
KRAY PÁL ÉS AZ ÖT NAPRA TERJEDŐ RAJNAI 
HADJÁRAT 1797-BEN.1) 

Az 1797-ik év kora tavaszán, midőn Bonaparte tábornok 
győzelmesen nyomúlt be Ausztria örökös tartományaiba, Károly 
főherczeg a rajnai hadszínhelyről elhívatott s a főparancsnokság ide-
iglenesen Latour gróf táborszernagyra ruháztatott . Az osztrák erők 
összege mintegy 130.000 főt tett, míg vele szemben Hoche és Mo-
reau tábornokok alatt egyenkint 70.000, összesen körülbelül 140.000 
fő állott. 

Az 1796 deczember 8-án kötött fegyverszünet csak 24 órai 
fölmondásra volt alapítva. Károly főherczeg, midőn a rajnai had-
színhelyről távozott, Latour grófnak ajánlotta, hogy a fegyverszü-
net meghosszabbítására, sőt ha lehet általánosítására, törekedjék. 
A hadsereg kedvezőtlen állapota,2) az olasz hadszínhelyről vett fö-
lötte kedvezőtlen hírek s más okok nem igen biztathatták Károly 
főherczeget a siker reményével s míg a fegyverszünet meghosszab-
bítása által egyrészt a ra jnai hadszínhelyre nézve megnyugvást 
szerezni óhajtott, másrészt szívesen vette volna, ha Moreau és 
Hoche tábornokok a fegyverszünetbe Bonaparte olaszországi had-
seregét is belevonják s így annak további előnyomulását meg-
akasztják. 

Latour a tárgyalások megindítására Werneck altábornagyot, 
a hadsereg jobb szárnyának parancsnokát, bízta meg, ki a Sambre-
és Meuse-hadsereg parancsnokával, Hoche tábornokkal állott 
szemben. Mielőtt azonban ezek megkezdettek volna, Hoche tábor-

*) A cs. és kir. házi, udvari és állami levéltár okiratai alapján. 
a) A hadseregtől majd 22,000 fő az olasz hadszínhelyre vonatott. 



nok a fegyverszünetet ápril 13-án fölmondta; az ellenségeskedések 
megkezdésének idöpontjáúl azonban április 16-ika batároztatott 
meg.1) 

Werneck főhadiszállásán e fölmondás nem csekely megdöb-
benést okozott s Marchal vezérkari őrnagy'2) azon föladattal kül-
detett Hoche főhadiszállására Coblenzbe, hogy e fölmondás vissza-
vonását és az általános fegyverszünet iránti tárgyalások megindí-
tását kieszközölni törekedjék. Időközben azonban előkeszületek 
tétettek arra, hogy az ellenség — a hadsereg-parancsnokságtól 
leérkezett hadi tervhez képest — egyesült erővel megtámadtassék 
ott, hol legelőször mutatkozik. 

A fegyverszünet meghosszabbításába vetett remények azon-
ban hiúknak bizonyultak; Hoche oly föltételeket szabott, melyek 
a császáriak által elfogadhatók nem voltak. Ennek folytán határo-
zatba ment, hogy a hadtest támadásba megy át és pedig Krobach 
(Kroppach) irányában.3) 

De még az előkészületek folyamatban voltak, midőn az 
osztrák főhadiszálláson ismét a fegyverszünet meghosszabbításának 
híre terjedt el. Az okot erre egy nő, Greifenklau grófné, Hoche 
kedvese szolgáltatta, ki Kray altábornagyhoz írt levelében kijelen-
tette, hogy: «a tárgyalások fennakadásának oka egyedül Marchal 
őrnagy, kinek magatartása a franczia főhadiszálláson nem tetszett; 
de semmi kétsége nincs, hogy a fegyverszünet, ha a tárgyalásokra 
más megbízott küldetik, Hoche tábornok által elfogadtatik, annál 
is inkább, mert a fegyverszünet eszméje a franczia tábornoki kar-
ban elénk viszhangra talált». 

Az osztrák főhadiszálláson kapva-kaptak ez állítólagos ked-
vező alkalmon, s a tárgyalásokkal Werneck most Plunquet gróf4) 

*) Latour jelentése a bécsi hadi tanácshoz Mannheimből. Cab. 
Act. 1797. 

2) Marchal Ljnácz Wetzlarban született s 1793-ban az utászkarból 
helyeztetett át a vezérkarhoz; ott lett 1796-ban őrnagy, 1801-ben alezredes, 
1804-ben pedig a 27. gyalogezrednél ezredes és ezredparancsnok; tábor-
nokká 180S-ban, altábornagygyá 1813-ban neveztetett k i ; részt vett az ösz-
szes napoleoni háborúkban s 1823-ban Bécsben halt meg. 

3) Egy órára Altenkirchentől Hachenburg felé. 
4) Plunquet (Plunkett) Miksa gróf 1753-ban Linzben született s korán 



Manfredini (26.) ezredbeli alezredest bízta meg. A levél azonban 
csak az osztrák főhadiszállás félrevezetésére volt számítva, s Hoche 
csupán időt akart ez által tervei végrehajtására nyerni ; ezek abból 
állottak, hogy a franczia csapatok a tárgyalások alatt lassan és ész-
revétlenül előre tolatván, egyrészt a Majna folyónak az osztrákok 
általi átlépése lehetetlenné tétessék, másrészt a Werneck hadtest 
szárnyai átkaroltassauak. 

Hoche serege ekkor 75,000 főt, Werneck hadteste alig 25,000 
főt számlált.1) 

Csak április 18-án reggel, a mikor a franczia oszlopok a 
Neuwied melletti hídfőből már kibontakoztak, csak akkor nyert 
Plunquet alezredes Hoche tábornoktól határozott választ, még 
pedig, hogy: «a fegyverszünet csak azon föltétel alatt jöhet létre, 
ha az osztrákok által megszállt Ehrenbreitstein vár2) és a Lalin 
folyó jobb partvidéke a francziáknak azonnal átadatik". 

Az ellenségnek a neuwiedi hídfőből való kibontakozását Kral) 
altábornagynak kellett volna megakadályozni,3) de Plunquet alez-
redesnek a nemzetközi jogok és szokások ellenére történt hosszas 
visszatartása ezt lehetetlenne tette, mert ugija lázon órában, a mi-
kor Plunquet elbocsáttatott, a franczia oszlopok már előtörtek a 
hídfőből. 

Werneck ép úgy mint Kray, teljesen bíztak abban, hogy 
Plunquet küldetése sikerrel jár s hogy Latour táborszernagy kíván-
sága szerint a fegyverszünet megköttetik. E bizalom okozta, hogy 
az óvatosság ós biztosság szabályai szem elől tévesztettek. 

lépett a hadseregbe; 1793-ban őrnagy és a Szász-Tescheni herczeg, 1795-ben 
Clerfayt szárnysegéde volt; 1796-ban a 26. ezredben alezredes, 1797^ben a 
45-ik, a következő évben az újonnan fölállított magyar 60. gyalogezred 
ezredese lön; 1799-ben Hotze hadtesténél a Schweizban küzdött és Scliá-
nisnél vele együtt esett el. 

x) Schels szerint "Werneck hadteste 29\s zászlóaljat, 67 lovas száza-
dot számlált volna, mi 28,841 főt (közte 9092 lovas) tesz ; a május 6-iki 
hivatalos jelentés azonban csak 20 zászlóaljat, 57 századot, 38 lovas száza-
dot = 25,383 főt emlí t ; ebben benfoglaltatik 10,153 lovas és 59 löveg. La-
tour jelentése; Cab. Act. 1797. 

2) Coblenzzel szemközt fekvő erősség. 
3) Hogy ezt tenni akarta is, az Werneckhez intézett s ápril 15-én 

kelt jelentéséből világosan kitűnik. Feldacten, Deutschland, IV. 1797. 



Kray csapatai a neuwiedi síkon állottak táborban s midőn a 
franczia oszlopok a hídfőből reggel 8 órakor előrontottak, már 
nem volt idő ahhoz, hogy az osztrák csapatok egy harczászatilag 
kedvezőbb terepszakaszba, vagy a hátrább fekvő magaslatokra 
vezettessenek. A harczot azon kedvezőtlen helyzetben kellett elfo-
gadni. Hoche átszárnyalta Kray állását s csapatait rövid küzdelem 
után szétverte. Maga Kray is nehezen menekült s déltájban ellen-
séges csapatoktól folyton üldözve jutott Montabaurra. 

Míg ezek Neuwiednél és Dierdorf tájékán történtek, Werneck 
a hadtest zömével Altenkirchen tájékán állott, hogy az eredeti terv 
szerint Hoche seregének Championnet alatt három hadosztályból 
álló s a Sieg folyón átkelt balszárnyát azonnal megrohanja, mi-
helyt a fegyverszüneti alkudozások félbeszakadnak.1) Kray hadtes-
tének megveretése folytán azonban Werneck tervevei azonnal föl-
hagyott s Neukirchre vonült vissza, s a Westerwald magaslatain 
állást foglalt. 

De itt se soká maradhatott s míg serege egy része Kienmayer 
alatt Championnet hadtestét tartóztatta föl, más része Dierdorf felé 
sietett, hogy Kray csapatait fölvegye. 

Az ápril 18-ikáról 19-ére következett éjjelen Werneck meg-
kezdte visszavonulását a Dili folyó felé Herborn irányában, bizto-
san remélve, hogy a Simbschen által vezetett s 10—12,000 főnyi 
tartalék-hadtesttel, mely Mainzból útban volt Limburg felé, még 
idejekorán egyesülhet. 

Simbschen megérkezett ugyan, de későn. 
A francziák nemcsak Limburgot elfoglalták volt, de sőt Nas-

sau-on és Nastättenen át útban voltak Wiesbaden felé. Simbschen 
elkülönítve megtámadtatott és visszavettetett; a Lahn-vonal útjai 
egész Weilburgig nyitva állottak a francziák előtt s így e vonal 
védelme lehetetlenné vált. 

Werneck tehát csak Wetzlar felé hátrálhatott, de sőt ez útórt 
is lépésről-lépésre harczolni volt kénytelen. Werneck különben 
megállapodásra nem is gondolt, jelentvén, hogy: «ily egyenetlen 
viszonyok közt harczba bocsátkozni képtelen». 

A legnagyobb nehézséggel küzdött az élelmi készletek elszál-

x) Cab. Act. 1797. 



litásával megbízott tanácsos,1) ki e szállítást Herbornon és Wetz-
laron át parancs nélkül eszközölte s ügyes rendelkezései által egy-
reszt az élelmezést lehetővé tetie, másrészt a készletek nagy részét 
megmentette. 

Ugyanily nehézségekkel járt a tüzérség megmentése is. 
A franczia sereg Wetzlar és Giessen irányában rohamosan 

hatolt előre, úgy hogy a tüzérség, hídvonatok és eleség-szállítmá-
nyok biztosítása, csak nagy áldozatok árán sikerült. 

Werneck ápril 21-én Wetzlar és Giessenből Grüningen és 
Münzenbergnek tartott s végre egy négy óráig tartó heves ütközet 
után rövid nyugalmat lelt. Itt történt, hogy az est beálltával az 
ellenséges előőrsök parancsnoka, Ney tábornok, Napoleon későbbi 
nagyhírű tábornagya, az osztrák csapatok által elfogatott. 

A következő napon Werneck Yilben és Windeckenig mene-
telvén a Nidder-vonalig, tehát Frankfur t közelébe ért. Szándéka az 
volt, hogy a Majna folyón még az nap átkel. E végből az őt meg-
előzni törekvő francziákat Bergennél megtámadta, és szerencsésen 
vissza is nyomta; e visszavonulók egy 180 főből álló különítménye 
volt az, mely Frankfurt kapui előtt megjelenve, a várost rémületbe 
ejtette. 

De sem Werneck hadtestének a Majnán való átkelése, sem 
Frankfurtnak a francziák által való megszállása nem következett 
be, mert ugyan-e nap estéjón erkezett meg az ápril 7-én megkötött 
leobeni fegyverszüűet híre, mely az ellenségeskedéseknek véget 
vetett. 

A directorium utasításai szerint Hoche seregenek ápril 22-én 
már Frankfur tban kellett volna lenni s valóban a sürgöny, mely-
lyel Bonaparte tábornok Hoche-al a fegyverszünet megkötését 
tudatta, már Frankfurtba volt czímezve s a hirnök az osztrák tábo-
ron és főhadiszálláson át jutott Frankfurtba és a harczoló felekhez. 

íme mily biztossággal számított a franczia kormány válla-
latai sikerére ós tábornokai erélvére. 

x) Fassbänder udv. tanácsos, ki e visszavonulásnak kiváltképen az 
élelmezési készletek szállítására és biztosítására vonatkozó részleteit igen 
híven leírta. Kézirata az udv. és áll. levéltárban. 



Werneck hadteste ez öt napig tartó hadjárat alatt a következő 
liarczokat vívta: 

April 18-án Altenkirchen, Dierdorf, Hachenburg és Neuwied ; 
ápril 19-én Dierdorf, Hachenburg és Dierberg ; 
ápril 20-án Lenne, Giessen, Wetzlar és Herborn ; 
ápril 21-én Giessen, Grüningen, Wetzlar és Münsterberg; 
ápril 22-én Stamheim, Münzenberg, Bergen, Frankfurt . 
Hogy mennyi volt a vesztesség, arra pontos adataink nincse-

nek ; a francziák vesztesége közel 5000 fő volt. 
Hogy Wernecket azért, mert magát Hoche által félrevezet-

tetni engedte, Krayt pedig azért, mert a szükséges óvatosságot 
elmulasztva, magát meglepetésnek kitette, a felelősség mily mér-
tékben terhelte, azt csak a vizsgálat irataiból tudnánk megállapí-
tani, a melyek azonban rendelkezésünkre nem állottak. 

Annyi azonban a jelentésekből is bizonyos, hogy Kray a csa-
patok nagy tömegét a neuwiedi síkon Werneck határozott parancsa 
ellenére hagyta meg s így következmenyeiben súlyos mulasztást 
követett el. 

Werneck és Kray Heidelbergben hadi törvényszék elé állít-
tattak. 

Werneck, különös tekintettel arra, hogy magát parancsnok-
sága tar tama alatt kitűnően viselte, s a visszavonulás ügyes végre-
hajtásával a hadtestet tényleg megmentette, a mit nemcsak Károly 
főherczeg, de maga az ellenséges vezér, Hoche tábornok is elismert, 
igazoltnak tekintetett s a vád alól fölmentetett; Kray ellenben vét-
kesnek találtatott és az enyhítő körülmények figyelembe vételevel, 
14 napi fogságra ítéltetett. 

Ez volt az 1797-ik évi öt napra terjedő rajnai hadjárat be-
fejezése. 

Kray szereplése e hadjáratban nem volt szerencsés, a mint 
hogy a szerencse és szerencsétlenség e különben jeles vezér pályá-
ján változó volt. 

Bennünket Kray kiválóan erdekei, mert hazánkfia, magyar 
ember volt. Első nevezetesebb cselekedetével is a magyar ügynek 
tett szolgálatot; ő volt a Hora-Kloska lázadás elfojtója; «1784-ben 
sikerült Kraynak az Erdélyben kitört veszedelmes agrár mozga-
lomnak véget vetni» mondja erről az osztrák történetírás, mely 



úgy mellesleg mondva, Kraynak 1797 ik évi szerencsétlenségét 
elhallgatja; miért? hát nem történt meg már nagyobb embereken 
is, hogy néha-néha a szerencse nekik hátat fordított? 

Két évvel később Kray fényesen kiköszörülte e csorbát és a 
magnanoi győzelem, valamint az 1799-ik evi olaszországi háború 
általában, az 1797-ik évi szerencsétlenséget bőven kárpótolta. 

Kray ekkor dicsősége tetőpontjára jut és a kitüntetések özön-
lenek reá ; a Mária-Terézia rendnek — melynek lovagkeresztjét 
már a török háborúban kiérdemelte — középkeresztese, a 34. gya-
logezred tulajdonosa lesz, belső titkos tanácsosi és bárói méltóságot 
kap és ráadásúl a topolyai uradalmat. 

De már a következő évben elhagyja szerencséje; a «terrible 
Kray», a «fils chéri de la victoire» — mely czímeket nem mint az 
osztrák történetírás tévesen mondja, az ellenség, hanem Szuvorov 
adta neki — nem boldogul Moreau ellenében. A parancsnokságot 
elveszik tőle, s helyébe más lépett, ki azután a hadjáratot nem sze-
rencsétlenül, de Hohenlindennél gyászosan fejezte be. 

Kray visszavonúlt Topolyára és Pestre, s az utóbbi helyen 
1804 január 19-én meghalt. 

A fölmentett és igazolt Werneck hadvezéri pályáját 1805-ben 
Ulmnál fejezte be. —y. 




