban többé semmi szerencséje. Nemzete elátkozta, volt

polcsán táján ; az mit kóborlott volt, megint fölprédálták mások ; az felesége is kevés-

ben múlt, hogy kézbe nem akadt, de elhagyta volt valamennyire az szekereit.)) —
Medows angol követ jelentése Bécsbl szept. 8-áról kormányának: ((When Ozkai, a

laté commander among the Hungarians, was marching with his Regiment to jóin the

Imperial Army, many of his men who wer not privy to his design of surredring him-

self, as soon as they came wythin view of the Imperial Camp, attempted to get oíf,

and somé of them found means to escape. Somé days after, as his wife, with all his

baggage and effects and a hundred and twenty head of Cattle were marching to the

Imperial Camp under a Guard of three hundred Germans : the Hungarians feli upon

them, and seized on allé the Baggage and Cattle. Upon the news of which, Ozkai

himself went out in poursuit of thos Hungarians, — but to laté, they having already

escaped int the woods and mountains about Neytra.)) (Archív. Rdkócz. II. oszt. III.

398. 1.) — Bercsényi Károlyi Sándornak is írja Zsembertó'l szept. 7-érl: aOcskayt az

átkozott állhatatlanság labanczczá tette ; vagy 300-ig való katonáját adta el, kikben

Beleznay sokat levágott, és az többi jobb részint már is visszagyütt.)) (Rákóczi Tár,

n. 231. 1.)

* Kovács János consiliarius szept. 8-iki levele Bercsényihez. (Alább látandjuk.)

És Bercsényi szept. g-iki levele: <(Ocskayt (a németek) egy nyommá sem bocsáták,

feleségét Vöröskbe vitték. « (Archiv. Rákócz. VI. 70. 1.)
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tiszttársai bosszút lihegtek ellene, katonái elhagyták, a németek nem
becsülték, lenézték, és a sokszoros árúlóban szintén soha nem bíz-

hatva, csak holmi alárendelt szerepre : marhahajtásra, kuruczok

javainak prédálására, elfutott falvak népe visszaterelésére, stb. alkal-

mazták. S az a híres hs, ki egykor országok réme volt és lo

—

12,000 embert is vezényelt vala: most 3—400 rongyos labanczczal,

ráczczal csavargott föl s alá, másoktól függve. Másfél évi lahan-

czoskodása alatt nem vitt végbe egyetlen nevezetes hadi tettet sem !

A tisza-becsi rohamnak, Léva megvételének, a zólyomi párviadal-

nak, a szomolyáni ütközetnek, Steinville fölverésének, Wsetín meg-

ostromlásának, Morva rettegtetésének stb. gyzelmes korszaka, szá-

mára — örökre oda volt; még csak a becsület sem maradt meg

belle.

Képzelhetni, min kitör örömmel fogadá a viski tábor Belez-

naynak a gylöltté vált Ocskayn és pribékjein ejtett szerencséje

hírét, midn maga Bercsényi így kiált föl Beleznay jelentésének

vételére

:

v< Istennek hála^ hogy m.ár is megdézmálták Ocskay pribék-

jeit ; hiszem Istent^ majd többi is igy járl^)^ S az örömet még

fokozá, hogy már is többen a «labanczczá lett nemesek közül, st

a régi, elejétl fogva labancz tisztek is, úgymint: Papes Ádám,

Dudás Márton és Köröskényi Dezs labancz kapitányok)), a kurucz

tiszteknek és rokonaiknak ekkép üzentek: «Az Istenért, meg ne

ütközzenek Ocskay dolgán, és közikbe ne menjenek, — mert annyi

az ellensége a németnek, az fejivei sem szabad ; csak az órája reá

nem tölt, hogy vissza kell menniek. Semmit ne féljenek tehát, mert

k bizony Léváig sem mennek!)) Erre Balogh István egyik fhad-

nagya, Kis Zsigmond, ki akarván kémlelni Papesnek — gr. Eszter-

házy József alezredesének •— érzületét, hitre szólott vele, s tette-

tésbl azt monda, hogy labanczczá akar lenni, szerezzen néki

grátiát! Mire Papes kezeit összekulcsolva kérte t: (kLelkem Zsi-

gáin^ ne légy labanczczá I Isten engem úgy segéljen : mi rosszul

vagyunk; nem sokáig leszünk mi itten^ böcsületünk sincs^ mintáz

ebnek I)'^

1 Bercsényi szept. 2-iki levele Rákóczihoz. (Archiv. Rdkócz. VI. 57.)

ö Ugyanott.
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Ehhez járult a Beleznay levelét hozott zászlótartónak az elfo-

gott pribékek vallomásai nyomán pengetett azon — különben valót-

lan — hiresztelése is, hogy Ócska yról, mihelyt a cs. táborra vitték,

^leszedték a fegyvert a németek^ és árestom alatt vitték Bécsbe az

császárhoz.^ Ez a vak-hír méginkább lerontá Ocskay tekintélyét,

s cselekedetének rosszaságát nagyítá az alsóbb tisztek s közlegény-

ség szemében, kik «már is szidják s székiben átkozzák, — még az

maga közkatonái is rosszaságát hirdetik széltiben», írja Bercsényi szept.

2 -kán; s míg a csataközben elfogott tizenöt pribéket a viski tábor

szemeláttára, mások rettent példájára felakasztatá : addig magát az

elárult ezredet, a fejedelem utólagos jóváhagyásával Bokros Pál h
és vitéz ezredesnek — Ocskay személyes ellenének — adományozá,"^

alezredessé pedig az elpártolt Blasskovich helyett, az ugyanezen

ezredben már egyszer hasonló minségben szolgált, tehát a tisztikartól

és legénységtl jól ismert Gellért Imrét, végre rnagygyá a pribék

Pestvármegyey helyére a kemény vitéz és serény portyázó Elek

Zsigát tévé. Egyszersmind az ezrednek már csoportra gylt, vagy

még széljelkóborló, st pártolásra kényszerített, de visszatérni haj-

landó legénységéhez a következ nyílt-levelet bocsátotta ki:

«Tudva és nyilván lévén már mindnyájunk eltt Ocskay László-

nak hitetlensége, a ki meg nem emlékezvén hazánkhoz s nemzet-

séges confoederatiónkhoz kemény hittel lekötelezett devotiójárúl :

hazánk megesküdt s nemzetünk vérét szomjúhozó ellenségéhez haj-

lott, s többeket is — kivált maga alattavalói közül hitetlenül s

álnokul elhódítani nem irtózott. Mely cselekedetéért — hiszszük

Istent, — az maga hamis hite csudálatosan meg is fogja verni.

Mivel penig, — elhitettem magammal,— a kik alattavalói közül vele

együtt confoederatiónktúl elpártoltak, nem magok indúlatjokbúl vagy

hazánk s nemzetünk ellen véteni kívánó eltökéllett szándékjokbúl

cselekedték, hanem emhtett hiteszegett Ocskay László csábítása és

hitegetése vezette ket arra ; nem, hogy alattavalóinak bátorságot és

megmaradást kívánt volna szerezni : de mint Júdás Krisztus urunkat, úgy
szintén istentelen árúitatása által veszedelembe ejtette és hozta, s

alattavalóit mint pásztor nélkül nyájat, tévelygésben, elszéljesztve hagyta,

* Bercsényi szept. 2-iki levele. (Archiv. Rákócz. VI. 58. 1.)
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Hogy azért mindazok, kik az hitetlen és istentelen csábítása

által hazánk húségétúl elállottak is, nemkülönben köztünk elszé-

lesztve vannak, csoportba hozattassanak s rendben vétessenek

:

mindazoknak felszedésére expediáltatott Nemzetes Vitézl Bokros

Pál kapitány uram Kegyelme, oly véggel, hogy Kegyelme

kiküldvén az iránt adott nyitott-pátenseimet, mind azokat, kik még
ellenség részén volnának, s mind peniglen azokat, kik hazánk

hségét megtartván, köztünk akárhol találkoznak, maga mellé fel-

vegye.

Parancsoltatik azért említett Ocskay László elbbi regimentjé-

hez tartozandó fbb és alsóbbrend tiszteknek, köz vitézl rendek-

nek közönségesen: látván, avagy olvasni hallván ezen pátensemet,

további tartózkodás avagy idöhallasztás nélkül, valahol hírét és hol-

létét hallják említett kapitány Bokros Pál uramnak, Kegyelme

mellé menjenek; azok, kik vérünket szomjúhozó ellenség részén tar-

tózkodtak is ekkoráig Ocskaynak hitetlen csábítása által, — elbbi

hitek-, kötelességekhez képest Kegyelméhez menvén, édes hazá-

jokhoz s nemzetökhöz való; igaz magyar vérbi származó szíves sze-

retetökben mindvégig állhatatosan megmaradni, s minden úton-mó-

don az ellenségnek ártani és velünk együtt megegyezni siessenek, el

se múlassák. — Ipoly-Visknél, 2. Septembris Anno 1708. G. B.

Miklós m. k.))^

Bercsényi egyszersmind 100 tallért adatott ezüstpénzi Bokros-

nak, s ifjabb Bossányi Gábor kerületi hadbiztost utasítá, hogy a

Bokros Pál ezredes által kiálhtandó létszámkimutatás (mustra-tabellaj

szerint az Ocskay volt ezerébl hségben megmaradt tiszteknek két

havi és a legénységnek egy havi illetékét fizesse ki, felében ezüst,

felében rézpénzl.^

1 Bercsényi sajátkez aláírásával megersített példány gyjteme^iyemhen.

{J Bercsényi 1708-íkí tábori jegyzkönyvének egyik félíves töredékén olvassuk:

nAnno iyo8. die i. y-bris. Adatott assignatio generális-perceptoratusságra, liogy in

imputationeni solutionis, Bokros Pál uramnak adjon eztistpénzl 100 tallért, vévén az

iránt quietantiáját.)) — És có. "^-bris Zsembérnél. Adatott assignatio Bossányi Gábor

uramra, hogy erga remonstrationem lustraleni Perillustris Domini Pauli Bokros Colo-

nelli: hitetlen Ocskay elmaradott katonáinak, kik hazánk hségében megmaradtak,

egy havi fizetését adja meg, fele fejérpénzi, fele vöröspénzi, tiszteknek peniglen

két havi fizetéseket adja meg.') (Országos Ltár.)
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Bokros a föntebbi pátenssel még azon napon elindult a tábor-

ból az odagyúlt már mintegy száz Ocskay-félékkel,^ s a Szent-Mik-

lósy János vezénylete alatti jász-ezerrel, elször is föl a Nyitra-völ-

gyébe, hogy az ott lézengóket fölszedje, s a mindjárt Pereszlénytl

Trencsény felé menekültekhez csatolja/^ Ilyenformán ugyanis ezrede

már négyszáz fnél számosabb tettleges létszámból álla : mert Tren-

csényben Mednyánszky János ekkorra már háromszáznál több oly Ocs-

kay-huszárt gyjtött csoportra, kik a hívségben megmaradtak.^ Azon-

kívül Thúróczy Gáspár mellé Privigyéhez is gyülekeztek közúlök

némelyek.*^ Az elárult ezred tehát nem veszett oda, st nemsokára

a többi ezredekhez hasonló létszámra flszaporodék s késbb Bok-

rostul csere útján a hitszeg Ocskay Lászlónak a hazához mindvégig

hséges testvéröcscse : Ocskay Sándor parancsnoksága alá ment át,

kivel együtt egész a szathmári békekötésig híven szolgált.

Ekként, az els rémület és zavar, a hadaknak legels, oly lelkes föl-

buzdúlására csakhamar elenyészik vala ; az elpártolt nemesek és elárult

katonák mindinkább visszaszivárogtak, csoportra verdtek, az ezred újra

meglehetsen összealakúlt; s dgy már, mint azforgószél az mitfelka-

pott^ az van oda csak'i*— miként magát Bercsényi oly találóan kifejezi.-^

1 Bercsényi szept. i-ji levelében említi, hogy csak ezen napon is 50-en szöktek

vissza közlök; még aug. 28-kán éjjel eljött egy hadnagy és zászlótartóval 15, továbbá

azóta is 6, 8, 10 érkezett naponként, — úgy, hogy a Bercsényi táborára jöttek számát

legalább is loo-ra kell tennünk.

{J «Már Fölséged engedelmébl — írja Bercsényi szept. 2-kán — Bokrosnak

adtam Ocskay regimentét; ki is csak egy lovon szaladt el (Pereszlénytl), ismét az

feleségét elfogták mellle az Zoborban, mindenét felprédálta az rácz, — et tamen est

bonse volnntatis. Csak Ocskay boszújára is, tudom, elkövet mindent, és éppen most

expediálom Szent-Miklósy és Illyésyvel az Nyitra mellé, és Ottlyk uramnak megírtam

:

menjen le közikbe, — qui perdidit numerum,. incipiat iterum ! És Morva s Trencsén vár-

megyét nekiadom, elsben megbolházván az Nyitra-völgyét.» (Archív. Rákócz. VI. 58. 1.)

3 ((Mednyánszkyhoz ment több joo Ocskay katonájánál, s már az félelem

bosszúra kezdett fordulni, szidják Ocskayt,)) etc. (Bercsényi szept. 14-iki levele. Archív,

Rákócz. VI. 75. 1.)

4 Thúróczy Gáspár jelenti, Prividise, i. 7-bris 1708. Bercsényinek: « Ocskay

László katonái naponkínt gyülekeznek mellém, úgy vélem, minthogy nagyobb részrl

nem magok kedvökbúl, hanem tisztek által kinszerittetvén állottak az ellenség m-ellé.y>

Némi pénzt kér küldetni e visszatérk zsoldjainak kifizetésére. (Eredeti levél, az

Országos Levéltárban.)

Archiv. Rákócz. VI. 62. 1.
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Csapás csapásra érte az áruló Ocskayt. Becsületét önnön nem-

zeténél elvesztette, s a németek is csak (^selmának^) tartották ; igaz,

az egy PálíFy tartogatta volna tekintélyét a cs. hadak eltt : de viszont

folyvást a legalávalóbb szolgálatokra kényszeríté : csábításokra, szem-

telen levelek írására, hamis esküvésekre, stb. és így volt fegyvertár-

saival még jobban megútáltatá. Jelleme a maga teljes undokságában

fel volt tárva egész nemzete eltt. Azonkívül nemcsak hogy Belez-

nay fölverte rakott társzekereit, elnyeré sok éven át sok kóborlással

gyjtött gazdag keresményét, s 40 lovát, 60 pár jármos-ökrét: hanem

Rákóczi kegyelmébül bírt sztropkói jószágára is rátevé az országos

kincstár kezét, ott lev ingó marháit és egyéb értékeit leltár mellett

lefoglaltatván. S új barátai, a császáriak, ha színleg talán sajnálkoz-

tak is kára fölött, — sem más jószággal, sem ingó javakkal nem
kárpótolták a hitszegt. Legfölebb, hogy neje, Pálfíy kegyelmébl

szállást kapott Vöröskn ; ámbár ezt is sokan úgy értelmezték — s

tán nem egészen alaptalanul — mintha Ocskayné mintegy félfogság-

ban, kezességül ingatag jellem férjéért, tartatott volna amaz ers-

ségben.'^

Ocskay sztropkói javainak confiscatióját a fejedelem Egerbl

szept. 6-kán kelt rendeletével hagyta meg az orsz. közjövedelmi

tanácsnak;- s egy úttal meg nem feledkezék a másik áruló: Pyber

Lászlóról sem. Megfosztá t (szept. i8-kán) az esztergomi vicárius-

t L. Kovács János alább idézend levelét.

{J A Consilium Oeconomicum fölterjesztése Eperjesrl 1708. szept. i8-káról

mondja : ((6-ta prsesentis Egerbi emanált Felséged kegyelmes parancsolatjának alá-

zatossággal engedelmeskedni kívánván: Ocskay Lászlónak sztropkai jószágban talál-

ható res mobiliseit s ingó marháit conscribálván, confiscáltattuk, s úgy a mint vagyon,

intacte conserváltatjuk Felséged továbbvaló kegyelmes dispositiójáig.)) (Eredeti fogal-

mazat, az Országos Levéltárban.) Említésre méltó, hogy Ocskay miként iparkodott

sztropkói javait megmenteni, hadsegéde által bizonyos gyanús czélzatú leveleket kül-

detvén oda, de a melyeket az éber Berthóty Ferencz kassai altábornok fölfogatott.

Keczer Sándor írja Kassáról szept. 9-kén a fejedelemnek: Nem áll, hogy «Ordódy

György brigadéros uram Sztropkón találandó Ocskay javaira tette volna kezét; mint-

hogy Ordódy uram adjutantját odaktildvén, nem orderezte, hogy confiscálja javait,

hanem, hogy vigyázzon: minthogy Ocskaynak adjutanja — a ki másként atyjafia is

volt Ocskaynak, — bizonyos leveleket kiíldött vala arra felé, mellyeket senator úr és

kassai vice-generális Berthóty Ferencz uram Kglme Í7itercipiáltatott.y> (Eredeti levél,

az Országos Levéltárban.)
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ságtói, s ezt, a vele járó dús javadalmakkal együtt, br. Pongrácz

Imre phároszi püspöknek adományozá.^

Különben, a császáriaknál úgy — st tán még rosszabbul —
járt P}^ber is, miként Ocskay; mert az utóbbi legalább a cs. ezre-

desi rangot megkapta s tényleg bírta: de Pyber sem az óhajtott

gyri püspökséget el nem nyerheté, sem pedig a nyitrai helynöksé-

get és fispánságot meg nem tarthatta. S hozzá még, mint az Ocs-

kay-féle árulásnak értelmi szerzje, gylöletessé tévé magát a köz-

vélemény, st a clerus hazafias része eltt is. Midn szept. 2-kán

Nagy-Szombat városába, mint valami rossz lelkiismeret ember,

vagy kullogó zsivány, « sötét estve, nagy csendesen bement, »
—

senki nem fogadá a megutált fpapot; másnap sem ment feléje

senki ; kanonoktársai szánakozának, szomorkodtak rossz cselekedetén,

a hazafias érzület Kovácsóczy püspök pedig annyira szívére vette

a káptalannak Pyber árulása által lett gyalázatát, hogy megbeteglt

bosszankodásában.*^

Az Ocskay által a fejedelem adományozásából birtokolt gr. Pethe
Mihály-féle sztropkai jószág elnyeréseért, a számzve volt Pethe
egyik rokona: ifj. gr. Barkóczy Ferencz czímzetes dandárnok tn
Rákóczi udvaránál lépéseket szept. 17-kén, oly alapon, mivelhogy azon

jószágot a fejedelem már egyszer — még az Ocskaynak lett ado^

1 <iEmericus Pongrácz Electus Episcopus Pharensisy> válaszolja ex Arcé Óvár,

die 29. Septembris Anno 1708. Rákóczinak, Egerbe : ((Alázatosan vettem Felségednek

sub dato 18. prsesentis Egerbi költ kegyelmes parancsolatját ; melyben, hogy Archi-

Dioecesisnek nagyobb része Felséged bívségében és protectiójában lévén, vicariusi

hivataljának administratiója nélkül ne maradjon, azon tisztre engemet, alázatos káplán-

ját, méltóztatott kegyelmesen declarálni.)) Mély köszönettel s hódolattal elfogadja a

fejedelem collatióját, s kéri — Bars, Zólyom, Hont és Gömör vármegyéknek mostani

lakásától való távoli fekvésére nézve — a zsarnóczai vagy szent-kereszti, úgy is

üresen álló kastélyt, a jószággal együtt, residentiájáúl assignáltatni. (Eredeti levély az

Országos Levéltárban.)

{J Két, Nagy-Szombatból jött clericus vallomása. Kovács János consiliariusnak

Selmeczrl sept. 8-kán Bercsényihez irott levelében: ((Píber László sötét estve, nagy

csendesen bement Nagy-Szombatba ez elmúlt vasárnap, de másnap sem ment senki is

feléje, s igen elszomorodtak rajta, hogy most vénségére így vesztette el az eszit

;

szidják ott is, Kovácsóczy Mihály püspök kiváltképpen, a ki meg is betegedett az

apprehensiótúl. » (Eredeti levél, gyjteményemben.) V. ö. Csajághy Jánosnak szept.

19-iki, már idézett levelével, hogy Pyber püspököt ((Nagy-Szombat városa mind szidja,

s az egész káptolom is./)
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mányoztatás eltt — neki ígérte volt.^ De a katonának nem elég

vitéz, polgári pályára nem elég eszes, hazafinak nem elég szilárd

grófocska hiába zörgetett, hiába igére jutalmat udvari vélt jóakaró-

jának, — Sztropkót nála sokkal érdemesebb férfiú kapta meg:

Babócsay Ferencz dandárnok, kit Bercsényi e javadalmazásra már

szept. 8-kán igen melegen és kétszeresen is ajánlott a fejedelemnek.^

Az ajánlat sikerre vezetett; a vitéz dandárnok nemsokára már mint

sajátjába küldheté Sztropkóra nejét s gyermekeit, és mikor 1710.

január 2 2-kén Romhánynál elesett, — holttestét is Sztropkó várába

vitték eltemetni.

Babócsay részére azonban csak a fekv birtok adományoztatott,

az 1708-iki terméssel és a még gr. Pethe Mihálytól származó lábas-

jószággal;^ Ocskaynak ott talált saját ingó értékei s marhái a kincs-

tár javára koboztattak el. Gazdaság- és mveldéstörténeti szem-

pontból nem megvetend érdek a Sztropkón összeírt e javak lel-

1 Barkóczy Ferencznek a szakállosi táborból szept. 17-kén valamelyik udv. tit-

kárhoz Írott levele, melyben elrebocsátván, hogy «öcsém Peth Mihály sztropkai

jószága per rebellionem Ocskayanam iterato fisciisra deriválván, minthogy ó' Felségéti

praevie volt ígéretem iránta)) : kéri a czímezettet: mködjék oda, hogy e jószágot

nyerhesse el. ((Asecurálom Kglmedet, hogy fáradságának jutalma meglészen./) (Orsz.

Levéltárban.)

2 Zsembertl, szept. 8-káról Rákóczihoz szóló levelében: ((Az istenért, Fölséges

Uram, Babócsaynak adjunk már valaha valamit, quod possit habere ; ihon, Zsolna

tájéki mostani coUatió megint nem bírható s ott nem lehet cselédje ; ha Fölséged

kegyelmessége, — Sztropkót az Ocskaynak hamis kutyaságával adassa Fölséged kezé-

hez, kirl más levelemmel küldi emberét Fölségedhez.)) (Archív. Rákócz. VI. 67. 1.)

E ((más levél)), ugyanazon kelet alatt, megvan az Országos Levéltárban, melyben a

((hitetlen Ocskay bírta)) sztropkai jószágot már csak azért is kéri Babócsaynak ado-

mányoztatni a fvezér, hogy ((ha securitásban lészen felesége Kglmének, gondtúl

menekedik, — s én is annál nagyobb szorgalmatossággal vehetem hasznát az haza

szolgalatjában.:-) — Végre megemlítend még Ottlyk fudvarmester ajánlata is, a ki

Rózsahegyrl szept. 21-kén költ levelében (már késn !) egy szintén igen vitéz és h
embernek : Czelder Orbánnak kére a sztropkói gr. Pethe Mihály-féle jószágot adatni

:

ctalám sztropkói jószágban lehetne Ocskaynak resolvált portiót neki (Czeldernek)

adni ; most is csak zsellérségben tartja feleségét. Hívségében teljességgel megnyug-

hatik Felséged, — most is nagy hasznot tészen, stb. (Eredeti levél, Vörösvártt.)

3 L. erre nézve Bercsényi nov. .30-kán a közjövedelmi tanácshoz kibocsátott

rendeletét (Országos Levéltár, Acta N. R. fasc. 1585. nro. 61.) és ennek következ-

tében az Oeconomicum Consilium 1708. dec. 3-án Sáros-Patakról kelt utasítását Baj-

móczy András sztropkai harminczadoshoz, ú. o. rendezetlen rész.
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tára, melynek két példányát is bírjuk, s érdemesnek tartjuk kissé

bvebben ismertetni.

Leltározás kétszer történt, elször a közjövedelmi tanácsnak

szept. 5 -kén kelt rendeletére e hó 9-kén, s másodszor a fejedelmi

parancs következtében, szept. 11 -kén. Az összeírást Bajmóczy György

sztropkai harminczados teljesíté, Szent-Györgyi János udv. karabé-

lyos-ezredbeli hadsegéd, Bártfay Mátyás sztropkai várnagy és Szent-

Miklósy Péter jelenlétében. A lajstromok szerint Ocskaynak Sztrop-

kón 49 lova találtatott, ú. m. a várbeli istállókban egy « Vezérei*

nev szürke mén, egy <^Murza^> nev fekete, és egy ^^Amico)) nev
pej ló. A ménesben voltak: « szürke és szépe öreg kancza 7, zsufa

szr Öreg kancza i, pej szr öreg kancza 6, barna kancza i,

szeg-forma kancza 2, «= 17 anya-kancza. « Negyedfre menend
herélt és kancza-csikó» 13, ú. m. « herélt deres csikó i, barna herélt

csikó I, seregély-szr kancza-csikó 2, setét szürke kancza-csikó 3,

tarka kancza-csikó i, barna-pej kancza-csikó 2, mocskos-fakó kancza-

csikó, szárlábú i, daruszrü kancza-csikó i, piros-pej kancza-csikó i.»

((Harmadfre menend csikók:*) kancza 7, csdör (((csder)>) 3. «Ez

idei csikók)) : kancza 5, csdör i. A ménes összes száma: 46 drb. —
Sztropkai majorsági termés : búza 70, gabona 416, «jarczuha)> és

zab 80, tatárka — aratatlan — plus-minus 30 kereszt, összesen 596

kereszt. — (^ Tehéncsorda : sváj ezer-tehén, fejs 2, svájczer öreg

bika I, orosz és szürke tehén 11, orosz öreg bika 2, tavali és har-

madévi üsz 7, tavali bikácska i, ez idei bornyú 3 = 27 darab.') —
^^Apró marha: tojó öreg india (pulyka) 6, kakas-pulyka i, lúd 12,

kacsa 9, = 28. » — "^iihok és kecskék : fejs juh 30, medd 5, kos 3,

fejs kecske 12, = 50. Túró : két hordóval. — Méhek száma : öreg

méh 6, rajméh 14 kassal, — 20 kas.

A kelesei majorságban : búza 50, rozs 115, zab 100, tatárka —
aratatlan — plus-minus 10 kereszt; = 275 kereszt. — 0^ Stájer-mar-

háknak száma: stájer fejs-tehén 3, stájer öreg-bika i, ez idei stá-

jer-borjú 3, tavali stájer bikácska i, tavali üsz, tinó 2, = 10 db. —
^Magyar és orosz marháknak száma : szke fejs tehén 8, ez idei

bika-borjú i, fejs orosz tarka tehén 4, = 13. — Béres-ökör : 6,

vasas-szekér i. — Sertéseknek száma : öreg, fiadzó disznó 26, öreg

kan 5, öreg ártány 2, tavali ártány i, tavali kocza-süld i, ez idei

Thaly K. : Ocskay László, l. 22
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herélt-Süld 5, ez idei kocza-süld 7, = 47 db. — Apró marha : tojó

öreg india 6, pulyka-kakas 2, lúd 30, tyúk 30, = 68 db. — Széna-

szám. Sztropkai majorban 14 öl, bruszniczai majorságban 10 szekér,

Szitniczén 90 szekér, =100 szekér és 14 öl széna."^

Mindössze tehát 49, — úgy látszik, válogatott nemesfajú ló,

56 darab szarvasmarha, köztük svájczi és stájer fajúak, 50 juh és

kecske, 47 sertés, 96 db. apró-marha, 20 kaptár méh, 871 kereszt

gabnatermés, 100 szekér és 14 öl kazal-széna. Átlag véve, nem
valami gazdag instructió ; tekintetbe kell azonban venni, hogy

I. Sztropkó olyféle jószág, melynek fjövedelmét akkortájban, st
egész 1848-ig épen nem a majorságbeli gazdálkodás: hanem a hozzá-

tartozó nagyszámú orosz falu jobbágyi taxái és korcsma-bevételei

képezik vala; 2. hogy marha-állomány is jóval több lehetett ott:

azonban Ocskay — Ottlyk levele szerint — a nagyobb részt még
aug. elején fölhajtatta volt Budatín tájékára, honnét könnyebben

eladhatta sziléziai tzséreknek, mieltt az orsz. kincstár reájok tehette

volna a kezét. Tehát árulásával elre speculált gazdaságilag is.

E kis kitérés után lássuk az események folyamát tovább.

* A két leltárnak egyike eredeti példány, másika egykorú másolat, e czímmel

:

cFacta conscriptio in Arcé Sztropkoviensi rerum mobilium Ladislai Ocskay, vigore

commissionis Inclyti Consilij Oeconomici 5. 7-bris emanatse, mihique (Georgio Baj-

móczy) 9 prsesentis prsesentatse, prsesentibus Dominis Nobilibus introscriptis. Actum

Sztropkóvise, dje ii. Septembris 1708.)) Megjegyzend, hogy az e lajstromban elfor-

duló svájczi teheneket Rákóczi, mint ritkaságot, saját zborai uradalmába hajtatá, a

ménest és egyéb marhákat azonban kincstári jószágokba. B. Klohiisiczky Ferencz, a

közgazdasági tanács elnöke jelenti Eperjesrl 1708. oct. 13-kán a fejedelemnek: «Az

Ocskay sváj ezer-teheneit Felséged parancsolatja szerint Szluha György (zborai prse-

fectus) uram kezéhez resignáltattam, szarvasmarhát meghadtam, hogy Szomolnokra

hajtsák, az ménest pedig Pazdicsra, minthogy itt egyéb fiscalitásunk nincsen. Az

ménest pedig parancsolja-é Felséged Pazdicson teleltetni, vagy másüvé hajtatni ?>>

(Országos Levéltár.)
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Pálífy visszavonul a Vághoz ; Ocskay kísérlete Újvár alatt meghiúsul ; Liptó, Trencsény, Túrócz

is ébredez ; Bokros ezrede szaporodik ; Nyitra vármegye újra kuruczczá lesz. — Ocskay Bécsben

jár ; labanczait Vajda András ezredes Szakolcza eltt fölveri, levagdalja ; a Fehérhegyek lakóinak

hangulata e pribékek ellen. — Ocskay megint ír Érsek-Újvárba ; Berthóty válasz helyett Ocskay

elfogott pribékjeit fölakasztatja. — Dunántúl a kuruczok gyznek, a rácz és horvát tábort tönkre

verik, Bezerédy árulását elfojtják ; Heister ezek miatt visszavonul Gyr és Komárom ágyúi alá. —
Mennyi embert árúit el Ocskay, s hány pribékje maradt ? — Heister nem helyesli, hogy Ocskay

cs. ezredesi rangot nyert
;
példájára a német tisztek a hitszegt megvetik, nincsen köztük semmi

becsülete ; a magyarok közt csúfos hirek keringnek róla s bosszút és átkot kiált ellene min-

denki. — Ocskay példája után mások is gyanúba vétetnek, de ártatlanságuk csakhamar kiderül.

Bercsényi nagy szerencsének tekinté — a minthogy az is volt, —
hogy Ocskay árulása után, az els rémülés alatt, Pálífy hadserege

semmi irányban sem hatolt beljebb az országba, st szept. i-jére vir-

radó éjjelen Nyitrától is visszament a Vághoz.^ A bán e hátravonúlá-

sának okai valának : hogy lovassága egy részét, vagy másfélezer embert,

kénytelen volt Heister segítségére, a Csallóközön s Komáromon át, a

Dunántúlra általbocsátani ;
*^ továbbá Bercsényi-Bottyán egyesit viski

tábora számerejének igen nagy híre vala a németek között;^ a Nyitra,

Bars, Túrócz, Liptó, Trencsény-vármegyékben Ocskay átpártolása

következtében eleinte beállott rettegés oly nagymérv voltát sem

1 ((Legnagyobb hasznunkra esett, hogy azon Ocskay kutyasága után semmire

sem progrediált az ellenség, st inkább Nyitrátúl is recedált, az kivel elhitetvén az

franczia progressusokrúl való bíztatásimat, és az rácz megverésinek (Balogh Ádám
gyzelme) s túlsó német megcsapásának is közhíre folyván, — nem lehet ezen (Ocskay-

féle) mételynek nagy folyamatja. Az való, hogy ha mindezek nem interventiáltak

volna, rossz consequentiát várhattunk volna. >) írja a fvezér, szept. 4-kén a fejedelem-

nek szóló levelében. (Archív. Rákócz. VI. 62.)

^ "Haister megverését (túl a Dunán) lehetetlennek nem tartom, — mondja

Bercsényi, szept. 8-ikí levelében, — mert az elször általment 3 regiment után ismét,

munitió eleiben kísérése nevezeti alatt, még Nyitrátúl ment vala el commandérozva

másfélezer efiFective.w (U. o. 66. 1.)

3 «Nagy híre volt Exciád Visknél lév táborának, és hogy Egernél annál na-

gyobb gyülekezik,') — írja Kovács consiliarius szept. 8-iki levelében Bercsényinek, a

két nagy-szombati clericus vallomása után. (Eredeti, gyjteményemben.)

23*
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Pálfiy, sem maga Ccskay nem képzelték és így föl sem használták;

végre, a bán rendeletet vn Heistertl : szálljon közelebbre Gutá-

hoz, hogy majd vele, ha Komáromba visszaérkezend, gyorsabban és

könnyebben egyesülhessen, s egyszersmind az Érsek-Újvár ostromá-

hoz szükséges elkészületeket addig is megtehesse.^

St Heister, Pálífynak Sopornyihoz való visszaszállásával sem

elégedett meg; mert újabb parancsot külde ifk: szálljon még köze-

lebb /- Mire aztán a bán szept. 7-kén megint fölszedte táborát, s a

körülötte rajongó fürge kmucz lovasságtól folyvást szemmel tar-

tatva, a Magyar-Sókon alól — Gutától fölfelé egy jó mértföldnyire

es — azon táborhelynek igen alkalmas, mert minden oldalról jól

védett szigetbe telepedék, hol június végén Bottyán táborozott

volt.5

De még mieltt ez utóbbi mozdulatát megtette volna: szept.

3-kán estve felé kémszemlére küldé Ocskayt pribékjeivel és ráczok-

kal Érsek- Újvárhoz, úgy, hogy a következ hajnalban csapjon be

az újvári bástyák alá, és tegyen lármát. Ocskay e föladatának híven

meg is felelt; azonban, úgy látszik, hogy vagy a bán nem tartá

eléggé titokban ezen szándokát, avagy — a mi hihetbb — Ocskay

dicsekedett el, szokása szerint, azzal elre, hogy majd így s amúgy

megtanítandja az újváriakat! Elég az hozzá, — az újváriak ideje-

korán megtudták Ocskay e portájának hírét; készen várak tehát t:
az ersségen kívül minden éjjel jól vigyázó rség, — a lovasság

fegyverben, kirohanásra készen, — a tüzérek az ágyúk mellett. És

midn szept. 4-kén hajnalban az újdonsült cs. ezredes a Tormásból

a vár alá csapott: egypár messzehordó taraczkot közéjük dörrentet-

tek századainak, a lovasság pedig — ú. m. a Bercsényi-huszároknak

Ocskay saját testvére által vezénylett öt százada s a híres vitéz por-

1 uValami levelet vévén ez napckban bán uram Köröskénnél, — azonnal indult

Újvár felé az hadakkal.)) (Berényi-napló, szept. i-jérl.) Hasonló értelemben referált

az újváriaknak Pálfíy táborán járt kémje is, hozzá tévén, hogy a levél Heistertl jött,

a bánnak Sopornyihoz visszaszállását rendel. (Országos Levéltár.)

ü cHaister ordert küldött Pálífy uramhoz, hogy Sopornyátúl Gúlához m.enjen

az hadakkal." (Berényi-napló, szept. 4-kén.)

3 "Az tegnapeltt Sókhoz szállott tábor azon szigetben szállott Sókon alól, az

hol Bottyán volt; még túl esik az gútai hídon egy mérfölddel.)) (Bercsényi szept. 9-iki

levele. Archiv. Rákócz. VI. 68. 1.)
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tyázó fhadnagy Rácz Miska szabad-csapata — kirohant a huszár-

várból (ravelíni s keményen reá'^a támadott.

Ocskav László mit sem nyerhetve, véres fejjel, felesek elhuU-

tával, sebbe estével visszaveretettJ Alig is jelenthete Újvár fell

egyebet, mint, hogy ott igen jól vigyáznak ; és úgy látszik, ekkor

történt az rajta az ellenkezésben, a mit b. Berényi említ naplójá-

ban: «Ocskayt kevésben múlt, hogy el nem fogták az kuruczok,

csak annyiban^ hogy az mely hadnagy már érdeste^ — megesett

az ló a lattá. 1^'^-

Sajátságos, hogy ez az elfogatási veszély ezután is többször

ismétldik vala, míg egyszer aztán be is következett. Igaz, hogy a

kuruczok mindjárt attól fogva, mikoron a az els félelem bosszúra

fordúla,^> mindent elkövetének az árúlónak kézrekerítésére; s ha az

Ocskay haláláról szerzett 1710-iki népies balladának hihetünk: négy

1 B. Limprecht János ezredes írja Újvárból szept. 4-kén Bercsényinek: ((Ma

negyed napja, hogy hírünk érkezett: Ocskay meg akar próbálni bennünket. Azért

minden éjjel az váron kívül bizonyos commandérózott hajdúságot rendeltünk, hogy

emberül felelhessünk meg neki* Tegnap beérkezett Bersonvil indzsinír uram, — szin-

tén akkor érkezett bizonyos hírünk, hogy meg fog próbálni bennünket. A mint is az

elmúlt éjjel katonák behoztak egy németet : az referálta, hogy hon (hol) volna Ocskay ?

Ma virradtkor megmutatták magokat az labanczok, a kik is oly közel jüttenek, hogy

az várbúi álgyúgolyóbissal ló'ttünk közikbe. Az idevaló katonaság (értsd : lovasság)

rajtok ment, derekason viselvén magát ; az labanczok közül egynéhány esett sebben, —
egyebet semmit sem nyertének. A mieinkben egyéb kár nem esett, hanem Rácz Miska

alatt elltték az lovat, magát is egykevesse megsértették, de nem sokat fog ártani

neki. — Azután két helyrl Guta felül megmutatta magát az labancz Komárom tájá-

rúi, — azzal elmentenek. Azután bizonyos parasztember által referáltatott, kogy Ocskay

személye szerint maga volt itten.'o (Eredeti levél, gyjteményemben.) Ocskaynak a

cs. táborra még az napi visszamenetelére nézve pedig lásd Berthóty Istvánnak Ber-

csényihez Újvárból szept. 4-kén estve írt levelét : «Ezen órában érkezvén emberem,

bizonyosan referálja, hogy az mely német Szerednél és Sopornyinál volt : annak

nagyobb része bagázsiástúl, munitióstúl ma megegyezett az gúttai némettel, egy része

pedig, az ki még az Vágón innen volt Ocskayval, az is általszállott Szeredhez. » (Or-
szágos Levéltár) Végre gr. Csáky István írja a zsemberi táborról szept. 7-kérl

Károlyinak: ^(Ocskay László kutyaságra visszatérvén, ma harmadnapja virradtakor

Újvár alá tett portát, akarván mieinket lesre csalni és marhájokat elnyerni; de az

isten els próbáját is confundálta : m-ert csak egy ebet sem tudtak nyerni, közlek

penig mind németjében, ráczában egyvelest felesen m,aradtak; melylyel visszatérvén,

az ellenség is táborostul általtakarodott a Vágón Szerednél és Csalóköz felé maséro-

zott.» (Eredeti levél, a gr. Károlyi-archívumban.)

^ Br. Berényi Ferencz naplójegyzete, Pozsonyban, szept. lo-ike alatt.
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Újvári hires vitéz, ú. m. Beleznay János rnagy, Bornemissza János,

Starhemberg elfogója, egyébként Balogh István egyik fhadnagya,

Rácz Miska, és Jávorka Ádám szabad-hadnagy, összeesküvének e

czélra.^ A szerencse, mint majd látni fogjuk. Jávorkáé ln. Azon-

ban, haladjunk a dolgoknak rendiben!

A bán sopornyii táborából szeptember 5 -kén irott bizalmas leve-

lében dicsekszik el gr. Erddy György ftárnokmesternek, Ocskay

és a nyitrai nemesség elcsábítása köri szerzett érdemeivel: «Nem
kétlem, vagyon már értésére Kegyelmednek, hogy Nyitra várának

feladása után Ocskay László regimentestül és egész tiszteivel együtt, (?)

sok munkám és hitegetésem után hozzám gyütt, s már az Föl-

sége hívségére az homagiumot is letette. Nemesség is felesen vagyon

mind itt mellettem, s mind Nyitrán, úgy, hogy egyebet a dicséret-

nél Nyitra vármegyebeli nemesek fell nem írhatok. Sokkal conten-

tusabb vagyok Nyitra vármegyével, mintsem Pozsonynyal, — jól-

lehet magam is odavaló vagyok, » stb.^

Mindenesetre igen érdekes beismerés a cs. tábornagy szájából,

hogy Ocskayt v. hitegette ^f^ át, mégpedig «sok munkával » a csá-

szár pártjára, vette rá esküjének megszegésére! Ezért tulajdonítá

azután Ocskay, végrendeletében, a maga vesztét Pálífynak.

Rákóczi Egerben egy idben vévé Bethóty jelentését Érsek-

Újvárról a szept. 4-ike reggelén ott történtekrl, s Ottlyknak Kézs-

márkról ugyan e napon kelt ama (hazug híreken épített) tudósítását,

hogy Ocskay 700 némettel Trencsényben, Zsolna táján hódít, — s

eleget tépeldik vala e két ellentétes hiren. «Otthk György hírét,

megvallom, — írja Bercsényinek szept. 8-káról — nem tudom com-

binálni azokkal, az melyeket Berthóty ír Ocskay fell ; mert, itt is

Ocskay^ amott is Ocskay f Hacsak ínég nem. fiadzott^ — non potem !

Tagadhatatlan, hogy én ugyan inkább szeretném Újvár táján ótet^

1 ((Kemény Beleznay, serény Jávorkával,

Ama Bornemissza, híres Rácz Miskával

Esküsznek Újvárban egymásnak kezére

Ers esküvéssel Ocskay vesztére :

Bátor (ámbátor) vérontásom, történjék halálom:

Álnok árúlónak bosszúját megállom!)) stb.

(ThaLy: ((Adalékok a Thököly- és Rákóczi-kor irodalomtörténetéhez.)) II. 271. 1.)

2 Eredeti levél, a pozsonyi evang. lyceum kézirattárában.
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mintsem Zsolnánál.)) Ugyan e napról Ottlykhoz intézett válaszában

már eltalálta a valót: «Ocskay hogy mehetett volna Zsolna tájára?

meg nem foghatom : mivel ezeltt egynéhány nappal azt írták Ujvár-

búl, hogy ott mutatta magát; s mindezekbúi csak azt hitettük el

magunkkal, hogy csak az hirtelen való rémülés okozd ezen híre-

ket^ melyek talán már eddig is csendesedtenek.))^

Valójában lecsendesedtek. Petröczy — ki közelebbrl szemlélte

ott a dolgokat — már szept. 2-káról jelenti, hogy Túrócz vármegye

újra kezd bátorodni és fegyverkezni f s magának Ottlyknak is szept.

4-kén és 6-kán Scsavnikon költ levelei már némileg több bizoda-

lomról s igen kemény resolutióról tanúskodnak. Csak ezer lovasa

volna: majd megtréfálná Ocskayt! Én « abban assecurálhatom Föl-

s egedet: ha valakit nyilvánságos pártolásban kaphatok, — puska

végin mondatok deliberatiót neki! Haszontalan az hosszú ceremó-

nia, mert azzal nem boldogulunk .... Mind Liptóban s mind Árvá-

ban a java a földnépének fegyverben vagyon,*)) noha, — «jó lélek-

kel írhatom Fölségednek, — sokaknak nehezen tudtam kiverni

fejökbl az Ocskay labanczságátúl való félelmet, még a popule kö-

zött is.))^

Harmadnapra még inkább megnyugtatólag ír a kedélyek csilla-

podásáról, s egyszersmind Ocskay jellemének megítéléséhez új adat-

tal szolgál: ((Megvallom Fölségednek, ezeken az vármegyéken, az

hol megfordulok, mind a nemességet, mind a földnépét annyira meg-

csendesítettem : készek minden extremitásokat szenvedni, — csak

ne légyen olyan húzásvonás rajtok^ mint Ocskay elkövetett (1708.

telén) mind föld népén^ mind nemesi rendeken is. Éppen égbe-

1 Archív • Rákócz. II. 315. és 317. 1.

^ Eredeti levél, Vörösvártt. L. e napról Rákóczihoz intézett levelét fölebb.

Szept. 3-kán pedig Bercsényinek jelenti Rózsahegyrl, hogy ó' ott «minden úton-módon

gyjti az hadakat. » cAz mint is Árva vármegye már csoporton vagyon, innéd Liptóbúl

penig Ottlik uram Potturnyay Ferencz uramat 60 lóval magával fölvitte, úgy az Orbán

Czeller ezerit és Túróczy egyik seregét, bizonyos ellenségnek a tájon is lévén híre.

A többit liptóiak közül most kergettetem csuportra ; túrócziaknak penig öszvecsupor-

toztatását bíztam Révay Mihály uramra.)) Mihelyt több hada gyl: ó' azonnal Bajmócz

tájára száll, (^ addig Túróczban teszek ezen kevésszámú haddal diversiót, és a mi leg-

jobb, azt követem el.)) (Eredeti levél, 2lz Országos Levéltárban.)

3 Eredeti levelek, Vörösvártt.
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kiáltó excessusok voltak azok, kiket (Ocskaytól való féltökben) senki

az vármegyék közül nem merte megpanaszlani. Nyilván az Úr-Isten

azt az hamishitt evvel az labanczsággal meg akarja verni, kit nem
egyéb tött labanczczá, hanem az sok húzás-vonás. Most értettem,

hogy Liptó- és Túrócz-vármegyétl (ezredének téli szállásul ezek

valának kijelölve) húszezerforintotfejérpénzülfelvett elmúlt tavasz-

szal^ - - abhúl egy forintot sem adott hadainak.))^ Ha ez áll, —
valószín pedig, hogy áll, — akkor fogalmat alkothatunk magunk-

nak ama szemtelen zsarlások nagyságáról, melyeket Ocskay a vár-

megyéken elkövetett volt, saját ezredének is megrövidítésével. Kato-

náit a morvái rablások alkalmával szerzett dús nyereségekkel, s

fegyelmetlenúl magok kényök szerint való tartással sikerit elhall-

gattatnia ; amaz alázatos tót vármegyék pedig, hogy is mertek volna

panaszt emelni a fejedelemnél a túlhatalmas férfiú ellen, ki a tót-

nak ismer félistene^) volt, s kinek erszakoskodó természetét jól

ismervén, bosszújától nem alaptalanul féltek! Csak nyilt elpártolása

után sültek ki tehát efféle gonosztettei.

Ottlyk különben igen megvigasztalódott Bercsényinek azon bíz-

tatásán — melyet szept. 5 -kén vett, — hogy két ezer lovast (Réthey

János és Bokroséit) vezényelt melléje; « azokkal azért, isten éltet-

vén, ellenséghez közelebb járok, és a vármegyéknek is megbódúlt

elméjeket felfrissítem, — s a Vág mellett mentl tovább mehetek,

elmegyek. Még ma indulok Liptó felé, s onnan tovább. A tót Impé-

rium — teszi még hozzá végi — nemcsak imádkozék Fölségedért :

de fel is állott fegyverbe ; kétezer gyalogot válogatva, a Vág mel-

lett Kisuczákon, és kétezerét Árvában felállíttattam.))''^

S addigis míg Ottlyk elbbre érkezhetnék : Bercsényi Andrássy

Pál tbkot küldé el Rétheyék után szept. 4-kén éjjel más rendbeli

hadakkal Bajmócz felé, oly utasítással, hogy a fudvarmesterrel való

találkozásáig vezényeljen ott, azután térjen vissza.^ A minthogy

1 Ottlyknak Scsavnikról szept. 6. Rákóczihoz irott levele. (Eredetije Vörösvártt.)

ü Ugyanazon levélben.

3 <<Még ez étszaka küldöm el más rendbéli hadakkal Andrássy Pál uramot az

Nyitra mellé, csak addig is, míg Ottlikkal összeakad, — azután ott hagyja az hadakot

és Ottlik uram azokkal operálhat. Jobb volna, Andrássy battalionja (Szepesbl) csak

igyenesen Rosenberg felé gyünne, egyeznék meg Czelderrel, úgy lenne Ottlik uram
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másnap, szept. 5-kén már így értesíti Rákóczit: «Andrássy Pált én

expediáltam által az hegyen; Réthey János ott jár már Ugrócz

(Nagy-Ugrócz) körúl.^ Petrczy uram írja Rosenbergrúl, hogy k
ott félnek rakáson, Túrócz puszta; megírtam: megyén Andrássy.

Luzsinszky ezeré szélt van, maga Zsolnán. Révay Mihályra bíztam

összevételit, »>'-^ maga az ezredes és Paur betegek lévén. És negyed-

nap múlva: «Van Ebeczkyvel (Újvár és Pálífy tábora körül) eífec-

tíve negyedfélezer jó lovas, és a mellett széltküldtem az apró por-

tákat, de (a német, táborából) ki nem jár. Nyitra körül is más, jó

vígyázóim vannak Ilovay Mátyással, — hajtogatja rebegve, a mint

lehet, az nemességet is, az ki habozna melllünk.))^''

A kuruczok tehát — Andrássy, Réthey, Bokros, Illavay, — a

Zobor-hegyétl egész Bajmóczig sürüen ellepték a Nyitra-völgyét, s

magát Nyitra-várát szoros zárlatban tárták."^ És míg Pálífy a sóki

szigetbe zárkózék Ocskayval, s a labanczságra esküdtetett és az

elefánti klastromba zárt nyitrai nemeseknek családjait kezesség

okáért német rizet alatt eleve a Vágontúlra hurczoltatá :
^ addig

is ersebb, és akár Trencsény-várm egyét, akár Árvát, akár Morvát impetálhatná.))

(Bercsényi szept. 4-iki levele. Archív. Rakóez. VI. 63. 1.)^

1 Réthey szept. 4-kén már Nagy-Ugróczra érkezett, honnét e napon a h ifjabb

Bossdnyi János így tudósítja Bercsényit a' viski táborra : «Búval habzó elmémet éppen

megörvendeztette óberster Réthey János uram hozzánk való jövetele ; adta volna

Isten, hogy ezeltt egynehány napokkal érkezett volna Kegyelmes Urunk feg^-vere

ezen plágára, hogy az Nyitra vármegyei nemesség gylését prsepediálhatta volna;

mindazonáltal mostan is igen jól esett, mert magam is conjungálván említett óberster

urammal magamat, valamit felérünk elménkkel s vékony ernkkel, azon igyekezünk,

hogy állhatatlanSágoknak jutalmát elvehessek. Itt ugyan jóllehet sok lézeng katona

jár, a föld népének majd nagyobb botránkozására, mintsem vigasztalására: de gon-

dolom, meg fog sznni, Réthey János uramnak ezen az földön való létét meghallván.))

(Eredeti az Országos Levéltárban.)

Ö U. o. 65. 1.

3 U. o. — a szept. 8-iki levélben — 67. 1. Ebeczky mködésére vonatkozik a

Berényi-napló szept. lo-iki ezen adata: ((Az kuruczok szüntelen csípdesnek az né-

meteken.))

4 (^Az nyitraiak felöl azt mondják— írja br. SerényiF. naplójában szept. 8-káról,—
hogy csak az kapun sem mehetnek ki bátorságosan, — szüntelen csiripelnek az ku-

ruczok rajtok, szaporán vágják s fogják ket.))

((Való, hogy az (Pyberrel és Ocskayval) Nyitrára bement nemességnek cse-

lédjit mind általvitték Szered felé az Vágón, német kísérkkel,* — említi Bercsényi,

szept. 14-iki levelében. (Archiv. Rdkócz. VI. 77.)
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Bercsényi nem mulasztotta el visszahívó pátensét bejuttatni e kolos-

torba is,^ honnan a Pyber és Ocskay által részint elcsábított, részint

ervel összefogdostatott áldozatok csakugyan feles számmal vissza-

szivárogtak, szeretett családjaik tovahurczoltatásának daczára.^

Ekkép tünedezének el egy-két rövid hét alatt az árulásnak

következményei egymásután. Szept. 12-kén Privigye városában az

imént még majdnem egészen labanczságra hajlott Nyitra-vármegye
már népes gylést tartott, mely alkalommal 97 elkel nyitrai bir-

tokos nemes tévé le újra a hségesküt Rákóczinak, br. Andrássy Pál

tábornok kezébe ; név szerint tizenegy Majthényi^ Bossányi Péter

több Bossányiakkal, Ghyczy, Tarnóczy, Novotha, Rudnay, Hunyady,

Gosztonyi, Kubínyi, Zathureczky, Thúróczy, Divéky, Lehoczky,

Rajcsányi, Zsámokréthy, Vladár, Sipeky, Turcsányi, Kosztolányi,

Mérey, Bacskády, Lipovniczky, Huszár, Trsztyánszky, Jókúthy,

Dubniczky, Kszeghy, Pongrácz, Pogány, Pusztay, Petrik, Szka-

csányi, Árvay, Zsitkovszky, stb. családbeliek, st még egy <<Haister

Kristóf)) nev is. E mind személy szerint megjelent nemesek írás-

ban föltéve bizonyították továbbá, hogy « ezenkívül az kik jóllehet

a nemes vármegye mai gylésén jelen nem lévén, hitöket le nem
tették, mindazonáltal bizonyosan hívségben vannak, így következnek

:

ifj. Bossányi Gábor, János és György, Mérey János, Gosztonyi Mik-

lós és György, Szerdahelyi János, Üjfalussy Mátyás (báró), Turcsányi

Ádám, Géczy (Ghyczy) István és Imre, id. és ifj. Rudnay István,

Hodossy János és Pál, Divék-Újfalusi (báró) Üjfalussy János, Pös-

peky Mátyás, Tapolcsányi Miklós és János, Korossy Gábor,)) s ezek

1 ((Mérey, az ki adjutantja vala Fölságednek, — írja Bercsényi Zsembernél,

szept. g-kén, — most gyütt, már labancz híre vala. Beszéli : miként csalták conferen-

tiára az atyját, két atyjafiát s többeket, — és csak megrekesztették ket, s már elefánti

kalastromban hagyták ket, és igen örömest visszaszivárognának. Megválik, pátensem

kit térít meg ? mert beküldte nekik. Az kóborlás nagy volt : kiirucz, labancz, s labancz,

kurucz, — az mint tetszik s hasznát látja. Andrássy Pál odamenetelivel, elhiszem^

megcsendeslnek.)) (Archiv. Rákócz. VI. 69. 1.)

2 Jó volt tehát e többnyire nem szántszándékból elpártolt nemesekkel ily

szelídmódon járni el, noha a kérlelhetlen Berthóty István más tanácsot adott Bercsé-

nyinek : <'Ha az német elnyomúl, — írja Újvárból szept. 12-kén, — jó volna az mostan

lett labanczokat Nyitra-vármegyében mindenökbl kiforgatni, magokat felakasztatni

vagj' karóba húzatni. >; (Eredeti levél, az Országos Levéltárban.)
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fölött a vág-újhelyi járásból az ellenség elül kibujdosott és jelenleg

Túrócz-vármegyében tartózkodó nemesség, « kiknek neveit Borovszky

László követ uram fogja fejedelmi helytartó urunk Excjának be-

mutatni. »

^

Láthatjuk ezekbl: mily kedvezen alakultak a dolgok Nyitrá-

ban, mihelyt Pálffy és Ocskay a Vág felé távoztak vala.

Ebeczky István a Pálffy háborgatására rendelt negyedfélezer

lovassal szept. 5-kén reggel indult ki Bercsényi viski táborából; s

mieltt ezen ers dandárral fel Mocsonok tájára nyomulna : a német

tábor állása fell vett különböz hirek közül a valónak kitudására

jónak látta elbb csak kémszemléz csapatot és kémeket küldeni

elre. '^ Maga addig, d. u. két óra tájban, beszálla a Zsitvából Oha-
r

jon alól kiszakadó s a Nyitrába az Újvár fölötti nyárhídi malomnál

beöml Tormás patak által képezett hasonnev ligetes, bokros fél-

szigetbe, a hol Ocskay is töltötte a szept. 3-káról 4-kére virradó éjét,

lappangva hajnalig, midn a vár alá becsapott volt. Midn ezt

Ebeczky az újváriaktól utólag megtudá : ugyancsak sajnálta, miért

nem érkezhetett harmadnappal elbb f Mint szerette volna a f-

pribéket megszorítani !^

1 wAnno 1708. dje 12. 7-bris in Oppido Privigye, Comitatus Nitriensis existente

habita, in prsesentia Excelhiii Dni Dni Pauíi Andrássy Generális, infrascripti Dni

Nobiles deposuerunt juramentuni)) czím eredeti jegyzék, 2,7. Országos Levéltárban.

2 Szept. 5-kén Berthóty István, 2jl azeltti napon Pálffy tábora fell irt (föntebb

közlött) jelentésének pótlásául, ezt írja Bercsényihez : «Tegnap írtam vala Exeiádnak,

hogy az Sopornyinál való német általment az Vágón : a minthogy el is indult volt,

de megint helyre szállott ; az egész bagázsiával, munitióval, az gyalogja mind Gutához

szállott, de Pálffy az lovassal és eb Ocskayval Sopornyinál vagyon.^) (Eredeti levél,

az Országos Levéltárban.)

3 Ebecky István jelenti, oTormásban, 5. 7-bris 1708. circa horam 6. vespertinam>>

költ levelével. Bercsényinek: (Én mai napon mintegy két óra tájban érkeztem ide az

Tormásban ; bezzeg, ha tegnapeltt estve itt lettem volna, — megvásárolhattunk volna

Ocskayval f De már az elmúlt. Én ezennel portát fogok küldeni, mivel úgy is hallot-

tam, hogy az németnek az lovassá általment volna az Vágón, de újabban úgy értem

Berthóty uram levelébl: megint visszaszállott volna Sopornyihoz. Azon leszek, alat-

tomban egy jó embert fogok beküldeni (a német táborra), talám többet tanúihat kö-

zöttök, mint az porta. Én kimentem volna még ma Mocsonak felé : de mivelhogy

mind bagázsiáját s mind az munitióját általküldte Gutához, maga penig könny-
szerrel van Pálfíy Sopornyinál, — tudom, azt lesi, ha mit találna s confusióba hoz-

hatna ; azért subsisíálok itten, jó vígyázcs alatt. Meglátom, mit akar? egy-két nap
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De annak ezúttal már vége volt: mert Ocskay az Újvár alatti

eredménytelen kémszemlézés után még szept. 4-kén estére visszatért

Pálffv táborába; azonban Újvár és Nyitra táján olyan hírt kezd vala

hintegetni, — nyilván a már-már csendesül felvidéknek meg újabb

rémületbe ejtése czéljából, — mintha kit ezred némeíle/ (l) és pri-

békjeivel Trencsény-vármegyébe, Zsolna felé rendeltetett volna.^

A két ezred német vezényletének már csak híre is, természetesen,

nagyon hizelgett Ocskaynak ; ámde szörnyen távol volt tle az

ilyen tisztesség, st távol a Zsolna tájára vezényeltetés is. Ellenke-

zleg, — igen valószín, hogy e napokban, ú. m. szept. 8-kán a sóki

táborrúl, a hol még megmaradt, de folyton fogyó 500 pribékjével

fetrengett,- Bécsbe vitték t. József császár ugyanis méltán kíváncsi

lehetett szemtl szemben látni a báránynyá változott farkast, azt a

megszelídült « villámot, » mely örökös-tartományaiba azeltt annyiszor

égetve, pusztítva csapott be, s most a servilismus menykhárítója

által szerencsésen fölfogatott.

Annyi bizonyos, hogy Ocskaynak a Búr-erdeje s Szakolcza,

Szenicze tájékáról való három százada Blasskovich-csal — alkalma-

sint magát Ocskayt is kísérve, — továbbá gr. Eszterházy Józsefnek

szintén két-három százada, Papes Ádám alezredessel, szept. 8-kán

Sóktúl Pozsonyba érkezett, s itt mindjárt elterjede a hír, hogy

Ocskay postán Bécsbe utazott.^ Akár igaz volt légyen ez, akár nem, —

alatt indulása merre leszen ? addig én is ki fogom tanulni szándékját, s én is úgy

fogom tudni magamat alkalmaztatni.)) (Eredeti levél, az Országos Levéltárban.)

1 Marsinszky András bajmóczi parancsnok újságolja e várból szept. 7-kérl

b. Petró'czynek : « Ocskay László két regimenttel és labanczos magyarokkal Trencsény-

vármegyében ordereztetett, egész Zsolnáig, talám tovább is megyén, ha succedál inten-

tiója. Igen féltem Túrócz-vármegyét, hogy onnajd rajta ne gyjön és per consequens

Nyitra-mellyékét is meg ne látogassa.)) (Orsz. Levéltár.)

^ Szept. 7-kén a sóki német táborból elfogott négy rácz katona « Ocskayt ^00

lovassal vallotta ott lenni, — de igen szöknek közúlök.y> (Archiv. Rdkócz. VI. 69. 1.)

3 Berényi-n2i)^\ó^ Pozsonyban szept. 8-kán kelt jegyzet: «Az popule között olyan

hír is van, hogy Ocskay az éjjel ezen ment postán Bécs felé. ^^ Ofctlyk György levele

Liptó-Szent-Miklósrúl szept. 7. Bercsényihez : «Én holnap indulok Bajmócz felé, Liptó-

és Túrócz-vármegyei lovasokat utánam orderezni fogom. Mednyánszkyn nagyon fogott

intésem, mert eró'ssen ülteti Trencsény-vármegyét, és feleségét Árva várába küldte.

Az isten ostorát méltán el nem kerülheti Ocskay ; ha bizonyos, hogy fogva vitték

Bécsbe, el sem kerüli az átkozott, Istennek büntetésit.)) (Országos Levéltár.) Ottlyk

már elóTíb is irá Bercsényinek : « Ocskaybúl praecursort csinálnak az Imperiumra

;
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azt szem- és fültan ersíti, hogy Blasskovich Istvánt és pribékjeit

még a jámbor pozsonyi nép is keményen pirongatta és szidta, mikor

a városon végigvonúlának

:

• Miért pártoltatok el? Talám azt tudjátok, már megette Magyar-

országot az német? Megpróbálhatjátok; vtsszamennétek mégy ha

lehetne! Ez is, az ki itt van^ siratja, — s titeket inegbolonditott az

ördög ! »

-

Nagyon jellemzik ezen éles, kárhoztató szavak az undok árulás

íölött megbotránkozott néphangúlatot.

Blasskovich és Papes Ádámék nem tértének Pozsonytúl vissza

a cs. táborra, — rögtön másfelé kellé fordúlniok. Szept. 9-kén ugyanis

híre érkezek, hogy tetemes kurucz er (a hír tíz lovas-századot mond
vala) csapott által a Fehérhegyeken. Mire a két alezredes parancsot

vn Pálffytól : a velk lév öt-hat századdal induljanak tüstént a

Morva-völgyébe, Stomfának, Malaczkának, Sasvárnak és fölebb, s a

Hodolín és Szakolcza tájékán állomásozó osztrák és morvái határr-

csapatokkal egyesülve, verjék vissza az ellenséget. E parancs foly-

tán Blasskovichék még 9-kén kimentek Stomfáig.^''

A kuruczoknak a Fehérhegyeken átcsapása s a morva végek

újabb fenyegetése tény volt és valóság. Mert Bercsényi, mihelyt

feleségét Vöröskbe vitték. » (Arch. Rákócz. VI. 70. 1.) S ha csakugyan létezett az a

szándék : t ezredével a Rajnához küldeni, — akkor igen valószín titkon az udvar-

hoz Bécsbe lett hivatása. Ámbár az hségében, a ki már egyszer XIV. Lajos kato-

nája is volt, Németországon sem sokat bízhattak.

1 A velk marsolt Papes Ádám-féle régi labanczokat értették.

2 Bercsényi szept. 17-iki levelében : ((Ezen tizedessé Ocskaynak azt beszéli : k
Pozsonyban voltak minap az táborrúl, ott is az magyarok szidták ket és pirongatták

Blaskovicsot : miért pártolt el?^) stb., mint fönt. (Archív. Rákócz. VI. 83. 1.) Blassko-

vich Pozsonyban lételérl a Berényi-napló is emlékezik, szept. 9-kén: "Blaskovicsot

mondják, hogy itt van ; az emberei, hogy Újvár alá loltak portára (szept. ^.-ikénj de

semmitsem vitiek végben; gyalogokra akadtak valahol, azok puskázták el.^^

3 Br. Berényi Ferencz naplójegyzetei: Szept. g. h Papes Ádám uram Blaskovics-

csal Stomfa felé ment.)) Szept. 10. ((Olyan hír van, hogy az Fehérhegyen túl tíz zászló-

alja kurucz vagyon, — nyilván azokra nézve ment e! Papes. » Szept. ii. cAz kalmárok

visszagyvén az nagy-szombati vásárrúl : kétszáz kurucz Senkvicznél ütött reájok,

ezer forint sarczot kérvén tülök. Ezekkel egynéhány német (födözet) is volt, és hogy

Szomolyánbúl is gyütt ; az szekereket összevonták és jól megpuskázták az kuruczokat,

el is hozának egyet rabul, talám meg is öltek bennök. A mely kuruczok fell van az

szó, hogy az Fehérhegyen mentek által, azt mondják, hogy azok Blaskovicsot keresík.^^
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táborát a mind iobban-jóbban összegyl és Eger vidékérl is föl-

érkez hadakkal megszaporíthatá : azonnal, még akkor, midn Ebeczky

3- 4000 lovassal PálíFy háborgatására, Andrássy Pált pedig a Nyitra

s Bajmócz közötti környék visszahódítására és rendbevételére expe-

diálá, — minél nagyobb hír és riadás kedveért magát Bottyán

tábornokot akará a Fehérhegyen egy hadosztálylyal átbocsátani. De
Bottyán súlyos betegsége miatt lóra még mindig nem ülhetett, s a

fvezér hiába keresgélt, nem talála senkit helyette, a kire egy

nagyobb lovas- osztály vezényletét bízhatná.

«Ha Bottyán gyógyulhatna — írja Zsembertl, szept. 5-kén

Rákóczinak, -— magát küldenem per famam az hegyen. Nagyon kel-

lene az hegyentúl való diversió, csak volna emberem, kire com-

mandót bízhatna az ember. Babócsay igen cautus, Ebeczky incau-

tus, Balog pilis, Szemere mutus, Szalay piatus. Bokros novatus.»^

Néhány nap múlva megint felsóhajt : <( Bárcsak Bottyán járhatna !. .

.

Ifjabb kapitányokat (ezredeseket) kell elvennem; megválik, mit

tehet Vajda mostani próbájával ?»^

Ugyanis, miután az egyetlen megbízható tábornok még folyvást

az ágyat nyoma, a fönt elszámlált dandárnokokra pedig nagyobb

hadosztály önálló vezényletét — kivált messze földre — bízni nem
lehetett: nem maradt egyéb hátra, mint hadosztály helyett egy jó

ers csapatot küldeni, valamelyik ezredessel. Minthogy pedig a f-

vezér most ezek közül is az ifjabbakat keresi vala: Bottyán ajánla-

tára, ennek saját huszárezrede parancsnokán, a vitéz és serény Vajda

Andráson akadt meg szeme. Kirendelt tehát számára a Deák

Ferencz-féle ezredbl s a vármegyei hadakból 5^600 válogatott, jó

paripás huszárt, a kiknek egy részével szept. 7-kén indítá meg t táborá-

ból Morva felé/'' Alparancsnok, Vajda ezredes alatt. Deák alezredese

Labancz Miklós volt. S Bercsényi e ftisztek kiválasztásában épen nem
csalódott, mint a nemsokára bekövetkezett szép siker megmutatta.

1 Archív. Rdkócz. VI. 65. 1.

^ Ugyanott, szept. 9-kérl, 68. 1.

3 '^Morvába Vajdát küldtem válogatott lovasokkal, 5 vagy 6 száz lóval: mert

nincs commandóra való emberem corpusszal (hadtesttel); vagy éló'dik s delel mint az

marha elébb-elébb, vagy prsedál az átkozott. Ottlykhoz bíznám, — most nagy diversió

lehetne háta megett csak 4000 ember hírivei is.^^ Ugyanott, szept. 8-káról, 67. 1.
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Hogy pedig ezen, a jablonczai szoroson át, avagy Verbónak,

Brezovának Szakolcza és Strázsnicza felé törend csapat ellen a

morvái helyrségekbeli lovasság ki ne rohanhasson : Bercsényi az

utóbbiaknak figyelmét más felé vonandó, ugyan egy idben Tren-

csénybl is lármázó portát — bizonyára Luzsinszky- vagy Bokros-

féléket — bocsáta Morvába a sztrányai szoroson át, Barad városa

alá. Ez a porta szept. 13-kán tért vissza Morvából,^ a mikorra Vaj-

dáék már szerencsésen általestek volt Papes-Blasskovichékon Sza-

kolcza eltt.

Vajda András a zsemberi táborról kimenvén, mindenekeltt

Ersek-Ujvár alá sietett, a hol ekkor Ebeczky is vala, mert a Deák
Ferencz ezerebélieket ezen dandárnoktól kellé átvennie. Ebeczky, a

Bercsényitl felmutatott rendelet szerint Labancz Miklóst Vajda

mellé vezénylé, mégpedig, hogy annál többnek látszassanak: nyolcz

század-zászlót ada velk,- úgy, hogy a vármegyeiek is két zászlóval

lévén, az egész 5—óoo fnyi csapat mintegy 1000 embert mutasson.^''

Ezen haddal Vajda Andrásnak szept. 8-kán kellé Újvár alól meg-

indulnia; és ha áll azon szept. lo-kén Pozsonyba érkezett hír, hogy

ekkor tájban Pstyén körül sok zászlós kurucz csapat láttatott:"^

úgy ez nem lehetett más, mint Vajdáék hada ; melynek tehát, hogy

lehetleg lappangva járhasson, a hegyek mögött föl Radosnya felé

kellé húzódnia, és úgy Bánkánál át a Vágón s Verbótól be a Fehér-

hegyekbe hatolnia.

Vajda szept. 13-kán Miaváról keltezi gyzelmi levelét, melylyel

több tisztet és egy, Ocskay ezredébl még a harcz eltt hozzá szö-

kött tizedest küldött elre Bercsényihez, a diadal részleteinek él-

szóval eladása végett. Az érintett tudósításból, továbbá e tisztek

és altisztnek elterjesztései nyomán, — melyek Bercsényi szept. 17-iki

levelében foglalvák, — meglehets élénk képét nyerjük Vajda sze-

rencsés csatájának.

1 Bercsényi szept. 14-iki levele. Archív. Rákócz. VI. 76. 1.

2 Vajda András szept. 13-iki jelentése. (Eredetije gyjteményemben.)

3 Innét a pozsonyi hír a tiz zászlóról.

4 A Berényi-napló szept. lo-iki jegyzete : ((Marczi ma érkezett, mondja, hogy

Pó'styéntt és Bánkán (?) 15 zászlóalja kurucz vagyon.)) A hír, természetesen, — mint

többnyire, — nagyított.
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Ezen ezredes általmenvén a Fehérhegyeken, Szenicze tájára

hatolt szept. ii vagy 12-kén. A holott is ez utóbbi napon, a magyar

ügygyei még mindig nagyon melegen rokonszenvez tót lakosságtól

hírét vévé az áruló Blasskovich ott a környéken létének. Mire

Vajda « váltig mesterkedett.)) miként keríthetné a pribéket kezére?

Egyszerre, az Ocskay elárúltjaiból két katona szökik hozzája, az

egvik tizedes, szeniczei, értelmes fiú, — «tót, szegény: mégis magyar

az lélek benney^^ mint Bercsényi jellemzi.^ Ez a szegény magyarlelk

elárult tót legény azután elmond mindent Vajdának, s ajánlkozik:

majd reávezeti a hitszegettekre, csak az Istenért, siessen rajtok

bosszút állani

!

Tle tudja meg Vajda, hogy Blasskovich — Ocskaytól eltanult

rossz szokása szerint — gondtalanul iszik bent Szakolczában tisztei-

vel és Papes Ádámmal, az összesen 500 fnyi labanczság pedig kunt

faluz Dojcs táján, a Blasskovich saját századabeli vezényl-fhadnagy —
más adat szerint Eszterházy József hadnagya — Vas Andrással s

még néhány apróbb tiszttel. Erre Vajda, a derék tizedes kalaúzsága

alatt gyorsan reájok indul; este 6 óra felé (szept. 12.) Unyín nev
falunál szemben találja az Ocskay-féléket. <i Rajta/)) és egy heves

rohammal keresztültörvén arczvonalukat, a két részre szakadt hadat

zve, vágva, benyomja a helységbe. Most a falut körúlállítja vigyá-

zókkal, — és azzal be, utczai harczokra. A kit elöltalálának, levág-

ták. Vas András sebesülten kezeikbe esek, Benger Boldizsár nev
zászlótartójával és Ocskay rmesterével Krupics Jánossal. A meg-

rémült pribékek lovaikról leugrálva, a házak padlásaira és szalma-

kazlakba bújtak; de a jó magyarérzelmü falusi tótok (noha a laban-

czok azon vidékbeli saját véreik voltak) nem engedek menekülni a

hazától elpártoltakat : rejtekhelyeiket megmutatták a kuruczoknak,

st « magok, kézen s hajon fogva húzták le ket az padokrúl, és

kézre hozták: «Zabi panye, — azt mondja — zabi, précsoszom zosz-

taly!» föld meg^ uram^ öld ínég; mért lettek kutyákká!^)

1 Szept. 17-iki levelében. (Archiv. Rdkócz. VI. 83. 1.) Ugyanez volt ama tizedes,

a ki elbeszélé mint szemtanú : miként szidták, pirongatták volt Pozsonyban a magya-

rok Blasskovicbot s övéit az elpártolásért.

2 Bercsényi idézett levele, 81. 1.
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És a kuruczok annyira lekonczolták vagy elfogdosták ket,

hogy « körikerítvén az falut, három lovasnál több el fiem mehe-

tett : az vitt hírt az szomszéd faluba (Dojcs? Radinyó? Letnicze?)

az Eszterházy József-regimentbélieknek, » kik is segélyre indúlának.

Míg a magyarok a házhíúkba s szalmákba bújt Ocskay-pribéke-

ket fogdozzák és öldözik vala, — egyszerre fölhangzik reik riadása

:

«Ihon gyünnek az Eszterházyék!» Azoknak eleikben rohant Vajda —
az ki hirtelen mehetett ; összetorpadtak s igazán való (kemény) tüzet

adtak az mieinkre, rendben. » A harcz hevében azonban Vajda övéinek

(doni sem engedett ; hanem : « Na szablyeh (Kardra !) S dühös rohammal

rajok rontván, «úgy meggázolták ket,— circiter húsz közlök ha elsza-

ladott, a többi gyzödelmes fegyverink által levágattattanak, azokon

kívül, a kik általunk elevenen megfogattak, kik is ötvenen találtatnak.*)^

Blasskovich István, a hadak nélkül maradt pribék alezredes

ezalatt Szakolczán Papessel a történtekrl értesülvén, «maga szeren-

csétlenségét keservesen sóhajtotta;))^ mert katonáit iddogálás miatt

ilyképen odahagyni nagy vígyázatlanúl, nem volt tréfa dolog, — félt

is a hadi-törvényszéktl. A minthogy Bercsényi is czéloz ide, igen

jellemzleg: « Német táborra járt emberünk mondja, van köztök is

híre : Ocskaynak is — kimondták, — fel kell m,ennie az Impe-

riumba ;^ az hada mind által vala most portára a Fehérhegyen Blas-

1 Vajda András szept. 13-ikí és Bercsényi szept. 17-iki idézett levelei. — A Be-

rényí-naplóban is olvassuk, egészen összhangzólag : a Szept. 14. Olyan liír volt, hogy

az mely katonákkal Papes Ádám és Blaskovics volt az Fehérhegyen túl, magok ketten

Szakolczán lévén, az katonáik az falukon : Vajda András nev kurucz kapitány rajok

ütvén, fölverte ket, és három- vagy négyszázbúi alig szabadulhattak el ötvenen, az

többit kit levágtak, kit elfogtak; kilenczen azon katonákbúi ide is gyüttek.)) Vas

Andrásról, kit Vajda levele említ sebbel elfogottnak, a budai cs. és k. hadfparancsnok-

sdg levéltárában is van emlékezet; a ((Nomina captivorum Csesareorum in arcé

Agriensis sedentium, die 31. x-bris 1708. conscripta)) czím egykorú jegyzékben ugyanis

mindjárt második helyen említtetik: aAndreas Vas, Locumtenens ex Regimine Eszter-

házy, captus circa Szakolczam, die 12. y-bris.y> (Budavárát illet iratok.)

2 Vajda András, szept. 13-iki levelében. (Eredeti, gyjteményemben, egykorú

másolatával együtt.)

3 Ez megint újabb adat — íme — arra, hogy Ocskay csakugyan Bécsben járt,

ama fölmenetel fell véleményt adandó, és tán megkegyelmeztetését s az ezredesi

rangot is megköszönend. Vajdáék gyzelme után azonban már alig maradt volna

kikkel fölmennie a Rajna mellé, ezredszámban.

Thaly K. : Ocskay László. I. 23
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kovicscsal, kiket Vajda feláldozott. Azt elhiszem^ most sokan meg-

térnének örömest az tisztekben : mert mind Szakolczán ittak bent

az tisztek, — már úgy szokták Ocskaytúl ! Miként adnak számot?

Elhiszem, 7iehezebbe7i ott^ mint nálunk h>^

Ocskaynak említett szeniczei átszökött tizedessé még azt is

beszélé, hogy mikor Blasskovich-csal átmentek volt a Fehérhegye-

ken: <Hiz hegyen túl való tótság pökte öket^ — az atyjokfiaihoz

sem mertek menni.^o « Istennek nagy ítéleti! — kiált föl Bercsényi —
már is jónkra fordul gonoszságuk Iw*^

Vajdáék néhány száz katonalovat nyertek és több ezer forint

érték fegyvert, szerelvényt stb. ; melyekkel s foglyaikkal szeren-

csésen megérkezvén Bercsényinek füzes-gyarmati táborára : ott szept.

20. és 21 -kén nagy árverést tartottak nyereségeikbl. »^ A fvezér

pedig még szept. 17-kén futárt indíta a fejedelemhez Egerbe,* örven-

dez szívvel így kezdvén jelentését:

«Áldassék az Istennek szent neve, hogy ennyi sok írásim köz-

ben, már egyszer valamely nevezetes jót írhatok Fölségednek, kit

ezen levélébi Vajda Andrásnak megérteni méltóztatik Fölséged.

Ezen labanczoknek elesését nagyobbra böcsülöm egy regiment

elveszésinéi : mert Isten ostora az hamishitkön nyilván látszik!

£s, az ki igen nagy jót mutat : az szegénség szivének hozzánk

való hajlandósága világos ;•» — s itt felhozza a már általunk elmon-

dott példákat.^ E soraiban a közérzületet fejezte ki!

1 Archív. Rdkócz. VI. 82. 1.

2 Archív. Rdkócz. VI. 83. 1.

3 Ottlyk György írja Bánról szept. 18. Bercsényinek: «Vajda András Labancz-

czal még ez elmúlt szombaton elmentek Ngod tábora után ;
— sok lovat vittek, igen

jó volna azokban megvenni regimentek számára, sok gyalog katonánk lévén minden

ezerben.)) (Eredeti levél, gyjteményemben.) Továbbá Prileszky Pdl újságolja a füzes-

gyarmati táborrúl szept. 21-kén valami barátjának : «Szakoleza táján a labanczoknak

felverése igaz ; a kótyavetye most is áll, egynehány ezerre megy.)) (Eredeti, ugyanott.)

4 Beniczky Gdspdr naplója, 1708. szept. i8-káról : ((Ez nap Méltóságos Fó'-Gene-

rális curírje jött, labanczok felverésérl Fehérhegyen túl való örvendetes hírrel.))

(Thaly: Rákóczi Tár I. 159. 1.)

5 Archív. Rdkócz. VI. 81. 1. Mire aztán a fejedelem így tudósítja Vajda gy-
zelmérl a Dunántúlra gr. Eszterhdzy Antal tbkot: «Hadaink itt már alkalmasint

öszvecsoportoztanak, portázván keményen az ellenség felé a Vágón túl is, a mint

proxime derék actust vittenek véghez, Eszterhdzy József és Ocskay ötszdz embereit
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Bercsényi egyszersmind a Szécsényben gyógyuló Bottyánt is

külön levélben értesíté ezredesének szép diadalmáról ; ^ a volt Ocskay-

féle derék tizedest pedig a futárral Egerbe küldé, kit is azon kitün-

tetés ért, hogy Rákóczi által személyesen fogadtatott, s hségéért

ajándékot nyere.*^

Ocskay, Blasskovich-csal odajárt hadainak fölveretését még egy-

két nappal megelzleg visszaérkezett Bécsbl, honnét mintegy jutal-

mul, pribékjeinek fizetésére utalványt hozván, szept. 12-kén (tehát

épen társaiknak Szakolcza környékén lett veszedelmök napján) a sóki

táboron hópénzt adata az ott maradottaknak; de egyszersmind —
mivelhogy igen szöktek — a pénzkiosztás eltt a hségesküt újra

letéteté velök.^

Miután pedig az elárult népet ekként pénzzel és hittel szoro-

sabban lekötelezé, vagy legalább így hitte: másnap, szept. 13-kán

újabb levelet intézett ugyancsak a sóki táborbúi Berthty Istvánhoz,

Elbbi szemtelen fölszólítására választ sem nyerhetvén, — ez úttal

más húrokat penget. Most ugyanis nem mások becsületében való

gázolással, gyanúsításokkal, hazugságokkal és esküdözéssel : hanem

ravasz okoskodással, a kül- és belpolitikai helyzetnek túlsötét színek-

ben festésével igyekszik hatni, s ígéretekkel és dicsekedéssel csábítani.

elvervén s onnan jó nyereséggel megtérvén,)) stb. (Az udv. cancellária 1706—1709-iki

kivonatos könyve, Nemz. Múz. 6. Jeszenák-gyjtemény.)

1 ((Exciád levelét szokott alázatossággal az inclusákkal (Vajda levelei) együtt

most estve hat óra tájban vettem, s örömmel értem az Fejértiegyen túl ellenségnek

szerencsés felverését. Adjon isten olyatén több örvendetes actusokat, megszomorodott

hazánk vigasztalására!)) ^i?c»/^<i^ válasza Bercsényihez, Szécsényró'l, szept. i6-kán kel-

tezve, de talán tévedésbl 17. helyett. (Eredeti gyjteményemben.)

2 Vay Ádám, udvari maréchal válasza Bercsényihez, Egerbl, szept. 19-ikérl:

((A Felséges Fejedelem, Ocskay tizedesse-félével maga is szemben volt, és egynéhány

forintokkal megajándékozván, visszabocsátotta. Isten tovább is boldogítsa Exciád dis-

positióit ! Úgy látom, alkalmasint adjtik vissza az trencséni kölcsönt !)) (Eredeti, az

Országos Levéltárban.)

5 Szluha Ferencz írja É.-Újvárról szept. 12-érl, a cs. táborrúl ii-kén fogva ho-

zott két lovas-német vallomása, és egy, 12-én Pálffy táborán járt kém jelentése után,

Bercsényinek: ((Ma újobban esküdtetik az Ocskay mintegy ötszázbúi álló katonaságát,

és fizetni is fognak nekik. Píber László és Farkas Mihály Ocskay mellett vannak.»

(Eredeti levélj gyújtem-ényem.be?i.) Ocskay pribékjeinek itt felhozott létszámára nézve

^^gjegyzend, hogy a ((wz;^^^^ óYíáíí^))-ba természetesen a Szakolcza felé ment három
század is beleértetett.

23*
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Az egészbl Pálflfy esze látszik; minden valószínség szerint ennek

magyar titkára, Barlók, fogalmazá e sima leveletJ Az irat így

hangzik

:

«Edes régi jóakaró Bátyám-Uram! Nem kétlem, csudálkoznak

sokan az én mostani resolutiómon ; de, ha ki-ki magába száll és jól

meggondolja elsben is magunk dolgait, másodszor azoknak is álla-

potit, a kiktúl Isten után vártuk szerencsénket, — úgy látom, azok

is magokkal jótehetetlenek. A francziának is annyira megcsökkent

szerencséje, hogy talám a maga országában is nem maradhat min-

denütt békével. Mi pediglen hazánkban és országunkban minem
állapotban legyünk ? a ki okos ember, könnyen általértheti. Mert

hazánk jó pénzét alig láthatjuk, a rézpénzzel csak csúfoltatunk; a

hadak ízetlenek,- mert fizetetlenek ; a vármegyék búsulnak, — mert

pusztulnak, és az egész országon is nagyok mód nélkül az adózá-

sok,^ a ki miatt az executiók is szüntelen s keményen sanyargatják

mind a nemességet s mind a szegénységet.'^ Ha jól meggondoljuk

sok, vérrel festett szerencsétlen harczainkat is,^ valljon, mit remél-

hetünk egyebet, utolsó siralmas romlásunknál ? ^ Isten áldása sincsen

rajtunk : mert mód nélkül a régi magyarországi igaz keresztény

(katholicus) hit ellen is nagy szabadság adatott ellenkezinek.^

1 Ilyenformán nyilatkozik maga Ocskay is, az elfogatásakor 1710-ben Érsek-

Újváron fölvett vallatási jegyzkönyv 19-ik pontjában ; mely állítása, ha aug. 30-iki

levelére vonatkozólag nem is : de e szept. 13-ikira nézve annálinkább hihet'.

^ Ellenkezt mutat ezek lelkes fölbuzdúlása Érsek-Újvárott és a táborban, —
st maga Ocskay elárult ezredbelieinek sr visszaszökése is.

3 Háborút viselni, — s már hatodik év óta, pénz nélkül lehetetlen lett volna;

egyébiránt az adókat mindig maga az ország szavazta meg.

4 S még mer így beszélni, a ki egyedül Liptó- és Túrócz-vármegyén csak a

folyó 1708-ik évben húszezer frtot sajtolt ki, igazán kemény executiókkal, és azután

magának ellopta, kihágásokra utalt ezredétl.

És a szere7icséseket miért nem említi ? Pedig volt id, hogy maga is vívott

ilyeneket.

6 Még az annyi árulás, fátum, elcsüggedés, országos terméketlenség és rettent

döghalál (pestis) után bekövetkezett szathmdri béke is sokkal jobbat hozott az «utolsó

romlásnál!))

7 íme, tehát a vallási türelmetlenség fegyvereivel sem átaU küzdeni ! Lett volna

csak Berthóty véletlenül kálvinista, mint pl. Vay Ádám, vagy lutheránus, mint Ottlyk

György, — akkor Ocskay is más húrokat pengetett volna!
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Szálljon azért magába Kegyelmed is, és jusson eszébe: mely

böcsúletben s állapotban vala ezeltt ;
^ ha nagyobban nem is :

hitetnre^ hasonlóbaíi lehet most is^ csak lölkösen^ idein és istene-

sen gondolkozzék^^ s addig kiváltképpen, míg a Méltóságos Úr

Pálfiy J-ános uram Exciája itt a co7nmandó ;^ kinek is minem
teljes plenipotentiát adott Fölsége, szemeimmel láttam és olvas-

tam, úgy, hogy valakik Excjához folyamodnak s parolájára hajol-

nak, — soha meg nem bánják: mert Fölsége is mindenekben

azokat protegálni s conserválni fogja.

Én, Istennek hála, itt bizony már jól vagyok, (?!) mert mind

magamnak s tiszteimnek, s mind regimentemnek, mind formális s

generális amnystiája, az Fölsége kezeírása s pecsétje alatt kezem-

nél vagyon patenter, jószágink iránt is hasonló protectiója,^ úgy hó-

béli fizetésünk is, nem is kongóval,^ hanem tallérral s forintossal.

Mindezek fölött nagy bátorságot ád az is, hogy szemeimmel látom

nagy sokasággal s minden hadi készületekkel való sok szép fris

népeit és ers táborát, — úgy, hogy százezer török ellen is mind

megállhat s mind szerencsésen operálhat.^

Többet ennél most nem írok, hagyom a többit Kegyelmed íté-

letire, — vegye mindezeket jól szívére!

Dátum ex Castris ad Sók positis, 13. Septembris, Anno 1708.

Kegyelmednek illend és nem ellenkez dolgokban régi jóakaró

öcscse — Ocskay László m. k.»

Külczím : «Perillustri ac Generoso Dominó Stephano Berthódy,

1 Hát most nem volt-e még nagyobb becsületben, mint dandámok és érsek-

lijvári fparancsnok?

Ö Azaz : juttassa német kézre Újvárt, de csak — hamar

!

3 Pálffy ngyanis magának szerette volna Érsek-Újvár vér nélküli meghódítása

dicsségét kaparítani, — azért irattá ezt, hogy csak idején, a míg t. i. Heister dunán-

túli hadjáratából vissza nem érkezik.

4 Egy ily pátens eredetije, Bécs 1708. szept. 2-iki dátummal, ma a nyitrai k. r

fgymnázium birtokában van.

5 A (-(Libertds»-fé\Q rézpénz csúfneve. Egyébiránt Trencsény óta már a kurucz

hadakat is ezüstpénzzel fizették, vagy egészen, vagy felét polturájúl. A (kkongoT>

tönkre ment.

6 Rákóczi ez idtájtt — valamint a következ 1709-ik évben — török segítség

iránt alkudozék: ide látszik czélozni Ocskay.
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Preesidv Üvváriensis Commendanti, etc. Dominó íratri mihi confi-

dentissimo. — Ujvár. » (P. H.)

Másik felén : «Te szími bíró! Ezen levelet életed, fejed vesz-

tése alatt küld be, a kinek szóll.»^

A csábításra s árulásra czélozó ember, a jellemszilárd újvári

parancsnoknál e levéllel sem ért el többet, mint az elbbivel. Mert

Berthóty István ezt is eredetiben megküldvén Bercsényinek, nem
adott reá egyéb feleletet, mint hogy az Ocskaynak az újvári lovas-

ságtól néhány nap múlva eltalált pribékjeibl elevenen elfogotta-

kat — fólakasztatta.^ A mi elég érthet felelet vala.

Ezen közben örömhírek érkezének túl a Dunáról is. Heister az

ottani kurucz hadtesttel nem boldogulhatott semmire. Lebarangolt

Simontornyáig: de mieltt a Péter-Várad fell feljött 5ooo-nyi rácz-

német hadosztálylyal egyesülhetett volna, ezen utóbbit szept. 2 -kán

Kölesdnél a hs Béri Balogh Ádám dandárnok 4000 emberrel meg-

támadván, végkép tönkre verte; 3000 ráczot, egy pár száz németet

levágatott, az utóbbiak parancsnokát elfogá, 24 zászlót, néhány ágyút

és sok száz szekeret elnyert. Véresen visszaadá a trencsényi köl-

csönt ! Heister ezután visszafordult, hogy legalább a gr. Drasskovich

János tbk és Jellacsics Gábor al-bán alatt a Dráva mellett álló hor-

vát hadtestet vonhassa magához. Útja közben a bakonyi kis Csesz-

nek várát megrohantatá : de vagy negyven gránátosának ott veszté-

vei visszaverték a támadást. Es alig érkezek Pápáig: midn hírét

vévé, hogy Eszterházy Antal a légrádi sánczokat megostromlá, Kot-

tori várát megvevé, a horvátokból Jellacsicscsal együtt 700-at kardra

hányt, a többit a Drávának ugratta, és nagy zsákmánylást tn Hor-

vátországban. A cs. tábornagy most Gyrré vonult vissza, s onnét

külde 1800 lovast a titokban már megvásárolt Bezerédy Imre dan-

dárnok rendelkezésére. Kszegre. De e lovasok Bezerédynek már

1 Egész ívre, ívrétben irott eredeti levél a Országos Levéltárban, a Bercsényi-

levéltár romjai között. Csak az aláírás Ocskayé, kinek szépmetszet czímeres gyr-
pecséte is e levélen még teljes épségben látható.

<i. Berthóty István írja É.-Újvárból 1708. szept. 17-kérl Bercsényinek: ((Ezen órá-

ban érkeztek portásim, az kik Ocskaynak barmincz katonáit elltalálván, húszat le-

vágtak és ötöt elevenen hoztak, — talám jó lesz ókét itten felakasztatni ! Az mieink-

bl egy esett el, mert keményen tartották magokat.)) (Eredeti levél, ugyanott)
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csak húlt helyét találták; mert az árulást a dandárnoknak két tisztje

fölfedezvén, az árúlót meglepték, bntársaival együtt elfogták, és

Sümeg, majd Simontornya várába vitték. Eszterházy vason küldötte

által Bezerédyt Egerbe a fejedelemhez; s mikor ezt a hadak Ber-

csényinek ipoly-szakálosi táborán szept. 14-kén megtudák : roppantul

felzúdultak ellene, azt kívánván a fvezértl: hozassa az árúlót ide, —
^hadd vagdalhassák össze k magok f^)^ Szép auspicium Ocskay

részére ! . . .

De vegyük számba most Ocskay elárult ezredének létszámát,

s az maga állapotát, helyzetét.

A Berényi-napló az egyedüli kútf, mely azt állítja, hogy Ocs-

kay i200-ad magával csatlakozott volt Pálffyhoz. Ez nem oly lehe-

tetlen, ha mindent jól összeszámítunk. Ugyanis ezredének tényleges

létszáma 900—1000 között állott; vegyük ehhez Pyber püspök kísé-

retét, az általa elcsábított nagyszámú Nyitra- és Trencsény-vármegyei

nemeseket s ezeknek fegyveres, paripás szolgáit, lovászait, — és

jóformán kij az 1200. Azt természetesen, Berényi báró akkor még

nem tudá, hogy vagy 300 vitéz az ezredbl rögtön kivált s elnyar-

galt; késbb ug}^an, a mint értesült, több ízben említi naplójegyze-

teiben, hogy Ocskay katonái nagyon szökdösnek vissza.-

A Hofif-Kriegsrathnak a maga helyén idézett adata (Tiell alel-

nök tudósítása Savoyai Eugen hghezi igen helyesen, 900 emberen

följúl teszi az Ocskay-ezred létszámát; vegvünk 950-et, s ez legyen

kiinduló pontunk.^ Ebbl 300 mindjárt Pereszlénynél kivált ; a késb-

1 Archív. Rdkócz. VI. 75—76. 1.

<2. \i, 2. Berényi-naplónak 1708. szept. 5., 6. és lo-iki jegyzeteit. V. ö. ezekkel

Medows angol követ szept. 8-iki tudósítását, s a Bercsényinek Rákóczihoz, úgy Ottlyk-

nak, Thúróczy-ndÜSL^ valamint még számos másoknak 1708. szept. havában Bercsényihez,

s A^;/>^nak Radvánszkyhoz irott leveleiben sren olvasható hasontartalmú fóljegy-

zéseket. Láttuk, hogy V^ajda is jóformán két ily szökevény útmutatásainak köszöné

gyzelmét.

3 Az 1707-ben valósított creductio)) szerint Ocskay ezrede 7 Nyitra-megyei s

3 Bars északi részeibl kiállított századból alakúit. Egy-egy század szabályszerleg állt

80 közlegény s 10—12 altisztbl stb. = 920. Idejárul még 30 f- és 3 törzstiszt, azután,

hadsegéd, titkár és hadbíró, hadbiztos, ezredorvos, tábori pap, porkoláb, szállás-, élés-

fizet- és szekérmester, ezreddobos, önkéntesek, stb. Szóval, mindössze vagy 1000 em-

ber. De, noha Ocskay ezrede egyike volt a legteljesebbnek, vegyünk fel mégis vagy

50 f hiányt, s ekkép kij a 950.
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ben apránként visszaszökötteket tehetjük — plus-minus — kerek-

számban loo-ra; a Beleznay által szept. i-jén levágottak- s elfogot-

takat 85-re; a Vajdáéktól a Fehérhegyeken túl szept. 12-kén az

Ocskay-félekbl leöltek- és foglyul ejtetteket legalább 200-ra; végre

az újváriak által szept. 17-kén levagdaltak- s elfogottakat 25-re = ösz-

szesen 710. Ezt levonva a 950-bl, maradna 240. Úgyde, a nyitrai

elpártolt nemesek szolgáiból s holmi itt-amott lézeng, faluzó, kó-

borló és összefogdostatott katonákból Ocskay idközben szaporí-

tani is törekedett ezredét, hogy annak új, tetemes csorbáit lehet-

leg kitöltse. E szaporítás azonban, a tle való nagyfokú idegen-

kedés miatt csak eleinte s akkor is lassacskán ment; 60 embernél

többre aligha tehetjük. Es igy mindössze maradt körülbell joo

embere. Ennyit mond Bercsényi is Károlyi Sándorhoz írott levelé-

ben ; továbbá a sóki táborrúl szept. 7-kén elfogott négy rácz katona

vallomása szerint Ocskaynak akkor még 500 embere volt, kikbl

Vajda szept. 12-kén 200-at levágván s elfogván, marad tehát így is

300. Szóval, a számítás mindenkép összevág.

Csupán háromszáz fnyi tényleges létszámból álla ekként Ocs-

kaynak császári ezrede, s nem is szaporodott föl késbb sem ; ugyanis

az ezutáni adatok — mint majd meglátjuk — mindig csak 300 labancz-

czal kóboroltatják t ide s tova, és ha olykor többel jár : e többlet

vele külön vezényelt német lovasokból, ráczok- vagy Eszterházy

József-féle labanczokból állt. A maga ezredét, bármennyire törek-

szik vala is, magyarok, németek eltt egyaránt megvetette vált neve

miatt sehogysem birá magasabb létszámúvá emelni; mit bizonyít pl.

az ifjú br. Ritschan esete. Ennek a fiatal német hadnagyocskának —
a szomolyáni szorosban 1704-ben tönkre vert és elfogott cs. tábor-

nok fiának — a labanczczá lett Ocskay, századot és századosi ran-

got ígért ezredében, tán hogy az egykor apján elkövetett hibáját

helyrehozza. Az i^ú Ritschan, ez ígéretben bízva, ott is ténfergett

azután mellette : de biz az új század sehogysem alakúihatott meg

;

míg végre a kuruczok 1709. szszel a század nélküli százados bárócs-

kát szépecskén elcsípték s Újvárba hurczolták, — elfutárjáúl Ocs-

kaynak."*^

* Berényi-napló. — Szluha és más újváriak levelei, 1709. L. alább.
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De, nemcsakhogy ezrede apadt le 300-ig : hanem, a mi nagyobb,

becsülete sem volt az árúlónak a németek között, mint ezt maga

eskü alatt bevállá nagy-keservesen.^ A jellemesebb cs. ftisztek,

bárha PáljQfy kedveért trték t, a mint trték: magok között mint

zászlóját, pártját elárulót, selmának és hunczfutnak nevezték ; st
megesett, hogy borozás közben szemtl-szembe is hallania kellett

neki vagy pribék-tisztjeinek e gyönyör czímeket, kivált miután Heis-

ter a Dunántúlról visszaérkezett. E vén, büszke tábornagy ugyanis

röstellé, hogy oly jellemtelen ember, mint a minnek Ocskayt

mindnyájan ismerek, cs. ezredesi rangot kapott, s nem késett ebbeli

neheztelését mindjárt eleve tudatni Pálflfyval.*'^

Ettl fogva az önérzetesebb német tisztek bátrabban kezdik vala

éreztetni ellenszenvöket Ocskayval, a kiben sem méltányolni valót

nem találtak, sem nem bíztak eléggé. St eleinte még maga PálíFy

is — Ocskay múltjáról ítélve, nagyon is indokolt gyanúból — egy

minden lépésére vigyázó cs. tisztet tartott volt mellette, hadsegéd,

vagy német titkár, vagy ilyes czím alatt ; s korántsem valószintlen,

hogy Ocskay nejének és gyermekeinek Vörösk-várába való külde-

tése is ily óvatossági szempontból történt.

De mindezek megvilágítására, magának Ocskaynak már idézett

bevallásán kívül, lássunk még néhány egykorú adatot.

Bercsényi^ szept. ii-én Rákóczihoz írott levelében említi: (^Ocs-

kaynak csak sem.mi böcsületi; ki sem. bocsátják kölön az táborrúL

Ma is hat katonája gyütt.»^ S még többet mond ugyan e hat szö-

kevény vallomása után, ugyané napról gr. Eszterházy Antalhoz inté-

zett tudósításában:

«Itt egyéb változás nem volt az hadak és nemes vármegyék

lakosai közt, az egy hamishüü Ocskay László istentelen elpárto-

1 Újvári vallomásának 17. és i8-ik pontjaiban. ((Látta, hogy nem sok becsületet

nyert magának.)) Továbbá: (kNem egyszer, hanem százszor is megbánta — Isten ótet

úgy segélje! — labanczczá létét: m,ert itt nálunk jobb átlapolja és nagyobb becsületi

vala, melyet németek közt el nem érhetett. Csak nem lehetett köztök nyúgodalma.y*

(L. az 1710-ik évnél egész terjedelmében közlend jegyzkönyvet.)

2 A Berényi-naplóban olvassuk 1708. szept. 4-ike alatt : «Haister, úgy mondják,

bánja, hogy Pálffy uram grátiázta meg Ocskayt, és hogy meg is parancsolta : hogy

ezután senkit meg ne grátiázzon.))

3 Archiv. Rákócz. VI. 74. 1.
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lásánál ; azok közül is mind tisztek s mind penig közönségesek

sokan visszajöttek s naponként jönnek; s valóban, gyalázatos csele-

kedetét már is siralommal kesergi : i^hunczvuU név az becsületig s

hitele semmi. ^^'^

Összhangzik ezekkel a Nagy-Szombatból ki- s a német táboron

átjött clericusok vallomása: i^Ocskaynak még hitele sincs otty

mer isirázsálás alatt vagyon^ lévén melléje rendelve valami német

tiszt^ a ki reá vigyáz ; a feleségét penig Vereskben tartják.'t^^

Még élesebben vallott továbbá amaz öt Ocskay-pribék, kiket

Kocsis János újvári szabad-hadnagy szept. 17-kén, a Berthóty által

említett harminczból elevenen elfogott vala. Ezeknek vallomásáról

Csajághy dandárnok szept. i8-kán Érsek-Újvárból szórúl szóra ekként

tudósítja Bercsényit

:

«Tegnap Kocsis ismét felverte az Ocskay labanczait, kik közül

ötöt hozott; azok referálják: egyik német generális (Steinwille?

Hartleben ?) magát Ocskayt meghunczfiitolta némely nap^ és Pest-

vármegyeyt (Ocskay rnagyát) üstökön fogta^ az asztalban verte.

Azon generális az lábával az földet megütvén^ mondta Ocskay-

nak : hunczfut^ az talpam alatt vagy / . . . Megveri Isten nem sokáh^

Ilyen szép becsületet nyert íme, az áruló Ocskay László a csá-

szári ftisztek közötti — A mi pedig saját nemzetét illeti: láttuk Ber-

csényi, Ottlyk, Berthóty, Kajaly stb. leveleibl, milyen mély meg-

vetéssel, indignatióval fordúlának el tle volt fegyvertársai. Bottyán

volt els, a ki bosszút, üldözést kívánt ellene, s Ebeczky mele-

gen osztozott e kívánságában. Az újvári leghíresebb portyázó tisztek

összeesküvének elfogására ; — s mily nagy ln az öröm táborok-,

várak- és országszerte Beleznay és Vaidáék szerencsés gyzedel-

mein ! Isten ostorát látták e harczokban, melyekkel a hitszegt ver-

desi. A nép hangulatának roppant fokú ingerültségét és az árúlók

ellen fordult gylöletét pedig mi jellemezhetné élesebben, mint a

1 Eredetifogalmazat, a gr. Bercsényi-levéltárnak az Országos Levéltárba ke-

rült részében.

^ Kovács János consiliáriusnak Selmeczrl 1708. szept. 8-án Bercsényibez inté-

zett s már többször említett levele. (Eredeti, gyjteményemben.)

3 Csajághy János e s. k. írott levelének eredetijét lásd az Országos Levél-

tárban.
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Fehérhegyen tii hív tót lakosság magaviselete ? (<( Old meg uraniy

öld meg! mért lettek kutyákká I>>J Továbbá az, a mit Bercsényi

már szept. 2-kán ír róla, hogy «már is szidják széltében s átkozzák,

még az maga közkatonái is rosszaságát hirdetik széltében;*)^ st a

Pereszlénytl Trencsénybe menekült huszárai közül azok, kik áruló

ezredesöknek régi bneit ismerik vala: ekkor kezdették teli torok-

kal híresztelni Ocskaynak i^úkori gonosztetteit, melyekrl eddig,

urok iránti kíméletbl hallgattak, — hogy t. i. egyik^ rég hiányzó

"fülét hóhér metszette volt le^ és hogy ^^feleségének testvéröcscsét

megölvén^ Tömösvárott törökké lett volt^ környülmetéltetett^ etc

;

nem csuda hát^ ha hitiszegett ! ^tt^

Es ezt nemcsak a közkatonák. Láttuk, mily bens^meggyzdéssel

írta róla az érsek-újvári fparancsnok Berthóty István is^ a ki szintén

jól ismeré Ocskaynak bélyegzett múltját, hogy a maga hamis hitefogja

megverni o7, és a mely akasztófát régi bneiért^ istentelenségéért

megérdemlett volt^ — most már közelit ahhoz^ s el sem is kerüli!

Legjellemzbb azonban, a mit Ráday Pál ipa, a mély gondol-

kodású öreg Kajaly Pál országos f-hadbíró ír Ocskayról, hogy t. i.

elárult katonái « ezután is nem maradnak azon hitetlen Júdás mel-

lett a többi is, mert már is szállingózva ide recipiálják magokat; és

tet, a gonoszlelkt, maga hamis hiti fogja megverni, ^ az olyan

pribéknek nem szokott azután olyan bátorsága lenni^ m.int azeltt

volt. Isten mindezekbl jót hoz ki, tanításunkra adván az ilyen

változásókat. ti'^

Igaza vala. Ocskaynak híres személyes bátorsága, lelkiismereté-

nek mardosásai alatt örökre oda volt. Azeltti fényes bravourjainak

többé semmi nyoma, — a hs elenyészett, s csak az egykori dühös

gyilkos támadt föl újra benne nemsokára, mint látni fogjuk. És pél-

dáját — legalább a jelentsebbek közül — az egy, vele egy idben
megtántorodott Bezerédyn kívül nem követte senki ; holott az öntelt

ember azt hívé, hogy átpártolásával Rákóczi birodalma azonnal

össze fog omlani!

1 Archív. Rákócz. VI. 58. 1.

2 Ugyanott, 75. 1.

3 Kajaly Pál levele a viski táborról, 1708. aug. 31-kérl Radvánszky János kincs-

támokhoz. (Eredetije a hr. Radvdnszky-levéltdrban.)
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Esetében nagy morális tanúiság rejlik. Az egykor övéi által

annyira dicsített s az ellenféltl annyira rettegett férfiút, árulása

után nemzete elátkozta s vérére szomjazott, — a németek pedig

megvetették, gyalázták.

Hanem egyet mégis sikerit Ocskaynak, árulása és Újvárba kül-

dött aug. 30-iki vádaskodó hazug levele által, elérnie ; azt, hogy a

kuruczok fbbjeit, különösen Bercsényit, egymás iránt gyanakodókká

tette, legalább az els hetekben. Ocskay amaz alávaló levelében név

szerint gr. Eszterházy Antalt^ Bottyánt^ Eheczkyt^ Bezerédyt^

továbbá a nyitrai táboron Balogh Istvánt és Somogyi Ferenczet

tntette volt föl olyan színben, mint vele egyetértket. Ezekhez

Ottlyk gyanúja még Luzsinszkyt és hr. Szúnyogh Gáspárt^ s leg-

utóbb Thúróczyt sorolá.

Bezerédyt s Thúróczyt kivéve, vádjainak egynél sem volt komoly,

st semminem alapja. Es Bercsényi mindazonáltal, — az a Bercsényi,

a ki Ocskayban, Ottlyknak többszörös figyelmeztetései daczára annyira

bízott volt, — most már mindenütt rémeket látott, s egyetlen ked-

velt Ebeczkyjén kívül mindenki iránt táplált némi homályos gyanút,

mely vérmes kedélyében a legkisebb esetleges jelre élénkké fejldék.

Mert i^ Ocskay kásájának az tarlaját is fújni kell^^st — írá titkos

jegyekkel szept. ii-ike éjjelén Rákóczinak. i< Nihil est evidens: de

úgy veszténk el Ocskayt is/))-^

Bercsényi gondolkozását, kedélyállapotát eléggé jellemzik eme

sorai. Vagyis, a magyar példaszó szerint: na kit egyszer a kígyó

megmar, — a gyíktól is fél az h> Eszterházyra, — a ki pedig ekkor

mködött legügyesebben, ekkor vívta élete legszebb diadalmait túl a

Dunán, — Ocskaynak aug. 30-iki levele óta folyvást gyanakodott,

mint szeptember els felében a fejedelemhez írt levelei mutatják. Es

daczára annak, hogy Bottyán — a vaskeménység, aczélszilárdságú,

lángoló hazafias buzgalmú Bottyán — összes készpénzét önként

kiosztá a csapatok között s kölcsön adá hadi-adók fizetésére Hont

és Bars vármegyéknek; daczára, hogy legkedvesebbjét: szép fiatal

nejét elre leküldé be Nógrádba Szécsény-várába, maga pedig beteg

létére az ostromfenyegette Érsek-Újvár megvédésére ajánlkozék,

* Archív. Rdkócz. VI. 73. 1.
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majd, mikor rosszabbul lön, az ország közepére, Egerbe kéredzett

a fejedelem oldala mellé; daczára végre annak, hogy oly leirhatlan

hévvel és buzgósággal ismétlé a táboron húségesküjét és sírva kérte

a gaz Ocskaynak minden áron való üldöztetését ; — mindezeknek

daczára, mondjuk, bekövetkezék olyan pillanat, midn a fvezér a

hú öreg Bottyán tábornokban is elkezdett kételkedni.

Igaz, hogy az els intést erre, kedvencz Ebeczkyjétl kapta,^

bár föl kell tennünk e tisztajellemú férfiúról, hogy nem rossz szán-

dékból : honfiúi túlzott aggályból tévé az insinuatiót. Bercsényi

ugyan, mind e föntebb elszámlált ellenokokat fontolóra vévén, maga

is váltig kételkedek a Bottyán elleni föltevés alaposságában,^ de hát,

hiába, — i^Ocskay kásájának az tarlaját is fújni kell !si Azért

annyira ment, hogy titokban rszemmel tartatá a tábornokot, s most

már maga igyekvék t rábeszélni: a hadi állapotokról teend szó-

beli tüzetes elterjesztés végett utazzék le a fejedelemhez! Az öreg

tüstént kész volt erre, ki is adá a rendelkezéseket.

A gyanúokot Ocskaynak hazug levelén kívúl ama ketts körül-

mény képezi vala, hogy Bottyánnak az esztergomi ellenséges vár

közelében fekv bátorkeszi uradalmabeli tiszttartója Borbély Ferencz,

a köbölkúti páterrel egyetértve, a termésnek békés elcsépeltethetése

végett titokban oltalomlevelet váltott az esztergomi cs. tábornoktúl,

tartván az éget ráczok kicsapásaitól ; és e dolog kisült.^ Másodszor,

hogy Bottyánnak még régi ezredébl Dunántúlról áthozott három

kedves huszárszázadából — melyeket testrségl többnyire maga

mellett szokott volt tartani — kett, a Szalkay és Gyry fhadna-

gyoké, egyszerre csak eltnt; hová? azt Bercsényi Bottyántól kér-

deni nem meré, nehogy ez gyanakodását észrevegye.

Hanem, három nap múlva, szept. 14-kén, már maga nevetve írja

a fvezér, Rákóczinak: « Bottyán iránt, úgy látom, nascitur ridicu-

lus miis^)) — mert a két eltnt század szépen eljött, s kiderle, hogy

a tábornokuk feleségét kísérték volt Szécsénybe ; az oltalomlevél

váltására nézve pedig, noha az mer jóakaratú együgységbl tör-

1 Archív. Rdkócs. VI. 73. 1.

í2 Ugyanott, 103. 1.

3 Szluha Ferencz levele 1708. szept. 3-ikán É.-Újvárról Bercsényihez. (Eredetije

gyjteményemben.)
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tént, maga Bottyán kére föl Bercsényit, hogyfogassa el azon embe-

reit^ 11. m. a köbölkúti tiszttartót és papot.^ A fejedelemhez való kül-

detését viszont nem vévé tréfára; mihelyt betegsége engedi vala: hin-

tóra últ, leutazott Egerbe, s minthogy a fejedelmet ott nem találá, utána

hajtatott Szerencsre. Rákóczi igen kegyteljesen fogadá sz vezérét,

nevezetes jószágokat adományozott neki Zemplénben: Lazonyt és

Bánóczot, saját, ellenség torkában fekv birtokaihoz;*^ és utalványt

ada kezébe az orsz. kincstárra, az ezredek közt kiosztott tulajdon pén-

zének megtérítésére, — azután visszabocsátotta. S nemsokára az egész

Újvár körüli hadtest vezényletét megint az öreg tábornok vévé át Ber-

csényitl, és hségében kételkedni nem jutott eszébe többé senkinek.

A mi a többi gyanúba vetteket illeti : Balogh Istvánban, mert

kétségbeesett, s kedvetlenül — de mégis híven — szolgált: Ber-

csényi tovább is kételkedek; és bár szegénynek a németek minden

jószágát elfoglalták, feldúlták, nejét elfogták, sokáig fogva tárták,

azután gyalázatosan kizték Nagy-Szombatból, s mindezeknek

daczára, nyomorúltan is hív maradt, — a fvezér igazára sohasem

tudott többé bízni benne. Ezen tehát némileg rajta-száradt az Ocs-

kay gyanúsítása. Csak az utókor adhat igazságot neki.

Szerencsésebb volt az ellenség által birtokától szintén elrekesz-

tett Somogyi Ferencz ; a ki bár Pyber Lászlónak sógora : de nyolcz

felntt fával szolgálván fegyverrel a hazát— a kik közül kett el is

esett, — az ilyen apát és hazafit csak holmi látszatok miatt sokáig

gyanú alatt tartani, istentelenség lesz vala. Csakhamar meg is szúnteté

ellene gyanúját Bercsényi, st késbb, 1710-ben épen volt az, aki

a hadi szolgálatra alkalmatlanná vált ember ügyét melegen fölkarolá.

Luzsinszky Sándor ezredest, Ocskaynak volt személyes barátját,

ezen csupán egyéni jelleg bizalmas viszonyáért — mely azonban

az utóbbinak elpártolásával azonnal megszakadt — a fudvarmester

vévé gyanúba; s minthogy az Ocskay árulása utáni hetekben a gya-

1 Archív. Rákócz. VI. 76. 1. A Bottyán elleni gyanúról csak mint (kbolondsdgyy-

ról — emlékezik meg Bercsényi késbbi leveleiben is. L. 11. o. 84. és 100. 11. Berthóty

ugyan szept. 11-kén, Bottyánnak kívánata értelmében mind a plebánust, mind a gazda-

tisztet elfogatta s bevitette Újvárba, (innét szept. 12-kén Bercsényihez írott jelentése

szerint), de felsbb parancsra megint szabadon bocsáttatá.

Ö Archív. Rdkócz. II. 346—347.
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nakvás, mondhatnók, szinte általános divattá lett: szeptember 3., 4.

s 7-iki leveleiben a magát Ocskay sikerrel megjósolt pártossága után

immár csalhatatlannak hív Ottlyk, a szegény beteg Luzsinszkyt

addig vádolá Rákóczi és Bercsényi eltt,^ mígnem ez jónak látta az

ezredest szép szín alatt magához idézni. S midn a félholt ember

trencsényi családi várában kocsira rakatá magát s híven ledöczögött

a füzes-gyarmati táborra, — Bercsényi maga is megsajnálta t.

Azután, Bottyán módjára, a fejedelemhez utaztatta. Rákóczi pedig

sokszori vele való beszélgetése után is « semmi rosszat felle nem
ítélhetvén,)) visszabocsátá ezredéhez.^ A következ télen meghalt

betegségében Lcsén, holtig hségben.^

Végre még br. Szúnyogh Gáspár és Thúróczy ezredes vétettek

gyanúba. Ezekrl alább lesz szó; itt csak annyit jegyzünk föl az

idrend kedvéért, hogy Bercsényi, mint szept. 14-iki levelébl lát-

szik, Luzsinszkyval együtt Szúnyoghot is hivatta;^ de ez — öreg

ember lévén — egy könnyen ki nem mozdult budatíni fészkébl.

Ilyesek valának, íme, Ocskay árulásának utóhatásai másokra nézve.

Megemlítjük még, hogy midn Bottyán János tábornok 1708.

szeptember 29-kén a fejedelmet szerencsi várában fölkereste s a fels

táboron folyó dolgokrúl, a hadi állapotokrúl, stb. részletes szóbeli

elterjesztéseket tn és Rákóczival több napon át értekezleteket

tartott : határozottan biztosítá urát nemcsak a maga, hanem az Ocs-

kay László által galádul gyanúsított többi ftiszteknek is rendít-

hetetlen hségérl s állhatatosságáról. Mindazáltal, mint fejedelmé-

nek szinte híve, azt sem titkolá el, hogy e ftisztek, név szerint

1 Ottlyknak két elbbi — Rákóczihoz szóló — levele Vörösvártt, az utolsó,

Bercsényihez irott pedig az Országos Levéltárban Budán. ((Az nagy confidentiája

Ocskayval (Luzsinszkynak) csinált scrupulust Ottlyk uramnak,)) jegyzi meg felle Ber-

csényi, szept. 23-ikán. (Archiv. Rdkócz. VI. 96.)

<l Archiv. Rdkócz. II. 348. 1.

3 Tegnap estve szegény Luzsinszky Sándor colonellus uramat itt eltemeténk,)) —
írja 1709. mart. 5-kén Lcsérl hr. Andrdssy Pdl Bercsényinek. (Országos Levéltár.)

4 Archiv. Rdkócz. VI. 76. V. ö. Ottlyk Györgynek Bánból szept. i8-án Bercsényi-

hez szóló válaszát : ((Szúnyogh Gáspár fell több levelét Ngodnak nem vettem, hanem
csak épen most, sub dato 15., báni gyalogember által ; azért mindjárt rendelek alkal-

matosságot, mely úttal Felséges Fejedelmünk után expediálhassam tisztességesen

Ngát.)) (Eredeti levél, gyjteményemben.)
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Ebeczky István^ Babócsay Ferencz^ Balogh István és Somogyi

Ferencz^ aggodalmat táplálnak az iránt: vájjon az álnok áruló által

reájok kent gyanúsítás nem hagyott-e a fejedelem lelkében valami

nyomot? Mert a legmélvebb fájdalommal volnának eltelve, ha jó

urok, — kinek életöket, verket újból felajánlják, — netalán csak

egy pillanatra is kétségeskednék hívségök és lankadatlan buzgalmok

felett. Tanácsolá tehát, hogy ezen aggódó emberek lelkének fölfris-

sítésére, megvígasztalására s aggályaik eloszlatására, intézzen a feje-

delem hozzájok, ket változatlan kegyelmérl s bizalmáról meggyz
sorokat, a mi bizonyára nagyon felvillanyozólag fog hatni reájok s

fokozni fogja ragaszkodásukat. Rákóczi elfogadta az eszmét, és tüstént

mind a négy megnevezett ftiszthez külön-külön szép bíztató levelet

irata. Ezen igen meleg hangon tartott levélben a fejedelem egyene-

sen Bottyán tábornokra s a tle hallottakra hivatkozva, írja: « Tel-

jes vígasztalásunkkal értettük Kglmednek több társaival együtt hoz-

zánk és hazánkhoz való igaz hségét és hazafiához illend s általunk

recognoscálandó dicséretes cselekedetit. » Biztosítja ket érdemei-

ket méltóan jutalmazni kívánó kegyelmességérl. « Csalhatatlan

bizodalommal vagyunk ellenben mi is — folytatja, — bogy Kglmed-

ben tovább is nem egyebet az egy állhatatos igaz szívnél s hozzánk

és maga nemzetéhez való buzgó indulatjánál tapasztalunk.*) Végül

ünnepélyesen ígéri, hogy azon országrészt és «Kglmeteket nem hagy-

juk el akármely változó szerencsének forgásiban, — kire magunkat

s tulajdon vérünket Hazánkhoz és Kglmetekhez való igaz szerete-

tünkbi felszenteltük.

»

Elgondolható, hogy a bálványozásig szeretett fejedelemtl jöv
ezen meleg, bíztató és vigasztaló sorok mily jótékonyan s emelleg

hatottak az illet megbúsult ftisztek szíveire, s elenyésztették aggódó

ilelkeikben a hiteszegett Ocskay által ártatlanul reájok vetett gyanú

érzetének utolsó árnyékát is. Nem lehet kétség az iránt sem, hogy

Rákóczi e lelkesít levele nevezetes hatást gyakorolt reájok ama
r r

buzgó serénykedésükben, melylyel a szorongatott Ersek-Ujvárt az

ostrom alól fölmenteni éjjeli-nappali fáradozásaikkal igyekeztek.-^

* Rákóczi Szerencsrl 1708. okt. 2-kán az említett négy ftiszthez intézett levelé-

nek másolatát 1. a fejedelem udv. cancelláriája 1706—1709-ki leveles könyvében, Nemz.

Múz. Jeszenák-gyjtemény.
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Hadrafiködések az északnyugati vármegyékben ; Paur beüt Morvába, Réthey átkel a Fehér-

hegyen. — Heister Érsek-Újvárt ostrom alá veszi s keményen bombázza ; Berthóty az rséggel

hsileg ellen táll. Ocskay 6co lovassal hiába jár a Fehérhegyekben Rétheyék után ; Vág-Újhely

környékét sem bírja insurgáltatni, st Lipótvár alá szoríttatik. — Ebeczky Nyitránál jól meg-

szorítja és csaknem elfogja Ocskay t ; kölcsönös csatározások ; Pálffy Bokros Pált Nagy-Tapolcsány-

nál fölveri, Ocskay a foglyokon rútul kegyetlenkedik ; Tapolcsány városát és az elefánti klastro-

mot fölprédálják. — Ottlyk Trencsényben és a határszéleken ; báró Szúnyogh Gáspárt Ocskay

dolga miatt rizet alatt küldi Rákóczihoz.

Ottlyk György, a fudvarmester, régi katona — kire a Trencsény-,

Liptó-. Túrócz- s Fels-Nyitra-vidéki véder-szervezés és vezénylet

bízatott, a csak Bajmócz tájára érkezéséig ideiglen odarendelt Andrássy

Pál tbk helyett, — mint Scsavnikról szept. 5-kén megírá, másnap

csakugyan megindula nyugatnak ; mert szept. 7-kén már Liptó-Szent-

Miklósról értesíti Bercsényit: « Örömmel értettem, hogy Ngod com-

mandóm alá méltóztatik valamely hadakat (Réthey János és Bokros

ezeréit) küldeni ; ahhoz képest én is holnap indulok Bajmócz felé,

Liptó- és Túrócz-vármegyei lovasokat orderezni fogom. •> De, panasz-

kodik, «elég bajom a vármegyékkel (insurrectio), "tnert egy nap sza-

porodnak^ másnap oszolnak. Potturnyay Ferencz uram mindazáltal

a javában a lovasoknak kiválogatván, utánam gyün. Mednvánszky

ersen ülteti (insurgáltatja) Trencsén-vármegyét. w^

Ezen hol gyl, hol oszló megyei haddal való bajoskodás lehe-

tett az oka, hogy Ottlyk majd egy hétig motozott Liptóban, Túrócz-

ban, honnét csak szept. 12— 13-kán érkezett Bajmóczhoz Andrássyt

felváltani.- Innen rövid körültekintés után elindult Trencsénybe, hogy

az ott gyülekez Ocskay-Bokros-féle ezerét, és Luzsinszkyét, úgy az

insurrectiót rendbe vegye. Szept. 14-kén már Bánról ír; s az éles-

szem, fürkész természet embernek ez a rövid tartózkodás is Baj-

1 Ottlyk levele L.-Sz.-Miklósról 1708. szept. 7, Bercsényihez. (Országos Levéltár.)

Ö Bercsényi, szept. 14-kéról Rákóczinak. (Archív, Rákócs. VI. 75.)

Thaly K. : Ocskay László. I. 2^
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móczon elég volt arra, hogy észrevegyen valami gyanúsat, a mit

eltte az ott huzamosabban idzött Andrássy meg nem látott. Gya-

núba vévé a Bajmócz, Privigye táján saját hajdúit és Ocskay lézeng

katonáit - régóta, nagy lassacskán — gyjtöget Thúróczy Gáspár

ezredes hségét . . . Es a következmény igazolá, hogy a fudvarmes-

ter ezúttal megint jól látott. Annyi tény, hogy Thúróczy hívségében

elször is a saját alezredese és hajdút k.tzáéntk kételkedni, szept. els

napjaiban ; de ekkor még épen Ottlyk csitítá le ket.^ Az ezredest

azonban, úgy látszik, ettl fogva folyvást szemmel kíséré ; s most,

Szepesbl, Liptóból visszafordúltakor, gyanúja élénken fölébredt

ellene több okbúl ; ú. m. miért gyújt most , a gyalog-ezredes, lova-

sokat? s miért tartóztatja ezeket, — Ocskay volt katonáit — aka-

ratjok ellen is magánál, a helyett, hogy új ezredesök Bokros Pál

mellé, többi társaikhoz küldené? Nejét sem akarja vala Thúróczy

beljebb küldeni Privigyénél, mint annak idejében Ocskay Lietavá-

nál. Végre, az Ocskaytói visszaszökött hú katonák még egyéb váda-

kat is emelének Thúróczy ellen. Ügy, hogy Ottlyk azt tanácslá Ber-

csényinek : idézze az ezredest magához: majd addig, míg odajár,

kéz alatt vizsgálatot fog tartatni ellene.^

Mit tn e jelentésre a fvezér? Nem tiidni; de annyi bizonyos,

hogy, ha a volt Ocskay-huszárok Bokros mellé adattak is : Thúróczy

a saját gyalog-ezrede élén továbbra is meghagyaték, mígnem árulását

novemberben végrehajtotta.

Ottlyk, a mint szept. 14-kén beérkezett Trencsény-vármegyébe

:

hozzá látott a mködéshez. Elreküldé a vitéz Paur Ferenczet,

Luzsinszky alezredesét, hogy míg Bokros, Réthey, Mednyánszky,

1 Ottlyk Írja, Scsavnikról szept. 4. Rákóczinak : öMost gynek utánam Túróczy

Gáspár hajdúi óherst-lajtnantjokkal, suspicióban vévén az óbersteröket ; azoknak is

ígértem egy hópénzt, . . . mert ilyen megszkült hív szolgáit és követit Felségednek

inconsolate hagyni nem lehet.)) (Eredeti levél, Vörösvártt.j

0, (íTúróczi Gáspár csak nem marad suspició nélkül itálam,, — írja Ottlyk

Bánról, szept. 14-ikén Bercsényinek; — jobb volna Ngodnak maga mellett tartani: mert

már lovasokat gyjt, Ocskay katonáit magánál tartóztatja, feleségit sem akarta Privi-

gyénél tovább elvitetni, holott kínáltam árvái szaladáskor ; más fassiók is vannak

ellene Ocskay szökött-katonáitúl. Méltóztassék Ngod parancsolni néki; ha odahivat-

tatik Ngod mellé: az idó' alatt sub manu inquiráltathatunk ellene.)) {Eredeti levél,

a.z Országos Levéltárban.)
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Zsolna és Puchó környékén fognak serénykedni: addig csapjon

be Morvába, üssön a kurucz rségtl üresen hagyott s most néme-

tektl megszállott Oroszlánk alá, valamint szorgalmasan vigyáztas-

son Illava, Trencsény és Vág-Üjhely cs. ersségek körül. Szóval,

Trencsény-megye déli részeiben a hadmüködés a Luzsinszky-ezredre

bizatott. És a derék Paur meg is felelt a reábizottaknak emberül

;

noha csekély számereje volt: tudott juttatni belle sokfelé. Szept.

23-kán Bánból maga tesz Bercsényinek jelentést, viselt dolgairól

:

«En Ottlvk György uram orderéhez képest idejüvén, teljes

tehetséggel azon voltam: ezen földet mennél jobban conserválhassam,

az ki már is agonizált s ellenség által alkalmasint megholdúltatott

volt. Ideérkezésemmel legelszer száz lóval (Wlára feléi Morvába

bementem^ az hol 40 sárga dragonyosokra, ötvenig való pajtárokra"^

és 60 gvalogra akadván, — azokat megindítottam s egész Brúnónak

[Brunow^ város Morvában) a kapujáig béüztem és kergettem. Onnan

visszatérvén, Illavánál lesben beállottam, az hol jó nyereséggel is

isten megáldott: mivel két izromban harminczig való gyalog-néme-

tet levágtunk, marhájokban is alkalmasínt elnyertünk. Maholnap

másként beszélek vélek : mivel már ezen nemes vármegyei ezerig

való jó puskás gyalog (népfölkelés) is vagyon mellettem, Trencsén

Úgy Ujhely felé is leszek jó vigyázassál. Valóban, kívántatott is vala-

mely hadnak ide való jövetele : mivel maga Morelli trencséni com-

mendáns egész Puchóig már följárt, s az lakosok is, vice-ispánnak

Zsolnán (tehát távol) való lététül fogvást, kivált ettül fogva Tren-

csén felé igen hamisak és engedetlenek; már három rendbéli cur-

renseimet kiküldöttem az falukra, — azonban egyetlenegy bíró sem

compareál élmben. Az minapában oroszleányki vár alá küldött

portámra reátámadtak egynehány várbeli némettel, nemkülönben

semmint az ellenség puskáztak; mely cselekedetjökért, Ottl}'-k uram

parancsolatjához képest az falujokat fölégettetem és fölprédáitatom, s

magokat elszéljesztetem. Tegnap egypár rézdobot katonáimmal Tur-

nárúl elhozattam; úgy arányzom, hogy azon dobok Forgách uram

regimentjébúl valók. Valamely fegyvert is hoztak azon alkalmatos-

sággal az katonáim, azért az katonaság és hajdúság közé elosztattam.

* Tartományi, morva neinaeti lovas.
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Hallom, felesszámú fegyvert harczhely köri lév parasztság fölsze-

dett volna, — annak is kinyomozásában serénykedni fogok, w^

Szóval, Paur mindenféleképen iparkodott, s elég szerencsével

is mködék. Szükség is volt reá; mert a mikor Ottlykkal Tren-

csénybe érkeztek: a hadaknak nagy részét fejetlenül széjjelbaran-
r

golva találák. «En, Kegyelmes Uram, — jelenti a fudvarmester

Bánból szept. i8-kán Bercsényinek, — lassan boldogulhatok az ellen-

ség ellen. Olyan vagyok, mint a mely leány örömest lakadalomra

menne, — ruhája nincs ! Réthey János uram ezeréhez leginkább

bíztam ; tegnap vizsgálódván, akarván mind (Nagy-) Szombat felé,

mind Fejérhegyen túl próbát tétetnem^ — azonban a sok marha-

hajtás s lóhúzás annyira elfogyasztotta azon hadat,- hogy háromszáz

személynél nincs több. Bokros uramé circiter harmadfél száz lovas,

gvalog egynehány vagyon, kiket a mi katonáink (visszaszöktükbeni

megfosztottak, — de még azon lovakkal is elabáltak. Luzsinszky

hada még odahátra vagyon nagyobb részént, mert fizetésöket assig-

náltam volt Liptóba, — hanem Paurt száz lóval küldtem volt tren-

csényi és illavai labanczoknak, kik százötven lovassal megszaporod-

tak, megzabolázására. Ehhezképest ers portákat nem tehetvén, csak

commandérozva küldtem Nyitrához leskdni, és Nagy-Szombathoz

hasonlóképen. Liptó, Túrócz és Árva-vármegyék tegnapeltt érkez-

tek Révay Mihály urammal, de azok is igen gyengén vannak, kivált-

képen Liptó-vármegye, legjobban érkezett Túrócz. Azokkal Túrna

tájékán lesetem a trencsényi labanczokat^ és újhelyiekre is portáz-

tatok ; azok is vannak hetven lóval Kovács Mártonnal. »^^

r

E Trencsény és Vág-Ujhely alatti leskdésnek és portyázásnak

meg is ln a maga eredménye : mindkét helyütt sikerit a némete-

1 Eredeti levél, az Országos Levéltárban.

2 Értsd : az ejtett prédával hazaszéledének. A Fehérhegyen túli porta-küldés

különösen az ottani, Vajdáék esetével is bebizonyult kitn néphangulat miatt mutat-

kozék hasznosnak. Bokros Pdl ugyanis szept.|2o-kán tudósítja Bottyán tbkot, hogy —
odavaló ember lévén — a Morva szélén fekvó' Verbóczon s vidékén a tbk rendeletére

titokban már eló'készíté a fölkelést, onnét követek járnak hozzá, kiket föl is esküd-

tetett ; kik is arról biztosítják t, «hogy részünkre jó fegyveres kézzel leszfiek ezerig

valók, a kik csak azt várják, mihelyest általmehetünk, — azonnal mellénk állanak. >>

(Eredeti levél, gyüjteményemhen.)

5 Eredeti levél, gyjteményemben.
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ket künnszorítani, s a trencsényiekbl — a császáriak adatai szerint ^
ötvenet, az újhelyiekbl pedig húszig valót vágtak le Üjhely s

Csejte között.^ Ide vévén még Paiirnak már említett morvái és illa-

vai szerencsés próbáit, s Verbó fell egy Réthey-féle portyának a

Fehérhegveken is általcsapását, a Nagy-Szombat és Nyitra felé

vígyáztatást, stb. — nem mondhatjuk Otth^k mködését haszonta-

lannak, oly kevés hadervel; de Bercsényi mégsem volt elégedett

vele; fölhánvta, hogy «igen szelj eszti Trencsény köri az hadat, » s

csak «Bán s Trencsény a jele>> többnyire;- ugyanazért, magához

rendelé t szept. 22-kére a füzes-gyarmati táborra, a Garam vize

mellé/*^ Különben e meghívásnak más, sokkal jelentékenyebb oka is

vala: a megkezddött érsek-újvári ostrom köri teend ellenintéz-

kedések, ú. m. a védelemmel párhuzamos küls hadmveletek felli

tanácskozás.

Heister ugyanis, miután Dunántúl a Pflueg-féle rácz-német, és

a gr. Drasskovich-Jellacsics-féle horvát hadosztályoknak Béri Balogh

Ádám s illetleg gr. Eszterházy Antal által lett teljes tönkretételé-

vel óriási vereségeket szenvedett, maga pedig lovas-ezredeit há-

rom-négy heti eredménytelen barangolásával agyonfárasztotta, —
elvégre is bosszúsan visszatért Gyrré s Komáromba. Itt már tíz

nagy falrontó-ágyú le volt húzva a bástyákról a Dunapartra, az

érsek-újvári víváshoz, melyre nézve a fhadi-tanács is Bécsbl, s

úgy PálíFv is a sóki és gútai táboron megtnek minden elkészüle-

tet. A bombák, lpor, bombavet mozsarak, petárdák, gyapjús-zsá-

kok az ágyú-telepek védelmére, homokzsákok, sánczkasok, élelmi

szer stb. hajókszámra száUíttattak alá s fel a Dunán : Bécsbl,

Pozsonybúl, Gyrbl, Komáromból, Budáról, — mind a gútai föld-

varhoz, hol 40 bombahányó mozsár, két nagyobb s 16 vívóárok-ágyú

készen várakozék. Készen vala a híd is a Vág-Dunán Guta és Ó-Gúta

között, és midn Pálífy Heistertl parancsot kapott: szept. 17-kén

Sóktúl a lovassággal még lejebb, ú. m. az ó-gútai templomhoz szállt

táborba, s Naszvadnál a Nvitra vizén — részben a tardoskeddi tóbúl

1 Br. Berényi Ferencz naplójegyzete, szept. 23-áról.

<l Bercsényi levelei Rákóczihoz, 1708. szept. 19. és 22-kérl. (Archrii. Rdkócs. Ví.

80. és 92. 1.)

3 ü. o. 92. 1.
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kiemelt tombáczokból - két hidat rakatott, melyeken átkelve, szept.

i8-kán négy ezred lovassal a szomszéd Ersek-Ujvár közvetlen köze-

iébe, a nyárhídi malomhoz nyomult. Az ersségbl természetesen

élénk ágyútzzel fogadák, st a lovasság ki is csapott reá, s dere-

kasan megellenkezének.^

Es ez volt Újvár megszállásának kezdete. Pár nap múlva maga
Heister is a gyalogsággal és többi lovasokkal Naszvadhoz érkezek,

s szept. 2 2-kén már meg voltak nyitva a víárkok Érsek-Újvár alatt,

és megindult a kölcsönös erfeszítés. A császáriak hatalmas tüzér-

ségi készlettel s 13,000 fnyi reguláris sereggel, — közötte 7000

pihent gyaloggal — láttak a munkához; de a várbeliek sem szen-

vedtek semmiben hiányt, legkevésbbé a bátorságban és jó elkészü-

letekben. A mesterséges inundatiók zsilipjeit Bottyán tbk. még
augusztusban felvonatta : minek folytán a vár környéke s az odavezet

utak annyira eliszaposodtak, hogy Heister és PálíFy csak a legna-

gyobb megerltetéssel tudták bombázó mozsaraikat s 16 kisebb ágyút

idehurczoltatni ; a Komáromban levont tíz s Pozsonybúl hajón

leszállított más tíz nagy nehéz faltör-ágyút azonban semmiféle vonó-

er nem vala képes e feneketlen utakon Újvár közelébe juttatni,

kivévén, hogy két db. 24 fontost iszonyú erlködéssel még is oda-

vontattak. S ez a kuruczokra nézve nem kis elny volt: mivel így

a császáriak csupán tömérdek számú és 120, st 200 font súlyú bom-

báik romboló hatásában, vívóárkaikban és az ezekbl intézend roha-

mokban bizakodhattak, — bizakodtak is

!

Berthóty ellenben a város kövezetét elre fölszedette, s a ház-

tetket leverette a bombák visszapattogása és a tzveszély meggát-

lása czéljából; viszont a váron s küls erdökön kívül lév házakat

s majorsági épületeket — nehogy az ellenségnek búvhelyekül szol-

gálhassanak — jó eleve fölégetteté. A várrség harczvágytól égett;

s midn Heister, — ki Újvár hatalmát két hét alatt elfújni fennen

dicsekedék, *^ — szokása szerint nagy dölyfös levélben els ízben föl-

1 CsajdghyJános á2ináéimo)s. levele sept. i8-kán É.-Újvárból Bercsényihez. (Orsz.

Ltár). Úgy egyéb újvári levelek Vörösvártt és Budán.

Ö «Pöki nyilván az markát az német — írja újvári jelentések után Bercsé?iyt

szept. í23-kán, — hogy két hét alatt semmissé teszi Újvárnak erejét!)) (Archív . Rákócz^

VI. 95- L)
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kereté a várat, a beteges test, de szigetvári Zrínyi-lelk Berthót)^ azt

felelte : inkább ráül egy bombára s kilöveti magát a várból, mint-

semhogy ezt föladja!^ Bercsényinek is egész nyugodt lélekkel írja a

hs parancsnok, épen a bombázás kezdetének napján, szept. 22-kén:

«A mint megírtam Exciádnak, Isten kegyeimébi valamennél

jobban lehet, viseljük magunkat, és az várat halálig oltalmazzuk ^^o

stb.^ S Berthót}^ nem volt szájhs ! . . .

Ersek-Ujvárnak a Rákóczi-kor történetében igen elkel sze-

rep jutott; és ezen elkel szereplésnek fényszaka az 1708-iki, hsi-

leg kiállott ostrom, mely alatt e fontos várnak vitéz rsége, a római

császár magyarországi ferejét visszaverte, s két nagyhír tábornagy

dühös erlködéseivel, ezer és ezer bombáinak tüzével, válogatott

hadoszlopainak rohamaival — gyzelmesen küzdött meg. E vitézi

védelem egyike a kuruczvilág legdicsbb mozzanatainak, — érdemes

egy külön monographiára. Tömérdek, érdekesnél érdekesebb ada-

tunk vár a feldolgozásra ezen oly csalogató tárgyról : de ellentállunk

a kísértetnek e helyütt, miután Újvár védelmének — illetleg ostro-

mának — tüzetes leírása Ocskay élettörténetéhez nem tartozik. Csak

érintenünk kell azt eladásunk keretében, a mennyiben tárgyunkkal

összhatásában s némely mellék-körülményeivel összefügg.

Bercsényi, lovassága zömével, összesen 4—5000 emberrel, az

újvári ostrom idejében a Garam mellett, Füzes-Gyarmatnál fogott

vala állást; és, mivel a lábbadozó Bottyán ertlensége miatt még

mindig nem lovagolhatott: hadait felváltva, dandáronként, két-har-

madfél ezer embert, küldözgeté hol Ebeczkyvel, hol Babócsayval

az ostromló tábor csapdozására s a várbeliekkel való közlekedés

fenntartására. Érsek-Újvár alá. A Zsitva-melléke : Mánya, Hull, Óhaj,

Besseny, Baromlak, Udvard, a Tormás-sziget berkei meg voltak

szállva kuruczokkal, kik éjjel-nappal háborgatták a vívó tábor szé-

leit, s gyakori riadásokat tnek. Az udvardi halom - melyrl az

egész vidéket belátni — vala Ebeczky és Babócsay f szemlél

pontja, onnét intézték támadó mveleteiket, a hozzájok ki- s bejáró

várbeliekkel egyetértve.

1 Berenyi-napló.

^ Eredeti levél, az Orszáp:os Levéltárban.
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E mezei fóhadosztályon kívül Bercsényi gróf azon volt, hogy más

oldalról Ottlvkot, mennél felesebb csapatokkal lehetne, észak fell,

Nagy-Tapolcsány tájára helyezze; föladata leendett: a cs. táborból

arra felé kijáró takarmányozó lovasságot visszanyomni s a vívókat

Nvitra és Mocsonok fell fenyegetni. E czélból Balogh István is, ki

Czabaj, Ürmény táján állott, egyesülend volt a fudvarmesterrel.

Otth'k szept. 22-kén csakugyan pontosan megérkezék Füzes-Gyar-

mathoz, honnét t Bercsényi mindjárt másnap reggel elindítá Bottyán

és Orosz Pál ezredeivel az ellenség felé : egy fell, Babócsay

másfell csapjanak éjjel a német táborra; utánok megy hajnalra

Ebeczky, a következ éjtszakára felváltani ket!^

A két utóbbi csakugyan ott csatázott folyvást Újvár körül : de

Ottlvkot Ocskaynak egy mozdulata másfelé voná. Ugyanis az

Ottlyktól Verbó fell a Fehérhegyeken átküldött Réthey-ezred meg-

jelenése és a Jávorka s Maszelnik által ott szervezett népfölkelés

olv nagy zajt ütött, hogy a cs. táboron híre futamodék: a Morva-

mentét fedez 400 határr-dragonyos nem bírhat velk. Ocskay, ki

2—300 labanczával, Vöröskbúl látogatására jött nejével és a Nagy-

Szombatban megmaradni nem mer Pyber püspökkel egyetemben

ott fetrengett a bán táborán, — tán az épen megérkez Heister

eltt érdemet akarván szerezni: ajánlkozék, hogy majd kizi a

Fehérhegyekbl, az régi, jól ismert ments-várából a kuruczokat:

csak adjon magyarjaihoz a tábornagy még német lovasságot. S Heis-

ter, Pálífy ajánlatára, egy német rnagygyal 300 dragonyost vezé-

nyelt melléje.

Ocskay most már, feleségét Pyber püspökre bízva,- ott hagyá

a naszvadi táboron ; maga pedig a 600 német-magyar lovassal szept.

2i-kén hajnalban megindula, úgy, hogy délben már Nagy-Szombat-

ban ebédelt a bírónál. Itt, szokása szerint jól felborozván, fnek

-

Archív. Rákócz. VI. 94—95. 1.

2 Babócsay Ferencz dandárnok írja Lontórúl szept. 32-én Bercsényinek : «Ocskay

háromszázad magával a Fejérhegyen túl commendíroztatott, felesége pedig az táborom

Píberrel együtt vagyon, — talám sógorsághan is esik!>^ Veti utána csípsen. (Eredeti

levél, gyjteményemben.) Pyherról ugyanekkor tájban (ocfc. 8-kán) megjegyzi a Berényi-

napló, hogy mind Rákóczi, mind Bercsényi ((igen haragszik reá: mivel ó'tet okozzák

hogy vesztette eszét Ocskaynak s a többinek is.^)
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fának kibeszélé szándékát ; a kuruczok még az nap megtudták,

mit akarf^

IIV körülmények között természetes, hogy Réthey is jól vigyá-

zott magára, s valami portájával csalt vetett Jablonczától Brezova

és úgv Verbó felé. Ocskay utána, s ígv a hegyentúl semmitsem

végezve, Vág-Üjhelyhez ütdött szept. 23 -kán, mintán útjaközben

holmi labancz nemeseket fölszedett és 120 lipótvári lovas-némettel

is ersbödék.'' Mit keresett Vág-Üj helynél ? Bercsényi azt hivé

:

diversiót akar onnan okozni Ottlyk háta mögött ;^^ s azért mind-

járt meghagyá a fudvarmesternek, ki Szalakúz felé ment volt:

küldje vissza Balogh Istvánt saját, Bottyán és Orosz ezredeivel Mo-

csonokhoz, Ürményhez, Újvár felé vigyázni; mig maga elegend

lesz Luzsinszky, Bokros ezeréivel, az öt tót vármegye fölkelt nemes-

ségével, a trencsényi pór gyaloggal és Andrássy Pál vagy Czelder

Orbán leérkez hajdúságával ellentállani Ocskaynak s a morva szé-

leken csavargó 400 dragonyosnak.^

Ocskay Vág-Újliely környékén csakugyan fölkelést akart szer-

vezni, (azért vivé magával Sándor Albert nyitrai alispánt s Apponyi

1 Iváncsay György, Balogh vitéz századosa szept. 82-én Királyfától tudósítja

Bercsényit: ((Tegnap ebédet evett Ocskay László Nagy-Szombatban az bíró házánál,

volt vele 300 lovas német dragonyos, labancz katona mintegy 200-ig való ; két óra

tájban d. u. elment onnét az Fehérhegyen által, kuruczokat kergetnyi. Ha Ngtoknak

úgy tetszenék, most valami ers porta jó'ne, — elszoríthatnánk az táborától.)) {Ere-

deti, az Országos Levéltárban.) A Berényi-napló is említi szept. 25-kéról : ((Eszterház

József uram írja, hogy Ocskay az maga regimentjével és 300 commendérozott némettel

általment az Fejérhegyen, hogy az kuruczokat kiszorítsa onnan.

»

"l Csery Imre szárnysegéd jelenti Tót-Sókrúl szept. 24. Bercsényinek: «Ocskay

tegnapi napon négy trupp commendírozott némettel, az kik mellett egy Oberst-Wacht-

maister vagyon, följütt Újhelhez és maga ezerebeliekkel, Leopoldban lévó' 120 német

lovast is ahhoz applicálván. Véle vagyon Sándor Albert, Jeszenszky László és Apponyi

János; az (Vágón) túlsó nemességet föl akarja szedni, faluktúl is portális hajdút kí-

vánnak Újhelben. Úgy mondják, hogy elsben is általkészl Fehírhegyen, onnan ki-

hajtván kuruczot, visszajün. Nagy-Szombatban hagyott quardizont, 68 gyalogbúi állót.

Míg tábora messze vagyon németnek : yo volna Ocskayt fölholháztatni !«^ (Eredeti, az

Országos Levéltárban.)

3 Bercsényi, szept. 23-iki levelében: « Ocskay 300 dragonyossal ment az hegyen

túl, — ott is van annyi, és így elhiszem: diversiót fog Ujhely feltei tenni.*) (Archiv.

Rákócz. VL 96. 1.)

4 Ugyanott, 98. 1. Szept. 24-kérl.
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és Jeszenszky ottani nemeseket), s úgy azután diversió gyanánt föl

Piichó és Zsolna felé nyomulni. Fehérhegyen túli fordulásáról pedig

azt a képtelen és tisztára hazug hírt költé — kijátszatását taka-

randó, — hogy ott Réthey Jánost fölveré, 200 katonáját levágta,.

80-at fogott, és sok lovat nyert. De ez mind puszta, üres dicsekvés

vala; az egyetlen forrás is, mely említi, — a Berényi-napló, — csak

mint szóbeszédet hozza föl ; ^ másutt pedig egyátalán nincsen az egész-

nek semmi nyoma.

Otth^k, a mint Bercsényinek szept. 24-iki rendeletét vévé : Balogh

Istvánt a három ezreddel mindjárt megindítá Nagy-Tapolcsánytól le

Ürmény felé Újvár elejére, maga pedig szept. 26-kán reggel Rados-

nyának, Bánkának nyomult, hogy Ocskayt Vág-Ujhely táján, vagy

azon följl, megszoríthassa; kinek is más oldalról a vitéz Paur esett

volna szemközben a Luzsinszky-ezreddel, lllava fell. És így Ocskay

két tz közé fogott volna kerülni; azonban valami kémfajtától Ottlyk

mozdulatáról értesülvén : az úgy sem sikerül fölkeltési kísérlet biz-

gatását abbanhagyá, és rögtön — régi sebes járásai szerint —
még azon éjjel (szept. 26.) németestl, labanczostól meghátrált Vág-

Ujhely alól, s nagy-gyorsan Lipótvár ágyúi alá menekült.

Ottlyk errl hírt vesz, megállítja s visszatéríti Balogh Istvánt, —
a kivel együtt, ú. m. Bottyán, Orosz Pál, Balogh és Bokros ezeréi-

vel, a vármegyékkel, br. Révay Mihálynak gr. Eszterházy Antalféle

egy dragonyos-századával s holmi br. Zay-féle gránátosokkal és udvari

karabélyosokkal lovas hada tényleg ráment harmadfélezerre, — és

e tekintélyes ervel ott akarja szorítani Lipótváránál Ocskayt.

Ezalatt a Fehérhegyekbl visszatér Réthey János becsap Nyitra

alá, s levagdal az ottani németekbl. Ezek segítségért Ocskayhoz

küldenek; a ki is Ottl}% és Balogh István egyesült erejétl tartván:

azonnal szept. 27-kén éjtszaka, — a saját 2—300 pribékjéhez Sze-

redbl érkezett ugyanennyi Eszterházy József-féle labanczot, s 300

német dragonyosához a lipótvári 120-at csatolva, összesen tehát vagy

ezer lovassal, — sietve Nyitrára oson, a hol szintén 400 lovas vala.

Szept. 28-kán reggel aztán Nyitráról a tapolcsányi úton iioo-ad

* Okt 5-ike alatt: «Ast is beszélik, hogy Ocskay az Fehérhegyen túl Réteyt

verte föl « — stb.

I
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magával Üzbégig felnyargal; de tovább nyomulni nem tartá taná-

csosnak, s meg visszatért a várhoz. Jobb is volt : mert Ottlyk készen

várta.

Ocskay katonái közül még ekkor is szökdöstek. Úgymint Lipót-

vártól Nyitrára való éjjeli útjában is egy zászlótartó módját ejté

harmadmagával félreállni mellle ; ki is a mint Tapolcsány felé a

kuruczokhoz igyekeznék : az erdkön Réthey Györgynek hetedma-

gával lappangó némi zászlótartója elfogja, és már mint labanczot, - -

lováért, fegyvereiért — kifosztja, st katonái le is akarák vágni, mit

azonban a Réthey zászlótartója mégsem engedett. Azután, a szöke-

vények szerencséjére, Ottlyknak Sándor nev katona-fia, a karabé-

lyosokkal portára menvén Nyitra alá, beléjök akad, a derék zászló-

tartót megmenti s a fosztogatókat elfogja; kik közül apja szeptem-

ber 29-kén kettt fbe lövetett. Ezen, szept. 28-ka reggelén a nagy-

tapolcsányi táborra kísért szökevény-zászlótartótól tudá meg a fudvar-

mester, Ocskaynak Lipótvártól Nyitrához szökését. Ettl fogva azon

igyekezik vala tehát Balogh Istvánnal együtt, hogy míg egy fell

Újvár felé is portyáztasson : másfell a Nyitrán most már tekinté-

lyesb ervel feküv Ocskayt sakkban, s kivált a Nagy-Tapolcsány

és Bajmócz felé tehet kicsapásoktól visszatartsa. ''^

* L. ezekre nézve a következ tudósításokat: Bercsényi írja szept. 29-kéa Rá-

kóczinak : ((IVlidn ezt írom, veszem Beleznay levelét, hogy az nyitrai németekben

Réthey Jánosék levagdalván, Ocskay odaérkezett, 5 trupp némettel Nagy-Tapolcsán

felé ment. Ki tudja, ha nem több-é ? De hiszem, az hadaink arra vannak, Ottlik

uram, etc. talám nem bocsátják.)) S szept. 30-kán : ((Ocskay még is Nyitrán van azon

németekkel; írtam Ottliknak: általgyjön; innen is küldök. » (Archív . Rákócz. VI.

iio

—

III. 1.) Ottlyk György jelenti Nemesicsrl, Nagy-Tapolcsány melló'l, szept. 28-án

Bercsényinek: írtam volt Ngodnak, hogy Balogh István urammal azon maradtunk:

Kglme ment volna három regimenttel Czabaj felé, én penig rándultam volna fel

Vágmellyékire ; de azon levelem elküldése után érkezett bizonyos hírem, hogy Ocskay

Leopoldhoz szállt, és ottan lev száz dragonyossal megszaporodván, nyitraiakkal egyött

meg akar próbálni bennünket. Azon órában nem Vág-mellyékire, hanem vissza a re-

gimentekhez fordultam, és mindgyárt indultunk Radosnya felé, onnan szándékoztunk

Leopold alá menni. Azalatt Ocskay melll egy zászlótartó hozzánkszökvén harmad-

magával, meghozta, hogy Ocskay azon németekkel éjtszaka nagy sietve Nyitrára be-

ment, — az minthogy ma reggel egész Izbégig felgyöttek volt 800 dragonyos és 300 la_

bancz (valószínbben : 600 dragonyos és 500 labancz) Ocskayval. Azt gondoltam, hogy

feljönnek (Nagy-Tapolcsányhoz) : igen alkalmatos helyekre kirendeltem volt az ezeré-
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Bercsényi azonban Ocskayra másként akai-ván gondot viselni:

szept. 30-kán parancsot küldött a fudvarmesterre, indítsa Balogh
Istvánt, Bottyán, Orosz Pál és Réthey János ezeréivel (mert Baloghét

idközben ez váltotta föl) Zsitva-Verebélyhez, a honnét jobban lehet

Újvár alá csapdozni; más részrl pedig utasítást ad Ebeczkynek —
a ki ekkor épen Újvár köri harczolt dandárával, — a mint Babócsay

felváltja, üssön visszatértében Nyitra alá, s riaszsza meg jól Ocskayt,

ha lehet

!

A minthogy lehetett is. Ebeczky ugyanis okt. 2-ikán Nyitrához

fordulván, szerencsésen künnszorítá a pribék-ezredest, a ki összes

lovasságával tán épen valami kicsapásra készült. A német és labancz

századok természetesen külön-külön két osztályt képezének. Ebeczky

tüzesen reájok rohan, a labanczokat a dragonyosoktúl szétválasztja,

soraikat megdönti; azután széjjelveri és a városba zi ket, st úgy

ket, — de csak visszatért. Hogy azért Újvár elein nevezetes dolgot nem lehetett el-

követnünk, csak ez volt az oka; annyival is inkább Balogh István uramnak nem le-

hetett Czabaj felé elmenni. Eléggé törnk fejünket mind a ketten: lehetne-é lesre

megpróbálnunk az edenséget? Valóságos dolog: a négy regimentben telnék több

2000 embernél, avagy vármegyékkel és Révay Mihály urammal, s fiammal lév kara-

bélyosokkal, granatérosokkal harmadfél-ezer is : de considerálván ennek az mi hadunk-

nak változó curázsiát, — kiváltképen az midn ellenséget közre nem vehetni az le-

sekkel, — netalántán valami véletlen essék rajtunk, mely által ezt az egész földet

elvesztenó'k, a míg Ngod parancsolatját veszem az aránt : lehet-é in omnem fortunse

eventum azon nyitrai ellenséget ekképen megpróbálnunk ? — addig suspendáltam

elmémet azon próbátúl ; hanem holnap az egész haddal beszállunk Nagy-Tapolcsánra

és onnan apró-portákat fogok küldezni Újvár felé, és hacsak az ellenség Nyitrárúl

reámjön és ha nem szaporodik nagyobban, — itt jobban bízom, hogy közre vévén,

megfelelhessek nekie,» stb. Az Ocskay-féle szökevény-zászlótartó kalandját, a foszto-

gatók elfogását és kettnek közlök másnap leend fbelövetését is e levélben be-

széli el Ottlyk. (Eredeti, Vörösvdrtt.) Balogh István írja Nagy-Tapolcsányról szept.

30-kán Bercsényinek, hogy most is együtt van dandárával Ottlykkal. «Hogy pediglen

általunk az elmúlt napokban (Újvár alatt) attentálandó próbánk végben nem mehe-

tett : oka az, hogy Ocskay mellette valóival conjungálta magát nyitraiakkal, és így —
most is ott lévén — vagyon véle csak német is 700, mely ellen szükséges jó vigyá-

zassa! lennünk ; ha pediglen megoszlunk : tehát Ottli^k uramnak magánosan nem lehet

megmaradása. Arra nézve, hogy Ocskay szabad-akaratja szerént ne grassáljon : cso-

portosan és szorgalmatos vigyázassál vagyunk, és portákat Újvár felé küldöttünk, a

minthogy most is válogatott száz katonával Kis Zsigmond hadnagyom kiküldettetett,))

stb. (Eredeti, gyjteméiiyemben.) A Berényi-napló, okt. 5-ike alatt : ((Most Nyitrán

van Ocskay, és 400 németje is van,» t. i. a nyitrai 200 németen s 200 ráczon kívül.
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látszik, a németekbl is egypár századot velk. Azonban «vagy 300

német lovas egy szorosba vette árok mellé magát", s ott, védett

helyzetében harczrendben megállt. Ocskay is közéjök menekült.

Ebeczky már kezében hivé tartani az árulót, mert körúlfogatván e

dragonyosokat, «csak pardont akart már nekik kiáltani)), hogy tegyék

le a fegyvert, — midn a vele lev katonaság egy része, tüzétl

elkapatva, s mitsem tördve árokkal, szorossággal, parancsszó nélkül

csak « bolondul nekik-rohannak.») A német megtorpad, közel bocsátja

ket, s azután sortüzet ad reájok; mire ezek zavarba jnek, meg-

fordulnak, s míg a bosszankodó dandárnok összeszedhetné ket : a

megszorult németek és a köztök megmaradt Ocskay idt nyervén,

bemenekülhettek Nyitrára. Ebeczky is. Bercsényi is fájó szívvel saj-

nálták, hogy az ekkép mutatkozott jó szerencsét a katonaság szele-

burdisága miatt el kellé szalasztaniok."^ Ez volt tehát már a második

alkalom, midn Ocskay majdnem kézbe akadt.

Ottlyk, bár nem örömest, de kénytelen csak teljesíté Bercsényi

parancsát, s Balogh Istvánt a három ezreddel okt. 2-kán — szeren-

csére ! — megindítá Verebély felé. Maga csak 7—800 lovassal (Bokros,

a vármegyék, Révay Mihály és Ottl}^k Sándor) marada ott Nagy-

Tapolcsány körül, a hová ez id szerint nem is kellett több, mint-

hogy a portyázások Újvár felé más két oldalról intéztettek. Azonban

a fudvarmester mégis zúgolódék, s Bán és Zsolna tájára készül vala

húzódni, Luzsinszky- és a trencsényi pór-gyaloggal egyesülend.

«Sok rajtam a bú és gond — panaszkodik okt. 2-kán Tapolcsány-

rúl sógorának Radvánszky Jánosnak, — mert Thököly uram ö Nga
járásátúl s hadakozásátúl nem voltam oly szófogadatlan hadak között,

a kik mindennap csaknem kárhozatra visznek, minthogy a katona

mindenfelé foszt s oszol ; azért nemhogy valamit próbáljak, hanem

inkább vesztek: mert itt a nemes ember «labancz>), és a labancz

jószág nyeresége, szabad prédája a katonának. írtam F-Generális

Urunknak Excjának is : de gyütt contraorderem, hogy három ezer

embert küldjek Verebély felé, magam penig kevesebb haddal marad-

jak Vág-mellékin, — az honnan nagyobb útja nyílik ki az prédálás-

hoz az ellenségnek : holott én praepediáltam Ocskaynak joo dra-

1 L. Bercsényi okt. 3-iki levelét Rákóczihoz. (Archrv. Rákócz. VI. 117. 1.)
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^onyossal és ^00 labanczczal Nyitrátúl egész Bajmóczig való

kicsapásat. . . .»^

Ottlyk midn ezeket ily panaszosan irá, úgy látszik, nem értette,

vagy érteni nem akarta, hogy e pillanatban nem a Bajmócz vagy

Tapolcsány felé való kóborlás megakadályozása : hanem igenis a

keményen ostromlott Érsek-Újvár megtartása volt a f, ettl füg-

gött minden, azon tájra kellett a hadak zömét concentrálni ; igen

helyesen cselekedett tehát Bercsényi, midn Balogh Istvánt, miután

Czabaj fell többé az Ocskayval megszaporodott nyitrai cs. lovasság

fenyeget oldalállása miatt Újvár alá nem portyázhatott, Verebélyhez

rendeli vala.

Figyelemre méltóbb azonban Ottlyknak Nagy-Tapolcsányrúl okt.

3-kán Rákóczihoz intézett jelentése, melyben nemcsak az eddig körüle

és Ocskay körül történteket világosan recapitulálja : de egyszersmind

az okokat is kifejti, a melyek t a Zsolna felé teend fordulásra bírták

:

« Eddig — írja — mind csak Ocskay után való leskdésben töl-

töttem idmet éjjelnappal ; az ki is német táborrúl 300 dragonyossal

és mellette tengd circiter 200 labanczczal^ s ahhoz applicált

Esterház József katonáival is feljött Vágmellyíkire Új helig, keményen

insurgáltatni akarván nemességet és parasztságot is ; onnan inten-

tiója volt Zsolna felé. Az nap érkeztem Méltóságos F-Generális

Úrtúl mellém commendírozott haddal együtt Bódog felé, — mind-

járt indultam feléje, bánkai passusra: de azon éjtszaka, elre meg-

tudván híremet, ellódúlt Leopoldba. Annak is a míg végére járhat-

tam kémeim által: hol lehessen alkalmatosabban megütnöm? meg
sem gondolván, hogy onnan elmenjen, csakugyan elment egy éjtszaka

onnan is Nyitrára; ott már 700 dragonyos lévén, valamely száz

labanczon kívöl, mesterkedtem eleget rajta, hogy lesre vehessem

;

de annak sem tehettem szerit. Azalatt érkezett Mlgos F-Generális

Úr ordere, hogy mellettem lév 3 regimentet általorderezzem Vere-

bély tájára, onnan alkalmatosabban portázhatván Újvár felé,

—

azokat

1 Eredeti levél, a br. Radvánszky-levéltárban Radványon.

'i, íme, Ottlyk pláne csak körlbell kétszázra teszi az Ocskay melll még vissza

nem. szökött vagy le nem vagdalt pribékek számát. Annyi bizonyos, hogy a három-

százat meg nem haladták, az idközi szaporulattal sem.
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tegnap elbocsátottam ^ midn nyitrai ellenség miatt Czabaj táj árúi

portáztatni éppen lehetetlen volt. ... Itt már, Felséges Uram, csak

Bokros Pál hadával, az ki (csoporton) circiter 300 lovasbúi áll,*^ és

Liptó, Túrócz, Árva, Trencsén és Zólyom vármegyékkel maradtam,

de azokban is sokan szöktek haza. Luzsinszky uram négy companiája

Paur oberst-lajdinanttal untalan emberkedik trencsényi és illavai

labanczok körül, az kik valóban megszaporodtak volt, sokszor már

alkalmasínt vágtak le bennök ; megparancsoltam: egynek se adjanak

grátiát labanczok közül. — Most Vág-mellyékire indultam, mert jól-

lehet árvái irruptióját (Sziléziából) az ellenségnek Urbán Czelder

alkalmasínt helyreütötte : mindazonáltal F-Generális Úr általam

expediáltata commissáriusokat Árvába, az odavaló plébánusok factió-

jára nézve, ellenök való inquisitióra, oly parancsolattal : ha miben

találtatnak, mindjárt árestom alatt vitessenek Egerbe; mind a két

inquisitor katholicus. Ha penig popule között találkoznak árúlók

:

azokat széltében akasztatom— Nem különb tznek nevelését értet-

tem csak tegnap is Zsolna táján lev tisztektl; mert átkozott

kisuczaiakban (Kisucza folyam völgye, Szilézia felé, Trencsényben)

Turzovka nev falusiak nagy correspondentiába esvén morvatakkal^

nemcsak feles marhát titkon beiktatták, onnan sok hamis, rémít

1 Balogh István okt. 3-kán a maga dandárával csakugyan már Verebély föl*
,

a zsitva-taszári táborra érkezett, s innét tudósítja e nap délutánján Bercsényit Nagy-

Sarlóra: ((Exciád parancsolatjábúl Nagy-Tapolcsánrúl megtérvén, ma dél tájban mel-

lettem lév bárom regimenttel ideérkeztem, és Ocskay Sándor s Beleznay uraimékat

itt találván, Beleznay uram fog menni a német tábor felé megvizsgálni : miképpen

lehetne próbát tenni ? Kihez képest Exciád parancsolatját idevárom. — Ottlik uram

vette maga hadával Bán felé útját. Kis Zsigmond hadnagyomat portára küldvén

harmadnapja, egy dragonyos németet küldött, melyet Galgócznál fogtak, Leopoldbúl

jöttek volt át. Onnét említett hadnagyom lement a Vág mellett. Ugyan harmadnapja

Nyitrárúl jött embert is hozván hozzám Nagy-Tapolcsánra, recognoscálta Ocskay

Lászlónak még is Nyitrán létét mintegy 700 lovas-némettel, és lobonczczal.)) (Eredeti

levél, az Országos Levéltárban.)

2 Bokros Pál még szept. 20-káról jelenté Kis-Ugróczról Bottyán tbknak, hogy
ezrede szervezésében lassan bár, de halad; már négy teljes századot fölállított, azon-

ban feles lovatlan katonája van, a kiket tehát a Vajda Andrásék által Szakolczánál

nyert paripákkal óhajtana meglovasítani. Egyszersmind más szín ruházatot kérne

ezredének adatni : címert még Ocskay mellett is vannak fehér mufidérban valók, —
ha valahol találkozik csatánk velk s más regimentjeink is lesznek velünk, mundírra

nézve eleget ronthatnak meg az enyímekbl is.» (Eredeti levél, gyjteményemben.)
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hírt hordoztak: (dei a ki nagyobb, csaczaz (i^Lblonkai) passusrül azon
morvaiak ellen commendirozott (Winklerféle) hajdúságunkra^ együtt

morvaiakkal reátámadtak. Oda magamnakfel kell indulnom^ iiieg-

irván praevie commissióban odavaló tiszteknek: (addigis) mitévk
legyenek ?

A sok temérdeki húzásvonást még teljességesen meg nem szn-
tethettem, Felséges Uram; mert e minapokban a mely tiszteket

commendéroztam az olyan kóborlóknak kergetésére, — azok is bele-

keveredtek nemesemberek fosztásába. Most ültetem (insurgáltatomj

Nyitra-vármegyét,^ és a mellé kívánok F-Generális Úrtúl valamely

hever dragonyosokat, kikkel fogom persequáltatni számítalan elszé-

ledett hadunkat)).- Mert mindenfelé az ily lézengk — nem a zászló

alatt lev hadak — fosztogattak, prédáltak.

Október 4-ikének hajnala megmutatta: mily eszélyes intézkedés

vala Bercsényitl Balogh Istvánt a három ezreddel Nagy-Tapolcsány-

ról Ottlyk bújára is elrendelni, st mily szerencséje volt az udvar-

mesternek, hogy Balogh elmenetele után csakhamar maga is föl-

jebbmozdúla Bán felé.

Ugyanis, a mint a Nyitrára érkezett Ocskay, szept. 28-iki,

Üzbégig tett kicsapásakor és késbb is kémek s labanczos-nemesek

tudósításaiból meggyzdék, hogy Ottlyk, Balogh István, Vajda,

Réthey, Bokros stb. összesen vagy harmadfélezer lovassal vannak

Nagy-Tapolcsánynál s még folyvást gyjtik a hadakat, — át kellett

látnia, hogy ez, az erejét fölülmúló hadosztály ; mivel azonban

1 Ez azonban, úgy látszik, nem igen akart fegyvert fogni, honn a sok prédáló-

tól féltvén a nemesek családjaikat. Csery Imre szárnysegéd jelenti Privigyérl okt.

lo-éról Bercsényinek: ((Tegnap érkeztem Tapolcsán várátúl . . . Ez a mi vármegyénk

úgy vagyon már, mint holdnak utolsó fertálya ; az nemeseknek nagyobb része inkább

csomóban tartaná magát : de csak némelyek elrontói, pedig bizony oly csuporttal ki-

telnének, hogy egy felé vígyázásra csak jó volna, az kóborló katona is tartózkodnék.

A minap egynehányan öszvegylvén, 25 szegény nemesembert rendöltek ármányosnak

(persecutornak), de abbúl sem lesz semmi is, mert azok is csak azt állítják: ha más

nem, miért ó'k ? Ottlik uram általam üzent nemes vármegyének, hogy a ki fölülhet,

líljön fól, és az ki jó magabíró az inhabilisek közül, adjon katonát; de Kglme most

is Zsolna táján lévén, — semmitsem gondolnak véle. Ha Ngod méltóztatik nékem íratni

felle : felzörgetem ket!» (Eredeti, a Országos Levéltárban.)

2 Eredeti levél, ugyanott.
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különösen Ottlykon és Bokros Pálon, mint gylölt személyes ellen-

ségein, égett bosszút tehetni : leveleivel, üzeneteivel nem sznt meg

pártfogóját a bánt nógatni, sürgetni: jöjjön ki néhány ezer lovas-

sal a táborról, s verjék fel Ottlykékat, mire nézve kalauzul ajánl-

kozék.^

PálíFynak csakugyan czélszernek tetszett az északi oldalról

alkalmatlankodó tapolcsányi kuriicz tábor szétrebbentése ; maga mellé

vn tehát Heister engedelmébl az Érsek-Újvár alatti táborból

három-, mások szerint négyezer lovasnémetet,^ s okt. 3-kán estére

br. Ebergényi László tábornokkal Nyitrára nyomúla velk. Itt maga

mellé vévé Ocskayt labanczaival és a dragonyosokkal, úgy, hogy az

ekként vagy 5000-re szaporodott ers lovas-osztálylyal nagybátran

megindulhat vala a harmadfélezer kurucz fölverésére. Mégis, óvatos-

ságból éjtszaka indult ki Nyitráról, hogy hajnalban véletlenül üthes-

sen Tapolcsányra. Valószínleg Ocskay járt ell a pribékekkel s a

bán ráczaival, mint könny-lovassággal, — és a két tábornok a fse-

reggel utána.

Siettek, de mégis késn járának, ha Bokros szigorú rendet tart, —
egészen késn. így a hét sváb harcza volt az egy nyúl ellen : 5000-é

100 ellen. Mert Balogh István, mint láttuk, a tapolcsányi tábor

ferejével. Bercsényi rendeletére már okt. 2 -kán elvonúla Verebély

felé ; Ottlyk pedig — miután Bokros rnagyát Elek Zsigát száz

huszárral és vele fiát Sándort a karabélyosokkal okt. 3-kán a hegyen

át Lehotáknak portára küldé Vág-Üjhely alá, — maga is megindula

1 Bercsényi tudósítja okt. 5-kén Füzes-Gyarmatróí a fejedelmet: «Pálfíy tegnap-

eltt Nyitrára ment vala ; mindgyárt elgondoltam : Ottlikot keresi Nagy-Tapolcsánban,

Ocskay ingerléséhl. Jól adta Isten : onnan az több hadakat elhozattam, Bokrost sem

tudtam ott lenni, kit Ottlik urammal menni rendeltem vala.)) (Archiv. Rákócz. VI.

118. 1.) V. ö. Berényi F. naplójegyzetét okt. 7-kérl : ((Mlgos bán uram de 6. Nyitrárúl

ír Mlgos Pálffy Miklós úrnak, hogy Újvár alá vitték az hírt, hogy Tapolcsánhoz

gyúlnék az kuruczok; kire nézve Nga bizonyos németekkel Nyitrára menvén és

ott maga mellé vévén az ottvaló német lovasokat és Ocskayt, éjjel ment Nagy-

Tapolcsánra,)) stb.

2 Ottlyk okt. 4-iki levelében 3500, Balogh okt. 5-iki jelentésében 5000 lovasra

teszi Pálffy és Ocskay egyesit erejét, Szluha Ferencz pedig Újvárból okt. 4-kén ezt

írja: «Hallani, hogy Pálffy János 4000-ed magával Tapolcsány felé ment, ötödnapra

élést vitt magával.)) Szó szerint ugyanezt írja Súgó György is szint azon nap Újvár-

ból. (Bercsényihez szóló eredeti levelek, Vörösvártt.)

Thaly K. : Ocskay László. I. ge
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e nap délben a vármegyei hadakkal, Révayval és Bokrosnak vagy

száz katonájával Bán tájékára, a hol már az éjét töltötte. Bokros-

nak is, — kit alezredesével Gellért Imrével, ezrede törzskarával, els

századával, két hadnagygyal, mindössze, katonástól, cselédestl tán

század-magával még Tapolcsánytt hagya hátra, — oly utasítást adott,

hogy készüljön föl, s még az nap, ú. m. 3-kán szálljon a hegyek

alá Vendég tájára, s ott várja be további rendeleteit és Elek

Zsigáékat."^

Bokros azonban parancsnoka utasítása ellenére, elég könnyelm
volt maroknyi csapatával a következ éjjelt még — talán a jobb

szállásért — Tapolcsány városában tölteni. röket ugyan állított ki

a nyitrai útra: de maga s tisztjei oly nyugodtan aludtak szállásaikon,

hogy közúlök némelyek csak akkor kezdenek a vad lármára öltözni,

fegyverhez és paripára kapdozni, midn Pálífy és Ocskay hajnalban

(okt. 4-kén) az rséget magok eltt nagysebesen hajtva, már bent

valának a város utczáin. 40—50 katonának mégis sikerit elmene-

külni Bán felé és széjjel a falukra: de magát Bokros Pál ezredest

kétségbeesett önvédelem után, két sebbel, nemkülönben Gellért

Imre alezredest, Török István századparancsnokot, Lrinczfy nev
és még egy másik hadbiztost, egy zászlótartót, három rmestert,

harmincz közkatonát, mindössze a szolgákkal együtt vagy ötven

személyt elfogtak. Nagy László hadnagyot pedig heted-, mások

szerint ötödmagával levágták. Mire nézve megjegyzend, hogy e

leölteknek egy részét is Ocskay^ gaz kegyetlenséggel s a népjog

ellenére, sajátkezleg akkor vágta le, mikor már fogva voltak^ —
bosszújában, miérthogy mellle legújabban elpártolt, vagy vele át

nem pártolt azeltti katonái valának. Az árúlóvá lett emberben

tehát íme, föltámadott a régi gyilkos ; mert egyik gonoszság ren-

desen a másikat szüli. S talán még a többi foglyokat is mind

leölte vagy leölette volna, ha e gyilkoltatástól t Pálfíy kemény

* ((Bokrost úgy hadtam volt Tapolcsántt, — írja Ottlyk, Isztriczérl okt. 4-ikén

Bercsényinek, — hogy tegnap utánam jött volna, és hegy alatt, Vendégi táján várta

volna dispositióimat ; azonban orderem ellen ott meghálván, ez éjtszaka Tapolcsántt,

vígyázatlanúl találta nyitrai ellenség, fel is verték ma hajnalhan.^^ (Eredeti levél,

Vörösvártt.) V. ö. okt. 7-iki levelét is, alább.
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feddéssel el nem tiltja.^ Ugyan Bokrost is pirongatta a bán, hogy

«ebúl vigyázott.))-

PálíFy elnveré Bokrosnak — a szerencsére vele nem lév ezred-

pénztáron kívúl — mindenét, egyebek közt azon új tafotaselyem-

zászlókat is, melyeket Bercsényi az újon alakúit ezred számára kül-

dött, Bokros pedig a századok közt még ki nem osztatott volt. De
nemcsak a fogoly katonák holmiit zsákmányolák fel a császáriak

:

hanem az egész mezvárost — tán mivel ismét újból a kuruczokhoz

hajlott? — prédára vetették, s mind délig ott késvén, kegyetlen dúlást

\áttek végbe; még a templomot is kirabolták, összeszedtek s elzsák-

mányoltak minden értékeset, lovat is 300-ig valót, stb. Azután, dél

tájban, prédával terhelten kiindulván, PálíFy Apponyhoz szállá pihe-

nre : de estvére száz dragonyost és kétszáz labanczot fölvezényelt az

elefánti zárdába. Ezek a klastromot megújra kirabolták, nem hagyván

meg ott semmi egyebet, két eldugott ezüstkehelynél.

E kolostorrablás egész éjfél utáni három óráig tartott; a mikor

is a 300 prédáló lemenvén Apponyba : okt. 5-kén reggeli 6-kor a

bán indulót fúvatott s visszatére Nyitrára, egy részrl az Ottlyk kül-

dötte Elek Zsigmond, s más részrl Balogh Istvánnak három rend-

beli portája ~ köztük Illavay Mátyás — által kísértetve, st általok

itt-ott, mint mindjárt Tapolcsánynál, meg is puskáztatva.^

1 Ottlyk^ Zsolnáról okt. 8-kán Bercsényihez : «Bokros Pál uram nagy-tapolcsán

casusát már bven megírtam Exciádnak. Az tigyan bizonyos, hogy tnidn Ocskay

László már kezében lév katonáinkat levagdalta volna : Pálffy János uram megintette

pirongatásképpen abbéli cselekedetirl.)) (Eredeti levél, gyjteményemben.)

<i. Okt. 4-iki, isztriczei, már idézett levelében említi Ottlyk: «Mennyi kár esett

bennök ? nem tudhatom még, hanem arra küldtem egynihány lovast, megvizsgálni.

A mint hallom onnan jött katonáitúl, hogy jobbára mind elszéledtek volt (Bokrosnak

katonái falukra), a mint Elek Zsiga is Újhelnél volt száz lóval. Csak azt bánom, hogy
ilyen vigyázatlansággal találták ket.)) S az utóiratban: ((Megjött Tapolcsánrúl por-

tám, kik megpuskázták ottan az ellenséget, ott is késett egész délig.» Bokros mit ír?

megérti Ngod, — inkább bánom Gellértet. Csak ingekben találták ket, oly böcsle-

tesen vigyáztak. Mind Pálffy, mind Ebergényi, Ocskay is jelen voltak, — Elek Zsigát

küldtem 60 lóval utánok. Öt testet tanáltak embereim, és 30 katonát elfogtak. A né-

met volt 3000, labanczokon kívúl. Az katonák, kiket Pálffy elbocsáta, mondják, hogy
igen pirongatta Bokrost, hogy ebül vigyázott.)) (Eredeti, Vörösvártt.j

3 Balogh István tudósítja Bars-megyei Apátiról okt. 5-én éjjeli 11 órakor

br. Andrássy Pál tbkot s általa Bercsényit : «Én eddig kinyomúltam volna innét az ha-

25*
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Pálfty Bokrost és rabtársait egyelre ott tartá Nyitrán, s meg-

engedé neki, hogy szabadulása s holmi költség küldése végett írhat

Bercsényinek s Ottlyknak. így maradt fenn Bokros Pálnak «Nyitra-

várában való rabságombúi, dje 6. octobris 1708. » kelt levele a

fóudvarmesterhez, mint dandárnokához, melyben elég szerényen men-

tegetdzik « hirtelen esett » szerencsétlenségérl, — noha biz t a vett

parancsnak elmulasztása, továbbá vigyázatlanság miatt méltán lehet vá-

dolni, s csak igen kevéssé menteni. Látszik egyúttal e levélbl, hogy a

foglyok /mndenükdö/ kiíoszt^tt^k •j'^ szerencscj hogy legalább az ezred-

dakkal: de Nagy-Tapolcsánra ütött ellenségnek további motussának kitanúlására kül-

dött portáimnak recognitiójára köUetett várakoznom ; aminthogy három rendbeli meg-

térvén — az egyike Illovay Mátyás, — azt recognoscálják : Pálffy János, Ebergényi és

Ocskay László 5000 emberrel a másik étszakán Nagy-Tapolcsánra ütvén, Bokros Pált,

Gellért Imrét és Török István fhadnagyot mintegy 30 közkatonával elfogták, úgy
Lrinczfy commissáriust is, Nagy László hadnagyot pediglen circiter heted magával

megölték, nagy-tapolcsániaknak mindenném jószágokat fölprédálták, templomot föl-

verték ; vittek 300 lovat onnét, és kimenvén, commendérozott szent-jánosi kalastromba

100 dragonyost, 200 labanczot, — várakozván addig a corpussával, — kik is hasonló-

képpen valamit abban találtak, mindeneket prédának eresztettek, két kelhnél többet

meg nem tarthattak, azokat is nagy rejtessél. Ezeket végbenvivén, a másik étszakán

éfél után 3 óra tájban : reggel tegnap hat óra tájban megindult és ismét ment Nyitrára.»

(Eredeti levél, Vörösvdrtt.) Ottlyk Gy. újságolja Viszocsányról okt. 4. Radvánszky

Jánosnak: «Az én corptisomnak Mlgos Fó'-Generális uram visszaorderezte nagyobb ré-

szét Verebély felé, nem maradtam, csak Bokros hadával és vármegyékkel; azalatt or-

derem kívl elmaradván tUem Tapolcsántt Bokros uram Ocskay-féle hadával : azt ma
hajnalba nyitrai ellenség felverte ; igaz dolog, hogy nem volt sok katona véle, taldm

százan sem voltak. Úgy jár a magyar, vigyázatlanság miatt! Én magam Bánban vol-

tam.y) (Eredeti levél.) A Berényi-7iaplóban Pálífy János Nyitráról okt. 6-kán Pálffy

Miklóshoz írt levelének folytatása: ((Bán uram éjjel ment Nagy-Tapolcsánra: de már

Balogh István és Réthey elment volt eltte által az hegyen, csak Bokros Pált találta

ott, az maga új regimentjével ; az semmitsem tudván benne, hogy rajtamennek, maga

és az oberst-lajdinantja Gellért Imre, egy kapitány, három strázsamester, borbély,

trombitás, két kurucz commissárius és 50 közönséges katona esett rabbá, tíz új zászlót

nyertek ; mind az tisztekben, s mind az közönségesekben levagdalták az többit, de

igen kevés, — ki elment s ki elszaladt. Nga (Pálffy) visszament Nyitrára.))

* ((Bizodalmas, jóakaró Brigadéros Uram ! — írja Bokros, Ottlyknak, — Szeren-

csétlenségünknek esete után behozván Nyitra-várába rabságra bennünket Gelléi't uram-

mal. Török István fhadnagyommal, egy zászlótartómmal, három strázsamesteremmel,

két commissáriussal, cselédinkkel, katonáinkkal számlálván, mintegy ötvenig valóval,

hogy szabadulásunk lehessen : megengedte Mlgos Generális Pálffy János uram Excja,

szabadon írhassunk az uraknak ; a mint is F-Generális (Bercsényi) uramnak is írtam

:
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pénztár nem vala velk, melybe Nyitra-vármegyétl meglehets össze-

get szedtek volt föl, új zsoldosok fogadására.'

Ottlvk Bokrosék szerencsétlen esete után, az Ocskay-Bokros-

ezred elszéledt katonáinak összeszedésére a Vág- Újhelytl 3 -kán éjjel

megtért s 4-kén déleltt már Nagy-Tapolcsánynál kémszemlézett

derék rnagyot — az ezredbl kéznél maradt egyetlen törzstisztet —
Elek Zsigmondot bízta meg és hagyta hátra azon környéken ; maga

pedig még 4-ikén Bajmócz tájára indult, a fölkelt nemességet ott

hagyá vigyázóban, s azzal általmene a Facskón Zsolnához, a Luzsinszky-

ezred mellé, mivelhogy Trencsény északnyugati részeibl és Árvából

újabb zavargások hírérl értesült.- Elbb azonban meghagyá a még

mindig Privigyen tartózkodó, s ott hajdúi mellé — kiknek java része,

2—300, bent volt Érsek-Újvárban— Ocskay-féle szökevény-katonákat

gyjtöget Thúróczy Gáspár ezredesnek, mint a ki a Fehérhegyek

és Morva vize közti tájakat igen jól ismeri vala : hogy mihelyt Elek

Zsiga a Nyitra-völgyében katonáit hamarjában összeszedheti, azonnal

forduljanak el együtt Pozsony vidékére, és által a Fehérhegyeken

Sasvár, Szakolcza, Szenicze, Miava környékére, hogy az Ocskay-

Bokros ezredhez tartozó azon tájakbeli katonaságot is zászlók alá

gyülekeztessék.^ Ott ugyanis, mint a Vajda András gyzelme alkal-

elég rabunk lévén, tekintse nyomorúságunkat, hováhamarabb szabadítson meg ; kérvén

bizodalmasan : Kglmed is méltóztassék interponálni magát több tiszt uraimékkal mel-

lettünk, sokáig ne tartassanak itt bennünket! Hogy Isten evvel bneinkért megláto-

gatott, arrúl nem tehetünk, — igen hirtelen esett rajtunk. Kedves Brigadéros Uram,

valamely forintot ha méltóztatnék küldeni nekünk, költségünkre, minthogy mindenünk

elveszett. Abbeli jóakaratját Kglmednek meg is szolgáljuk, várván jó resolutióját,)) stb.

(Eredeti, az Országos Levéltárban.)

1 Csefy Imre, Privigyérl okt. 10. Bercsényihez intézett levelének utóiratában:

iíBokros és Gellért uraimék benyargalván vármegyét (Nyitrát), insurrectióért (azaz:

ennek váltságdijaképen) katonára elég pénzt szedtek.)) (Országos Levéltár.)

ü «Én Bajmócz felé rándulok — jelenti Isztriczérl okt. 4-kén Ottlyk, a Bokros

esetének eladása után Bercsényinek, — és onnan Luzsinszky uram regimentihez*

Tegnap érkezett tudósításom, hogy újóbban Árva felé Szent-Iványi (a kimenekült

gr. Szent-Iványi László) factiói Sziléziábúl hallatnak, st csaczai passusrúl azt írják,

hogy Kisuczánál Turzóka nev falusiak nagy correspondentiába esvén morvaiakkal,

feles marhát behajtván Morvába, utoljára reátámadtak csaczai hajdúinkra, kik impe-

diálni akarták azon correspondentiákat ; erre nézve is arra kell rándulnom és ilyen

rossz embereket persequáltatnom.)) (Vörösvári levéltár,)

3 «Thúróczy Gáspár s Elek Zsiga uraiméknak adtam ordert Pozsony eleire
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mából láttuk, a lakosság kitn magyar érzelm volt; bíztatni kellé

tehát ket a csapatoknak koronkénti megjelenésével, melyek is bizton

számíthattak a földnépének jóakaratú, st lelkes támogatására.

A fudvarmester okt. 7-kén már Zsolnán volt, s ott tzzel-vas-

sal hozzá látott a határszéleken alattomban szított forrongások elfoj-

tásához. Árvában és Trencsény fels (kisuczai) járásában a bnösök
kinyomozására « szoros inquisitiót» tartatott;^ s míg Paur által Tren-

csény-, lUava- és Vág-Üjhely cs. várakat szorongattatá : a Winkler

ezredes alatti hajdúk- és pór-gyalogokkal a morvái ellenséggel tartó

Pruszka városát megrohantatta s fölégetteté.^ A morva határok lakos-

ságát hódolati adó fizetésére s az Ocskay-féle elavult oltalomlevelek

helyett újaknak váltására szólítá fel köriratilag, másként beütésekkel

fenyegetvén ; ellenben a barátságos érzület sziléziaiakkal a jablonkai

szoroson át szabadon folytatandó kereskedésre nézve szerzdést

kötött.^ Mindezekrl tüzetes jelentést külde a fejedelemnek, mely-

nek elején Bokros Pál elfogatásának körülményeit is most már —
mondhatnók — okmányszer szabatossággal írja le.'^

való elfordulására és onnét Fehérhegyeken által is, Ocskay Lászlóféle katonáinak

összvehozására.)) (Ottlyk levele Zsolnáról okt. 8-kán Bercsényihez. Eredeti, gyjtemé-
nyemben.)

1 Ottlyknak most idézett, továbbá Rákóczihoz ugyan Zsolnáról okt. 7-kén kel-

tezett levele. (Az utóbbinak eredetije Vörösvdrott.j

^ Br. Berényi FereiicB okt. 13. s 14-iki naplójegyzetei: ((Az kuruczok megint

currentaliter parancsolják Morvában, hogy hódúljanak, és az Ocskay hitlevelei helyett

más leveleket váltsanak ; s ha el nem követik : fenyegetdzenek. A hradistyai páter

azt írja, hogy Ottlik és Vinkler megént hostilitásokat tesznek Trencsén vármegyében,

Pruszkát hogy föl is verték és föl is égették, az kalastromot is.))

5 L. Ottlyknak az e szerzdés munkába vétele végett Jablonkához elreküldött

biztosai : Ugronovics Kristóf, Nedeczky Imre és Prileszky György részére Nagy-Tapol-

csánytt okt. 3-kán kiadott hét pontbúi álló utasítása eredetijét az Országos Levéltár-

ban. Bercsényihez Zsolnáról okt. 8-kán irott levelében pedig e szerzdésrl már mint

aláírva lévrl beszél: «A mi részünkre deserviáló contractusokat commissáriusink leg-

elsben subscribálták, és azután a szilezíták, et e converso szileziták a magokét eo

ordine. Az kik is — mint commissáriusink relatióibúl észreveszem, — csak jóakaróink

:

mert k is sajnálják a trencséni casusunkat, igyekezvén a jó szomszédságot tovább is

megtartani.)) (Eredeti, gyüjtemé^iyemhen.)

4 «Elmúlt kedden (okt. 2.) vévén F-Generális úr (szept. 30-iki) parancsolatját

Nagy-Tapolcsántt, hogy Balogh István uramat Réthey János, Orosz Pál és Vajda eze-

réivel bocsássam Verebély felé, onnant alkalmatosabban Újvár tájékán lev ellenség-

nek ártani igyekezvén, ezeket elbocsátottam; s magam indulván Bán felé Bokros Pált
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De nem hiában, hogy Ocskaynak erélyes üldözje vala Ottlyk:

nem feledkezett meg annak magánérdekei bolygatásáról is, ennyiféle

elfoglaltatásai közepette sem! Még szept. i8-kán Bánból külön biz-

tost — név szerint Benyovszky Pált — expediált Trencsénybe, min-

den úttal-móddal kinyomozni s lefoglalni Ocskay László kincseit}

Mindig gyanakvék ugyanis, st valami szelet is fogott, hogy Ocskay-

nak azeltt Lietava várában tartogatott drága portékái, arany- ezüst-

mívei közül egynehány ládával még most is ott valahol volna elrejtve.

Benyovszky megtéve a nyomozásokat, s ekkor derúle ki e kincsek-

nek Lengyelországba lett csempészése. Benyovszky vizsgálatainak s

különösen Mednyánszky Jánosnak, Ocskay e volt bizalmas barátjá-

nak esküvel ersített vallomásai alapján Ottlyk most már, Zsolnára

érkezésekor — midn e dologhoz is személyesen hozzá fogott —
meg vala gyzdve, hogy erre nézve br. Szúnyogh Gáspár volt volna

a bnös.

Kapta tehát magát, mivel az éltes fúr, Bercsényi idéz paran-

csára a füzes-gyarmati táborra vagy Egerbe a fejedelemhez menni

vonakodék: katonaságot küldött ennek budatíni várába, és Szúnyo-

ghot elfogatván, rizet alatt Rákóczihoz indítá, szórúl szóra ezeket

írva róla okt. 7-ki levelében a fejedelemnek:

« Szúnyogh Gáspár uramat árestom alatt felküldtem Fölséged-

hez, mert Ocskaynak négy ládáját pénzivei és egyéb portékájával

Ziveczre (Lengyelországba) küldte s onnan ki nem akarja hozatni^

holott Mednyánszky János fenn-esküszik, hogy úgy küldte bé, hogy

circiter száz lóval ott hagytam, oly orderrel, hogy mindjárt másnap induljon tapol-

csáni hegyek alá, ott várta volna meg több katonáit, kiket Sándor fiammal és Elek

Zsigával lecommandéroztam volt Vág-Újhely felé. Azonban (Bokros) orderén kívül

tovább ott múlatván, csötörteken hajnalban Pálífy János, Ebergényi és Ocskay három-

ezer lóval frissen gyüttek Tapolcsánra, — oly vígyázatlanúl találták Bokrost, Gellértet

vicéjét és Török István fhadnagyát: akkor ölteztek némelyek, mikor már városban

volt az ellenség. Ezek mind rabbá estek 30 katonával, ötöt levágtak, a többi katona

salválta magát. Onnan az ellenség visszament, magam frissen gytittem Zsolnára, a

négy vármegye hadát Privigye tájára szállítottam.)) Ezután áttér a sziléziai kereske-

delmi szerzdésre, stb. (Ottlyk Györgynek Zsolnán okt. 7. Rákóczihoz irott eredeti le-

vele Vörösvártt.)

1 «Ocskay portékájának, ládáinak nyomozására rendeltem Benyovszky Pál ura-

mot,)) — írja Bánból szept. i8-kán a fudvarmester Bercsényinek. (Eredeti levél, gyüj-

temé^iyemben .)
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senkinek ki ne adattassék, hanem (Szúnyoghnak) saját írására csak ; a

regiment pénzivei Ocskay lopta ki ezeket. Lássa Fölséged, mit

parancsol felle ; az én csekély opinióm az volna, hogy tartassék

ers árestomban, valameddig azon portéka ki nem hozattatik. A menye
practicált Ocskayval^ ö is hozott grationálist neki^ mert csak elmúlt

nyáron is Ocskay obtineált F-Generáhs uramtúl Pozsonba passust

neki.)»">^

Ottlyk e sorainak utórészére meg kell jegyeznünk, hogy Szú-

nyogh Gáspár menye, br. Szúnyogh Lászlóné, szül. gr. Eszterházy

Juliána volt ugyanaz a fiatal menyecske, — kit az Ocskay által vezé-

nyelt 1708. január havi beczkói ostromon a részeg hajdúk mezte-

lenre levetkztetvén, úgy kergették a téli hideg éjtszakán az utczákon

s ki a városból. Ez a fatális kaland ugyan nem igen látszik alkal-

masnak arra, hogy az ifjú grófn sympathiáit ama házsártos, féktelen

hadak parancsnoka iránt fölgerjeszthette légyen, — hacsak épen

Ocskay nem volt az^ a ki t a garázda hajdúk körmei köziil kira-

gadta s tán valami még rosszabbtól is megmenté.

Ha ezt az utóbbit fölteszszük: akkor igenis, érthet, hogy a

grófn késbb — némi hálából is — « practicált Ocskayvab), és nem
lehetetlen, hogy az els kegyelmi levelet PálíFy vagy Pyber, az

útján juttatta kezéhez az elpártolni készül kurucz dandárnoknak.

A mi azonban magát az öreg Szúnyogh Gáspárt illeti: Rákóczi t
egy darabig udvaránál tartatá, azután pedig a felvidék egyik váro-

sában rendelt számára szállást, hol nem volt ugyan rizet alatt

:

* Eredeti levél, a Rákóczi-Aspremont-Erddy levéltárban Vörösvártt. V. ö. Ber-

csényinek Rákóczilioz Garam-Váradról okt. 8-kán irott levele e pontjával: ((Szúnyogh

Gáspárt régen megmondtam Ottliknak : küldje Fölségedhez, és menyit Sziléziában

;

talám meglett eddig, mert maga is odament (Zsolna tájára) Ottlik uram.» (Archiv.

Rdkócz. VI. 125.) Szúnyogh G. levelébl — melyet szept. 15-kén Budatínból írt Ber-

csényihez — úgy tnik ki, hogy már e naptól kezdve letartóztatva lt saját várá-

ban : ((Már alkalmas idkti fogva szándékozván — írja az agg fúr — s mai nap

épen indúlófélben lévén Exciád udvarlására, idejve Benyovszky Pál uram Ottlyk

György uram dispositiójábúl, declarálván, hogy az elpártolt Ocskaynak némely por-

tékája végett arestáljon meg ittvaló commendáns Liptay Jakab uram; kit nagy ke-

seró' szívvel értem, nem tudván, ha Exciád parancsolatjából van-é?)) Kéri Bercsényit,

((méltóztassék ezen árestomot kegyessen relaxálni: hadd mehessek Exciád udvarlá-

sára és ott Exciád eltt delegáljam az dolgot, miben légyen ?o (Eredeti, az Országos

Levéltárban.)
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de folyvást éber szemekkel kísérték. Mígnem Bercsényinek — kit

1701-ben épen e fúr segített vala Lengyelországba menekülni --

közbenjárására megengedtetett neki, hogy mivel budatíni vára és

uradalma idközben a császáriak hatalmába került : a leend béke-

kötésig lengyel földön lakhassék, mint Rákóczi híve. Kiszerezte-é

Ocskaynak Ziveczre csempészett kincseit? és ezek az ország kincs-

tára javára koboztattak-é el, avvagy volt tulajdonosuknak jutottak

vissza kezeire ? . . . Nincs reá adatunk ; bizonyos azonban, hogy e

kincsek és pénz részben az Ocskay-Bokros-féle ezred jogos tulajdona

lévén, részben pedig az árúlótól tiltott utakon gyjtött martalék, —
Rákóczi és Bercsényi semmit el nem mulasztanak annak az ország

és ezred számára való visszaszerzésére.
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érkezik. — A magyarok Szeredvárát lövetik, Csáky Nagy-Szombatot szoron-

gatja, s Ocskay megint Morvában jár ; Starhemberg a Dunántúlról kénytelen

visszatérni Szeredhez. — Ocskay öt lovas-ezreddel Vág-Ujhelynél foglal állást.

Starhemberg Guido hármas védvonala. Viard tbk. Ocskayt Vág-Ujhelytl

hátrább tolja, Bánhoz ; de ez Beczkó városát megveszi, azután szabadságot

nyer és Sztropkóra utazik, s a fejedelemnél udvarol Sáros-Patakon.— Rákóczi

dicsérete Ocskayról. Bercsényi kárhoztatja Eszterházy hadviselését és szemé-

lyesen megy a Vág felé, új rendbe hozza a dolgokat; Bottyánt tervezi vezényl-

tábornokul Eszterházy helyett; a visszatér Ocskayt utasítja. — A hadak téli

elhelyezése a Vág-vonalon ;
az Ocskay-, Perényi-, Ebeczky- és Balogh-dandárok

;
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Bottyán megérkeztéig Andrássy Pál és István vezényelnek; császári részrl is

parancsnokváltozás. — Starhemberg Miksa Szeredtl átcsap Tapolcsányig, de

visszazik és jól megszabdalják. Ocskay Beczkó városát másodszor is roham-

mal megveszi, (1708.) ; a németek hátrább húzódnak. — Ocskay a téli szál-

lásokon ; zsarolásai , _ ,„ _ - ,„. .- .~. .~, ™ 128

HETEDIK FEJEZET.

Császári részrl Pálífy ideiglenes fparancsnok. Andrássy Istvánnal Ocskay

paczkázik; de megérkezik Dunántúlról Bottyán, kemény rendet szab
;

Star-

hemberg Miksát hadvonalai mögött elfogatván, Nyitrára, viteti. — A kurucz

dandárok létszáma ;
Ocskay ersbíttetik ;

Puchóhoz száll, megvívja a lisszai

határsánczokat és bekalandoz Morvába. — Viard 3000 lovassal Trencsényt és

Illavát megsegíti. A kuruczok hadfelosztása a Vág vidékén, a két hadosztály

s hat dandár. Ocskay a Vágón túl a morva és sziléziai széleken foglal állást

s Vág-Beszterczére telepedik. — Révay hajdúit Pruszkán meglepi Viard, de

Ocskay elül visszatér Újhelyre ; Ocskay betör Morvába s 600 embert levágat,

Bottyán pedig a Vágón és Fehérhegyeken át Ausztriába küldözi száguldóit.

—

Pálífyt Heiszter váltja föl ; Viard átcsap a Vágón, de Csajághy visszapuskázza.

Ocskay 3000 emberrel berohan Morvába, Kremsier felé
;

sarczol, hódoltat.

Ebeczky Stomfánál két század labanczot levágat. — Ocskay ismét, még na-

gyobb ervel, 5—6000 emberrel tör be Morvába, Wsetin várát rohammal

megvíjja, 700 embert lekonczol s rabul ejt, öt zászlót nyer, és roppant zsák-

mánynyal tér haza ; sok morvái helység meghódol ; a foglyokon Révay hajdúit

váltja ki. — Ocskay most áll pályájának zenithjén
;

igen kemény kurucznak

mutatja magát, s az elpártolt br. Pongráczot élesen kárhoztatja ,„ .„ ,„ 164

NYOLCZADIK FEJEZET.

Hadelhelyezések, tavaszi füvell-táborok ;
a nagy-bossányi hadi tanács

határozványai. Bottyán tbk intézkedései : a karvai sáncz, a surányi tábor, a

hídkészíttetés ; értekezletei Ocskayval és a dandárnokokkal. — Heister a

Vágontúlról a Csallóközbe vonja hadait ; Nagy-Szombat, Modor, Bazín, Szent-

György Bottyánnak hódolnak
; Bottyán hidat vettet Sóknál a Vágón s Po-

zsonyt fenyegeti, Szered, Sellye ostromát tervezi és Vág-Újhely sánczai közül

kicsalja Viardot, ki Morvába húzódik vissza. — Ocskay Trencsényt, Vág-

Újhelyt, Lipótvárát körülzárolja, a Fehérhegyen túli földet visszafoglalja, és

Vág-Uj hely ostromát igen sürgeti. — Bottyán és Heister csatározásai ; Ocskay

Verbótól Ausztriába és Morvába portyáztat Viard ellen ; már ekkor gyanú

merül föl ellene, Vág-Újhely ostroma miatt. — Rákóczi Bottyánnak ad \g2.z2X

Ocskay ellenében, s inkább helyesli Sellye és Szered, mint Újhely ostromát. —
Ocskay Viardra akar menni Morvában, s hadat kér ; Morvánkánál hidat épít

a Vágón
;

Barsonville hadmérnök megkémleli Vág-Újhely erdítvényeit
;
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Rákóczi ezek helyett a Csallóközben akar próbálni. — Ocskay beüt Morvába,

Viard Barad alól Hradistyába menekül elle
; Ocskay Wessely és Szakolcza

felé kanyarodva, Brezován át Verbóhoz, majd Viard közelgését hallván, a

morvánkai hídhoz száll vissza, és segélyt kér. — Bottyán portyázói a Csalló-

közön, Guta, Nagy-Magyar, Sellye, Szered és Pozsony alatt ; Dévényt föl-

vereti, Thúróczyval Stomfánál fogat állást, s Pozsonyt, Szomolyánt és Detre-

köt szorongattatja. — Általános hadi rendelkezések „ 182

KILENCZEDIK FEJEZET.
r r

Rákóczi Ersek-Ujvártt ; haditanácsok tartatnak ; a sziléziai hadjárat

terve ; kémszemlék ; a karvai sáncz
; a fejedelem Bánkához, majd Verbóhoz

száll; ismételt zajos haditanácsok. Pekry és Ocskay válogatott hadosztálylyal

Viard fölverésére Morvába küldetnek.— Újabb kémszemle Vág-Ujhely ellen;

a Pekry-Ocskay-féle morvái expeditió részletes története; a haderk, az utasí-

tások, az indulás, az elnyomulás. — Csejte vára megvétetik ; Heister kiindul

a Csallóközbl Viard segítségére
; Ocskayék Viardot keresik, ez eljön, Strázs-

niczánál csatáznak; a visszavonulás Brezováig ; a hadak lehangoltatása ,„ „„ 211

TIZEDIK FEJEZET.

Ujabb hadi tanácskozások Brezován. Trencsény ostroma elhatároztatik;

indulás ezen vár alá; Ocskayt Szalayval hátrahagyják Bottyán tbk. osztályá-

hoz. Viard és Heister mozdulatai Morvából Trencsény felé. — A trencsényi

szerencsétlen ütközet (1708. aug. 3.) méltatása és következményei.— Ocskayt

gr. Pállffy tbk. Pyber püspök által titkon a császár pártjának megnyeri. —
A fejedelem menekülése a harcztérrl ; Bottyán tbk. eléje siet, és a gyztes

ellenség föltartóztatását átveszi ; hadi intézkedések ; Bottyán buzgó tevékeny-

sége, erfeszítései; Ocskaynak zavart viselete, gyanús vonakodása, heverése. •

—

Bottyán lelkesít példái, Eszterházy betörései Bécs tájára; Heister Verebély-

tl, Nyitrától visszafordul ; a dán segélyhad Pozsonyhoz érkezik. — Ocskay

Lietava, Zsolna táján kószál ; Bottyán panaszt, Ottlyk épen vádat emel ellene,

megsejtvén árúlási szándokát. Rákóczi vizsgálatot rendel titokban Ocskay és

Pyber ellen ; Bottyán hírt vesz az árulásról, de gyanúja mást ér. — Ocskay

levelei- s álmentségeivel eláltatja Bercsényit ; miért késik az árulás végre-

hajtásával ? A Rákóczi-nóta » elsiratja öt. A csillag hulló-félben .,„ „„ „ 242

TIZENEGYEDIK FEJEZET.

Bercsényi intézkedései ; Ocskayt Trencsénybl Bajmóczhoz, Nyitrához

rendeli. Ottlyk újabb gyanúi ; már Bercsényi sem egészen bízik Ocskayban,

de elfogatni t mégsem engedi. — Ocskaynak újabb hazug és áltató levelei;

Ottlyk nem tágít a gyanútól, Ocskaynak lelkére beszél. — Heister egy rész

hadaival átkel a Dunán, a más részszel PálíFy Nyitra alá indul; Bottyán mü-
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ködése ellene és Újvár köri. — Ottlyk, Ocskay, Pyber László; a két utób-

binak gonosz szándékai, ravasz színlésök, levelezéseik; Bercsényi gyanúja

Ocskay ellen megint csillapúi, s Rákóczi is kezd megnyugodni ; csak Ottlyk

nem nyugszik, figyelemmel kíséri Ocskayt, s ez által némileg gátolja árulásá-

nak kiterjedését „ - — — - 267

TIZENKETTEDIK FEJEZET.

Nyitra ostroma és megvétele. Ocskay és Pyber munkához látnak; Ottlyk

újabb jelentései; Ocskaynak utolsó hazug levelei Bercsényihez. Az árulás elül

elosont két tiszt és néhány közvitéz hírt visz Bottyánnak ;
Bercsényi elámul,

de némileg még mindig kétkedik. — Ocskay IJ08 aug. 28-kán Pereszlény-

nél elárulja s Pálffy hadai közé vezeti ezredét. Kz árulás tragédiája; Bokros

Pál és 2—300 huszár keresztülvágja magát s tovamenekül, a többi körülfogat-

ván, húségesküre kényszeríttetik. — Ocskay mint cs. ezredes ; Bottyánt, Ber-

csényit el akarja fogni, Érsek-Újvárt föladásra bírni; Nagy-Tapolcsány várát

árulással elfoglalja, Zay-Ugrócz- s Bajmócznál kudarczot vall. — Bevonul a

nyitrai cs. táborba; az új labanczok hangulata. Bercsényi pátenst ad ki Ocskay

ellen, s kegyelmet hirdet az elárúltaknak, kik sürün szökdösnek is vissza;

Blasskovich veresége. — Ocskay Bottyánt nem foghatja el „., ,„ ,„ „., „„ 286

TIZENHARMADIK FEJEZET.

Az Ocskay árulása folytán keletkezett els megdöbbenés és zrzavar a

fels vármegyékben. Az érsek-újvári rség rendíthetlensége s fölbuzdúlása;

Ocskaynak csábító és hamisan vádoló, hamisan esküv levele Berthóty Ist-

vánhoz. — Az újváriak példájára Bottyán, Csáky, Ebeczky, Babócsay s az

egész tábor újra hséget esküsznek a hazához, s bosszút lihegnek Ocskay

ellen. — Beleznay Ocskaynak rablott kincseit elnyeri és labanczaiból jól le-

vág; a közöröm e felett. Ocskay ezrede Bokros Pálnak adományoztatván, újra

szerveztetik. — Ocskaynak becsülete végkép elvész, a németek is csak «selmá»-

nak hívják; sztropkói jószágát Babócsay kapja; e jószág leírása „„ „. ,„ „„ 313

TIZENNEGYEDIK FEJEZET.

Pálffy visszavonul a Vághoz
; Ocskay kísérlete Újvár alatt meghiúsul;

Liptó, Trencsény, Túrócz is ébredez ; Bokros ezrede szaporodik
; Nyitra vár-

megye újra kuruczczá lesz. — Ocskay Bécsben jár ; labanczait Vajda András

ezredes Szakolcza eltt fölveri, levagdalja
;
a Fehérhegyek lakóinak hangulata

e pribékek ellen. — Ocskay megint ír Érsek-Újvárba; Berthóty válasz helyett

Ocskay elfogott pribékjeit fölakasztatja. — Dunántúl a kuruczok gyznek, a

rácz és horvát tábort tönkre verik, Bezerédy árulását elfojtják ; Heister ezek

miatt visszavonul Gyr és Komárom ágyúi alá. — Mennyi embert árúit el

Ocskay, s hány pribékje maradt ? Heister nem helyesli, hogy Ocskay cs. ez-



400 TARTALOM.

Lap

redesi rangot nyert
;
példájára a német tisztek a hitszegt megvetik, nincsen

köztük semmi becsülete; a magyarok közt csúfos hirek keringnek róla s

bosszút és átkot kiált ellene mindenki. — Ocskay példája után mások is

gyanúba vétetnek, de ártatlanságuk csakhamar kiderül ., „„ „, „„ _„ 339

TIZENÖTÖDIK FEJEZET.

Hadmüködések az északnyugati vármegyékben
; Paur beüt Morvába,

Réthey átkel a Fehérhegyen. — Heister Ersek-Ujvárt ostrom alá veszi s ke-

ményen bombázza ; Berthóty az örséggel hsileg ellentáll. Ocskay 600 lovas-

sal hiába jár a Fehérhegyekben Rétheyék után ; Vág-Újhely környékét sem

bírja insurgáltatni, st Lipótvár alá szoríttatik.— Ebeczky Nyitránál jól meg-

szorítja és csaknem elfogja Ocskayt ; kölcsönös csatározások
;

Pálífy Bokros

Pált Nagy-Tapolcsánynál fölveri, Ocskay a foglyokon rútul kegyetlenkedik
;

Tapolcsány városát és az elefánti klastromot fölprédálják. — Ottlyk Tren-

csényben és a határszéleken ; br. Szúnyogh Gáspárt Ocskay dolga miatt rizet

alatt küldi Rákóczihoz ,„. „ ,„ „„ „„ „. „„ „, ,„, „„ „„ _„ „. „. 369



A KÉPEK ÉS OKLEVELEK JEGYZÉKE.

Lap

Rákóczi Ferencz (czímkép).

Selmeczbánya - . — 26

Léva vára, 1704 — _ 26

Mulató kuruczok „. _. .~ .™ ™ 28

Zólyom vára és városa ,_,„._ 30

Bottyán János ezredes czimeilevelének

kezdrésze 1687-bl I. Lipóttól. (Perga-

menre irt eredetije Thaly Kálmán

gyjteményében) ™ — 31

Sempte vára ™ ™ ~~ ~. --- 32

Nagy-Szombat, 1704 ™ ™ ~ — 32

Tánczoló kurucz -™ .~ — J — 37

Lovas csata kuruczok és labanczok

között. — (Rugendas képe) — -„ ~_ 42

Harczoló kuruczok. (Rugendas képe) ™ 44

A nagy-szombati csata badfelállítása,

1704. deczember 26. (Eredeti rajza

a gróf Forgách-levéltárban. A magya-

rázó szöveg egy része báró Károlyi

Sándor kézírása) ,„. .„ ., .. ,..- ™ — 47

Kurucz ezredes hadiparancsot kap ezre-

dével csatára indulni. — (Rugendas

oscuro-képe) -~ ~ — — — ~ 50

Portyázás közben. — (Rugendas képe) 54

Osztozkodás a tábori kótyavetye után.

(Rugendas képe) .„. _- - 54

Ocskay-ezredbeli ércztölténytartó.

(A nemzeti múzeumban) .,~ -.. 63

Ocskay László levele a fejedelemhez,

Élesk várából, 1705. (Eredetije Thaly

Kálmán gyjteményében) „„ ™ ,.„ 64

Élesk vára ™ .„ ,- ., ™ 64

Detrek vára .„, „ .„. ,~ ~- ™ 64

Vörösk vára északi része— .... .~. 65

Lap

Vörösk vára keleti része ...- „~ ™ ™ ..„ 65

Soprony vára s városa „ 72

Portyázó kuruczok fogoly labanczokat

hajtva magok eltt.— (Rugendas képe) 74

A fegyverszünet alatt együtt mulató

kuruczok és labanczok, 1706. (Eredeti,

egykorú olajfestmény Soprony vidé-

kérl, Thaly Kálmán tulajdonában) ,. 80

Lipótvár, 1704 „ .. „„ ._ .„. „. 10 1

Ocskay jelentése 1707 augusztus 4. sas-

vári gyzelmérl Bercsényihez. (Ere-

detije Thaly Kálmán gyjteményében) 123

Berencs vára .. ™ .... ™ .„. ^ 126

A sztropkói vár fennálló része .... -. ... 142

Plébánia templom Sztropkón .,„ „ 142

A sztropkói zárda .... .... .... .„. .... .... ,„. .... 142

Beczkó vára .... .... .... „„ .... .... .... „„ 158

Ocskay levele Bercsényihez 1708.

május 20. Isztriczérl. (Eredetije Thaly

Kálmán gyjteményében)... .._ , 186

Ocskay László póstapecsétje 1708. jun. 13,

Trebetérl. (Eredetije Thaly Kálmán
gyjteményében) .„. ,., „„ .„, .„. 194

Csejtevár romjai .... ., „„ 230

Trencsény vára, a csatatérrel, 1708...- .... 246

Bottyán tábornok sajátkez levele gróf

Bercsényihez, 1708. aug. 15. Érsek-

Újvárról. (Eredetije Thaly Kálmán

gyjteményében) ..„ .... .„, „. 274

Nyitra vára, 1708 - ... „ ... .... .„. 287

Ocskay utolsó levele Bercsényihez, 1708.

augusztus 26. kivül Bercsényi saját-

kez rájegyzésével. (Eredetije Thaly

Kálmán gyjteményében)™ ._. „. 294

Thaly K. : Ocskay László







"^2 '**'

/ /

^
/
/f^



DB Thaly, KaL^ian

932 Ocskav Laszlo TT

C2T5
köta

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY




