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AZ 1683. SZEPTEMBER 12-1 BÉCSI CSATA 

Bécs 1683. évi török ostroma, a félhold kudarcának a kelet-közép-európai ese
mények fejlődésére kiható következményei, korán felkeltették a különböző or
szágok történészeinek érdeklődését, s a kérdésnek gazdag szakirodalma van. 
A felmentő sereg egyes kontingenseinek részvétele és vezetőik érdemei évszá
zados viták tárgyát képezték az osztrák, német és a lengyel történészek között, 
amelyekben mindkét részről a saját hadsereg jelentőségének kidomborítására 
és a partnerek érdemeinek mérsékelésére mutató tendenciák jelentkeztek. Jelen 
tanulmány szerzője az elmúlt években újabb forráskutatásokat folytatott e té
mában, s az 1683-as hadjáratról szóló nagy terjedelmű monográfiájában arra 
törekedett, hogy tárgyilagosan mutassa be azokat az eseményeket, amelyekben 
eddig az elődök számos esetben — szerinte — helytelen álláspontot képvisel
tek. E kutatásainak eredményeivel szeretné röviden megismertetni a magyar
olvasót. 

* 

A XV. század alkonyától, a Törökországgal közvetlenül szomszédos lengyel— 
litván határ kialakulásától kezdve a XVII. század 70-es éveiig a két állam kö
zötti viszony többnyire békésen alakult. Lengyelország figyelmét elterelték 
szomszédaival folyó konfliktusai, s a Porta más irányú terjeszkedése nem veszé
lyeztette biztonságát. Az összeütközések — a Moldva feletti rivalizálás miatt — 
a XVI. század végén kezdődtek a tatárok lengyelországi és a kozákok, valamint 
a török flotta fekete-tengeri birtokokra irányuló támadásaival. Az 1620—2l-es; 
évek komoly fegyveres összeütközéseihez hasonlóan azonban az 1633—34-es 
csatározások is hamarosan befejeződtek. A következő időszakban, amelyben a 
lengyel nemesi Köztársaság, szomszédaival háborúzva, nehéz időket élt át, a 
Porta törekvése az oszmán birodalom határától északra a status quo megtartá
sára irányult; ezért avatkozott be főleg közvetve, vazallusa, a krími kán had
baindításával. 

A törökök további európai terjeszkedésével, a Köprülü dinasztia nagyvezérei 
uralmának idején azonban a helyzet kezdett megváltozni. A Portán nyugta
lanságot keltett a lengyel—orosz háború befejezése és a két ország közeledésére
tett 1667-es próbálkozások; ekkor mutat tak! első íziben közvetlenül érdeklődését 
a Dnyeper jobb partján fekvő ukrán területek iránt, s az ottani kozákok veze
tőjének, P. Dorosenkónak a szultán előtti meghódolása ürügyet szolgáltatott a 
Lengyelország elleni fegyveres beavatkozásra. Az 1672-es török támadás a n e 
mesi Köztársaságot belviszályokba merülten, a támadás visszaverésére felké-
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-születlenül találta. Az 1676-os harcokban a lengyel fél számos katonai győzel
met aratott ugyan, ereje azonban hamarosan kimerült a korábbi, 1648-tól tartó 
háborúk miatt. Az 1674-től uralkodó Sobieski János Franciaországtól igen ked
vező szövetségi ajánlatot kapott, melynek éle Brandenburg ellen irányult. Ez 
lehetővé tette volna, hogy Lengyelország visszaszerezze a régebbi lengyel hű
béri porosz földet, s így kijusson a Balti-tengerhez. Ennek feltétele azonban a 
törökökkel vívott háború befejezése volt, s olyan béke megkötése, amely délről 
:garantálja Lengyelország biztonságát. A francia diplomácia isztambuli befo
lyása azonban gyengének bizonyult arra, hogy a Portát visszakozásra kénysze
rítse. A tárgyalások alatt a török vezetők gőgösen és arrogánsan viselkedtek, s 
az 1678-ban kierőszakolt békefeltételek nagyon kedvezőtlenek voltak Lengyel
országra nézve; mindez megnehezítette Sobieskinek a belső ellenzék leküzdését, 
s a Brandenburg elleni támadási szándék megvalósítását. Az osztrák, branden
burgi és pápai diplomácia által szított ellenzék arra kényszerítette, hogy le
mondjon terveiről és arról, hogy segítséget nyújtson Magyarországon a Habs
burg-ellenes Thököly-felkelésnek. 

Az Isztambulban kötött béke nem hárította el egy újabb török támadás 
veszélyét, sőt a Porta folytatta terjeszkedési politikáját. Sobieski tisztában volt 
azzal, hogy Lengyelország képtelen hosszabb hadjáratot viselni Törökország 
ellen, ezért törökellenes szövetségest keresett; természetes szövetségesnek Orosz
ország kínálkozott, amely 1677 óta hadban állt Törökországgal. A lengyel—orosz 
szövetséggel kapcsolatos tárgyalások azonban kudarcot vallottak a kölcsönös 
bizalmatlanság és vádaskodások miatt. 1679—80-ban szintén eredménytelenül 
zárult Sobieski törökellenes liga alapítására irányuló széles körű diplomáciai 
akciója Európában. Visszautasította részvételét XIV. Lajos francia király, aki
nek előnyös volt, hogy Törökország hódító törekvései sakkban tartották a Habs
burgokat, az európai hegemóniáért folyó harcban Franciaország örök riválisát. 
A nemrég befejezett nyugati hadjáratban kimerült más országok sem voltak 
hajlandók belépni a ligába, mint ahogy azok sem, akik érdekeltek voltak a 
Törökországgal folyó kereskedelemben; a Habsburgok viszont, akiknek figyel
mét lekötötték a rajnai események fejleményei, csak védelmi szövetségre voltak 
hajlandók Lengyelországgal, megígérve a segítségüket, ha a törökök birtokaik
ra törnek. 1681-ben Lengyelország veszélyes politikai elszigeteltségbe került; 
a brandenburgi választófejedelemmel való elkötelezettsége miatt elhidegültek 
kapcsolatai eddigi szövetségesével, Franciaországgal, s nem sikerült más szö
vetségeseket szereznie. Nem lehetett kiszámítani, hogy az oroszországi háború1 

befejeztével ki ellen fordul a török további terjeszkedése. 
A lengyel király figyelemmel kísérte a királyi Magyarországon zajló ese

ményeket, ahol a nemesség Thököly Imre vezetésével megpróbált elszakadni 
a Habsburgoktól, mégpedig nem Erdélyre, hanem saját erejére támaszkodva.2 

Ismert Sobieskinek a magyarok függetlenségi törekvései iránt táplált rokon
szenve, de nyugtalanította az a tény, hogy a törekvés Lengyelország potenciális 
ellensége, Törökország segítségére támaszkodott. Az 1681—82-es események, s 
ezt követően a felkelők Észak-Magyarország területén történő előnyomulása, a 
nekik nyújtott török katonai segítség és a Lengyelországnak elzálogosított négy 
szepességi város elfoglalása 'elmélyítette Sobieski János félelmét a török szom
szédság veszélyétől, amely most már nemcsak délkeletről, hanem a déli állam
határ teljes hosszában fenyegette. Ezt juttatta kifejezésre a király 1682. augusz-

1 Vö. Z. Wójcik: Rzeczpospolita wobec Turcji i Rosji 1674—1079. Studium z dziejów polskiej polityki zagranicznej. 
Wroclaw, 197C. Az ezt követő időszakra továbbra is alapmunkaként említhető K. KonarsM régi munkája: Polska 
przed odsieczq wiedeöska. Warszawa, 1914. 

2 Köpeezi Béla: „Magyarország a kereszténység ellensége". A Thököly-felkelés az európai közvéleményben. Buda
pest, 1970. 
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tus 22-én3 a szenátorokhoz intézett levelében. Caprari gróf varsói osztrák követ 
jelentéseiből a bécsi udvar is értesült Sobieski aggodalmairól. Mindez az oszt
rák—lengyel szövetségi tárgyalások felújítását eredményezte. 

A szerződéskötés körülményei jobbára ismertek. Sobieski előre látta, hogy 
Törökországgal előbb-utóbb elkerülhetetlen a háború, s a lengyel állam érdekét 
szem előtt tartva leküzdötte a francia szövetséget követelő párt ellenállását és az 
1683-as Szejm-ülésen kierőszakolta a Habsburgokkal kötendő véd- és dacszö
vetség elfogadását, amelyet XI. Ince pápa garantált. Az 1683. április 1-i szerző
désben (a március 31-i kedvezőtlen jóslat elkerülése végett előre dátumozták) a 
császár 60 000, Lengyelország pedig 40 000 főnyi hadsereg felállítását helyezte ki
látásba, valamint, ha a szövetségesek külön háborúba keverednek, kötelező ígé
retet, hogy amennyiben Bécs vagy Krakkó közvetlenül veszélybe kerülne, köl
csönösen, minden rendelkezésre álló erővel beavatkoznak. A szövetségi szerző
dés olyan megállapodást is tartalmazott, hogy a császár 200 000 tallér (1 200 000 
akkori lengyel zloty) anyagi segítséget nyújt a lengyel félnek, amely összegből az 
a békeszintről háborús szintre emeli hadseregét; a szerződés kilátásba helyezte 
továbbá más szövetségesek megnyerését is.4 

A lengyel király ezt megelőzően hozzájárult 2800 rőnyi lengyel lovashadtest 
verbuválásához Lengyelországban, amely június végére több mint 2000 fővel 
Hieronim Lubmirski vezetésével a császár szolgálatába állt. Thököly ez ellen 
tiltakozó követének Sobieski azt válaszolta, hogy csak a török hadseregben 
szolgáló magyarok ellen fog harcolni, egyúttal felajánlotta közvetítését a csá
szárral folyó tárgyalásokban. 

Az Isztambulból küldött követi jelentések, sőt a „Gazette de France" tudósí
tói is rendszeresen tájékoztattak a Porta hatalmas méretű fegyverkezéséről, a 
török támadási szándék iránya azonban ismeretlen maradt. Igaz, Sobieski már 
februárban kapott híreket a törökök Bécs ellen tervezett támadásáról, de a hír 
megbízhatóságát csökkentette, hogy a Porta jelentős tatár erőket vont össze 
Podóliában. Ezért a lengyel hadsereg régi egységeit Trembowle alatt vonták 
össze, míg az újonnan kiképzettek összevonására eredetileg Przemyslt jelölték 
ki. Országszerte kiterjedt toborzásokat tartottak; a hadművelet irányának 
megválasztását azonban egyelőre, az ellenfél szándékainak tisztázásáig, elha
lasztották. 

* 

Mint ismeretes, a török hadsereget május elején kezdték összevonni Belgrád 
alatt, ahová május 5-én Drinápolyból IV. Mehmed szultán is megérkezett a fő
erőkkel. A császári hadsereg kezdetben azt tervezte, hogy a magyar alakulatok
kal és a Köpcsény alatt Összegyűlt tábori hadsereggel a Vág, Duna, Rába és 
Mura folyók vonalában foglal hadállást, készen az ellenség főcsiapásának felfo
gására. E tervet azonban a fővezér, Lotharingiai Károly herceg nyomására meg
változtatták : a tábori hadseregnek a törökök kezén levő két vár egyikét, Eszter
gomot vagy Érsekújvárt kell támadnia. A Badeni Hermann őrgróf, a Haditanács 
elnöke vezetésével késve és az előre tervezettnél kisebb erőkkel végrehajtott 
akció azonban kudarccal végződött, amihez a császári tábornoki kar tehetetlen
sége is hozzájárult. Esztergom bevételéről lemondva Lotharingiai Károly június 
elején megkezdte Érsekújvár ostromát, innen azonban hamarosan a Rábához ve-

3 F. KluczycM: Akta do dziejów króla Jana Ill-go sprawy roku 1083, a osobliwie wyprawy wiedei'iskiej wyjaš-
niaj^ce. (A továbbiakban — KluczycM: Akta...) Krakow, 1883.1. o. 

4 Uo. 61—03. o. 
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zény élték. A tábori hadsereg 12 500 gyalogossal és 9500 lovassal június 25-én 
Győr közelében hídfőállást létesített a folyón.5 

Ezalatt Székesfehérvárnál összevonták az egész török sereget, valamint a va
zallus államok haderejét. Június 27-én a fővezér, Kara Musztafa nagyvezér, fel
tárta addig csak Thököly által ismert tervét, Bécs megtámadását. A török; 
hadsereg összlétszáma mintegy 150—160 000 katonára tehető — közöttük mint
egy 20 000 tatár és 20 000 fős kontingens Erdélyből, Moldvából és Havasalföld
ről — Thököly csapatai nélkül. Június 30-án a török hadsereg előőrsei megin
dultak Győr felé, s a Rábához vezényelt tatárok több helyen átkeltek a folyón. 
Az átjárók tervezett megerősítését ugyanis anyagiak híján nem végezték el, s a 
gázlókat őrző magyar kötelékek nem voltak számottevők. A magyarok, látván 
a császári részről foganatosított védelmi intézkedések gyengeségét, joggal ké
telkedtek abban, vaj on fedezik-e őket az ellenállás miatt fenyegető török bosszú 
ellen; a Rába-menti védelem megtört, s a tatárok megindultak Alsó-Ausztria 
felé, elvágással veszélyeztetve Lotharingiai Károly Győr alatt állomásozó had
seregét. A herceg nem ismerte még az ellenség szándékát, s megosztotta had
erejét: a vár alatt hagyta gyalogságát, lovassága élén pedig Bécs felé indult. 
Július 7-én a tatárok és a törökök megtámadták a császári sereg hátát biztosító 
csapatot Petronellnél, s az vereséget szenvedett. E lényegében kismérvű vere
ség kedvezőtlenül befolyásolta a császári lovasság harci morálját, Lotharingiai 
Károly azonban úrrá lett a helyzeten és rendezetten visszavonult Bécs felé, 
ahova a Győr alatt hagyott gyalogságot is visszavonta. Július 14-én a törökök 
megkezdték Bécs város ostromát. 

* 

Sobieski figyelemmel követte a Duna-menti események alakulását. Amikor 
a tatárok fő erői Podóliát elhagyva Moldván és a Havasalföldön keresztül 
Magyarország felé indultak, Sobieski előtt nyilvánvalóvá lett, hogy az ellenség 
fő csapása Ausztria ellen irányul. Továbbra is siettette az ország belsejében a 
háborús készülődést és a császári követ, Zierowsky nyomására június végén 
beleegyezett abba, hogy Lubomirski hadtestét további lengyel alakulatokkal 
erősítsék meg. Mindehhez nagyban hozzájárult az a hír, amely szerint Thököly 
rábeszélte Kara Musztafát, hogy haderejének egy részét irányítsa Észak-Ma
gyarországra és Morvaországba, hogy így lezárja a Lengyelországba vezető 
Duna menti utakat.6 Július elején a király kiadta parancsát, amelyben a csa
patok gyülekezési helyéül Krakkót jelölte meg. Ugyanakkor úgy döntött, hogy 
rövidesen maga is a városba érkezik. Július 11-én futár érkezett Bécsből azzal 
a hírrel, hogy az ellenség teljes hadserege Ausztria ellen indul; július 15-én Ph. 
Thurn gróf Győr ostromáról és a tatárok Rábán túli inváziójáról értesítette, 
két nappal később pedig Zierowsky — aki közben információkat kapott Kara 
Musztafa Bécs elleni vonulásáról — feltárta előtte, hogy beállt a „casusi foederis", 
a szövetségben megjelölt ok, ezért a császár nevében felszólította a szövetségei 
felet, nyújtson segítséget az ostromlott városnak. Sobieski — aki már ezt meg
előzően erőltetett menetelésre sürgette tábornokait, hogy Krakkót mielőbb el
érjék és S. Lazninski vezetésével lovas és dragonyos csapatokat küldött Biels-
kóba — kijelentette: serege élén hajlandó segítséget nyújtani1.7 

5 A császáriak tavaszi hadjáratának lefolyására és a sereg vezetésére vonatkozó viták hátterét leginkább T. M. 
Barker munkája világítja meg : Double Eagle and Crescent. Vienna's Second Turkish Siege and its Historical Setting. 
New York, 1967. 

6 Pallavicini nuncius beszámolója 1683. június 30-ról. KluczycM: Akta... 188. o. 
7 Uo. Sobieski János levele M. H. Sieniawski alvezérhez 1683. június 24. és július 11-ről. A krakkói Czartóryski 

Könyvtárban található kéziratból, Nr. 2757.147—150. o., valamint a litván vezérekhez intézett levél 1683. július 17-t 
keltezéssel, Nr. 1865. 231. o. 

— 28 — 



Július 18-án a király — a királyné és az udvar társaságaiban — útnak indult 
Wilanówból Krakkóba, ahová július 29-én érkezett meg. Nem sietett túlságosan, 
mivel tudta, hogy bizonyos időre van szükség az erők összevonására a város 
.alatt. Az úton élénk levelezést folytatott saját csapatvezéreivel, valamint Lo-
tharingiai Károly herceggel, akitől az események lefolyásáról az első beszá
molót kapta. Nyugtalankodott amiatt, hogy nincs hír Sieniawskiról, különös
képpen azért, mert hallott a Trembowle alatti lengyel táborban kitört hatalmas 
"tűzről, s csak akkor nyugodott meg, amikor levelet kapott, hogy a hetman által 
vezetett lovasegységek egy csoportja Krakkóhoz közeledik. Augusztus 2-án 
valóban megérkezett Krakkó alá Sieniawski lovascsoportja, augusztus 6-án St. 
Jablonowski vezetésével a gyalogság és a tüzérség, később pedig fokozato
san további egységek az egész országból. 

A Bécs megsegítésére indult és a Bécs melletti csatában részt vett lengyel 
erők létszáma nagy vita tárgyát képezte az osztrák, német és a lengyel törté
nészek soraiban. Közülük sokan tendenciózusan alacsonyra, 13 000 katonára 
tették számukat, felnagyítva ezáltal a saját erőkét,8 mások felháborodással ve
tették el ezt a megállapítást és a hadsereg hiteles összeírásaira hivatkoztak, 
amely szerint augusztus elején 25—26 000 főt vettek jegyzékbe. A följegyzések 
figyelmes elemzése, közöttük az eddig felhasználatlan korabeli levelezés alapján 
felül kell vizsgálni a lengyel történészek eddigi nézeteit. 1683-ban a Köztársa
ság valóban kb. 45 000 katonát állított ki, s a Duna menti hadműveletekben kb. 
26 000 lengyel katona vett részt, nem számítva a később érkező 10 000 fős litván 
hadsereget, ezen erők közül viszont nem mindegyik érkezett meg a bécsi ostrom 
alatt.9 

Ennek oka az új egységek megalakulásában mutatkozó késedelem volt. A len
gyel hadseregben elfogadott szokás — a háború befejezését követő létszám
csökkentéssel lehetőleg több kis egység szolgálatban tartása — azt eredményez
te, hogy békeidőben csupán káderhadsereg volt, amelyet gyorsan fel lehetett töl
teni. A lengyel hadsereget 1683-ban a háromszorosára növelték, a litvánt két
szeresére, és a lengyel hadseregen belül a már felállított 102 egység mellett 
további 88-at alakítottak. A lóvásárl'ásra, fegyverekre, egyenruhára és zsold
előlegre jelentős mennyiségű pénzre volt szükség, ez az összeg azonban hiány
zott, mivel a Szejm által megszavazott adókat előbb az egyes vajdaságok neme
si közgyűlésének keltett jóváhagynia. így csak július végén kezdtek befolyni az 
összegek. Ebben a helyzetben nagy jelentősége volt a külföldi segélyeknek, a 
király és a magánszemélyek áldozatkészségének.10 A segélyek első részletei a 
császártól és a pápától júniusban érkeztek, s noha a király a háború előkészü
leteire több mint félmillió zlotyt költött, mindez nem bizonyult elegendőnek. 
A toborzás lassan folyt, mivel — az eddigi véleményekkel ellentétben — az új 
háború iránti lelkesedés nem volt túlságosan nagy, s ebben változás csak a nyár 
folyamán következett be. így tehát érthető, hogy számos új egység késve ér
kezett Krakkó alá; egy részének sikerült utolérnie a Duna felé menetelő had
sereget, mások viszont már a csata után, a további hadműveletek folyamán 
csatlakoztak. Ennek következtében a felmentő sereg alakulatai az indulás ide
jén a következők voltak: 

8 Mint ahogy R. Lorenz: Türken jähr 1683. Wien—Leipzig, 1933. 230. o. ; Barker: i. m. 400. o. elfogadta a 18 000 főt. 
9 A király levelein és a királyhoz intézett leveleken kívül a moráviai llaygern kolostor szerzetesének a hadjárat 

idején vezetett feljegyzései; a kolostor mellett vonultak át a lengyel alakulatok egészen szeptember 20-ig. (Pater 
Bemard Brulig's Bericht über die Belagerung der Stadt Wien im Jahre 1688. Kiadta: Beda Dudik: Archiv für Kunde 
österreichischer Geschichsquellen. I I I . k., 1850.) 

10 I t t érdemes megjegyezni, hogy ezek a külföldi segélyek (1 200 000 zl a császártól. 1 200 000 zl a pápától, s kb. 
550 000 zi az olasz hercegektől) a Köztársaság hadjáratra irányuló összkiadásának mindössze 22"„-át fedezték: saját 
költségük kb. 11 millió zl-t tett ki. 
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10 350 katona 
2 800 katona 
7 650 katona 

150 katona 
összesen : 20 950 katona 

Mivel a Bécs felé menetelés során a gyalogság létszáma kb. 600—700 dezertáló— 
val csökkent, a lovasság viszont számos zsold nélkül szolgáló önkéntessel gya
rapodott, a Bécs melletti lengyel haderő kb. 14 000 lovast és dragonyost, vala
mint kb. 7000 gyalogost — 28 ágyúval — számlált. 

Az országban a török határvonal védelmére alig 2800 katona maradt, Krak
kóban pedig 700 gyalpgosból álló11 helyőrség. így Sobieski a szövetségesi szer
ződés értelmében valamennyi rendelkezésére álló erőt a császárváros felmen
tésére vezette, így igazságtalanok egyes osztrák történészek szemrehányásai. 
Jóllehet, a lengyel erők kisebbek voltak a király által elvártaknál, részvételük 
mégis nagy jelentőségű, mivel a Rajna menti francia intervenciótól való félelem 
eredményeképpen a császár Németországból is a vártnál jóval kisebb támogatást 
kapott.12 

* 

Ez idő alatt a 90 000 fős török hadsereg által ostrom alá vett Bécs13 helyzete 
napról napra romlott. A tatárok feldúlták Alsó-A.usztria Duna jobb parti részét, 
a bal parton pedig — a Vág folyónál — Thököly hadserege, Husszein damasz
kuszi pasa hadtestével megerősítve, két ízben is támadást intézett, augusztusban 
mintegy 5000 tatárral. Meg kell állapítani, hogy a magyar felkelők vezére kel
letlenül fogadta a második augusztusi támadást, s csak Kara Musztafa nyomá
sára egyezett bele, egységei gyakorlatilag nem is vettek részt a harcokban. 
A térség fedezésére irányuló hadműveletekben, amelyen keresztül a felmentő 
sereg menetelésének kellett lezajlania, a korábban már említett császári szol
gálatban álló lengyel hadtest is részt vett H. Lubomirski parancsnoksága alatt. 
Katonái alaposan kivették részüket ezekből a hadműveletekből, mivel nagy ta
pasztalatokkal rendelkeztek a törökök és a tatárok elleni harcban. 

Szeptember elején az elkeseredett védelem ellenére a törökök elfoglalták a 
bécsi várerődítmény délnyugati részének fontos objektumát, Burgravelint és 
megkezdték két bástya: a Burgbastei és a Löblbastei ostromát, aláaknázva azok 
összekötő falait. Ezek bevétele az ellenségnek a városba történő beözönlését 
jelentette volna; a védők száma — a harcok okozta emberveszteség és a vár-

11 A további hadműveletek folyamán a királyhoz csatlakozott közel 5000 lengyel katona és besorozott kozák, vala
mint 10 000 litván. A Podólia területén lévő hadműveletekben 1083 októberében—decemberében a lekésett alakulatok 
egy része vett részt, közel 8000 katona. 

12 Többek között nem érkezett meg a jelentős, 18 000 fős hannoveri hadsereg, amelynek fenntartására a császári 
kincstár jelentős összegeket költött. Ugyancsak nem sikerült a brandenburgi helytartó segítségét sem elnyerni. A ba
jor, szász és frank hadtestek — amelyek összesen mintegy 29 500 katonát tettek ki — I. Lipótnak sokszorta több ki
adást jelentettek, mint a Lengyelországnak nyújtott segélyek. A svábországi hadtest csak az 1083-as hadjárat vége 
felé érkezett. 

13 A tatárokat, a moldvai és havasalföldi alakulatokat nem számolva, amelyeket kizárólag műszaki munkákhoz 
vettek igénybe. Mint ismeretes, Kara Musztafa Győr alatt hagyta Ibrahim pasát kb. 20 000 fős hadsereg élén, köztük 
az erdélyi alakulatokkal; Husszein damaszkuszi pasa vezetése alatt 0000 főt Észak-Magyarországra küldött, s további 
néhány ezer főt az utánpótlási vonal biztosítására rendelt. 

Lovasság: 23 huszárosztály 
53 osztály vértes lovasság 

3 nehéz puskás (szakállas puskás) egység 
26 osztály könnyűlovasság 

1 kozákegység, összesen mintegy 
Dragonyosok: 6 ezred és 1 század, mintegy 
Gyalogság: 21 ezred és 3 zászlóalj 
Tüzérség : 
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őrség között kitört betegségek pusztítása következtében — már nem iett volna 
elegendő Bécs belső részének védelmére, így a kívülről érkező segítség valóban 
az utolsó pillanatban jött. 

* • 

A lengyel hadsereg első csoportja augusztus 11-én indult el Krakkóból. Ezr 
vértes és könnyűlovasságból, s résizben dragonyosokból állt Sieniawski parancs
noksága alatt. Bielsko mellett egyesült Lazninski csoportjával és mintegy 7000 
főnyi erővel menetelt Cieszynen, Novy Jičinen és Hranicén )át Lipnikig, fe
dezve a főerőket az ellenség esetleges Észak-Magyarország felőli támadása el
len. A főoszlopba tartozó nehézlovasság, gyalogság, dragonyosok és a tüzérség 
a király és Jablonowski vezetésével haladt előre Szilézián: Tarnowskie Góryn, 
Gliwicén, Racibórzon és Opaván keresztül. Lassan haladtak, mivel hatalmas, 
közel 6000 szekérből álló táborral voltak megterhelve. Gliwicében Sobieski ki
vált a menetből és fia, Jakab társaságában, mintegy 3000 lovassal előre ment. 
Erre az a nyugtalanság késztette, hogy Sieniawski — akinek meg kellett volna 
állnia Lipnikben, de a Lotharingiai herceg sürgetésére tovább ment Olmützön 
és Brünnön keresztül Nikolsburgba — idő előtt be ne avatkozzék a bécsi had
műveletbe. Ugyanezért aggódott I. Lipót császár is, aki megtiltotta Lotharingiai 
Károlynak, hogy a lengyelek közeledése előtt akcióba lépjen. Augusztus 30-án 
Sobieski Nikolsburgnál találkozott Sieniawskival, s a következő nap meg
érkezett hozzá Oberhollabrunnba G. F. von Waldeck herceg császári tábornok 
a frank kontingens élén. 

A szövetségesek vezéreinek haditanácsára szeptember 3-án került sor Stet-
telsdorf várában. Ezt megelőzően már határoztak a felmentő hadsereg fővezér-
ségének fontos kérdésében. Bár a szerződés értelmében a fővezérség Lipót csá
szárt illette volna, Sobieski magának követelte ezt, mert — helyesen — úgy 
vélte, hogy ő rendelkezik a legnagyobb tapasztalattal a törökök elleni har
cokban. A császár, aki lelkiismeretfurdalást érzett; amiért elmenekült Bécs
ből, végül is Buonvisi nuncius és a pápa küldötte, Marco d'Aviano javaslatára 
úgy döntött, hogy legyen Sobieski a fővezér. 

A fővezérséget tehát a lengyel királyra ruházták, amivel aztán könnyen 
megbarátkoztak a többi vezérek is, akik egyébként megtartották közvetlen ve
zetésüket egységeik felett. 

A történészek vitáinak egyike eddig a felmentő hadművelet koncepciójának 
szerzőjére vonatkozott. Ugyanis a Bécsi-erdőn keresztül történő támadás ötletét 
az osztrákok Lotharingiai Károlynak, a lengyelek Sobieskinek tulajdonították.. 
Az igazság azonban középen van: szinte egyszerre és egymástól függetlenül 
született meg mindkét hadvezér fejében: a hercegnél a július 20-i tanácskozá
son, a királynál pedig a Wilanówból Krakkóba történő utazás idején.14 

Stettelsdorfban egyelőre elvetették Hermann von Baden javaslatát, hogy 
délről, Bécsú j helyen keresztül mérjenek csapást, mivel ez hosszabb időt vett 
volna igénybe és a tatárok által feldúlt területeken nem volt ellátási lehetőség. 
A német és a császári tábornokok által kidolgozott elhatározások15 megerősí
tették Sobieski és Lotharingiai Károly közös tervét, így szeptember 4-e éjjelén 
és hajnalán Sobieski személyesen állította fel az „ordre de bataille"-t, amely 
szerint a Waldeck herceg vezetése alatt álló bajor és frank hadsereget középen 
sorakoztatta fel, a jobb szárnyra a lengyel, a bal szárnyra pedig a Lotharingiai 

14 Ezt bizonyítja a bécsi Udvari Haditanács jegyzőkönyvének kivonata. {Kluczycki: Akta... 180. o.) és Sobieski
nek Lotharingiai Károlyhoz intézett július 22-i és július 25-i levele. (Uo. 187—189., 198. o.) 

15 J. Q. Rauchbar: Leben und Thaten des Fürsten Georg Friedrich von "Waldeck (1620—1092). Speyer, 1872. 
261—263. o. 
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Károly parancsnoksága alatti császári hadsereget állította, amelyet később 
III. János György szász választófejedelem hadtestével erősített meg a középen 
felállított von Sachsen-Lauenburg herceg császári lovashadteste helyett.16 So
bieski a lengyel jobb szárnyhoz beosztott 4 német és osztrák gyalogos zászlóalj 
helyett 3 huszárosztályt és egy vértesezredet küldött a császári bal szárnyra. 
Meg kell jegyezni, hogy jóllehet Lotharingiai Károly és Sobieski elképzelései a 
hadmüveletek lefolytatását illetően általában megegyeztek, céljaikat tekintve 
mégis különböztek egymástól: előbbi elsősorban a már végét járó Bécs számára 
akart erősítést küldeni (ezért követelte magának a bal szárny parancsnoki tisz
tét, hiszen a Duna mentén a leggyorsabban tudott a városba érni), utóbbi vi
szont a török hadsereget akarta megsemmisíteni oly módon, hogy elvágja a 
visszavonulás útját a Wien folyó hídjain keresztül, a lengyel szárny bekerítő 
támadása révén.17 

A Tulln alatti híd megépítésével szeptember 6-án és 7-én a lengyel és osztrák 
seregek átkeltek a Duna jobb partjára, míg Krems felől a birodalom felmentő 
csapatai közeledtek: a Duna mentén vonuló bajor és frank alakulatok és a 
Csehországon keresztül menetelő szász hadtest. A szeptember 9-én Tullnban 
összegyűlt felmentő hadsereg teljes ereje a következő volt: 

gyalogság lovasság és ágyú 
dragonyosok 

lengyel 
osztrák 
német 

7 000 
8 000 

21800 

14 000 
10 500 
6 450 

28 
70 
54 

összesen : 36 800 30 950 152 

Mivel a Tulln melletti szekértáborok őrizetére az osztrák és német hadsereg 
néhány ezer katonát rendelt ki (a lengyelekét nagy létszámú tábori szolgálat 
őrizte), a felmentő hadműveletben mintegy 65 000 szövetséges katona vehetett 
részt. 

Szeptember 8-án a Bécsi-erdőbe lengyel és osztrák felderítő egységeket küld
tek, akik itt az ellenségnek csak kis csoportjaival találkoztak. A lakosok és a 
katonai erősítés által — köztük Lubomirski 200 lengyelé is — eddig eredmé
nyesen védett Klosterneuburgba Károly herceg dragonyos ezredet irányított. 

Szeptember 9-én a felmentő sereg előnyomult a Tulln alatti síkságon keresz
tül és tábort vert a Bécsi-erdő lábánál Tulbingtól St. Andräig. 

* 

Thököly már augusztusban figyelmeztette Kara Musztafát a lengyel hadak 
közeledésére, az azonban sokáig figyelmen kívül hagyta a felmentő seregek 
készülődésére vonatkozó híreket. Szeptember 4-én a tatárok hadifoglyokat hoz
tak, akik megerősítették, hogy jelentős erők (100—200 000) közelednek Bécs felé 
maga a császár és Sobieski vezetésével. A török erő ez idő tájt 60 000-re (a ta
tárok és a román vajdasági alakulatok nélkül) csökkent, így a török vezér úgy 
döntött, hogy Győr alól Bécshez rendeli Ibrahim budai pasát 13 500 katonájá-

16 Az első verziót Ph. Dupont tette közzé: Mémoires... Warszawa, 1885. 130—131. o., valamint Kluczycki: Akta... 
333—335. o., mely szerint a Németországból érkező erősítést a balszárnyra tervezték, s a másik, amelyben az ,,Uwia-
d.omienie ze Sztumsdorfu" értekezletről készült feljegyzés {Kluczycki: Akta... 348—350 o.) megadja à végleges harc
rendet; ez utóbbira a kutatók nem fordítottak figyelmet. 

17 Határozottan kitér erre Kluczycki: Akta 349. o. 
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val. Az idős, de általa nem kedvelt pasa tanácsa ellenére a nagyvezér kezdetben 
csak haderejének egy részét irányította a felmentő sereg ellen — főleg a lovas
ságot —, s folytatta Bécs ostromát. A török táborok eddig híján voltak minden
féle megerősítésnek, s most is csupán csekély erődítési munkálatok folytak a 
hátbiztosításnál. Kara Musztafa arra számított, hogy a védelemnél kihasználja 
azokat a terep adta lehetőségeket — a sok árkot, földhányást, karósáncot —, 
amelyek a Bécsi-erdő lejtőinek szőlőit védték. Igaz, hogy a következő napokban 
fokozatosan harcba vetette a segélysereg egyes alakulatait, de a Bécs alatti sán
cokban mintegy 10 000-nyi gyalogost hagyott, a haderejének összlétszáma így 
alig érte el a szövetségesek létszámát.18 

* 

A felmentő sereg szeptember 10-én reggel kezdte meg felvonulását a Bécsi
erdőn keresztül. Az elfogadott „ordre de bataille" értelmében a legkényelme
sebb utakon, a Duna mentén, Guggingon és Kierlingen keresztül az osztrák és 
szásiz hadak vonultak, középem Waldeck herceg csoportja, a jobb szárnyon pedig 
két oszlopban a lengyel alakulatok. Utóbbiaknak maradt a legnehezebb út
szakasz, az erdei utak, amelyeken teljes tüzérségüket átvitték, ellentétben a 
szövetségesekkel, akik nehezebb ágyúikat a Bécsi-erdő szélén hagyták. Lotha-
ringiai Károly herceg csoportja már szeptember 10-én este elérte Klosterneu-
burgot, a bajor és frank gyalogság pedig Weidlinghez közeledett, miközben a 
német lovasság és a lengyel alakulatok még javában mozgásban voltak. Sobies
ki, aki különvált csapataitól, e nap estéjén tartotta első tanácskozását a szövet
ségesek vezetőivel. Noha e tanácskozáson semmiféle új határozatot nem hoz
tak, a Lotharingiai herceg úgy döntött, hogy még az éj folyamán rajtaüt a Bécs 
felé vezető utat Leopoldsberg és Kahlenberg magaslatokon elzáró törökökön. 
Az általa kijelölt alakulat meglepetésszerű támadással mindkét magaslatot 
elfoglalta, s kiszorította onnan a kis létszámú török védőket; mint ahogy ki
derült, éppen idejében, mivel már a magaslat felé igyekezett az ellenség egy 
jóval erősebb csoportja. Szeptember 11-én reggel megérkeztek ezekre a magas
latokra a többi császári és szász gyalogos alakulatok. A nap folyamán a Bécsi
erdőn keresztül lassan vonult előre a hadsereg többi része; estefelé Waldeck 
herceg alakulatai Vogelsang és Hermannskogel magaslatain tábort vertek, 
Sieniawski bal szárnyának lengyel oszlopa Dreimarksteinre és Saubergre ér
kezett, Jablonowski jobbszárnyon levő lovassága és dragonyos oszlopa Grün-
bergre és Rosskopfra, gyalogsága azonban kénytelen volt a weidlingbachi völgy
ben éjszakázni, a magas hegyek vonulatai előtt. 

Szeptember 11-én délután a lengyel király a környék reggeli felderítését 
délután megismételtette a Kahlenberg tetejéről és megállapította, hogy a számá
ra Krakkóba küldött Bécs környéki térkép pontatlan, mivel nem. veszi figye
lembe az alacsonyabb hegycsoportokat (Nussfoerg, Kobenzl, Michaelerberg, 
Schafberg, Heuberg, Gallitzdnberg) amelyek vonulata a város környéki terület 
előtt fekszik. Ezért a király úgy vélte, hogy a végső csapáshoz szükséges kiin
duló helyzet elfoglalása két napot vesz igénybe. 

Szeptember 12-én reggel Sobieski az alakulatainál töltött éjszaka után ismét 
a Kahlenbergre ment. Lábai alatt már 5 óra óta folyt a harc az ágyúk számára 
állásokat kiépítő két osztrák zászlóalj és a váratlanul rajtuk ütő törökök kö
zött. Az időközben megérkező segítségnek köszönhetően e támadást kivédték és 

18 A török hadsereg rossz állapotáról írnak a következő török krónikások: Silahdar Mehmed aga, Dzsebedzsi 
Hasszán Esiri, Defterdár Sári Mehmed pasa és Husszein Hezarfenn (kiadta: Z. Abrahanwwicz: Kara Musztafa pod 
"Wiedniem. Kraków, 1973.) » 
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Lotharingiai Károly herceg kb. 6 órakor a hozzá tartozó alakulatoknak kiadta 
az utasításokat, majd a királyhoz sietett, hogy megszerezze annak beleegyezését. 
Az utasítások értelmében a szövetségesek bal szárnya megkezdte a harcot a 
következő török védelmi vonal ellen, amely a Nussberg hegy előtt húzódott. 
E vonalat Ibrahim pasa sok katonája védte, köztük Mehmed diarbekiri pasa 
előretolt csoportja is. A „Türkenschanz"-tól jobbra és balra húzódó török harc
rend középpontját — a Kara Musztafa vezetésével megerősített Gersthof mel
letti állással — a nagyvezért kísérő alakulatok és válogatott zsoldos lovas egy
ségek foglalták el; délre Abázi Sara Husszein pasa népfelkelő lovascsapatai 
bontakoztak szét előretolva a hegyek lejtőin, a völgyekben pedig a janicsárok 
egységei helyezkedtek el. A csata ezen első szakaszában a török erők nagy része 
az ellenség jobb szárnyára összpontosított, ugyanis a törökök Bécs irányában 
várták a főcsapást.19 > 

Az egyenetlen terepet kihasználva a török hadak számos ellentámadást intéz
tek, s néha a Nussberget támadó osztrák gyalogságon is áttörtek, ezek azonban 
fokozatosan kitértek előlük. A bal szárny szélén, a Dunánál, az osztrák és a 
szász lovasság támadott Klosterneuburg felől, de már az első támadásnál be
vetették a dragonyosokat, köztük Lubomirski hadtestének lengyel ezredét is; 
éles harc folyt Kahlenbergerdörfl faluért. Az osztrákoktól jobbra támadott a 
szász gyalogság; itt veszélyes helyzet alakult ki, amikor a janicsárok behatoltak 
a szászok seregében támadt résbe. A szász parancsnok, Reuss tábornok, segít
ségért fordult a közeli Pfaffenberg magaslaton tartózkodó frank alakulatokhoz, 
azt azonban az őket vezénylő von der Leyen tábornok megtagadta, mondván, 
hogy nem kapott erre parancsot Waldeck hercegtől. A hannoveri zászlóalj pa
rancsnoka azonban saját kezdeményezésre rajtaütött a törökökön, s így úrrá 
tudtak lenni a nehéz helyzeten. 10 óra tájban elfoglalták a Nussberget és Lo
tharingiai Károly utasítást adott a támadás beszüntetésére, hogy rendezze se
regét, és tüzérségét elhelyezze a magaslaton. Beszámolt a harcot a Kahlenberg-
ről figyelő Sobieskinek és egyeztette vele a Waldeck és Sachsen-Lauenberg 
csapatai számára adandó parancsot. Ezek 6 óra körül megindultak táborukból 
Kobenzl felé, majd Pfaffenberghez érkezve megálltak; azt követően lassan elő
rehaladtak, hogy felzárkózzanak a bal szárnyra. 

Az osztrákok Nussdorf, a szászok Heiligenstadt ellen irányuló következő tá
madását az ellenség megelőzte. A törökök erős ellentámadást indítottak a teljes 
jobb szárnyukon és visszaszorították a császári egységeket a Nussbergre, a szá
szokat pedig egészen a Krapfenwaldl magaslatra. A lovasság harcba küldése és 
a gyalogság harmadik támadása lehetővé tette a hadállás korábbi pozícióínak 
visszaszerzését és a támadás folytatását. Nussdorf és Heiligenstadt minden.egyes 
házáért kemény harcot folytatva azt végül is bevették, és 13 óra felé a bal 
szárny — átlépve a Nesselbach patakot — megállt, hogy bevárja a szövetséges 
haderők többi részeinek felzárkózását. Waldeck herceg csapatai nem ütköztek 
erősebb ellenállásba, így hamarosan bevették Sieveringet és elérték a szászok 
vonalát. 

19 A csata lefolyásának leírásában komolyabb változások történtek az előző feldolgozásokhoz képest a szövetségesek 
jobbszárnyának és centrumának soraiban vívott harcokra vonatkozóan; a Barker által leírtak a balszárnyon folyó 
harcok vonatkozásában fenntartás nélkül elfogadhatók. A fontosabb források között itt felhasználásra kerültek: 
a lotharingiai herceg titkárának, F. Le Bégue-nek a feljegyzései (F. Stöller: Neue Quellen zur Geschichte des Türken
jahres 1683... „Mitteilungen des österreichischen Instituts für Geschichtsforschung", Erg. Band XII , Heft. 1. Inns
bruck, 1933); Waldeck herceg feljegyzései {Rauchbar: i. m.); Badois emlékiratai (Kluczycki: Akta...); F . Taaffe fel
jegyzései (Uo.); Sobieski levelei (uo.); Jakab királyfi és a lengyel türzéség parancsnokának naplói, Dupont emlék
iratai; W. KochowsJci: Commentarius belli adversum Turcas ad Viennam et in Hungária, Krakow, 1684; ilf. DyakowsH 
naplója (Krakow, 1861); S. Jabîonowski feljegyzései (Relatio a comitiis anno 1683 biennalium gestorum... Kiadta: 
A. Chr. Zaluski: Epistolarum historico-familiarum, I. k. Brunsbergae, 1709); J . D. Krasinski feljegyzései (Relatia seu 
descriptia wojny pod Wiedniem... Kiadta: O. Laskowski, „Przeglad Historyczno-Wojskowy", I I . k. Warszawa, 
1930.) és S. W. Chróáciiiskifeljegyzései (kiadta: F. Friedman: Uo. VII. k., 1. füzet, Warszawa, 1935); a Z. Abrahamo-
wicz által kiadott, s már idézett török feljegyzések (1. a 18. lábjegyzetet). 
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Lassabban jutott előre a lengyelek rohama, akik már 6 óra előtt elhagyták 
táborukat. Sieniawski balszárnyi gyalogságának egy oszlopa Pötzleinsdorfot, 
a másik a Michaelerberg és Schafberg magaslatokat támadta. Kezdetben a törö
kök gyenge ellenállást fejtettek ki, ez azonban fokozatosan erősödött. Pötzleins-
dorf alatt a lengyel gyalogság nagy létszámú janicsárságba ütközött, akik ép
pen visszaverték Sachsen-Lauenburg herceg dragonyosainak támadását. A len
gyeleknek erős támadással sikerült kiűzniük az ellenséget a faluból, és a völgy
katlant átszelve az északi lejtőkön feljutottak a Schafbergre, ahol állást fog-

<• laltak. Ezalatt a gyalogság másik oszlopa a Michaelerbergen keresztül támadva 
feljutott a Schafbergre, s ezzel utat tört az őt követő lovasságnak. 14 óra felé 
a Schaf bergen megjelentek Sieniawski lovasai és a királyi ezred zászlótartói, 
ami a szövetségesek lelkesedését váltotta ki. Sobieski, aki kb. 11 órakor elhagy
ta a Kahlenberget, átvette csapatai vezetését és többi alakulatának is kiadta a 
támadási parancsot. Jablonowski gyalogságának kellett a leghosszabb utat 
megtennie; ágyúival együtt fel kellett jutnia a Grünbergre, onnan pedig lejutni 
a szorosokba. Dornbach falu irányában támadva súlyos harcot kellett vívnia 
Neuwaldegg alatt; ezt követően a törököket fokozatosan kiszorította az Alser-
bach patak völgyéből. 

Ez idő alatt a lengyel dragonyosok Rosskopfból előretörtek a Heuberg és 
Gallitzinberg magaslatokra, míg a jobb szárny oldalát fedező R. Leszczyňski 
könnyűlovas ezrede Mariabrunn felé vette az irányt, ahol a tatárok tábora állt, 
ez idő tájt már kiürítve, mert zsákmányukat elindították hazafelé. Mehmed 
Giraj kán Kara Musztafától azt a parancsot kapta, üssön rajta a lengyel szár
nyon, de haderejének csak egy részét vetette be, így ezt a támadást Leszczyňski 
és a dragonyosok nagyobb nehézség nélkül visszaverték. 

Kb. 16 órakor Jablonowski gyalogsága bevette Dornbachot és az őket követő 
lovasság megkezdte felkészülését az Alserbach széles völgykatlanának torkola
tánál. A Schaf berg lejtőin foglalt állást az utolsó támadáshoz készülődő hatal
mas, mintegy 2500 lovast számláló királyi ezred; e magaslat északi lejtőin és 
Pötzleinsdorf előtt, a Währingerbach völgyében álltak Sieniawski lovasezredei. 
A jelentős lengyel erők látványa figyelmeztette a török vezetést a bal szárnyu
kat fenyegető veszélyre; Kara Musztafa parancsára egyre több erőt vezényel
tek az Abazi Sara Husszein pasa által védett szakaszra, ezzel gyengítve az Ib
rahim pasa által vezetett jobb szárnyat. 

A Schafberg lejtőit már könnyebben bevették, a terep azonban számos meg
lepetést tartogatott az árkok és a szőlősöket elkerítő párkányfalak stb. miatt. 
Sobieski a lengyel taktika értelmében úgy döntött, hogy a lovasság döntő 
támadása előtt próbatámadást hajtat végre, aminek célja, hogy ellenőrizzék az 
ellenség ellenálló erejét. Ennek végrehajtására a lengyel harcrend közepén álló 
huszárosztályt jelölte ki, amelynek címzetes parancsnoka Sándor lengyel király
fi volt. Az árkokon túljutva 180 huszár rajtaütött a közelben meghúzódó török 
lovascsapaton; az első sorok ellenállásának leküzdése után újabb sorokba 
ütköztek, de ügyesen visszafordultak és saját vonaluk felé vették útjukat. 
A roham 54 katona életébe került, de bebizonyította, hogy lehetséges a támadás. 

Sieniawski egyidejűleg egy másik hasonló támadásra is parancsot adott. Cso
portjából 2 osztály — huszár és vértes — indult rohamra S. Potocki vezetésé
vel. A „Türkenschanz" irányában hajtottak végre támadást, s hosszabb terepen 
kellett átjutniok, ráadásul a janicsárok tüzében, s emiatt még a török lovas
sággal való összetűzés előtt veszteség érte őket. A harcban elesett a parancsnok 
és sok katona is, a visszavonulás során mindkét osztályt az ellenség nagy töme
gű lovassága üldözte. Széles ívben tértek vissza övéikhez a bajor gyalogság 
állásai irányában, amelynek ágyútüze feltartóztatta az üldözőket; ezalatt Sie-
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niawski nagyobb lovascsapatot küldött segítségükre, amelyet M. Matczyňski 
vezetett. Ez feltartóztatta a törököket és Gersthof közelében rátámadt az ellen
ségre, s kezdetben megtörte ellenállásukat. Közben azonban a török jobb 
szárnyról összevont alakulatok oldalba támadták a lengyeleket minek követ
keztében megtört Matczyňski csoportjának támadása és kénytelen volt vissza
húzódni, mivel az oszmán lovasság jóval nagyobb tömege vette üldözőbe. Kara 
Musztafa elhatározta, hogy kihasználja a helyzetet az ellenfél vonalának át
törésére, ezért a lengyel hadsereg és Waldeck herceg seregének csatlakozásánál 
támadott. 

Sobieski a Schaffbergről figyelte a harcot, s azonnal megszervezte az ellen
támadást. Az üldöző törökökre tüzet nyitott az e magaslat lejtőin álló lengyel 
gyalogság brigádja és a hozzájuk beosztott frank zászlóalj, valamint Katski 
tábornok nehézágyúi. Egyúttal futárral parancsot küldött Sachsen-Lauenburg 
herceghez, mire a dragonyos ezredek támadásba lendültek, s hátuk mögött a 
császári vértesekkel, megállították a török támadást. Ekkor Sieniawski rendez
te lovasságát1, s néhány ezer katonájával ismét rohamra indult. E csapás hatá
sára a törökök véglegesen meghátráltak Gersthof irányába. Az e szakaszon fo
lyó harcot, amely számos rohamból állt, s mint általában minden lovassági harc, 
rövid ideig tartott, a történetírás zavarosan ábrázolta és egyetlen epizódba tö
mörítette. Az osztrák történészek, de különösen a németek, igyekeztek úgy 
beállítani, mintha a lengyeleket szorult helyzetükben a német alakulatok men
tették volna meg. Valóban, drámai pillanatokban itt nem volt hiány, de a hely
zetet a Sobieski által ügyesen irányított szövetséges hadak közös harca tisztázta. 

Ezalatt a szövetségesek bal szárnya ismét rohamra indult. A törökök, akiknek 
ereje komolyan meggyengült, kétségbeesett ellenállást fejtettek ki Abazi Sara 
Husszein pasa csapatait segítve, de nem voltak képesek arra, hogy megvédjék 
a Heiligenstadttól délre fekvő állásaikat, s így Döbling irányába hátráltak. 
Az ellenség a gyengeség látható jeleit mutatta, ezért a lotharingiai herceg a 
szász parancsnokokkal folytatott tanácskozás után úgy döntött, hogy rövid szü
net után folytatja a támadást. Az osztrák és szász seregek Döblinget támadták, 
majd bevették. Ezután balra, Bécs irányába fordultak és Ibrahim pasa itt 
húzódó haditáborán keresztül a török centrum hátsó erői felé indultak. Az első 
ütemben a kijelölt huszárosztályok támadtak, s rendeltetésüknek megfelelően 
utat nyitottak a császári lovasságnak. Ibrahim pasa serege nem tudta felfogni 
e támadást, a török jobb szárny széthullott, s ezzel a csata lényegében el is dőlt. 

Mindezt látva Sobieski felismerte, hogy az előző nap délutánján két napra 
tervezett harcot hamarabb is be lehet fejezni. Kb. 17 óra volt, s még közel más
fél óra sötétedésig. A király — attól tartva, hogy Lotharingiai Károly seregének 
támadása a török hadsereg Wienflusstól való elvonását vonja maga után — 
úgy döntött, hogy az ellenség megsemmisítése végett a centrum és a jobb szárny 
teljes erejével támad. Azonnal kiadta a parancsot, s a trombiták hangjára meg
indult a több mint 20 000 fős lengyel és német—osztrák lovasság. 

A király maga állt az egyik osztály élére, s maga vezette ezredének támadá
sát, majd egy dombon megállt. A huszárok és a nyomukban száguldó vértes 
ezredek szétverték a török sereget; a török lovasság Abazi Sara Husszein pasa 
csoportosításának bal szárnya felé vette az irányt, s megpróbált Jablonowski 
csoportjára csapást mérni. A nagyhetman lovassága Ottakringnél nagyobb ne
hézségek nélkül szétverte az ellenséget és a törökök fő tábora felé tört. Sie
niawski lovasezredei és a tőlük balra támadó császári, bajor és frank seregek 
ezalatt Weinhaus irányába vágtattak. Ettől északra helyezkedett el a „Türken-
schanz", a nagyvezér parancsnoksága alatt. Ezen ütött rajta a német gyalog
ság, déli részén pedig valószínűleg Sieniawski gyalogos dandárai. Kara Musztafa 
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látta serege jobb szárnyának szétverését, de még megpróbált ellenállást kifejte
ni. A személyes védelmét ellátó válogatott alakulatok rövid ideig még védték a 
sáncokat, a golyó- és kartácsözön hatására azonban legyőzötten visszahúzódtak. 
A nagyvezér lóra ült és sátrához vágtatott, magához vette a szent zászlót, s 
gyenge kísérettel a tábor központja felé indult. Útközben parancsot adott a 
város alatti sáncokban levő valamennyi egység kivonására, az ostromeszközök 
és ágyúk elszállítására, vagy megsemmisítésére. Régi szálláshelyére érkezve még 
egyszer megpróbált ellenállást szervezni, hogy időt adjon seregének a vissza
vonulásra. A tábori szekereket összetolva és a sátorok közötti átjárókat ládák
kal eltorlaszolva az őt kísérő albán gárda egy ideig még védekezett a lengyelek 
ellen, helyzetük azonban reménytelen volt, ezért Kara Musztafa ismét lóra ült, 
s a tábor széle felé lovagolt, magához véve kincsesládáját. Előtte és mögötte a 
menekülő katonák, akik magukkal vittek amit csak tudtak. 

Kb. 18 órakor Sobieski a nagyvezér sátrához érkezett. Attól tartva, hogy az 
esetleg visszaforduló ellenség rajtaüt a fosztogatásba merült seregen, teljes ké
szültséget rendelt el, és megtiltotta katonáinak a táborba való belépést, ahol a 
török sereg maradványai részéről veszély fenyegetett. A menekülő ellenség 
nyomába küldte az egész lengyel könnyűlovasságot (kb. 2300 katonát) A. Mia-
czyňski parancsnoksága alatt; az osztrák és német lovasság alkalmatlannak bi
zonyult az üldözésre, mivel lovaik lassúbbak voltak.20 

Még 22 óráig tartott a harc a város alatti sáncokban, ahol az elmenekülni 
nem tudó janicsárok és az aknászok védték magukat. A harcban Lotharingiai 
Károly herceg és a bécsi őrség katonái vettek részt. Bécs, amelynek falainál 
az utolsó napon a törökök 10 hatalmas akna felrobbantását készítették elő, meg
menekült. 

A szövetségesek győzelme teljes volt, noha Sobieskinek nem sikerült meg
valósítania a török sereg visszavonulási útjának elvágására irányuló elképzelé
seit. Ez nehezen kivitelezhetőnek bizonyult, mivel a török táborok Penzing alatt 
egészen a Wienflussig húzódtak. Az ellenségnek sikerült átmentenie seregének 
nagy részét, jóllehet, súlyos veszteség érte: a csatában mintegy 8000-en estek 
el,21 főként a gyalogság soraiból, s további 2000-re tehető a menekülés közben 
elesettek száma; a hadifoglyokkal együtt a veszteség közel 15 000 főt tett ki. 

A szövetségesek vesztesége jóval kisebb volt; közel 1500-.ra becsülik a ha
lottak, 4000-re a sebesültek számát, amelynek felét a lengyelek vesztesége tette 
ki. A szövetségesek vezéreit meglepték e jelentéktelen veszteségek, s Francis 
Taaffe gróf azt írta bátyjának, lord Carlingfordnak : „Hozzá kell tennem, hogy 
egy ilyen nagy jelentőségű győzelem még soha nem került ilyen kevés vérbe".22 

Megszerezték az ellenfél teljes tüzérségi parkját (az ágyúk számát egyébként 
különbözőképpen adják meg, 117-től 180-ig), valamint nagy lőszertartalékait és 
az ostromfelszereléseket, amelyeket a bécsi fegyverraktáraknak adtak át. A 
győztesek kezébe kerültek a hatalmas török tábor csodálatos sátrai és azok a 
felszerelések, amelyekkel a török előkelőségek szoktak hadjáratba indulni. 

20 Miaczynski lovassága, nem ismerve a terepet, éjszaka elvonult Wienerberg mellett,ahol Kara Musztafa megszállt. 
Heggel a parancsnok pihenőt rendelt el a fáradt alakulatok számára és Sobieskinek jelentést küldött, egyben erősítést 
kérve. A király mindössze néhány vértes osztályt tudott küldeni, ugyanis a lengyel lovasság lovai kimerültek a Bécsi
erdőn keresztül történő meneteléstől (ahol falevelekkel táplálkoztak) és a csatától. Az üldözés így korlátozott mérték
ben folytatódott, s igaztalanok az osztrák történészek és Barker Sobieskire vonatkozó vádjai, melyek szerint elszalasz
tot tá az ellenséges hadsereg megsemmisítésének lehetőségét, mert a prédát saját katonáinak akarta biztosítani. Neve
zettek nem vették figyelembe a törökök gyors menekülését. 

21 így becsüli közvetlen a csata után a Gazette de France, 1083. 566. o. 
22 Muczycki: Akta... 419.0. 
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Számos remek ló, gazdag köntösök és felszerelések. Megállapítható, hogy a leg
gazdagabb zsákmányt a lengyelek kapták, amit felhánytorgattak az események 
osztrák és német beszámolói, és amit mind a mai napig felemleget történetírá
suk. Természetes, hogy a legyőzött hadsereg vezéreinek sátrai a győztes had
sereg fővezéréhez kerültek; ez mindig is így volt. Azon sem lehet csodálkozni, 
hogy a lengyel katonák nagy zsákmány szerzésére törekedtek, mivel a lengyel 
lovasság, a szövetségesekével ellentétben, akiket a hadvezetés látott el felsze
reléssel, saját költségén állította ki felszerelését, s zsoldjuk nem fedezte e kiadá
sokat. Egyébként az események szemtanúi elismerik, hogy a bécsi győzelem 
után Németországszerte annyi zsákmányt osztottak szét, mint még soha, s 
nem kevesebb került a bécsi garnizon katonáihoz és a városfalakon átjáró la
kossághoz;23 ezek a zsákmányok tették lehetővé Bécs egész kerületeinek újjá
építését. 

* 

Felmerül a kérdés: vajon a törökök megnyerhették volna-e a csatát. Űgy vé
lem, hogy nem. Hadseregük létszáma a felmentő seregekével majdnem azonos 
volt az összeütközés pillanatában, a török krónikások azonban a harci kedv 
alábbhagyásáról szólnak, amit az ostrom nagy veszteségei és az elégtelen ellátás 
okozott; ez utóbbihoz saját maguk járultak hozzá azzal, hogy az elfoglalt oszt
rák raktárakat felégették és az ostromló sereg mögött hatalmas területeket ki
pusztítottak. A takarmányhiány miatt a török lovasság lovai legyengültek, ez 
megnehezítette a hegynek felfelé történő támadást, s csökkentette a török lo
vasság fölöttébb veszélyes támadásainak eredményességét. Kétségtelen, hogy 
a vereségért elsősorban maga Kara Musztafa felelős, aki lebecsülte az ellenfelet 
és nem tett megfelelő intézkedéseket serege hátának biztosítására; Ibrahim 
pasa tanácsai ellenére sem erősítette meg a táborokat, s nem törekedett arra, 
Tiogy idejében őrséget állítson a Bécsi-erdő magaslataira; úgy viselkedett, „mint
ha száz mérföldre lennénk tőle", miként a lengyel király mondta a török tá
borokat figyelve a Kahlenberg csúcsáról a csata előtti napon.24 Jóllehet gyenge 
vezérnek mutatkozott, mégsem tagadhatjuk személyes bátorságát; katonái 
nagy részéhez hasonlóan, számos példáját adta vitézségének. 

* 

Immáron száz év óta az osztrák, német és lengyel történészek között ellen
véleményeket szülő kérdések egyike, hogy ki vezette ténylegesen a szövetsége
sek haderejét a bécsi csata idején. Az előbbiek többsége csupán Sobieski név
leges parancsnokságát ismerte el; úgy vélték, hogy a csata kimenetelét a szö
vetségesek bal szárnyának támadása döntötte el, ahol viszont Lotharingiai Ká
roly parancsnokolt, így tehát — mondják — őt illeti a győztesnek kijáró dicső
ség. E soviniszta álláspont kialakulását az osztrákoknál a múlt század második 
felében az is segítette, hogy a herceg azt a népet képviselte, amelyből az ez idő 
tájt uralkodó I. Ferenc József felesége, Erzsébet is származott. A lengyel törté
nészek álláspontját — amely szerint a legfőbb, s majdnem kizárólagos érdem 
Sobieskié — a nemzeti büszkeség diktálta, s az a felháborodás, hogy a királynak 
és katonáinak Bécs felmentésénél játszott szerepét az osztrák történetírás any-
nyira lekicsinyelte. Az utóbbi időben a már említett Barker amerikai történész 

215 J. P. v. Välckeren: Wienn von Türeken belagert, von Christen entsetzt. Lintz, 1084. 
24 Sobieski János Maria Kazimiera királynéhoz írott levele 1683. szeptember Í2-e hajnalán. Klueeyeki: A k t a . . 

871—376. o. 
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megpróbálta e problémát semlegesként értékelni, de ő sem elfogulatlan, mivel 
egész — egyébként tudományos — munkáját áthatja a Lotharingiai Károly her
ceg iránti határozott, néha elfogult rokonszenv, így mérlegelésének eredménye 
az osztrák—német történészek véleménye felé hajlik és a legnagyobb érdemet 
ő is Károly hercegnek tulajdonítja.25 

Barker azzal érvel, hogy Sobieski számára fizikailag lehetetlen volt az össze
kötő fővezér posztját ellátni a hadsereg egésze felett; ezért kételkedik az előre 
megállapított csataterv valóra váltásában, és a kialakult helyzet kihasználásá
ban.26 Véleménye szerint „a front hallatlan kiterjedése, területi nehézségei és 
az összeköttetés elkerülhetetlen lassúsága, a futárok ellenére leküzdhetetlen 
akadályokat jelentett a központi vezetés számára". Waldeck herceg visszaem
lékezéseire is hivatkozik, aki leszögezi, hogy a tábornokok az események alaku
lása szerint irányították csapataikat, s ott erősítették egymást, ahol szükséges 
volt.27 Ügy véli, hogy a csatát a bal szárny rohama döntötte el, ahol pedig Lo
tharingiai Károly volt a parancsnok. 

Barker érvei számos igazságot tartalmaznak. A csata terepviszonyai lehetet
lenné tették a Sobieski rendelkezésére álló futárrendszer teljes kihasználását. 
A király egyetlen parancsnoki állásából, a Kahlenbergről, később pedig a Schaf-
bergről (jóllehet távcsövet használt) sem tudott minden eseményt nyomon kö
vetni, mert azok szorosokban, vagy dombos terepen zajlottak. Ebben a helyzet
ben csak jelentésekre támaszkodhatott, s a változó helyzet nem tette lehetővé 
az egyes csoportok parancsnokai számára, hogy a fővezér futárai által hozott 
parancsra várjanak. így tehát véleményünk szerint Sobieski nem tudott köz
vetlenül beavatkozni a széles csatamező csoportjainak minden tevékenységébe. 
De hogy nem töltötte volna be a fővezér szerepét? Válaszunk itt az ő javára 
dől el. 

Kahlenbergi tartózkodása idején reggel megkapta Károly herceg jelentését 
és jóváhagyta a támadás megkezdésével kapcsolatos döntését, egyúttal hasonló 
parancsot adott ki a hadsereg többi csoportjának, hogy induljanak meg az el
lenség felé; ezeket a parancsokat Lotharingiai Károly nem adhatta ki, mivel 
a német parancsnokok roppant érzékenyek voltak függetlenségükre. Később 
pedig a hegytetőről figyelte a Nussbergért folyó harcot: ennek bevétele után 
átvette a herceg következő jelentését és egyeztette vele a Waldeck és Sachsen-
Lauenburg számára kiadandó parancsot, amely elrendelte, hogy induljanak 
tovább a frontvonal kiegyenesítésére. Ezt követően, kb. 11 órakor, miután meg
győződött a Lotharingiai Károly parancsnoksága alatt a bal szárnyon folyó ak
ció tervszerű menetéről, saját seregeihez ment, amelyeket már közvetlenül ő 
irányított, de minden bizonnyal utasította a centrum parancsnokait is, kapcso
lódjanak be az akcióba Sieniawski csoportjának védelmében, akiket az ellenség 
rohamozott; itt kicsi volt a távolság és a futár időben át tudta adni a parancsot 
Sachsen-Lauenburg hercegnek, aki nem mondhatott ellent a fővezérnek, mint 
von der Leyen tábornok a szász Reuss tábornoknak. A bal szárny támadásának 
folytatására vonatkozó döntést kb. 17 órakor maga Károly herceg hozta a szá
szokkal való megbeszélés után, de az összes többi seregnek az utolsó támadásra 
felszólító parancsot már Sobieski adta ki, a források szerint ugyanis „minden
hova futárokat küldött, hogy lépjenek harcba".28 Később már nem vezette a 
harcot, mivel maga is közvetlenül részt vett benne, a többi parancsnokhoz 
hasonlóan. 

25 I. m. 322—324. o. 
26 Noha erre kétségtelen bizonyítékok vannak (1. a 17. lábjegyzetet). 
27 Rauchbar: i. m. 268. o. 
28 Diarium artilleriae praefecti (Kluczycki: Akta... 594. o.); Dupontnál ugyanaz. 
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A győzelemnek mindig számos szülőanyja van, a kudarc többnyire á r v a . . , 
Anélkül, hogy valamiben is lekicsinyelnénk a többi szövetséges parancsnok ér
demét, különösen pedig Lotharingiai Károly hercegét, aki fontos szerepet ját
szott a csatában, le kell szögeznünk, hogy a harc kimenetelének felelősségét, 
mint fővezér, Sobieski János király viselte és ezért joggal tartotta az egész 
akkori Európa (a Habsburg állam kivételével) a bécsi csata központi alakjának. 
Az általa játszott szerep jelentőségét a csata szemtanúi is igazolják, s nemcsak 
a lengyelek vagy a lengyel seregben harcoló franciák, hanem a brandenburgiak 
is, akiket igazán nehéz Sobieski iránti elfogultsággal vádolni, így a branden
burgi választó fivére, az anhalti herceg, vagy akár Schlick-Görtz báró.29 Maga 
a lotharingiai herceg, egyik bizalmasához intézett levelében, szerényen leszö
gezte, hogy a király által jóváhagyott rendelkezések szerint cselekedett.30 Ér
demes még hozzáfűzni, hogy a török beszámolók is Sobieski Jánosban látták 
azt a személyt, aki a legnagyobb mértékben hozzájárult seregük vereségéhez.31 

Végezetül le kell szögezni, hogy még napjainkban, az összehasonlíthatatlanul 
jobb összeköttetési eszközök mellett is képtelenek a magasabb parancsnokok 
egy kiterjedt területen folyó harc minden mozzanatába beavatkozni; ezekben a 
helyzetekben a döntéseket a magasabbegységek vagy egységek parancsnokai 
hozzák. Ezzel együtt azoknak a parancsnokoknak tulajdonítják a győzelmet,, 
akik az egész hadműveletet és csatát irányítják. Véleményülik. szerint a dolog 
hasonlóan alakult Bécsnél is. 

* 

A Bécs alatti győzelem valamennyi szövetséges katona közös műve volt. A fel
mentő sereg egyik résztvevője sem tudta volna azt egyedül kivívni, hiszen az 
erős ellenséggel szemben jó együttműködésre volt szükség, amit a csatamezőn 
valóban meg is valósítottak. Lotharingiai Károly csoportosítása 13 óráig cipelte 
vállán a harc terhét, sok órán át .lekötötte a török erők nagy részét, s lehetővé 
tette a szövetségeseknek, hogy elfoglalják kiinduló állásaikat a támadáshoz. 
A lengyel hadsereg megjelenése és a török bal szárny ellen indított támadása 
erejüknek ebbe az irányba történő áthelyezését vonta maga után, amely kö
vetkezésképpen lehetővé tette a szász—osztrák sereg számára a támadás újra
kezdését. Sieniawski alakulatainak — amelyeknek a kritikus pillanatban a kö
zépen elhelyezkedett német seregek segítséget nyújtottak — csapásai a Duna 
menti török erők további gyengülését eredményezték, s lehetőséget teremtettek 
védelmük végleges megtörésére. Ezt a török vereséget eldöntő fordulópontnak 
kell tartanunk. Lényegében eldőlt a csata, de Kara Musztafa egész hadseregé
nek meghátrálásához és meneküléséhez jelentősen hozzájárult a szövetségesek 
egész jobb szárnyának és centrumának támadása, amely megpecsételte a bal 
szárny sikerét és meghatározta az ellenfél kudarcának nagyságát, jóllehet, mi
ként leszögeztük, nem olyan mértékben, ahogyan azt Sobieski János szerette 
volna. A csata idején valamennyi szövetséges katona becsülettel eleget tett 
kötelességének, amit a lengyel király is nagyra értékelt. 

29 Johann Georg von Anhalt a brandenburgi választóhoz. Bécs, 1083. szeptember 13. (Kluczycki: Akta... 393. o.> 
„Der König von Pohlen commandirte en cheff und war überall, wo das grösste Feuer war..." ; idézi O. Forst de Battaglia 
(Jan Sobieski, König von Polen, Einsiedeln—Zürich, 1946. 221. o.) Schlick—Görtz báró, Frigyes Vilmos brandenburgi 
választó futára:, , . . . worauff dann der König von Pohlen hirinnen alles ordinirte". 

30 „Le Roi de Pologne s'est acquis dans cette rencontre une gloire immortelle d'être venu de son royaume pour une 
si grande entreprise et d'y avoir agi en grand roi et en grand capitaine. Je n'y agi par les dispositions qui ont été ap
prouvées et suivies" (idézi: Forst de Battaglia: i. m. 221 o.) 

31 Vö. Dzsebedzsi Hasszán Esiri (Abrahamowicz: i. m. 230. o.) 
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Яп Виммер 

ВЕНСКАЯ БИТВА 12 СЕНТЯБРЯ 1683 ГОДА 
Резюме 

С конца XV века отношения непосредственно соседствовавших Польши и Турции до 1670 
то да складывались в основном мирно. Нападение турок в 1672 и 1676 годах настигло Польшу 
врасплох. 

Направленные на создание антитурецкой лиги попытки Яна Собеского, правившего с 1674 
года, в начале не увенчались успехом, и лишь в конце концов 1 апреля 1683 года ему удалось 
заключить союз с Габсбургами. 

Турецкая армия в мае 1683 года начала приготовления к новой завоевательной войне в 
Европе. Однако курс наступления единозначно обозначился только в конце июня, когда турец
кое войско, возглавляемое великим визирем Кара Мустафой, направилось через город Дьёр 
к Вене. 

В соответствии с договором, заключенным с императором Ян Собеский приступил к фор
мированию польских частей и их оснащению, но организация войска — в первую очередь из-
за отсутствия денег — затянулось. В начале сентября 1683 года польские войска прибыли в 
лагерь около Тулльна, сюда направлялись также и имперские части (баварские и франкские). 

Командующим деблокирующей армией был избран Совеский. В битве 12 сентября 1683 
года союзники одержали решающую победу и освободили Вену, находившуюся уже в чрезвы
чайно критическом положении. 

Автор статьи подробно рассматривает, с какими силами участвовали союзники в этой битве 
и какова была их роль в одержанной победе. Автор вступает в полемику как с австрийскими 
и немецкими, так и с польскими историками, первые из которых недооценивали численного 
состава и значения боевых действий поляков, а последние, наоборот, — переоценивали. Опира
ясь на новые исследования, автор анализирует также и роль полководцев Яна Собеского и 
Карла Лотарингского, оспаривая при этом правильность сделанных ранее оценок. 

Jan Wimmer 
DIE SCHLACHT BEI WIEN AM 12. SEPTEMBER 1683 

Resümee 

Die Beziehungen zwischen Poland und der Türkei, die seit dem Ende des XV. 
•Jahrhunderts benachbarte Ländern waren, gestalteten sich bis zu den 1670-er Jah
ren meist friedvoll. Die türkischen Angriffe von 1672 und 1676 fanden Poland un
vorbereitet. 

Die Versuche des seit 1674 herrschenden Polenkönigs Johann III. Sobieski zur 
Bildung einer antitürkischen Liga waren am Anfang vergebens, bis zuletzt am 1. 
April 1683 ist es ihm gelungen, ein Bündniss mit den Habsburgen zu schließen. Die 
türkische Armee begann die Vorbereitungen eines neuen europäischen Eroberungs
krieges im Mai 1683. Aber die Richtung des Angriffes ist erst im Juni eindeutig 
geworden, als sich das türkische Heer unter der Leitung des Großwesirs Kara 
Mustafa durch Raab nach Wien in Bewegung setzite. 

Im Sinne des mit dem Kaiser abgeschlossenen Vertrages, begann Sobieski die 
-Aufstellung und Ausrüstung der polnischen Einheiten, aber die Organisierung 
.zog sich — hauptsächlich wegen Geldmangels — hinaus. Die polnischen Truppen 
erreichten das Lager bei Tulln am Anfang September 1683. Auch die bayerischen 
Tand fränkischen Truppen aus dem Reich gingen ebendahin. 

Das Entsatzheer, geführt von Johann Sobieski, hat in der Schlacht am 12. Sep
tember 1683 einen entscheidenden Sieg davongetragen und entsetzte Wien, die 
schon in einer sehr kritischen Lage war. 

Der Verfasser legt eingehend die Größe der in der Schlacht teilgenommenen 
alliierten Truppen und ihre Rolle in der Erningung des Sieges dar. 'Er läßt sich 
in eine Debatte sowohl mit der österreichischen und deutschen als auch mit den 
polnischen Historikern ein, unter denen die erstgenannten unterschätzten, die 
letzterwähnten übertrieben die Stärke der Polen und die Bedeutung ihrer Kampf-
tätigkeit. Auf seine neue Forschungen gestützt analysiert der Verfasser auch die 
Holle der Feldherren Sobieski und Karl von Lothringen und bestreitet die Rich
tigkeit mancher früheren Wertungen. 

— 42 — 


