
POZSONY ÉS A KÖZÉP-DUNAVONAL. 

Katonai és hadtörténelmi tanúlmány. 

Felolvastatott a pozsonyi katonai tudományos egyesületben, 1893 január 
hó 18-dikán. 

MÁSODIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. 

A Dunavölgyben lefolyó hadmüveleteknél, valamint egy had-
seregnek Budapestről Bécs felé, vagy megfordítva, történő előnyo-
múlása alkalmával, a közben eső pontok: Esztergom, Komárom, 
Pozsony, a körülményekhez képest különböző, de mindenesetre 
nagy fontosságot nyernek. Mindhárom a hatalmas Dunán át híddal 
rendelkezik, emellett Esztergom a Garam-szögben, Komárom a 
Vág-Nyitra-vonalnál és Pozsony a dévényi szorosnál fekszik. 

Mindhárom tehát alkalmas átkelő ós kitűnő hadműveleti pont. 
A három közbeneső pont katonai jelentősége azonban nem-

csak az esetleg fenforgó viszonyokhoz képest különböző, de külön-
böző hadászati általános tulajdonságaiknál fogva is. 

Esztergom aránylag a legkevésbé fontos ós pedig leginkább 
azért, mivel a Duna balpartján való előnyomúlás esetén a Duna-
völgy Yácz és Esztergom között sokkal szűkebb, semhogy egy 
nagyobb hadsereg e szorost átvonúlásra fölhasználhassa. 

Lothringern Károly az 1684- és 1685 ki háborúkban ugyan 
kétszer is átment e szoroson, de mindig azon okból, mert a Vácz-
nál álló törököket meglepőleg megtámadni akarta; tehát csakis a 
gyorsaság, a meglepés érdekében. 

1849-ben Görgei is ezen a szűk úton vonúlt át, de csak is 
azért, mert számára minden más út lehetetlen volt; három hónap-



pal előbb, midőn cselekvési szabadsága még teljes vala, a szorost 
Ipolyságon át megkerülte és a közép Garam-vonalat Kálnánál érte el. 

Egy Budapest és Komárom közt a balparton előnyomúló sereg 
mozgását ezenkívül még az Ipoly, Garam, Zsitva, Nyitra és Vág 
folyók harántvonalai is gátolják. 

Ha pedig a hadsereg a jobb parton nyomúl elő, akkor Eszter-
gom félre esik, mert a katonailag fontos pontok — Komárom és 
Győr— Vörösváron és Dorogon, illetőleg Bicskén és Tatán át köze-
lebb érhetők el. 

De mindezek daczára Esztergom, mint átkelő és haclmüködési 
pont a jövőben is fontos marad, bár jelentősége, miután vár lenni 
megszűnt, tetemesen csökkent. 

Esztergom katonai szerepet a múltban következőleg vázol-
hatjuk : 

A 16. században Esztergom a császári és magyar hadak had-
műveleti alappontját képezte a Buda elleni támadásoknál. A sereg 
többnyire Esztergomnál gyülekezett, a hadi kellékek a Dunán 
hozattak ide s szállíttattak Buda alá. 

1543-ban azonban Szulejmán elfoglalta Esztergomot és az 
1683-ig a törökök birtokában maradt; 1595-ben Miksa főherczeg 
és Pálffy által visszafoglaltatott ugyan, de ez csak futólagos siker 
volt, mely Esztergomot csak egy évtizedre adta vissza; 10 óv múlva 
Esztergom ismét a töröké lett s ugyanazon Lala Mohamed kezeibe 
került, ki a várat 1595-ben mint annak parancsnoka átadni volt 
kénytelen. 

Az 1663-ki hadjáratban Köprili Achmed nagyvezír itt kelt át 
a Dunán és miután Érsekújvár parancsnokának, Forgách Ádám-
nak, egy merész támadását Párkány mellett véres harcz után vissza-
verte, Érsekújvár ostromához fogott. 

Monteccuccoli Esztergomot már ebben az évben meg akarta 
támadni, azon okból, mert az «a Duna völgyét elzárja és Buda ellen 
minden hadmüködést lehetetlenné tesz» ; de e terv csak 20 év 
múlva, Lothringern Károly herczeg által hajtatott végre, amikor is 
Esztergom a török uralom alól véglegesen felszabadult. 

Miután Esztergomból bármely Buda ellen irányított hadmü-
velet megakadályozható volt, a törökök annak visszafoglalására 
1685-ben még egy kísérletet tettek, mely azonban nem sikerült; 



Ibrahim nagyvezír a Táth melletti ütközetben Lothringern Károly 
által megveretett és Esztergom az utolsó török ostrom alól is föl-
mentetett. Egy évvel később ugyancsak Lothringen Károly Budát 
is, az ország fővárosát, 150 évi rabság után fölszabadította és evvel 
a törökuralmat Magyarországon megtörte. 

A Rákóczi fölkelés idejében Esztergom — nem valamely had-
műveleti terv végrehajtása czéljából— hanem mint egy általános 
katonai fontossággal bíró pont, mely Komárom és Buda összeköt-
tetését megszakítja, szintén megtámadtatott és 1706 szeptember 
8-áu elfoglaltatott; de csak egy hónapig, maradt Esztergom Rá-
kóczi birtokában, mert október 9-én Stahremberg Guidó gróf tábor-
nagy által a császáriak részére visszafoglaltatott. 

Hogy milyen módon szándékozott Windischgrätz és később 
utóda, Weiden tábornagy 1849-ben Esztergomot fölhasználni, azt 
már előzőleg kimutattuk. 

Esztergomot illetőleg tehát az a véleményünk, hogy az mint vár 
ki nem lenne epítendő, de mint alkalmas átkelő és hadműködósi 
pont, minden esetre értékes és mint ilyen, egyszerű balparti, vagy 
még inkább, kettős hídfővel lenne ellátandó. 

Komárom sokkal fontosabb, mint Esztergom. Eltekintve attól, 
hogy a Közép-Dunavonalnak és így a monarchia két fővárosának 
is körülbelül középpontját képezi, (Budapest az egész monarchiá-
nak képezi földrajzi középpontját) Komárom a Csalló-Köz keleti 
csúcsán, a két Duna-ág, nem különben a Vág, Nyitra és Zsitva 
összefolyásánál és a felsőmagyarországi fensík keleti szélén való 
fekvése által kiváló földrajzi fontossággal is bír. A Duna megköny-
nyíti az élelmi és hadi szerek szállítását, a termékeny Csalló Köz 
ellátja a hadsereget gabonával. 

Komárom előnyös földrajzi fekvésénél fogva, tárvárnak sok-
kal előnyösebb, mint akár Pozsony, akár Esztergom es ha még vár 
nem is lenne, hadászatilag fontosabb volna, mint Esztergom. Míg 
egy a Duna völgyében lefolyó hadműveletnél Esztergomot — 
mint azt már említettük — egyszerűen mellőzni lehet, Komáro-
mot figyelmen kívül hagyni nem szabad. Akár a bab akár a jobb 
parton nyomúlunk előre, Komáromot körül kell zárni, vagy legalább 
is tekintélyes erőt kell alkalmazni a Komárom elleni biztosításra. 
Természetes, miszerint azon körülmény, hogy itt már kész vár és 



nag obb erök összpontosítására megerősített hely van, Komárom 
fontosságát még tetemesen növeli. 

Állandó hídjával, mely az erődítmények által részben 
födözve van, nagyobb hadtestek vagy kisebb hadseregek számára 
teljes cselekvési szabadságot biztosít és így lehetővé teszi, hogy ez 
erők a hadműveletek és eseménvek folyamára úgy a Duua völgye-
ben, mint a magyarországi nyugoti hadszínhelyen egyáltalában, 
hatalmas befolyást gyakoroljanak. 

E körülmények folytán Komárom katonailag igen nevezetes 
múlttal is bír, melynek alább következő vázlatából az is kitűnik, 
hogy a vár hadászatilag mily módon lőn kihasználva. 

Komárom az 1594-ik évi hadjáratban kezdett nagyobb sze-
repet játszani. Mátyás főherczeg Esztergom ostromát határozván 
el, a 20,000 magyar es 30,000 német, cseh stb. katonából össze-
állított hadsereget Komáromnál gyűjtötte össze és onnan — a Du-
nán egy 38 hajóból álló flotilla által kísérve — indult Esztergom 
ellen. 

Ámbár a magvar csapatok száma Zrínyi György, Pálffy Mik-
lós, Nádasdy Ferencz és még többek vezetése alatt a nemesi fölke-
lés csatlakozása által 40,000 főre, az egész seregé pedig mintegy 
60—70,000 főre emelkedett, a vállalat nem sikerült és a hadsereg 
a Szinan pasa által vezetett nagyszámú török sereg közeledtére, 
az udvari hadi tanács elnöke, Ungnad Dávid tanácsára, Komáromba 
visezavonúlt. Szinán pasa ezután bevette Győrt, anélkül, hogy Miksa 
főherczeg Győrnél megjelent serege ezt megakadályozhatta volna. 
Szinán pasa Komáromot is megtámadta, de eredmény nélkül; a 
tatárok a vár környékét és az egész Csalló-Közt elpusztították ugyan, 
de a vitézül védett Komárom magát meg nem adta. 

A következő évi Esztergom elleni hadjáratban az újonnan kine-
vezett fővezér, Mansfeld, ismét Komáromot jelölte ki gyülekezési 
helyül a 60,000 főnyi hadsereg számára s a hadmüveletek innét 
indúltak ki, s ezúttal több szerencsével; Mansfeld az ostrom alatt 
megbetegedett ugyan és Komáromba visszatérve, ott meg is halt, 
de Esztergom el lőn foglalva. 

Három évvel később, 1598-ban, a Győr elleni támadásnál 
szintén Komárom kepezi a hadműködés alappontját. A Bécsben 
előkeszitett ostrom-anyagok márczius 25-én érkeztek a Dunán le 



Komáromba és márczius 27-én délben indultak meg Schwarzenberg 
Adolf tábornagy és Pálffy Miklós gróf csapataikkal, a komáromi 
hajóhídon a Duna jobb partjára átkelve, Győr ellen. Ez a neveze-
tes, csak 4000 gyalogossal és 1000 huszárral végrehajtott vállalat 
fényes eredmónynyel jár t ! Márczius 29-én, hajnalhasadtával meg-
szólalt a török vesztét jósló győri rézkakas ; Győr várának úgyne-
vezett fehérvári kapuja egy petárdával felrobbantatott és a vár több 
4rán át tartott dühös harcz után végre is elfoglaltatott. 

A Bocskay fölkelés idejében egész Felső-Magyarországból 
Komárom és Pozsony voltak az egyedüli városok, melyek Mátyás 
főherczeg, s illetőleg a császáriak kezében megmaradtak, s Komá-
rom közelében a Zsitva torkolatánál köttetett meg a nevezetes 
zsitvatoroki béke, melyben a császáriak és a Bocskay által képviselt 
magyar rendek egyezményéhez a török is hozzájárult. 

1663-ban Érsekújvár ostroma előtt, alatt és után Komárom 
volt a kiinduló pontja ama portyázásoknak, melyeket Zrínyi Mik-
lós gróf, a költő es hadvezér, támogatva Komárom parancsnoka, 
Puchaim tábornok által, a törökök ellen szüntelenül fentartott. 
Zrínyi fáradhatatlan tevékenysége megoltalmazta Komáromot és 
a Csalló-Közt a török hadaktól, támadásai azoknak örökös nyug-
talanságot okoztak ós midőn Esztergom felé elvonultak, Zrínyi a 
hátvéd-harczok alkalmával foglyaikat és zsákmányuk nagy részét 
hatalmába kerítette. 

Húsz évvel később, az 1683-ik évi hadjáratban, Lothringern 
Károly Érsekújvár ellen intézett első ostroma alkalmával a her-
czeg szintén Komáromra alapítja hadműveleteit; előbb Esztergom 
ellen tüntet ós csak azután kel át seregével Komáromnál a Dunán, 
hogy Érsekújvárt annál biztosabban támadhassa meg. A hadmüve-
letek azonban Bécs fenyegettetése folytán félben maradnak, mert 
a hadsereg Bécs védelmére siet. Bécs fölmentése után Lothringen 
Szobieszkyvel együtt ismét Komáromnál szállt táborba és a Vág 
völgye, Léva és végre Esztergom elleni hadműködéseket innen 
intézte. Az 1685-ik évi hadjáratban, Esztergom fölmentése alkal-
mával, a herczeg hadserege Komáromnál ketszer váltott partot, és 
Érsekújvár elfoglalása után ismét Komáromon át tert vissza. Az 
1686-ik évi hadjáratban, a Buda elleni előnyomúlásnál Komá-
rom volt a bajor választó fejedelem csapatainak gyülekező helye. 



Az 1706-ik évi hadjáratban, mint a megelőző (Esztergom 
ellen indított) hadműveletek mindegyikénél, Stahremberg is Komá-
romból indúlt ki Esztergom ellen. 

1809-ben, a győri csata után, János főherczeg Gönyőn és 
Ácson át, Komáromba vonúl vissza, üldözve az italiai alkirálynak 
Ácsig előnyomúló csapatai által, itt nyer oltalmat és itt vált partot. 

Legfontosabb szerepe volt azonban Komáromnak 1848— 
49-ben. 

A magyar felső-dunai hadsereg, midőn Windischgrätz táma-
dása elől visszavonúlt, csak a főváros közvetlen védelmére gondolt. 
Komáromot sem hadműveleti, sem támpontnak föl nem használta és 
nevezetesebb ellenállás kifejtése nélkül, fokozatosan hátrált. Ennek 
folytán Komárom a II. osztrák hadtest Eamberg hadosztálya által 
a jobb parton körűlzároltatott és április 21-éig — mégpedig feb-
ruár 8-tól fogva a Duna mindkét partján — körülzarva is maradt, 
amikor is Görgei hadserege által, mely a nagy-sallói csata után 
Komárom ellen nyomúlt, fölmentetett. 

Görgei ezután a Duna jobbpartjára átkelni es Weiden vissza-
vonúló hadseregét megtámadni szándékozott. De a híd csak április 
26-án készült el és mire a tervezett támadás bekövetkezett volna, 
Weiden már erős állásba Győr mögé vonúlt. 

Június havában az osztrák hadsereg két csoportban a Duna 
két partján állott. Görgei — ki Budáról Komáromba visszatért 
volt — elhatározta, hogy Komáromra támaszkodva az északi cso-
portot egyesűit erővel megtámadja; e hadműveletnek következmé-
nyei valának: a Szered, Zsigárd ós Pered melletti ütközetek, végre 
pedig a peredi csata; de a harczok a kívánt eredményre nem 
vezettek. 

Hagnau az osztrák hadsereget most a Duna jobb partján 
egyesítette és előnyomúlt; szándéka volt Komáromot a Duna jobb 
partján körülzárni és egy hadtestnek visszahagyása után Buda ellen 
indúlni. Görgei ezt meg akarta hiúsítani, mi a komáromi két nagy 
csatát — július 2-án és 11-én — eredményezte. 

Görgei támadásai visszaverettek és vegre is a Vácz irányában 
való veszedelmes visszavonúlásra volt kénytelen magát elhatározni. 

Evvel azután a komáromi hadmüveleteknek vége szakadt. 
Most végre áttérünk a harmadik közbeneső pontra, Pozsonyra. 



Ha a katonai hadműveleteket a Duna völgyében gondoljuk, 
akkor egy Pozsonynál összegyűjtött hadsereg vagy pedig egy Po-
zsonynál epitett vár az ellenseges erőknek keletről nvugot felé 
való előnyomulása eseten Bécset védelmezi, mig ellenkező esetben 
a Magyarországba való belépést akadályozza meg. 

Mindkét esetben külömbséget tesz az, vájjon az ellenség a 
Duna bal, avagy pedig annak jobb partján nyomúl elő. 

A Bécs elleni előnyomúlásnál a viszonyok a bal parton nem 
kedvezők. A Duna völgye Pozsony által teljesen el van zárva; jobbra 
a Kis-Kárpátok erdős magaslatai emelkednek, melyek — kivéve a 
Bába-nyergen át (Bazin-Pernek) vezető útvonalt — lovassággal csak 
nehezen, lövegekkel pedig majd épenséggel nem járhatók. Ha pedig 
a várost elhagyta, úgy ismét csak egyetlen jó útvonal — Déveny-
Ujfalun át — áll rendelkezésére, mert a Dévényre vezető út rossz 
és Dévénynél a Morva folyó által el van zárva. A további előnyo-
múlásnál az útat még a Morva ós ha Bécset kell megközelíteni, 
még a Duna is elállja. 

A Duna jobb partján a viszonyok kedvezőbbek. Bár itt is egy 
szorossal, a Duna és a Fertő tava által képzett szorossal, kell szá-
molnunk, de e szoros 4 mértföld szeles és Bécs felé négy jó út-
tal bír. 

Ha hozzá vesszük még a födolgot, hogy Bécs maga a jobb 
parton fekszik, akkor azonnal meg van magyarázva, hogy vala-
hányszor Bécs megtámadtatott, az erre szánt erők mindig a jobb 
es soha sem a bal parton nyomúltak elő. így 1485-ben Mátyás 
király, 1639-ben Kara Mustafa, 1848-ban Moga tábornok és később 
•Tellac8ics is. 

Ebből könnyen azt lehetne következtetni, hogy miután Po-
zsony a bal parton fekszik, honnét egy Becs elleni támadástól tar-
tani nem is lehet, Pozsony Bécs védelmere nezve minden jelentő-
seg nélkül marad. De ez nem helyes. Pozsony, a Dunahíd birtoká-
ban, oldalozza a Duna jobb partján vezető hadmüködési vonalat es 
a Duna és a Fertő tava közt történhető előnyomúlást meggátol-
hatja, vagy legalább is a Bruckon át előnyomúló hadsereg össze-
köttetéseit veszélyezteti és azt tetemes kikúlönítésekre kénysze-
rítheti. 

Mellesleg megjegyezzük még, hogy már ezelőtt is megtörtént 



és ismét megtörténhetik, hogy a Bécs ellen támadó ellenség csak 
Pozsonynál megy át a Duna jobb partjára, amint azt az 1619-ik 
évi hadjáratban Bethlen Gábor cselekedte. 

Ha ellenkezőleg egy Bécsből a Duna mentén lefelé történő 
előnyomulást tételezünk föl, ugy a viszonyok megváltoznak az által, 
hogy a sikeres működés a Duna bal partján is lehetséges. Egy nagy 
akadály van itt is: a Morva folyó; de ha az ellenseg a folyón átkelt, 
ugy a viszonyok reá, a támadóra, majdnem kedvezőbbek, mint a vé-
dőre. A dévényújfalu-beszterczei völgynyílás, bal oldalában a Duna 
és Morva által védve, jó fölállítást nyújt ugyan, de a jobb szárny-
nak az erdős, észak felé mindinkább emelkedő, magaslatok nem 
nyújtanak előnyös támaszt, minek folytán e szárny könnyen meg-
kerülhető és az uralkodó magaslatokról könnyen megtámadható 
is lesz. 

Lothringern Károly herczeg támadása 1683-ban, midőn La-
mács irányában nyomult Pozsony ellen, ezen okoknál fogva aratott 
teljes sikert. A herczeg csapatai a Zerge-hegyet szállották meg, 
míg Lajos bajor herczeg a völgyben nyomúlt elö. Az 1809-ik évi 
hadjáratban, midőn Bianchi tábornok a Marcheggből előnyomúló 
francziákkal Lamácsnál megütközött, az ütközetet, mint védő, ugyan-
ezen körülmények folytán vesztette el. Bianchi kénytelen volt állá-
sát föladni es az eddig oly szerencsésen és vitézül védett Pozsonyt 
tovább meg nem tarthatta. 

Az 1866-ik évi hadjárat talán bizonyságot szerezhetett volna 
arra, amint hogy részben szerzett is, hogy e völgybemenetet is 
lehet sikeresen védelmezni. Fransecky altábornagy, midőn a porosz 
4-ik hadtesttel a már említett támadást július 22-én végrehajtotta, 
a főerővel (16-ik dandár es 7-ik hadosztály) Hidegkút és a Ferencz-
major közt a Mondel-dandárt arczban támadta meg, míg a 15-ik 
dandár (Bose) az osztrák állást jobboldalában — tehát ismét a 
Zerge-hegy felől — megkerülendő volt. A védelem sorsa tehát itt 
is attól függött, hogy a jobb szárny megkerülését ellensúlyozni, a 
megkerülő művelet hatását megbénítani lehet-e? A jelen esetben 
ez sikerült, mert a megkerülő oszlop elkésett; de ha ez oszlop a 
támadó hadtestparancsnok szándéka szerint kellő időben jelenik 
meg, úgy megjelenésével a harczhelyzeten nagyot változtat; a har-
czot talán nem döntötte volna el, mivel a megkerülő dandár bal-
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oldalában maga is veszélyeztetve volt, de bizonyos, hogy azt lénye-
gesen megnehezíthette volna. 

Minél egyenlőtlenebb a támadó és védő közti erőviszony, 
vagyis minél több erőt fordíthat a támadó a megkerülésre, anuál 
nagyobb a veszedelem, hogy a támadó a védő fölállítás hátában 
a város és a híd ellen előtörest intéz, é3 mindkettőt hatalmába ejti. 

A jelen körülmények közt tehát, azaz mindaddig, míg Pozsony 
nyílt város marad, nagyobb erőkkel Pozsonytól nyugotra védő állást 
foglalni nem tanácsos; sokkal előnyősebb ennél a Morva völgy-
ben támadólag föllépni, vagy pedig az, ha a Morvavonalat meg-
figyelni és az ellenséget az átkelésnél megtamadni igyekszünk. 

A Duna jobb partján a viszonyok hasonlók, mint egy Bécs 
elleni előnyomúlásnál. Pozsony a Becsből Bruckon át Győr es még 
tovább Budapest felé vezető hadműködési vonal oldalában fekszik 
és a Pozsonynál összegyűjtött erők, az e vonalon az ellenség által 
netán tervbe vett hadműveletekre nagy befolyást gyakorolhatnak. 

A terep Pozsony és Nezsider közt kitiinő hadmüködési terep 
ugyan, de előnyös védő szakaszt nélkülöz; hacsak a Német-Ovár-
Prellenkirchen-Lajta-Újfalu közti vonalat nem tekintjük ilyennek. 

Az 1848-ik évi hadjáratban a felső-dunai hadsereg, mely e 
vonalon állt, nem is tett kísérletet arra, hogy állását megtartsa és 
Győrre vonult vissza. 

A Duna mentén lefolyó hadműveleteknél igazán jó szolgála-
tokat Pozsony csak akkor tehetne, ha megerősíttetnék és mint 
jobboldali hídfő kiépíttetnék. 

Az előnyök után, melyeket Pozsony a felsorolt esetekben nyújt, 
még csak néhányat kell megemlítenünk, melyek Pozsonynak, mint 
a Közép-Dunavonalon lévő hadmüködési pontnak jelentőségét ki-
emelni alkalmasok. 

Magyarország nyugoti határán, a Duna völgyében fekvő Po-
zsony, a hadseregnek természetes gyülekező helye ama hadműve-
leteknél, melyeknek czélja Magyarországon előnyomúlni. Háttal a 
Kárpátokra, illetőleg a Dévényi szorosra támaszkodva, a Csalló-
Köz nyugoti csúcsán : Pozsony észak, kelet, és dél felé, úgy a Duna 
mindkét partján, mint a Csalló-Közben is teljes hadmüködési sza-
badságot nyújt. 

Egy nagyobb hadseregnek, mely Magyarországban akar mü-



ködni, közönségesen már Pozsonyban el kell határoznia, vájjon 
hadműveleteit a Duna bal, jobb, vagy mindkét partján akarja-e vé-
gezni. Megfordítva a Pozsonyig talán megosztottan előnyomúló 
hadseregnek itt kell — még pedig az előzőkben kifejtett elvek szerint 
a jobb parton — egyesülnie. 

A pozsonyi híd lehetővé teszi a partváltást es így a cselekvés 
szabadságát mindkét esetben eléggé biztosítja. 

Végre pedig Pozsonynak mint határpontnak birtoka Becsre, 
közvetve pedig egész Magyarországra, befolyást biztosít. 

Pozsony helyzetenek emez előnyei már a legrégibb időkben 
is gyakran kiaknáztattak, másreszt pedig Pozsony, ez előnyök bírá-
sáért, támadások gyakori tárgya lőn. 

Már a X. század elejen jegyezhetünk föl egy támadást Po-
zsony ellen, illetőleg egy csatát Pozsonynál. Árpádnak 907-ben tör-
tónt halála azok számára, kik III. Lajos helyett Nemetországban 
uralkodtak, kedvező pillanatnak tetszett arra, hogy Magyarországra 
törjenek és még ugyan ez év nyarán nagyszámú nemet sereg gyü-
lekezett Ennsburgnál, hol június 17-én a király maga is megjelent. 

A német sereg, Nagy Károly hadi tervet veve mintáúl, 3 osz-
lopban vonult a Dunán lefelé. A balparton a salzburgi érsek, Diet-
mar, a jobb parton Luitpold, bajor herczeg, a Dunán magán pe-
dig Sieghardt herczeg; a király a tartalékkal Ennsburgban maradt. 

A német oszlopok Pozsonyig (akkor Vratislavia) értek és itt 
erődített táborokba szálltak. 

A magyarok egyesűit hadserege először is a salzburgi ersek 
oszlopára vetette magát. Számtalan, heves, éjjel-nappal szünet 
nélkül ismetelt támadások után, melyek a német harczosokat tel-
jesen kimerítették, augusztus 9-én történt a végső roham a táborra, 
mely az érsek oszlopát teljesen megsemmisítette. 

A magyar lovas hadsereg még ugyanazon éjjel átúsztatott a 
Dunán és a mit sem sejtő Luitpold táborát hevesen megtámadta; 
a tábor széttízetett és az oszlop maradéka Ennsburgba menekült. 

Harmadik nap a magyarok a dunai hajórajt támadták meg 
és rövid idő alatt az is menekülésre kényszeríttetett. A magyar 
hadak az üldözést egész Ennsburgig folytatták, hol egy újabb győ-
zelmük a hadjáratot be is fejezte. Lajos király híveivel Passauba 
menekült. 



A XI. században még hevesebb harczok vívattak Pozsony kö-
rül, melyek ezúttal magáért a városért és várért folytak. 

III. Henrik az Aba király ós Péter közt fennforgó viszályt, 
melyben mint közbenjáró és a hozzá menekült s az országot 
neki felajánló Péter védője jelentékeny szerepet játszott, régi tervé-
nek végrehajtásához kívánta fölhasználni, mi nem csekélyebb dol-
got czélzott, mint hogy Magyarországot meghódítsa és azt a német 
birodalomba bekebelezze. Ez volt Magyarország ellen öt ízben 
megismételt támadásainak czélja. 

Mindjárt az első hadjárat alkalmával, 1042-ben, Hainburg ós 
Pozsony, Magyarországé két határvára, elpusztíttatott. De Pozsony 
újra fölépült és újonnan megerősíttetett, miáltal azután a későbbi 
támadásoknak, nevezetesen a negyedik hadjáratban, 1051-ben, el-
lentállni volt képes. 

Legnagyobb szerepe azonban Pozsonynak az ötödik és utolsó 
hadjáratban, 1052-ben volt, mikor is Henrik mindenek előtt Po-
zsonyt akarta birtokába venni, hogy magának a következő műve-
letekre biztos hadműködési alapot szerezzen. 

De a 10 ev előtt még jelentéktelen erősségből hatalmas vár 
lett, mely minden támadással szemben daczolni volt képes. Július 
végén kezdődött Pozsony ostroma, de daczára a német sereg eről-
ködéseinek, daczara annak, hogy a nemetek ostrom-gépekkel és 
egyéb kellékekkel bőven el voltak látva, az ostrom eredményre 
nem vezetett. A heves kitörések a várból, a váron kívül figyelő hely-
zetben levő magyar hadak támadásai, a német hadi hajóknak Zot-
mund búvár által történt elsülyesztese és egyéb szerencsétlen ese-
mények Henriket vegre is az ostrom felhagyására kényszentették, 
(szeptember 24-én) ós mint a krónika mondja: «sed nihil honoris, 
vei utilitatis aquisitum» — «anélkül, hogy akár becsületet, akár 
hasznot szerzett volna» — vonúlt el a vár falai alól. 

A XII. században ismét egy német hadsereg áll Pozsony 
előtt. V. Henrik küldte ezt Rapold parancsnoksága alatt 1146-ban; 
az ostrom ezúttal sem vezetett eredményre, ámde a vár sikerült 
hadi csel útján mégis Rapold kezeibe jutott. De midőn II. Géza 
király nagy sereggel indúlt ellene, a uémet várőrsóg Pozsonyt min-
den harcz nélkül, csupán 3000 forint kárpótlásért, föladta; Henrik 
maga pedig, ki Géza ellen nyomúlt, a Lajta mellett vereséget szen-



Tedett és evvel a német invasio ismét szerencsésen vissza-
veretett. 

A XIII. században, az 1271 -ik évi hadjáratban, Pozsony a 
cseh Ottokár kezeibe került, ki 150,000 főnyi sereggel tört be Ma-
gyarországba ; Pozsony ekkor a csehek által borzasztóan elpusz-
títtatott. 

Pozsony Ottokárnak mint hadmüködósi alap szolgált ama 
hadműveleteknél, melyeket a Duna balpartján Nagyszombatig, a 
Duna jobb partján pedig egész Győrig terjesztett ki. Itt azonban 
Y. István serege megverte Ottokárt és a cseh hódítások ismét ma-
gyar kézbe jutottak. Később Ottokár Pozsonyt még néhányszor 
megszállta; de 1278-ban az ő hatalma is megtört és pedig kivált-
kép a magyarok által. IV. László király Habsburgi Rudolffal szö-
vetkezett s 40.000 magyar és 16.000 kún harczost vezetett a Lajta 
melletti táborba, hol Rudolf ennek felével alig fölérő erővel ren-
delkezett. A csata, mely a német császárság sorsát eldöntötte és a 
Habsburg ház jövőjét megalapította, megvívatott, Ott kár legyőze-
tett és megöletett. Országai Rudolf birtokába mentek át, és a ma-
gyar városok, köztük Pozsony is, a cseh uralom alól végleg föl-
szabadúltak. 

A következő idők folyamán Pozsony még sok viszontagságot 
szenvedett, majd külső ellenség, majd a belharczok alatt, a párt-
vezérek támadásai folytán; de e harczok tanulmányunkra nézve 
érdek nélküliek s csak azt mutatják, hogy egy határváros és vár 
sorsa sok változandóságnak van alávetve. 

Mátyás király idejében, az Ausztria és Csehország elleni had-
járatokban Pozsony ismét mint kiindúló és hadmüködósi alappont 
szerepel. 

Pozsonyt közvetlenül érintő valóságos hadi eseményeket azon-
ban csak Bethlen Gábornak IL Ferdinánd ellen folytatott hadjá-
ratai idejéről jegyezhetünk föl. így az 1619. evi hadjáratban októ-
ber 14-én, Bethlen Gabor Pozsonyt nagy erővel támadta meg. Cse-
kély német őrség, 2000 ember, Teuffenbach alatt védte a várost, de 
sikeres ellenállást ki nem fejthetett; Teuffenbach, miután már 
1200 ember elhullott, a maradékkal a Duna jobb partjára mene-
kült. Két nappal később, október 16-án ügy a város, mint a vár 
az ott lévő magyar koronával együtt Bethlen kezeibe került, ki 



ezután Rhédey lovas hadtestével egyesülve, a Duna jobb partjára 
ment át és Bécs ostromára indúlt. 

A következő évben Dampierre megkísérlette Pozsonyt visz-
szafoglalni. Először is kővel terhelt hajók leúsztatásával a hajóhíd 
elrombolását próbálta meg. Midőn ez nem sikerült, éjjeli rajtaütést 
határozott el. Seregenek egy része 40 hajón a Dunán lefelé volt 
menendő és Pozsony fölött, Pozsony és Dévény közt, kelle kikötnie, 
míg egy oszlop Collalto alatt Hamburgon át Pozsonyba menetel es 
a városba a hajóhídon át benyomulni igyekszik. De ez a vállalat 
sem sikerült. Több hajó elsülyedvén, a hadnak csak egy része kö-
tött ki, a jobb parton menetelő oszlop pedig megkésett s világos 
nappal volt már, mire a csapatok megérkeztek (október 9-ón). A 
külvárosok elfoglaltattak ugyan, de maga a város nem: midőn pe-
dig Dampierre a vár ellen egy rögtönzött rajtaütést akart intézni, 
golyótól találva holtan esett össze. Collalto oszlopa a kesedelem 
folytán idejekorán észrevétetett és eredmény nélkül kellett elvo-
núlnia. 

Az 1621-iki hadjáratban azonban Buquoi császári vezér má-
jus 3-án a várost, és két nappal később a várat is elfoglalta. Beth-
len ugyan augusztus 17-én ismét ostrom alá vette Pozsonyt, de az, 
Schwendi által vitézül védelmezve, tartotta magát ós Bethlen szep-
tember 1-én az ostrommal fölhagyni volt kénytelen. 

Ez alatt az ostrom alatt történt, hogy a vallonok egy kiro-
hanás alkalmával a mai Virágvölgyben köűlfogattak és az utolsó 
emberig lemészároltattak; a mostani Vallon-ütcza volt a harcz 
színhelye, mely nevét ez esemény emlékére kapta. 

1663-ban Montecuccoli a törökök ellen vezetendő császári / 
sereget Pozsony és Magyar-Ovár közt gyűlekeztette és azt, midőn 
a nagyvezir, Köprili Ahmed, Érsekújvárt ostromolta. Pozsonynál 
vitte át a Duna bal partjára. Montecuccoli a balparton Csekleszig 
nyomúlt előre, de a tatárok által hátban fenyegetve, ismét Po-
zsonyba tért vissza. Daczára Zrínyi Miklós buzdításának és közre-
működésre való fölhívásainak, Montecuccoli ez állásból többé ki 
nem mozdult, ós csupán Ausztria határait őrizte, mi azonban a 
tatárokat nem gátolta abban, hogy fél Morvaországot be ne ka-
landozzák. 

Montecuccoli még a következő évben is Pozsony és Magyar-



Óvár közt maradt, míg azután a császár parancsára Zrínyivárra 
vonúlt. 

Az 1683-iki hadjáratban Pozsony, illetőleg Köpcsény, volt 
ama hadsereg gyülekező helye, mely Lothringeni Károly her-
parancsnoksága alá helyeztetett. 

Midőn a törökök Bécs ellen indúltak, Lothringen, lengyel 
csapatokat várva, a Morvamezőn állt; ekkor jelentették neki, hogy 
Tököly Pozsonyt elfoglalta és hadtestével Pozsonytól keletre állást 
vett. Lothringen ennek folytán Marcheggnél átkelt a Morván, vissza 
foglalta, mint azt már említettük, Thököly előcsapataitól Pozsonyt és 
Tököly hadtestet Cseklésznel megvervén, meggátolta abban, hogy 
Bécs ostromában részt vegyen. 

A Rákóczy-fölkelés idejében Pozsony ismételten veszélyben 
forgott; így 1703-ban, midőn Forgách tábornok fenyegette ; de a vá-
ros mégis eríntetlen maradt. 

De annál többet szenvedett a franczia háborúk, nevezetesen 
az 1809-ik évi hadjárat alatt. 

Az asperni csata után Davoust hadteste a Lajtha melléken 
állva, előőrseit egész Köpcsényig terjesztette ki. Ez által Pozsony is 
fenyegetve leven, Károly főherczeg Bianchi tábornokot küldte egy 
dandárral a város védelmére. Bianchi május 28-án érkezett Po-
zsonyba s alig bogy a legszükségesebb erődítéseket végezhette, 
már megjelent a francziák egy 10,000 főnyi hadosztálya s a liget-
falvi hídfőt június 1-én megtámadta. 

Miután ez sikertelen volt, Davoust június 3-án a támadást 
18,000 fővel újította meg; de sem a hídfő ellen intézett háromszo-
ros roham, sem a következő napi erős tüzérségi támadás nem hozta 
meg a kívánt eredményt, bár a francziák már 3400 főt vesztettek. 
A francziák ekkor a hídfőt körülzárták. 

Kisebb vállalatoktól eltekintve, a'harcz Pozsonynál egész jú-
nius vegeig szünetelt; de ekkor a francziák, tüzérségüket a győri 
csatából a Lobau szigetre vonuló lövegekkel is megerősítve, a híd-
főt es a várost június 26-án estétől június 28-án estig oly hevesen 
lövették, hogy a városnak jelentékeny része leégett es elpusztult. 
Junius 30-án ekkor új támadás következett, melynél a francziák a 
hídfőbe is behatoltak, de onnét ismét kivettettek; a liarcz ezután 
újra szünetelt. 



Midőn a franczia csapatok július első napjaiban a Lobau szi-
get felé elvonúlni kezdtek, János főherczeg, ki hadtestével időköz-
ben szintén Pozsonyba érkezett, a hídfőből kitörni ós a francziák 
jobb oldalába működni szándékozott. A csapatok már menetkészen 
állottak, midőn a főherczeg hadtestével a Morvamezőre rendelte-
tett, hol a wagrami döntő csata készült. 

János főherczeg Wagramhoz későn érkezvén, ismét Pozsonyba 
tért vissza,hol Bianchi július 8-án egy újabb támadást vert vissza; 
ámde az ellenség nyomon követte a főherczeget és egész Lamácsig 
hatolt, minek folytán a főherczeg Komáromba vonúlt. Bianchi 
ujabb harczok után a hídfőt július 11-én kiürítette, s miután az 
ellenséget július 13-án Lamácsnál sem volt képes föltartóztatni, 
a Csalló-Közbe elvonúlt. Pozsonyt Beynier hadteste foglalta el s ok-
tóber középéig tartá megszállva. 

Az 1848/49-iki események Pozsonyt csak igen keveset érin-
ték. Moga előnyomúlása, valamint visszavonulása, Bruckon át ve-
zetett, ép ugy Windischgrátz előnyomúlása is, ki azonban a II. had-
testeit a Duna bal partjáról Pozsonynál vonta magához. Az osztrák 
hadsereg visszavonúlása után (1849 ápril és május havában), mi-
dőn Weiden táborszernagy az orosz sereg megérkezteig csupán 
Bécs fedezésére szorítkozott, Pozsony képezte az új fölállítás köz-
pontját, mely Hegyeshalomtól Galgóczig terjedt ki. A pozsonyi 
Duna-híd sánczok által biztosíttatott, a várhegy lövegekkel szerel-
tetett föl. 1849 június hó második felében Havnau a hadsereget 
(a II. hadtest kivételével) a Duna jobb partján, Ovárnál, össz-
pontosította s támadó előnyomulását Győr és Komárom felé innét 
kezdte meg. 

Hogy mily szerepe volt Pozsonynak az 1866-ik évi hadjárat-
ban, azt már előzőleg kimutattuk. 

A megelőzőkben kissé hosszasabban foglalkoztunk a Pozsonyt 
érintő eseményekkel, mert úgy véljük, hogy a hadtörténeti esemé-
nyek sokkal jobban kimutatják Pozsony katonai fontosságát, mint 
azt bármely elméleti fejtegetés tehetné és még inkább igazolják 
ama gyakran kifejezett óhajt, hogy Pozsony megerődíttessék. 

De ez óhajhoz azonnal hozzá kell tennünk azt is, hogy Po-
zsony megerődítése nagy nehézségekkel jár. A pénzügyi nehézse-



gektől eltekintve s eltekintve attól, hogy az országban még számos 
más pont van, melynek megerősítése sürgősebb volna, Pozsonyban 
az erődítésnek még a terep nehézségével is kell küzdeni; mert 
az észak felé mindinkább emelkedő Kárpátok Pozsonyt a megerő-
dítésre alkalmassá nem igen teszik s egy vár kiépítése elé nagy 
akadályokat gördítenek. Pozsony megerődítése tehát nehéz feladat 
lenne, melynek megoldásához sok pénz s e mellett sok ügyesség is 
szükséges. 

Az elővigyázat, a legnagyobb hadi készültség érdeke, Pozsony 
megerődítése mellett szólnak ugyan, de hisszük, hogy ez erősségre 
szükségünk soha sem lesz, s erősen bízunk abban, hogy a jövő 
háborút nem a Duna mellett, hanem messze az ország határától, 
az ellenség földjén döntjük el. 

RÓNAI HORVÁTH JENŐ. 




