SAYOYAI JENŐ ÉS A NÁNDORFEHÉRVÁR ELLENI
HADJÁRAT. 1716—17. 1 )
Jutalmazott pályamunka.
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KÖZLEMÉNY.

I.

A nagynevű hadvezernek, Savoyai Jenő herczegnek, III. Károly Bécsben, 1717 május 14-ik napján e szavakkal adta át, azon
kort jellemzőleg, a vezéri pálcza helyett a keresztet: «0, a felfeszített, legyen a legfőbb vezér, te parancsainak végrehajtója: az ő vezérlete alatt győzni fogsz.» A gyémánttal kirakott feszület talapzatán
e szavak állottak: «Jesus Christus,
Generalissimus».

Az volt törekvésem, hogy Savoyai Jenő berezeg 1716—1717-iki hadjáratát hazánkban, az utolsó tatárjárással egybekössem, s ezt ágy történelmi
mint katonai szempontból, lehetőleg új adatok felhasználásával is, megvilágítsam, ami magyar irodalmunkban, ebben az alakban, tudomásom szerint
még eddig megírva nincs.
Forrásokul használtam a következő, részben egykorú m u n k á k a t :
a) «Die grossen Thaten, welche-zu unsterblichem Ruhm Sr. Kaiserl.
und Cathol. Majestät-der durchlaugtigste Held Eugenius Herzog von Sawoyen und Piemont wider den Erb-Feind Christlichen Namens in dem
Königreiche Ungarn Anno 1717. vorsichtig unternommen imd sieghaft aus
geführet, mit wahrhafter Feder beschrieben. Mit röm. Kaiserl. Majest. allergnädigst. Privilegio.» Nürnberg 17. .
•b) «Gespräch im Reiche der Todten, zwischen dem heldenmüthigen
Landgrafen von Hessen Cassel etc. Wilhelm dem Achten, und dem grossen
Helden und Herzogen von Sawoyen, Prinzen Eugen, in welchem die His-
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Királyunknak, a római császárnak, szerencsés választása volt
ez, ha ugyan lehet «választásról» szó akkor, a mikor kétségtelen
hogy Savoyai Jenőhöz hasonlítható hadvezéri tehetség Lotharingi
Károly ideje óta a császár rendelkezésére nem állott.
Savoyai Jenő kora legkiválóbb hadvezére vala. A hadászat
és harczászat elméletében ép úgy, mint azok gyakorlati alkalmazásában egyaránt kitűnő volt, a ki az ellenség fölismert erejét saját hadainak erejével, képességével gondosan összemérte, a ki a
terepviszonyok és a harcz esélyeire befolyással bíró egyéb tényezők beható megismerése után, körültekintő óvatossággal, megfontolva állapította meg terveit, de aztán annál gyorsabb volt elhatározásaiban és azok végrehajtásában. E mellett, bár maga rettenhetetlen bátorságával tünt ki és a saját életével nem sokat gondolt,
ama ritka vezérek köze tartozott, kik csapataikat könnyelműen
soha se koczkáztatták.
Szóval, bírt mindazokkal a kiváló tulajdonokkal, a melyek a
hadtörténelem legjelesebb vezereit ékesítik.
Atyja, Eugen Móricz Savoya-Carignanherczege, már 1673-ban,
midőn Jenő herczeg még csak 10 éves volt, meghalt, és anyja — Mazarin bíbornok unokahuga, — a papi pályára neveltette; de a «petit
Abbé de France» katonai pályára vágyott s midőn a francziák által

torié des gegenwärtigen Kriegs deutlich, ordentlich und unparteiisch erzählet wird. Frankfurt und Leipzig, 1760.»
c) «Istoria del Principe Eugenio die Savoja generalissimo delle armate imperiali» stb. Turin, 1789.
d) «Die Feldzüge des Prinzen Eugen von Savoyen», kiadja a es.
és kir. hadi levéltár XVI. és XVII. kötet, Bécs, 1891.
ej Arneth «Prinz Eugen von Savoyen». Wien 1858. II.
f ) «Kurze Geschichte der Kaiserl. königl. Regimenter, Corps. Bataillons, und anderen Militer-Branchen, von ihrem Ursprung an bis zu Ende
des Feldzugs von 1799». Wien, 1801. Továbbá
g) a Szilágyi István és F. Szathmáry Károly által 1860-ban kiadott
«Szigeti Album»-ban, Szilágyi István által írt «Az utolsó tatárjárás» czímű
munkát.
h) Matuschka Lajos «Der Türkenkrieg 1716—18.» czímü munkához
csatolt okmányokat.
i) Szathmár
Ugocsa, Máramaros vármegyék, a gróf Károlyi és báró
Pere'nyi család levéltárait.

elutasíttatott, bátyját követve, osztrák császári szolgálatba lepett;
20 éves korában már Bécs felmentésénél küzdött s kitűnt a Petronell melletti csatában; ezután résztvett, már mint dragonyos ezredparancsnok, Esztergom bevételeben, mire tábornokká neveztetett ki.
jBuda ostroma alatt a futó árkok megvizsgálásánál kapta első
sebét.
Midőn Esztergomnál, Lotharingi Károly alatt, a török hadsereg nagyrésze megsemmisült, akkor mondta Bádeni Lajos herczeg a csak hamar beteljesült jóslatot: «Savoyai Jenő okos és vitéz
ember, ki idővel nagy hadvezer leend !»
Buda megvételénél, majd az 1687-ik évben Harsánynál (Mohács), a következő évben pedig, már mint altábornagy, Nándorfehérvár alatt harczolt, hol ismét megsebesült.
Ezután 6 évig Olaszországban működött s mint Turin kormányzója, Catinat franczia tábornagy meggyőzője, mindenütt fényesjeleit adta vezéri és államférfiúi képességeinek, hivatottságának.
Már mint tábornagy kapta a francziáktól a meghívást, hogy
lépjen franczia szolgálatba, a mit azonban a herczeg most már
visszautasított. 1697-ben Savoyai Jenőt mint császári fővezért
látjuk Zenta előtt, a hol a törökök fölött szeptember 11-én ama
nagyszerű diadalt aratta, melyben majdnem az egész ozmán hadsereg megsemmisült.
Olaszországba visszatérve, ismét a francziák ellen küzdött;
végrehajtotta 1701-ben remek átkelését az Alpeseken és Carpinál,
Chiarinál s több vár bevételénél, valamint Luzaranál folyvást szaporította babérait.
Nem folytatjuk e fényes hadi pálya leírását, elég ha a fényes
győzelmek közül még a Höchstädt, Cassano ós Turin melletti csatákat emiitjük, továbbá a németalföldi hadjáratot, melyben Oudenarde és Malplaquet mellett győzött és Lille várát bevette, míg
végre a rastatti béke a nagy háborút fényesen befejezte.
Vezéri fényes tehetségeit mi sem jellemzi jobban, mint hogy
valahányszor nem ő volt a fővezér, a császáriak vagy vereseget
szenvedtek, vagy győzelmeik kétesek valának ; de mihelyt Savoyai
Jenő megjelent, a szerencse csillaga ismét ragyogni kezdett.
Tudta ezt I. József, s ezért Savoyai Jenőt méltóságokkal hal-

mozta el; már 1703 óta mint az udvari hadi tanács elnöke működött, majd birodalmi tábornagygyá, a birodalmi hadak fővezérévé,
a titkos tanács elnökévé stb. nevezte őt a császár ki.
A jeles hadvezér katonai életére vonatkozó e néhány nevezetesebb mozzanatot szükségesnek láttam röviden érinteni, hogy
általok most előadandó fegyvertényeit megvilágítsam.
Alig hogy megköttetett a béke Francziaországgal, a porta
haddal támadta meg a velenczei köztársaságot, a melylyel a
császár — saját érdekeben nem tűrhetvén azt, hogy az oszmán hatalom újból megerősödjék — véd- és dacz-szövetséget kötött; a
porta a karlóczai békeszerződóst megszegven a török háború újból
kitört.
Itt kezdődnek Savoyai Jenőnek Magyarországon újabb hadi
tényei. Hazánkban érdemelte ki első sarkantyúit, hazánkban kapta
első sebét s a génius itt övezte halántékát a halhatatlanság babéraival.
Ali-Damad
pasa nagyvezír 200,000 emberével előbb Szalánkeménnól szállott táborba, de azután, Pétervárad ellen irányozván
hadműveletét, a Karlócza melletti sánczok mögött foglalt állást es
1716. jul. 23-án már ott lengett az oszmán lobogó; Savoyai Jenő
60,000 főnyi magyar-német hadai Futtáknál álltak.
Gróf Pálffy János tábornagy, horvátországi bán, huszárjai
már aug. 1-én, a magyar huszár példátlan vakmerősegével rontottak neki a török erődített tábornak, s a négy órai, a Bayreuth és
Gondrecourt vértes-ezredek által vitézül támogatott és általában
mindkét részről nagy elszántsággal folytatott harcz alatt, aszpáhik
hatszor rohantak Pálffy ellen, de minden roham megtört a huszárság
ellentálllásán.
A lovassági ütközet el volt döntve, 400 huszár ós kétszer anynyi török bontotta a csatatért. Ali 20 ezer embere nem bírt Pálify
csekély hadán erőt venni.
Ez a huszárvitézség, a magyar fegyverek eme dicsősége, a
törököket elrémítő bevezetésül szolgált a következő diadalokhoz.
Pétervárad alatt következett a méltó folytatás.
Midőn a péterváradi várparancsnokot, Löffelholtz báró táborszernagyot, a nagyvezír— ki seregével Péterváradhoz közelebb hú-

zódván, az erőd megtámadására az előkészületeket megtette — a vár
feladására felszólította, Savoyai Jenő berezeg azt felelte, hogy «ő
maga viszi meg a választ, hadserege élén». És el is vitte, mert seregével Péterváradnál a Dunán átkelvén, a török tábort 1716. aug.
5-én megtámadta.
Savoyai Jenő serege a Dunán való átkelés után ama sánezvonalban állapodott meg, melyet 22 évvel előbb gróf Caprara tábornagy emelt s mely még mindig «Caprara-sánczok» név alatt
szerepelt. E kettős sánczvonal arczczal keletnek állott s jobb szárnyával a Dunára, balszárnyával Pótervárad erődítésére támasz
kodott; a szárnyak ezen kívül a terep meredeksége miatt nehezen
voltak megközelíthetők.
A török tábor e sánczvonaltól észak-keleti irányban egy
halmon feküdt és a körülállított járművekkel szekérvárrá alakíttatott át.
Savoyai Jenő berezeg gyalogsága nagyobb részét három
harczvonalban — Stahremberg Miksa, Bevern herczeg és Löffelholz — a külső sánczvonal mögött állította föl, míg a belső erődöt
öt zászlóalj szállotta meg. Az erődön kívül annak balszárnyához
csatlakozott Württemberg Sándor herczeg 6 zászlóaljból álló gyalog
dandára, még tovább balra állott föl a lovasság zöme, melyet Pálfy
János gróf tábornagy vezetett, 5 harczvonalban : Nádasdy, Mercy,
Martigny, Falkenstein és Battée alatt. A jobb szárnyat Ebergényi
4 huszár-ezredből álló lovas dandára képezte. A felállítás balszárnyát egy kiterjedt mocsár, jobb szárnyát a Duna védte.
Reggel 7 óra volt, midőn a Württembergi herczeg gyalog dandára a támadást megindította, s ez mindjárt oly sikeres volt, hogy
a törökök 13 löveggel fölszerelt ütege az első rohammal a császáriak kezébe került. Az ugyanekkor előnyomuló lovasság a törökök
lovas tömegeit támadta meg hasonló sikerrel.
A további előnyomulás azonban fennakadt, mert a sánezokból támadásra kivonuló gyalogság, a kivonulás közben rendetlenségbe jutván, a janicsárok által megtámadtatott és nemcsak az
első, de sőt a második sánczvonal mögé vettetett vissza. De ekkor
a balszárny lovasság hátsó csapatai, valamint Savoyai Jenő rendeletére Württemberg gyalogságának nagy resze, a janicsárok jobb
oldalába törnek, s azt visszavonulásra bírják.

A támadás most az egesz vonalon újból megindúlt és a császári sereg föltartóztathatatlanúl nyomúlt a török szekérvárig.
Itt a támadás újból fennakadt, mert a nagy vezír a janicsárok
egy részét összegyűjtvén, a kétségbeesés elszántságával tört a császári középbadra; de ez a török hadsereg sorsát többé meg nem
fordíthatta. A támadó oszlopok minden oldalról benyomultak a
szekérvárba, a török megfutott s Savoyai Jenő hadai déli 12 órára
az oszmán táborhely kellő közepéig hatoltak; 30,000 török holtteste
borította a csatatert, köztök, a vereség tudatában hősies halált kereső nagyvezír, a janicsár-aga, több aga es pasa. A hadi zsákmányt
5 millió forintra becsülték. Alig három héttel később a császári
hadak már Temesvár előtt állottak.
Lari Ahmed szeraszkier 30,000 emberrel megkísérlő a fölmentést, de siker nélkül, s az október 10-én komolyabban megkezdett ostrom következtében okt. 13-án a törökök kitűztek a fehér
lobogót.
Mehmed pasa a várat capitulatio mellett föladta s a 12 ezernyi várőrség fegyvertelenül elvonúlt Pancsova felé. Temesvár,
164 evi török birtoklás után ismét magyar kézbe jutott. Kivonulásokkor a törökök tömérdek ágyút, lőport, ólmot hagytak hátra.
Savoyai Jenő herczeg már ekkor jelezte, hogy a jövő évben
Nándorfehérvár ellen vonúl; es e tervezett hadjárat bevezeteseül tekintendő az, hogy Mercy lovassági tábornok bevette
Pancsovát es Uj-Palánkát. Petrás alezredes elfoglalta Gradiskát
és Bródot, Velika-Selot, Dobort s megszállotti Bosznia nagy
részét. Gróf Draskovics János Horvátországhoz kapcsolta Dubiczát. Steinville gróf erdélyi tábor-nok elfoglalta a krajovai bánságot, fölépíté a szenterzsébeti várat és Új-Orsovát, egyszersmind
hogy útat készítsen az ország belsejébe, megszállotta az oláh szorosokat.
Orsova bevétele Mercynek nem sikerült. De különben is
Mercy abban a nézetben volt, a mit Savoyai Jenő herczeg is elfogadott, hogy Orsova birtoka nem fogná könnyíteni a hadműveleteket: megvédese nagy erőt vonna el a működő hadseregtől, sőt
Oláhország felől Orsova könnyen elzárathatnék Mehádiától.
A császáriak kezében levő és jól megerősített Mehádia különben is elégségesnek mutatkozott arra, hogy az azon vonaloni

betörést meggátolja. Ez a felfogás azonban ntóbb tévesnek bizonyúlt. A hadtestek téli szállásaikra vonultak.
/

így végződött az ezen évi diadalmas hadjárat, a jövő évi,
még diadalmasabbnak előhirnöke.
Savoyai Jenő herczeg Bécsbe vezető útjában Győrött nov.
8-ik napján vette át a pápa ajándokát, egy megszentelt kalapot
és kardot, a melyet nem kevésbe becsült, mint azt a kardot, a melylyel öt József császár mint atyjától, Lipóttól kapott ereklyével ajándékozta volt meg, a turini fényes győzelem után.
II.
Midőn III. Károly Savoyai Jenőnek az arany feszületet átadta,
ezzel egyszersmind kiadta a parancsot a Nándorfehérvár elleni támadó hadjáratra.
Mert míg 1716-ban a császári kormány alapjában véve politikailag védő volt és a háború csak a hadsereg-parancsnok szemelyes tulajdonságai folytán vált támadóvá, most a kivívott fényes
győzelmek után politikailag és katonailag támadásba kellett átmenni.
A XVII. és XVIII. században Nándorfehérvár, már csak fekvésénél fogva is, úgy a töröknek, mint a császárságnak illetőleg
Magyarországnak is, nagy szolgálatokat tett, a szerint, a mint egyik
vagy má?ik volt az erősseg birtokában.
A török Nándorfehérvárt 1521-ben foglalta el s az 1688. és
1690. év közötti időszak kivetelével, mely alatt a mi kezünkben
volt, bírta azt 1717-ig; a török ama 194 esztendő alatt, míg Nándorfehérvárt bírta, koronkint mindig erősítette, mert hisz ez volt
hatalmának támpontja az Aldunánál.
De nem annyira a vár erődítései, mint inkább és főleg a
Duna és Száva által nyújtott kettős védelem, s az ártereket ellepő
mocsarak tették e pontot azokban az időkben erőssé.
A portának ugy Magyarország mint Ausztria ellen viselt háborúiban mindig Nándorfehérvár szolgált a hadműveletek alapjáúl,
de viszont Magyarországnak és Ausztriának is Nándorfehérvár volt
kulcsa, minden, akár Törökország, akár Szerbia ellen irányzott hadműködésnél.

Míg a török Budáról uralkodott hazánk egy része fölött, addig Nándorfehérvárra nem fordított valami rendkívüli gondot; de
midőn az oszmán hatalom napja 1686-ban Magyarországon kezdett
aláhanyatlani, s a porta egymásután vesztette el várait, csak akkor
fogtak Nándorfehérvárnak nagyobb mérvben való megerősiteséhez.
Az 1717-ik évben Nándorfehérvár már olyan erős vár volt,
mint az előtt soha; ezenkívül, mivel Ahmed szultán tudta, hogy
az osztrák és magyar hadak legközelebbi támadásának czélpontja
csak Nándorfehérvár lehet, ennek vidékén egy erős hadat tartott
készenlétben; ennek ellenében III. Károly ós lángeszű hadvezere
következetesen egyengették az útat a hadsereg részére Nándorfehérvár felé.
Mercynek 1717 januárban előterjesztett hadi tervét elfogadta a császár ós a fővezér is, hogy t. i. a Hervenjcza
(Dunavicza) csatornán szállítsák a hajók a csapatokat
Uj-Palánkára,
onnan a Dunára és hogy a hadjárat minél korábban kezdessék
meg; mert az érkezett tudósítások szerint még nem minden ázsiai
csapat kelt át a tengeren s méltán attól lehetett tartani, hogy ha
az oszmán teljes haderő együtt lesz, mindazokat a pontokat elfoglalja, a melyeken a császáriak átkelesét a Dunán és a Száván megakadályozni lehet.
Petrás Ernő alezredes már márcziusban bevitte az első szállítmányt Peterváradról Pancsovára; de a hadtestek csak nagyon
lassan gyülekeztek téli szállásaikból; az ujonczozás és lóállítás is
vontatva haladt, ugy, hogy a sereg zöme csak május második felében vonult föl a kijelölt helyen Futtáknál; pedig a késedelem, a
mint a következmények mutatták, végzetessé válhatott.
Sehol sem oly rendkívül fontos tényező a tér és az idő, mint
a háborúban. Ha Savoyai Jenő még csak pár napot késik, a hadjárat czélja könnyen veszélyeztetve lehet.
A császári csapatok következő erőben jelentek meg a kijelölt
táborhelyeken: Futtáknál, az 1716. évi táborhelyen, 39 gyalog
zászlóalj, 80 dragonyos es vértes-század.
Péterváradnál 14 zászlóalj gyalogság, 90 lovas század, 92
ágyú. Pancsovánál, Dentán, Verseczen 30 gyalog zászlóalj, 133 lovas század. Temesvár ott maradt 6 zászlóalj.
Erdélyben 92 zászlóalj, 21 lovas század, 12 ágyú.

Ezenkívül volt 200 ostromlöveg, a melyek Bécsből, Budáról, Eszékről, Szigetről, Szegedről, Póterváradról szállíttattak a
hadsereghez.
A hadmérnöki kart is szaporították Németalföldről, a régiek
3, a belgák 6 dandárba osztatván be, De Banfe alezredes parancsnoksága alatt.
A dunai hajóhad 10 nagy hadi hajóra egészíttetett ki, több
mint 50 sajkával, 1000 emberrel és 300 ágyúval a fedélzeten, Anderson Péter altengernagy parancsnoksága alatt. Miután azonban
hajóink a török könnyű hajókkal szemben nehézkesek voltak, naszádokat és csolnakokkal ellátott 3 könnyebb hajót is építettek.
A nagy hadi hajóknak csak 3Va lábnyi (1'8 méter) mélységre lévén
szükségök, Titeltől a Dunaviczán a Temesbe és a Temesen Pancsovánál a Dunába biztosan voltak úsztathatok.
A császári «Proviant Admodiation»-társaság az 1716-ki had
járat alatt nem felelvén meg kötelességenek, a minthogy az ilyen
magán vállalatok a hadviselés újabb es régibb történeteben csak a
legritkább esetekben váltak be, — a fővezérlet közvetlenül intézkedett közegei által az élelmezés iránt.
Ez is egyik tényezője volt a kivívott nagyhorderejű győzelemnek. A mult és a jelen században több csata veszett el a rossz
élelmezés s az e téren elkövetett bűnök, mint a hadvezérek talentumának, vagy a katonák vitézségének hiánya miatt.
Állott ezek szerint a Savoyai Jenő herczeg vezérlete alá rendelt hadsereg, a mérnöki karon, a hajóhadon és ostromütegeken
kívül, 83 gyalog zászlóaljból, 70 gránátos, 232 lovas századból, 106
ágyúval; nem számítva a 20 zászlóaljnyi várőrségeket s a határőrvidéki milicziát. Ez 65,100 gyalog, 35,679 lovas, összesen
100,779-nyi élelmező létszámnak felelt meg.
Ez az erő azonban a döntő harczokig, részint az ellenség előtt
szenvedett veszteségek, részint a nagyban pusztító vérhas miatt,
tetemesen leapadt s különösen a lovasoknak majdnem fele használhatlanná vált; úgy hogy a hadsereg tényleges létszáma s nevezetesen a harczoló állomány 40,000 fővel kevesebbre szállott le.
Szemben a török háromszoros erővel, hasonlíthatatlanúl kisebb volte hadsereg; de megsokszorozta erejét a hadvezér tehetsege, s a csapatok vitézsége, lelkesedése.

És e vitézségből, e lelkesedésből megfelelő, igazságos reszt
kérünk a magyar vezerek, a magyar ezredek, a magyar csapatok
számára is.
A nemet és osztrák írók következetesen úgy állítják oda az
1716, 1717. évi győzelmeket, mint a melyeket osztrák, nemet s a
német hatalmaktól kölcsön vett, szóval külföldi hadseregek vívtak
ki; sőt a cs. és kir. hadi levéltár hadtörténelmi osztályában Matuska Lajos által kidolgozott «Der Türkenkrieg 1716/18.» czímü
nagy munkában is csak amúgy elmosódva van érintve a magyarok
részvéte, hűséges közreműködése ezen hadjáratok alatt, — és csak
ott, a hol a világos igazság már el nem takarható, juttatnak nekünk
is egy parányi részt a dicsőségből.
A gróf Nádasdy, báró Ebergényi, br. Splényi, gróf Eszterházy, Babocsay huszár-ezredek mind magyarok voltak.
A dragonyos es vértes ezredek, de sok gyalog ezred részére
is az 1716 ós 1717. evben Magyarországon, Erdélyben ujonczoztak. A német nevű, valamint német és osztrák tulajdonosok neven
levő úgy gyalog, mint dragonyos és vértes ezredekben igen sok
magyar fiú harczolt. De a Magyarországból és Erdélyből való edzett,
régibb katonák es ujonczok mellett magyarországi szerb és rácz
szabad csapatok is alakíttattak.
A német és osztrák írók azért szorítják a magyar katonákat,
a magyar vitézséget — úgyszólván — háttérbe, mert a csapatok
nagyobbára osztrák és nemet neveit olvasván, nem tudják, hogy e
csapatok java része magyarokból állott, s nem birnak az előítélettől szabadúlni, hogy 1716 és 1717. évben is talán még mindig tartottak az 5 evvel azelőtt lezajlott függetlenségi harczok hullámzásai; azt hiszik, hogy a magyarok, mint megbízhatlan elemek, e
harczokban csak csekély reszt vehettek.
Tagadhatatlan, hogy sok tápot nyert e balhiedelem abból a
körülményből, hogy a porta csakugyan értekezett II. Rákóczi Ferenczczel, s minden módon igyekezett az emigránsokat, főleg a békétleneket a Magyarországon vívandó de különben a császár ellen
intézett hadjáratban felhasználni; a mi azonban csak nagyon csekély eredménynyel járt.
A gróf Eszterházy Antal proklamatiója, a melyet mint «pozsonyi főispán, erdélyi vezér-tábornok, s a legyőzhetlen ottomán

császár nagyvezére» bocsátott ki (gróf Steinville által 1717 jun.
13-án Savoyai Jenőhöz intézett jelentés melleklete), s a melyben
tudatja, hogy Máramarosba 60 ezer, Erdélybe 40 ezer tatárral fognak betörni — elhangzott a pusztában.
Maga Savoyai Jenő herczeg is meggyőződött arról, hogy a
forradalmi, a békétlenkedő elem már nagyon kis körre szorúlt, s a
magyar nemzet az ő egészében békét akar; ezt a vármegyékhez
intézett különböző felhívásaival s ezekben a magyar dinasztikus
hűség iránt kifejezett nyilatkozataival is tanúsította, annak daczára,
hogy meg aug. 2-áról is azt jelenti neki a munkácsi várparancsnok, miszerint Lengyelországból érkezett hírek szerint, Bercsényi,
Csáky Mihály és Forgách azt tervezik, hogy 8—14 nap alatt 60,000
emberrel Erdélybe betörjenek. Eszterhdzy Antal pedig magyarosan
öltözött 6000 janicsárral, 300 kozákkal, ezenkívül 3000 tatárral ós
500 más nemzetiségbelivel egy más vonalon rontson be.
Savoyai Jenő május 15-n indult el Bécsből hajón és 21-én
érkezett meg a futtaki táborba, epen «Prudens» napján, mit a babonás hitűek a legjobb jelnek vettek.
Már a következő napon szemlét tartva, meggyőződött, hogy
több ezred, a tüzérség egy része ós még sok más szükseges hadi
anyag hiányzik.
Míg ezek gyülekeznek, Mercy kíséretében május 24-én Pancsóvára ment a hadműveleti előzetes teendők, különösen a Dunán
való átkelés megállapítása végett.
Ez megtörténvén, 28-án visszatért Pancsovára, az indulás
iránti intézkedések végett, bár a várva várt ezredeknek s a tüzérségnek csak egy része érkezett még meg.
A megelőző hadjáratok alkalmával a császári hadak rendesen a Száván át nyomultak Szerbiába, ezért a törökök abban a
velemónyben voltak, hogy az osztrák sereg most is a megszokott
utat fogja követni; ennélfogva nagy gonddal őrizték a Száva
partjait s azokat zárt sánczokkal megerősítették; a Duna partjait sok sajkával látták el, a Duna szigetén pedig védő sánczokat ástak.
Ez, továbbá az utánszállítás könnyebbsége, az átkelés harczászatilag könnyebb végrehajtása és sok más körülmény Savoyai
Jenőt arra indították, hogy a Dunán való átkelésnek adjon elsőbb-

•gégét. A törökök erre nem voltak előkészülve, holott 1696-ban ők
is Pancsovánál vertek volt hidat.
A hajóhidak, szállító hajók beszerzése s a szükséges hajós
legénység kiállítása után Schwendermann parancsot kapott, hogy
5 hadi hajóval fedezze Szalánkemén vidékét, Donavitz ellen, egyébkent Mercy parancsait teljesítse, a ki Yerseczen, Alibunáron, Hlansán át Oppovára érkezett, a hol jun. 5-én táborba szállt.
A Tisza vidékén, a Bánságban, Erdélyben volt ezredek is
parancsot kaptak, hogy a Bánátban kijelölt helyeken gyülekezve,
a további intézkedéseket Mercy gróf lovassági tábornoktól kérjék.
Mercy oly mozdulatokat tett, mintha Orsovát akarná megtámadni, a mi azonban távolról sem állott szándékában; e mozdulatok czélja csupán csak az volt, hogy, a főseregnek Nándorfehérvár
fele vonulását leplezze.

III.
A karlóczai békekötés áldozatának, a forradalom által trónjától megfosztott II. Musztafának a helyén 14 év óta 111. Ahmed
szultán ült, a kit, mint majd minden szultánt, gyötört a tettvágy s
a harczi dicsőség utáni szomj. Fokozta ezt a trónjáról elűzött bátyjanak esetéből támadt az az aggodalom, hogy őt is hasonló sors
érheti, ha népének nem mutat fel nagyobb katonai eredményeket.
De a legközelebb álló okok, az 1716. evben szenvedett nagy
vereségek, még inkább ösztönzék a szultánt s majdnem elkeseredesig korbácsolták különben is erős háborús hajlamait.
Ezen sokszoros oknál fogva sokszorozott erőfeszítéssel készült az újabb hadjáratra, még pedig annál inkább, mert hitelesen
-értesült, hogy Savoyai Jenő nagy erővel igyekszik az Aldunához.
Ahmed harcz-szomját a Péter czár ellen kivivőt győzelem is
növelte s csaknem biztosra vette, hogy az a szerencse, a mely a
felholdat a Pruthnál érte, a Dunánál is megtartandja csodatevő
erejét.
Ezért lázas erőfeszítéssel gyűjtötte össze seregeit Ázsiából,
Egyptomból, s a hűbéres királyok tartományaiból.
De a török kormány még a tatárokról sem feledkezett meg.

Nem volt ugyan a mult századbeli nep az a tatár, az a haderő többé,
a mely Dzsingisz-kán alatt rettegésben tartotta Európa keleti részét, — nem volt az a nép többé, mely IY. Béla alatt romhalmazzá,
temetővé tette hazánk nagy részét; de a név mégis rettegett volt»
A háború fénye, a katonai vitézség, a győzelem dicsősége: nem
lelkesítették többé a XVII. század tatárait; csak a hadviselés
árnyoldalai: a rablás, pusztítás, gyújtogatás — valának jellemző
tulajdonságaik.
De ez, ós epen ez nagy tén}Tező volt a szultán számításaiban.
Mozgósította a mintegy 15—20 ezerre menő moldva-tatár hadsereget, és azt az uralkodó klián gyöngesége, előhaladt életkora
miatt, fia, az ifjú vezér parancsnokságára bízta.
Egyébiránt a déloroszországi tatár csordák már 1716-ban is
gyülekeztek Hotinnál és Oláhországban, de csak Mehádiáig jutottak, a hol megtudván Temesvár elveszteset, visszahúzódtak.
1717-ben nagyobb mérvű volt a mozgósítás azért is, mert a
porta azt remelte, hogy a Magyarországba betört tatár sereget, a
forradalmi elemek is támogatni fogják. Ez volt egyike a porta azon
időbeli végzetes csalódásainak; mert eltekintve a Bákóczi harczai
iránti természetes kegyelettől s a szabadságszeretet kiirthatlan érzelmeitől, úgynevezett «forradalmi elem» hazánkban akkor már
nem létezett.
A császári befolyásnak sikerülvén annak kieszközlése, hogy a
tatárok lengyel területen ne vonulhassanak át, — a portának nem
maradt más hadi útja, mint az, a mely Moldván át kínálkozott,
hogy az ott összpontosított tatár seregek elébb FJrdélybe nyoműljanak, 8 aztán Magyarországba, annál is inkább, miután a máramarosi Kárpátokon levő keskeny átjárók Körösmezönéi és Borsánál,
a vármegye intézkedése folytán, erősen be\ágattak; ámbár gróf
Steinville tábornok rendeletéből hasonlag eltorlaszolták az ojtózi,
gimesi, beszterczei szorosokat, s a láposi szorost is bevágatta annak
őrparancsnoka, Nemes Tamás, valamint a beszterczei kapitány a
telcsi szorost, — minden ilyen ponton őrcsapat állíttatván fel.
De Bakovícza Mihály, a moldvai hoszpodár, is várta már milicziájával a porta rendeletet, hogy mikor nyomúljon Erdélybe, a
kit különben is mély bosszú vezérelt az erdélyiek ellen, miután húgát, Ernau kalandos es meghiúsúlt betörese alkalmával, a futá

erdélyi had magával vitte, hogy aztán a hatarszelröl meggyalázva
bocsássa vissza.
A porta egy minden oldalról egyidejűleg végrehajtandó támadásra szánta el magár, akként, hogy haderejenek különféle oszlopai ügy Moldvából mint az Oltnál, valamint a fő hadszinhelyen
előnyomulásukat egyszerre kezdjék meg.
E nagyszabású tervet és készülődést már 1716 deczemberben tudták Bécsben, valamint azt is, hogy Anglia és a hollandiak
a portánál hasztalan fáradoztak a kiegyenlítésen és hogy a porta
a háborút a tavaszszal folytatni fogja.
A koczka el volt vetve.
A végzet és Savoyai Jenő géniusa ugy akarták, hogy Ahmed
ne tágítson s kérlelhetlen következetességgel rohanjon saját veszedelmébe.
A török hadak megindúlván, Chalil pasa nagyvezír Drinápoly és Nissa között kapta az értesítést, hogy Savoyai Jenő herczeg
a Dunán átkelt; ezért meggyorsította a meneteket s valódi tervétől
a figyelmet elterelendő, egy hadosztályával Orsovánál átkelt a Dunán ; ez egész erővel az 500 ember által védett Mehádiára tört s a
sánczokat elfoglalta. A várparancsnok kapitulált s elvonult.
Ugy látszott, hogy Chalil pasa általában Temesvár felé törekszik s e hadi csel következtében minden nagyobb akadály nélkül érkezett Nándorfehérvár alá, s előbb a Bolce patak vonala
mögött jobb szárnyával a Dunára támaszkodva ütött tábort.
A császári hadsereg bekerítese és kettős tűz közé szorítása,
végül megsemmisítése s a szorongatott vár fölmentése: ez volt a
czél, a terv.
A terv jól volt kieszelve és bizonynyal nem a nagyvezíren,
hanem az ő balcsillagzatán mult, hogy nem sikerült.
IY.

Savoyai Jenő herczeg bizonynyal átlátta a porta tervét, mely
szerint a császári fővezér az ország több pontján betörő különítmények és tatár csordák által erőinek megosztására kényszeríttessék, vagy legalább a nagyobb mérvű sereg-összpontosításban meggátoltassék.
Hadtörténelmi Közlemények. V I I .

3

De a lierczeg nem engedte magát ep oly merész mint jól átgondolt terveben megzavartatni; a seregnek Nándorfehérvárnál
összevonását föl nem függesztette, sem meg nem engedte az erők
megosztását, bízva Erdélyt s Magyarország északkeli részét — úgyszólván saját sorsára.
A török hadsereget megsemmisíteni, Nándorfehérvárt
bevenni!
ez volt a jelszó. Ennek sikerében mondhatni babonás odaadással
bízott s ezért az eshetőségek fölött nem sokat töprengett.
«Audaces fortuna juvat!»
De azért minden lehetőt megtett az ország fenyegetett részeinek megvédésére, vagy legalább a támadható bajok mérséklésére.
Szolgált ő tanácsokkal, buzdítással, bocsátott ki czélszerű
rendeleteket, — adott mindent, csak katonát nem — mert ezt adnia nem lehetett, de kitűzött feladatánál fogva nem is volt szabad.
Már junius 1 1 - ó n a T i t e l melletti táborból intézett buzdító
körlevelet a felső magyarországi vármegyékhez, a melyben appellál
az ő hazafiságokra, egyszersmind lelkökre köti az őrködést s a közreműködést, irván a többi között, hogy ő cs. kir. Felsége bízik a
vármegyékben s kerületi tisztviselőkben, miszerint a kibocsátandó
felhívásra s a legfelsőbb szolgálat igényelte szükség esetében, a kebelökből állítandó katonák által valódi és megfelelő segítséget nyújtandanak.»
Nem is maradt a lelkesítő körlevél, a melyet az illető vármegyek magyar, oláh fordításban közöltek a neppel, hatás nélkül, mert a határmegyék elrendelték a fölkelést.
A többi között Máramaros megye közgyűlése is julius 2-an
így szól: «gróf Károlyi ő excellentiája parancsolatjából falunkónt
lovas és gyalogból álló katonákat vetettünk fel, kiknek is kapitányoknak unanimi voto et consensu Várady Ferencz atyánkfiát
rendeltük.» A megye a felsőmagyarországi hadak parancsnokaval,
gróf Károlyi Sándor altábornagygyal, valamint gróf Steinville erdélyi parancsnokkal is folytonos érintkezésben állott.
Lippától Aradig, Szegedig az egész Marosmellék órcsapatokkal láttatott el.
Viard tábornok Temesvár tájáig néhány dragonyos és vertes
ezredet rendelt, meghagyva, hogy Temesvárott, Aradon, Világosváron és Borosjenőn, veszély esetében ágyúlövések által figyel-

ineztessék a lakosságot, fájdalom ! nem a védelemre, hanem a lehető
menekülésre.
A tenkei őrség Várad értesítésére lőn utasítva, Várad pedig
Munkácscsal és Huszttal állott folytonos érintkezésben; — a lőcsei
és kassai várak előreláthatólag kívül estek a veszély körén, vagy
legalább távolabb az első megrohanás színhelyeitől.
Gróf Károlyi altábornagy a legsűrűbb levelezésben állott a
huszti várparancsnokkal, báró Kuckländer alezredessel («Sacrae
C.regiseque Mattis Vice-Colonellus et perpetuus Commendans Husztiensis et Maramarosiensis»), ugyszinte Bagosi Lászlóval, a ki 148
gyalog és lovas katonával őrizte a határt ós Sztojka László máramarosi alispánnal.
Jelenti a többi között Sztojka gróf Károlyinak, julius 7-ikéről,
Szlatináról, hogy a Moldvából érkezett tudósítás szerint «a tavaszszal a magyar perduellis urakat a török elvitte Törökországba,
azóta ott vannak.»
A magyarországi határszéli vármegyék egyébiránt még juliusban sem tartottak a tatárok betörésétől, mint azt a Károlyi grófhoz Nagy-Károlyba intézett hivatalos jelentések bizonyítják; —
ennek daczára készeknek nyilatkoztak, szükség eseteben az általános fölkelésre is.
Azonban az Erdélyből, főleg a gróf Steinvilletől, sűrűn érkezett tudósítások mindinkább meggyőztek gróf Károlyit és a határmegyek őrségeinek parancsnokait, hogy a Duna fele törekvő ellenséges nagy haderőn kívül Erdély és Magyarország végpontjait meg
fogja rohanni a moldvai és tatár sereg, a mi be is következett.

V.
Savoyai Jenő herczeg jun. közepén kezdte meg a hadműveleteket, a midőn a bánáti és péterváradi csapatok Opava és Pancsova között már egyesülve voltak, készen az átkelésre.
A Temes torkolatánál levő 3 sziget mocsaras volta s a Duna
nagymérvű szélessége miatt ezen a helyen az átkelés czélszerűtlennek mutatkozván, alább jelöltetett ki az átkelés, a hol a Duna 800
lépésnyire keskenykedik.

Jun. 13-án kezdődött meg a csapatok leszállítása a Temesen r
öt magyar sajka nyitván meg a vízi útat; de a kis flotta középén is
sok magyar hajósok által kormányzott sajka evezett.
Jun. 15-én reggel Savoyai Jenő herczeg egész vezérkarával
megjelent a parton; a kíséret rendkívül nagy volt, kivált az által,
hogy a tábornokon kívül névszerint följegyzett 42 herczeg és számos bel- ós külföldi főnemes vette körül a köztisztelet és csodálat
tárgyát: a zentai triumfátort.
Sőt maga a császár is szerfölött vágyott a hadszínhelyre, mint
ezt Savoyai Jenő előtt élőszóval és levélben ismételten kifejezte,
mondván, hogy «szeretném herczegségedet a csatatéren megölelni»;
de a herczeg erről mindannyiszor lebeszélte a királyt, a kit az európai nevezetes események különben is lekötve tartottak.
Az említett napon a fővezer szemei előtt és nagy lelkesedéssel ment véghez a Mercy lovassági tábornok által rendezett átkelés a Dunán, ágyúk dörgése között s harsogó zeneszó mellett. Az
ágyúlövéseket, ámbár ellenség sehol sem mutatkozott, Mercy azért
tétette, hogy a nándorfehérvári törököket megzavarja, tévedésbe
ejtse.
Kardcsapás nélkül szállott ki a hadsereg a Duna jobb partján. Nevezetes bizonyára ez az átkelés, mely az ellenség által megszállt vártól alig 2 mértföldnyi távolságban, a legnagyobb rendben
ós minden akadály nélkül ment végbe.
Ezzel egyidejűleg a Duna és a Száva teljesen elzáratott, ugy
hogy a török hajóknak Szendrövel való összeköttetésök egészen elvágatott.
Török területen lengett a lobogó. Leírhatatlan volt a lelkesedes.
A fővezér a bajor választófejedelemmel, fényes kíséretével és
vezérkarával a harmadik szállítmánynyal kelt át.
A parton volt csekély török megfigyelő csapatok, a császári
sereg közeledtére, a hegyek közé vonúltak.
Jun. 18-án a herczeg kellő fedezet alatt, 6 ezred lovassal, a
karabineriekkel és a gránátos századokkal, Nándorfehérvár körűi
szemlét tartott; a várnak alaprajza egyebiránt már kezeiben volt;
egy mérnök hozta ezt neki, a ki a fővezérlet megbízásából a várba
belopódzott.

Az 1717. év nyarán Nándorfehérvár védő serege Musztafa
pasa parancsnoksága alatt 30,000 emberből állott; ezek között
volt 20,000 janicsár és ruméliai, 4000 arnauta, 3000 spáhi, 2000
tatár, 300 különböző űrméretű ágyával.
A lakosság száma 10,000-re terjedt.
A hajóhad több mint 70, a császári naszádoknál nagyobb, hajójának fedélzete ágyúkkal sűrűn meg volt rakva. Ebből 200 ágyú,
3000 főnyi hajólegénysóggel mindig készenlétben állott.
A hegység Mokrilug és Mirjova falucskák között, körülbelül
egy mértföldre a vár akkori déli homlokzatától, éri el legmagasabb
pontját; a magaslatok a vártól mintegy 4 kilométerre fensíkot képeznek, a melynek neve Vraczár. Ez a fensík külön van választva
a hegység magasabb és összefüggő részeitől.
Savoyai Jenő herczeg rögtön észrevette, hogy ez a legelőnyösebb pont úgy a vár elleni támadásra, mint esetleg a fölmentő sereg elleni védelemre. Itt építtetett tehát nagy félkörű contravallatio és cicumvallatio vonalat, a mely erődítési vonalak jobb szárnya
a Száváig, a bal a Dunáig nyúlt. A mellvédek oly magasak, az árkok
oly szélesek és mélyek valának, hogy a sánczok valódi vár értékéTel bírtak.
Ezen erődített vonalon belül verette a fővezér a hidakat, a
melyek különösen azért voltak fontosak, mert ezek képezték úgy
szólván az egyedüli kapcsot az ellenséges és saját területünk
között.
Jól tudták ezt a törökök, ezert három égő hajót bocsátottak
le, hogy a hajóhidat felgyújtsák, — a mit azonban a császáriak
meghiúsítottak.
A következő napon, junius 19-én, Savoyai Jenő herczeg az
egész hadsereggel 4 oszlopban előnyomúlt, nem törődvén a törökökkel, a kik imitt-amott mutatkoztak.
Nagy erővel kezdték meg a fentebb már említett sánczvonalak készítését, s azokat csakhamar be is fejezték. Már jun. 28-án
a 1'80 meter magas, 3 méter vastag mellvéd, 2 méternyi mély és
2*50 méter széles árokkal készen állt.
A futó árkok készítéséhez is hozzáfogtak, de miután a fővezér arról értesült, hogy a török nagy sereggel közeledik a vár
fölmentésére, ezzel fölhagytak, nehogy a gyalogságot, a melyre

a török felmentő sereg ellen csakhamar szükség lehetne, kifárasszák.
E helyett a Száva partján ütegeket emeltek s julius 13-án
megkezdték lövöldözni a vízi várost, a hol a törökök magokat sokáig nem tarthatván, néhány napi ostrom után a várba vonultak.
De már ezt megelőzőleg Hauben altábornagy a zimonyi partról, a honnan a várnak vízi erődítései jól láthatók voltak, oly nagy^
sikerrel kezdte meg az ágyútüzet, hogy a Száva torkolatánál levő
török hajók kényszerültek a Dunába visszahúzódni.
Ezt követte julius 5-én az első nevezetesebb összecsapás a
Száva torkolatánál, a törökök vereségével, halottakban és sebesültekben 200 ember elvesztésével, — a császáriak 30 halott és sebesült árán jutván ezen bevezető győzelemhez.
A törökök a Nándorfehérvár alatti hadmüveleteknél a dunai
közlekedésre sokkal nagyobb súlyt fektetvén, mint a szárazföldire,
még pedig azért, hogy az Orsován fölhalmozott élelmi és hadi szereket biztosan és könnyen szállíthassák a várba, ezen közlekedés
helyreállítását többször igyekeztek kierőszakolni, a mi azonban
mindannyiszor meghiusult.
A császáriak részére kedvező hadi szerencsét nagyon megcsorbította a julius 13-diki orkánszerű vihar, a mely tömérdek
kárt tett a hajókban, hajóhidakban, szállítmányokban, es több
terhelt hajót sűlyesztett el.
A partokat és hidakat védelmező császári csapatok soraiban
ezen borzasztó vihar alatt támadt zavart a törökök rögtön föl is
használták több pontra intézett támadásaikkal, de visszaverettek.
Július 17-én is volt egy hevesebb összeütközés, a mikor a
törökök a Szávánál folyamatban levő földmunkákat törekedtek
meggátolni, de mindkét fél érzékeny veszteségevei, visszaverettek.
Nevezetesebb volt ennél a vízi város lövetése, jul. 28-án, 26
nehéz 24 fontos ágyúból és 20 mozsárból, a mit a várbeliek gránátok, tűzgolyók, bombák vetésével, szurokkoszorúkkal, sőt kövekkel is viszonoztak, csak kevés kárt okozva, míg a császáriak az
ellenségnek a vár deli oldalán levő ágyúiból igen sokat leszereltek
s a vízi város nagy részét elhamvasztották.
VÁRADY

GÁBOR.

