Mészáros Kálmán
BODROGKÖZIEK „A HAZÁÉRT ÉS SZABADSÁGÉRT”
A kuruc katonáskodók bodrogközi adattára
A Bodrogköz a magyarság egyik legősibb, földrajzi, néprajzi és sok száz esztendőn át jórészt
közigazgatási szempontból is egységes kistája volt, amelyet a trianoni békediktátum szelt
ketté. Az impériumváltás következtében a szlovákiai részt Felső-, a Magyarországon maradt
területet pedig Alsó-Bodrogköznek nevezzük. Ugyancsak Trianon nyomán a FelsőBodrogköz fogalma kibővült néhány olyan településsel, amely a Bodrog jobb partján –
természetrajzi szempontból tehát nem a Bodrogközben – fekszik. Ennek oka az volt, hogy az
egykori sátoraljaújhelyi járás Csehszlovákiához csatolt magyar ajkú települései egy
népszavazás eredményeként a Királyhelmeci (és nem a szlovák többségű Gálszécsi) járáshoz
kerültek.
A szlovákiai Felső-Bodrogköz ma teljes egészében a Kassai kerület Tőketerebesi
járásához tartozik. A magyarországi Alsó-Bodrogköz településeinek zöme – hat falu
kivételével – Borsod-Abaúj-Zemplén megye Cigándi járását alkotja. Csupán a Bodrogzug
három települése, az egykor Szabolcs vármegyéhez tartozó Viss, Zalkod és Kenézlő, valamint
Vajdácska került a Sárospataki, továbbá Alsó- és Felsőberecki a Sátoraljaújhelyi járáshoz.
Ez a vidék elsősorban honfoglalás kori temetőiről, az eddig feltárt régészeti lelőhelyek
különös gazdagságáról ismert, de fontos szerepet játszott a magyar történelem kora újkori
időszakában, mondjuk úgy, a „Rákócziak korában” is. A szomszédos zempléni, abaúji,
borsodi, sőt a szabolcsi, szatmári és kárpátaljai tájegységekkel együtt a Bodrogközt is méltán
nevezhetjük a „Rákócziak földjének”. Az erdélyi fejedelmi dinasztia legismertebb, méltán
legnépszerűbb tagja, II. Rákóczi Ferenc itt, az említett Bodrog-jobbparti települések
egyikében, Borsiban látta meg a napvilágot 1676. március 27-én. Szabadságharcának három
vezető alakja is jelentős birtokokkal rendelkezett a térségben: Sennyey István báró, kuruc
generális, a konföderáció kancellárja többek között Battyán, Nagy- és Kistárkány, valamint
Pácin földesura volt. Vay Ádám udvari főmarsall, jász-kun főkapitány Bacskán bírt egy
udvarházat, ahol 1707. november 30. és december 3. között, majd 1708. december 21/22-én
éjszakára, végül 1709. augusztus 16/17-e éjjelén is vendégül látta a fejedelmet. Végül
Klobusiczky Ferenc báró, a kuruc Gazdasági Tanács elnöke Zétényben lakott, s a család főúri
ágának megalapítójaként előnevét is e településről vette. Az alábbiakban mégsem a történelmi
események főszereplőinek, hanem a bodrogközi települések egyszerű lakóinak szeretnénk
emléket állítani. Azoknak a jobbágyoknak, szabadosoknak és kisnemeseknek, akik
csatlakoztak a szabadságharchoz, s hosszabb-rövidebb ideig szolgáltak II. Rákóczi Ferenc
seregében.
Elsőként egy 1704. évi összeírásból közöljük azon települések katonáskodóinak a
névsorát, amelyek a BODROGKÖZI EGTC tagjai vagy együttműködő partnerei. Nem titkolt
célunk, hogy az együttműködésnek történelmünk e népszerű korszakából is példát mutassunk,
s a közös múlt feltárásának lehetőségeit hely- és családtörténeti szinten is bemutassuk.
II. Rákóczi Ferenc utasítására 1704 tavaszán a kuruc ellenőrzés alatt álló megyék
falvanként írták össze a katonáskodók névsorát. E szórványosan fennmaradt lajstromok közül
kiemelkedik Zemplén vármegye összeírása, amely 2115 katonáskodó nevét tartalmazza, és
lakóhelyén kívül gyakran az illető alakulatát is megnevezi. A Bodrogközi járásban 190
katonát írtak össze, pedig néhány település (Karos, Pácin, Kis- és Nagycigánd, Leányvár,
Dámóc, Perbenyik, Kistárkány, Bély, Bacska, Battyán és Ágcsernyő) ismeretlen okból
kimaradt az összeírásból. A mai, kiterjedtebb értelemben vett Bodrogközhöz tartozó (1704ben a sátoraljaújhelyi járásban összeírt) települések közül hiányzik Kisbári és Ladmóc, de
szerepel Borsi, Csarnahó, Nagybári, Szőlőske és Zemplén. Lássuk most már a területi
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társuláshoz tartozó településeket egyenként! Alapvetően az 1704. évi összeírás névsorait
közöljük, néhány település esetén azonban a hiányzó 1704. évi adatokat igyekeztünk más
forrásból pótolni, így Kistárkányról és Ladmócról egy 1706. évi ezredösszeírásokat
tartalmazó mustrakönyvből merítettünk adatokat. (Még így sem találtunk egyelőre korabeli
adatot Karos, Dámóc, Pácin, Kis- és Nagycigánd, és természetesen az akkor még nem létező
Tiszacsermely községekre.)
Alsóberecki (Község az egykori Zemplén vármegye Bodrogközi járásában, ma BorsodAbaúj-Zemplén megye Sátoraljaújhelyi járásához tartozik, az EGTC alapító tagja.)
1704-ben Alsó Beretsky írásmóddal szerepel, egyetlen katonát írtak össze:
VARGA GYÖRGY (alakulatának megnevezése helyett mindössze ennyit írtak neve mellé:
„Orosz Pál Urammal vagyon”)
Bári (Kis- és Nagybári [Malá és Veľká Bara] egyesítésével létrejött település, ma Bara
Szlovákiában, a Kassai kerület Tőketerebesi járásában, az EGTC alapító tagja.)
1704-ben csak Nagybári szerepel Nagy-Bári alakban, három katonát írtak össze:
HAT-HÁZI ISTVÁN (Fejérpataky János ezredében, Szabó János századában szolgált)
DUDÁS PÁL (Fejérpataky János ezredében, Szabó János századában szolgált)
OLAJOS LACKÓ (Fejérpataky János ezredében, Szabó János századában szolgált)
Bodroghalom (1927-ig Luka néven község Zemplén vármegye Bodrogközi járásában, ma
Borsod-Abaúj-Zemplén megye Cigándi járásához tartozik, 2015 óta az EGTC tagja.)
Természetesen 1704-ben is Luka néven szerepel, két katonát írtak össze:
BÖDÖ PÉTER (otthon tartózkodott, ezredét és seregét mégsem tudták feljegyezni, ez
egyúttal arra is jó példa, hogy az összeírók nem házról házra jártak, hanem
valószínűleg a települési elöljárók diktáltak be olykor pontatlan és hiányos
adatokat)
DÓKA JÁNOS (Márton Deák századában szolgált, ezredét nem tudták megnevezni, de az
összeírás más adatai alapján Lóczy András gyalogezredéhez tartozott)
Bodrogszerdahely (Község az egykori Zemplén vármegye Bodrogközi járásában, ma Streda
nad Bodrogom Szlovákiában, a Kassai kerület Tőketerebesi járásában, az EGTC alapító
tagja.)
1704-ben Szerda-hely írásmóddal szerepel, nyolc katonát írtak össze:
N. NAGY ALBERT (nemes ember, Soós János lovasezredének [fő]hadnagya, azaz az
egyik század parancsnoka volt)
MADARÁSZ GYÖRGY (Lóczy András gyalogezredében, a királyhelmeci Fábián Miklós
századában szolgált)
A következő hat személynél csak az ezredet tudták megadni, századukat nem, mindannyian
Soós János lovasezredében szolgáltak:
SZUHAY ISTVÁN
BÁRY ISTVÁN
BÁRY MIHÁLY
BARI ANDRÁS
LOVASZ ISTVÁN
SZACSURI JÁNOS
Bodrogszög (Község az egykori Zemplén vármegye Bodrogközi járásában, ma Klin nad
Bodrogom Szlovákiában, a Kassai kerület Tőketerebesi járásában, az EGTC alapító tagja.)
1704-ben Szögg írásmóddal szerepel, két katonát írtak össze:
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N. KÁROLYI TAMÁS (a neve előtti rövidítés szerint nemesember volt, Soós János
lovasezredében, Fekete János századában szolgált)
SZABÓ ISTVÁN (alakulatát nem tudták megnevezni, csak annyit, hogy „a Fel-földön
van”)
Bodrogvécs (Község az egykori Zemplén vármegye Bodrogközi járásában, 1943-ban egyesült
Szomotorral, a magyar fennhatóság idején az egyesített település Szomotorvécs néven
szerepelt, ma Véč, Szomotor [Somotor] településrészeként, adatait lásd ott.)
Borsi (Község az egykori Zemplén vármegye Sátoraljaújhelyi járásában, ma Borša
Szlovákiában, a Kassai kerület Tőketerebesi járásában, felvétele folyamatban van az EGTCbe.)
1704-ben is Borsi néven szerepel, négy katonát írtak össze:
JÁNOS MESTER (Szabó György századában szolgált)
JESKO IVÁN (Szabó György századában szolgált)
UJLAKI JÁNOS (gyalogosként szolgált Bercsényi Miklós mellett, de alakulatát nem
tudták megnevezni)
KAZUR PÁL (gyalogosként szolgált Bercsényi Miklós mellett, de alakulatát nem tudták
megnevezni)
Csarnahó (Község az egykori Zemplén vármegye Sátoraljaújhelyi járásában, ma Černochov
Szlovákiában, a Kassai kerület Tőketerebesi járásában, az EGTC alapító tagja.)
1704-ben Tsernahó néven szerepel, 11 katonát írtak össze:
SZÉKELLY ISTÓK (Bercsényi Miklós táborához csatlakozott, de alakulatát nem tudták
megnevezni)
NAGY ISTVÁN (Bercsényi Miklós táborához csatlakozott, de alakulatát nem tudták
megnevezni)
TSOLCZ ANDRÁS (Bercsényi Miklós táborához csatlakozott, de alakulatát nem tudták
megnevezni)
MUKA JÁNOS (Bercsényi Miklós táborához csatlakozott, Fejérpataky János ezredében
szolgált)
FEKETE ISTÓK (Bercsényi Miklós táborához csatlakozott, Fejérpataky János ezredében
szolgált)
VARGA ANDRÁS (Bercsényi Miklós táborához csatlakozott, Fejérpataky János
ezredében szolgált)
SZŐCS ANDRÁS (Bercsényi Miklós táborához csatlakozott, Fejérpataky János ezredében
szolgált)
TOOTT LACZKÓ (Bercsényi Miklós táborához csatlakozott, Fejérpataky János ezredében
szolgált)
HAMVAI ANDRÁS (Bercsényi Miklós táborához csatlakozott, Fejérpataky János
ezredében szolgált)
ARDAI FERENC (Bercsényi Miklós táborához csatlakozott, Fejérpataky János ezredében
szolgált)
TÓTT ISTÓK (Bercsényi Miklós táborához csatlakozott, Fejérpataky János ezredében
szolgált)
Cséke (Község az egykori Zemplén vármegye Bodrogközi járásában, 1950/51 óta Lácacséke
része, adatait lásd ott.)
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Dámóc (Község az egykori Zemplén vármegye Bodrogközi járásában, ma Borsod-AbaújZemplén megye Cigándi járásához tartozik, 2015 óta az EGTC tagja.)
Zemplén vármegye 1704. évi összeírásában nem szerepel, és egyelőre más korabeli forrásból
sem került elő a település katonáskodóira vonatkozó adat.
Felsőberecki (Község az egykori Zemplén vármegye Bodrogközi járásában, ma BorsodAbaúj-Zemplén megye Sátoraljaújhelyi járásához tartozik, az EGTC alapító tagja.)
1704-ben Felső Beretsky írásmóddal szerepel, két katonát írtak össze:
PAP ANDRÁS (ezredét és századát az összeírók nem tudták feljegyezni, csupán annyit,
hogy „Orosz Pál Urammal van”)
BALOG GYÖRGY (otthon tartózkodott, de ezredét és seregét nem tudták feljegyezni, lásd
erre a lukai [= Bodroghalom] Bödö Péter adataihoz fűzött megjegyzést.)
Karcsa (Község az egykori Zemplén vármegye Bodrogközi járásában, ma Borsod-AbaújZemplén megye Cigándi járásához tartozik, az EGTC alapító tagja.)
1704-ben is Karcsa írásmóddal szerepel, három katonát írtak össze:
BALÁS ISTVÁN (Lóczy András gyalogezredében szolgált)
GYÖNGYÖSI ISTVÁN (Lóczy András gyalogezredében szolgált)
GERGELY JÁNOS (Soós János lovasezredében, a bodrogszerdahelyi Nagy Albert
századában szolgált)
Karos (Község az egykori Zemplén vármegye Bodrogközi járásában, ma Borsod-AbaújZemplén megye Cigándi járásához tartozik, az EGTC alapító tagja.)
Zemplén vármegye 1704. évi összeírásában nem szerepel, és egyelőre más korabeli forrásból
sem került elő a település katonáskodóira vonatkozó adat.
Kisgéres (Község az egykori Zemplén vármegye Bodrogközi járásában, ma Malý Horeš
Szlovákiában, a Kassai kerület Tőketerebesi járásában, az EGTC alapító tagja.)
1704-ben Kis Géres írásmóddal szerepel, nyolc katonát írtak össze, közülük azonban többen
is hazaszöktek a táborból:
BERES ANDRÁS (Lóczy András gyalogezredében, a királyhelmeci Fábián Miklós
századában szolgált)
TOOHATY (Tóháti) MIHÁLY (Lóczy András gyalogezredében, a királyhelmeci Fábián
Miklós századában szolgált)
JÓVÉR ISTVÁN (Lóczy András gyalogezredében, a királyhelmeci Fábián Miklós
századában szolgált)
BERTA ISTVÁN (Lóczy András gyalogezredében, a királyhelmeci Fábián Miklós
századában szolgált, de hazaszökött)
TÖRÖK FERENC (Lóczy András gyalogezredében, a királyhelmeci Fábián Miklós
századában szolgált, de ő is hazaszökött)
THOTT MÁRTON (Bercsényi Miklós palotása volt, de „leszökött”, úgy tűnik, már ő is a
Lóczy András gyalogezredében szolgáló Fábián Miklós századához csatlakozott)
ILLYES GERGELY (Andrássy György lovasezredében, a királyhelmeci Sidai Pál
századában szolgált, de hazaszökött)
FARKAS ISTVÁN (ő is Andrássy György lovasezredében, a királyhelmeci Sidai Pál
századában szolgált, és szintén hazaszökött)
Kiskövesd (Község az egykori Zemplén vármegye Bodrogközi járásában, ma Malý Kamenec
Szlovákiában, a Kassai kerület Tőketerebesi járásában, az EGTC alapító tagja.)
1704-ben Kis Kövesd írásmóddal szerepel, két katonát írtak össze:
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KIS TOTT ISTVÁN (Soós János lovasezredében, a bodrogszerdahelyi Nagy Albert
századában szolgált)
FEKETE MIHÁLY (Lóczy András gyalogezredében, a királyhelmeci Fábián Miklós
századában szolgált)
Kisbári (Község az egykori Zemplén vármegye Sátoraljaújhelyi járásában, ma Malá Bara,
Nagybárival [Veľká Bara] egyesülve Bári [Bara] településrésze, adatait lásd ott.)
Kistárkány (Község az egykori Zemplén vármegye Bodrogközi járásában, ma Malé Trakany
Szlovákiában, a Kassai kerület Tőketerebesi járásában, az EGTC együttműködő partnere.)
Az 1704. évi vármegyei összeírásban nem szerepel, de Károlyi Sándor tábornagy 1706. évi
mustrakönyvében több helyen is megtalálható Kis Tarkány, K. Tarkány írásmóddal, ekkor
négy katonát írtak össze:
Báró SENNYEY FERENC (Egy mezei lovasezred tulajdonosa és parancsnoka, egyben az
alakulat első századának főhadnagya volt, kitöltött személyi adatai szerint ekkor
nős, 38 éves; lakhelyeként Kis Tarkányt tüntették fel. Ha ez az adat helytálló,
akkor bátyjától, Sennyey Istvántól eltérően ő nem a battyáni kastélyban, hanem itt
tartotta rezidenciáját)
HARTYÁNJ ISTVÁN (Kenyheczy János lovasezredében, a Kerekes László vezette 5.
században szolgált tizedesként, az első tized élén; nőtlen, 35 éves, 1 kardja, 2
pisztolya és 1 alkalmas lova van)
SÜTŐ ISTÓK (Kenyheczy János lovasezredében, a Kerekes László vezette 5. század első
tizedében szolgált; nőtlen, 20 éves, 1 kardja, 2 pisztolya és 1 alkalmas lova van)
HORVÁT GYURKA (Kenyheczy János lovasezredében, a Kerekes László vezette 5.
század 4. tizedében szolgált; nőtlen, 25 éves, 1 kardja, 1 karabélya és 1 alkalmas
lova van)
Kisújlak (Község az egykori Zemplén vármegye Bodrogközi járásában, ma Nová Vieská pri
Bodrogu, 1964-ben Szomotorhoz [Somotor] csatolták, adatait lásd ott.)
Láca (Község az egykori Zemplén vármegye Bodrogközi járásában, 1950/51 óta Lácacséke
része, adatait lásd ott.)
Lácacséke (1950-ben Láca és Cséke egyesítésével létrejött, 1951-től Lácacséke néven
szereplő község Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, ma a Cigándi járáshoz tartozik, 2015 óta
az EGTC tagja.)
Cséke 1704-ben Cséké alakban szerepel, két katonát írtak össze:
N. HORVÁT JÁNOS (nemes ember, Andrássy György lovasezredében, a királyhelmeci
Sidai Pál századában szolgált)
NAGY JÁNOS (Parlagi Péter századában szolgált, ezredét nem nevezték meg, s az
összeírás egyéb helyein ellentmondó adatok vannak Parlagiról: hol Berthóty
Ferenc, hol pedig Szemere László főhadnagyaként említik)
Láca 1704-ben Lácza néven szerepel, egyetlen katonát írtak össze:
SZABÓ ISTVÁN (Berthóty Ferenc lovasezredében, Parlagi Péter századában szolgált, az
összeírás idején otthon tartózkodott)
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Ladmóc (Község az egykori Zemplén vármegye Sátoraljaújhelyi járásában, 1904 után
hivatalos magyar neve Ladamóc lett, de ez nem tudott gyökeret verni, ma Ladmovce
Szlovákiában, a Kassai kerület Tőketerebesi járásában, az EGTC alapító tagja.)
Zemplén vármegye 1704. évi összeírásában nem szerepel, de Károlyi Sándor tábornagy 1706.
évi mustrakönyvében Ladnocz, Ladmacz és Lagmacz alakban is megtaláljuk, ekkor nyolc
katonát írtak össze:
KOVÁCS GYÖRGY (Kenyheczy János lovasezredében, a Fekszi János vezette 6.
században szolgált tizedesként, az első tized élén; nőtlen, 30 éves, 1 kardja, 2
pisztolya és 1 alkalmas lova van)
BÖKÉNY FERENC (Kenyheczy János lovasezredében, a Fekszi János vezette 6. század
első tizedében szolgált; nőtlen, 35 éves, 1 kardja és 1 alkalmas lova van)
SÁNDOR GECZY (= GERGELY!) (Kenyheczy János lovasezredében, a Fekszi János
vezette 6. század első tizedében szolgált; nőtlen, 30 éves, 1 kardja, 1 pisztolya és 1
alkalmas lova van)
OLÁH PÉTER (Kenyheczy János lovasezredében, a Fekszi János vezette 6. század 2.
tizedében szolgált; nőtlen, 28 éves, 1 kardja, 1 pisztolya és 1 alkalmas lova van)
VARGA MIHÁLY (Kenyheczy János lovasezredében, a Fekszi János vezette 6. század 2.
tizedében szolgált; nőtlen, 45 éves, 1 kardja, 1 pisztolya és 1 alkalmas lova van)
NAGY LÁSZLÓ (Kenyheczy János lovasezredében, a Fekszi János vezette 6. század 3.
tizedében szolgált; nem tartózkodott az alakulatnál: betegsége miatt otthon volt)
DEVAI MIHÁLY (Kenyheczy János lovasezredében, a Fekszi János vezette 6. század 3.
tizedében szolgált; nem tartózkodott az alakulatnál: betegsége miatt otthon volt)
KOZMA ISTVÁN (Kenyheczy János lovasezredében, a Fekszi János vezette 6. század 3.
tizedében szolgált; nem tartózkodott az alakulatnál, de távollétének okát nem
jegyezték fel)
Luka (1927 óta Bodroghalom, adatait lásd ott.)
Nagybári (Község az egykori Zemplén vármegye Sátoraljaújhelyi járásában, ma Veľká Bara,
Kisbárival [Malá Bara] egyesülve Bári [Bara] településrésze, adatait lásd ott.)
Nagykövesd (Község az egykori Zemplén vármegye Bodrogközi járásában, ma Veľký
Kamenec Szlovákiában, a Kassai kerület Tőketerebesi járásában, az EGTC alapító tagja.)
1704-ben Nagy-Kövesd írásmóddal szerepel, két katonát írtak össze:
BARTA JÁNOS (Lóczy András gyalogezredében, a királyhelmeci Fábián Miklós
századában szolgált)
SZECSY SÁMUEL (Parlagi Péter századában szolgált, ezredét nem nevezték meg, s az
összeírás egyéb helyein ellentmondó adatok vannak Parlagiról: hol Berthóty
Ferenc, hol pedig Szemere László főhadnagyaként említik)
Nagytárkány (Község az egykori Zemplén vármegye Bodrogközi járásában, ma Veľké
Trakany Szlovákiában, a Kassai kerület Tőketerebesi járásában, az EGTC együttműködő
partnere.)
1704-ben Nagy Tárkány írásmóddal szerepel, 16 katonát írtak össze:
SZABÓ ANDRÁS (Soós János lovasezredében, Kerekes László századában szolgált)
TEGLÁS JÁNOS (Soós János lovasezredében, Kerekes László századában szolgált)
VÁSZON PÁL (Andrássy György lovasezredében, a királyhelmeci Sidai Pál századában
szolgált)
SER-FŐZŐ ANDRÁS (Andrássy György lovasezredében, a királyhelmeci Sidai Pál
századában szolgált)
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SER-FŐZŐ MÁRTON (Andrássy György lovasezredében, a királyhelmeci Sidai Pál
századában szolgált)
BARÁNYI LÁSZLÓ (az összeírás szerint „Gyüre seregében” szolgált, Gyüre István
főhadnagyot azonban az összeírás hol Lóczy András, hol pedig Esze Tamás
tisztjeként említi, mindkét alakulat gyalogezred volt, az ellentmondás vélhetően
úgy oldható fel, hogy Gyüre István Lóczy alatt kezdte a szolgálatot, és később állt
Esze ezredébe. Annyi bizonyos, hogy 1706-ban már Esze főhadnagya volt.)
FAKO MIKLÓS (Soós János lovasezredében, Kerekes László századában szolgált)
Vajda Miklós (Soós János lovasezredében, Kerekes László századában szolgált)
GUNÁR JÁNOS (Soós János lovasezredében, Kerekes László századában szolgált)
TZIGÁNY ISTVÁN (Soós János lovasezredében, Kerekes László századában szolgált)
N. ZARNOCZI ISTVÁN (nemes ember, Soós János lovasezredében, Kerekes László
századában szolgált)
N. KASZA GYÖRGY (nemes ember, Soós János lovasezredében, Kerekes László
századában szolgált)
N. SZABÓ ANDRÁS (nemes ember, Soós János lovasezredében, Kerekes László
századában szolgált; NB. kérdés, hogy különböző személy-e a nagytárkányi
névsor élén álló, ugyanebben a században szolgáló Szabó Andrástól, vagy tévesen
ismétlődik a név)
N. KORCSMA FERENC (nemes ember, Soós János lovasezredében, Kerekes László
századában szolgált)
TÓTT JÁNOS (alakulatát nem tudták megnevezni az összeírók)
Nemes BERTOK ISTVÁN (alakulat nélkül szerepel az összeírásban)
Örös (Község az egykori Zemplén vármegye Bodrogközi járásában, ma Strážne
Szlovákiában, a Kassai kerület Tőketerebesi járásában, szlovákiai hivatalos magyar neve
adminisztrációs hiba folytán Őrös, az EGTC együttműködő partnere.)
1704-ben is Örös írásmóddal szerepel, két katonát írtak össze:
PAÁL MIHÁLY (Alakulatát nem tudták megnevezni, csak annyit, hogy „Oda fel van”)
POSA FERENC (Fejérpataky János ezredében szolgált, századát nem tudták megnevezni)
Révleányvár (Község az egykori Zemplén vármegye Bodrogközi járásában, ma BorsodAbaúj-Zemplén megye Cigándi járásához tartozik, 2015 óta az EGTC tagja.)
Zemplén vármegye 1704. évi összeírásában nem szerepel, de Károlyi Sándor tábornagy 1706.
évi mustrakönyvében Ljánvár alakban megtaláljuk, ekkor egy katonát írtak össze:
LJÁNVÁRI MIHÁLY (Nádaskay György lovasezredében, az Ugróczy Pál vezette 3. század
3. tizedében szolgált; nős, 35 éves, az összeírás idején alakulatától távol volt)
Szomotor (Község az egykori Zemplén vármegye Bodrogközi járásában, ma Somotor
Szlovákiában, a Kassai kerület Tőketerebesi járásában, az EGTC alapító tagja.)
1704-ben is Szomotor írásmóddal szerepel, három katonát írtak össze:
NYARADI MIKLÓS (Bercsényi Miklós „udvari seregében” szolgált)
THOTT LUKÁCS (Lóczy András gyalogezredében, a királyhelmeci Fábián Miklós
századában szolgált)
BERCZELLY JÁNOS (Lóczy András gyalogezredében, a királyhelmeci Fábián Miklós
századában szolgált)
1943-ban (tehát a bécsi döntést követő magyar fennhatóság idején) Szomotorhoz csatolták az
addig önálló Bodrogvécset, s az egyesült település 1945-ig Szomotorvécs néven szerepelt.
Ma is Szomotor településrésze, szlovák neve Véč.
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1704-ben Vécs névalakkal szerepel, s hét katonát írtak innen össze:
MÁTÉ MIHÁLY (Soós János lovasezredében, Fekszy János századában szolgált, az
összeírás idején otthon tartózkodott)
MÁTÉ JÁNOS (Soós János lovasezredében, Fekszy János századában szolgált, az
összeírás idején otthon tartózkodott)
GÖNCZE ISTVÁN (Soós János lovasezredében, Fekszy János századában szolgált, az
összeírás idején otthon tartózkodott)
MAKOS JÁNOS (Soós János lovasezredében, Fekszy János századában szolgált, az
összeírás idején otthon tartózkodott)
LENGELY MIHÁLY (Soós János lovasezredében, Fekszy János századában szolgált, az
összeírás idején otthon tartózkodott)
GÖNCZE PÉTER (Zócsay századában szolgált)
BUJDOSÓ GYÖRGY (Lóczy András gyalogezredében, a királyhelmeci Fábián Miklós
századában szolgált a „Fel-földön”)
1964 óta Szomotorhoz tartozik az egykor önálló Kisújlak (Nová Vieská pri Bodrogu) is.
1704-ben Kis-Ujlak írásmóddal szerepel, s hat katonát írtak innen össze. Mindnyájan
Bercsényi Miklós táborában voltak előbb, majd onnan lejővén, Esze Tamás gyalogezredébe,
Gyüre István századába álltak be:
TÓTT LUKÁCS
SZOHONNAI MIKLÓS
IVANKO PÁL
SZÁNTA ISTVÁN
THOTT GERGELY
JUHÁSZ GYÖRGY
Szőlőske (Község az egykori Zemplén vármegye Sátoraljaújhelyi járásában, ma Viničky
Szlovákiában, a Kassai kerület Tőketerebesi járásában, az EGTC alapító tagja.)
1704-ben is Szőlőske néven szerepel, hat katonát írtak össze:
GERESI ISTVÁN (Soós János lovasezredében, az összeírás szerint „Bajzát seregében”
szolgált, megállapítható azonban, hogy a Nagytoronyán lakó Bajzát András
Gulyás György vicehadnagya volt, helyesen tehát Gulyás György százada
értendő)
JUHÁSZ GYÖRGY (Soós János lovasezredében, az összeírás szerint ő is „Bajzát
seregében”, azaz Gulyás György századában szolgált)
SIGÁN ISTVÁN (Soós János lovasezredében, az összeírás szerint ő is „Bajzát seregében”,
azaz Gulyás György századában szolgált)
TÖRÖK ISTVÁN (a „talpasok” között, azaz gyalogosként szolgált Bercsényi táborában, de
alakulatát nem tudták megnevezni)
KETSKÉS ANDRÁS (a „talpasok” között, azaz gyalogosként szolgált Bercsényi táborában,
de alakulatát nem tudták megnevezni)
KIS JÁNOS (a „talpasok” között, azaz gyalogosként szolgált Bercsényi táborában, de
alakulatát nem tudták megnevezni)
Tiszacsermely (1948-ban Tiszakarád külterületi részeiből alakult község, ma Borsod-AbaújZemplén megye Cigándi járásához tartozik, az EGTC alapító tagja.)
A kuruc időkben még nem létező település egykorú története Tiszakarádéval közös, lásd az
ottani adatokat is.
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Tiszakarád (Község az egykori Zemplén vármegye Bodrogközi járásában, ma BorsodAbaúj-Zemplén megye Cigándi járásához tartozik, az EGTC alapító tagja.)
1704-ben Karad néven szerepel, hat katonát írtak össze:
KONCZ MIHÁLY (Ibrányi László ezredében, Kakas István századában szolgált)
AMBOK ISTVÁN (Ibrányi László ezredében, Kakas István századában szolgált)
JUHÁSZ ANDRÁS (alakulatát nem tudták megnevezni)
KEREK-GYÁRTÓ FERENC (Ibrányi László ezredében, Kakas István századában szolgált)
BALKA GYURKA (alakulatát nem tudták megnevezni)
TÖRÖK ISTVÁN (Ibrányi László ezredében, Kakas István századában szolgált)
Zemplén (Község, illetve hajdan mezőváros az egykori Zemplén vármegye Sátoraljaújhelyi
járásában. A megye névadó településeként már az Árpád-korban ispánsági központ volt, s a
kora újkorban is betöltötte a megyeszékhely szerepét, itt épült fel az első, ma is álló
megyeháza. Ma Zemplín Szlovákiában, a Kassai kerület Tőketerebesi járásában, az EGTC
alapító tagja.)
1704-ben Zemplény néven szerepel, mezővárosi rangját (oppidum) és népesebb voltát jól
mutatja, hogy 23 katonát írtak össze:
ZÓCSAI ISTVÁN (Andrássy György lovasezredében, a királyhelmeci Sidai Pál
századában szolgált)
BACAI ISTVÁN (Andrássy György lovasezredében, a királyhelmeci Sidai Pál századában
szolgált)
TÖRÖK GÁBOR (Andrássy György lovasezredében, a királyhelmeci Sidai Pál századában
szolgált)
MIHÁLY MESTER (Andrássy György lovasezredében, a királyhelmeci Sidai Pál
századában szolgált)
HORVÁTH ISTVÁN (Andrássy György lovasezredében, a királyhelmeci Sidai Pál
századában szolgált)
OLÁH MIHÁLY (Andrássy György lovasezredében, a királyhelmeci Sidai Pál századában
szolgált)
DOBOKAI JÁNOS (Andrássy György lovasezredében, a királyhelmeci Sidai Pál
századában szolgált)
SZŰCS SAMU (Andrássy György lovasezredében, a királyhelmeci Sidai Pál századában
szolgált)
SZIKSZAI ANDRÁS (Andrássy György lovasezredében, a királyhelmeci Sidai Pál
századában szolgált)
NAGY MÁTYÁS (Andrássy György lovasezredében, a királyhelmeci Sidai Pál
századában szolgált)
NAGY MÁRTON (Soós János lovasezredében, Kerekes László századában szolgált)
NAGY MIHÁLY (Soós János lovasezredében, Kerekes László századában szolgált)
PÁSZTOR MIHÁLY (Soós János lovasezredében, Kerekes László századában szolgált)
JÁNOS DEÁK (az összeírás szerint Zócsai századában szolgált, Bercsényi Miklós mellett,
de ezt az alakulatot nem tudjuk azonosítani, nem kizárt, hogy a település
névsorának élén szereplő Zócsai Istvánról van szó, s akkor Andrássy György
lovasezredében a királyhelmeci Sidai Pál százada értendő)
LECAI (LETAI?) PÉTER (ő is Zócsai századában szolgált Bercsényi Miklós mellett)
THÓTT LÁSZLÓ (ő is Zócsai századában szolgált Bercsényi Miklós mellett)
PATAKI ISTVÁN (ő is Zócsai századában szolgált Bercsényi Miklós mellett)
NAGY GYÖRGY (ő is Zócsai századában szolgált Bercsényi Miklós mellett)
THOTT MIKLÓS (ő is Zócsai századában szolgált Bercsényi Miklós mellett)
GYARMATI GYÖRGY (ő is Zócsai századában szolgált Bercsényi Miklós mellett)
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BUZDOR ANDRÁS (ő is Zócsai századában szolgált Bercsényi Miklós mellett)
KUPAI MÁRTON (ő is Zócsai századában szolgált Bercsényi Miklós mellett)
UBRESI PÁL (ő is Zócsai századában szolgált Bercsényi Miklós mellett)
Zemplénagárd (Község az egykori Zemplén vármegye Bodrogközi járásában, ma BorsodAbaúj-Zemplén megye Cigándi járásához tartozik, 2015 óta az EGTC tagja.)
1704-ben Agard néven szerepel, öt katonát írtak össze:
RÁCZ MIHÁLY (Lóczy András gyalogezredében, a királyhelmeci Fábián Miklós
századában szolgált)
DIENES MIKLÓS (Lóczy András gyalogezredében, a királyhelmeci Fábián Miklós
századában szolgált)
TÖKE GERGELY (Lóczy András gyalogezredében, a királyhelmeci Fábián Miklós
századában szolgált)
DAMOCSI ISTVÁN (Lóczy András gyalogezredében, a királyhelmeci Fábián Miklós
századában szolgált)
BALOG MIKLÓS (Andrássy György lovasezredében szolgált)
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