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Misóczki Lajos 
 

Bottyán János leveleinek tanulságai1 
 

z önkéntes száműzetése idején, 1717-ben írt Emlékiratokban ekként 
jellemezte II. Rákóczi Ferenc vezénylő tábornokát, Vak Bottyán Já-
nost: „Nyers volt, de józan, éber, szorgalmas. Szerette a népet, és az is 

rendkívül szerette őt, mert katonáit szigorú fegyelemben tartotta, de mindenkor igazsá-
got szolgáltatott nekik, amikor igazuk volt.”2 Egy dunántúli, talán seregélyesi sze-
gény asszony 1705 körül „Jótevő János” névvel nevezte.3 A jobbágyasszony még 
életében nevezte el. Magyarország volt vezérlő fejedelme a katonái által Boty-
tyán apóként4 emlegetett vezérről annak halála után is tisztelettel szólt.  

Bottyán János a (vág)sellyei jezsuita iskolában szolgadiákként tanult 1657-
ig. Bizonyára már akkor, azzal az elhatározással, hogy további útján, a hadtu-
dománnyal a gyakorlatban is, annak minél több oldalával megismerkedjen, és 
bennük részt vehessen. Nyilván 15 évesen nem azzal a céllal, hogy tollforgató, 
levelezgető végvári vitézzé váljon. Aztán úgy alakult a sorsa, hogy vitézi életét 
is szinte végiglevelezte. Vagy inkább úgy, hogy a szükség kívánta helyzetek-
ben bizony tollat is forgatott. 

 
Bottyán János levelei 

 

A Rákóczi-szabadságharc eseményeinek lelkes kutatója, Thaly Kálmán, 
gyűjtötte össze, és közölte elsőként Bottyán leveleit. Példáját több történészünk 
követte, és fellelt leveleit kiadta, vagy írásaiban hivatkozva bemutatta.5 

 
Bottyán János II. Rákóczi Ferenc táborát választja 

 
A híres törökverő Bottyán a török kiűzése után, tovább is I. Lipót császár és 

király szolgálatában állt, akkor is, amikor 1703. december 8-án Zólyom várát 
védte a kurucokkal szemben. Hogyan? Nem sokáig, mert a jelzett napon felad-

                                                 
1 Vak Bottyán János kuruc generális Gyöngyösre temetésének 300. évfordulóján, a 2009. szept. 

26-i, gyöngyösi emlékünnepségen elmondott előadás bővített változata. 
2 RÁKÓCZI Ferenc: Vallomások. Emlékiratok. 187-416. Szerk. HOPP Lajos; Ford.: Vas István. 

Debrecen, 1979. 90. 
3 R. VÁRKONYI Ágnes: Így élt Vak Bottyán. Budapest, 1975. 136. THALY Kálmán: Bottyán János 

II. Rákóczi Ferenc fejedelem vezénylő tábornoka. Történeti életrajz a kurucz-világ hadjárataival. Bécs, 1865. 
14. THALY (1865). vö. Gr. Károlyi Levéltár, Bottyán János lev. Károlyi Sándorhoz 1705. okt. 27-én. 
Még az „udvari történész”, Franciscus WAGNER is annyira dicséri történeti munkájában, „aminővel 
a kuruczoknak egy tábornokát sem illeti Bottyánon kívül”. THALY (1865): 6. WAGNER, Franciscus: 
Historia Josephi I. Caesaris. Wien, 1745. 

4 R. VÁRKONYI (1975): 143. 
5 A dolgozatban máshol nem hivatkozott, de releváns egyéb munkák: JULIER Ferenc: Bottyán 

János = Magyar hadvezérek III., 299-309. Budapest, é. n., BADINSZKY László: Vak Bottyán kuruc tá-
bornok. Esztergom, 1933. CZIGÁNY I.: Bottyán János katonai pályája. Komárom-Esztergom Megyei 
Önkormányzat Levéltára Évkönyve, 1993-1994. 20-29. 
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ta a várat, és német katonai kísérettel Esztergomba távozott. A kurta-furcsa 
esetről a szabadságharc verses krónikájában Désházy Tolvaj Ferenc ekként em-
lékezett meg:  

„Itt [Zólyomban] Bottyán János is benn rekedett vala, 
Mert régi nagy vitéz, némettel lovagla: 
De Tolvaj Ferencznek tőlle lőn parola, 

Hogy ez magyar ügyhöz ü szíve meghajla [...] 
Ekkor Esztergomban németekkel méne, 

Hogy szép portékája s pénze el ne veszne, 
És hogy Esztergom is magyar kézbe esne, 

Dunántúl való nép hogy hozzája gyűlne!”6 
Amit sejteni sem lehetett, II. Rákóczi Ferenc 1703. december 20-án Bottyánt 

kinevezte a dunántúli hadak generálisának. Holott akkor Bottyán még mindig 
a császár hadseregszervezője volt. Életrajzának részletezése helyett csupán 

annyit: 1705-ben egymás utáni haditettel bizonyította, a Dunántúlt képes meg-
tisztítani a némettől és a fejedelem hű katonája. 

 
Mozgósító, hódoltató, hadba hívó, rendelkező levelek 

 
A Bottyán-levelek bemutatásával nem törekedtünk a teljességre. Bottyán leve-

lei nem szépirodalmi alkotások, hanem kor- és társadalomrajzi képek sora politi-
kai tartalommal. A szabadságharc idejének eseményeit és az eseményeket alakí-
tó-irányító, befolyásoló tényezőit láthatjuk, középpontban Bottyán személyével. 

A levelek változatos tartalmát hangsúlyozva kiemeljük, hogy a többségük 
hadi ügyről, toborzásról, szervezésről, hadi ellátásról és felvonulásról szól, a 
feladatok pontos megjelölésével. Kunszentmiklóson, 1704. október 13-án kelt, 
Kecskemétre küldött, olyan levelet írt, amelyben a (duna)földvári sáncok építé-
séhez rendelte a várost.7 Mozgósító, egyben békéltető tartalmú az a nyílt levele, 
amelyet már (Duna)földvárról küldött október 15-i keltezéssel a Habsburg 
szolgálatban Dunántúlt pusztító rácokhoz, hivatkozva II. Rákóczi Ferenc meg-
bocsátást közlő ‚pátenseire’: „Méltóságos Fejedelem Urunk [...] kegyelmességébül, 
[...] az egész Dunán túl és innend levő rácz nemzet(nek) [... ha] ennekutánna hadaink 
ellen való fegyverkezéstűl megszűnnek,8 az kiadott Pátenseiben gratiát [kegyelmet] 
hirdetni mindazoknak kegyelmessen méltóztatott [...]”.9 Pápa sikeres megvívása 
után („Akié Pápa, azé a Bakony” – tartotta a korabeli mondás10) 1705. december 
9-én nyílt, hódoltató levelet küldött az egész Dunántúlra, „felszólítván a még be 
nem hódolt részeket [helységeket] a hűségeskü letételére [...] A híveknek s megtérők-

                                                 
6 Archivum Rákóczianum [...] I. osztály [...] IX. köt. Bottyán János vezénylő tábornok levelezései s 

róla szóló más emlékezetre méltó iratok, 1685-1716. Szerk. THALY Kálmán. Budapest, 1883. 141. 96. 
tétel. THALY (1883). 

7 Uo. 163. 114. tétel 
8 Vagyis ha a kurucok elleni fegyveres támadásokat abbahagyják. 
9 THALY (1883): 164. 115. tétel. 
10 R. VÁRKONYI (1975): 137. 
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nek oltalmat ígért. [A Dunántúlon pusztító] stájer rendek [katonáinak] tudtokra 
adá: az országot ne égettessék, hogy meg ne bánják.”11 A generális életrajzírója na-
gyon fontosnak tartotta ezeket a leveleket: „E kibocsátványok [a] győzödelmek hí-
rének szárnyán röpíttetve, nagy hatást szültek, s az országrész teljes szervezését tete-
mesen előmozdították, gyorsították.”12 

Hadjáratai és várvívásai közben is törődött a hadba hívással, toborzással és 
hadszervezéssel. 1707. augusztus 16-án, a krakai táborában arról határozott, 
hogy Nyugat-Dunántúlra érvényes nemesi felkelést hirdet, amelynek első lépé-
seként a határszéli Sopron vármegye lakosságát hívta fegyverbe a Felsőbüki 
Nagy Mihály viceispánhoz címzett levelével: „Az ellenség [...] megtér Győr felé [... 
ezért] az szegénység csak lásson a maga dolgához s takarodásához [a földművesek 
végezzék a munkájukat, és takarítsák be a termést] [... Ellenben] „Kegyelmed 
[…] minden nemességek – senkit ki nem vévén – [...] insurgáltasson [hívjon hadba, 
legyen nemesi felkelés] (és) hogy mást statuáljon [állítson] – valaki maga helyett, 
absolute meg nem engedem.”13 Ritkán fenyegetőzött Bottyán, de a hadi helyzet 
sürgetése folytán ezúttal megjegyezte, „valamint böcsületét szereti, Urához, véré-

hez s édes Hazájához köteles[ségét érzi] ollyan szorgalmatos legyen ennek 
effectuatiójához [elintézéséhez, végrehajtásához]; másként, ha Kegyelmed vagy [...] 
szolgabírái vétsége miatt az ország szolgálatja [...] defectust [hibát, hiányt] szenved, 
kénteleníttetem kedvetlen mediumhoz [kényszereszközhöz] nyúlván, vasra veretnem 
[...]  és jószága felprédáltatik […] renitens [parancsmegtagadó] nemes Uraiméknak 
[...].”14 A nem várt vereségek Bottyánt további toborzásra késztették. 1708-ban 
már a fejedelem csapatkiegészítésére is számított. Augusztus 25-én, (Ér-
sek)újvárt kelt és Rákóczihoz címzett leveléből a katonai létszám aggasztó 
csökkenése és mielőbbi új hadkiegészítés szükségessége tárul elő: „Az Istennek 
szent haláláért kérem alázatossan felségedet: Siettesse Főbb-Generális Uram ő 
Excellentiája közelítését [segélyhaddal érkezését], avvagy hogy csak hadak expediál-
tassanak [küldessenek], hogy in tempore succurrálhassunk [idejében cselekedhes-
sünk].”15 A levél további részében a toborzásról számolt be: „Én mindenfelé 
potentális [világos, érthető] leveleimet küldöttem, kénszerítvén mindeneket Felséged-
hez s nemzetekhez való szeretetekre s hazafiúságokra: ha valaha szolgáltak hazájoknak –
, most van az ideje; de azzal semmitsem efficiálván [el nem érvén], expressus [gyors 
küldött] emberem által megjárattam[...] kétszázbúl álló helyeken [a toborzókat] [...] 
igen kevéssel [nagyon kevés eredménnyel, azaz kevés jelentkezővel].”16 „Mi lehet 
az oka, hogy nem gyűjtik” az újoncokat?17 – kérdezte Bottyán önmagától. Elkese-
redetten, de a tenni akarástól megszállottan folytatta, és fejezte be hadijelentés-
ét: „Felségedhez s nemzetemhez való buzgó szeretetemet [ha ...] nem projectálom is 

                                                 
11 THALY (1865): 89-90. 
12 Uo. 90. 
13 THALY (1883): 402-403. 294. tétel. Viceispán = alispán. 
14 Uo. 403. 
15 Uo. 530-531. 385. tétel. A főbb generális úr=gr. Bercsényi Miklós 
16 Uo. 530-531. 385. tétel. 
17 Uo. 531. 
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[emlegetem], eleitül fogva experiálhatta [megismerhette]; a mennyire Istenem segít: 
sem erőmet, sem elmémet, sem értékemet nem kímélem –, csak remélhetem, [...] hogy 

valamit [...] használhatok. Bár-csak tízezerre szaporodhatnánk, [mert akkor] Isten 
[áldásával] egy étszaka könnyen öszvegázoltathatnánk [Pálffy János] táborát.”18 Az 
utóiratban megerősítette reményét: „Bárcsak ötszáz jó magyar hajdút hamarjában 
hozhatnánk bé”19 [a dunántúli seregbe]. A rendelkező levelek közül a Szécsény-
ben, 1709. január 1-jén Nógrád Vármegye (Közgyűléséhez) címzett levelét hoz-
zuk. Bottyán kivizsgálta a katonák beszállásolásával kapcsolatos panaszokat, és 
intézkedett: arra intette a vármegyét, „hogy a hasonló jelenség elkerülése végett, 
rendelkezzenek a beszállásolásról”.20 Csaknem kapcsolódik az 1709. január 22-én, 

Heves Vármegyéhez írt levele. Ebben felszólította a vármegyét, a katonaság el-
látásához szükséges naturálékat, [élelmiszereket, a lovaknak takarmányt] mie-
lőbb Szécsénybe szállíttassa, mivel azok „ideszállíttatása igen szükséges.”21 Sürge-
tő levelét január 25-én újra fogalmazta, ezúttal Gyöngyösre címezve, ahol ak-
kor a Vármegye gyűlésezett. Heves Vármegye állítása szerint a 22-én kért 
naturálék egy részét Darvas Ferenc kerületi hadbiztos (provincialis-
comissarius) kívánságának megfelelően elküldte. Ezzel szemben ennek a szál-
lítmánynak nyoma sincs. „Mind ez ideig is hírét sem hallottam”22 – írta Bottyán. 
Feltehető, a későbbi napokban a kért szállítmány eljutott Szécsénybe, mert 
Bottyán újabb sürgető levelet már nem írt a megyéhez. Az egyik legutóbbi, a 
sereg ellátására és toborzásra vonatkozó levele ismét Nógrád Vármegye Köz-
gyűlésének szólt 1709 áprilisában. Közölte a vármegyével, hogy egyik tisztjét, 
Vajda Andrást megbízta, „gyűjtse össze az olyan [...] személyeket, akik korábban 
harcoltak, de valamilyen nemesi ürügy színe alatt otthon akarnak maradni. Bottyán 
utasítása szerint azokat a nemeseket ne kényszerítsék az ezredbe vonulni, akik különben 
is személyesen fognak felkelni [nemesi felkeléssel].”23 

 
A hadi élet levelei 

 
Seregének fegyelméről az ellenség is többször meggyőződhetett. „A katonaság 

[...] jó disciplinában [fegyelemben] tartatik, semmi húzást s vonyást [pusztítást] nem 
követ el”24 – írta Harkán, 1705. október 27-én, Károlyi Sándorhoz. A katonai fe-

                                                 
18 THALY (1883): 530-531. 
19 Uo. 530-531. Gr. Pálffy János ‚labanc’ lovassági tábornok. 
20 SZIRÁCSIK Éva: „Rákóczy levelek” Nagy Iván Rákóczi-kori iratmásolatainak regesztái a Nógrád 

Megyei Levéltárból. Adatok [...] a Nógrád Megyei Levéltárból 46. Balassagyarmat, 2005. 243. Hiv.: 
NML XIV-3. C-5/8. 2-3. Magyar és latin nyelven. Részközlés: CZIPÓ Ernőné-LEBLANCNÉ Kele-
men Mária: Rákóczi-szabadságharc és Nógrád megye. Dokumentum-válogatás és ajánló bibliográfia. Szerk.: 
SCHNEIDER Miklós.  Salgótarján, 1976. (kéziratban) 42. 

21 THALY (1883): 592. 433. tétel. Hiv.: HML, (Rákóczi-kori iratok) 10.b. Intézésével Bottyán 
Darvas Ferenc comissariust bízta meg. 

22 Uo. 592-593. 434. tétel. 
23 SZIRÁCSIK (2005): 265. Hiv.: NML XIV-3. C-5/8. 85-86. Magyar és latin nyelven. A várme-

gye ápr. 30-án ismerte meg a levél tartalmát. 
24 THALY (1883): 280., 211. tétel. 
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gyelemmel nemcsak küzdő társai tiszteletét, hanem a lakosság szeretetét és se-
gítését is elnyerte. Csak józan katonának volt helye a seregében. Erről még a 
fejedelmet is tájékoztatta a Kecskeméten, 1705. augusztus 15-én írt levelével: 
„Hogy penig az katonáim részegeskedjenek: szemérem [szégyen] volna az énnékem, 
mellyel el sem szenvednék; az minthogy az városban meghagytam: egy csöpp bort se 
adjanak az katonaságnak. Sőt a népemet mindenütt tiltom az részegségtül.”25 Mind-
ezek ellenére Ditrich de Glöckelsberg császári altábornagy a Pest melletti tábo-
rában, 1705. augusztus 4-én olyan nyílt levelet írt, és terjesztett, amelyben Boty-
tyánról a következő rágalmakat bizonygatta: „Ő Felséginek [I. Józsefnek] semmi 
gyönyörködése nincsen, úgy engemet is mellettem lévő hadakkal nem a végre bocsátott, 
hogy én az országot nagyobb-nagyobb veszedelemre és pusztúlásra hozzam, avvagy 
Vak Bottyánnak halhatatlan tÿrannusságát [zsarnokságát] s kegyetlenségit elköves-
sem.”26 Áskálódása hiteltelen maradt. A fegyelem megtartásához tartozott a 
hűtlenek, esküszegők, azaz a katonaszökevények előkerítése és megbüntetése. 

A (duna)pataji, 1705. április 2-i, Kecskemét, (Nagy)kőrös és Czegléd városához 
írt levelében a szökevényekről rendelkezett: Azokat, akik „Generális Károlyi 
Sándor dunántúli csapatából elszöktek, fogjátok és rabságban tegyétek”.27 Ugyanakkor 
azt is látta, hogy miért szöknek a katonák. Rákóczihoz (Érsek)újvárt, 1708. 
március 16-án írta azt a levelet, amelyben őszintén előtárta: „Sokan már az szük-
séget s ruhátlanságot elúnván, szaporán szöknek az ellenséghez, kik nagyobb ártal-

munkra vannak, mint az termíszet szerint való nímet ellenség.”28 Gr. Bercsényi Mik-
lós ‚főbb generálishoz’ a következő napon hasonlót írt: „Már az katona [is] sza-
porán szökik az ellenség közé az sok koplalás, ruhátlan és költségtelenség” miatt.29 
1708. augusztus 16-án szintén Bercsényihez írta (Érsek)újvárról: „Holnap egy 
hópínzt [egy havi zsoldpénzt] ezüstpínzül adok, mivel az fizetés hírére mindgyárt 
szaporodik az katonaság [létszáma] s nyugodtabb [...] lészen.”30 Seregének mozdu-
latairól hol a fejedelmet, hol Károlyi Sándort, alkalmanként más generálist is 
tájékoztatta, amellyel a seregrészek kapcsolattartását is szolgálta. Kókán, 1705. 
március 13-án írt levelével Rákóczit „az budai, pesti ráczság, németség készületiről” 
értesítette.31 

Tácon, 1706. február 3-án, szintén Károlyinak azt írta, hogy Dunántúlon „az 
egész föld mind mellénk állott; az egész tatai sereg mind hadnagyostúl, zászlóstúl hoz-
zánk gyütt, ki is igen jó katonaság. Bolfort [Wolfart Ádám császári főhadnagy] 
Győrrűl egynehányad magával mellém gyütt”.32 

                                                 
25 Uo. 256. 185. tétel. 
26 Uo. 209-211. 152. tétel. A leveleket a ‚leggyorsabb kézbesítéssel’ küldte a jászberényi, 

(jász)félszarui [fényszarui], (jász)apáti és más jász település bíróinak is. 
27 Uo. 179. 128. tétel. 
28 Uo. 468-469. 336. tétel. 
29 Uo. 469. 337. tétel. 
30 Uo.  518-519. 376. tétel. 
31 Uo. 173-174. 123. tétel. 
32 THALY (1883): 283-285. 214. tétel. Wolfart Ádám kuruccá lett, 1707-ben colonellus Bottyán-

nál, 1708-ban Esterházy Dánielnél. 1709. márc. 17-én császáriak fogságába esett. 1710. jan. 18-án 
Győrött Heister Siegbert gr. császári főparancsnok lefejeztette az áruló Ocskay László kuruc briga-
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Győztes hadi tettei közül a várostromok egyik legfényesebb diadalát említ-
jük. 1705 november elején a Tolna vármegyei Simontornya vívásához látott. 
Hiába lövette a falakat kis ágyúival, nem volt eredménye. Hirtelen elhatározás-
sal rőzsét hordatott a vizes-mocsaras várárokba, és november 11-én rohammal 
bevette a Dunántúl egyik legfontosabb várát.33 Károlyihoz küldött levelében 
ezt írta: „Simontornyát vérrel megvettem.”34 A dunántúli vármegyékbe november 
18-án a Győr vármegyei Gyarmatról szétküldött nyílt levelével tájékoztatta a 
lakosságot: „Én, Bottyán János, Méltóságos Választott Erdélyi Fejedelem, Felső-
Vadászi Rákóczi Ferencz Kegyelmes Urunk Ő Nagysága lovas és gyalog Hadainak 
egyik Fő-Generálissa, adom tudtára mindeneknek. Minthogy Isten jóvoltábul Nemze-
tünk által a labancz ellenség Dunántúl megrontott és megszégyenített, mostan pedig 
hadammal Simon-Tornya véghelyet is tűlök recuperáltam [visszaszereztem], nekik nem 
kevés veszedelmekre, [...] szegény Hazánknak segítségére minden hadaimmal Vas és 

Sopron vármegyékre indulok [...] [Ezért] Vice-Ispán és (Szolga)bíró uraimék [...] ezen 
pátensemet látván [...] tízezer lovas és gyalog emberre való elegendő provisiót [ellát-
mányt] rendeljenek Csepreghez.”35 Maximilian Adam Starhemberg gr. altábor-
nagy csapatának 1708. február 16-i rajtaütéséről és foglyul ejtéséről is szólunk. 
A jeles eseményről ekképp írt Nyitráról, február 22-én Károlyinak: „Írhatom új 
hírül, [...] beérkezésemmel a vágmellyéki postérungokba(n) [katonai vonalakba(n)], 
[...] Isten kegyelmébül ollyas szerencsével járt, hogy (a) Vágon túl, Szencz táján 

Maximilian Staremperg elfogattatott, ki is [...] most ebédel velem. Adjon Isten édes 
nemzetünknek illyen, s ennél nagyobb szerencséket is!”36 Óhaja nem teljesült. 

A kuruc-szabadságharc alkonyán mind gyakrabban kérte Rákóczit hadak 
küldésére. (Érsek)újvárt, 1708. augusztus 19-én fogalmazott levelében ezt írta 
Rákóczinak: „Fölséges Fejedelem! [...] Az Istenért is alázatossan kérem Fölségedet: 
erre felé valamelly hadakat nyomíttatni [ideküldetni] méltóztassék, hadd bátorodjék 
ezen [az] itt lévő kevés milítia [...] Hajdu kevés vagyon, ki van is, már rosszul kezd be-
szélni [elégedetlenkedik]. Fölséged méltóztassék hamarjában csak valami [legalább] há-

romszáz jó magyar hajdut béküldeni, kihez bízhassunk.”37 Simontornyán, 1709. au-
gusztus 14-én érvekkel indokolt levelében ezeket írta: „Felséges Vezérlő Fejede-
lem! [...] Jóllehet, sok ízben tettem repraesentátiót [jelentést] mind az Dunántúl 
valókrúl, mind mellettem lévő kevés számú hadakrúl Felségednek, [... ismételhetem] 
nékem semmi általköltözéshez [átkeléshez] eszközöm [...] két hajóknál nincsen. [Ezért] 
most csináltatok valamelly kompot öszveszedett diribdarab deszkákbúl [...] Felséges 
Uram, hacsak [...] [felmentő vagy kiegészítő] hadak [...] nem jőnek, Dunán túlsó föl-
det elvesztjük. Már is (Duna)földvárhoz szállott egy része[...] az ellenségnek[...] Bár 

                                                                                                                       
déros kivégzésének megtorlásául. HECKENAST Gusztáv: Ki kicsoda a Rákóczi-szabadságharcban? 
Életrajzi adattár. História Könyvtár 8. Budapest, 2005. 463-464. 

33 R. VÁRKONYI (1975): 134-135. Azon a napon II. Rákóczi Ferenc seregét a Közép -
Szolnok vármegyei Zsibónál a császári főparancsnok, Ludwig Herbeville tábornok szé t-
verte.  

34 THALY (1865): 78. 
35 Uo. 79-80. 
36 Uo. 203-204. 
37 Uo. 248. 
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ezen kevés haddal általköltözködöm is, tartok attul, hogy mind ott vesztem [...] Az Isten 
vére hullásáért alázatossan kérem Felségedet [...] úgy siessen szegényeket [...] segíteni, 

hogy desperátióba [reménytelenségbe] esvén, mind labanczczá ne légyenek!”38 Bottyán 
János levelezése a mindennapi élet jelentéktelennek tűnő mozzanataira is kiter-
jedt, amikor a sereg ügyéről volt szó. 

Az időjárást is itt említhetjük olyan tényezőként, amely befolyásolhatta a 
csapatmozgást, fel- és visszavonulást, valamint a hadi utánpótlást, ellátást. 
1709. március 28-án, Szécsényből a következőkről értesítette Károlyit: „Meg se 
gondolja Nagyságod, hogy az vizek szállanának [apadnának], vagy az Ipolyon és 
Garamon valahol gázlóban által lehetne menni, mert az Ipoly olly nagy, és most is 

nevelkedik [árad], hogy valahol híd volt, mind elhordta; az malmok félig állnak az 
árvízben, sehol nem foroghatnak. Itt is csaknem az bástya alá béjött [az áradat]. Az 
Garamnak hasonló nagy az árja, azért nemhogy a Garamon, de még az Ipolyon sem 
mehetni másként [hídon], hanem csónakon. Ezen árvíz, ha ily meleg idők járnak, 
legalább eltart három, négy hétig, mert az hegyek [a felvidéki hegyekről van szó] 
még rakva vannak hóval, mellyek naponkínt olvadván szaporítják az folyókat.”39 Mi-
vel a tavaszi hóolvadástól megáradt folyókon nem lehetett átvezető, cölöpölt 
vagy lábazatolt hidat emelni, a generális találékonyságának köszönhetően 
ezer hajdúja hozzáfogott az említett folyókon csónakhidat építeni. „Az hajós-
híd csináltatása igen nagy gondom lévén (ezért) mind éjjel-nappal, sőt ünnepnapon 
is csináltatom; már ma is felállíttattam egyet, többi is utánna készülnek.”40 Mivel a 

hidak építésére az ország pénztárából nem telt, saját pénzéből áldozott rájuk: 
„Költséget senkisem adott reá” – írta ugyanabban a levélben.41 A következő na-
pokban tovább is akadályozták a kuruc csapatok mozgását az áradt folyók. 
Április 9-én erről tájékoztatta Károlyit: „Itt az vizek [...] ismét ollyan ujulásuk 
vagyon, [...] még ollyan nagyok nem voltak [...] Szluha [György?] uram [Ér-
sek]újvárból írja nekem [...] „Ollyan árja volt a Nyitrának, [hogy] a hidjoknak a lá-
bait is egyik végén az árvíz és jég elszaggatván felforgatta, az Zsitván is [...] a lábas 
hidat. Újabb, hajókra való hidat [...] készítenek ők (Szluháék) is.”42 Az áradás 1709-

ben is gátolta Bottyán katonai terveit.  
Sokszor okozott gondot a katonák fizetetlensége, illetve az elértéktelenedő 

rézpénz forgalmazása. Rákóczi államának jövedelemforrásai elapadtak, 
ezüstpénz-tartalékai kimerültek. (Érsek)újvárott a következő, a rézpénzre 
vonatkozó tényről tájékoztatta Rákóczit 1708. augusztus 19-én: „Súgó Uram 
négyezer ezüst és négyezer forint réz-poltura pénzzel elérkezett, de a rézpénzben 

senki csak egy polturát sem vészen el; úgy megbomlott [a bizalom iránta]. [... Eb-
ből következik] soknak patkótalan az lova; se patkót, se vasat pénzen nem kaphat-
ni.”43 Sajnálta, hogy a fizetetlen kurucok „az Garam körül, Verebély, Sar-

                                                 
38 THALY (1865): 446-448. 
39 Uo. 368-369. 
40 Uo. 369. 
41 Uo. 379. 
42 Uo. 379. 
43 THALY (1883): 522-524. 380. tétel. Súgó Uram = Sugó György szakolcai kuruc harmincados 
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ló/(Nagy)salló és Bars táján szíltiben járják az szegénységet, útakat állnak s foszt o-

gatnak [...].”44 Ugyanakkor, szintén Rákóczihoz írta, megismételve a pénz-
ügyi gondokról szóló tájékoztatását: „Ma reggel írott levelemben is declaráltam  
[beszámoltam] az rézpoltura pénznek teljességgel való [tekintélye] 
megcsükkenését, úgy hogy senki már el nem veszi, mivel semmit rajta nem vásá-
rolhatni; az praesidiális [elöljáró, vezető] hajdúk, kiknek azzal fizettek, az utcákon 
mint a polyvát, széjjelszórják; tizenhárom, tizennégy, sőt tizenöt forintot is lehet 

egy ezüst forinton venni, de úgy sem kell. Nem is lészen [a réz pénznek] 
circulatiója [forgalma], ha az országban termő és találandó jószágot érette nem 
adják, sót penig vagy marhát, ki onnét belől [a hátországból] erre [...] azon a pén-
zen áruba sem eresztik. Az ország korcsmáin is mind ezüstpénzen folynak a bo-
rok.”45 Javasolta a fejedelemnek, hogy legalább a sót szállítsák „és rézpénzen 
adják, a borokat is azon árúlják, másként haszontalan az militiát [katonaságot] 
azzal kedvetleníteni. Sőt jobb is vele nem fizetni, midőn semmi böcsi [becsülete] és 

kelete nincs. [...] Remélem, Fölséged bölcs ítélete szerint annak megorvoslandó [...] 
Hazánk javára fogja [...] minden jót végez[ni].”46 Hazaszeretete és katonái iránti 
együttérzése olyan tettekre késztette, amit sem előtte, sem utána magas 
rangú katonatiszt nem cselekedett. Saját pénzből, földesúri vagyonából és 
jövedelméből fizette a hadi kiadásokat. Nem egyetlen, hanem ismétlődő a l-
kalommal. Ezt Rákóczi is megtudta, és az Egerben, 1708. augusztus 16 -án, 
Bottyánhoz írt levelében méltatta: „K[e]g[ye]l[me]d szép oblatióját [tettét] 
[...] köszönjük. [...] [Megtudtuk] az hadaknak maga pénzébűl fog erogálni [folyó-
sítani], [...] amit jó hazafiúságának [tartunk].”47 (Érsek)újvárról, augusztus 17-
én Bottyán Rákóczihoz jelentette: „Isten látja, [...] minémű nyomorúsággal 
[vagyok a hadammal], tegnap magam sajátombúl minden személyre harmadfél 
forintot fizettem.”48 1708. augusztus 17-i (érsek)újvári keltezéssel fennmaradt 
nyugta tanúsága szerint Andreánszky Zsigmond fő strázsamester  5 ezer fo-
rint fehér vagy ezüstpénzt vett át Bottyán János generális saját pénzéből.49 
Augusztus 19-ig összesen „7000 ezüst forintot fizetett ki sajátjából”.50 

Bátorságáról és vitézségéről már saját korában mesés hírek keringtek. Ország-
szerte hitték, hogy sem golyó nem járja, sem fegyver nem fogja. 1705 nyarán 
Dunaföldvárnál Glöckelsberg altábornaggyal megütközve arcát és homlokát 
karddal vágták, és lábon lőtték. Aztán ismét megsebesült. Harkán, 1705. októ-
ber 27-én ezt írta újabb sebesüléséről Károlyi Sándornak: „Én Pápán bezzeg Édes 
Fiam, csak alighogy el nem rúgtam az patkót: Mivel az vállamat, fejemet és orczámat 

csak alighogy el nem vitte az kartács.”51 
 

                                                 
44 Uo. 523. 
45 Uo. 524. 381. tétel 
46 Uo. 524-525. 
47 Uo. 518., 375. tétel. 
48 Uo. 520. 
49 Uo. 522. 379. tétel. „Bottyánnak a Balogh István dandárára zsoldúl kiadott pénze” 
50 THALY (1865): 253. 
51 THALY (1883): 280. 211. tétel. 
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Békés mindennapokért a lakosság védelmében 

 
Miközben katonái fegyelmét lelkiismereti ügynek tartotta, a lakosság 

háborús szenvedéseit csökkentette vagy felszámolta. Ugyanis számos ese t-
ben tapasztalta, a hadak vonulása istencsapásként érte azt a vidéket vagy 
településeket, amelyeken áthaladtak. Letarolták a szőlőket, vetéseket, lege-
lőket; az utakat tönkretették, a hidakat szétrontották; a pincéket és verme-
ket feltörték; ‚felverték’ a házakat, és örülhettek, ha fel nem gyújtották; fe l-
élték, vagy elhajtották a háziállatokat; sarcoltak, büntetéspénzt fizettettek. 
Az anyagi-tárgyi rabláson jócskán túltettek az emberek megalázásával, bán-
tásával-kínzásával, olykor még az elrablásával is. Előfordult a férfiak kény-
szer katonának állítása is. Mindezek elkerülésére védleveleket adott, amelyek 
a kuruc visszaéléseket megszüntették. (A császári-királyi katonaság figyel-
men kívül hagyta.) A korai védlevelek közül való a Csabán, 1704. október 
21-én, Dömsöd helységnek kiállított levele. Leszögezte benne, hogy a meg-
szegői „súlyos büntetésemet el nem kerülik, életek elfogy érette”, azaz halállal 

lakolnak.52 1705. augusztus 3-án, Kéménden kelt, Károlyi Sándorhoz kül-
dött ama levele, amelyben a harc hevében indokolatlanul a lakosságot pusz-
tító egyik kuruc egység büntetését sürgette. Részlet a levélből: „Gődén hada 
erővel [...] ment a Garamnak, senki meg nem állíthatta,  [...] mivel a kapitányjok 
hátra maradván, nem tartóztathatta. [A] gyalog-tiszteket [...] arestáltassa [he-
lyezze börtönbe] N[agysá]god [... Ugyanis] Gődén hajdúi Kéménden kamarák-
nak neki esvén, egy szegény asszon könyörögvén, tartotta az ajtót [a rátörő kato-
nákkal szemben], általlőtték a kezét. Kamarákat, házakat, pallásokat föltörtek, 

dúltak. Sírva futott [...] hozzám a népség. [Egy] kalapos tiszt van köztök, a fogja 
tudni, ki lőtte által az asszony kezét [...] Az Istenért is kérem, [...] ha megbünteti, 
az Isten is megáldja N[agysá]godat.”53 Szeptember 1-jén Kéméndről újabb le-

vélben kérte Károlyit a népet sanyargató katonák számonkérésére: „[A ka-
tonák] a csordábúl marhájokat elhajtották, és minden falun két, három, négy forin-
tot is vontak [sarcoltak], és némelyeknek szekerek is oda vagyon. Azért Nagyságod 
téríttesse meg szegényeknek károkat, és jószágokat visszaadassa. Bizony volt már 
tizenöt rendbéli ember nálam, kik panaszolkodtak, hogy marhájokat, szekereket és 
egyébféle jószágokat elhajtották. Azért alázatossan kérem Nagyságodat, adassa 
vissza, – bizony az Isten is megáldja!”54 Utóiratként fűzte a következőket: „Ez 
levelemet pöcsételni akartam, futa hozzám egy leándi jobbágyom panaszolkodván, 

hogy N[agysá]god egy hadnagya heted magával odaérkezett, tettetvén magát, hogy 
ő Kegyelmes urunktól jön. Kocsit kért és kocsit mindjárt adván, azt mondá: Nem 
kell nékem kocsi, hanem adjatok hét forintot. Azok hirtelenséggel meg nem adha t-
ván, elvitték egyik lovát jobbágyomnak. Kérem [...] N[agysá]godat, adassa vissza, 
és több erre a földre való szegényeknek légyen patrociniummal [oltalommal].”55 

                                                 
52 Uo. 165. 116. tétel. 
53 Uo. 208. 150. tétel. Gődén = Gödény Pál kuruc vicekapitány 
54 Uo. 214. 156. tétel. 
55 THALY (1883): 214. 156. tétel. 
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Útlevelet vagy menetlevelet is adott a sürgős útra kelőknek. 
Sabariában/Szombathelyt állított ki 1707. február 3-án egy levelet a kő-
szegi követeknek: „Levelem praesentáló [jelen lévő] szabad királyi Kűszög vá-
rosa követjei: Tisztelendő Páter Apátúr Uÿváry Gergely Uram, társával együtt, 
az én engedelmembűl mennek Sopronba, szükséges dolgok végett. Intimálom  
[pártfogolom], [...] egyszersmind parancsolom minden renden lévő Kegyelmes 
Urunk ő Fejedelemsége hadi tiszteinek, híveinek és vitézeinek közönségessen: I s-
mervén az én engedelmemből menni, békével bocsássák és bocsáttassák, 
személlyekben megháborgatni, vagy mellettek lévő jószágokban megkárosítani ne 
merészeljék, sőt útjokat mindenekben secundálni [segíteni] el ne múlassák, hogy 
annál hamarébb visszatérhessenek.”56 

Szükség esetén még erélyesen is fellépett, ha a lakosság érdekében intézke-
dett. 1705. november 18-án Gyarmatról a következőket írja a dunántúli várme-
gyékhez: „Parancsoltatik minden helybeli lakosoknak, városiaknak és falubelieknek, fő-
, nemes- és parasztrenden lévőknek, hogy senki házátul és jószágátul sohová ne távoz-
zék, hanem kiki az házánál maradjon, egyébaránt az ollyat tevőknek nem külömben 
mint ellenség jovai elprédáltatnak.”57 Pápán, 1707. április 26-án a Közép-Duna 
melléki lakossághoz írta a következő válaszlevelet: „Vettem leveleteket duna-
mellyéki lakosok. Értem nyomorúságos állapototok iránt való panasztokat. [...] Kérlek, 
és hagyom, s parancsolom, hogy gyűljetek által Földvárra minden ingóságtokkal, és 
Földvárott lakjatok. Onnét, hiszem, megmunkálhotjátok szőleiteket, földeiteket. Talám 
az Isten jobbra fordítja majd [a napjaitokat] aratás felé; bétakarhatjátok vetésteket, 
szénátokat és egyéb jószágtokat [termelvényeteket]. [...] Gyűjetek Földvárra, mivel 

Földvár körül valami [kuruc] had is lészen, [így] jobban megmaradhattok. De ha ott 
[mostani lakóhelyeteken] maradtok, [...] egészlen elpusztítanak, felpraedálnak benne-
teket a ráczok.”58 Csornán, 1707. november 14-én Esztergomba címzett levelében 
a következőre hívta fel a figyelmet: „[...] Hogy penig külső városiak szőleiket szaba-
don mívelhessék, s úgy egész határjokat usuálhassák [használhassák], megengedte-
tik.”59 A békés mindennapokon az általa felügyelt területen nemcsak a laban-
cok távol tartására figyelt, hanem a lakosság munkavégzésének zavartalanságáról 

is gondoskodott. A Szentlőrinczkátán, 1709. szeptember 9-én a jászberényiek-
hez írt levelében a következőkre utalt: „Minthogy jászberényiek az ellenség félel-
me miatt Berényen alól [...] marháikat, lovaikat és egyéb apró barmaikat nem járat-
hatják, engedtem [...] nekik, hogy [...] az hol bátorságosnak [biztonságosnak] látják, 
[...] akármelly falu, város avvagy puszták határain jártathassák és pascuáltathassák 
[legeltethessék] mindaddig, míg félelmek le nem csendesedik, vagy az idő jobbra 
nem fakad. Intimáltatik [meghagyatik] azért akármelly helységbéli bíráknak, lako-
soknak, földes-uraiméknak és Vármegye-Tiszti uraiméknak, hogy nevezett jászberé-
nyiek marháit, gulyáit, méneseit és akármelly névvel nevezendő barmait, az hová ér-
kezendők lesznek, szabadon hagyják járni és pascuáltatni minden ellenzés nélkül; 

                                                 
56 Uo. 337. 253. tétel. 
57 THALY (1865): 79. 
58 THALY (1883): 368. 271. tétel. 
59 THALY (1865): 179. 
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másként valakik őket az iránt megháborgatni praesumáljuk [tiltjuk]: kemény 
animadversiót [fenyítést] el nem kerülik.”60 

Közösségeken túl egyéneket is pártfogolt. (Duna)földváron, 1706. május 14-én 
pártfogó bizonyítványt állított ki a hadirokkant Kovács Jánosnak: „Adom tudtára 
mindeneknek ez levelemnek rendiben. Mivelhogy ezen szegény neszméli Kovács János 
Méltóságos Generális Károlyi Sándor […] Dunán való általjövetelekor Édes Magyar Ha-
zánk [...] szolgálatában [...] Kis-Martony táján öt sebben esvén olyannyira elnyomoro-
dott, hogy más móddal kenyerét keresni elégtelen, hacsak magunk, keresztényi szeretettűl 

viseltetvén, alamizsnával nem segítjük. Azért [...] kérek minden keresztényi embereket 
segíteni [...] Mely keresztényi jótéteményét kinek-kinek az Isten is megjutalmaztatja.”61 

 
Rákócziért, hazáért, nemzetért 

 

II. Rákóczi Ferenc Tokajban, 1703. december 10-én Bottyán János részére tá-
bornoki dekrétumot állított ki, „remélvén [...] Hozzánk s Nemzetéhez való szeretetit 
fogja valósággal bizongatni.”62 A fejedelem nem csalódott egyik legkiválóbb ge-
nerálisában. Rákóczi iránti odaadó hűségét, szeretetét minden levelében meg-
említette. Kéménden, 1705. szeptember 2-án kelt levelét így zárta: „Ezek után 
tartsa és éltesse Isten Fejedelemségedet sokáig, szerencséssen, szíbűl kívánom.”63 (Ér-
sek)újvári, 1708. augusztus 19-i levélzáradéka: „Fölséged kegyes grátiájába [jóin-
dulatába] ajánlván magamat, maradok utolsó csepp vérem kiontásáig.”64 

Rákóczi és a nemzet előtte testvér fogalmak: „Felségedhez s nemzetemhez való buzgó 
szeretetemet [...] experiálhatta [tapasztalhatta]; a mennyire Istenem segít, sem erőmet, sem 
elmémet, sem értékemet nem kiméllem, csak remélhetem is, hogy valamit azt használhatok.”65 
Ezt 1708. augusztus 25-én írta. Másik levelében is hangoztatta odaadását: „Ha ő Feje-
delemsége parancsolja: örömest, jó szívvel kész lészek ezen kevés néppel is éjjel-nappal sietség-
gel mennem.”66 Ezt Károlyihoz írta Kéménden, 1705. szeptember 1-jén. 

Hazájáért és nemzetéért is büszkén kiállt. (Érsek)újváron, 1708. augusztus 
19-én ezt írta Rákóczinak: „Én elég búval, galyibával vagyok, úgy hogy talán 
gyermekségemtül fogvást sem éltem illy gonddal. Mégis kívánok tehetségem szerint 
Hazánknak s Nemzetünknek boldogításában mindeneket elkövetnem.”67 

 
A levelek szerkezete 

 

Bár a leveleket harci körülmények között írta, mindegyiket gondos fogal-
mazás jellemzi. Akár a fejedelemhez, akár generális társaihoz, akár tiszti beosz-

                                                 
60 THALY (1865): 480. 
61 THALY (1883): 288-289. 218. tétel. 
62 Uo. 142. 97. tétel. 
63 Uo. 214-215. 157. tétel. 
64 THALY (1865): 250. 
65 Uo. 258. 
66 THALY (1883): 211-214., 153. tétel. 
67 Uo. 522-524., 380. tétel. 
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tottjaihoz, alárendeltjeihez írt, címzésükben tisztelettel szólította 
valamennyiüket. A számos levél közül:  

 
II. Rákóczi Ferenchez 

„Méltóságos Fejedelem! Nekem Kegyelmes Uram!”68 
„Méltóságos Fejedelem! Nékem kiváltképen való nagy jó, Kegyelmes uram!”69 
„Fölséges Fejedelem! Kegyelmes Uram!”70 
„Felséges Fejedelem! Érdemem felett jó Kegyelmes Uram!”71 
„Édes Fejedelmem! Érdemem felett jó Kegyelmes Uram!”72 

 
Gr. Bercsényi Miklóshoz 

„Méltóságos Székessi Gróf Bercsényi Miklós Magyarország Locumtenens Első Senator 
Úr és Legfőbb Generális, jó Kegyelmes Uramnak, ő Excellentiájának alázatossan!”73 

„Méltóságos Fő-Generális és Locumtenens! Kegyelmes Uram!”74 
„Méltóságos Locumtenens s Főbb-Generális! Kiváltkíppen jó Kegyelmes Uram!”75 

 
Gr. Eszterházi Antalhoz 

„Méltóságos Galántai Gróff Eszterházi Antal Generális-Mezei-Marschallus, Senator 

Úr és Dunán innét lévő Főb-Generális, nékem jó Patronus Uramnak, ő Nagyságának”76 
 

Br. Károlyi Sándorhoz 
„Tekéntetes Nagyságos Károlyi Sándor Fő-Generális Úrnak, nékem bizodalmas 

nagy jó Uramnak, ő Nagyságának.”77 
„Méltóságos Generális Károlyi Sándor Kedves Fiam-Uramnak ő 

N[a]g[ysá]gának.”78 Bottyán János jelképesen fiának fogadta br. Károlyi 
Sándort, ezért szólította fiaként. Károlyi ezt azzal viszonozta, hogy apjá-
nak nevezte; „Kedves Apám-Uram.” Bottyán olykor még tréfálkozott is ge-
nerális ‚fiával’: „Kérem, hogy az erdélyi állapotokrúl  [...] tudósítson, mert más-
ként, mint szófogadatlan fiat, kitagadom az fiúságbúl” .79 Bizalmasan még a lel-
ki fájdalmát is megírta. Károlyinak: „Köbölkúti jószágomig [birtokomig] 
[jutván] az ellenség [...] ottlévő gondviselő öcsémet  [jószágigazgatót] torturára 
vonta [kínvallatásra fogta], lábánál fogva felakasztván, gondolván azt, hogy va-
lami jószágomat kaphatja.”80 

                                                 
68 THALY (1883): 215. Kéménd, 1705. július 2. 
69 Uo. 281. 1705-ből. 
70 Uo. 468. (Érsek)újvár, 1708. március 16. 
71 Uo. 519. (Érsek)újvár, 1708. augusztus 17. 
72 Uo. 530. (Érsek)újvár, 1708. augusztus 25. 
73 Uo. 674. Szécsén, 1709. június 9. 
74 Uo. 441. 1707-ből. 
75 Uo. 518. (Érsek)újvár; 1708. augusztus 16. 
76 Uo. 400. Görzsönnél lévő táborbúl, 1707. augusztus 10. 
77 Uo. 208-209. Csenkevár, 1705. augusztus 4. 
78 Uo. 280-281. Harka, 1705. október 27. 
79 Uo. 285. 214. tétel. Tácz, 1706. február 3. 
80 Uo. 627. Szécsény, 1709. március 2. 
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„Kedves Fiam-Uramnak ajánlom szeretettel való szolgálatomat.”81 
„Méltóságos Generális Fiam-Uramnak, kötelesen szolgálok Kegyelmednek.”82 

Amint fontos hadmozgási híreket megtudott, azonnal továbbította: 1709. 
március 29-én Géczy Gábor lovaskapitány Gyöngyösről tájékoztatta, ahol Ká-
rolyi ezredéből hat századdal várta a Garam áradásának végét. Másnap már 
értesítette Károlyit a kedvezőtlen helyzetről.83 
 

Kuruc tiszthez 

„Tekintetes Nemzetes Vitézlő Sőtér Tamás Lovas Fő-Colonellus Urnak, ő kegyelmének.”84 
 

Egyéb helyre 
„Isten áldja meg K[e]g[ye]lmeteket! Kecskemét városának, Bírónak és Tanácsnak”85 
„Tekéntetes Nemes Vármegye! Heves Vármegyének!”86 
Nézzünk néhány levél befejező soraiból: 

 
II. Rákóczi Ferenchez 

„Ezzel várván tudósítását, maradok Jó Kegyelmes Uramnak Nagyságodnak alázatos 
szolgája Bottyán János.”87 

„Ezzel Fölséged kegyelmes reflexiójában [emlékezetében] magamat alázatossan 

ajánlván, életem fottáig maradok alázatos engedelmes szolgája Bottyán János.”88 
„Ezzel ajánlom született kegyelmességében magamat, s maradok érdemem felett va-

ló jó Kegyelmes Uramnak alázatos igaz híve s méltatlan szolgája Bottyán János.”89 
Ezek nem a megalázkodás, hanem az igaz és mély tisztelet őszinte szavai, 
megnyilatkozásai. 

„Fölséged kegyes gratiájába [kegyelmébe] ajánlván magamat, maradok utolsó 
csepp vérem kiontásáig alázatos engedelmes szolgája s híve Bottyán János.”90 

„Maradok Nagy Kegyelmes Uramnak Felségednek alázatos igaz híve s méltatlan 
szolgája Bottyán János.”91  
 

Gr. Bercsényi Miklóshoz 
„Szokott reflexiójában ajálván magamat, maradok mindenkori alázatos engedelmes 

szolgája Bottyán János.”92 
„Excellentiádnak mindenkori alázatos engedelmes szolgája Bottyán János.”93  

                                                 
81 Uo. 593. Szécsény, 1709. január 30. 
82 Uo. 627. Szécsény, 1709. március 2. 
83 THALY (1865): 371. Géczy Gábor Thaly Kálmánnál ezredesi rangú. 
84 Uo. 457. Üllő, 1709. augusztus 21. 
85 THALY (1883): 285., 215. tétel. Földvár, 1706. február 19. 
86 Uo. 592., 433. tétel. Szécsén, 1709. január 22. 
87 Uo. 257. Kecskemét, 1705. augusztus 15. 
88 Uo. 469. (Érsek)újvár, 1708. március 16. 
89 Uo. 520. 
90 Uo. 524. (Érsek)újvár, 1708. augusztus 19. 
91 Uo. 531. (Érsek)újvár, 1708. augusztus 25. 
92 Uo. 519. (Érsek)újvár, 1708. augusztus 16. 
93 Uo. 521. 378. tétel. (Érsek)újvár, 1708. augusztus 17. 
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Gr. Eszterházi Antalhoz 
„Éltesse Isten Nagyságodat! Alázatos szolgája Bottyán János.”94 

 
Br. Károlyi Sándorhoz 

„Maradok N[a]g[ysá]godnak alázatos szolgája Bottyán János.”95 
„Kívánom, ezen levelem találja jó egészségben N(a)g(ysá)godat, maradván igaz jó-

akarója s apja Bottyán János.”96 
„Kívánom, levelem találja szerencsés állapottal Fiam-Uramat! Fiam-Uramnak 

kötelessen szolgáló apja Bottyán János.”97 
„Méltóságos Fiam-Uramnak kötelessen szolgáló apja Bottyán János.”98 
„Méltóságos Fiam-Uramnak, kegyelmednek kötelessen szolgáló apja Bottyán János.”99  

 
Kuruc tiszthez 

„Tisza-Duna közt Commandérozó Generális Bottyán János.”100 

 
Egyéb helyre 

„A Tekintetes Nemes [Veszprém] Vármegyének igaz jóakarója Bottyán János.”101  
„Maradok [Kecskemét városának] jóakarója Bottyán János.”102 
„Nagyságtoknak [Heves Vármegyének] Kegyelmeteknek köteles szolgája Boty-

tyán János.”103 
Bottyán János az azonnal (akár postán, akár futárral kézbesítendő), a fejede-

lemhez küldött levelét a „Cito. Cito. Cito. Citissime. Citissime” [Gyorsan. Gyor-
san. Gyorsan. Nagyon gyorsan. Nagyon gyorsan] jelzéssel írta. (Érsek)újvárról 
két levelet is így továbbított; 1708. augusztus 21., augusztus 25.104 Az utóbbi 
napon „Cito. Cito. Cito. Cito. Citissime. Citissime. Citissime.” 

Bottyán János levelei alapján egy, a fejedelmét szerető, hazáját és nemzetét 
védő, felelősségteljes hadszervező, irányító, eredménnyel csatázó személy ele-
venedik meg. Ha több oldalról is bővebben és hitelesen akarjuk ismerni a Rá-
kóczi-szabadságharc 1703–1709 közötti eseményeinek összefüggéseit, megha-
tározó személyeit, ajánlatos a leveleiket tanulmányozni. Érdemes. 

                                                 
94 THALY (1865): 400. Görzsön, 1707. augusztus 10. 
95 Uo. 209. Csenkevár, 1705. augusztus 4. 
96 Uo. 280. 211. tétel. Harka, 1705. október 27. A záró sorába gyakran jókívánságát is beleszőtte. 
97 Uo. 468. Nitra, 1708. február 22. 
98 Uo. 379. Szécsény, 1709. április 9. 
99 Uo. 389. Patak Nógrád vármegyében, Nagy-Oroszi mellett, 1709. április 22. 
100 Uo. 457. Üllő, 1709. augusztus 21. 
101 THALY (1883): 281. Harka, 1705. október 27. 
102 Uo. 285. Földvár, 1706. február 19. 
103 Uo.  592. 433. tétel. Szécsén, 1709. január 22. 
104 THALY (1865): 253. 258. 


