A FELSŐ-MAGYARORSZÁGI HADJÁRAT

1664-BEN.

Két szövegbeli rajzzal és egy csataterv melléklettel.

Zrínyi Miklós, a költő és hadvezér, az 1664-ik év első napjaiban megkezdett és fényes sikerrel bevégzett téli hadjárata után
bizton remélte, hogy a császárhoz a török háború folytatása iránt
benyújtott terve elfogadtatik, hogy a rendelkezésre álló haderők a
Dráva mellékére rendeltetvén, parancsai alá helyeztetnek, melyekkel Köprili Achmed nagyvezír seregét a Dráván való átkelés közben megtámadni s így a háború színhelyét az ország határára
áttenni szándékozott. 1 )
Ámde reményében keserűen csalódott. A regensburgi tanácskozás, melyben Montecuccoli és pártja dominált, arról hogy a császári hadak egy magyar fővezér parancsnoksága alá helyeztessenek, hallani sem akart, s megalkotta ama félszeg hadi tervet, 2 )
mely szerint a császári hadseregből, a német birodalom contigenseiből és a magyar hadakból három hadsereg volt alakítandó: a
fősereg, mely Montecuccoli vezérlete alatt a Duna völgyében Esztergom és Buda ellen, a déli hadsereg, mely Zrínyi Miklós, Strozzi
Péter és Hohenlohe Gyula közös parancsnoksága alatt Kanizsa ellen,
végre az északi hadsereg, mely Souches táborszernagy — később
tábornagy — alatt Felső-Magyarországon volt működendő.
Az első két hadsereg működését egy korábbi terjedelmesebb
dolgozatunkban már behatóan méltattuk, 8 ) s most, ezen dolgozax

) Zrínyi Miklós és evvel kapcsolatosan Montecuccoli hadi tervéről
részletesebben szól «Zrínyi Miklós a költő, mint hadvezér» czímű dolgozatunk. A Hadtörténelmi Közlemények, 1891. évfolyam; 102—110. lap.
8
) A regensburgi hadi tervről lásd u. o.
3
) «Az 1664-ik évi Mura és Rábamelléki hadjárat és a sz.-gotthardi
Hadtörténelmi Közlemények. ^ I I .
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tunkat mintegy kiegeszitendő, a De Souches Lajos gróf táborszernagy által vezetett északi hadsereg működését vesszük tárgyalás alá.
I.
AZ ELSŐ HADMŰVELETEK NYITRA BEVÉTELÉIG.

«Érsekújvár erődítményeinek kijavítása után a nagyvezír
Esztergomba ment és seregót téli szállásokba helyezte. Ugyanezt
cselekedte a császári sereg is, áldva a hadak Istenét, hogy annyi
bölcsességgel és bátorsággal látta el, hogy a töröknek ellenállhatott és a nagyvezír előnyeit föl nem használva, megelégedett egy
elég hitvány hely elfoglalásával».
Ezt mondja Montecuccoli emlékirataiban, 1 ) midőn az 1663.
év eseményeit tárgyalja, és hozzá függeszt egy dicsőítő hymnuszt
a hadászati védelemről, melynek e nagy eredmény volt köszönhető. Arról azonban, hogy ez a császári hadsereg, melynek vezérével — t. i. önmagával — oly szörnyen meg van elegedve, a török
hadműveletek meggátlására vagy csak megnehezítésére semmit
sem tett, hogy azon idő alatt, míg a török Érsekújvárt vívta, minden hadászati czél nélkül Magyar-Óvár, Pozsony és Cseklész közt
ide-oda menetelt, hogy a Csallóközt és Komáromot is csupán
Zrínyi Miklós védte meg a török ellen, hogy a Brünnig és Olmützig
kalandozó tatárok a keresztény foglyok ezreit a császári sereg és
hírneves vezére szeme láttára hurczolták el, hogy a török visszavonulása alkalmával az ellenség hátában működő Zrínyi Miklóstól, ki a töröktől a foglyok és zsákmány nagy részét elszedte és a
nagyvezírt egész Esztergomig követte, a támogatást megtagadta,
hogy a török nemcsak Érsekújvárt, de Nyitra, Léva, Szécsény,
Drégely, Buják, Komját és Galgócz várakat is elfoglalta és a
hódoltságot Érsekújvárról Felső-Magyarország nagy részére kiterjesztette, minderről az emlékirat hallgat. Pedig érdekes volna
csata». Hadtörténelmi Közlemények, 1891. évfolyam, 297—331, és 596—
647. lap.
*) Montecuccoli, Commentarii, lib. I I I . cap. III.

tudni, hogy a jeles vezér ezeket is oly nagy és kiváló eredménynek
tekinti-e, melyért a hadak Istenét áldani kell?
Miért is nem bírnak a nagy emberek — mert hiszen Montecuccolit is nagy embernek; tartják — az őszinteség erényével?
Miért nem mondja meg Montecuccoli, hogy előtte csupán
két czél lebegett: Bécset megoltalmazni
és a császári sereget
fogyatkozás nélkül megtartani! Hiszen ebből önként következik,
hogy ő a török ellen semminemű hadi vállalatot nem kezdhetett, és avval, hogy a nagyvezír Magyarország területével és
váraival mit művel, semmit nem törődhetett. Mert hiszen ez a
történelmi igazság.
Montecuccoli hadviselése előnyös lehetett a császárra, és a
császári hadi történetírásnak igaza lehet, ha őt a maga szempontjából nagy embernek tartja. De nem volt előnyös e hadviselés
Magyarországra, melynek felső-magyarországi legfontosabb végvára, vele 8 erősség és az ország területének tekintélyes része az
ellenség kezére jutott.
Nem is volt Magyarországon senki, a ki Montecuccoli hadműveleteivel megelégedett lett volna s nem is fog magyar történetíró találkozni, a ki őt ezert magasztalná.
A mint 1661-ben az erdélyi hadjárat után, úgy most is
panaszt emeltek a nádor és a magyarországi főurak a császári
vezér ellen, a ki tudományos hadviselésével az országot lépésrőllépésre az ellenség kezére juttatja, s bizonyos, hogy a regensburgi
tanácskozásoknál előadott azon kívánságuk, miszerint FelsőMagyarország a töröktől visszafoglaltassék, nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a hadi tervbe egy hadseregnek Felső-Magyarországon való működése fölvétetett.
Souches táborszernagy, mintegy 4—5000 fővel, már 1663
deczemberben az alsó Vágnál állott.
Wesselényi Miklós nádor a császárnál kieszközölte az engedélyt, hogy Souches serege már február vagy legkésőbb márczius
hóban meginduljon s mindenekelőtt az aránylag gyöngén megszállt Nyitrát foglalja el. A császári udvari hadi tanács azonban
ezt már csak azon okból is ellenezte, mivel a küszöbön álló
regensburgi gyűlésen a török ellen egységes hadi tervet szándéko20*
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zott megállapíttatni, melyben — mint fentebb említettük —
Souches seregének is külön feladat jutott.
A nádort és Souches táborszernagyot tehát Tepliczre tanácskozásra hívta meg, hova a maga részéről gróf Rothal császári biztost küldte. 1 ) Miután itt a nádor, továbbá a megjelent magyar
urak — köztük Nádasdy — a seregnek 12.000 főre való fölemelését. 8 Érsekújvár visszavételét is kérelmezték, ez alkalmat adott
a császári biztosnak arra, bogy a tanácskozást és evvel a hadműveletek megkezdését, a regensburgi határozatok meghozataláig
elodázza. Ez meg is történt.
A regensburgi tanácskozás a hadi tervet — melyről már
korábban megemlékeztünk — márczius 18-án állapította meg.
E terv szerint a Souches táborszernagy parancsnoksága alá
helyezett északi hadsereg felada'a az volt, hogy a Montecuccoli
által vezetett fősereg dunamenti hadműveleteit támadó előnyomulásával elősegítse.
Az északi hadsereg számerejét a terv következőkép állapította m e g : 2 )
Gyalogság.
Spankau gyalogezred . . . . . . . . . . . .
Schönkirchen gyalogezred
... ... . . ...
Brandenburgiak . . .
... ... —

2000 gyal.
2000 »
1200 »

Lovasság.
Garnier vértesek
... ... — — — —
Zeisz vértesek . . . . . . . . . . . . — — —
Caprara vértesek... . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brandenburgiak
. „ ...
... ... —

összesen ...

—

1000 lovas
600 »
700 «•
1200 *

5200 gyal.

3300 lovas

vagyis 8500 fő.
Magyar csapatok szintén voltak e sereghez beosztandók;
nevezetesen Kobáry és Bercsenyi csapatai, a felső-magyarországi
toborzott hadak és a nemesi fölkelés, melylyel együtt az északi
hadsereg számereje 15 000 főre emelkedett volna.
x

) Theatrum Europäum IX. 1138.
) Die Feldzüge Montecuccolis gegen die Türken. Oest. Mil. Z. 1828.
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I.

258.

A sereg összeállítása azonban nehezen ment. A német hadak
közül a Spankau ezred betegségek és hiányos fölszerelés miatt
elmaradt, helyette a szász választófejedelemség kisebb létszámú
csapatai osztattak b e ; a magyar hadak közül csupán Koháry
néhány száz főből álló lovassága vonult be, a fölkelés pedig egészen elmaradt.
Mindez a hadműveletek megkezdését tetemesen késleltette,
mihez hozzájárult még az is, hogy a Montecuccoli alatt álló fősereg
Magyar-0várról nem mozdűlt meg.
Az északi hadseregnek a regensburgi hadi tervben megállapított szerepe hadászatilag véve helyes volt ugyan, de a végrehajtásnál a dolog másként alakult.
A deli seregnél Zrínyi Miklós, az északinál Wesselényi nádor
szorgalmazták, siettették a hadmüveletek megkezdését, és e két
sereg a működést 1664 ápril havában tényleg megkezdette, a fősereg azonban — melynek parancsnoka Montecuccoli a sereg létszámát soha sem tartotta elegendőnek arra, hogy valamely döntő
vállalatba kezdjen — azon okokból, melyeket már idézett dolgozatainkban kifejtettünk, Magyar-0várnál tétlenül visszamaradt.
Souches táborszernagy, bár ha a mondottak szerint magára
volt hagyva, a nádor fölhívásainak mégis engedett, ápril 13-án
megindult és két nap múlva, azaz ápril 15-én Nyitra alá érkezett.
Hogy Souches táborszernagy e fontos lépést saját elhatározásából tette volna, annál kevésbbé valószínű, mert ez időben a
császári udvari hadi tanács a hadak minden lépesét maga szabályozta; a hadmüveletek megkezdésének tehát a nádor sürgetésén
kívül más oka is kellett hogy legyen. Ezt m e g t a l á l j u k a már
idézett német forrásban, mely szerint Apaffy Mihály erdélyi fejedelem volt az, ki az északi sereg megindulását még a nádornál is
szorgosabban sürgette, avval fenyegetőzven, hogy ha a császár
Felső-Magyarországba hadat nem küld, ő kénytelen lesz csapataival a törökhöz csatlakozni. A császári kormány tehát kiválóan
Apaffyra való tekintettel — kitől Kassát és a keleti megyéket is
féltette — határozta el Souches seregének megindítását, neki egy-

*) Die Feldzüge Montecuccolis, i. h. 266.

szersmind azon titkos parancsot adva, hogy Kassát — ha o d a j u t —
szállja meg. 1 )
Az északi hadsereg számereje Nyitra alatt 3800 fő német gyalogosból, 3300 német és 1500 magyar lovasból, összesen tehát 8600
főből állott, 14 három fontos, két nyolez fontos ágyúval és 2
mozsárral. E létszámhoz hozzáadandók még némi szabad-csapatok és néhány később bevonúlt magyar lovas csapat, melyekkel
együtt Souches táborszernagy serege — ha nem is érte el az
Ortelius által említett 16,000 főt 2 ) — mégis 10,000 főn felül
emelkedett.
Nyitra magas hegyen épült várát, a hasonnevű folyó által
képezett szigeten, a város abban az időben is dólnyugotra fogta
körül; azon különbséggel mindazonáltal, hogy a város akkor a
kisebb folyóág mindkét partján feküdt; a várhoz közelebb eső,
tehát a szigeten levő rész felső, a szigeten kivül délnyugatra eső
rósz pedig alsó városnak neveztetett.
A vár 40 löveggel volt fölszerelve, török őrsége pedig körülbelül 1000 főből állott.
A vár erejét növelte, hogy a legközelebbi hegyekről, a Zobor
déli nyúlványáról és a mostani Akasztó-hegyről, ágyúkkal tüz alá
vonható nem volt, annál kevésbbé, mert környékén magas tölgyerdő terült el, mely a kilátást, — közvetlenül pedig a folyó vette
körül, mely
a liozzáférhetést igen megnehezítette.
/
April 17-én Sonches táborszernagy a várat szorosabban
körülzárta, a Nyitra folyó hosszú, a mocsaras völgyön áthaladó
hídját, és az alsó malmot német gyalogság által megszállatta,
Érsekújvár felé pedig Bercsényi alatt egy 300 lovasból álló csapatot tolt előre, hogy magát ez oldalról biztosítsa. Miután pedig
átlátta, hogy ez erős vár ellen kis űrméretű lövegeivel nem sokra
mehet, úgy Bécsbe mint Pozsonyba futárokat küldött, ostromlövegek leküldését szorgalmazván.
A törökök nem voltak az ostromra készülve s a császári had
megjelenése rájuk nézve annyira váratlan volt, hogy még az érsekújvári pasa küldöttjei is, nevezetesen Achmed aga defterdár, és a
x

) U. o.
) Ortelius II. 309.
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budai Mehemet aga, az egri pasa testvére, kik 16-án a zsoldhátralékok kifizetésére a várba 5000 forintot hoztak, szintén bennszorúltak. 1 )
A császári vezér a köze'edő árkok megkezdését még ugyanazon nap elrendelte, és a jobb szárny munkálatainak vezetését
Schenken, a bal szárnyét Branden ezredesekre bízta, míg a gyalogság fölötti parancsnokságot Holstein berezeg császári tábornokra
ruházta. Egyszersmind felállíttatott a két mozsár az alsó városban,
a régi templom mellett és a tüzelés 18-án reggel megkezdetett.
Ez intézkedések első hatása az volt, hogy a törökök a felsővárost fölgyújtván a várba vonúltak vissza, és a várbeli épületek
tüzfogó födeleit lebontották.
A császáriak megkezdtek egy akna fúrását is, de ez a várhegy sziklái miatt csekély haladást tett.
April 23-án a török egy 60 főnyi bátor csapata kirontott a
várból, a Schönkirchen gyalogság állását megtámadta, és a
német muskétásokból 15-öt levágott; más eredménye azonban e
kirohanásnak nem volt.
Ugyanazon nap azonban a magyar huszárok előbb egy 60
főnyi török gyalog, majd egy '300 főnyi lovas csapatot támadtak
meg és számos török főt és még több foglyot és zsákmányt hoztak
a táborba. A foglyok kikérdeztetvén, vallomásaikból Souches
táborszernagy megnyugvást merített arra, hogy az ostromot a
törökök, fölmentő kísérletekkel, alig fogják zavarni.
April 27-én kapta meg Souches tábornagyi kinevezését a
nyitrai táborban.
Ugyanezen napokban érkeztek meg a nehéz lövegek; és pedig
2 Bécsből, 2 Pálffy vöröskői várából, 2 Morvaországból és 2 a
bányavárosokból; megérkezett továbbá 500 főnyi gyalogság a
Porcia gyalog ezredtől.
Most már úgy a vár lövetése, mint az ostrommunkálatok is
nagyobb erélylyel folytattattak, és május 2-án már megkezdetett a
réslövés is; a tábornagy egyszersmind tüntető előkészületeket tett
x

) Theatrum Europäum IX. 1139—40 és Ortelius II. 309. Ez utóbbi
még hozzáteszi, hogy egy a küldöttséggel jött előkelő török első rémületében magát a kútba vetette.

a rohamra, mit annál könnyebben veit tehetni, mivel e napon még
további erősbítést is nyert; megérkezett ugyanis a Spankau ezred
1400 főnyi gyalog csapata is.
E közben jelentették a magyar huszárok, hogy Léváról tetemes málha van útban Érsekújvár felé, kisérve 2000 főnyi török
lovasság által. Souches táborszernagy azonnal egesz lovasságát
felültette, hogy a szállítmányt kíséretével együtt elfogassa. De már
elkésett; a törökök, kik a féltett Lévából szállították az értékesebb javakat Érsekújvárba, több órai előnyt nyertek és szerencsésen elmenekültek.
Május 3-án a lőtt rés már elég szélesnek és eléggé járhatónak látszott arra, hogy a rohamot megkísérteni lehessen. Souches
tábornagy ezt előkészítendő egész tüzérségét működésbe hozta és
a vár ellen oly heves tüzelést fejtett ki, hogy a törökök a vörös
zászlókat még a délelőtt folyamán fehérekkel cserélték föl.
A tábornagy erre a tüzelést beszüntette és a capitulatio iránti
tárgyalásokkal Sporr ezredest és Kleindienst főhadsegódét bízta
meg, kik a török meghatalmazottakkal az alkudozást azon az alapon kezdették meg, melyen Érsekújvár a múlt évben átadatott.
Voltak ugyan a táborban többen, kik a roham mellett voltak, de
midőn megtudták, hogy Érsekújvár felől egy 4—6000 főnyi fölmentő had közeledik, a császáriak a capitulatiót megkötni semmit
sem késtek.
A szerződés megköttetvén, a törökök 800 főnyi védő őrsége a
várat (fegyveresen, de zászlók nélkül) még az nap elhagyta és a
Caprara nemet gyalog ezred által egész Komjátig kísértetett.
A nyitrai várat Spankau ezredes 700 főnyi német gyalogsággal szállotta meg. A várban 40 kisebb-nagyobb löveg és elegendő
lőszer, de sem kenyér sem hús vagy más élelmi szer nem találtatott ; a törökök élelmi szerekben már napok óta szükségét szenvedtek és élelmezésükre már eddig is 20 lovat voltak kénytelenek
levágni.
Nyitra megvételével az északi hadsereg nem követett ugyan
valamely hadászati czelt, mert hiszen a Duna mentén való müködesre hívatott fősereg Magyar-Ovárról még meg sem mozdúlt, de
azért hadászati jelentősége a dolognak mégis volt. Nyitra közel volt
Érsekújvárhoz; elfoglalása által megszűkittetett a hódoltság kör-

lete, mert a várral visszaestek mindazon falvak is, melyek a várhoz és a püspökség javadalmaihoz tartoztak; meg voltak innét
gátolhatok az érsekújvári török portyázásai s födöztetett közvetlenül a Nyitra, közvetve pedig a Vág völgye is; végre pedig az
esetben, ha Montecuccoli mégis megmozdúlna, akkor egy Érsekújvár elleni műveletnél Nyitra jó támpontot képezhetett, a Duna
mentén lefelé inditott hadmüveletnel pedig leköthette az érsekújvári török helyőrséget.
Mindenesetre pedig eredmény volt, győzelem a török fölött, s
erre nagy szükség volt, hogy a csüggedes, mely a kedélyeken —
kivált a magyaroknál — erőt vett, legalább részben eloszlattassék.

II.
HADMŰVELET LÉVA ELLEN ÉS A ZSARNÓCZA (GARAM-SZENT KERESZT)
MELLETTI ÜTKÖZET.

Souches tábornagy a vár bevétele után nem soká időzött
nyitra alatt, s mihelyt a támadt rést és a megrongált bástyákat
kijavíttatta, azonnal megindúlt Léva ellen, remélve, hogy e helyet
is hasonló könnyű módon hatalmába ejti.
Hogy mikep jutott az északi sereg Léva alá és onnét GaramSzent-Kereszthez, arra nézve a kútfők adatai különbözők és részben
ellentmondók.
Bizonyosnak tűnik föl előttünk mindazonáltal az, hogy Souches Yerebélyen át Barsnak menetelt, itt a Garamon át hidat
veretett és május 8-án Léva alatt állott.
A lévai út Verebélyről a XVII. század végén úgy látszik nem
mint most Csiffáron át Kálnának, hanem Barsnak vezetett, miután a források abban megegyeznek, hogy Souches a hidat még a
síkon ugyan, de Léva fölött verte.
Léva vára — melynek közelebbi leírását a következő fejezetben fogjuk adni — ez időben erős nem volt és csupán bástyázott
körfallal, előtte széles és mély árokkal bírt; mocsaras környéke
száraz időjárásnál járható vala. Védőőrsége 250 janicsárból és

400 szpáhiból állott; lőszerrel és élelemmel azonban a vár bőségesen el volt látva.
Az északi hadsereg, a Nyitrán visszahagyott csapatok leszámítása után is még mindig 5000 fő német gyalogságból 3000
nemet ós körülbelül 2000 magyar lovasból, összesen tehát körülbelül 10,000 főből állott, s így az ostromot bizonyára bátran megkezdhette volna.
Csakhamar azonban oly viszonyok állottak be, hogy az
ostrom gondolatát el kellett vetni. Először is roppant esőzés keletkezett, mely nem csak hogy a Léva körüli számos vízvonalat
dagasztotta meg és a közlekedést megnehezítette, de elárasztotta
a várat és várost körülvevő mocsarakat is, és a vár megközelítését
egy időre lehetetlenné tette. Ehhez járult még az is, hogy az élelem a táborban fogytán volt ós annak valamint a lótápnak beszerzése roppant nehézségekbe ütközött, minek folytán a magyar csapatok egy része oszladozni kezdett.
Végre pedig — s ez volt a legfőbb ok — az ellenség minden
oldalról megmozdúlt és a császári sereget úgyszólván körül fogta.
Előbb ugyan csak az érsekújvári törökök és tatárok, valamint a kisebb szétszórt helyek portyázói nyugtalanították a császári
sereget, mi a Nyitrával való összeköttetését szerfölött megnehezítette ugyan, és az élelmezés nehézségeit fokozta, de evvel még
csak vegezni lehetett volna. Bercsényi huszárjai távol tartották a
tatárokat a seregtől, Pucheim komáromi parancsnok pedig és a
nyitrai védőőrség megakadályozták az érsekújváriakat abban, hogy
Souches tábornagy hátában nagyobb erővel működjenek.
De csakhamar egy ú j ellenség is támadt. Ez Kucsuk Meliemed nagyváradi pasa volt — ugyanaz a ki ellen Kemény János
1661-ben fejedelemségét és életét vesztette. A nagyváradi pasa
összeszedte mindazon török csapatokat, melyek a Duna és az
erdélyi határok közt levő helyekben nélkülözhetők valának, magához vonta az érsekújvári török lovasságot s most mintegy 15.000
főnyi sereggel Esztergomnál átkelt a Dunán, hogy Lévát fölmentse
és Nyitrát visszafoglalja.
Mihelyt Souches tábornagy a törökök nagyobb mérvű mozgolódásairól tudomást nyert, azonnal segélyt szorgalmazott a bécsi
udvari hadi tanácsnál és sikerrel. A hadi tanács Heister altábor-

nagyot, ki egy 5000 főnyi hadtesttel Morvaországból útban volt
Pozsony felé, hogy ott Montecuccoli főseregéhez csatlakozzék,
utasította, miszerint irányát Galgócznak vegye, a Vág átjáratait
Galgócznál és Sempténél szállja meg, fedezze Souches hátát és
amennyiben ez utóbbi kívánná, a szükséges csapatokat rendelkezésére bocsássa. E kirendelés azonban csak ideiglenes legyen, és
Heister csapatai, mihelyt azokra az északi seregnel szükség nincs,
a Vág mellé visszarendelendők.
E segítség igen hasznos lett volna, ha — kéznél van. Ámde
Heister még Morvaországban volt s Souches tábornagy azon parancsát, hogy lovasságát azonnal a Garamhoz előre küldje, csak
május 16-án ós még Morvaországban kapta meg.
Souches tábornagy, közvetlen segítséget a legközelebbi időben nem remélhetvén, a nagyváradi pasa támadását Lévánál
bevárhatónak nem tartotta, még kevesbbé gondolhatott arra, hogy
Kucsuk Mehemmed ellen maga támadólag föllépjen. 1 ) Elhatározta
tehát, hogy Nyitra felé visszavonul.
A fennforgó körülmények közt valóban ez volt a legjobb.
Nyitra vára a sereget ugyan be nem fogadhatta, de mégis oltalmat
nyújthatott, két menetre levén Lévától, könnyen volt elérhető, a
sereg itt összeköttetésbe léphetett a komáromi helyőrséggel és végre
egy menetre jutott a Yágvonalhoz, hova Heister hadtestének beerkezését várta. Ha a sereg Nyitránál sem maradhat meg, vissza
mehet a Yág mögé és ott — egyesülve Heisterrel — sikerrel működhetik a nagyváradi pasa ellen.
Az északi hadsereg ez időpontban nem volt közvetlen Léva
alatt, hanem attól észak-keletre, Bakabánya felé, ahova az esőzések és élelemszerzés végett húzódott.
A visszavonúlásra az elhatározás május 18-án keletkezett és
a sereg másnap megindulván, délfelé elővédével a Garamhoz ért.
Itt azonban kellemetlen meglepetés várta. A Garamhíd el volt rombolva és jobb parton a nagyváradi pasa serege állott. A tábornagy
a visszavonulás elhatározásával tehát elkésett.
A Garamon az ellenség szemeláttára az átkelést kierőszakolni,
a nagyváradi pasa seregén magát átvágni — ez oly vállalat lett
*) Feldzüge Montecuccolis; i. b. 271—272.

volna, melybe a tábornagy nem foghatott. Hisz a mérkőzést meg
egyenlő vagy kedvező harczviszonyok közt sem tartotta megkoczkáztathatónak, hogy vállalkozhatott volna tehát a harczra ily
fölötte kedvezőtlen viszonyok közt? Sem Nyitrát, sem a Vágvonalat most már el nem érhette, Heister közreműködésére többé nem
számíthatott, — de nem számíthatott arra sem, hogy az erélyes
török vezer elől harcz nélkül kitérhet.
Mit tegyen tehát ?
Az elhatározás bizonyára nehez volt, s a császári tábornagy
kepessegeit erős próbára tette.
Kucsuk Mehemmed pasa csapatainak túlnyomó nagy része
könnyű lovasságból állott, melyet a Leva környékén elterülő síkságon kitűnően alkalmazhatott. Ha az összeütközés oly terepen
következhetik be, melyen a török vezér lovasságának fölhasználásában korlátolva van, úgy számbeli fölényét elveszti. Erre kellett
Souches tábornagynak törekedni és e törekves szabta meg további
eljárását. A hadászatilag kedvezőtlen helyzetet harczászati előnyök
által kiegyenlíteni.
A tábornagy tehát elhatározta, hogy elővédét a Garamnál
hagyva, megfordul és a Garam völgyeben fölfelé hatolván, a harczot — ha az elől ki nem terhet •— a hegységben fogadja el.
Ezt nyomban végrehajtva, az északi sereg irányát Bakabányán át Zsarnóczának vette; itt szándékozott a tábornagy a
Garamon átkelni, s a harczot az átkeles után vagy itt, vagy meg
tovább északra elfogadni.
Május 15-én ment végbe a mozdulat. A török, a Garam
mellett visszamaradt elővéd átkelő kiserletei által félrevezetve, a
császári sereg elvonulását csak későn vette eszre. Ekkor ugyan a
maroknyi hadat visszanyomta, és a sereg utóvedét is elérve, avval
többször összeütközött, de az elvonulást többé meg nem gátolhatta.
A császáriak elővede még az este elfoglalta a zsarnóczai hidat, a
sereg zöme pedig annak közelében táborozott.
Kucsuk Mehemmed pasa nyilván csak másnap jutott arra a
gondolatra, hogy a császári sereget — ha a Garam völgyén fölfelé
hatol — Zsarnóczánál megelőzheti, s így annak útját állhatja;
mert ha előbb határozza el, úgy a tábornagy a zsarnóczai hídon
át nem kelhet.

így azonban a török elővéd csak május 16-án reggel 9 órakor ért a zsarnóczai hídhoz, amikor az északi sereg elővéde már
Garam-Szt.-Keresztnél járt, a sereg zöme a hídon átkelt és csupán
az utóhad állott még ott, részben a hídnál, részben a tovább északra
fekvő Zsarnócza falunál. 1 )
A török elővéd nagy erővel rontott a hídnak és a híd gyalog
őrségét és a közelben álló 300 lovast a hídtól csakhamar visszanyomta. A császáriak visszahúzódtak Zsarnóczára, hol az utóvéd
parancsnoka, Gamier tábornok állott, a Zeisz ezredes vérteseivel
és vagy 400 főnyi gyalogsággal. Garnier rögtön jelentést tett a
tábornagynak a törökök bekövetkezett támadásáról, s a harczot
addig is, míg támogatást nyer, elszántan fölvette.
Souches tábornagy az összes, meg elérhető német lovassággal,
500 dragonyossal és néhány löveggel azonnal visszafordúlt és még
idejekorán érkezett az északra fekvő magaslatra, hol Garnier harczolt. Hadait itt csatarendbe állítván, a lövegeket elhelyezvén, nyugodtan várta a nagyváradi pasa seregének támadását.
Kucsuk Mehemmed, bár úgy a Garam vize, mint az erdős
magaslatok által, ereje kifejtésében tetemesen gátolva volt, mégis
bátran neki ment. A török sereg egy része a hídon, másik része
egy gázlón átkelt, és a Garam jobb partján, az átkelő helyekhez
hozzá nem ferő csapatok pedig annak balpartján, elszántan rontottak a császáriak által elfoglalt magaslatnak. De a roham ereje
megtört, mire a magaslatra ért és a törökök, a német gyalogság és
a lövegek tüze által is erősen pusztítva, visszavettettek.
A török vezér azonban nem tágított; roham roham után
következett, s folyt a harcz majdnem az est beálltáig, amikor végre
az utolsó rohamnál maga az erélyes pasa is elesett.
Most a császáriak rohantak le a hegyről es a török csapato-

*) Ez ütközet a német források után, bár helytelenül, nem zsarnóczai,
hanem szentkereszti ütközetnek neveztetik — még pedig a magyar történetírók által is. Souches tábornagynak csak vienetcze'lja volt Garam-Szt.-Kereszt,
de az összeütközés nem itt, hanem a majdnem 20 kilométerrel tovább
délre, még a hegyek közt, a Garam szűk völgyében fekvő Zsarnóczánál ment
végbe.
A «szentkereszti» elnevezés tehát semmikép sem jogosult.

kat, melyek nagy resze már visszavonulóban volt Szt-Benedek felé,
hanyatt-homlok szorították vissza a Garamba.
A császáriak részéről a harczban 2500 német lovas, 500 dragonyos és vagy 800 német gyalogos vett részt; az üldözést pedig
azután a könnyű magyar lovasság vette át.
A törökök részéről a zsarnóczai, vagy amint a történelemben
hibásan neveztetik, szentkereszti ütközetben, Kucsuk Mehemmed
pasán kívül számos aga és bég, és körülbelül 1000 török esett el.
A császáriak a német források 1 ) szerint állítólag csak 89 halottat
és 30 sebesültet vesztettek.
Az ütközet után a törökök, bosszújokban az összes falvakat
fölgyújtva, Esztergomba és Érsekújvárra vonúltak vissza.
A császári sereg nem követte a törököket, sőt még Léva elfoglalását sem kísérlette meg, ami pedig a vesztett csata által okozott
remület hatása alatt bizonyára könnyen sikerülhet vala, hanem
hosszabb időn át Garam-Szt.-Keresztnél maradt.
Hogy meddig maradt Souches tábornagy Garam-Szt.-Keresztnél és mit művelt általában május 16-ától június 9-ikéig, amikor
seregét ismét Léva alatt találjuk, az a kútfőkből biztosan ki nem
deríthető. A kútfők egyike 2) — bár azt, hogy Souches a Vághoz
visszavonúlt volna, nem említi — június első napjaiban a Vág
mellől menetelteti a sereget 8 ) Léva alá, más kútfők ellenben azt
állítják, hogy a sereg Garam-Szt.-Keresztről közvetlenül ment
Leva alá.
Tekintve azt, hogy az északi sereg a hegyek közé csak szükségből vonult, hogy ólelmezésbeli nehézségei hosszabb időzésnel
ott csak fokozódhattak, hogy a tábornagy magát — a kivívott
siker daczára — még Léva ostrom alá fogására sem érezte feljogosítottnak, s hogy ebből kifolyólag a Heister hadtestével való egyesülésre es Nyitra várával az összeköttetés helyreállítására természetszerűleg törekednie kellett, annál is inkább, mert a török sereg
fölött csak részleges és nem teljes győzelmet vívott ki, s így annak
újabb támadásától joggal tarthatott, mi ugy véljük, hogy az északi
Theatrum Europäum IX. 1142 és Ortelius II, 326.
) Feldzüge Montecuccolis, i. h. II. 136.
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) Theatrum Europäum IX. 1143. Ortelius II. 326—327,
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sereg néhány napi pihenés után, a most már szabaddá tett úton
Nyitrára és innét a Yág mellé húzódott vissza, hol Heister hadtestével egyesűit.
A tábornagy magatartása különben e hadművelet alatt kifogástalan. A kényes helyzetből, melybe Lévánál jutott, magát
ügyesen vonta ki és szerencséje volt, hogy Kucsuk pasa egyrészt
az utánnyomulással késedelmeskedvén, neki a Garamon való átkelésre időt engedett, azután pedig meggondolatlan hevességgel a
legkedvezőtlenebb viszonyok közt támadta meg. Ha Kucsuk pasa
vár, míg a császári sereg a szoroson átvonúl és a támadást a GaramSzt.-Kereszt melletti nyílt terepen intézi, hol erejének kifejtésére
alkalma van, a tábornagy helyzete bizonyára súlyosabb, mint volt
Zsarnóczánál, hol a terep is segítette.

III.
LÉVA MEGVÉTELE ÉS A GARAM-SZT.-BENEDEK

(LÉVA)

MELLETTI

CSATA.

A császári udvari hadi tanács ós Montecuccoli figyelmét teljesen Zrínyi Miklós kanizsai hadjárata kötötte le. Ott, a déli hadszínhelyen dűlt el a két engesztelhetetlen ellenség sorsa. Ha Zrínyi
Miklós Kanizsát megveszi, evvel igazolja terve helyességét, vezéri
hivatottságát és a császár valóban alig tehet mást, mint hogy a
fővezéri pálczát a dicsőséges magyar hős kezébe adja és a háború
további vezetését reá bízza. Ha ellenben a kanizsai vállalat nem
sikerül, akkor Zrínyi örökre lehetetlenné van téve, a császár
Montecuccolihoz kénytelen fordulni, aki ekkor mint mentő angyal
állhat a trón elé.1)
Feszült kíváncsisággal figyelt tehát Montecuccoli és az udvarnál hatalmas pártja a kanizsai eseményekre és aggodalommal
leste az onnét érkező híreket. Ki törődött most a Pozsony és

*) E viszonyokra lásd bővebben a kezdetben már idézett két dolgozatot, e folyóirat 1891-ik évi folyamában.

Magyar-0várnál tétlenül veszteglő császári fősereggel, ki Souclies
tábornagy győzelmével ? Senki.
Pedig érdemes lett volna velők törődni. Ha a fősereg már
eddig nem is tett semmit, most Souches tábornagy győzelme után,
módjában állott volna cselekedni, még pedig hathatósan.
A magyaróvári fősereg Souches seregével és Heister hadtestével közel 40.000 főnyi erőt képviselt, mely akár Érsekújvár,
akár Esztergom ellen fordúlhatott volna. Érsekújvárt Köprili Achmed csak a megelőző évben foglalta el, v üszke volt ez eredményre,
mely nevét a szultán előtt kedveltté tette; ha Érsekújvár is veszélyben van, inkább segíti ezt, mint Kanizsát. Ha pedig a császári
egyesült hadak Esztergom ellen fordúlnak, ez által közvetve Buda
és vele a törökök Magyarország fölötti uralma van veszélyeztetve
és ezt Köprili Achmed, Kanizsa kedvéért figyelmen kívül nem
hagyhatja. 1 )
A császári hadak dunamenti támadó előnyomulása tehát eltérítheti Köprili nagyvezír seregét Kanizsától. Ennek azonban nem
szabad megtörténni, hadd menjen a nagyvezír Zrínyi ellen, morzsolja össze maroknyi hadát — annál jobb.
De végre megtörtenhetnek, bárha a hadi tanács és Montecuccoli pártja bőségesen es alaposan gondoskodott arról, hogy meg
ne történhessék, hogy Kanizsa elesik, hogy Zrínyi diadalt arat!
A helyzet tehát kétes és várni kell. Várni minden áron, míg a
koczka ott lent eldűl.
Hadd nyugodjanak addig a fősereg Magyar-Ovárnál, Souches
és Heister a Vágnál! Báérnek majd azután is cselekedni, majd azt,
amit a Montecuccoli-párt érdeke kíván.
Május 26-án nyert a bécsi hadi tanács ós így a m.-óvári
főhadiszállás is biztos hírt, hogy a nagyvezír Kanizsának tart;
június 2-án hagyatott félbe Kanizsa ostroma ós a háromfejű
vezérlet alatt álló déli hadsereg megkezdte visszavonulását a
Mura mögé.

Hogy mennyire érzékeny volt a nagyvezír Érsekújvárra és Esztergomra, mutatja azon köi'űlmény, hogy bár ezek közvetlen nem fenyegettettek, mégis Nándorfehérvárról ós Eszékről számos csapatot küldött Esztergomba és a havasalföldi oláh hadakat is oda irányította.

RUEBER JÁNOS,
felső-magyarországi főkapitány.
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A játék el volt döntve; Zrínyi vesztett, Montecuccoli nyert.
Most már lehetett a Duna és Vág melleti seregekkel is rendelkezni.
A fősereg maradjon ott, a hol van, hogy azután a Mura
mellé legyen vonható, az északi sereg pedig Heisterrel egyetemben
térjen vissza Léva alá. Erre szükség úgy sem lesz; ha sikereket ér
el, annál jobb. Lehet majd rámutatni, hogy: «ime, csak a császári
vezérek tudnak győzni, a magyarok nem!»
Souches tábornagy tehát június első napjaiban, — hogy
mikor, az meg nem állapítható, — parancsot kapott, hogy Heister
hadtestével egyesülve, félbeszakadt hadműveletét folytassa és mindenekelőtt Lévát foglalja el.
Június 9-én érkezett Souches tábornagy 15.000 főt meghaladó
seregével Léva alá és most haladéktalanúl annak ostromához
fogott.

L É V A VÁRA 1 6 6 4 - B E N .

Léva vára, mint az akkori magyarországi várak nagyobb
része, a palánkkal körülvett városból és a tulajdonképeni várból
állott; a kettőt vizes — áthidalt — árok kötötte egybe. Alaprajzát
fenti metszetünk mutatja. A metszeten A a város, B a külső vár,
C a belső vár, D a menedékhely (reduit). A kis betűk jelentése a
következő: a és b földbástyák a város két nyugoti sarkán; c és d
Hadtörténelmi Közlemények. VII.

21

földbástyák falazott oldalokkal a külső váron, e, f es g falazott
bástyák a belső váron; az egész kőből epitett fallal egybekötve ;
a menedékhely részben téglából, részben terméskőből épült. A város főkapúja /j-nál, kis kapuja i-nél volt; &-nál a híd és a várkapu,
/-nél egy a várból az árokba vezető ajtó, m-nél volt a császáriak
által a belső váron lőtt rés, n-nél a rés a városba. Az árkok délkelet felé keskenyebbek, de mélyebbek, észak-nvugot fele szélesek
valának és itt környezetük is mocsaras volt. Az árkok egy a Garamtól ide vezetett és ismét oda szakadó csatorna által voltak vízzel
elláthatók; nedves időjárásnál azonban a vár és város egész környezete vizenyős, mocsaras és így nehezen megközelíthető vala.
Midőn az északi hadsereg most ide érkezett, a vár környezete
száraz volt, s így az ostromot mi sem gátolta.
Ez szokatlan gyorsasággal haladt; az ütegek működésüket
már június 10 én megkezdették, 11-én pedig a közelítő árkok
indúltak meg és pedig egyidejűleg a város délnyugoti és a vár délkeleti sarka ellen.
Június 11-én a 800—1000 főből álló török védő-őrseg egy
része az ostrommunkálatok megzavarása végett kirohant, de csak
kevés kárt okozott.
Június 12-én a császáriak a várost rohammal elfoglalták,
mire a törökök a várba vonultak vissza, melyre a tábornagy most
erős tüzelést rendelt.
Június 13-án a vár delkeleti sarkán már elég tágas rés volt
és Souches tábornagy rohamra készült.
A várbeliek azonban, részint az ostrom sikerének gyors haladása, részint a heves tüzelés által megremítve, a vár feladását felajánlották.
A capitulatió pontjai, melyek az átadásra, a keresztény foglyok kiadására, a török őrség és családjaik biztos elszállítására
vonatkoztak, még az nap este aláíratván, Léva vára másnap, azaz
június 14-én, a császáriak kezeben volt.
A török várőrség Esztergomba kísertetett.
Evvel Léva várának négy napig tartó ostroma véget ért.
Souches tábornagy Léva után Nógrádot szándékozott ugyan
megtámadni, de a hadi tanács által, mely attól tartott, hogy Köprili

Achmed nagyvezír Kanizsától a Piába és Dunához, sőt talán Bécs
ellen menetel, a Yághoz visszarendeltetett.
Becs védelme, megoltalmazása! Ez volt a es. es kir. udvari
hadi tanácsnak mindenkor az első és legfontosabb. Ha egesz Magyarország ellenség kezebe kerül is, az lenyegtelen; ennek a
veszélynek az elhárítására idejekorán es megfelelő intézkedéseket
tenni soba sem volt kepes. De ha Becset a veszedelemnek csak
halvány árnyéka is fenyegette, akkor a hadi tanácsot lázas izgatottság fogta el, s képes volt győzedelmes hadak menetét föltai-tóztatni,
hogy azokat Bécs közeiebe vonja.
Az északi sereg tehát a megkezdett hadműveletet félbeszakította, s miután Lévát helyőrséggel, eleiemmel és lőszerrel ellátta,
visszavonult a Vág mögé. Souches tábornagy a maga személyére
nezve, miután erős lazzal összekötött német betegséget kapott,
Nagyszombatba ment, hogy magát ott orvosoltassa.
Amíg az északi hadsereg a Vág melléken pihent, a törökök
időt nyertek hadaikat összevonni és a tervbe vett vállalatot előktsziteni.
A vállalat élére, a nagyvezír megbízásából, most Ali esztergomi pasa állott; hozzá csatlakoztak Ghika oláh vajda, a havasalföldi moldva-oláh hadakkal, továbbá a budai, egri és érsekújvári
pasák, melyek együtt egy körülbelül 25—30 ezer főre menő hadsereget gyűjtöttek össze. Szándékuk az volt, hogy előbb Lévát, majd
Nyitrát visszaveszik, s a korábbi állapotokat ily módon helyreállítván, a Yágon át Pozsony vagy esetleg Morvaország ellen támadnak.
Míg a török hadak Esztergomnál gyülekeztek, az érsekújvári
pasa csapataival elkalandozott Nyitra es Galgócz, valamint Komárom és a Csallóköz felé. A császári udvari hadi tanács e miatt folyton
nyugtalankodott és Traun gróf, alsóausztriai land-mar3allt azon
meghagyással küldé Souches tábornagyhoz Nagyszombatba, hogy
ezt a vidékre szétosztott csapatainak újbóli összegyűjtésére, a Vágvonal megszállására es megerődítésére ösztönözze; ígérvén neki,
hogy megfogyott seregét ismét a korábbi 15.000 főnyi létszámra
fogja emelni. Souches tábornagy ebbe bele nyugodott és Traun
gróf július 6-án ismét visszautazott Bécsbe.
Alig távozott azonban Traun gróf, máris egy újabb futár érkezett Bécsből, hozva egy július 9-ikéről kelt császári rendeletet,

mely a tábornagynak a török mozgolódásokat különösen figyelmébe
ajánlja, s azon vélekedésnek ad kifejezést, hogy a törökök ellen
valamely vállalatot megkísérleni mégis czélszerű lenne. 1 )
Bárha a tábornagy egészsége még helyre nem állott, mégis
késznek nyilatkozott arra, hogy a császár kivánatának eleget tegyen.
Főliadsegédét, Kleindienst ezredest, Komáromba küldé Puchheim
tábornok várparancsnokhoz, hogy vele a vállalat érdekében érintkezésbe lépjen, s tőle támogatást, nevezetesen pedig Bercsényi
huszár-csapatának és a többi magyar lovasságnak csatlakozását
sürgesse; Heister altábornagyot pedig fölhívta, hogy csapataival
erőltetett menetekkel minél előbb a galgóczi táborba jöjjön. 2 )
Értesülvén arról, hogy az érsekújvári pasa csapataival Léva
felé vonúlt el és hogy az esztergomi török hadak is Léva felé
indúltak meg, nem lehetett kétsége az iránt, hogy Ali pasa Lévát
akarja ostrom alá fogni.
A tábornagy ennélfogva elhatározta, hogy mihelyt elegendő
erővel rendelkezik, azonnal Léva fölmentésére indúl.
Július 15-én 12.000 főnyi csapat állott már a galgóczi táborban ; a tábornagy ez erőt elégségesnek ítélte és a Koháry István
által vezetett, részben brandenburgi nehéz, részben könnyű magyar
lovasságból álló elővédet még az nap megindította Nyitrára. 3 )
Július 16-án megindúlt maga a sereg, melyet a tábornagy
6 napi eleséggel látott el es este Nyitra alá érkezett.
A sereg a július 16-ára kövekező éjet a regi táborhelyen töltötte ; egyszersmind az est és az éj folyamán a lovasság számára
rőzsekötegekkel kiegyenlített gázlót készített; a mocsaras réten át
Souches tábornagy szintén rőzsével kirakott utat készíttetett, hogy
a lovasság akadálytalan átkelése mindenkép biztosítva legyen.
*) Theatrum Europäum IX. 1144. Feldzüge Montecuccolis; i. h.
a
) Elismerésre méltó, hogy Souches tábornagy a hadmüveletek gyorsasába érdekében mindent megtett. Már Zsarnóczánál mozdulatainak gyorsaságával előzte meg Kucsuk pasát, s ezen újabb vállalatánál is azt látjuk,
hogy mihelyt magát a cselekvésre elhatározta, az időt gondosan fölhasználja.
3
) Az események menetét, Souches tábornagynak a császárhoz intézett és Léváról 1064 július 20-áról kelt jelentéséből adjuk, mely az összes
osztrák és német forrásoknak is alapúi szolgált. A jelentést közli Ortelius,
II. 351—353.

A sereg átkelése július 17-én hajnalban kezdetett meg és
6 óráig tartott, mi bizonyára csak e gondos előkészületeknek köszönhető. A gyalogság, a lövegek és a jármüvek a hidat használták,
a lovasság a számára elkészített gázlót és rőzse-útat.
Az átkelés után a sereg útját nyomban folytatta, még pedig,
mint a jelentésből — bárha abban az útirány határozottan megjelölve nincs is — kétségtelenül kitűnik, Aranyos-Maróth felé. Itt
átkelt a Zsitván is és Aranyos-Maróthtól keletre, talán Terlep tájékán, 1 ) táborba szállott.
Július 18-án hajnalban a tábornagy az északi hadsereget
csatarendbe állítá és ezen alakzatban menetelt tovább Garam-Szt.Benedek felé.
Ez előnyomúlás közben értesült a hadsereg-parancsnok arról,
hogy a Garamon mintegy 1000 főnyi tatárcsapat átkelt és Kovácsi
tájékán Koháry ezredes elővédcsapatával harczot kezdett, továbbá
arról is, hogy a török sereg nem Szt.-Benedeknél, hanem a Lévától
északra elterülő síkságot szegélyző magaslatokon áll. Souches
tábornagy az elővéd segítségére, de meg a veszélyeztetve látott
Garam-vonal biztosítására is, Heister altábornagyot küldte előre,
a brandenburgi dragonyosokkal és 6 lovas századdal; egyidejűleg
azonban a sereg zöme is irányát Kovácsinak vette ós menetét meggyorsította.
Mihelyt a tatárok Heister altábornagy csapatának, mögötte
pedig az északi seregnek harczalakzatban való közeledését észrevették, a küzdelemmel azonnal felhagytak és a Garamon átúsztatva, a folyó balpartjára visszatértek. Koháry 43 huszárját vesztette el, míg a tatárok 80 halottat hagytak az ütközet színhelyén.
A császári sereg előnyomult egész a Garamig és a Kovácsi
és Tolmács közt elterülő fensíkon a Garam jobb partján ütött
tábort, arczvonalát négy hevenyében fölhányt redout által födözvón, melyek mindegyikébe 4—4 löveg állíttatott.' 2 )
A törökök állásaikból sem az est, sem az éj folyamán nem
mozdúltak.
a

) A jelentés azt m o n d j a : «bis auf 1 Meilwegs von St. Benedict» i. h.
) A sereg éjjeli nyugvását a 3-ik számú melléklet mutatja, melyen
az arczot védő 4 redout is látható. A sereg mögötti helység Kordod, a
Garam hajlásában látható másik falu Tolmács.
3

A magyar könnyű lovasságból számos kisebb osztag ment át
még az éj beállta előtt a Garamon, bogy a török sereget kikémlelje. Jelentéseikből a hadsereg-parancsnok megtudta — a mit
különben részben maga is látott — hogy a törökök három csoportban a magaslatokon táboroznak; az ellenség számerejét a hírszerzők 30—40,000 főre becsülték.
Julius 19-én napköltekor egész váratlanul riadó hangzott a
császáriak táborában; ez magát a hadsereg-parancsnokot is meglepte, mert hiszen a követendő eljárásra nézve még megállapodásra nem jutott s azt az ellenség magatartásától tette függővé;
egyelőre az volt a szándéka, hogy a Garam mögött foglal állást és
az ellenséget akkor fogja megtámadni, midőn az a folyón átkel.
A riadó onnét származott, hogy a hajnalban keletkezett
keleti szél a törökök által elfoglalt magaslatok lejtőin levő fákat és
cserjéket mozgatta, és a fák és levelek e nyugat felé való mozgása
a tábori őrsökben azt a benyomást keltette, mintha az ellenseg
csapatai volnának mozgásban a hegyről lefelé. E tünemény anynyira csalóka volt, hogy első pillanatban magát a tábornagyot is
tévedésbe ejtette, minek folytán a seregnek csatarendbe való fölvonulását elrendelte.
A tévedés kiderült ugyan mindjárt, mihelyt világosabb lön,
és a sereg ennek folytán kezdetben tanácstalanúl állott, de a
tábornagy — ha már a fölriasztás megtörtént — nem akarta, hogy
az idő folhaeználatlanül teljék és látva a csapatok nagy harczkedvet, s a véletlen fölriasztást kedvező előjelnek, mintegy harczra
való fölhívásnak tekintvén, gyors elhatározással a Garam folyón
való átkelést rendelte el.
Az átkelés a lovasságra nézve ugyan nem járt nehézséggel,
mert csakhamar három átkelésre alkalmas helyet is találtak a
Garamon (Kovácsi es Tolmács közt), de a gyalogság át nem kelhetett, mert a gázlók gyalogság számára mégis mélyek valának,
hidak pedig verve nem voltak. Előbb tehát ezt kellett megkezdeni,
a mi pedig hídanyag hiányában nehezen ment.
A tábornagy látván e nehézséget, mely az átkelést igen
hosszú időre terjesztette volna ki, ez eszmet elejtette s megparancsolta, hogy minden lovas egy gyalogost vévén lova farára, az átkelést ily módon kísértsék meg. Ez sikerült is, és két óra leteltével

az egész hadsereg a Garam balpartján volt. Időközben elkészült
•egy hid is, melyen a lövegek szállíttattak át.
Az átkelés után a hadsereg újból csatarendbe állott, még
pedig olykép, hogy az arczvonal a mostani lévai út mindkét oldalán, körülbelül Koszmály és Szöllős közsegek közt, arczczal délkeletnek alakúit meg. A csapatok három harczvonalat képeztek, a
következő rendben. 1 ) Első harczvonal: jobbról Koháry magyar
lovas csapata, mellette a heidelbergi gyalogság, Heister lovas
ezrede, Demel gyalog századai, brandenburgi gyalogság, Knigge
lovas ezred, Caprara lovas ezred s a legszelső balszárnyon Balassa
Bálint magyar lovassága. Második harczvonal: jobbról Zeiss
ezrede, a szász gyalogság, Holstein ezrede, a Caprara lovas ezred
második harczvonala. Harmadik
harczvonal:
Garnier vértes
ezrede, Brandenburg dragonyosai, Joanelli századai, a Brandenburg lovasság.
Míg a sorakozás végbement, a törökök is fölkerekedtek és
szintén csatarendbe állottak.
Kezdetben úgy látszott, mint ha az ellenség a támadást a
magaslaton elfoglalt állásában szándékoznék bevárni. Azonban
csakhamar bomladozni kezdettek a törökök sorai, s míg egy rész
Kovácsi irányában, a magaslaton fönnmaradva, észak fele húzódott,
más jóval erősebb tömegek délfelé tartottak, azon erdőnek, mely a
Csejkői patak mentén, Bars és Podluzsány közt, azon időben
állott. Egyidejűleg a közép is megindult és irányt Tolmácsnak
véve, a magaslatokról leszállott.
Souches tábornagy mindjárt a harczfelállítás befejezése után,
tehát mielőtt a törökök mozdulataikat megkezdték, Koháry István
ezredes, volt szécsényi kapitány parancsnoksága alatt, ki eddig is
az elővéd parancsnoka volt, egy 800 főnyi, részben magyarokból,
részben Caprara ezredbeli vertesekből es brandenburgi lovasságból álló elővédet állított össze és azt a jobb szárny előtt, az erdőszegély mentén, támadásra útasította, nyilván azon czélból, hogy
a törököket a magaslatokról való leszállásra bírja.
Koháry elővéd-csapata elérte ugyan a Csejkői patakot, de ott
már az ellenséget talalta, melylyel nyomban megütközött.
x

) Ezen első sorakozást a 3-ik melléklet — bár nem arányban
tolva — mutatja ; fölsorolásunk a betűknek felel meg.
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A törökök délfelé húzódó tömegei ugyanis, és ezek mögött
a moldva-tatár hadak, az erdőnek tartottak, a janicsárok hadteste
azonban, kísérve a szpáhik lovas csapatai által, az erdő északi
szegélye mentén és az erdőn kívül nyomúltak előre.
Midőn tehát Koháry a patakhoz ért, arczban a szpáhikat
találta, kikkel megütközött, jobb oldalában pedig a janicsárok fejlődtek és az erdőszélről heves tüzelést kezdtek ellene. A török
lovassággal, mely körülbelül vele egyenlő erős volt, Koháry csak
megbirkózott volna és azt az első rohammal vissza is nyomta
a patak mögé, de a janicsárok tüzelése a kitartást lehetetlenné
tette és Koháry hátrálni volt kénytelen.
E közben a császári had is kénytelen volt csapatait mindkét
szárny felé kiterjeszteni és a sereg harczfelállítása lassankint a
melléklapon foglalt rajzon látható alakot öltötte. A jobb szárnyon
a Heister lovas ezred, középen Knigge tábornok parancsnoksága
alatt a Zeiss és Holstein ezredek, a halszárnyon Garnier tábornok
alatt a Garnier, a Brandenburg és a Caprara ezredek, a legszelső
balszárnyon Balassa Bálint magyar huszárjai.
Souches tábornagy a törökök fentebb már említett mozdulataiból csakhamar átlátta, hogy az ellenség — támaszkodva nagyobb
számára — őt mindkét oldalában átkarolni szándékozik. E veszely
elhárítására egyrészt a balszárnyon Balassa csapatát a völgyben
feljebb előre tolta, mi által a törökök jobb oldala volt veszelyeztetve, másrészt Heister altábornagyot több gyalog és lovas csapattal a Barstól nyugatra fekvő erdőbe küldte, meghagyván neki,
hogy onnét csak akkor törjön elő, a mikor a török hadak az erdőből kibontakozva, a sereg jobb szárnyának átkarolását kísérlik meg.
Koháry visszavonulását a szpáhik és a janicsárok nyomban
követtek; de midőn egy az erdőn kívül levő kis ligethez értek,1) a
brandenburgi dragonyosokkal itt elrejtve levő Glock alezredes
ellenük meglepőleg és oly heves tüzelést fejtett ki, hogy az üldöző
török csapatok rögtön megállottak, egy részök pedig visszafordúlt
a patak felé.
*) Azon hely közelében, hol most
délre ettől.
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Ezt a pillanatot használta fel Koháry István, hogy derékcsapatával újból támadásra indúljon. A roham fényesen sikerült;
szpáhik és janicsárok rövid ellentállás után tömegesen futottak
vissza.
A győzelem azonban drága volt. A derék magyar hős, Koháry
István, egy janicsár golyója által találva, holtan bukott le lováról.
Egy kápolna jelöli ma is a helyet, hol a vitéz katona életét
kilehelte. 1 )
Ez alatt a török balszárny-hadak tömegei is kibontakoztak az
erdőből és a császáriak jobb szárnyán álló Heister ezredet erősen
szorongatták vissza. Most tehát elérkezett ez időpont Heister altábornagy támadására. Heister kitört, és a törököket az első rohammal vissza is vetette az erdőbe.
Ámde ez csak futólagos siker volt, és ha a jobb szárny támogatást nem nyer, a vele szemben álló tömegek ellenében nem boldogul. Már futottak egyes csoportok a Garamon át és az elhagyott
táborban azt híresztelvén, hogy az egész sereg megverve és futásban van, a kocsik fosztogatásához láttak; de a vonatőrség által
elűzettek.
Souches tábornagy azonban a veszélyt, mely őt ez oldalról
fenyegeté, idejekorán felismerte és a balszárnvról, hol a harcz
egyensúlyban volt s hol a törökök csupán a magaslatok megtartására szorítkoztak, csapatokat és lövegeket vont át. Előbb három
lovas század sietett segítsegre, de ez nem sokat segített a dolgon s
a veszély csak akkor volt elhárítottnak tekinthető, midőn Heister
több század lovas- és gyalogcsapattal és négy löveggel megerősödve
állott a törökökkel szemben; ezek tüzelése elegendő volt arra, hogy
a törökök minden további előnyomulásának gátat vessen.
A középen Knigge és Holstein az ellenségnek már több rohamát sikeresen vertek vissza, és így itt veszélytől tartani nem kellett.
A balszárnyon a törökök, kiknek Balassa magyarjaival mindx

) A kápolna a lévai úttól keletre, mintegy 4—500 lépésre áll s
vázlatunkon is látható. Koháry vitézségét Souches tábornagy is elismeri és
a császárhoz intézett jelentésében is megemlékezik róla. «Den Obristen
Koháry, dessen Tod uns zu unzeitig gekommen» stb. Koháry halála körülményeiről lásd bővebben a «A Lévai csata és Koháry István halála»
czímű czikket e folyóirat 1893-ik évi folyamában.

untalan oldalukba támadt, állandóan tétlenségben maradtak és a
magaslat elhagyására, vagy támadó előnyomulásra még csak nem
is gondoltak.
Ali pasa, úgy látszik, el volt határozva, hogy balszárnytömegeinek szakadatlan nyomása által vívja ki a diadalt. Ez volt az
oka, hogy csupán a közép és a balszárny támadott, míg a jobb szárny
a magaslaton maradt és csupán állásának megtartására szorítkozott.
Ez kitűnt nem sokára, midőn a császáriak jobb szárnyán egy
még az eddigieknél is sokkal erősebb tömeg, a moldva-tatár hadak
8000 főnyi tömege jelent meg.
E nagy tömegek ellenében a jobb szárny csapatai, melyek
különben az előttük levő törökök által amúgy is lekötve valának,
teljességgel elégtelenek voltak. Szerencsére a balszárny kedvező
harczviszonyai, a törökök tétlensége e szárnyon, melyről fentebb
megemlékeztünk, megengedték a császári vezérnek, hogy a balszárnyról tetemes csapatokat vonhasson a jobb szárnyra át.
Majd az egész Caprara-ezredet, melynek csak első vonalban
álló századai hagyattak vissza, négy brandenburgi lovas századot,
a brandenburgi dragonvosokat és több más csapatot átvont most a
tábornagy a jobb szárnyra és ezeket még hat löveggel is megerősítvén, az egész tömeget Caprara ezredes, Koháry vitéz bajtársának
parancsnoksága alá helyezvén, a moldva-tatár hadak ellenében
támadásra rendelte.
Hosszabb ideig változó szerencsével folyt itt a küzdelem, de
a császáriak szívós kitartása végre mégis sikert aratott. Egy utolsó
heves roham után a moldva-tatár had a küzdelmet föladta, és
visszavonulását megkezdte.
A moldva-tatár sereg visszavonulása jeladás volt a török
jobb szárny es a közép-bad visszavonulására is. Ezek a Podluzsány
és Léva közti magaslatokra húzódtak vissza, s itt állva maradtak
mindaddig, míg a moldva-tatár sereg Léva felé elvonúlt.
Souches tábornagy az ellenség közvetlen üldözésére alig gondolhatott, s mindenek előtt a harcz által összekevert csapatok rendezéséhez látott. Mihelyt ez megtörtent, az eddig a jobb szárnyon
küzdött csapatok, mint első harczvonal, arezot váltottak Léva felé,
és megindultak. Knigge es Garnier e mozdulatot mint második és
harmadik harczvonal követték.

Az előnyomulás a Csejkő patak és Garam közt széles arczvonalban történt. A törökök még mindig a Podluzsány és Léva közti
magaslatokon állottak és Souches tábornagy azon véleményben
volt, hogy Ali pasa a harczot itt megújítani akarja.
Ennek folytán csapatait újból támadásra vezette. De a törökök ezt már nem várták be és mihelyt az egész császári sereget
csatarendben közeledni látták, megfordúltak.
De ezt jobb lett volna előbb cselekedni. A császáriak most
már rendezett és némileg kipihent lovassága vad dühvel rohant a
lassan hátráló törökök után, föl a magaslatra, hol most véres aratás kezdődött. A császári és Balassa magyar lovasainak támadása
oly gyors és meglepő volt, hogy még Ali pasa, a fővezér, sem
menekülhetett el, és késedelmezését életével űzette meg. Ugyanily
szerencsétlenül járt a janicsár aga is, ki 500 janicsárral a seregtől
elvágatott és felkonczoltatott. Az iszonyú mészárlás után 6000
török hullája födte a harczmezőt.
Hogy az északi sereg az egész napi küzdelemben mennyit
veszített, erről Souches tábornagy jelentésében meg nem emlékezik. Ellenben kiemeli a csapatparancsnokok közül azokat, a kik
magukat különös vitézségük által kitüntették. A magyarok közül
első sorban Koháry Istvánt ós Balassa Bálintot, a németek közül
Zeiss ezredest és Joanelli báró ezredest, vezérkari főnökét. A csapatokat is nagy dicséretben részesíti; így a szászokról és brandenburgiakról azt mondja, hogy azok «hihetetlen bátorsággal» küzdöttek; a magyarokról a következőket találjuk a jelentésben : «A
nálam levő kevés számú magyarság szintén jól tartotta magát,
kiváltképen Balassa Bálint csodálatos vitézséggel harczolt.» 1 )
Természetes, hogy a zsákmány is tömérdek volt; számos
gazdag sátor, a török pasák kincseivel, sok társzeker málhával és
eleséggel stb. Löveg csak öt esett a győzők kezébe, a mint hogy a

*) «Die wenige Ungarn, so bei mir gewesen, haben sich auch wohl
gehalten, und bevor ab der Graf Valentin Balassa mit Verwunderung
gefochten». Souches tábornagy jelentése i. h. Balassa Bálint ezredes, a
szentbenedeki hős, nem tévesztendő össze Balassa Bálinttal a költővel, a ki
1594-ben Esztergom ostrománál sebesült meg és ugyanazon év május
26-án sebében Esztergomban meghalt.

törökök ez alkalommal, úgy látszik, igen kevés ágyúval rendelkeztek.
A források a zsákmány felsorolásában kifogyhatatlanok; bár
szívesen elhiszszük. hogy az gazdag volt, még is túlzásnak tartjuk
azt a mit a Theatrum Europáum fölsorol; ! ) szerinte zsákmányoltatott: 100 zászló, 40 dob, az összes sátrak, 1000 szekér élelem és
lőszer, a szekerek elé fogott ökrök, megszámlálhatatlanúl sok ló,
teve és öszvér, kimondhatatlan mennyiségű liszt, bor és egyéb
eleség, tömérdek drága ruha, fegyver és egyéb értékes tárgy; oly
tömerdek sok készpénz, hogy nem egy katona 8—10.000 forintot
vitt el stb.; a zsákmányolt lövegek számát a fővezér jelentésével
szemben, mely csak 5-öt mond, 13-ra teszi.
Az üldözés a csatatérről két mértföldre folytattatott. A sereg
éjjel Léva alatt táborozott és a tábornagy másnap, julius
20-án,
diadallal vonúlt be Lévára; itt az összes lövegekből három dísztűz
adatott, és úgy itt mint a táborban ünnepélyes hálaadó mise tartatott.
A császári sereg több mint egy hétig mulatott Léván, dusálkodva a javakban, melyeket a szentbenedeki csata után oly nagy
bőségben szerzett.
A szentbenedeki csatát megelőző hadművelet, de maga a
csata is több figyelemre méltó ós tanúlságos mozzanattal bír,
melyekkel foglalkozni érdemes. Nem kritika szempontjából, bár az
is jogosúlt lenne, mert hiszen az 16G4-ik évi török háború, tudományos elvek szerint vezetett háború volt, mely Montecuccoli
műveiben tudományosan feldolgoztatott; sőt a felsőmagyarországi
hadjáratnak «tudományos» tárgyalásával szolgálatot tehetnénk,
mert kiegészítenők Montecuccoli emlékiratait.
Turpin de Crissé, Montecuccoli egyik bámulója, el van ragadtatva ama szerénységtől, melylyel Montecuccoli a török háborúról
szóló tanúlmányait megírta, s melyekben önmagáról teljesen
megfeledkezve, csak az eseményeket adja elő, a nélkül, hogy magát
bármikor előtérbe tolná. 2 ) Csodálatos, hogy e nagy szerénységű
*) Theatrum Europäum IX. 1146.
) «On admire toujours Montecuculi, non seulement dans la con-
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író, a ki saját cselekmenyeit oly kifogyhatatlan bőbeszédűséggel
írta meg, egészen megfeledkezik a felsőmagyarországi
hadjáratról
és Souches tábornagy minden körülmények közt nevezetes, a
háború lefolyására is fontos hadműveleteiről es győzelmeiről
egyetlen szóval sem emlékezik meg.
Hogy miért hívatott vissza Sonches tábornagy Léva megvetele után, azt már említettük, valamint azt is, hogy a hadmüveletek újból való fölvételere az impulzust ama császári leírat adta
meg, mely a Nagyszombatban levő beteg tábornagyot az érsekújvári pasa mozgolódásaira figyelmeztette s ennek meggátlására
valamely vállalatot ajánlott. A tábornagy a császár kívánatának
bizonyára eleget tesz akkor is, ba a hadi tanács javaslatát fogadja
el, vagyis a sereget a Vág-vonalon összevonja, e vonalat megerősíti es a komáromi parancsnokkal egyetertőleg Érsekújvártól nyugatra kordont von. Hisz mind ezen, a császár es a hadi tanács által
kifejezett kívánságok egyetlen czélja csak az volt, hogy Bécs és
Ausztria török betörések ellen biztosíttassék.
Souches tábornagy azonban nem a kapott tanácsok szerint
jár el, nem védő rendszabályokat foganatosít, hanem tudomást
nyerve arról, hogy a törökök Léva visszavételére készülnek.
támadó hadműveletre, Léva fölmentésére határozza magát. Ez
bizonyára dícseretes elhatározás — általános katonai szempontból; Montecuccoli helyesléset és jóváhagyását azonban alig nyerte
volna meg, mert hiszen 12.000 főnyi sereggel egy 30.000 főnyi
hadsereg ellen támadni, Montecuccoli elvei szerint oktalan koczkázat, melyet egy jól nevelt császári vezérnek elkövetni nem
szabad. Hisz ott van például a kanizsai hadjárat. A kanizsai sereg
több mint 18.000 fővel bírt, s bár a nagyvezer csak 40.000, más
hírek szerint pedig csak 30.000 fővel közeledett, az arány tehát
kedvezőbb volt mint Souches ós Ali pasa közt, Hohenlohe mégis
duite des armées, mais encore dans la maniére simple et naturelle, avec
laquelle il fait le detail des operations de ses campagnes en Hongrie.
Semblable a Cesar, qui dans ses Commentaires fait ouhlier Vauteur, pour ne
présenter que le héros . . . Montecuculi, á limitation de César, s'oublie
iui-méme et sa modestie ajoute encore a la gloire, que sa conduite sage et
savante lui a aquise dans le cours de cette guerre.» Turpin de Crissé, Commentaires sur Montecuculi, I I I . 420.

nem hogy támadni mert volna, a mit Zrínyi Miklós oly hévvel
ajánlott, de sőt «a kereszténység magasabb érdekeinek megóvására» visszavonúlt a Mura mögé; Montecuccoli pedig a nemet
vezer eljárását teljesen helyesnek ismerte el, és Zrínyivel szemben
Hohenlohenak adott igazat; sőt maga meg akkor sem támadott,
midőn a császári sereg a törökével egyenlő volt, s a támadásra a
táborban levő császári követ is ösztönözte.
Szerencsére azonban Montecuccoli már a Mura melletti táborban volt, s így Souches tábornagy «oktalan» vállalatát meg nem
akadályozhatta.
Ha már az elhatározásért teljes elismerés illeti Souches tábornagyot, még inkább megérdemli ez elismerést a gyorsaság, melylyel
a hadműveletet intézi és a. gondosság, melylyel a hadsereg ellátásáról,
a mozdulatok akadályainak elhárításáról gondoskodik.
•Július 12-én kapja a császári rendeletet, 15 én a sereg már a
galgóczi táborban egyesül Heister hadosztályával és hadműveletekre
keszen áll, 16-án megindul és 18-án már szemben áll az ellenséges
sereggel; ez, kivált az akkori időt tekintve, amikor minden oly
rendkívül megfontolva tetetett, bizonyára dicséretes tevékenység.
E föltétlen elismerést azonban nem terjeszthetjük ki a csatában kifejtett vezéri tevekenységre is ; és bennünket azon körülmény,
hogy a vállalat végre mégis teljes sikert aratott, véleményünkben
meg nem ingathat.
Souches tábornagy július 18-án birtokába ejti a Garam-vonalat és a folyó mögött azon elhatározással áll meg, hogy a törökök
támadását bevárja.1) Ezt vagy azon szándékkal tehette, hogy egyszerűen védelemre szorítkozik, vagy azért, hogy az ellenséget átkelés
közben támadja meg. Mindkét elhatározás helyes lehet. Helyes lehet
az, hogy a támadást bevárja, ha a török számbeli túlerejétől tartott,
még helyesebb, ha csak azért várt, hogy a nagyobb számú ellenséget harczra kedvezőbb viszonyok közt, t. i. átkelés közben támadja

*) «3d) rtaíjm ben ^orraanb (értsd: azon véleményben voltam), ob
roolUe ber ^^inb, meícfjer oon bem gegen uns über gelegenen ©ebtvge unä feljen
formen, roieber herüber fe^en, nnb ftd) be£ f^Iuffes gang unb gar bemächtigen
fönne . . . . Unb bin geftnnet geraefen, bie SSölder ju fteüen, um bem j$íeinb a u f
bem *ißa£s »orjubtegen.» Souches jelentése a császárhoz ; i. h.

meg. A jelentés szövegéből az egyik szándék ép úgy kiolvasható,
mint a másik; hogy melyik volt az igazi, azt a német kifejezés
(«bem $einb auf bem ^3affe oorjubiegen!») homályban hagyja. Csak
következtetni lehet egyrészt a hadművelet általános czéljából, másrészt a tényleg bekövetkezett támadásból, hogy a vezérnek, már a
Garam mögött állva is, nem puszta védő, hanem támadó szándéka
volt. Az, hogy a Garamon hidakat nem veretett, átkelésre semminemű előkészületet nem tétetett, megfelel mindkét szándéknak s
mindkét esetre jó.
Nem számolt azonban a tábornagy előre a másik eshetőséggel,
hogy t. i. az ellenség fent marad a hegyen, a Garamhoz nem száll
le, — szóval nem támad, hanem a támadást bevárja. Innét van,
hogy a következő reggelen, midőn a tábort egy veletlenség, egy
optikai csalódás, fölriasztja, előbb védő rendszabályokhoz nyúl,
amikor pedig a tévedés kiderül, amikor látja, hogy az ellenség a
hegyeken mozdulatlanúl áll: kezdetben tanácstalan.
A később bekövetkezett elhatározás, hogy a sereg a Garamon
átkel és az ellenséget megtámadja, a császári vezér elhatározó képességéről és erős támadó szelleméről tanúskodik ugyan, de — és ezt
most már nem Montecuccoli, hanem a hadművészet általánosan
érvénynyel bíró elvei szerint mondjuk — nem egyéb, mint elhirtelenkedés. Bizonyos, hogy ha valahol, ugy a háborúban jogosúlt a
közmondás: «a ki mer, az nyer». De ez csak kisebb viszonyokra
állhat és nem egész hadseregek cselekedeteire.
Egy hadsereget oly folyón, mint a Garam, átvetni, e folyóval
hátunkban, egy mocsaras patakon át, a magaslaton álló, több mint
kétszerte erős ellenséget megtámadni: ez már a jogosult mérésén
túlmegy és nem bátorság többé, még csak nem is merészség, hanem
vakmerőség.
Az jogom lehet: hinni és remélni, hogy a kétszerte erősebb
ellenséget csapataimmal, melyek szívósabbak, fegyelmezettebbek,
talán még vitézebbek is: legyőzöm; ez jogos önbizalom. De nem szabad magamnak ezt önként és csak vakmerőségből, akként megnehezíteni, hogy a harezot a lehető legkedvezőtlenebb viszonyok közt és
balesetre való minden előgondoskodás nélkül fogadjam el, ha erre
kényszerítve nem vagyok. A harcz ily körülmények közt annyira
bizonytalan, annyi esélytől függ, hogy eredménye csak a véletlen

müve. Egy ily csatát megnyerni, lehet szerencse, de soha sem eredménye az a genialitásnak, a hadvezéri bölcs számításnak, a tudáson
és tapasztaláson alapuló hadvezéri előrelátásnak.
Souches tábornagy cselekménye semmivel sem bölcsebb,
mint volt a megelőző évben Forgách Ádámé; a különbség csak az,
hogy Souches vállalata véletlenül sikerűit és győzött, Forgáché
véletlenül nem sikerűit és megveretett. — De ha Souches megveretik, veresége még sokkal nagyobb, mert seregének azon része,
mely az ellenség fegyverei elől elmenekül, a Garamban vész el.
Hogy miért sikerűit Souches vállalata? Azért, mert a török
fővezér bár kisebb, de hasonló hibát követett el, legfőképen pedig
azért, mert jobb szárnyának parancsnoka által nem támogattatott.
A hiba, melyet elkövetett, az volt, hogy az uralkodó magaslatot elhagyta és a mocsaras patakon átkelt; támadása a lejtőn le sokkal
súlyosabb, erőteljesebb lett volna es tüzérsége által — meg ha
ágyúinak száma csekély volt is — jobban támogattatott volna,
mint a síkon, a patakon való átkelés után. A magaslat lejtjei pedig
a lovasság működését egyátalán nem gátolták. A jobbszárnyparancsnok hibája pedig az volt, hogy e parancsnok a csata egész
folyama alatt tétlen védekezésre szorítkozott és lanyhasága által
lehetővé tette, hogy a császári vezér csapatot csapat után és az
egész tüzérséget átvihette az ellenkező szárnyra, hol a döntés
lefolyt.
De egészben véve Ali pasa támadása helyes volt; a terv, hogy
a balszárnyon ósszehalmozott nagy tömegekkel a császári sereg jobbszárnyát visszanyomja és evvel a császáriakat a Garam és a hegység felé szorítja, kitűnő volt; még részleteiben is helyes volt e
szárny támadó előnyomulása, mert támaszkodott az erdőre. De a
támadó tömegeket, — tekintettel arra, hogy az erdő a mozgást
korlátolja, továbbá a meglepésre való tekintettel is — még a csata
előtt, az éj folyamán, kellett volna az erdőbe helyeznie. Ha így cselekszik, támadása meglepő, erőteljesebb és a császári vezér már
csak az idő rövidségénél fogva sem képes arra, hogy az ellenkező
szárnyról csapatokat és tüzérséget vonjon ide.
A kifejtettek szerint tehát, hadművészeti szempontból, nem
helyeselhető ugyan a császári tábornagy elhatározása, de viszont
el kell ismerni, hogy az átkelés után és a csata folyama alatt minHadtörténelmi Közlemények. VII.
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dent megtett, hogy a koezkázott lépés következményeit elhárítsa. Betegsége daczára 17 órán át ül a nyeregben és szakadatlan figyelemmel,
bámulatos tevékenyseggel minden intézkedést idejekorán tesz meg,
hogy a sikert biztosítsa. Fölismeri a döntő pontot es ide vonja
legjobb csapatait, főképen a gyorsan mozgó lovasságot és a könnyű
lövegeket, annyit, a mennyit csak lehetett, hogy a törökök és a
moldva-tatár sereg lökemét föltartóztassa, s midőn ez vegre erős
küzdelem után sikerűit, maga megy támadásba át és evvel eldönti
a csata sorsát.
A már idézett osztrák mü 1 ) a csatához fűzött elmélkedesben
különösen magasztalólag emeli ki, hogy Souches tábornagy a fősúlyt a lovasságra fektette. Ez igaz is, de természetes oka az, hogy
a sereg 3/4 része lovas volt; ép úgy az ellenségnél is. A fősúlyt
tehát természetszerűleg a lovasság működesére kellett fektetni.
A kivívott sikert, •> fényes győzelmet Souches tábornagy kétségtelenül megérdemelte, mert ha maga követte el a hibát, maga
is hozta helyre és seregének — az ellenség hibáit kihasználva —
a kedvezőtlen harczászati helyzet daczára, győzelmet, diadalt
szerzett.

IV.
PÁRKÁNY MEGVÉTELE ; A HADJÁRAT VÉGE.

Egy osztrák mű'2) azt mondja, hogy Souches tábornagy még
úlius 20-án, tehát közvetlenül a szentbenedeki csata után, fölkerekedett, hogy a teljesen feloszlott, rémülettel eltelt és a Duna felé
futó ellenséget tovább üldözze.
Bizonyos, hogy ez lett volna a czélszerü, a helyes eljárás, de
— nem ez történt.
A források mindannyian megegyeznek abban, miszerint az
északi sereg több napon át pihent Lévánál; de még ha nem mondanák
is, azon körülmény, hogy Souches tábornagy az üldözés folyamán
*) Feldzüge Montecuccolis etc. i. h. II. 144.
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) Feldzüge Montecuccolis etc. i. la. II. 142.

csak augusztus 1-én érk- zett Párkányhoz, kétségtelenné teszi, hogy
a seregnek j ó egy pár napig, vagyis legalább egy hétig kellett Lévánál időzni. Párkány Lévától alig 60 kilométer, s így két nap alatt
elerhető lett volna. De ha a sereg nem két, hanem négy nap menetelt Párkányhoz, akkor is csak július 28-án indulhatott, s igy több
mint egy hétig pihent Lévánál.
Ezen nincs is mit csodálkozni; hiszen a gyors üldözés akkor
szokásban nem volt; a győző serege csakúgy felbomlott, mint a
legyőzötté, s minél gazdagabb volt a zsákmány, annál nehezebb
volt a sereget helyéből kimozdítani. Mert a győzelmes sereg a
ki állott fáradalmakért kárpótlást, a kivívott győzelemért jutalmat
kívánt. Ha Souches tábornagy julius 20-án indulást jeleztet, elindúlhat maga, de hogy a sereg nem megy vele, az bizonyos.
A csodálatos csak az, hogy az osztrák történetíró, ki maga is
fölemlíti, hogy a sereg Párkány elé augusztus 1-én érkezett, tudva
valótlanságot mond, csak azért, hogy egy szép elmélkedést fűzhessen munkájába. Elmondja ugyanis, hogy Souches tábornagy a
szentkereszti ütközet után az ellenséget nem üldözte, de most nem
engedte őt lélekzetliez jutni és gyors győzelmi menetben követte őt
Párkányig. 1 ) Ehhez természetesen érdekes mondásokat csatol és
szép tanúiságot von le, melynek csak az az egy hibája van, hogy
nem igaz.
Bizony nemcsak hogy lélekzethez jutott a török, de sőt szép
békességesen át is takarodott a Dunán Esztergomba; a «rascher
Siegeslauf» pedig két nap helyett, teljes 12 napig tartott.
A gyors üldözés, kétségtelenül siettette volna a török sereg
felbomlását, de ez az üldözés nélkül is bekövetkezett; bekövetkezett pedig azon okból, mert ez csak egy, a legkülönbözőbb vidékekről,
csupán csak ez alkalomra összevont sereg volt, mely a vállalat
kudarcza után ismét alkotó elemeire bomlott szét. A budai, egri és
érsekújvári pasák, elvittek megmaradt csapataikat haza, Ghika
vajda is eltávozott a moldva-tatár hadakkal és az esztergomi helyőrség magára maradt.
«Den besiegten Feind verfolgte er im Mai nicht; im Juli liess er
ihn aber nicht zum Athem kommen, und eilte in raschem Siegeslaufe bis
bis Párkány» etc. Feldzüge Montecuccolis; i. h. II. 143.

Souches tábornagy tehát augusztus 1-én, kora hajnalban ért
a már megelőzőleg kikémlett Párkányhoz és nyomban támadást
rendelt.
Ezt Maxvell, brandenburgi ezredes, 1000 főnyi elővéde kezdte
meg, támogatva a nemsokára beérkezett brandenburgi és Montfortgyalogság által, mely csapatokat Holstein herczeg vezette. Ezek a
bal szárnyat alkották, míg jobbról a Mersi gyalogság (Léváról)
támadott; a lovasság tartalékban állott.
A támadó csapatok akadály nélkül értek a palánkhoz, midőn
azonban ennek ledöntéséhez fogtak, a janicsárok mintegy másfelszáz főnyi csapata kirohant. Maxvell ezredes súlyosan megsebesült,
számos császári katona elesett, de a janicsárok csakhamar visszafizettek a palánk mögé.
A tábornagy ez alatt egy üteget hányatott föl, s abba 4 ágj út
és 2 mozsarat helyezvén, előbb a hidat lövette; a híd 2 hajója
csakhamar kiszakadt ós egy közelben levő, török katonákkal telt
dereglyével együtt, elmenekült. Most tüzes golyókat vettetett Esztergomba, de ezek a nagy távolság miatt, hatástalanok valának.
A tüzelés ennek folytán ismét Párkány ellen fordíttatott és a
város most szakadatlanúl lövetett. A törökök az ágyúzást nem soká
állották és a palánk egy részét fölgyújtván, délelőtt 10 órakor
részint a félig-meddig kijavított hídon, részint csónakokon átvonúltak Esztergomba.
Souches tábornagy most az egész palánkot fölgyújtatta; a
szél bevitte a túzet a városba és néhány óra alatt Párkány, erődítéseivel együtt, a lángok martaléka lett.
Még javában égett Párkány, a császáriak már is a hídnak
rohantak és részint tűzzel, részint fejszékkel azt is elrombolták ;
csak az esztergomi oldalon maradt vagy 12—16 hajó épen. A közlekedés a két part közt végleg megszakadt.
A hadjárat evvel véget ért.
Souches tábornagy csak rövid ideig időzött Párkánynál és a
sereget azután Komárom alá, a Csallóközbe vezette. Augusztus
11-én ért a sereg a Vág-Duna mögé, s 12-én már elhagyja a beteg
tábornagy a sereget és a parancsnokságot Heister altábornagyra
ruházván, maga, betegségét orvosoltatandó és a császárnak jelentést teendő, Bécsbe megy.

A következő napon, augusztus 13-án, már a Szt.-Gotthárdnál
«megvert» nagyvezír serege vonult át Esztergomnál, a helyreállított hajóhídon, és Érsekújvár mellett szállt táborba, míg Montecuccoli, a «győzelmes» hadvezér, a Vágvonal mögé húzódott, hogy
győzedelmes hadával Bécset védelmezze a török ellen, ha annak
tán kedve kerekedne ismét támadólag előnyomulni.
Ha Souches tábornagy közvetlen és gyors üldözéssel a török
sereget megsemmisíti és azután Esztergomot szállja meg, úgy hadjáratával valóban hasznos szolgálatokat tesz. De így, amint a szentkereszti ütközet, úgy a szentbenedeki csata eredménye nem nyilvánult egyébben, minthogy Léva és Nyitra várak megtartattak.
Hogy a Párkány elleni vállalat és az esztergomi híd elrombolása mire volt jó, azt nem tudjuk. Reánk azt a benyomást teszi,
mintha a császári vezér a hadjárat befejezéséhez végül egy tűzijátékot kívánt volna meg, s a párkányi vállalatot csupán a sereg
mulattatására rendezte volna. Sem czélja, sem haszna a vállalatnak
nem volt.
Amint nem volt haszna és eredménye Souches egész felsőmagyarországi hadjáratának, úgy nem volt sem haszna, sem eredménye Montecuccoli szentgotthárdi győzelmenek sem. Kanizsa,
Érsekújvár, Esztergom, Buda továbbra is a török kezében maradtak és a vasvári béke, melyben a kivívott «győzelmeknek» kifejezésre kellett volna jutni, a leggyámoltalanabb békekötések egyike,
melyek Magyarországon valaha köttettek.
Ezért kár volt fél Európát mozgósítani, a sok külföldi mellett
annyi magyar vért is ontani és Magyarországnak egy legkitűnőbb,
legnemesebb fiát a halálba üldözni.
Az 16G4-ik évi háborúval nem nyert sem a császár, sem a
török; nem is vesztett egyik sem, csupán az amúgy is szegény
Magyarország.
R Ó N A I HORVÁTH .JENŐ.

