
NOV AKI GYULA 

NYERGESÚJFALU ÉS MUZSLA (KARVA) - CSENKE-PUSZTA 
KURUC KORI ERŐDJE 

A Rákóczi-szabadságharcról nagyszámú egykorú írás maradt ránk, jelentős részben 
közzétételük is megtörtént. A történészek a kuruc-labanc háborút már sok szempontból, 
részletesen feldolgozták. A harcok során felhasznált és tovább fejlesztett, korábbi erede
tű várak, illetve az akkor újonnan készített sánc várak, sáncok sűrűn előfordulnak az egy
korú írásokban, de történeti és helyszíni feldolgozásukra még kevés példa akad.1 Az 
alábbiakban két, már több helyen megjelent, hosszabb-rövidebb közleményből ismert erőd, 
illetve sáncvár történetével és ma is látható maradványaival foglalkozom. A kuruc-labanc 
harcok történetéből csak a vizsgált területtel kapcsolatos eseményeket veszem sorra. 

1703 második felében a szabadságharc jelentős sikereket ért el az ország északi része
in. A jelentősebb városok, várak - Korpona, Szécsény, Zólyom, Besztercebánya, Léva, 
Szepes vára, stb. - kuruc kézre kerültek. 1704-ben folytatódtak az eredményes hadműve
letek, elesett Tokaj, Murány vára. 1704. november 6-án Bottyán Érsekújvárt foglalta el,2 

ez a jelentősen kiépített vár a következő években is kuruc kézen maradt, és a felkelők 
egyik legfontosabb bázisává lett. 

A Dunántúl akkor még császári uralom alatt volt, ám 1704 elejétől a kurucok 
Dunaföldvártól Pozsonyig, ha gyakran csak rövid időre is, mindenütt feltűntek a Duna 
bal partján.3 Ekkor lépett be a történetünkbe Karva környéke.4 Sok adattal rendelkezünk, 
de azok mozaikszerűen, többnapos, vagy többhónapos szünetekkel követik egymást. Ér
sekújvár ostromakor Bottyán a Dunát a bal parton Karvánál és feljebb, a Zsitva folyó 
torkolatánál, ágyúkkal elzárta. Tudunk arról, hogy Muzslán is táborozott,5 valószínűleg 
ott akart átkelni 1704. november 18-án és 20-án, de a jobb partot őrző császáriak meg
akadályozták terve végrehajtásában.6 

1705 januárjában Bottyán Muzslán ágyúkra várt,7 majd a befagyott Dunán átkelve a 
császári kézen lévő Esztergom ellen intézett sikertelen támadást.8 Február 20-án Károlyi 
Sándor dunántúli portyára indult, és seregével Karvánál kelt át a Duna jegén a jobb part
ra.9 Május végén Bercsényi Miklósban már felmerült a terv, hogy Karvánál sáncot emel
tessen.10 Felépüléséről nincs adat június 13-án viszont azt írta Rákóczinak, hogy hír sze-

1 Csorba 1991.; Nováki 1996., 2004. 
2 Rákóczi emlékiratai 1978. 344. o., 28. jegyzet. 
3 Bánkúti 1975.26.0. 

Az egykorú írásokban és a történeti feldolgozásokban többnyire „karvai" sáncot, erődöt, átkelőt („passust") 
említenek. Ez azonban nem Karva (Kravany) községre értendő, hanem az attól keletre 3 km-re, a Duna bal partján 
fekvő Csenke-pusztára (Čenkov, amely jelenleg Mužla határába esik), vagy a nyergesújfalusi erődre. „Karva" és 
„Neudorf ' (Nyergesújfalu) összekeverésére már Lemaire is rámutatott (Lemaire 1973. 225. o.) 

5 Villányi 1892. 167. o. 
6 Bánlaky 1941. 169.0. 
7 AR IV. 319. o. (1705. január 27.) 
8 Villányi 1892. 167. o. 
9 Rákóczi emlékiratai 1978. 349-350. o. 
10 AR IV. 537. o. (1705. május 23.) 
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rint győri, komáromi sajkások készülnek le a Dunán hajókkal, hogy „az mi hidunkat" le
rontsák, és valamilyen tüzes szerszámos hajót is készítenek Győrött, hogy a hídnak 
eresszék. Felmerült annak a lehetősége is, hogy gyalogságot akarnak Esztergomba vin
ni.11 A szóban forgó híd helyét nem ismerjük, Karvánál később építettek hidat. 

Bottyán augusztus l-jén ismét Karvánál volt, Rákóczi rábízta a dunai átkelő védel
mét.12 A generális november 4-én sikeres dunántúli hadjáratba kezdett, de ezúttal nem 
Karvánál, hanem a másik fontos átkelőhelynél, Dunaföldvárnál kelt át a Dunán. Közben 
a kurucok 1705. november 25-től ostromzár alá vették Esztergomot. Az ostromra 1706. 
február 10-én került sor, de a császáriak visszaverték azt. 1706. április 13 -július 24. 
között fegyverszünetet kötöttek, Rákóczi azonban Des Alleurs márkival együtt tervbe 
vette Esztergom bevételét, hogy biztosítsa a Dunán való átjárást. Április végén Lemaire 
francia hadmérnököt bízta meg, derítse ki, hol volna alkalmas hely híd építésére. 

Lemaire jelentette, hogy Esztergomtól jó mérföldnyire meredek szikla emelkedik a 
folyóparton, és azon erődöt lehetne építeni. A szikla lábánál, a fent építendő erőd ható
sugarában a Duna partja sík, tehát alkalmas a hídverésre. Közvetlenül mellette a dombok 
mély völgyet zárnak körbe, ahova csapatokat és muníciót lehet elhelyezni. A tervezett 
erőd oltalma alatt, a szikla lábánál halad el a Komárom felé vivő országút. Néhány emel
kedő miatt ugyan előretolt állásokat is kell majd építeni, de azok összeköttetése az erőd
del könnyen biztosítható. (A leírás egyértelműen Nyergesújfalura utal.) Rákóczi Bercsé
nyi, Forgách és Des Alleurs kíséretében szemlélte meg a helyet, és mindjárt elhatározták 
az erőd megépítését, aminek olyan erősnek kellett lennie, hogy ha Esztergom ostromakor 
fordulat állna be, akkor is védelmet nyújtson.13 Lemaire bemutatta a tervet, és a munkák 
megkezdődtek. Először a híd összeállításán dolgoztak.14 

11 AR IV. 569. o. (1705. június 13.) 
12 Villányi 1892. 169. o. 
13 Lemaire 1973. 221-222. o. 

Lemaire 1973. 222. o. 
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Lemaire közben, az ostromra való előkészület keretében, Esztergom várát is meg
vizsgálta. Úgy tervezték, hogy a hidat Karvánál készítik el, leúsztatják Esztergomig, és 
ott állítják össze. A faanyag már megérkezett.15 Esztergom és Párkány között egyelőre 
csak két hajó biztosította a közlekedést, ami igen lassú volt.16 

A nyergesújfalusi erődöt, röviden, emlékirataiban is leírta Rákóczi: a sáncnak a hídfőt 
kellett védenie és egy hadtestet fedeznie. Az említett helyen, két meredek, cukorsüveg 
alakú magaslatnál, cölöpakadályokkal ellátott „zársáncot" emeltetett. A harmadik, a Du
na partján húzódó magaslatnál is „jó tábori erődöt" építtetett. Ásás közben sok emlékre 
és feliratra találtak, amik jelezték, hogy Marcus Aurelius idejében a hely egy légió el
sáncolt táborhelye volt. Minthogy az erődítési művek háromszöget képeztek, az általuk 
közrezárt tér elég tágas volt arra, hogy a sereg tábort üthessen. A tutajok készen álltak, 
úgy hogy kellő időben vízre lehetett bocsátani azokat a híd veréshez.17 

1706. május 14-én Bottyán jelentette Bercsényinek, hogy „a Duna mellyéki sánc na
gyobbrészt már készen vagyon," s hogy Révay Gáspár és Géczy csapatai a helyszínen 
vannak, amíg a munkák be nem fejeződnek.18 A hídhoz szükséges fát Sellyén gyűjtik 
össze, onnan szállítják Karvára, vasmacskákat és köteleket is küldenek.19 Május végén,20 

majd július elején további fák, vasmacskák érkeztek a hídépítéshez.21 Július közepén a 
neszmély i lakosoknak megparancsolták, hogy a hídhoz és a hajók tömítésére vigyenek 
két szekér famohát.22 Ezzel egy időben Dunaföldvárnál is hídépítés folyt és felmerült, ha 
Karvánál nem szükségesek a mesteremberek, menjenek a földvári híd kötésére.23 Július 
vége felé a karvai híd elkészült, 27-én a kuruc sereg zöme átkelt a Dunán és körbevette 
Esztergomot. Az ostromhoz szükséges nehéztüzérség átszállításához azonban a híd 
gyenge volt, ezért az ágyúkat a párkányi parton állították fel, az esztergomi várral szem
ben.24 Közben a nyergesúj fal us i erőd is elkészült, Rákóczi Georges Chassant francia bri-
gadérost tette parancsnokká. A kurucok létszáma az erődben 1500 fő volt.25 Karvánál, a 
Duna bal partján, Esterházy Antal serege állt készenlétben.26 Rákóczi augusztus 5. és 
szeptember 20. között az esztergom-párkányi táborban tartózkodott.27 

15 AR V. 110. o. (1706. április 24.) 
Lemaire 1973. 227. o. 
Rákóczi emlékiratai 1978. 378. o. Említ egy „harmadik magaslatot a Duna partján" ahova ugyancsak emel

tek erődöt. Ez valószínűleg azonos a magaslati erőd alatt, közvetlenül a Duna-part melletti „Kissánc-heggyel", 
amelyet azonban már teljesen beépítettek, ezért nem vizsgálható. Horvúth-Kelemen-Torma (1979) 275. o.) 

™ Thaly 1905. I. 187.0. 
19 AR V. 125. o. (1706. május 20.) 
20 AR V. 139. o. (1706. május 29.) 
21 Thaly 1901. 410. o. (1706. július 6.) 
22 Thaly 1901. 410. o. (1706. július 6., 15.) 
23 AR I. 569. o. (1706. július 23.); Búnkúti 1969. 138. o. 
24 Rákóczi emlékiratai 1978. 379. o. 
25 Thaly 1905. I. 84. o.; Bánlaky 1941. 362-363. o. 

AR I. 567. o. (1706. július 17.); TT 
Rákóczi emlékiratai 1978. 497. o. 

26 AR I. 567. o. (1706. július 17.); Thaly 1901. 3. o. 
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1706 augusztusában Bottyán visszaérkezett Nyugat-Magyarországról, hogy a Duna 
jobb partján fedezze Esztergom ostromát.28 Szeptemberben aztán felgyorsultak az ese
mények. Almásról Csajágit is „a hídnál lévő sáncokhoz" rendelte Rákóczi.29 Hajókon 
400 hajdú és 3 tarack is érkezett Karvához.30 Szeptember 14-én vihar szakította el a 
karvai hidat, Esterházy Antal hadainak egy része a bal parton állomásozott, a másik ré
sze vezető nélkül maradt a jobb parton. Tizenhatodikára azonban újra összekötötték a 
hidat.31 Különböző falvakhoz parancsok mentek, hogy minél többen jöjjenek ehhez a 
munkához,32 és még az Esztergom körüli csapatoktól is kértek 12 kötelet és 10 vasmacs
kát.33 A híd újból elkészülvén, éjjel a generális (Esterházy Antal) is átkelhetett seregével a 

z s Thaly 1905.1. 84. o.; Bánlaky 1941. 365. o. 
29 AR I. 669. o. (1706. szeptember 6.) 
30 AR IX. 312. (1706. szeptember 11.) 
31 AR I. 678.; Thaly 1901.438. o. „hídmestert" említ.; Perjés 1954. 174-175. o. 
32 AR I. 678. o. (1706. szeptember 14.); Thaly 1901. 438. o. 
33 Thaly 1901. 439. o. (1706. szeptember 16.) 
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Dunán.34 Gaál András tüzér hadnagyot Érsekújvárba küldték, hogy négy szekér muníciót 
hozasson Nyergesújfaluba. Közben a karvai passus (átkelő) őrizetére rendelt 200 hajdú 
Esztergom mellett rácokkal csapott össze,35 Bottyán pedig a Komáromból kitörő császári 
lovasságot űzte vissza.36 Miután a karvai hidat sikerült ismét összekötni, Rákóczi utasította 
Esterházy Antalt, hogy vasmacskáival, kompjaival és egyéb felszereléseivel együtt indít
tassa lefelé a hidat a sánctól, hogy másnap a vár (Esztergom) alatt átköthessék.37 

A kurucok Esztergom várát 1706. szeptember 19-én foglalták el.38 Az ostrom részle
teire itt nem térek ki. Esztergom alatt, a vár bevétele után, a Karvárói leúsztatott híd is 
elkészült. Ehhez hajók, vasmacskák, kötelek és révészek kellettek.39 Immár a lovasság is 
átkelhetett a folyón.40 Rákóczi ezt a hidat fontosabbnak tartotta, mint az időközben el
vesztett dunaföldvárit.41 

A fejedelem Esztergom bevétele után azonnal, szeptember 19-20-án Kassa felé in
dult, mert ott Rabutin támadása volt várható. Esztergom fő vezényletét kezdetben 
Forgách Simonra bízta,42 aki szeptember 22-én érkezett Karvához,43 később azonban úgy 
rendelkezett, hogy induljon Pozsony felé, amivel el akarta vonni a császáriak figyelmét 
Esztergomról, ahol pedig Bottyánnak és Esterházy Antalnak kellett maradnia.44 Ugyan
akkor a francia Bonafoust nevezte ki a város parancsnokának.45 Forgách ekkor 300 jól 
felszerelt katonát vont ki Nyergesújfaluból, ami ellen Chassant tiltakozott és azt is szóvá 
tette, hogy Forgách olyan német ezredet küldött az erődbe, amelynek katonáit Medgyes 
elfoglalása után erőszakkal soroztak be a kuruc hadseregbe.46 

A Forgách hadmozdulatához fűzött remények azonban nem váltak be. A bécsi hadve
zetés Starhemberget bízta meg Esztergom felszabadításával a kuruc uralom alól. Guido 
Starhemberg szeptember 26-án érkezett Komáromba, s Esztergom elestéről értesülvén 
hidat veretett a Dunán, átkelt a jobb partra és 27-én már a nyergesújfalusi erődhöz ért.47 

Az ostromról Lemaire számol be. Leírása szerint azzal az utasítással érkezett Nyer
gesújfaluba, hogy vizsgálja meg a helyzetet, de az ostromra ne maradjon ott, inkább Esz
tergomban vezesse a vár helyreállítási munkáit. 950 katonát és 250 parasztot említ az 
erődben, akik azonban csak botokkal és kövekkel voltak felfegyverkezve. Szerinte 
Forgách ezeket küldte oda az általa elvitt 300 katona pótlására. 

34 Thaly 1901. 438. o. (1706. szeptember 16.) 
35 AR IX. 307. o. (1706. szeptember 15.) 
36 Thaly 1905.1. 86. o. (1706. szeptember 15.) 
37 AR I. 683. o. (1706. szeptember 17.) 

AR 1.685. o. (1706. szeptember 19.); Heckenast Gusztáv szerint szeptember 17-én (Heckenast 1984.381. o.). 
39 Lemaire 1973. 233. o.; Thaly 1901. 442. o. 
40 AR I. 624. o. (1706. szeptember 20.) 
41 AR I. 621. o. (1706. szeptember 19.) 
42 AR I. 622. o. 
43 Thaly 1901. 442. o. 
44 Thaly 1905.1. 86. o. 
45 Perjés 1954. 178.0. 
46 Lemaire 1973. 234. o. 
47 Feldzüge 1882. 433. o.; Lemaire 1973. 234. o. (tévesen szeptember 20-i dátummal). 
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3. ábra. Nyergesújfalu—Sánc-hegy. A keleti elővédmű. 
(Szabó Tibor felvétele, 2005.) 

Lemaire a 3-4000 emberével Esztergommal szemben táborozó Esterházy Antal tá
bornokhoz ment, hogy 300 katonát kérjen tőle. Esterházy teljesítette a kérést, és a kato
nák letelepedtek a Duna bal partján, Nyergesújfalu erődjével szemben várták a hajókat, 
hogy átkelhessenek az erődhöz. Oda érkezett Újvárról Rivière hadmérnök is, a tüzérség 
ezredese, aki szintén az erődbe igyekezett. Mivel az erős szél miatt nem tudtak átkelni, 
Lemaire kérésére Esterházy táborából 4 hosszú csövű, négyfontos löveget hoztak, hogy 
tűz alá vegyék a császári sereget, amely a nyergesújfalusi erőd mellett egy part menti kis 
völgyben táborozott. 

Chassant végül megkockáztatta egy hajó indítását, melyen 90 ember és a tisztek fog
laltak helyet, de a szél a németek felé sodorta. Ekkor az erődből azokra a császári csapa
tokra tüzeltek, amelyek egy magányosan álló, szögletes őrtorony ellen támadtak, amely 
egy cukorsüveg alakú kiemelkedésen állt, s körülötte 24 láb széles és 14 láb mély árok 
húzódott. A főerőd keleti sarkától keletre, legtávolabb fekvő kiserődről lehet szó; 80 em
ber szolgált benne, nagyrészt német gránátosok, akik közül pár nappal korábban egy ki
szökött. O biztatta Starhemberget a támadásra, mondván, e külső erődítmény német őrei, 
ha tisztes megadásra szólítják fel őket, nem állnak ellen. 

Az ostromlók a közeli (Nyerges)Ujfaluból gerendákat, deszkákat és vesszőnyalábo
kat hurcoltak magukkal, hogy áthatolhassanak az árkon. Az erődből egyetlen golyót sem 
lőttek ki, kinyitották a hátsó kaput, és ahányan voltak, magyarok, németek, mind a nagy 
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4. ábra. Nyergesújfalu — Sánc-hegy. A főerőd délkeleti oldala. 
(Szabó Tibor felvétele, 2005.) 

erődbe menekültek. Starhemberg általános rohamot rendelt el, az egész sereg megindult, 
a gyalogságot a lóról szállt lovasság is támogatta. A mellvéd mögött sorakozó katonák 
odahagyták a falakon kitűzött zászlóikat és visszavonultak a belső várba. 

Chassant katonái sortüzet zúdítottak a belső vár kapuját ostromló két német csapatra és 
egy részüket a Dunába szorították. Sokan a szikla tetejéről a folyóba, vagy az árokba ugrot
tak, de ott is egyre lőtték őket. A császáriak nem tudtak átkelni az árkon, de bekiáltották, 
hogy aki megadja magát, kegyelmet kap. Erre a védők kinyitották a kapukat. A császáriak 
elfoglalták a várat, és az árulókat (az átállt németeket) legyilkolták. Egy óra hosszat folyt 
az öldöklés, Lemaire leírása szerint csak a parasztoknak, nőknek és gyermekeknek ke
gyelmeztek. A halottak száma meghaladta az 1200-at, mindössze 20 ember menekült meg. 
Hárman-négyen átúsztak a Dunát. Chassant-t a császári Schomborn ezredes ejtette foglyul 
és Starhemberg tábornokhoz kísérte, aki már másnap ostrom alá fogta Esztergomot.48 

(Lemaire Esztergom ostromát is részletesen leírta, de arra most nem térek ki.) 
Rákóczi a nyergesújfalusi erőd (vagy ahogy írta: „a karvai szentkereszt sánc") ostro

máról szeptember 28-án az Ipolyság közelében lévő Gyerkről írt Bercsényinek. Úgy ér
tesült, hogy a németek négy battériát állítottak fel és 10 ágyúval lövik az erődöt, ám 
Chassant keményen tartja magát, és mivel a Duna felé szabad a közlekedés, nem szen
ved hiányt semmiben.49 Esztergomnál a biztonság kedvéért a kurucok szétbontották a hi-

Lemaire 1973. 233-236. o. 
AR I. 633-634. o. 
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dat. Rákóczi az ostrom további fejleményeiről az emlékirataiban emlékezik meg: a „szö
kevény" (kurucokhoz átállt) németek feladtak egy „zársáncot," az ellenség a „nagy erődre" 
támadt, ellenállás nélkül elfoglalta azt és az 1300 főnyi őrséget kardélre hányta. Néhány 
úszva menekülő ember jelentette, hogy Chassant, a németek árulását látva, teljesen elvesz
tette a fejét, minden csapatával^ a szakadék szélén álló remêtelakba vonult vissza, arrriFa 
német egyelőre nem támadott meg.50 Az ostrom végét nem említi. 

A történteket a császár szolgálatában álló Lipthay András huszárezredes is leírta. 
Lipthay személyesen vett részt Starhemberg Esztergom visszafoglalására indított akció
jában. Pár évvel később papírra vetett emlékirataiban a nyergesúj falusi erőd ostromáról 
az előzőkhöz hasonlóan emlékezik meg, de néhány adattal kibővítve. Leírása szerint a 
németek másfél napig három irányból lőtték az erődöt, majd fasinákkal (a sáncárkok be
tömésére szolgáló rőzsekötegekkel) indultak rohamra. A védők a sáncokról integettek, 
hogy megadják magukat, fehér zászlót is mutattak, de azzal már elkéstek, a németek be
rontottak és halomra ölték őket. A tábornok parancsára a mintegy 1100 holttestet a Du
nába hányták; 140-en fogságba estek. A védők között talált, kurucokhoz átállt németek 
közül nyolcat a kapu előtt felakasztottak.51 

Az ostromot a helyszíntől távol lévő Forgách Simon is, rövidebben, de lényegében 
ugyanúgy írta le emlékirataiban. O nem helyeselte a „karvai erőd" megépítését, amire 
szerinte a franciák beszélték rá Rákóczit, és úgy vélekedett, jobb lett volna még az ost
rom előtt kiüríteni és feladni az erődöt, akkor nem veszett volna oda a teljes hadifelsze
relés. Forgách szerint, Lemaire leírásával ellentétben, a berontó császáriak nem csak a 
katonákat, hanem a várban talált parasztokat, férfiakat és asszonyokat is legyilkolták.52 

A XIX. századi osztrák történeti munkában ennél is rövidebben, de hasonlóan írnak 
az ostromról. E szerint 6 kis kaliberű ágyúval lőtték az erődöt, de hamar abbahagyták a 
tüzelést és rohamra indultak. A császáriak öldöklését nem említik.53 

Nyergesújfalu erődjét a császáriak nem tartották meg. Bottyán 1706. október 19-én 
Rákóczinak küldött levelében azt írta, hogy a németek „földig rombolták,"54 ugyanezt 
említette Rákóczi is Bercsényinek.55 Starhemberg többnapos ostrom után, 1706. október 
11-én, Esztergom várát is elfoglalta. A várban Bruckenthal ezredes vezetésével kis őrsé
get hagyott, és a sereg nagy részével azonnal a Csallóközbe vonult.56 Nyergesújfalu 
erődje többé nem szerepelt a kuruc szabadságharcban. 

Mivel Esztergom a kis császári erők miatt nem jelentett veszélyt, Karvánál továbbra 
is működött a rév a kurucok kezében. Bottyán már 1706. október 19-én felvetette Rákó
czinak, hogy Csenkénél (a karvai átkelőnél, a Duna bal partján) jó volna új sáncot há
nyatni, hajókat, ladikokat készíttetni,57 mivel továbbra is ott tartózkodott.58 A rév őrségé-

3U Rákóczi emlékiratai 1978. 382. o. 
51 Lipthay 1988. 99-100. o. 
52 Forgách 1973. 501-502. o. 
53 Feldzüge 1882. 433-434. o. 
54 AR IX. 308. o. 
55 AR I. 640. o. 
56 Feldzüge 1882. 437. o.; Thaly 1905.1. 90. o.; Bánlaky 1941. 368. o. 
57 AR IX. 308. o. 
58 AR IX. 313-314. o. (1706. november 12.); Thaly 1879. 285. o. 
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nek 3 tarackja volt,59 a szolgálatban Ebeczky István és Révay Gáspár csapata váltotta 
egymást.60 Végül Rákóczi Bottyánt a Dunántúl parancsnokságával bízta meg,61 a karvai 
passus őrizetét pedig Esterházy Dánielre hagyták.62 Nem sokkal később Wilhelm 
Winkler hajdúit is oda rendelték.63 Bottyán december 13-án - Esterházy Dániel távolléte 
miatt - Ebeczky Istvánnak adta át a karvai vezényletet, majd december 14-15-én 1500-
2000 emberrel átkelt a réven és Tata, illetve Neszmély felé vonult,64 ám december 24-
25-én Kocs és Nagyigmánd között vereséget szenvedett.65 A Karván állomásozó révőr
ségnek továbbra is a Duna ellenőrzése volt a feladata, amit azonban nem tudott maradék
talanul betölteni, mert december végén a rácok is átjutottak a folyón.66 

A Dunától délre, a Dunántúlon a császáriak uralkodtak, de a folyó bal partja a kuru-
coké volt. A karvai passust gyakran említik az egykorú írások, ez azonban nem hidat, 
hanem csupán csónakkal ellátott révet jelentett. 1706 végén, 1707 január-február-már
ciusban különböző kuruc csapatok váltották egymást az őrszolgálatban.67 1707 január 
végén Karva „postérungba" evezőket rendelnek a közeli Köbölkútról.68 Közben többször 
át is keltek a jobb partra;69 élelmiszert, sót és muníciót is szállítottak a réven át.70 Április 
közepén híre ment, hogy a németek hajókkal tervezik a karvai passus megtámadását, 
hogy egyúttal élelmiszert vigyenek Esztergom császári őrségének. A kurucok felkészül
tek erre, tarackot, puskaport és ágyúgolyókat készítettek elő.71 Júniusban 300 hajdú ál
lomásozott Karvánál,72 az őrzés folyamatos volt.73 Június elején Berthóti István utasítást 
kapott, hogy a nagy hajót vagy a Dunán, vagy szétszedve, szekereken vitesse be Újvárra, 
s e munkához rendeljen a karvai révhez 20-25 katonát.74 Június második felében a pas
sus javításáról értesülünk, hogy a dunántúli expedíciók folytatását biztosítsák,75 de nem 
említik, ez milyen munkákat jelentett. 

1707. június 27-én Esterházy Antal látogatta meg a karvai passust, ahova tarackokat 
is küldtek.76 Júliusban az őrség ellátását írták elő,77 és puskaport kértek.78 Augusztus 26-

59 AR IX. 312. o.; Villányi 1891. o. 
611 Thaly 1901. 449. o. (1706. november 12.) 
61 Thaly 1879. 283-284. o. 
62 Thaly 1901. 456. o. (1706. november 20.) 
a Thaly 1901.461.0.(1706. november 29.) 
64Thaly 1879.286.0. 
65 Feldzüge 1882. 440. o. 
66 Thaly 1901. 469. o. (1706. december 31.) 
67 Thaly 1901. 472., 476., 478., 483., 484. 
68 Thaly 1901. 485. 
69Thafy 1865. 131., 133., 148.0.; 1879.366., 373.0.; 1901.483-484.,488-490.,492.,494.,498.,501.,508.,509.o. 
70 Thaly 1901. 494., 497., 526. o. 
71 Thaly 1901. 472., 476., 478., 517., 519., 520. o. 
72 Thaly 1901. 537.0. 
73 Thaly 1901. 538., 542. o. 
74 Thaly 1901. 531.0. 
75 Thaly 1901.543-546. o. 

Thaly 1901. 545. Itt ugyan „karvai sáncot" említenek, de ez elírás, mert a sánc tényleges építése később 
történt. Nem sokkal később ismét „sáncot" említenek Karván (Thaly 1901. 550., 552., 554. o.) 
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án Rákóczi, Esterházy Antal kérdésére, hogy mi legyen a karvai sánccal, azt válaszolta, 
nem szükséges annak felépítése, de ha a dunántúli kapcsolatok miatt mégis szükség mu
tatkozna rá, építtesse fel.79 Október 2-áról is van adatunk arra, hogy őrzik a karvai 
passust.80 November elején Révay Gáspárt utasítják, hogy gyűjtse össze Hont és. Bars 
megye hajdúságát,Jcözülük 30G-at4drldjörr a karvai passüshoz és azok maradjanak is 
ott.81 November végén is említik a passust,82 decemberben pedig az őrségről, az ott átke
lő futárokról, levelekről, kereskedőkről értesülünk.83 

1708 elején gróf Tournon Henrik felesége, Thököly Mária átszállítását segítették 
Karvánál,84 január első napjaiban pedig Bottyán tekintette meg a révőrséget.85 Az átkelőnél 
egy kuruc katona 115 forintot és 3 lovat vett el egy jobbágytól. Esterházy március 13-án 
utasította Szekeres Istvánt, hogy mindent adasson vissza.86 Ugyanakkor Bottyán ismét a 
tervezett új karvai sáncot említi: Bercsényinek küldött levelében „a most emelendő sánc
ban lévő gyalogságnak és a Komárom és Esztergom közötti négy lovascsapatnak" kér 
élelmet.87 Március 21-én ismét a Csenkénél tervezett sánccal kapcsolatban fordul Bercsé
nyihez, és döntését várja.88 Április 21-én Szomód felől Esterházy Antal érkezett Karvához 
és siettette Fodor Lászlót, mielőbb keljen át a Dunán, mert a hadak koplalnak.89 

1708. május első felében Bottyán végül is felépítette a Duna bal partján a karvai sán
cot. 14-én a következőket írta Bercsényinek: „Háromszegletüvé csináltattam a sáncot 
[...], ott a legkeskenyebb a Duna s communicatiója90 az ellenségnek könnyen impedi-
áltathatik.91 Palezátákkal92 körűivettem és a bástyáin mindenütt félölnyire sertés93 fákat 
csináltattam [...] capacitássa háromszáz embernek való leszen." Egy nappal később Rá
kóczinak írt ugyanerről: „Karvánál ez előtt ötödnappal egy jó forma sáncot három szeg
letre, kinek minden szegleti[n] rundér94 vagyon, erigálni95 kezdettem, - már csak három 
nap alatt is perfektióban mégyen,96 mivel feles embert hajtattam körül-belül építésére: az 

77 T/iaty 1901. 550., 554. o. 
78 Thaly 1901. 552. o. (1707. július 14.) 
79 AR II. 87. o. 
80 Thaly 1901. 574., 583. o.; Ekkor ismét „karvai sáncot" említenek (Thaly 1905. 137. o.) 
81 Thaly 1901. 583. o. (1707. november 7.) 
82 Thaly 1901. 588. o. (1707. november 20.) 
83 Thaly 1901. 595-597. o. (1707. december 13.) 
84 Thaly 1901. 614. o. (1708. január9.), 625. o. (január 28.) 
85 

Thaly 1865. 193. o. Thaly tévesen említi a „Csenkevárat," mert annak felépítésére később került sor. 
86 Thaly 1901. 651.0. 
87 AR IX. 470. o. (1708. március 16.) 
88 AR IX. 471-472. o. 
89772a/>>1901.685.o. 

Közlekedése, kapcsolattartása. 
Akadályozható. 

92 
Cölöpsorral. 93, 

Rondella. 
Tüskés. 

94 

95 Építtetni. 
96 Elkészül. 
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árkának közepibe sűrű palizátot, az bástya oldalából kiálló sörtéseket is köröskörül raka
tok; oly erös lészen, hogy ha csak táborostul az ellenség reá nem mégyen, Isten 
oltalmábul, nem féltem. Már is komáromi, esztergomi és budai sajkák kezdték 
impetálni:97 de magam is közel lévén, azonnal visszapuskáztattak, azúlta nem is mutatták 
közelről magukat. Háromszáz emberre való sáncz lészen, több nem is kell belé: körülötte 
vagyon Révay Gáspár Uramnak egy batalioma és Géczi Gábor Colonellus Uram regi
mentje egészben."98 

5. ábra. Muzsla-Csenke-puszta (Mužla-Čenkov) Vilma-kert sáncvára. 
(Hanuliak — Kuzma — Šalkovský 1993. nyomán.) 

Az 1708-ban emelt bal parti karvai sánc is rövid ideig állt fenn, szerepéről keveset tu
dunk. Június 3-án Esterházy Antal Dadról indulva a feleségét kísérte a karvai passushoz a 
Duna jobb partjáig és a réven átkelt a bal parti sánchoz. Ott találkozott Bottyánnal, majd 
visszament a jobb partra és Szomódra ment, Bottyán pedig elkísérte Esterházynét Újvár
ba.99 Június végén Ernyest Pál dragonyos kapitány Karvánál szállította át a portékáját.I(X) A 
karvai parancsnokot figyelmezették, tartózkodjon a „szegénység forspontozásától."101 

Alig egy hónapja készült el a karvai sánc (másként Csenkevár), máris Heister táma
dásától kellett tartani, aki Esztergomba akart élelmiszert szállíttani. Bottyán személyesen 
ellenőrizte, minden rendben van-e.102 Szluha Ferenc a generálisnak írt levelében kifejtet-

Támadni. 
! AR IX. 479^82. o.; Thaly 1905. I. 186-187. o. 
' Thaly 1865. 220. o. 1901. 720 o. 
10 Thaly 1901. 730. o. (1708. június 28.) 

Fuvarozásra való igénybevételétől. Thaly 1901. 735. o. (1708. június 28.) 
)2 Thaly 1905.1. 195., 196. o. (1708. június 13-14.) 
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te, hogy ugyan tartani kell a sáncot, de ha Heister közeledik, ki kellene üríteni. Szerinte 
az ellenség a pusztán hagyott sáncban nem marad meg, és ha el is vinné a paliszádot, el
menetele után pótolni lehetne.103 Bercsényi pedig július 15-én egyenesen arra adott utasí
tást, hogy a sáncot le kell rontani. Bottyánt ez rendkívül bosszantotta, meg is tette az előké
születeket, ám Ujhelyen hú"Lkapott,4iogy győrit komáromrés esztergomi rácok 24 sajkával 
Karva ellen indulnak, ezért Esze Tamás hajdúi közül ötvenet kocsira ültetett, s velük és a 
rendelkezésére álló lovasokkal a karvai sánchoz sietett. Bár a rácok közben már megindí
tották az ostromot, a védők kitartottak. A mellvéd mögött a magyarok nem sebesültek meg, 
a sáncból ágyúval és puskával lőtték a rácokat és németeket, akik közül többen elestek. 
Már két órája tartott az ostrom, a sajkákból tarackkal lőtték a védőket, amikor Bottyán 
megjelent a csapatával. Erre a rácok abbahagyták az ostromot és Komárom felé távoztak. 
A karvai sánc ellen a német többször is támadott, de mindig visszaverték. Bercsényi való
színűleg azért kívánta a sánc lerontását, mert a benne állomásozó 300 gyalogost inkább a 
tervezett vágújhelyi ostromhoz és a sziléziai hadjárathoz kívánta volna felhasználni.104 

Néhány alkalommal még ezután is történik említés az erődítésről:105 Bottyán július 
15-én a Rákóczinak írt levelében nyugtázta a tőle kapott parancsot a karvai sánc lerontá
sára, és beszámolt a sánc elleni német támadásról. Egyúttal kérte, egyelőre ne kelljen a 
sáncot lerontani, mert nagy szükség van rá. Rákóczi azonban két nap múlva megismétel
te parancsát.106 Bottyán végül július 25-én jelentette, hogy a karvai sáncot pár nappal 
előbb lerontatta, de hozzátette, azóta az ellenség sűrűbben és bátrabban jár fel és alá a 
Dunán, félmérföldnyire is kimegy a szárazföldre, elűzi a kuruc őrséget, a falvak veszély
be kerültek.107 Bercsényi szeptember 14-én megírta Rákóczinak, hogy a német a lerontott 
karvai sáncot felhasználta, kijavította és onnan már tarackkal is lőtték a kurucokat.108 

A karvai sáncot ezután többé nem említik, végleges elhagyásának, pusztulásának idő
pontját nem ismerjük. A császári sereg szilárdan tartotta Esztergomot. Heister 1709. 
március végén elrendelte, hogy Kuckländer esztergomi parancsnok hidaltassa át a Dunát 
Párkánynál, a Garam torkolatában hányasson terjedelmes hídfőerődöt, a bényi ó-sánco
kat újíttassa fel és helyezzen őrséget azokba. A kurucok időnként zavarták a munká
kat. m 1709. május elején a császáriak átkötötték a hidat Párkány felé és a Duna bal part
ján a hídfőhöz sáncot is emeltek: észak felé törekedtek, céljuk a még kuruc kézen lévő 
Érsekújvár elfoglalása volt.110 Heister október 7-én érkezett Esztergomba, a párkányi 
hídfőhöz több sereget és tüzérséget rendelt, majd másnap elindult felfelé a Garam jobb 
partján, és 10-én már a zselizi sáncoknál volt.111 A Felvidék északi része is nagyrészt 
császári uralom alatt állt. A karvai átkelőre többé nem volt szükség, a hadmozdulatok 
más területekre tolódtak. 

103 AR IX. 494-495. o. (1708. június 13.) 
104 Thaly 1905.1. 212-213. o. 
105 Thaly 1901. 730. o. (1708. június 21.), 735. o. (június 28.) 
106 AR K . 498-499. o. (1708. július 17.) 
107 AR IX. 502. o.; Thaly 1905.1. 225-226. o. 
108 AR VI. 77. o.; Thaly 1905.1. 213. o., 2. jegyzet. 
109 Thaly 1905. II. 127-129.0. 
110 Thaly 1865. 381., 418.0. 
111 Thaly 1905. II. 264. o. 
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A továbbiakban vegyük sorra a két sáncerőd ma is látható maradványait. Mint fen
tebb láttuk, az egykorú adatok mindkét sáncvár lerombolását említik. A helyszínen 
azonban mindkettőnek nagyon is jól azonosítható, közel teljesen ép maradványait talál
juk. Nyergesújfalu felett a dombtetőn római kori erőd volt,112 amire már Rákóczi is felfi
gyelt. Rendszeres ásatásra még nem került sor a területén, bár leletek már a XVIII. szá
zad óta előkerültek. A központi vár keleti sánca alatt illegális ásatás tárta fel egy 
négyszögletes, 2,8 x 2,4 méter belső méretű torony alapfalait. Az 1930-as években 
Neogrády Sándor,113 1969-ben és 1985-ben Visy Zsolt készített légifelvételt a sáncvár
ról.114 A fotókon a központi vár belső területén épületek körvonalai látszanak, de egyelő
re bizonytalan, hogy római, vagy kuruc kori maradványok-e. (2. ábra,798. o.) A légi
felvételek alapján Soproni Sándor kísérelte meg, hogy rajzban rekonstruálja a római 
tábor körvonalait.115 Az 1969-es légifelvételen az északkeleti elővédmü előtt kb. 20 mé
terre, sűrű, bokros, fás területen rövid, sáncra emlékeztető alakzat látszik. Ez azonban 
egy közelmúltban végzett földmunka eredménye, mert Neogrády felvételén a terület még 
teljesen tiszta, fátlan és sáncnak nyoma sincs. 

A római táborral azonos területen, de nagyobb kiterjedésben, néhány kisebb beásástól 
eltekintve, ma is jó állapotban állnak a kuruc kori erőd sáncai, árkai.116 Központi része 
háromszög alakú, hossza 220, legnagyobb szélessége 130 m. A Dunára néző oldalát 
egyenes szakadék zárja le. Két háromszög alakú, külső előmüve közül az egyik a köz
ponti vár délkeleti oldalától 80 méterre, a másik az északkeleti oldaltól 35 méterre emel
kedik. Valamennyit sánc és külső árok védi. A központi vár északi csúcsa alatt, átlag 40 
méterre, még egy rövid sánc és árok húzódik a szakadékig. 

A központi vár északi sarkában nyolcszögletű, kettős árok vesz körbe egy 20 m átmé
rőjű, kör alakú területet, az árkok átmérője 4-6 m. A kör közepén sekély, 80 cm mély 
mélyedés van, szélei elmosódottak. A légifelvételeken a nyolcszögletű kettős árok még 
ép, azóta azonban több beásás történt, az árkok már több helyen hiányosak. Eredetére 
nincs adatunk, valószínűleg a kuruc korból fennmaradt ágyúállás lehet. 

A központi vár keleti sarkától 130 méterre, délkeletre egy egészen különálló, hegyes 
szögben végződő elővédmü ugrik ki, hossza 35, szélessége 22 m, mély árok veszi körbe. 
Közepén 1896-os millenniumi emlékmű áll. A központi várral egyenes árok köti össze, 
mindkét oldalát alacsony sánc és külső árok kíséri. 

Az egész terület füves, jól áttekinthető, csak az utóbb említett délkeleti, legtávolabbi 
kiserődöt borítja ritkás erdő. A központi erőd északi csúcsa alatt kis barokk kápolna 
alapfalai láthatók. A kápolnát 1731-ben és 1864-ben is említik. Ugyanitt a XVIII. szá
zadban kálvária is volt (ezért nevezték a sáncvárat „szentkereszti sáncnak" is). A kálvá
ria régi keresztjének a helyén ma 186l-es évszámú kőkereszt emelkedik. A kápolna mel-

Hon'áth - Kelemen - Torma 1979. 266-267. o. 
113 Neogrády 1950. 25. ábra; Gerő 1955. 425. ábra; Radnai 1960. 1. ábra 
114 Visy 1989. 40-41., 65-67. ábra, 2000. 40-41., 65-67. ábra. 
115 Soproni 1976. 42. ábra. 

A nyergesúj falusi kuruc kori erődre vonatkozó korábbi irodalomból külön ki kell emelni Hrenkó Pál 
(Hrenkó 1976. 140. o.) és Padányi Lajos (Padányi 2000. 77-83. o.) munkáit. A kuruc kori sáncerődöt 2004. 
május -június -július hónapban mértem fel feleségem segítségével. 
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lett egykor remetelak is állt, a XVIII. században időnként egy-egy remete is lakott ben
ne.117 A remetelakot Rákóczi is említi, az ostromkor a védők egy része oda menekült.118 

A másik erőd maradványai, amelynek történetét fentebb ismertettem, a nyerges-
újfalusi erőddel pontosan szemben, a Duna bal partján, a szlovákiai oldalon, Csenke-
pusztán (Čenkov) találhatók, (5. ábra, 805^ &r) Noharvalamennyi Történeti adat a közeli 
Karva (Kravany) községgel hozza kapcsolatba, most Muzsla (Mužla) határába esik. A 
nyergesújfalusinál jóval kisebb volt. A Duna medrének szélétől pár méterre északkelet -
délnyugat irányú, hosszúkás alakú, alacsony, 2-3 m magas domb emelkedik. Három ol
dala viszonylag ép, de a délnyugati végéből a gátépítéshez földet hordtak el. Szélessége 
100-110 m, hossza jelenleg kb. 250 m, eredetileg legalább 50 méterrel hosszabb lehetett. 
Szlovák régészek 1979-1990 között jelentős ásatást végeztek, a belső terület felét feltár
ták. Az őskori leleteken kívül egy koraközépkori, IX. századi, nagymorvának meghatá
rozott telep maradványai kerültek napvilágra.119 Az északi sarok körül a dombtetőt néhol 
3 m magas sánc zárja le, délnyugat felé eső részét már korábban elpusztították, ezért nem 
tudjuk, ott hol zárta le a területet a sánc. A szlovák kutatók egy 30 m hosszan feltárt, kö
tőanyag nélkül épült, 140 cm magas, 180 cm széles kőfalat is említenek a sáncban. A le
lőhelyet a XI-XII. században „praedium in villa Chenko" név alatt említik, ám - a kuta
tók véleménye szerint - akkor már nem volt erődítve. A fa-föld szerkezetű sáncban egy 
őskori és egy koraközépkori építési periódust különböztettek meg, végső soron azonban 
nincs biztos támaszunk a korára, hol kurucnak,120 hol pedig nagymorva korinak határoz
ták meg.121 A kuruc kori kis erőd bizonyára ugyanezen a dombon volt, erre vall három
szögű alakja is, amit Bottyán leírásában olvashatunk. A sánc részletes ismerete hiányá
ban nem lehet eldönteni a korát, lehet, hogy a kurucok a korábbi sáncot használták fel és 
erősítették meg.122 

117 Padányi 2000. 84-85., 195-196. o. 
118 Rákóczi emlékiratai 1978. 382. o. 

Hanuliak - Kuzma - Šalkovský 1993. 
1 Hanuliak - Kuzma 1983. 397. o. 
Hanuliak - Kuzma - Šalkovský 1993. 181-182. o. 
2004. augusztus 3-án megkíséreltem bejárni, de 

megakadályozta. A sánc több helyen sok beásással bolygatott. 

120 Hanuliak - Kuzma 1983. 397. o. 
121 

122 
2004, augusztus 3-án megkíséreltem bejárni, de az elvadult, rendkívül sürü aljnövényzetű erdő ezt 
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