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A XVIII. század közepére a török birodalom társadalmi berendezke
désének fejlettségi foka nem biztosította (további katonai erejét. Az 
oszmán társadalom sajátos (szerkezete és berendezkedése a meghódí
tott (területeiken nem tet te lehetővé a polgárság kialakítását, (amely 
alapja lehetett volna a kapitalizmus létrejöttének. A török feudális 
állam így elöregedett.1 A birodalom óriási kiterjedése, illetve a rene
gátoknak a társadalmi fejlődésben mindinkább gátló szerepe2 szükség
szerűen ásták alá ia hadsereg ütőképességét. Hatása elsősorban har 
cászati té ren nyilvánult meg. A tűz és a mozgás egysége a török 
hadseregben ugyanis csak fegyvernemi szinten valósult meg: a szpá-
hik képviselték az ütőerőt, a kizárólag puskával és karddal felfegy
verzett janicsárok pedig a tűzerőt, de fegyvernemen belül nem volt 
hasonló megosztás. Ezért a török hadsereg nem volt képes a harc köz
ben változó helyzetekhez rugalmasan igazodni, míg a nyugati had
seregek fegyvernemen belüli tagolása, alapos kiképzése hasonló 
helyzetben döntő fölényt jelentett.3 

A török hadsereg gyengébb harcászati lehetőségeit — összefüg
gésben az oszmán társadalommal — általános törvényszerűségnek is 
tekintik: „Két különböző fejlődési fokon álló társadalom hadserege 
stratégiai szempontból azonos 'módon járhat el — taktikai szempont
ból sohasem. Itt nemcsak a különböző fejlődési fok által adott eltérő 
fegyverzetről és ennek következtében harcmódról van szó, a fej
lettebb társadalmak taktikája mindig (racionálisabb, csatarendje tagol-

1 Rázsó Gyula: Mátyás és a török veszély. Élet és Tudomány (továbbiakban É. T.), 1963. 
52. szám, 1636. o. 

2 Perjés Géza: Az oszmán birodalom európai háborúinak katonai kérdései. Hadtörténelmi 
Közlemények (továbbiakban HK.), 1966. 4. szám, 863. o. 

3 perjés Géza: Zrínyi Miklós, a hadtudományi író. Bevezető tanulmány a Zrínyi Miklós 
hadtudományi munkái c. kötetben: Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, 1957. 43., 51. o.; Uő: A 
szentgotthárdi csata. Vasi Szemle (továbbiakban VSZ.), 1964. 3. szám, 333—334. o.; Uő: HK. 
1966. 4. szám, 869—870. o. — A XVII. századi hadsereg fegyverzetéről és harcmódjáről vö. 
Engels Frigyes: A gyalogság taktikája az anyagi okokból levezetve. Marx— Engels Művei 20. 
köt., Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1963.; Hans Delbrück: Geschichte der Kriegskunst. Ber
lin, Militärverlag, 196'2.: uo. a török gyalogságról. 174. o. 
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tabb, harcmódja rugalmasabb, mint a fejlődés alacsonyabb fokán 
levőké."4 

Ez a gondolatmenet összehasonlítható Engels következő elméletével; 
,,A p é n z t . . . a gazdasági termelés révén kell előteremteni, az erő
szakot (hadviselést — M. E.) t e h á t . . . a gazdasági helyzet határozza 
meg, atmely szerzi neki a szerszámai felszerelésére és fenntartására 
szolgáló eszközöket . . . Fegyverzet, állomány, szervezet, taktika és 
stratégia mindenekelőtt a mindenkori termelési foktól és a közleke
dési összeköttetésektől függ."5 

Engels a továbbiakban pontosítja megállapításának érvényét: ,, . . . a 
hadsereg egész szervezete és harcmódja, és ezzel együtt a győzelem 
és vereség, anyagi, azaz gazdasági feltételektől függőnek bizonyul: 
az ember- és fegyveranyagtól, tehát a népesség iminőségétől és meny-
nyiségétől és a technikától."6 

Engels az állandóan ható társadalmi tényezők mellett tehát ideigle
nes, vagyis a mindenkori állapotból fakadó tényezők szerepét hang
súlyozza. Ezzel összhangban úgy látszik, hogy a feudalizmus idején, 
amikor a háborúkat a kapitalizmushoz viszonyítva kisebb hadseregek
kel vívták, az ideiglenesen ható tényezők szerepe nagyobb, amellett 
a társadalmi fejlettség (meghatározó szerepe esetén kisebb volt7, mint
sem az említett általánosítás megengedhetné. Két hadsereg közötti 
technikai-felszerelési különbséget behozatallal ki lehetett egyenlíteni, és 
ezt például a francia kapcsolat8 lehetővé is 'tette a török hadsereg 
számára.9 

A török hadsereg állapotát a XVII. század második felében ismert 
eseménytörténeti adatok alapján a következőképpen jellemeznénk: 
a török haderő fő ütőerejét a szpáhik és a janicsárok alkották. A 
XVI. században még fegyelmezett katonai osztályt jelentő szpáhik a 
mértéktelen pénzhajhászás következtében egyre kevésbé voltak al
kalmasak a korszerű hadviselésre. A XVII. század második felétől 
különösen növekvő vagyoni felhalmozás részint hallatlanul megnö
velte a ráják feudális terheit, részint a szpáhit katonából tulajdon
képpen katonáskodó földesúrrá változtatta. Oélja a birtok növelése, 
a jövedelem maximális hatásfokú kihasználása volt, nem pedig a 
harc, amely alól lehetőleg igyekezett kibújni. A földtulajdon növeke
dése, melyet a szultánok adományozással is elősegítettek, maga után 
vonta a központi hatalom gyengülését és a gazdasági élet romlását is. 

A török hadsereg fő erejét alkotó másik szervezet, a janicsárság is 
alapos változásokon ment keresztül. A rendkívül szigorú, szerzetesi 
életmóddal összekapcsolt, kizárólag harccal foglalkozó alakulat a nő-

4 Perjés Géza: A szentgotthárdi csata. VSZ. 1964. 3. szám, 323. o. 
5 Engels Frigyes: Eugen Dühring ur tudományforradalmasítása. 
Marx—Engels Művei. 20. köt. 164. o. 
6 Uo. 167—168. o. 
7 Hadászat. (Szerk. : Szokolovszkij marsall) Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, 1964. 43. o. 
8 Éva Priester: Kurze Geschichte Österreichs, il . köt. Wien, Globus Verlag, 1949. 92. o. — 

Kissé eltúlozza a franciák szerepét. 
9 A harcban oly fontos szerepet játszó erkölcsi állapot mértékét sem mindig a társadalom 

fejlettsége szabta meg. Ki állíthatná, hogy Montecuccoli zsoldosai több hittel, elszántsággal 
indultak harcba, mint a janicsárok? Ilyen értékét tekintve gyakran a török hadsereg volt 
előnyben a nyugatival szemben. 
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sülősre kapott engedéllyel lényegében elvesztette korábbi jellegét,. 
A fegyelem további lazulását okozta, amikor .megengedték, hogy a 
janicsárok fiai is tagjai lehessenek a szervezetnek. Ezek ellenére a 
janicsárok katonailag és társadalmilag még mindig erős, különálló 
alakulatot képeztek, amely ragaszkodott korábbi kiváltságaihoz és sa
játos helyzetéhez. Emiatt részleges felfegyverzésük pikával — puska 
helyett — szóba sem jöhetett, ami a hadsereg korszerűsítését meg
akadályozta. 

Ezek alapján úgy látjuk: a török hadsereg gyengeségének legfőbb 
oka, hogy az évszázadok során kialakult, majd megmerevedett vallá
si-társadalmi hagyományok elzárták a fegyveres erő korszerű fejlesz
tésének útját.10 E jelenség sajátos jellemzője a török államnak a 
XVII. századtól, és egyilk fő oka — a már ^említett többi mellett — 
a török birodalom hanyatlásának. 

A Porta az 1660-as években belső gyengeségei mellett külpolitikai
lag is nehéz helyzetbe került. Addigi szövetségese, Franciaország, a 
Habsburgokat kezdte támogatni, összeütközésre 'került sor Lengyel
országgal, és számolni kellett az erősödő Oroszország katonai erejével 
is. Nagy erőket kötött le a Földközi-tenger medencéjében a Velencé
vel folytatott háború is. A török állam csak ereje végső megfeszíté
sével harcolhatott egyszerre több oldalon — és így nem sokáig. Ezért 
az Erdély kapcsán kiújult Habsburg—török ellentéteket valamilyen 
módon — döntő győzelem vagy tartós béke — meg kellett szün
tetni. 

A Habsburg-monarchia a wesztfáliai békét követő években meg
erősödött. Belpolitikai törekvéseit elsősorban az az évszázados próbál
kozás fémjelzi, hogy a sok nemzetiségű, gazdaságilag elkülönült ré
szekből álló birodalmat saját gazdasági és politikai irányításával 
egységes egésszé formálja. A békekötés utáni nyugodtabb években 
ez bizonyos eredményekkel járt, jóllehet e törekvések rendszerint el
lentétben álltak az alávetett népek nemzeti érdekeivel, amennyiben 
a központosítás célja nem elsősorban a török elleni harc irányítása, 
hanem állandó gazdasági-politikai függés létrehozása volt. Ez elleni 
tiltakozás nyilvánult meg a korábbi függetlenségi mozgalmak során, 
elsősorban Erdély és a magyarok részéről. Erdélyt tehát a bécsi állam-
vezetésnek legalább semlegesítenie kellett. Ez a harmincéves háború 
idején nem volt lehetséges, 1661-ben pedig azért kellett éppen Er
délyért hadat viselni a Portával, mert a meggyengült fejedelemség 
korántsem jelenthetett olyan veszélyt, mint az annak könnyű bekebe
lezésével megerősödött és vérszemet kapott török. Ez esetben fontos 
tényező lett volna a várható rendkívüli elkeseredés Magyarországon, 

10 A hadászat és a nemzeti-politikai hagyományok összefüggését a kapitalista államokban 
vizsgálja, majd általánosítja; Hadászat . . . 31. o. - A tanulmányban feltételezett lehetőségre 
utal Perjés Géza: „Az oszmán zsoldoscsapatok testületi szellemének tulajdonított jelentőség 
mindezek alapján nem látszik túlzónak." (HK, 1966. 4. szám, 871. o.) 
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amely az esetleges osztrák be nem avatkozást követte volna. Ezért 
Montecuccoli11 vezetésével kis sereget küldtek Erdélybe, de már ké
sőn. A kedvezőtlen körülmények miat t Montecuccoli meg sem ütköz
hetett a törökkel. Eljárását katonai okokkal magyarázta, de a közvé
lemény, élén Zrínyi Miklóssal, pellengérre állította. Erdély „meg
segítése" most Bécset sodorta háborúba a Portával. A török biroda
lom éppen ezekben iaz években kapott ismét erőre. A tehetséges nagy
vezér, Köprili Ahmed, a válságos helyzetből új hadjáratok és döntő 
győzelem segítségével kereste a kiutat. Személyes célja a szultánok 
másfél évszázados álma: Bécs elfoglalása volt. Ennek talán előké
szítéseként 1663^ban elfoglalta a Felvidék legjelentősebb várát, Érsek
újvárt. Messzemenő céljai azonban a tényleges erőviszonyokat nem 
vették figyelembe. Ezt érezve, a Porta állandóan fenntartotta béke
ajánlatát Bécs felé. A kezdetben enyhébb, később a hadműveleti 
sikerek következtében súlyosabb békefeltételeket Bécs következetesen 
visszautasította. De a harctéren csak mérsékelt 'tevékenységet foly
tattak a Habsburg-csapatok. Okát — a gazdasági, katonai adottságo
kon kívül — a Habsburg-monarchia külpolitikai helyzetében keres
hetjük. Idevonatkozó fejtegetéseink okleveles alátámasztására nincs 
módunk, ezért ezeket eseménytörténetre támaszkodó munkahipoté
zisnek tekintjük. 

Bécsben feltételezhetően felismerték, hogy a pireneusi szerződéssel 
Franciaország előkészíti a spanyol trón megszerzését, legalábbis bizo
nyos spanyol területek elfoglalását. Az osztrák Habsburgok maguk 
is pályáztak a spanyol rokoni örökségre, és 1662-^01 valószínűnek 
tarthatták, hogy ezért francia részről előbb-utóbb háborúra kerül sor. 

Franciaország politikájában a 60-as évek osztrák szempontból kel
lemetlen változásokat hoztak. 1661-ben meghalt Franciaország vezető 
politikusa, Mazarin bíboros, aki szinte a király helyett irányította az ál
lamügyeket. Halála után az állam vezetését ténylegesen is kezébe vet
te a fiatal XIV. Lajos. Fő célja — a központosított királyi hatalom 
megvalósítása — egyezett a francia nemesség célkitűzésével. Ugyan
csak közös érdekük volt a hódításra törekvő külpolitika, melyet 
Franciaország tulajdonképpen már a wesztfáliai békével megalapozott. 
További fontos lépés volt az 1659. évi pireneusi szerződés, amelynek 
alapján XIV. Lajos — felesége, a spanyol király leánya, Mária Terézia 
révén — igényekkel lépett fel Spanyolországgal szemben, később a 
spanyol trón megszerzése érdekében.12 A francia hódító tervek más
felől a nyugati német területek, az ún. Rajnai Szövetség feletti i rá
nyítás megtartását kívánták, ezzel elszigetelve az osztrák Habsburgo
kat a spanyol ág németalföldi birtokaitól13, amelyek a francia ter

ít Gróf Raimund Montecuccoli (1609—1680) a csata idején Feldmarschall. Életrajzi adatait 
közli Georg Wagner: Das Türkenjahr 1664. Eisenstadt, 1964. (Burgenländische Forschungen 48.) 
678. o. 

12 A pireneusi szerződésben Mária Terézia 500 000 aranytallér kártérítés ellenében lemon
dott a spanyol trón — annak férfiágon történő kihalása esetén — reászármazó igényeiről. Ma-
zarini valószínűnek tartotta, hogy Spanyolország ezt az összeget képtelen lesz kifizetni. — A 
egyetemes történeti részekhez lásd Világtörténet. V. köt. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1964., 

13 Wagner: I. m. 47. o. 
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jeszkedés további célpontját alkották. A spanyol örökség megszerzé
séhez egész Európa ellenzésével omeg kellett küzdeni, hiszen egyetlen 
hatalom sem látta szívesen Franciaország veszedelmesen növekvő 
hatalmát. Sok ország egyenesen biztonságát érezte veszélyben, ami
kor XIV. Lajos és miniszterei mind gyakrabban célozgattak Nagy 
Károly frank birodalmára. 

A spanyol kérdésben Franciaország számára a fő ellenfele mégis 
az osztrák Habsburgnház volt. Lipót császár felesége, aki Mária Te
rézia húga, szintén spanyol királylány. A Habsburgokkal szemben 
XIV. Lajos látszólag még összefogta a harmincéves háború koalíció
ját : Angliát, Svédországot, Hollandiát. A török—osztrák ellenségeske
dések kiújulásával a francia diplomácia és államvezetés jó alkalmat 
talált, bogy segítségnyújtás révén a közvélemény — és az európai 
közvélemény —. figyelmét Bécs felé irányítsa, a Habsburgokra politi
kai nyomást gyakoroljon, és az esetleges gyanakvást 'az ő részükről 
csírájában elfojtsa.14 Ezt könnyen 'megtehette, hiszen a francia köz
vélemény az újságokon keresztül rendszeres tájékoztatást kapott a 
fontosabb kül- és belpolitikai eseményekről, hadjáratokról, így a 
szentgotthárdi csatáról, a franciák szerepéről, majd a vasvári béké
ről és a magyarok elégedetlenségéről.15 

A kétséget kizáróan Habsburg-ellenes francia politika miatt Bécs
nek minden erőt a valószínű nyugati hadszíntérre kellett felvonul
tatnia. Erre csak akkor volt mód, ha a törökkel szemben a keleti ha
tárokat is megbízhatóan védelmezik. Ez a helyzet hasonló a Portáé
hoz, a kivezető út is: győzelem, vagy béke. 

1664-ig nem tudtak eldönteni, mi előnyösebb, erőteljes hadviselés
sel, győzelmekre támaszkodva kicsikarni egy kedvező békét; bármi 
áron azonnal békét kötni, vagy bízni abban, hogy a török — Erdély 
politikai-katonai bukása után — magától abbahagyja a hadművele
teket? Ügy látszik, az 1663-as hadjárat az előbbi határozatlanság miatt 
találta készületlenül az udvart. Érsekújvár eleste után az akkori sú
lyos török feltételekkel megkötött béke több kárral járt volna, mint 
haszonnal: részben a közhangulatot minden eddiginél élesebben for
dította volna a Habsburgok ellen, de főként a törököket éppen Bécs 
gyengeségéről győzte volna meg. Az udvar számára egyik változat 
sem volt elfogadható. A formális békekötés lehetősége tehát elveszett, 
újabb lehetőséget újabb hadműveletek árán teremthettek. 

A harcok 1664-ben folytatódtak, ezúttal főként a déli hadszíntéren. 
Június 30-án török kézre került Zrínyi-Űjvár16, majd augusztus 1-én 
a szövetséges hadsereg Montecuccoli vezetése alatt — az örökös tar
tományok védelméért — csatát vívott Köprili Ahmed seregével Szent
gotthárd közelében. A törökök itt hídfőt létesítettek a Rábán. Ezt 

14 Magyarország története. II. köt. Egyetemi tankönyv (továbbiakban Tankönyv.) Buda
pest, Tankönyvkiadó. 1962. 211. o. 

15 Köpeczi Béla: Franciaország a birodalom megmentője és a kereszténység bajnoka. VSZ. 
1964. 4. szám 502., 509. o. 

16 Zrínyi-Üjvár nevét Klaniczay Tibor magyarázata szerint írjuk: „Zrínyi 1662. május 20-án 
írt levelének keltezése alapján kétségtelen, hogy a Zrínyi-Üjvár alak a helyes". 

(Klaniczay Tibor: Zrínyi Miklós. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1964. 703. o.) 
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kiszélesíteniük nem sikerült, majd az ellentámadás során a szövet
séges hadsereg a hídfőt is felszámolta, jelentős veszteségeket okozva 
az ellenség élőerőiben és harceszközeiben. A győzelem kihasználása 
elmaradt, sőt a vasvári béke (1664. augusztus 10.) hosszú időre kizárt 
minden lehetőséget a török elleni harcra. 

Az eseményeket már a kortársak is szélsőséges módon kommen
tálják. 

,,Isten erővel szerencsét vete be Szent-Gothárdnál, de nem akará, 
hogy csak dicséreti legyen is oltalmazóinknak, .mert azok már teljes 
száladéban voltak, midőn az francia ereivel megnyomaték az pogány
ság, és hogy ha szintén kirekesztett is az magyar akikor, az vezérek 
hamis praktikája által az maga oltalmául, mégis Istennek hozzánk 
való atyai gondviselete úgy kormányozta, légyen az győzödelemnek 
nagyobb oka, oly, az mi magyar, és azért az Rába vizével ada gyüze-
delmet: ki többet emésztett meg csudálatosképpen az ellenségben, mint 
az oltalmazó fegyver, melyet akaratjok ellen is meg köll igazságul 
vallani. De annak sem éle oltalmunk hasznával, nem követő az nyere 
séget, noha az ellenséget semmivé tehette volna mindenestül, hanem 
ottan tized-napra békesség által ada mindnyájunkat országostul az 
töröknek; Erdély felől Székelyhidat, Várad helyett való szép és k i 
váltképpen való derék erősséget elrontatá Rotallal, semmi véghelyt 
a helett sem ott, sem másutt nem építvén. Határt az törökkel sehon-
nand sem csinálna, hanem azzal szabad kaput hagya az pogányságnak; 
nemzetünknek utolsó veszedelmére kegyetlenkedhessek." (Nádasdy 
Ferenc országbíró röpiratából, 1668.) 

„Anno 1664 esztendőben kezdettem tanulni itt Czegében az szép 
deáki tudománt." (Czegei Vass György naplója a XVII. század végé
ről. Az 1664-es év.) 

Hasonlóan ellentétes nézetek alakultak ki a történészek körében is. 
A magyar polgári — és általában az osztrák — történetírás nem 

elég alaposan elemezte a bécsi politika szerepét a hadműveletekkel 
és a vasvári békével kapcsolatban. Ezzel helytelen megvilágításba 
került a hadjárat alakulását irányító legfontosabb tényező. Hiszen 
„a háború nem csupán politikai művelet, hanem valóságos politikai 
eszköz, a politikai érintkezés továbbfolytatása és annak végrehajtása 
más eszközökkel."17 

Mai történetírásunk részletesen vizsgálja a császári politika alaku
lását. Főként Zrínyi-Űjvár feladása és a vasvári béke megkötése al
kotja a vita tárgyát. A békével kapcsolatos eddigi elemzések azonban 
nem teljesek, mer t a béke szövegét nem vizsgálták részletesen, míg a 
békekötést, mint önálló diplomáciai fordulatot, legtöbbször elszakí
tották előzményeitől, az 1664-es harccselekményektől, és legfeljebb 
így tették az osztrák kül- és belpolitika eredményévé. Végleges állás
pont még nem alakult fei. Számunkra Perjés Géza elemzése a leg
teljesebb, még ha egyes nézeteivel nem is értünk egyet. 

17 Clausewitz: A háborúról. I. köt,, Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, 1961. 56. o. 
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Ellentétes irányzatok figyelhetők meg Montecuccoli bírálatánál. 
Polgári történetírásunk elmarasztalta őt magyarországi tevékenysé
géért, ami egyenes következménye annak, hogy a bécsi politika meg
határozó szerepét nem értékelték helyesen. A tábornok értékelésé
ben marxista történetírásunk sem egységes. Ezt leginkább a Zrínyi— 
Montecuccoli vita tárgyalása során láthattuk. Montecuceolit legkövet
kezetesebben Perjés Géza elemzi.18 Véleménye sokoldalú forráskri-
tikán alapszik. A bécsi politika gondos vizsgálatával — az eddigi el
fogultan elítélő állásponttal szemben — pontos képet rajzol a két 
hadvezérről.19 Néhány észrevétellel az ő véleményéhez csatlakozunk. 

Röviden tekintsük át az 1664-es hadműveletek néhány eseményét.20 

A császári udvar tudomást szerzett Köprili nagyvezér Bécs elfog
lalására irányuló terveiről. Megtették az előkészületeket a határok, 
elsősorban az osztrák örökös tartományok védelmére. Csapatok érkez
tek a német területekről. Segítséget küldött XIV. Lajos is: 2000 lo
vast és 4000 gyalogost Coligny21 vezetésével. Részt vettek a hadjárat
ban a francia befolyás alatt álló Rajnai Szövetség egységei is. 

A török hadműveletek elhárítására két fő elgondolás alakult ki. 
Zrínyi Miklós rendkívül merész, aktív tervet javasolt: az ellenség 

támadását csírájában akarta elfojtani a Dráva mentén22 itt alkalmazva 
a főerőket. 

Tételezzük fel, hogy a hódoltsági területen erős, gyors osapatössze-
vonásokat tudnak végrehajtani, majd felvonulnak a Drávához. A fő
erők utánpótlását csak akkor lehet biztosítani, ha a nyugat-dunántúli 
török várak közül legalább Kanizsát elfoglalják, vagy körülzárják. 
Ez csak az erők megosztásával lehetséges, amit még a török felvonulás 
előtt végre kellett volna hajtani. Ha pedig — és ebben az esetben 
talán így lett volna — a török a Drávánál csak elterelő hadműveletet 
hajt végre, a fősereggel pedig a Duna bal partján akadálytalanul nyo
mul előre Bécs irányában, rendkívül kellemetlen helyzet állt volna 
elő. A szövetségesek párhuzamos vonulása a hódoltsági területen nem 
biztosítható. A Dunántúlon visszavonulni még kisebb üldöző had te
vékenysége, vagy sűrű portyázás ellen védekezve is körülményesebb 
lett volna, minthogy végrehajtása után Bécs védelméért — mely mind-

18 perjés Géza: A „metodizmus'? és a Zrínyi—Montecuccoli-vita. Századok ( továbbiakban 
SZ.), 1961. 4—5. szám és 1962. 1—2. szám. Idézett he ly : 1961. 519., 531—533. o. 

19 Mégsem mondhatjuk, hogy történetírásunk ebben a kérdésben egységes álláspontra ju
tott. Ennek fő oka, hogy — polgári történetírásunkhoz hasonlóan — Montecuceolit szíveseb
ben ítélik meg Zrínyi érthetően elfogult, éppen ezért nem mindenben helytálló véleménye 
alapján. Így például Klaniczay Tibor, jóllehet hivatkozott Perjés Géza itt is idézett tanulmá
nyára, nem jutott túl a hagyományos állásponton, sőt önmagával is ellentmondásra jutott: 
„Montecuccoli . . . szükségszerűen . . . lett bűnbak a nemzet szemében" (Kiemelés tőlem — 
M. E.) (I. m. 722. Vö. 719., 723. o.) Máshol így ír: „S ha Zrínyi az általa javasol t . . . stra
tégiai elképzelés szerint, annak szempontjából mérlegeli Montecuceolit, akkor jogosult az a 
következtetés, hogy Montecuccoli »tudatlan«, »rest« ás »gyáva« hadvezér" (I. m. 724. o.) 

20 A had já ra t részletes le í rását helyesen közli Sebestyén József: Adatok az 1664. évi had« 
jára thoz. HK. 1916; Széchy Károly: Gróf Zr ínyi Miklós. V .köt. Budapest , Magyar Történel
mi Társulat kiadása, 1902.; Erős kr i t ikával használható fí/ónai Horváth Jenő: Az 1664-ik évi 
hadjára t és a szentgotthárdi csata. HK. 1891.; Magáról a csatáról igen jó leírást ad Perjés 
Géza: A szentgotthárdi csata . . . VSZ. 1964. 3. szám és Uő: A szentgot thárdi csata. ET. 1964. 
31. szám. 

21 Wagner: I. m. 138. o. — Gróf Jean Coligny—Saligny (1617—1686), General leutnant . (Ada
tai UO. 648—649. O.) 

22 Markó Árpád: Gróf Zr ínyi Miklós, a hadvezér . Kiadva : A mai m a g y a r közigazgatás. 
Szerk. : Mártonffy Károly. Budapest , 1943. 161. o. Vö.: T a n k ö n y v . . . 211. o. 
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•két fél hadászati célját képezte — a siker reményében vegyék fel a 
harcot iá diadalmasan, háborítatlanul előrenyomuló törökkel szemben. 

Tehát a szövetségesek részéről nem helyes a Drávához helyezni a 
hadműveletek súlypontját, amint Zrínyi szerette volna. Ezzel szemben 
kisebb egységgel végrehajtva, a főerők felvonulását biztosító, az ellen
séget zavaró hadművelet formájában komoly nehézségeket okozhatott 
a török hadvezetésnek, amint ez a (téli hadjárat során beigazolódott. 

Montecuccoli tartózkodott a kockázatos drávai hadművelettől, de 
tisztában volt a Dunántúl hadműveleti fontosságával is. Bécshez kö
zel, Győrre támaszkodva akart védekezni, ami az örökös tartományok 
érdekeinek is jobban megfelelt. Ebből a helyzetből változtatni lehetett 
volna a hadműveleti irányt Érsekújvár vagy Kanizsa felé, a török 
hadmozdulatoktól függően. Montecuccoli haditerve katonailag alapo
sabb volt. 

Források hiányában csak feltételezéseket vázolhatunk fel a bécsi 
döntést előidéző körülményekről. Úgy gondoljuk, hogy a hadművele
tek célját a következőképpen határozhatták meg. 

Politikai cél: az eddigieknél kedvezőbb békefeltételek biztosításá
val lezárni a keleti hadműveleteket, ezzel szabad kezet nyerve nyu
gaton. Ezt több hadműveleti sikerrel lehet elérni, részben ez indo
kolja Souches23 egyébként hadművészetileg hibáztatható felvidéki had
járatát. 

Hadászati cél: távol tartani a törököt Bécstől. 
Az előzetes török békefeltételek következetesen tartalmazták Zrínyi-

Újvár leromboltatását. így valószínűnek láthatták, hogy az egyik 
hadműveleti irány Délen lesz. Ebben az esetben az is elképzelhető 
volt, hogy kudarc esetén a török újabb hadjárattal kísérletezik. Vé
leményünk szerint a Haditanács ezért nem akadályozta meg, hogy a 
szövetséges főerők déli irányban tevékenykedjenek, és amikor a török 
hadműveletek valóban Zrínyi-Újvárra összpontosultak, a vár védel
mét ezért nem segítették. 

Akár Délen, akár a Duna bal partján hatol előre a török, feltételez
hetően megkísérli Bécs elfoglalását. Ezt mutatták Köprili korábbi 
nyilatkozatai is. Ebben az esetben a szövetséges csapatoknak harcba 
kell szállni a törökkel, és győzelemmel kényszeríteni békére. 

Az is előfordulhatott, hogy a török sereg, elfoglalva Zrínyi-Újvárat, 
vagy vereséget szenvedve békekötés nélkül távozik. 

Feltételezhetően hasonló mérlegelés után a Haditanács egyik had
vezér javaslatát sem fogadta el módosítás nélkül. Alapjában e két 
elgondolást vegyítve, kockázatos felvonulási tervet készített. A rajnai 
hadsereget, amely 7000 főből állt, Hohenlohe vezetésével Zrínyi drávai 
csapatainak erősítésére küldte.24 A fősereget Montecuccoli vezetésére 

23 Gróf L o u i s B a t u i t d e S o u c h e s (1608—1683), F e l d m a r s c h a l l . ( A d a t a i Wagner: I . m . 697. o.) 
— Souches ellen küldte Apaffy erdélyi seregét a nagyvezér (Karácson Imre: Török—magyar 
oklevéltár 1533—1789. Budapest, Stephaneum Nyomda, 1914. 241—242. old. 

24 Tankönyv . . . 211. o.; Perjés Géza: A szentgotthárdi csata. VSZ. 1964. 3. szám, 327. o.— 
Gróf Wolfgang Julius Hohenlohe-Gleichen (1622—1698), General-Leutnant, (Lásd Wagner: 
I. m. 659. o.) 
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bízva elvonta ta Dunától, és az osztrák örökös tartományok határai 
mentén tartotta. Meggyengítette viszont azzal is, hogy Souches pa
rancsnoksága alatt elterelő hadjáratot indított a Felvidéken. E kettős 
gyengítés fölösleges volt, bár a fentebb vázolt célok némileg ezt is 
igazolták. Zrínyi hadserege — dunántúli török hadműveleteket felté
telezve — idejében visszavonulva ia török főerők elől, akadály nélkül 
egyesülhetett MontecuccoM seregével, tevékenységével mindvégig a 
török főerőket zavarva. Souches, messze elszakadva Montecuccolitól, 
ez esetben csak kisebb erőket köthet le, gyengítve távollétével a fő-
erőket. De ha a török főerők a Duna bal partján támadnak, Zrínyi 
hadművelete válik értelmetlenné. 

Három hadműveleti csoport volt tehát, mindegyik önálló parancs
nokkal. Fővezért egyelőre nem neveztek ki. A két leginkább tekin
tetbe vehető hadvezér, Montecuccoli és Zrínyi közül a Haditanács ész
revehetően Zrínyit szorította háttérbe, és őt — mivel hadműveleti 
tervei, a török elleni harcról valott nézetei ellentétben álltak a Habs
burg-ház érdekeivel — a lehetőségekhez képest akadályozta. A t á 
mogatására küldött rajnai csapatokat csak mellérendelték, majd az 
odaküldött egység is külön parancsnok — Strozzi25 — alatt harcolt. 
Helyesen alárendeltségi viszonyt kellett volna kialakítani, mégpedig a 
hadszínteret jobban ismerő, hazájáért, birtokaiért küzdő, és a hadi
tervet készítő Zrínyi javára. Ennek hiánya a drávai téli hadjárat si
kerét nem akadályozta meg ugyan, de Kanizsa ostrománál a kudarc 
fő oka volt. Ez már azt jelentette, hogy megszűnt a kedvező hadmű
veleti helyzet, amelyet Zrínyi a téli hadjárat eredményeképpen ala
kított ki, és a török hadsereg ellentámadásba lendült. . 

A kanizsai balsiker — jóllehet az előkészületek alapján várható 
volt — zavart keltett Bécsben, egyúttal jó alkalmat adott Monte-
cuccolinak főparancsnokká történő kinevezésére, június 4-én26. Egy
úttal a Haditanács elrendelte a drávai és határmenti erők összevo
nását. 

A török sereg ekkor már Zrínyi-Űjvárat ostromolta, melyet a Ka
nizsa megszállásában részt vett, ide visszavonult csapatok egy része 
védett, míg nagyobb részük a Mura vonalát biztosította. Montecuccoli 
is ideérkezett csapataival, de az ostromlókat nem zavarta meg. Ezt 
látva Zrínyi elkeseredve tér t haza. Június 30-án az őrség feladta a 
várat, amelyet a nagyvezér július 7-én felrobbantott27. 

A hadjárat második szakasza tehát török harcászati és hadműveleti 
sikerekkel zárult. 

25 Gróf Peter Strozzi Feldmarschalleutnant Zrínyi—Üjvár védelmében esett el (Wagner: 
I. m. 703. o.). 

26 uo. 19. o.; Sebestyén József: I. m. 47. o. 
27 A vár feladását eltérően keltezik. 29-êt ír Joseph von Hammer-Purgstall: Geschichte 

des Osmanischen Reiches. III. köt. Pest, Hartleben's Verlag, 1840. 554. o. ; Nikolas iorga: 
Geschichte des Osmanischen Reiches. IV. köt. Gotha, 1911. 115. o. — Velük ellentétben a he
lyes dátum június 30. Wilhelm Nottebohm: Montecuccoli und die Legende von St. Gotthard. 
(1664) Berlin, Gaertners Verlagsbuchhandlung, 1887. 9. o.; Adolf Schempp: Der Feldzug 1664 
in Ungarn. Stuttgart, 1909. 108. o.; Oswald Redlich: Geschichte Österreichs. Gotha, 1921.238. 
o.; Tankönyv . . . 212. o.; Wagner: I. m. 19. o.; Raimund Montecuccoli:. Ausgewählte Schrif
ten II. Wien und Leipzig, Verlag Braumüller, 1899. 424. o. 
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A szakirodalom azóta sem jutott megegyezésre Zrínyii-Újvár feladá
sával kapcsolatban. Történetírásunk általában nem foglal határozot
tan állást. A hagyományos értékelést, ha nem is hangsúlyozza, de 
érezteti. Például: „ . . . Zrínyi erős várát, Ü j -Zrínyi várat pedig, mikor 
a török túlerő körülfogta, a fővezér sorsára hagyta".28 Vagy: „ . . . Mon-
tecuccoli pedig a fősereg élén beavatkozás nélkül nézte végig, hogyan 
veszi be június 30-án a török a várat és kezd hozzá lerombolásá
hoz."29 Olvashatunk erősen elfogult értékelést is: „Mialatt Zrínyi 
Csáktornyán volt és mialatt Montecuocoli szép leveleket küldött neki, 
elrendezte a vár feladását."30 

Vizsgálták a vár feladásának katonai indokait is : a vár „ . . . felmen
tésére — tekintettel a török túlerőre — támadást indítani csak akkor 
lenne indokolt, ha a vár megtartása a hadműveletek célja."31 

Ezzel szemben a cél csak a török feltartóztatása addig, amíg a fő
sereg összegyűlik. Ezen kívül a Bécs elleni támadás lehetősége is fenn
áll.32 Ezek alapján indokolt a vár feladása. Alaposan megvizsgálva e 
gondolatmenet alapjait, némi módosítással kell élnünk. 

Az évszázados háborúk során általános tapasztalat, hogy a török 
hadműveletek újabb területek szerzésére irányultak. Ezt várak elfog
lalásával és megtartásával érhették el. A hadműveletek eredményét 
a török kézre került várak, falvak, megyék, illetve a török ellen 
megvédett várak stb. jelezték. 

1556-ban Ali budai pasa hadműveleti, és egyúttal a török hadveze
tés hadászati célja Szigetvár és az általa védett országrész elfoglalá
sa volt. Ezt Zrínyi Miklós horvát bán és Nádasdy Tamás nádor kö
zös vállalkozással, diverzióval meghiúsította. Így a török hadvezetés 
nem tudta teljesíteni sem hadászati, sem hadműveleti célkitűzését. 

1552-ben a török hadvezetés hadműveleti céljia Veszprém, Temes
vár, Szolnok elfoglalása, míg a hadászati cél a Felvidék kapuja: Eger 
bevétele volt. Az előbbi három vár török kézre került, Egert meg
védték. Végsősoron tehát a török hadsereg nagyrészt teljesítette had
műveleti célkitűzéseit, de hadászati célját ezúttal sem érte el. 

Vizsgáljuk meg 1532 eseményeit, A szultán Bécs ostromát és bevé
telét tűzte ki hadászati célként. De Kőszeg hosszan elhúzódó ostro
mával döntő időveszteségbe került a felvonuló szövetséges hadsereg
gel szemben. A várat formailag ugyan elfoglalták, ennek ára azonban 
hadászati céljuk háttérbe szorítása lett.33 

1663-ban Érsekújvár elfoglalásával a török sereg teljesítette had
műveleti és hadászati célkitűzését is. (A (katonai célok minősítésénél 

28 Magyaro r szág t ö r t é n e t e I. (Szerk. : Molnár Erik) Budapes t , Gondola t Kiadó, 1964. 270. o. 
29 T a n k ö n y v . . . 212. o. 
30 Klaniczay Tibor: I. m. 768. o. 
31 perjés Géza: Zrínyi Miklós és kora. Budapest, Gondolat Kiadó, 1965. 368. o. 
32 u o . 369. o. — E vé leményéve l n e m é r t ü n k egyet . 
33 Ennek figyelembevételével semmiképpen sem fogadhatjuk el Nemeskürthy István, 

kutatóink által több oldalról is kifogásolt elméletét és nézeteit, pl.: „A kőszegi intermezzo, 
bármennyire fájdalmas is, ezt tudomásul kell vennünk, semmiféle lényeges szerepet nem 
játszott a további hadjárat során." (Ez történt Mohács után. Budapest, Szépirodalmi Kiadó, 
1966. 223. o.) ,,A török hadse reg . . . nem vonult vissza Kőszeg alól, melyet mint láttuk, ka
tonailag semlegesített, kikapcsolt". (Uo.) Kőszeg jelentőségét — amint ezt több kutatónk is 
hangsúlyozta — nem ez a „semlegesítés" határozta meg, hanem az idő, melyet a török ezzel 
elvesztett. 
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mai, az akkoriaklkai ugyan nem egyező, de azokat jól jellemző szak
kifejezéseket használtunk.) 

Láthattuk: ha a hadműveletek egy-egy vár elfoglalására i rányul
tak is, »a hadászati cél néhol messzemenően felülmúlta a várak bir
tokbavételét. Éppen ebből következik várain'k jelentősége. Ha feltar
tóztatták az ellenséget, az esetenként — például Szigetvár és Kőszeg 
ostroma után — akkor sem folytathatott további hadműveleteket, ha 
a várat elfoglalta.34 A török hadvezetés hadászati siker helyett had
műveleti, súlyosabb esetekben harcászati eredményre szorítkozott. A 
helyes taktika várharcairikban ilyen esetekben a végsőkig való kitar
tás volt, amint ezt imár akkor is tudták. Következésképpen bármely 
nálunk működő hadseregnek az lett volna a helyes hadműveleti fel
adata, hogy a várak — elsősorban a jól védhető váraik •— védelmét a 
legmesszebbmenőkig támogassa; ha lehet, mentse fel. 

Zrínyi-Üjvár esetében — mivel az utánpótlási nehézségekkel szá
molni kellett — ez utóbbit kellett volna hadműveleti részfeladatként 
kijelölni. Hadműveleti cél: megakadályozni a török sereg Bécs vagy 
az örökös tartományok ellen irányuló felvonulását és betörését, míg 
hadászati feladat: a török főerők kiűzése a Dunántúlról. Mint tudjuk, 
a Haditanács — függetlenül a lehetőségektől — a várat csak addig 
óhajtotta védeni, amíg a szövetséges főerők összegyűlnek. így már 
a hadműveleti cél meghatározása sem volt kielégítő. 

Lehetséges volt-e a Muraköz védelme szempontjából oly fontos 
Zrínyi-Üj vár felmentésének megkísérlése? 

Ne vegyük elemzés alá a június 1.5-e előtti lehetőségeket, hiszen a 
tábornokok csak Mootecuccolmak akartak — és tartoztak — engedel
meskedni, nem Zrínyinek, vagy egymásnak. Montecuccoli a fenti 
napon vette át a vezénylést a vár körüli csapatok felett.35 A június 
10-én már megtartott korábbi tanácskozáson a tábornokok a támadás 
feltételéül 8 napi élelmet jelöltek meg.36 A történeti tények azt bizo
nyítják, hogy ennek a mennyiségnek sokszorosa állt a sereg rendel
kezésére. Montecuccoli és a csapatok ugyanis június 15-től július 
14-ig tartózkodtak a környéken, bár a török sereg már 12-én elvo
nult!37 Ez azt jelenti, hogy a szövetségesek a fővezér megérkezésétől 
számítva még 27 napi utánpótlással rendelkeztek, illetve annyit kap
tak, bár éhezés, sőt éhhalál is előfordult a táborban. Az utánpótlás, 
illetve a tartalék jelentős részével már 15-én kellett számolnia a fő
parancsnoknak, hiszen más körülmények között a vár tartását sem 
kísérelhette volna meg. A vár felmentését élelmezési utánpótlási za
var nem befolyásolta! 

34 Sinkovics István: Végvári harcok. Kiadva: Az idegen hódítók elleni harcaink XI—XVII. 
századi történetéből. Budapest, Szikra, 1954. 58—59. o.; Uő: A török elleni védelem fő kér
dései. HK. 1966'. 4. szára, 774. O. 

35 Wagner: I, m . 19.o.; Perjés G é z a : Z r í n y i Mik lós és k o r a . . . 368. o. 
36 Kétségbe vonjuk, hogy a várat ostromló török sereg elleni támadás valóban 8 napi 

élelmet igényelt volna, hiszen menetet lényegében nem kellett végrehajtani, és huzamosabb 
üldözésről a kor hadművészeti normái szerint nem lehetett szó. Kétségtelenül voltak élelme
zési gondok. Az ebből fakadó veszteségeket közli, a helyzetet elemzi Perjés Géza: A szent
gotthárdi csata. . . VSZ. 1964. 3. szám. 329. o. Uő: Zrínyi Miklós és kora . . . 368. o. — Ada
tai alapján úgy érezzük, túlbecsüli a nehézségeket. 

37 Montecuccoli: I. m . 426. o . ; Széchy Károly: I. m . 124. o . ; Sebestyén József: I . m . 57. o. 
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A- hadsereg erőviszonya a következőképpen alakult. 
A szövetségesek élőerői június 15. előtt 17 000 fő körüliek.38 Monte

cuccoli és seregének beérkezése után már kb. 30 000 főnyi hadsereg 
összpontosult.39 A törökök létszámát a hadműveletek kezdetén Jorga 
40 000 főre becsüli/10 Ennél sokkal valószínűbb Schempp becslése, aki 
60—70 000 harcba vethető katonáról ír.41 (Ez a létszám maradt nagy
jából Szentgotthárdnál is, a szövetséges sereg némi növekedésével 
szemben/12) Ilyen arányok mellett vállalhatta-e a fővezér az ütköze
tet? (Az egyszerűség kedvéért eltekintünk a Haditanács ezt már 'kizáró 
utasításáról. Másrészt közbevetjük, hogy Szentgotthárdnál hasonló ará
nyok mellett könnyen győztek a szövetségesek — ezt azonban a vár 
alatt Montecuccoli sem tudhatta.) 

A fővezér jól ismerte a török sereg felépítését, haromódját, annak 
gyengéit, ellenszerét. Ezt bizonyítja a szentgotthárdi csata előtt ki
adott harcparancsa.43 A nyugati harcmód fölénye nagyjából ellensú
lyozta a török mennyiségi fölényét. További előnyt jelentett maga a 
harctér a szövetségesek számára. Ez egy átkelőhelyre és a várra, mint 
állandó hídfőre támaszkodott. Ennek megfelelően a török erőket is 
megoszthatta volna, ha a vártól délre elterülő kis sziget környékén 
— amelyet a török is meg akart szerezni — elterelő hadműveletet 
hajt végre, például éjjel tűz alá veszi a túloldalt, mint azt az ellenfél 
Szentgotthárd alatt tette, Nagyfalu lövetésével. Ugyanekkor Kotornál 
átkelhetett volna a sereg fő része, a várból pedig a török ostromárkok 
és ágyútelepek ellen intézhettek volna támadást, egyben akadályozva 
a délről észak felé igyekvő török csapatok mozgását is. Ily módon 
a Kotornál átkelt csapatok — akár 20 000 főt is be lehetett volna vet
ni — az ellenség alig több, mint egyharmadával találták volna szem
ben magukat, hiszen azok nagy része a várat ostromolta. Ugyancsak 
jelentős erőket köthetett volna le az elterelő hadművelet, vagy éppen 
„átkelési kísérlet". így kb. 2:3 arányban álltak volna szemben a küz
dő felek a török mennyiségi fölénnyel, ám az adott esetben a szövet
ségesek számára ez nem túl kedvezőtlen. 

Felmerülhet egy ellenvetés: mi történik, ha a török sereg nem fo
gadja el a csatát a hídfőnél, hanem visszavonul a vár alá, illetve 
onnan nem mozdul el? Ez mindenképpen hibás döntés lett volna, hi
szen a szpáhik védelemben nem sokat érnek, míg a támadásba len
dült, egyöntetű nyugati harcrend ekkor már fölényben volt a janicsá-

38 Nottebohm: I . m . 9. o.; Schempp: I . m. 70. o. ; Wagner: I. m. 100. o. 
39 Perjés Géza: Z r íny i Miklós és k o r a . . . 368. o. 
40 Uo. 115. o. — Hason lóképpen kevésnek t ű n ő ada t Hammer-Purgstall: I. m. 552. o. — 

Az ada t a lap ja ta lán Keniger je lentése , me ly re m a g y a r u l h iva tkozik Klaniczay Tibor: I. m. 
767. o. 

41 Uo. 103. o. 
42 Montecuccoli seregének létszámát a legeltérőbb módon állapítják meg. Johann von 

Stauffenberg Obrist, a badeni őrgróf segédtisztje, majd a csatában már ezredparancsnok 
legalább 40 000 főt említ (Wagner: I. m. 150. o.) — Wagner ugyanitt közli a nagyvezér szavait, 
aki hadifoglyok vallomása alapján „40 000 disznót'' mond. E számot málhásokkal értjük. 
Ezek nélkül a létszámot 25 000 főre becsülik. (Redlich: I. m. 239. o.;Perjés Géza: A szent
gotthárdi csata. . . VSZ. 1904. 3. szám, 338. o.) — A másik véglet 60 000 fő. (Széchy Károly: 
I. m. 124.0.) — A,helyesnek látszó becslés, szemtanúk alapján, 30 000 fő. (Tankönyv.. . 212. o.) 

43 Montecuccoli: I . m . 429—430. o. — Biztos í to t ta a m u s k é t á s o k fo lyama tos tüzelési l e h e t ő 
ségét, fedezte őket pikásokkal. Jól osztotta el a lovasságot, tartalékot stb. — Magyarul 

hivatkozik rá Hónai Horváth Jenő: I. m. 
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rokkal szemben. Ilyen helyzetben a várból végrehajtott kitörés még 
nagyobb veszteségeket okozhatott volna. 

A lehetőségek mérlegelésénél hangsúlyozni kell a célok jelentőségét. 
A szövetségesek esetleges harcászati sikere már a török hadműveleti 
elgondolásokat akadályozta volna meg. Nem itt kellett a törökökre 
döntő győzelmet mérni. Elég lett volna olyan veszteséget okozni, mint 
Szentgotthárdnál — 10—15 000 fő harcképtelenné tétele —, az ost
romárkok egy részét és az ágyútelepeket elpusztítani. így az ostrom 
elhúzódott volna — ha éppen a török sereg nem vonul el, mint 1556-
ban Szigetvár alól —, és a török hadvezetés az esetleges hadműveleti 
sikert, Zrínyi-Űjvár nagyon kétséges elfoglalását sem fejleszthette 
volna hadászati sikerré. Néhány heti elmaradás után a nagyvezér 
aligha kísérelte volna meg az áttörést Bécs felé. Ha ezzel mégis pró
bálkozott volna, jelentős számbeli, anyagi és erkölcsi veszteségeket 
elszenvedve találkozott volna a sikereket elért, Zrínyi-Űjvárhoz ké
pest megerősödött szövetséges sereggel. Komoly veszély esetén Monte
cuccoli fontolóra vehette — a közben sikereket aratott — Souches 
átcsoportosítását is, legalább hadműveleti tartaléknak. Végül, harc
készséget látva, bizonyára Zrínyi is a táborban marad. 

Természetesen a hadvezérnek az esetleges vereséget is figyelembe 
kellett vennie. Milyen veszélyekkel járhatott egy vesztett csata Zrí-
nyi-Üjvár alatt? 

Súlyosabb veszteségektől — helyes irányítás mellett — nem kellett 
tartani, következik ez a korlátozott célokból. A helyes hadvezetésnek 
arra kellett ügyelnie, hogy kedvezőtlen kimenetel esetén időben ren
delje el a szervezett visszavonulást a Mura mögé. Montecuccoli előre
látását és seregének kiképzési fokát ismerve, ez nem megoldhatatlan 
feladat. Vereséggel egyébként a későbbiekben, nyílt terepen, kedve
zőtlenebb körülmények között is számolni kellett. Zrínyi-Űjvárra tá 
maszkodva több esélye volt a számbelileg kisebb szövetségeseknek. 

Végül indokolta-e Bécs veszélyes helyzete Zrínyi-Űjvár feladását? 
Nézzük az általános helyzetet. 

A Felvidéken Souches kedvező helyzetet alakított ki. Győzelmei
vel megakadályozta, hogy az ott-tartózkodó — egyébként komoly had
műveletekre alkalmatlan — török és erdélyi seregek ellentámadásba 
lendüljenek. A török fősereg viszont teljes egészében Zrínyi-Űjvár 
ostromával volt lekötve. Megelőzhette-e Montecuccoli seregét Köprili, 
előretörve Bécs felé? Semmiképpen sem. Ezzel Montecuccoli is tisz
tában volt, hiszen a nagyvezér július 12-én vonult el a vár alól, a szö
vetségesek csak két nappal később. Ennyi előnyt — ismerve a lehe
tőségeket, számítva az útba eső magyar várak jelentőségére — nyu
godtan adhattak a töröknek. Látjuk tehát, hogy a szövetségesek har
cászati siker esetén halomra dönthettek volna az ellenség hadászati 
elgondolásait, és ennek valószínű lehetősége is fennállt. Ennek alap
ján nem fogadhatjuk el azt a véleményt, amely Zrínyi-Újvár felmen
tését katonai szempontok alapján indokolatlannak tartja. Bizonyítha-
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tónak tartjuk azt a feltételezésünket, hogy Zrínyi-Üjvár átengedése 
a Haditanács „érdeme" és politikai célokat szolgált — a tartós béke 
megkötését.44 Reniger császári nagykövet már 1661 júliusában jelen
tette a Portáról, hogy Zrínyi vára komoly ellentéteket okoz. Ettől 
kezdve a béke érdekében, folyamatosan javasolta a vár átadását vagy 
lebontását.45 Montecuccoli már a Haditanács utasításával érkezett a 
vár alá, hogy azt csak a fősereg és közeledő részei egyesülésének (biz
tosításához mérten védje.46 A vár eleste után Reniger rögtön utasí
tást kapott a béketárgyalások szorgalmazására.47 A vérszemet kapot t 
török nagyvezér azonban most már nem alkudott. 

Zrínyi-Üjvár bevétele után a török hadvezetés kihasználta a ked
vező hadműveleti helyzetet. További célja az utánpótlás biztosítása, 
majd átkelés kierőszakolása a Rába-vonalán, végül Bécs ostroma. Köp-
rili ennek megfelelően sorra elfoglalta az útjába eső kisebb magyar 
várakat. 

Montecuccoli két nap múlva indult seregével. A Rába-vonal védel
mére támaszkodva és azt előrevetett osztagokkal biztosítva összevonta 
a fősereg részeit. Egyúttal a Rába-vonal szívós védelme a nagyvezért 
komoly hadműveletre kényszerítette. A két sereg 29-én Szentgotthárd 
környékén, a folyó két partján nézett farkasszemet egymással. Mint
egy 30 000 harcba vethető szövetséges katonával szemben kétszeres 
török túlerő készülődött. A hadszíntér a védő félnek kedvezett, az 
arcvonalát kanyarral védő Rába miatt. Köprili, lebecsülve a szövet
ségesek erejét, túlértékelve sajátját, mindössze egyetlen átkelőhelyen 
küldte támadásba seregét augusztus 1. hajnalán. így éppen túlerejét 
nem tudta kihasználni. Fölényében bízva talán nem is vette fontolóra 
a csata előtt egy kettős átkarolás lehetőségét, amely az adott had
színtéren — az átkelés nehézségei ellenére — magától kínálkozott. 
Az egyetlen átkelőhelyre összpontosított török sereg így maga kerül t 
harapófogóba és ezen a késve megkísérelt átkarolás sem segített. A 
kegyelemdöfést a franciák oldaltámadása hozta, mely éppen akkor 
érte a hídfőben küzdő törököket, amikor a nagyvezér zavaros, ellent
mondásokat tartalmazó parancsa az addig szervezett hátrálást tolon
gássá változtatta. A törökök, mégpedig a gyalogság magva, pánikba 
esve menekültek, de útjukat állta az esőzéstől megduzzadt Rába. Erről 
így ír a szemtanú francia Anonymus.48 „Nagy zavar támadt a pogá
nyok között. Súlyos ruházatuk nagyon megnehezítette az úszást; azo
kat pedig, akik úszni tudtak, az úszni cnem tudók fojtották a vízbe. 
Sokan ugyan elérték a túlsó partot, de vagy nem tudták megmász
n i . . . , vagy pedig a francia lövészek lőtték le őket, főként pedig 

44 A politikai ok alatt nem gondolhattunk magyar gyűlöletre, sem Zrínyi előre kitervelt 
megalázására. Nem fogadhatjuk el a mindenáron való békekötés egyoldalú vádját sem, pl. 
Klaníczay Tibor: I. m. 707. o. 

45 uo. 711. o. 
W Perjés Géza: A szentgotthárdi c s a t a . . . VSZ. 1964. 3. szám, 329. o. U.ő: Zrínyi Miklós 

és kora . . . 368. o. 
47 Klaníczay Tibor: I. m. 769. o. 
48 Kropf Lajos: F ranc ia ada tok az 1664.' évi szen tgo t thárd i csatához. HK. 1915. 343. o. (Egy 

ismeretlen francia résztvevő, feltehetően pap leírása), vö: Köpeczi Béla: I. m. 504., aki — 
Kosáryra hivatkozva — említi a francia abbé munkáját. 
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azokat, akik a szárazra jutottak. Óriási öldöklés ment végbe; alig ju
tott a túlsó partra egy-két török." 

A túlparton csak fokozta a rémületet ia vakhír: hátulról jön Zrínyi! 
A visszaözönlő török sereg futva menekült táborába.49 A Ráíba-ka-
nyarban csak délután 4-kor fejeződött be a mészárlás. A szövetsége
sek vesztesége 2000 halott,50 ami hozzávetőlegesen 6,7 százalék. A 
nagyvezér halottakban és hadifoglyokban 16 000 ember veszített,51 

ami 60 000 hadrafogható katonára számítva 26,7 százalék. Ezt súlyosbí
totta, hogy seregének színe-java veszett el, mert az átkelést a jani
csárokra, albánokra és szpáhikra bízta. 

A kutatók azóta vitatják: üldözni kellett volna-e a török sereget, 
vagy nem? 

A csata eredményeképpen a nagyvezér táborában várta a fejle
ményeket, de nem vonult el. Montecuccoli, egyetértve a tábornoki 
tanács határozatával, nem vállalkozott az ellenség megtámadására. 
Indoka: a törökök 30 000 lovasa, mely nem vett részt az ütközetben, 
most a török tábor védelmét biztosítja a túlparton, sok a beteg, kevés 
az utánpótlás, élelem, lőszer.52 Ez az érvelés mindmáig tartja magát, 
kiegészítve azzal, hogy az átkelés előkészítésére sem idő, sem mód 
nem volt.53 

Ezzel szembeállíthatjuk, hogy a szövetségesek rendelkezésére 4—5 
óra állt, a sötétedésig, ami tekintélyes időmennyiség. Lehetőség volt 
azonnali átkelésre, hiszen azt még a harc közben maguktól kezdemé
nyezitek a szövetséges katonák.54 A török lovasság érintetlen része 
és a megmaradt sereg kisebb harcértékű, részben pánikba esett, irre
guláris csapatokból állt. E csapatokat aligha sikerült volna rövid idő 
alatt úgy összegyűjteni és felkészíteni, hogy a begyakorolt, félelme
tes, győztes nyugati harcrendet feltartóztassa. Ügy látszik, helyesel
hető polgári és részben mai történetírásunk álláspontja, mikor Monte-
ouccolit és tábornokait elmarasztalja a harc beszüntetéséért.55 A har
cászati siker kiaknázásának elmulasztása azt jelentette, hogy a nagy
vezér serege ütőképes maradt. Augusztus 5-ig tartózkodott a csatatér 
közelében levő táborában,56 majd elvonult Vasvárra, ahol ismét tá
borba szállt. 

Szentgotthárd katonai értékelésében megoszlanak a vélemények.57 

Általában elfogadják, hogy fényes fegyvertény volt. Ez igaz, hiszen 
Gyurgyevo óta jelentősebb nyílt ütközetben nem verték meg a törö-

49 Montecuccoli: I. m. 444. o.; Iorga: I. m. 118. o.; Széchy Károly: I. m. 130. o. 
50 Sebestyén József: I. m. 66. o. 
51 A halottak számát hasonlóan adják meg: — Nottebohm: I. m. 24. o.: 10 000 halott; — 

Sebestyén József: I. m. 66. o.: 10 000 halott; — Redlich: I. m. 242. o.: 10 000 halott; — Széchy 
Károly: I. m.: 10 000 halott; — A magyar nemzet története VII. köt. (Szerk.: Szilágyi Sán
dor) Budapest, Athenaeum, 1898. 198. o. : 14 OOO fő veszteség. — A halottak számához kb. 6000 
foglyot Is hozzá kell adni. Wagner: I. m. 272. o. 

52 Montecuccoli: I. m. 442. o. 
53 perjés Géza: I. m. SZ. 1961. 518. o.; Uő: A szentgotthárdi csata. VSZ. 1964. 3. szám 349. 

o.; Uő: Zrínyi Miklós és kora . . . 370. o. 
54 Montecuccoli: I. m. 438. o. 
55 Salamon Ferenc: Magyarország a török hódítás korában, Budapest, Franklin Társulat, 

1886. 410. o.; Széchy Károly: I. m. 130. o.; Tankönyv . . . 212. o. 
56 Montecuccoli: I. m. 442. o. 
57 Már a polgári történetírók is így vélekedtek, pl. Iorga: I. m. 118. o. 
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köt Európában. Pontosabb meghatározásoknál már nincs ilyen egye
zés. Részben „döntő győzeleméről olvashatunk,58 vagy arról, hogy 
„Köprili seregének roncsa veszettül menekült.. ."59 Ezt mindenképpen 
túlzásnak tartjuk, akárcsak a másik végletet, hogy a szentgotthárdi 
csata tulajdonképpen döntetlenül végződött.60 

A győzelmet a kortársak természetesen alaposan felértékelték. A 
magyar és külföldi közvélemény a török kiűzését, legalábbis nagy 
hadjáratot várt. így érthető a döntően magyar részről kitörő felhábo
rodás, amelyet az augusztus 10-én kötött, szeptember 9-én ratifikált61 

vasvári béke váltott ki, a harcokat lezárva és húsz évre biztosítva a 
békét. 

A vasvári béke értékelésében nem egységes a történettudomány. 
A békét a császár győztes csata után, kedvező hadászati helyzetben, 
a hadászati és hadműveleti kezdeményezés birtokában kötötte meg. 
A Felvidéken Souches győzelmei lehetőséget nyújtottak akár Érsek
újvár ostromára is. Esetleg Zrínyit is hadba szólíthatták volna, és 
akkor a török fősereg aligha kerüli el a teljes katasztrófát. Polgári 
történetírásunknak a körülmények alapján érthető, bár nem helye
selhető nacionalista túlzásaihoz bizonyos tárgyi pontatlanság is hoz
zájárult. Salamon Ferenc például megemlíti, hogy Lipót 20 000 arany 
értékű ajándékot küld a Portának, de nem nem teszi hozzá, hogy ezt 
hasonló módon kell viszonozni is. Említi, hogy a császár köteles le
romboltatni Székelyhidát, de azt nem, hogy építtetheti Gutát.62 E mód
szert vette át, sőt ezen túl is lépett történetírásunk jelentős része, 
amikor kizárólag a vasvári béke támadható cikkelyeit ismerteti. Ügy 
látszik, hogy a helyes értékelést kezdettől befolyásolta, hogy azt nem 
az eredeti szöveg, hanem első méltatásai alapján végezték. Eközben 
egyoldalúan magyar szempontú felfogással néhány vár török kézre 
kerülését is a bókének tulajdonították: „A Vasváron hirtelenül meg
kötött békében Lipót . . . átengedte Érsekújvárt, Váradot".63 Ennél is 
elfogultabb értékelés: „ . . . a békekötés Érsekújvárt, Váradot, Űj-Zrí-
nyivárt átengedte a töröknek".64 

Kétségbevonhatatlan, hogy ezek a várak már jóval a békekötés 
előtt török kézen voltak, és Vasváron csak rögzítették hovatartozá
sukat. A hasonlóan előnytelen leírással szemben — jóllehet szintén 
inkább a hátrányos feltételeket ismerteti — pontosabban fejezi ki a 
béke értelmét Perjés Géza: „ . . . a Porta megtartotta . . . Nagyváradot, 
Érsekújvárt és Nógrádot".65 Senki sem tételezi fel, hogy a vasvári 

58 T a n k ö n y v . . . 212. o. 
59 Magyarország tö r téne te I . . . 280. o. 
60 Perjés Géza: I. m. HK. 1966': 4. szám. 868. o. — Az ő vé leménye fokozatosan a lakul t k i : 

SZ. 1961, 519. o. : h a t a l m a s fegyver tény. U ő : Kinek volt igaza? ET. 1964., 1474. o.: „Mi tö r tén t 
t ehá t ? Ka tona i szempontból csupán annyi , hogy a tö rök á tkelés i szándéka meghiúsu l t . " El
sőnek idézett he lyén m á r csak dön te t l ennek minősí t i a csatát . 

61 Wagner: I. m. 441. o. 
62 Salamon Ferenc: I. m. 411. o. 
03 Magyarország tö r t éne te I. 270. o. 
64 T a n k ö n y v . . . 212. o. — Pon ta t l anu l emlí t ik a feltételeket kezdet től , így lorga: I. m. 

.118. o. 
65 perjés Géza: Zr ínyi Miklós és ko ra . . . 370. o. 
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béke eddigi ismertetéseinél nem a valóságos helyzet pontos ismere
téből indultak ki. De ha a béke következményének tekintjük Nagy
várad, Érsekújvár, Zrínyi-Űjvár török kézben maradását, ugyancsak 
meg kell említeni, hogy a császár megtartotta Nyitrát és Lévát. Ez 
ugyan nem egyenértékű a török hódítással, de a tárgyilagos bemu
tatáshoz szükséges. A pontosabb értelmezés kedvéért közöljük a béke 
szövegét.66 

„I. Hogy a városokat és várakat, melyeket a császári katonaság 
Erdélyben megszállt, Erdély fejedelmének és írendeinek adják visz-
sza. Előbb mindkét fél hadsereg éppúgy egyidőben vonuljon M ia mon
dott Erdélyből, valamennyi említett és egyéb helyek pedig maradja
nak a korábbi béke állapotában. És amennyiben a fejedelemséget 
kiürítették, Erdély rendéi az ő régi, császári egyezményeik szerint 
választhassanak szabadon fejedelmet, és minden tekintetben élvezzék 
a régi szabadságot, kiváltságaikat és jogaikat. 

II. Hogy Ö Császári Felsége két megyéjét, Szatmárt és Szabói-
csőt — amint a királyság többi megyéit és Őfelsége tartományait — 
rendéivel, alattvalóival, városaival, váraival és falvaival és minden 
további tartozékaival, különösen a szabad hajdúkkal — akik régen . 
Felségükhöz fordultak — az ő mezővárosiakkal és castelláikkal,67 ne 
zaklassák a törökök, vagy éppen az erdélyiek, vagy azok fejedelme, 
vagy bárki más, semmi módon és egyáltalán semmi ürüggyel vagy 
követeléssel, zsarolással, vagy beleegyezéssel, idetartozó mindenféle 
igénnyel — noha eddig ez volt —, és a jövőben semmi többet nem 
szabad követelni. 

III. Ha ö Császári Felsége birtokai biztonságáért az egyéb határ 
szakaszokon mindeddig betartott szokás szerint erősségeket emeltetne, 
és azokat a városokat és várakat, amelyek a mondott két megyében 
és határaikon vannak, különösen pedig Szatmárt és Szabolcsot, Kallót. 
Ecsedet és — tetszése szerint — valamely több másikat meg is erődí
tené, rendes hadakat tábornokokkal mégse bocsássanak be, amit ha
sonló módon tartsanak meg a török és erdélyi határokon. Székelyhíd 
castellumát pedig a bajok elhárítására, melyek emiatt mindkét fél 
birtokait érthették, védőműveivel együtt rombolják le és tegyék a 
földdel egyenlővé úgy, hogy sem a két félnek, sem /bárki másnak ne 
lehessen azt valamilyen ürüggyel ismét felépíteni, megerődíteni vagy 
katonasággal ellátni 

IV. Hogy Rákóczi fiát, Kemény János fiát, vagy mást távoltartsunk 
Felső-Magyarországtól, és ne ronthassanak rá segélycsapatokkal Er
délyre, és ne szíthassanak új lázadást. Ezt, Ö Császári Felsége me-

66 A béke szövegét latinul 1804-ben adták ki. Stephannus Katona: História eritica Regum 
Hungáriáé stirpis Austriacae 33. köt. Budae, typus et sumptibus régiae universitatis Pes-
tanae, 1804. 565—568. o. — Német fordítását közli Wagner: i. m. 440—441. o. 

67 A török elleni védelem alapja végvárrendszerünk volt. Az ide tartozó várakat erős
ségük és jelentőségük alapján csoportosították. A legerősebbek neve castrum, a közepe
seké castellum, a kisebbeké fortalicium. 
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gyeit és fennhatóságát illetően a törökök és erdélyiek részéről egy
aránt tartsák be. 

V. Hogy ne legyen szabad oltalmat és támogatást nyújtani gonosz 
embereknek vagy a két császár ellenségeinek. 

VI. Hogy a fortaliciumot Kanizsával szemben,68 niely az említett 
lázadásokat alkalomadtán biztatná, egyik fél sem építtetheti újjá, és 
nem láthatja el őrséggel. 

VII. Hogy 'mindenkit, aki a fentemlített erdélyi mozgalmakban 
egyik vagy másik párt támogatására csatlakozott, helyezzenek vissza 
jogaikba és méltóságaikba, és azért ne zaklassák őket. Mindazonáltal 
engedelmeskedjenek fejedelmeiknek és ne okozzanak károkat hazá
jukban. 

VIII. Hogy ö Császári Felségének legyen szabad a Vág mentén és 
a Vágón túl fekvő Gután, birtokainak védelmére, új fortaliciumot 
emelnie. 

IX. Ezután sem az egyik, sem a másik fél nem kezdeményezhet 
egyáltalán semmiféle ellenségeskedést és portyázást. Az ezzel ellen
tétben cselekvőket szigorúan vonják felelősségre, hogy végre mind
két fél megfékezze és nyugalomba tartsa katonáit: mindkét fél had
seregét vonják vissza Magyarország és Erdély határaira, és azok ne 
térhessenek vissza, ameddig a nyomorult népség teljes békében élhet. 

X. A béke és jóbarátság nagyobb támaszaként a két igen hatalmas 
császár között egyezmény született, hogy ez a jótékony béke, Isten 
segítségével, jelen dátumtól 20 éven át tartson. Ezt 4 hónap múlva 
ünnepélyes küldöttségek ünnepélyes okmányként erősítsék meg, kár
pótlásként és közös öröm gyanánt. És hozzon a Római Császár követe 
a barátság jelképeként 200 ezer arany értékű ajándékot úgy, hogy 
az Ottoman Porta hasonló módon, ünnepélyes küldöttséggel, méltó 
és hozzáillő ajándékkal viszonozza. És jöjjön létre a küldöttségek cse
réje, az eddigi szokásokat megtartva a szokott helyen és módon. A 
békeszerződések azon további cikkelyei, melyeket a zsitvatoroki béke 
idejétől a, későbbi békeszerződések nem helyesbítettek vagy nem vál
toztattak meg, maradjanak érvényben. 

Készült a török táborban, Vasvár falunál, augusztus hónap 10-én, 
anno 1664." 

A vasvári béke, ezzel együtt Szentgotthárd diplomáciai értékének 
felméréséhez röviden kitérünk a békefeltételek kialakulására. 

A török diplomácia célja, mint 1663-ban is, Erdély biztosítása — 
legalább a szultántól függő Apaffy elismerésével; a császáriak által 
elfoglalt Székelyhíd várának leromboltatása, hasonlóképpen Zrínyi-
Újváré. A hadjárat megkezdése, 1663 tavasza óta fenntartották igé
nyüket 200 000 arany hadisarc és évi adófizetés elérésére.*59 Az utolsó 
béketárgyalásra a nagyvezér szentgotthárdi táborában került sor jú-

68 Zrí nyi-Ü j vá r ró l van szó. 
69 Alýons Huber: Österreichs diplomatische Beziehungen zur Pforte 1658—1664. Wien, Ver

lag Gerold, 1898. 67. o. 

— 124 — 



Hus 30-án. Erről Reniger követ jelentéséből értesülünk.70 A bécsi 
feltételek szerint Székelyhíd lerombolásáért a török kézben levő Szent-
jóbot kellett megsemmisíteni, és a császár visszakövetelte Érsekúj
várt is. (Ez legfeljebb a tárgyalások elhúzódását biztosította . . .) Ami
kor Reniger Guta felépítését terjesztette elő, Ismail boszniai pasa át
adta neki e török feltételeket. Erdély szóba sem jöhet a rendezésnél, 
minthogy szultáni birtok.71 Nem egyeztek bele Szentjób lerombolá
sába.72 Guta felépítését akkor fogadták volna el, ha Lipót lemond 
Zrínyi-Újvár és Kiskomárom helyreállításáról. Érsekújvár visszaadá
sáról nem lehet szó, akárcsak a zsitvatoroki béke megújításáról. Fizes
sen a császár 200 000 arany kárpótlást, felét természetben. A török 
feltételek sokkal súlyosabbak, mint a későbbi béke pontjai! A szent
gotthárdi vereség azt jelentette Köprili számára, hogy Bécs felé áttör
ni igen kockázatos — csak újabb, legkorábban egy év múlva végre
hajtható — hadművelettel lehetséges. Erről lemondva, Zrínyi-Újvár 
lerombolása, Érsekújvár, Nagyvárad stb. megtartása után többet nem 
remélhetett a török diplomácia. 

A diplomáciai lehetőségeket tekintve Bécs is elégedett lehetett. Ha 
Erdélynek fegyverrel történő 'megtisztítását nem kísérelhették meg, 
nem várhatták, hogy a Porta önként kiüríti. Arra sem lehetett számí
tani, hogy a török a harcban szerzett várakról békével lemond. Elfo
gultság ezek álapján azt állítani, hogy a vasvári béke „megalázó" a 
császár részére,73 sőt „gyalázatos".74 Nem fedi a történeti valóságot, 
hogy „ . . . a bécsi udvar diplomatái szégyenletes békealkut írtak alá, 
mintha csak meg akarták volna hálálni a török szívességét, amiér t . . . 
az erdélyi fejedelemséget őhelyettük is feldúlta."75 A vasvári béke — 
ámbár a magyar rendek joggal kifogásolták, hogy ratifikálása meg
kérdezésük nélkül történt — mindkét fél számára elfogadható mó
don rögzítette az 1661—1664 között kialakult helyzetet. 

Más kérdés, hogy folytatnia kellett volna Bécsnek a háborút, vagy 
nem? A vasvári békével lényegesen kedvezőbb feltételeket csakis to
vábbi katonai sikerekkel lehetett volna elérni, hiszen a szentgotthárdi 
győzelem semmiképp sem volt döntő. A nagyvezér elvonult Érsekújvár 
védelmére, de a szövetséges seregek is további hadmozdulatokat haj
tottak végre.76 A rendek, Zrínyi, a közvélemény egyaránt komoly 
törökellenes háború megkezdését várta. Ezek után a magyar érdekek 
elárulását látták abban, hogy a török kiűzése helyett húsz évre el
odázták a háborút. Másrészt ez a béke mégiscsak Erdély, Érsekújvár, 
Zrínyi-Újvár stb. elvesztését szentesítette, és ez magyar szempontból 
teljesen érthető elkeseredést szült. 

70 Jelentését néhol eltérő feldolgozásokból ismerjük. 
71 Huber: I. m. 73. o. 
72 Hammer—Purgstall: I. m. 557. o.; Wagner: I. m. 439. o. 
73 széchy Károly: I. m. 132. o. 
74 MarHó Arpád: I. m. 166. o.; Klaniczay Tibor: I. m. 786. o. 
75 Benczédi László: Zrínyi Miklós és kora. Bevezető tanulmány a Zrínyi Miklós hadtudo

mányi munkái c. kötetben. 38. o. 
76 iorga: I. m . 118. o. — A Had i t anács m é g augusz tus 16-án is összeült a további h a d m ű 

veletek és lehetőségek megv i t a t á sá ra (Wagner: I. m. 442. o.) 
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Tanulmányunk elején feltételeztük, hogy a vasvári béke időpontjá
nak, feltételeinek meghatározásában a Habsburg-ház politikai célja 
döntött: nyugodt helyzetet biztosítani Keleten a várható nyugati há
ború megvívására.77 A továbbiakban arra kell választ keresnünk, 
hogy: 

1. Helyesen mérte-e fel Bécs a politikai, katonai lehetőségeket? 
2. Jogos-e számonkérnünk a -magyar érdekek háttérbe szorulását, 

felvetve nemzeti érdekeink elárulását? 
Volt-e elegendő ereje a Habsburg-háznak egy esetleges törökellenes 

háborúhoz, a török kiűzéséhez? Ügy látszik, ezt Bécsben akkor két
ségbe vonták, három okból: Ausztria gazdasági helyzete, az ellensé
ges magyar közhangulat és a magyar rendek tartózkodása a háború
tól, végül a külföldiek kétes értékű segítsége miatt.78 

A gazdasági és politikai helyzet a török birodalomban lényegesen 
rosszabb volt és nem valószínű, hogy az osztrák államvezetés erről ne 
tudott volna. A fő kérdést az jelentette, hogy ki tud-e állítani és el 
tud-e látni Ausztria olyan sereget, amely legyőzheti a törököt, vagy 
nem. A kérdés mennyiségi oldala — 60—80 000 fő kiállítása — nem 
akadály, ha Bécs, hozzászámítva a várható külföldi segítséget, komo
lyan háborúra szánja el magát. 

Minőségi téren a szövetséges hadak fölényben voltak. Ezt bizonyí
tották az 1664-es év eseményei, közvetve pedig a harcokban már részt 
vett vezérek (Montecuccoli, Souches, Zrínyi stb.) és katonák tapasz
talatai is ezt mutatták. 

A magyar felháborodást Bécsben inkább csak ürügyként említhet
ték fel, hiszen ezt éppen az váltotta ki, hogy Bécs nem vállalkozott 
nagyobb szabású hadműveletökre. Ezek szerint, a valóságos erőviszo
nyokat tekintve, a törökellenes felszabadító háborút jó eséllyel kezd
hették volna meg 1664-ben. Ez azonban a francia veszélyre való te
kintettel nem valósult meg. 

Van olyan vélemény, amely a francia veszélyre való hivatkozást 
nem érzi teljesnek, hiszen Ausztria 1683-tól egy időben viselt hadat 
a franciák és törökök ellen, tehát a kétfrontos háború nem volt szá
mára végzetes.79 Felmerülhet az az ellenvetés is, hogy 1683-ban nem 
a franciák, hanem a törökök ostromolták Bécset — nem kellett volna 
előbb velük leszámolni? 

1664-ben joggal hihették a Habsburgok: húsz év elegendő lesz ar
ra,- hogy Nyugaton legalább az tisztázódik, kinek a segítségére szá-

77 Van olyan elmélet is , amely a hadműve le t ek fé lbeszakí tását az előző évek poli t ikájá
tól függet lenül tá rgya l ja . (Wagner: I. m. 50., ill. 159. o.) — Szer in te a császár n e m vet te szí
vesen igénybe XIV. Lajos és a befolyása alá t a r tozó Ra jna i Szövetség segítségét. A szent
go t thárd i csata előtt mégsem kö the te t t békét , m e r t az akkor i tö rök fel tételek számára be-
csüle tsér tőek és h á t r á n y o s a k vol tak . A francia szövetség mellőzését Lipót a k k o r kockáz ta t 
ha t t a volna meg, ha Zr ínyi -Üjvár alat t n e m t a k a r é k o s k o d n a k az e rőkke l . Előnyösebb bé
kefel té teleket pedig ko rábban , pé ldáu l Zr ínyi tél i had j á r a t á t követően kel le t t volna ajánla
nia . Ez azonban n e m volt szándéka az u d v a r n a k . 

78 Perjés Géza: A szen tgo t thá rd i csata. VSZ 1964. 3. szám, 325. o. 
79 Uo. 350. o. — A ké rdés ha t á rozo t t abb megoldásá t a t u d o m á n y je lenlegi á l lásánál nem 

tartja lehetségesnek. 
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míthatnak. Nem láthatták előre, hogy Magyarországon olyan erős 
mozgalom indul — Thököly é —, amely végső soron a török politikát 
is számukra kedvezőtlenül befolyásolja. A bécsi diplomácia azt a tényt 
sem sejthette, hogy 1683-tól kétoldalú háborúra kényszerül, sőt győz
tesen kerül ki abból. Ezután tehát csak azt kell eldöntenünk, nem ér
tékelték-e túl a francia veszélyt? 

Bécs joggal tartott attól, hogy a franciákkal szemben magára marad 
— ezt a korábbi fejtegetések során láttuk. A későbbi események mégis 
úgy alakultak, hogy Európa nagyhatalmai nem támogatták a hódító 
francia célkitűzéseket. Amikor Franciaország 1667-ben a pireneusi 
szerződés alapján formált jogcímmel megtámadta Spanyolországot, sa
ját korábbi iszövetségesei, Hollandia, Anglia és Svédország fordultak 
vele szembe, és rákényszerítették az — egyébként előnyös — aacheni 
békét (1668). 1672—78 között XIV. Lajos most már Ausztria és Hol
landia ellen indított újabb háborút, de az előbbiek ellenállása és Ang
lia fellépése miatt ismét — ezúttal is előnyös! — békekötésre kény
szerült. (Nymwegen, 1687.) Az 1683-as osztrák—török háború idején 
terjesztette ki hatalmát Franciaország a nyugati német fejedelemsé
gekre. Lipót ekkor a franciák minden hódítását elismerte. 1686-ban 
viszont a francia terjeszkedést megelégelő államok létrehozták az 
augsburgi ligát, Ausztria, Spanyolország, Svédország, Hollandia rész
vételével. Az ilyen erőviszonyokkal folytatott háború után 1697-ben, 
a rijswijki békében, még mindig nem tudták Franciaországot nagyobb 
engedményékre kötelezni. XIV. Lajos birodalmát csak a spanyol örö
kösödési háborút lezáró utrechti békében (1713) sikerült térdre kény
szeríteni. 

Ezek a tények bizonyítják, hogy Franciaország XIV. Lajos ural
kodása idején a legerősebb európai állam volt, amelytől joggal tartott 
Bécs. 

Az elemzések alapján három következtetés adódik: 
— Ausztria minden bizonnyal súlyos vereséget szenved, ha a kü

szöbön álló francia háborút egyedül kell vívnia; 
— Az osztrák diplomácia nem látta előre — tegyük hozzá: nem 

is láthatta minden kétséget kizáró bizonyossággal —, hogy korábbi 
ellenfelei, Franciaország korábbi szövetségesei, mellé állnak a hábo
rúban. 

A várható háború idejére, lehetőleg minél tovább, biztosítani kel
lett a keleti határokat. 

Az eseményeket összefoglalva: 1664-ben Ausztria lényegében azért 
helyezte biztonságba keleti határait, hogy nyugodtan mérkőzhessen 
meg nagyhatalmi céljai érdekében Franciaországgal. Ezzel szemben 
a magyar nemzeti érdek azt kívánta volna, hogy az országot a török 
hódítás alól mielőbb szabadítsák fel. Az érdekek különbsége megold
hatatlan ellentétet alakított ki. Bécs 1664-es döntését, bár számunkra 
két évtizeddel meghosszabbította a török igát, mégsem helyes „gyalá-
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zatos, áruló és a magyarság érdekeit feláldozó békeszerződés"80 meg
jelöléssel elítélnünk. A kor adott politikai viszonyai és az agresszív 
francia törekvések más megoldást nem tettek lehetővé. 

Az 1664-es magyarországi katonai és politikai események, vélemé
nyünk szerint, így helyezkednek el a nemzetközi politika, a bécsi kül-
és belpolitikai intézkedések bonyolult láncolatában. Ebben a rend
szerben Montecuccoli személye igen feis tényező. Nem az ő tétlensége, 
személyes elhatározása döntött Zrínyi-Ű j várról. Neki a császári poli
tikához, parancsokhoz kellett tartania magát, ha az többször az ő el
gondolásait keresztezte is, például a haditervek készítésénél. Értel
metlen lenne őt ezért felelősségre vonni, szembeállítani működését a 
magyar érdekekkel,81 vagy katonai tudását lebecsülni annak a hadvi
selésnek az alapján, amelyre a császári politika kényszerítette. Lehe
tőségéhez mérten Montecuccoli általában megállta helyét az 1664-es 
hadjáratban. Seregét jól együtt tartotta a júliusi kudarcok után, felvo
nulása a Rába mentén mesteri volt. A szentgotthárdi csatában jól 
osztotta be erejét és tartalékait, 'harcparancsával jól 'készítette fel sere
gét. Hibákat is követett el: mint fővezér, ő is felelős azért, hogy jú
lius 31-én nem erősítették meg kellőképpen a Rába-partot. Állásfog
lalása nem helyeselhető a vezérek tanácsában, sem a csata szüneté
ben, sem az üldözés kérdésében. 

Személyes érdemeit a török áttörés megakadályozásában nem kiseb
bíti a hadjárat korábbi szakaszában, császári alárendeltségben foly
tatott tevékenysége. 

80 Klaniczay Tibor: I. m. 786—787. o. — Egyúttal nem fogadhatjuk el azt a szűk nemzeti 
látókörön alapuló véleményt sem, hogy a magyar főurak panaszkodásának a legkevesebb 
alapja sem volt. (Hugo Hantsch: Die Geschichte Österreichs 1648—1918. Graz—Wien—Köln, 
Verlag Štyria, 1953. 34. o.) — A két érdek között alapvető különbség, hogy a magyar érde
kek megvalósítása Bécstől függött, míg fordítva ez nem állt. A mi érdekeinknek mindad
dig, sajnos, alkalmazkodni kellett az osztrák törekvésekhez, amíg magyar területeken folyt 
a törökellenes harc. Erre figyelve érdemes elgondolkodni azon, hogy Habsburg-ellenes moz
galmaink, gyengítve az osztrák erőket, tulajdonképpen a török uralom fennmaradását segí
tették elő. A török kiűzésével az osztrák központosító politika létalapja semmisült meg, de 
maga a politika fennmaradt, sokáig állandó összeütközésben a nemzeti érdekek előtérbe 
helyezéséért — most már minden szempontból haladóbb — harcot folytató mozgalmainkkal. 

81 Klaniczay Tibor: I. m. 722. o. 
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