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Bercsényi Miklós és Károlyi Sándor életútja a Rákóczi-szabadságharc idején 

kapcsolódott össze. Amikor Károlyi csatlakozott Rákóczihoz, a Tiszántúlon már 

megindult a szabadságharc, Rákóczi és első tábornoka, Bercsényi közösen 

irányították az eseményeket. Bercsényiék legfontosabb, július 18-án Naménynál 

végrehajtott feladata a tiszai átkelés volt, ezzel a harcok kiterjedtek az ország 

belső megyéire. A hajdúvárosok és Debrecen meghódolása után Rákóczi és 

Bercsényi először a váradolaszi rác őrség ellen intéztek sikeres támadást, majd 

Szatmár várát vették ostrom alá. Bercsényi azonban Pálfalvánál kisebb balesetet 

szenvedett, ezért a fejedelem a nagykárolyi várba vitette gyógyulni. Felépülése 

után Tokaj körülzárására küldte tábornokát, aki ostrom alá is vette a várat, de 

kellő felszerelés hiányában eredménytelenül kísérletezett megvételével.1  

Károlyi Sándor a tokaji táborban, október 9-én csatlakozott Rákóczihoz, aki 

azonnal Kecskemét vidékére küldte, mert habár sikeres portyázások 

eredményeként a Duna-Tisza közének nagy része a kurucok kezére került, a 

térség lakossága még vonakodott csatlakozni a felkelőkhöz. Károlyi azt az 

utasítást kapta, hogy vegye át a Kecskemét körül állomásozó csapatok és a 

jászkunok feletti parancsnokságot, és oldja meg a „ráckérdést”. Lehetőleg állítsa 

a rácokat a kurucok oldalára, ha ez nem sikerülne, akkor akadályozza Bácskából 

indított betöréseiket.2 
Rákóczi és Bercsényi még lengyel földön elhatározták, hogy megnyerik a 

rácokat s egy részüket zsoldba fogadják. Bercsényi október 29-én írt levelében 

                                                
1 BÁNKÚTI Imre: Gróf Bercsényi Miklós. Budapest. 1991. 24. 
2 Heckenast Gusztáv említi október 9-ét Károlyi csatlakozásának napjaként. HECKENAST Gusztáv: 
Ki kicsoda a Rákóczi – szabadságharcban? Életrajzi adattár. Budapest. 2005. 220. Károlyi viszont 
önéletírásában azt állítja, hogy aznap csak Bercsényivel találkozott Tarcalon. Gróf Károlyi Sándor 
önéletírása és naplójegyzetei. (Magyar Történelmi Emlékek IV.) Kiadta: SZALAY László. Pest, 
1865. 147. Vö. ESZE Tamás: II. Rákóczi Ferenc tiszántúli hadjárata. Közoktatásügyi Kiadóvállalat, 
Bp., 1951. [klny., Századok 85, 1951, 1-2. sz. 30-119. Hivatkozott rész: 91.] 
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azt javasolta Károlyinak, hogy „jó volna valakit közülök az despotasággal 

felbiztatni, kit kecskeméti rácz lakosok vihetnének ösmeretségek által véghez.”3 

Károlyi valószínűleg egyetértett Bercsényi javaslatával, hiszen mindent elkövetett, 

hogy a tervet végrehajtsa.4 Kecskemétre érkezése után fel is vette a kapcsolatot 

Monasterlivel, a határőrvidék kapitányával és tárgyalásokba kezdett vele. Rákóczi 

nem véletlenül Károlyit bízta meg a rácok megnyerésével. Károlyi már a 

szabadságharc előtt is kapcsolatban volt a rác kapitánnyal, hiszen tagja volt annak a 

bizottságnak, amelyet a kamara a marosi, tiszai és dunai szerb határőrvidék 

összeírásával bízott meg. A tárgyalások eredményeként Károlyi arra a 

megállapításra jutott, hogy ha a rácok csatlakozásra nem is hajlandók, legalább a 

semlegességet el lehet érni náluk.5 

A szabadságharc tiszántúli és részben Duna-Tisza közi kibontakozásakor, a 

szeptember eleji domahidai tanácskozáson Rákóczi a Felvidék megszerzését tűzte 

célul. Egyrészt azért, mert a Morvaországgal és Ausztriával határos területen 

vezetett a legrövidebb út Bécsig, amelynek térségében a franciákkal való egyesülést 

remélte. Másrészt azért döntött a Felvidék mellett, mert itt lévő fejedelmi birtokok 

anyagi és személyi támogatást nyújtottak számára. S azért is választotta első 

hadműveleti célterületként ezt az országrészt, mert ipari szempontból ez volt a 

legfejlettebb, ráadásul a legkevesebb kárt szenvedte el a töröktől.6 

Rákóczi először portyázókat küldött ki Ocskay László és Borbély Balázs 

vezetésével, hogy a terület lakosságát csatlakozásra bírják. Rendszeres 

hadműveletekre ekkor még nem gondolhattak, de a felkelés hírére felvidéki várak, 

városok több-kevesebb harc árán, jórészt önkéntes behódolás útján Rákóczi 

hatalmába jutottak. A bányavárosok sem fejtettek ki nagyobb ellenállást, Ocskayék 

szinte akadály nélkül jutottak el Léváig szeptember 17-én. A fősereg ezt követően 

Léva és a bányavárosok környékén maradt, kisebb portyázó csapatok pedig fokozatosan 

meghódították a Felvidék északi és keleti részét. E gyors sikerekben közrejátszott 

az is, hogy Bécsben szeptember végéig nem foglalkoztak komolyan a felkeléssel. 

Jelentéktelen parasztlázadásnak tekintették azt, s elnyomásához elegendőnek vélték a 

főispánok által hadba szólítható megyei és a Magyarországon, illetve Erdélyben 

állomásozó kis létszámú császári reguláris katonaságot. A felkelés gyors terjedése 

és főurak csatlakozása már megérttette Béccsel a kuruc mozgalom országos 

                                                
3 MOL P 398. Károlyi család nemzetségi és fóti levéltára. Missiles. 23751. tekercs. No. 23. 
4 A kuruc vezetők kiáltványokkal is megpróbálták a maguk oldalára állítani a rácokat. BENDA Kálmán: 
Magyar – rác együttműködési törekvések a szabadságharc idején. In: Rákóczi-tanulmányok. Szerk. 
KÖPECZI Béla – HOPP Lajos – R. VÁRKONYI Ágnes. Bp., 1980. 145. 
5 KOVÁCS Ágnes: Károlyi Sándor. Gondolat,  Bp., 1988. 45. (Magyar História.) 
6 MARKÓ Árpád: Gróf Bercsényi Miklós felvidéki hadjárata. (1703. november-december) 
Hadtörténelmi Közlemények. 33, 1932. 26. 
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jelentőségét, s azt, hogy csak reguláris csapatokkal lehet azt leverni. Ezért az 

Udvari Haditanács a birodalom nyugati részén parancsnokló Schlik Lipót gróf 

altábornagyot Magyarországra rendelte és október 9-én kinevezte a Rákóczi serege 

ellen a Felvidéken felállítandó csapatok parancsnokává. Rendszeres 

hadműveletekre a felkelők ellen azonban csak október közepén került sor, amikor 

Schlik csapatai október 25-én Pozsonyból elindultak a bányavárosok oltalmára. Az 

első összecsapásra Léva alatt, október 31-én került sor. A kurucokat meglepte a 

támadás, s az első felvidéki ütközet a császáriak győzelmével ért véget. Léva eleste 

nagy hatással volt úgy a kurucok, mint a császáriak további hadműveleteire.7 

Rákóczi Ocskay jelentéseiből időben értesült Schlik hadtestének gyülekezéséről 

és arról, hogy Ocskay Léva bevétele óta (szeptember 17.) tétlenül tölti idejét, 

tivornyázásai miatt nem vállalkozik sem a hadműveletek folytatására, sem pedig a 

még Rákóczitól idegenkedő községek hódoltatására. Ezért október vége felé 

Bercsényit küldte seregével Ocskay után, de nem számítva gyors ellentámadásra, 

előbb Eger városába rendelte őt, fontos katonai és politikai feladattal, mégpedig, 

hogy fogadja a város hűségesküjét és nyerje meg a nemességet és a katolikus 

papságot.8 

Bercsényi október végén már Eger alatt állt seregével és október 31-én az első 

rohammal el is foglalta. A városban tanyázó hajdúság szolgálatába szegődött, 

Bercsényinek pedig azt is sikerült elérnie, hogy Telekessy István egri püspök több 

hónapi tisztes fogság után egyházmegyéjében maradjon és letegye a hódoló esküt 

Rákóczinak. (Telekessy 1705-től Rákóczi szenátora lett.)9 November első napjaiban, 

a város után a vár ostromára készülve Bercsényi értesült Ocskay lévai vereségéről,10 

s felismerve a kudarc súlyát, Eger elhagyása mellett döntött. A keleti Felvidéket 

nyugodt szívvel hagyhatta el, mert az egyetlen számottevő reguláris sereget és 

Montecuccolit erős kuruc lovasság zárta körül Kassa városában. A Schlik 

hadműveleteiről szóló jelentések alapján azonban Bercsényi nem tartotta a maga 

seregét elegendőnek a Felvidék teljes meghódítására, ezért Rákóczi előzetes 

tájékoztatása nélkül11 magához rendelte a Kecskemét vidékén lévő Károlyi 

Sándort.12 Károlyi valószínűleg nem örült a feladatnak, hisz október végén érkezett 

csak a térségbe (november 3-án Kecskemétre), s épp csak hozzákezdett az általa is 

                                                
7 MARKÓ Árpád: i. m. 31. 
8 II. Rákóczi Ferenc emlékiratai. (A magyarországi háborúról, 1703-tól annak végéig). Szerk. 

VARGA Katalin. Bp., 1979. 46-47. 
9 HECKENAST Gusztáv: II. Rákóczi Ferenc szenátorai. (Életrajzi adattár) In: Európa vonzásában. 
Emlékkönyv Kosáry Domokos 80. születésnapjára. (klny.) Szerk. GLATZ Ferenc. Bp., 1993. 77. 
10 MOL P 398. 14. doboz. No. 6537. 
11 Bercsényi 1703-tól külön kinevezési okmány nélkül is főgenerálisnak tekintette magát. 
MÉSZÁROS Kálmán: II. Rákóczi Ferenc tábornokai és brigadérosai. Bp., 2006. 25. 
12 MOL P 398. 14. doboz. No. 6539. 
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fontosnak ítélt feladathoz,13 amikor Bercsényi parancsa elszólította. „Az egész 

Korpona tájéka s bányavárosi nemesség Rimaszombat felé szaladt, s csak elhiszem 

az kell neki, ha az bányákot visszavehetné; nincs sok német, vármegye hada a 

többi: hiszem Istent, megfordítjuk most hamarjában, de ha itt elvesztjük az dolgot: 

az ráczon országot nem nyerünk. Azért az nagy Istenért, gyűjjön kegyelmed.” – írta 

Bercsényi, aki azt is hangsúlyozza, hogy a német a fő ellenség, a rác is tőle vár 

segítséget, ezért a rác becsapások meg ne tartóztassák Károlyit.14  

Rákóczi Bercsényitől értesült a vereségről, s maga is egyetértett Károlyi 

Felvidékre hívásával, amit az is bizonyít, hogy november 5-én maga is utasította 

Károlyit, hogy Fülek tájékán csatlakozzon Bercsényihez, s bízza a szolnoki rácok 

elleni hadműveleteket Török András és Bay László kapitányokra.15 

Schlik tábornok ezalatt néhány napi lévai pihenést követően, november 3-án 

elindult a bányavárosok visszaszerzésére. Korponát és Selmecbányát gyorsan 

meghódoltatta, majd két részre osztotta hadtestét: Forgách grófot Zólyomon 

keresztül Besztercebánya felé küldte, míg maga Körmöcbányát foglalta vissza. A 

portyázók híradásából Bercsényi arról értesült, hogy a dunántúli rácok – Schliket 

megsegítendő – támadásra készülnek. Ebben a helyzetben Bercsényinek az volt a 

hadműveleti terve, hogy ő Schlik ellen megy, Károlyi pedig – éket verve közéjük – 

akadályozza meg a császáriak és a rácok egyesülését, majd csatlakozzon hozzá.16  

Egyik vezér sem késlekedett. Bercsényi az egri vár további ostromát alvezéreire 

bízta, s november 6-án már Nógrád és Heves megyében tartózkodó seregrészeit 

szólította csatlakozásra. Ettől kezdve a tíz alsó-magyarországi vármegye lett 

hadvezéri tevékenységének fő színtere.17 Kilencedikén a rimaszombati vámházból 

értesítette Károlyit, hogy Losonc felé nyomul előre. Tizenegyedikén Darócon, 

tizenkettedikén már Losonc alatt volt.18 Útközben sűrűn osztogatta sokszor 

egymásnak ellentmondó parancsait, nem tudva biztosan az ellenség útját, más és 

más találkozási helyet jelölt meg a csapatok egyesülésére. November 7-i levelében 

arról adott hírt, hogy az ellenség Léváról valószínűleg Korpona felé indult, ezért 

                                                
13 Rákóczi Tükör. Naplók, jelentések, emlékiratok a Rákóczi-szabadságharcról. A kötetek anyagát 
felkutatta, válogatta, szerkesztette, az előszót és a naplórészleteket bevezető kistanulmányokat írta 
KÖPECZI Béla és R. VÁRKONYI Ágnes. Bp., 2004. 114. 
14 MOL P 396. (Károlyi család nemzetségi és fóti levéltára. Acta Publica.) 23 751. tekercs. No. 1. 
15 A nagy-károlyi gróf Károlyi család oklevéltára. V. kötet. II. Rákóczi Ferenc fejedelem korabeli 
oklevelek és levelezések, 1703-1707. Kiadja: gróf KÁROLYI Tibor. Sajtó alá rendezi: GÉRESI Kálmán. 
Bp., 1897. 40-41. A forrásban tévesen Bagi László szerepel. 
16 MOL P 398. 14. doboz. No. 6539. 
17 MÉSZÁROS Kálmán: II. Rákóczi Ferenc tábornokai és brigadérosai. Bp., 2006. 25. 
18 MARKÓ Árpád: i. m. 34-36. 
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Rimaszombathoz várja Károlyit.19 November 9-én Rimaszombatról írt leveléből 

viszont megtudjuk, hogy Ebeczky közvetítésével megkapta Károlyi levelét, 

amelyben az tanácstalanságát hangsúlyozza és Selmecnél való találkozásukat 

javasolja. Bercsényi, mivel azt hitte, hogy az ellenség Korponán tartózkodik, nem 

fogadta el Károlyi ezen javaslatát és Losoncra rendelte őt.20 Károlyi valószínűleg 

nem kapta meg a 9-én kelt parancsot, mert Bercsényinek Darócról 11-én írt levele 

szerint újabb javaslatot küldött, közölve, hogy Szécsényben várja őt. Bercsényi, 

akinek ekkor már biztos hírei voltak arról, hogy az ellenség Zólyomnál áll, 

meglepetéssel vette tudomásul, hogy Károlyi még mindig Szécsény körül van, és 

szinte könyörgött, hogy azonnal csatlakozzon hozzá. Bercsényi leveleiben a gyors 

egyesülés fontosságát ecsetelte és állandó félelmének adott hangot.  
Károlyi Kecskemétről november 5-én indult és erőltetett menetben haladt észak 

felé. Nyolcadikán elérte Aszódot, tizenegyedikén Szécsényt, végül másnap 

Losoncra érkezve csatlakozott Bercsényihez. A Magamnak gravamenjeimben, 

mely minden bizonnyal 1704 végén keletkezett, s benne Károlyi az 1703 

októberétől, kuruccá válása óta őt ért sérelmeit sorolta fel, csípősen megjegyezte, 

hogy „éjet napot egyé tettem, s úgy mentem, hogy még 7 mérföldekkel ő Nagyságát 

megelőztem; újabb parancsolatjára visszatérvén s mindenekben engedelmeskedvén, 

megegyeztem.” Az egyesülést követően Bercsényi vezetésével a kuruc sereg 

tizennegyedikén Gyetvánál táborozott, a következő nap délelőttjén pedig elérte 

Zólyom városát.21  

Schlik tábornok, értesülve Bercsényi előrenyomulásáról, november 12-én a 

bányavárosok meghódítása után Zólyomból kelet felé nyomult, hogy a gyetvai 

hágón megpróbálja Bercsényi útját állni. Útközben azonban hírt szerzett Bercsényi 

és Károlyi Losoncnál való egyesüléséről, ezért visszavonult Zólyomba, majd onnan 

15-e reggelén hatszáz lovas élén haladt tovább Besztercebányára, hogy Lipót 

császár névnapját megünnepelje. Zólyom védelmét Forgáchra bízta, s meghagyta, 

hogy ha a kurucok odamerészkednének, jelentse neki és ő visszatér. Schlik 

lebecsülte a kurucok erejét, nem hitte, hogy azok nyíltan meg merik támadni a 

császáriakat. 
A kuruc hadak (az összevont sereg 15-20 000 fős lehetett) így minden ellenállás 

nélkül értek el tizenötödikén Zólyom alá.22 A Forgách által hajnalban kiküldött 

                                                
19 Székesi gróf Bercsényi Miklós levelei Károlyi Sándorhoz (1703-1711). A gr. Károlyi-nemzetség 

levéltárában levő eredetiek után közölte: THALY Kálmán. II. kötet. Pest. 1868. (Rákóczi Tár. 
Történelmi érdekű naplók, emlékiratok, levelezések, pátensek, hadi-szabályok, országgyűlési 
diariumok és törvénycikkek gyűjteménye II. Rákóczi Ferenc korához.) [alább Rákóczi Tár] 5. 
20 Rákóczi Tár. II. 1868. 8. 
21 Gróf Károlyi Sándor önéletírása és naplójegyzetei, i. m. 150. 
22 PERJÉS Géza: Az 1703. évi novemberi – decemberi felvidéki hadjárat. In: UŐ: Seregszemle. 
Hadtörténeti és művelődéstörténeti tanulmányok. Balassi Kiadó – Zrínyi Kiadó, Bp., 1999. 95. 
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lovas portyázók már reggel jelentették érkezésüket, s Forgách azonnal futárt 

menesztett Schlik után, aki azonban már későn ért vissza, nem tudott segíteni 

beosztottján. Odaérkezésekor a kurucok már körülzárták a várost és győzelmet 

arattak a Forgách tábornok parancsnoksága alatt harcoló császáriakon. Ezért Schlik 

Besztercebányára vonult vissza, ahonnan másnap Körmöcbányán át Bajmócra 

futott. (Károlyi önéletírásából megtudhatjuk, hogy közel két hétig tartották 

körülzárva Zólyom városát, s hogy Károlyi a zólyomi harccal kapcsolatban bírálta 

Bercsényi vezetését. Úgy látta: ha nem a lovasság, hanem a gyalogság tört volna 

először a városba, akkor az a várral együtt a magyaroké lehetett volna.) 

A Zólyomban körülzárt Forgách parancsot kapott Schliktől, hogy törjön ki a 

városból és csatlakozzon hozzá Bajmócon. Forgách a november 19-ről 20-ra 

virradó éjjelen, nehéz felszerelését hátrahagyva Koháry István bányavidéki 

főkapitánnyal és katonáival együtt ki is lopakodott a városból. Menekülésében nagy 

része volt a kurucoknak, akik elhanyagolták a biztosítást. Forgách leírásából tudjuk, 

hogy „nem voltak éber őrszemeik”, ezért csúszhattak ki a császáriak a gyűrűből. 

Forgách Schlikhez való útját is viszonylag zavartalanul folytathatta, csupán az 

osztrolukai szorosnál puskázott hadai közé a Károlyi által odaküldött 140 hajdú. 

Napfelkelte után, felfedezvén az ellenség szökését, Bercsényi üldözésükre küldte 

Károlyit 5000 huszárral, akinek a garamszentkereszti válaszútnál sikerült Forgách 

utóvédjét szétszórni, a Schlikkel való egyesülését azonban nem tudta 

megakadályozni.  

Bercsényi félt nagyobb csapattal az ellenség üldözésére indulni, ami kitűnik 

Károlyihoz írt leveléből, sőt Károlyi vállalkozása miatt is aggodalmaskodott.23 

Bercsényi még nem tartotta alkalmasnak csapatait a császáriakkal való bárminemű 

összeütközésre. Károlyi rajtaütéséről azonban elismerően nyilatkozott, s az általa 

elfogott raboktól szerette volna megtudni az ellenség szándékát.24 Károlyi viszont 

úgy értékelte a Zólyomnál történteket, hogy Bercsényi miatt elmulasztották a 

lehetőséget a győzelemre, mi több, Bercsényi őt is visszafogta. „Zólyom alatt Isten 

szerencséssé tévén az német ellen bennünket, micsoda szívesen fáradoztam, sok 

igaz magyar tudja, s Istenemmel bizonyítom, úgy annyira, ha meg nem tartóztattam 

volna, se Schlik, se Tavonath el nem ment volna s az német is vagy mind rabunk lött 

volna, vagy mind elveszett. De mitül viseltetett, hogy creditumom nem volt és semmi 

hazám hasznára való munkám meg nem engedtetett, Isten tudja, elég az, hogy 

azonnal indultanak bennem szívemnek fájdalmi s egészlen elkedvetlenedtem, … úgy 

annyira, hogy midőn az német kiment belőle (Zólyomból), ölni is majd nem szántam 

volna magamat, mégis erőt vevén magamon, hivatalomat continuáltam.”25 A forrás 

                                                
23 Rákóczi Tár. II. k. 1868. 12-13. 
24 MOL P 396. 23 751. tekercs. No. 3. 
25 Rákóczi Tükör I., i. m. 114. 
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valójában nem bizonyítja egyértelműen, hogy Károlyinak a történtek idején is ez 

volt a véleménye Bercsényi intézkedéséről. A Magamnak gravamenjeimet ugyanis 

az események után fogalmazta azzal a céllal, hogy hangsúlyozza a fejedelem előtt 

ügybuzgóságát és nem kellően méltányolt érdemeit. Bercsényi több egykorú 

leveléből látszik ugyanakkor, hogy a főgenerális rendkívül bizonytalan volt a 

további hadműveleteket illetően s ezzel nagyon megnehezítette alvezérei helyzetét. 

Zólyom a császáriaké maradt, a várost körülzáró hadakat Bercsényi vezérelte, 

ami egész pontosan azt jelentette, hogy – általában távolmaradva a hadműveletektől – 

főként hadellátási feladatokkal foglalkozott, míg az alvezérek vagy önállóan vagy 

Károlyi utasítására cselekedtek a Felvidéken. Néhány levél tanúsága szerint 

Bercsényiben fel-feltámadt a Károlyi seregével egyesülés gondolata, de cselekvésre 

mégsem szánta rá magát. Mindig talált indokot, amiért nem indulhatott. Kezdetben 

hadainak élelem- és szekérhiányára hivatkozott, majd arra, hogy fegyelmezetlen 

hadát nem hagyhatja magára Zólyomnál. Állandó aggályai támadtak, több levélben 

is arról írt, hogy bár bízik Károlyi ügyességében, félti a császáriak rajtaütésétől. 

Úgy tűnik, Károlyi egyre kevésbé vette figyelembe ezeket a figyelmeztetéseket, és 

önállósítva magát, az ellenség nyomában járt.  

Schlik, beolvasztva Forgách seregének töredékét, egyelőre Bajmócra vonult 

vissza, de amikor látta, hogy Károlyi oda is követi, Illava felé vonult, hogy a Vág 

völgyében hozzá igyekvő Ritschan seregével egyesüljön. Ritschan a Vág völgyén 

és onnan a rajeci hágón áthaladva, észak felől akarta a kurucokat valahol Privigye 

tájékán megtámadni. Ha terve sikerül, megakadályozta volna Károlyit abban, hogy 

Schliket tovább üldözze. Winkler hadnagy kurucai és a Rákóczihoz hű tót26 

felkelők azonban Rajec községnél útját állták Ritschan seregének és november 23-

án szétverték azt. Schlik a hírről értesülve beszüntette nyugat felé hátrálását, s a 

Vág völgyén Trencsén irányába ereszkedett le. Lemondott további támadó 

szándékáról és visszavonult egy védelemre alkalmas vonal mögé.  

A zólyomi és a rajeci győzelmek után a kezdeményezés újból a kurucok kezébe 

került. A hadjárat súlypontja immár Károlyi és csapatai hadmozdulataira tolódott 

át. Károlyi ezt felismerve Privigyéről, még 23-án sürgősen intézkedett, hogy 

kurucai a Vág és a Nyitra mentén állandóan tartsák szemmel és kövessék a 

visszavonuló császáriakat. Károlyi Trencsénben szeretett volna rajtuk ütni, de 

seregét nem tartotta elég erősnek a döntő csapáshoz, ezért segítséget kért 

                                                
26 A szlovákok, azaz a korabeli szóhasználat szerint tótok lelkesedéssel fogadták a szabadságharc 
kitörésének hírét, és tömegesen álltak a szabadság zászlaja alá, elsősorban Bercsényi Miklós és 
Ocskay László felvidéki birtokairól. GÖNCZI Andrea: A Rákóczi-szabadságharc és a nemzetiségek. 
Acta Beregsasiensis 5, 2006, 1. k. 30. 
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Bercsényitől. Az erősítés megérkezéséig csapataival Bajmóc alá vonult, s 

megkezdte a város ostromának előkészítését.27 

A források alapján a zólyomi csatát követően Károlyi tartotta kezében az 

eseményeket. Bercsényi, bár november 23-án sikerült bevennie Zólyom városát, s 

fegyverszünetben egyezett meg a várőrséggel, továbbra is bizonytalan maradt. 

Károlyihoz fordult tanácsért, alvezére pedig egyelőre Zólyomnál maradást javasolt 

számára. Bercsényi ezért csak huszonhetedikén hagyta el a várost, és kétségei miatt 

ismételten Károlyitól kért útmutatást. Károlyi Bajmócnál várta be seregét, majd az 

egyesült hadak elindultak az egy héttel korábban fejvesztve elmenekült császáriak 

üldözésére. Károlyi útközben kisebb kitérőt tett csapataival, december elsején 

bevette Galgóc várát is, aminek hírére Schlik azonnal bevonult Pozsonyba, hogy 

minden összeütközést elkerüljön a kurucokkal. (Nyolcezres serege élén Pozsonyból 

indult el még október közepén Léva megvételére.)28  

Bercsényi az ellenség Pozsonyba vonulásáról értesülve, december 8-án Semptén 

állította fel főhadiszállását, ahol fogadta a városok hódoló küldöttségeit. December 

15-én már Morvaország rendjeihez intézett nyílt levelet, amelyben kifejtette, hogy 

nincs szándékában a tartományt elpusztítani, sőt régi szabadságaikat is 

visszaállíthatják, csak ne fegyverkezzenek a magyarok ellen, hanem inkább 

csatlakozzanak Rákóczi seregéhez. Hasonló pátenst küldött Alsó-Ausztriába is.29 

A felvidéki hadjáratról írt tanulmányaiban úgy Markó Árpád, mint Perjés Géza 

elmarasztalta Bercsényit mint hadvezetőt. Markó szerint Bercsényinek mint a 

csapatok fővezérének idejében fel kellett volna ismernie a megváltozott helyzetet és 

nem Zólyom városánál tétlenkedni, hanem azonnal Schlik üldözésére indulni. 

Perjés is kiemelte, hogy legalább megfelelő hadat kellett volna adnia Károlyi keze 

alá, amellyel az képes lett volna rajtaütni a császáriakon és megakadályozni 

Pozsonyba való bemenetelüket. Szerinte ez volt a legjobb alkalom, hogy döntő 

csapást mérjenek az ellenségre, amit a kurucok Bercsényi jóvoltából 

elmulasztottak. Az ekkor még a császári seregben szolgáló Forgách is kiemelte 

visszaemlékezéseiben, hogy a császáriak nagy szerencséje, hogy a kurucok nem 

üldözték őket, hisz már a puszta hírükre visszavonultak.  

Bercsényivel ellentétben Károlyi az akciók híve volt. Mivel úgy vélte, hogy a 

kuruc hadak alkalmatlanok Pozsony ostromára, a mögöttes területek hódoltatását, a 

Morvaországba és Ausztriába irányuló támadásokat szorgalmazta. Bercsényi 

veszélyesnek tartotta ezt a tervet, félt egy esetleges császári támadástól és a kuruc 

sereg feldarabolódásától. „Az élő Istenért, vigyázatlan és szaggatva ne 

tanáltassunk: mert most lehet élete s halála hazánknak. Csak csuportban vehesse 

                                                
27 MARKÓ Árpád: i. m. 40-42. 
28 Uo. 46. 
29 THALY Kálmán: A székesi gróf Bercsényi család. III. kötet. 1703-1706. Bp., 1892. 83-85. 
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kegyelmed egy helyben magát: megáld Isten bennünköt! De szakadozva féltem az 

hadat igen, mostani confusiója után.”30 – írta Károlyinak. Aggályai ellenére 

Pongrácz Gáspár parancsnoksága alatt Pozsony ellen küldte ötszáz katonáját, akiket 

azonban a császáriak széjjelkergettek. Döntését Károlyi joggal sérelmezte, hiszen 

Bercsényi nem tájékoztatta őt szándékáról és éppen azt cselekedte, amitől óvta őt: 

jelentősen megerősített várat kísérelt meg bevenni megfelelő előkészítés nélkül. A 

történtek Károlyit igazolták, s ezt Bercsényi is kénytelen volt elismerni. Talán a 

kiengesztelési szándék is szerepet játszott abban, hogy Károlyi morvaországi 

betörési tervét kedvezően fogadta: „A kegyelmetek opiniója nekem is tetszik már, 

tudván az németnek rajtunk nem jövését.”31 Ennek ellenére Bercsényi a 

Morvaország elleni első vállalkozás vezetését nem Károlyira, hanem Andrássy 

Györgyre32 bízta, aki december 17-én indult el, de az erősen zajló Morván nem 

tudott átkelni, s dolgavégezetlenül visszafordult.33 Nem csoda, ha Károlyiban 

keserű emlékek maradtak, s a Magamnak gravamenjeimben meg is jegyezte, hogy 

a történtek miatt fájdalmat és mellőzöttséget érzett.34  

A pozsonyi támadás után nem sokkal Bercsényi így mentegette tettét Károlyi 

előtt:„…kegyelmedet hitemre ex professo ki nem hattam, hanem az hirtelen híre 

azon csalóközi németnek okozta azon expeditiót; sokat is törődtem kegyelmed jelen 

nem létén. Hiszem Istent, kegyelmednek annál nagyobb expeditiója nagyobb 

hasznot hajt másszor hazánknak, s kegyelmednek böcsületit érdeme szerint neveli. 

Isten látja, nincs mit sajnálni, mert ex professo semmisem esett kegyelmed 

posthabitiójával.”35  

A császári csapatok Pozsonyba menekülése és a kurucok gyors előrenyomulása 

félelmet keltett a birodalmi fővárosban. Az udvar és a Haditanács tartott egy Bécs 

ellen várható nagy kuruc támadástól, ezért Lipót császár még 1703. december 12-

én elrendelte, hogy Erdődy Kristóf és Pálffy Miklós koronaőrök felügyeletével 

vigyék Bécsbe a koronát és az ország clenodiumait.36 Egyúttal megkezdődött az 

osztrák határszél és Bécs közvetlen védelmének előkészítése.  

Savoyai Jenő ezen veszedelem láttán nem elégedett meg Schlik híreivel, hanem 

személyesen, a helyszínen akart mindenről tájékozódni és gyorsan intézkedni. 

Mindenekelőtt leváltotta Schlik tábornokot és a kegyetlenkedéseiről hírhedt 

Siegbert Heister gróf táborszernagyot nevezte ki a magyarországi császári 

                                                
30 Rákóczi Tár. II. k. 1868. 37. 
31 MOL P 396. 23751. tekercs. No. 16. 
32 HECKENAST Gusztáv: Ki kicsoda a Rákóczi – szabadságharcban?, i. m. 23. 
33 PERJÉS Géza: i. m. 107-109. 
34 Rákóczi Tükör. I. k. 2004. 115. 
35 MOL P 396. 23751. tekercs. No. 13. 
36 THALY Kálmán: A székesi gróf Bercsényi család. III. k., i. m. 84. 
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katonaság főparancsnokává. Savoyai, Heister Pozsonyba érkezését meg sem várva, 

maga fogott hozzá Schlik rendetlen seregeinek újjászervezéséhez. Elsőként 

összevonta a csapatokat, sürgősen pénzt, felszerelést és élelmiszert kért Bécsből, 

azután intézkedett az ausztriai és morva határok megerősítéséről és a lakosság 

fegyverbeszólításáról, majd Viard tábornokot kétezer ráccal Köpcsénybe küldte a 

Duna jobb partjának védelmére. Ezen intézkedésekkel nagyrészt rendet teremtett 

Pozsony körül, s elérte, hogy az év végéig mintegy 20-24 000 fősre növekedjen a 

császári hadsereg, majd 1704. január közepén visszatért Bécsbe.37 

Savoyai intézkedésével párhuzamosan a kurucok, bár nem vesztegeltek, 

nehezen szánták el magukat egy újabb támadásra. Bercsényi Semptéről élénk 

levelezést folytatott Károlyival, de levelei tanúsága szerint nem rendelkezett 

konkrét katonai tervvel, s nem érezte magát elég erősnek egy nagyobb hadmozdulat 

indítására. Minden intézkedését a császáriak magatartásához igazította, és 

állandóan rettegett egy esetleges császári támadástól. Csak december végére 

nyugodott meg, miután saját hírszerzőitől és Rákóczi jelentéseiből arról értesült, 

hogy az ellenség nem készül támadásra ellenük. Andrássy György sikertelen 

akcióját követően mindezek hatására engedett Károlyi unszolásának, hogy nagyobb 

vállalkozást vezessen Morvaországba és ezúttal a vezetést is rábízta.  

Károlyi december 22-én Semptéről indult el, és erőltetett menet után másnap 

este már Stomfa községnél a morva határ közelében pihenhetett. Huszon-

negyedikén hajnali két órakor riadót veretett, s a gyalogságot a községekben 

szerzett lovakra és szekerekre ültetve Dévényújfalunál átkelt a befagyott Morván. 

Reggel hét órakor megrohanta a túlsó partot őrző morva népfelkelőket és a 

segítségükre siető két zászlóaljat, amelyek Schlosshof császári várkastélyát védték. 

Károlyi csapata mintegy hetven németet levágott s a készülő sáncok közül négyet 

lerombolt. Ezután körülfogta a kastélyból Oppersdorf gróf vezetésével kirohanó 

reguláris osztagot, egy részét széjjelkergette, negyven katonát és három kapitányt 

foglyul ejtett. A Bécs felé menekülő németeket csak néhány mérföldön át üldözte, 

inkább visszafordult és lefegyverezte, majd hazakergette a megfélemlített morva 

felkelőket. Schlosshofot és Stomfa községet megsarcolva, bőséges zsákmánnyal 

még aznap visszatért a Stomfától délkeletre fekvő Máriavölgyre, ahonnan másnap 

Semptére, Bercsényihez érkezett. 38 

A gyors rajtaütést és visszavonulást az indokolta, hogy a kuruc hadak szinte a 

pozsonyi császári csapatok orra előtt vonultak előre majd vissza, ezért egy esetleges 

oldaltámadástól vagy a visszavonulásuk akadályozásától kellett tartaniuk. Thaly 

Kálmán szerint Pálffy János császári tábornok mindent meg is tett, hogy 

                                                
37 MARKÓ Árpád: i. m. 48-49. 
38 PERJÉS Géza: i. m. 112. 
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visszavonulásukat megakadályozza, de hiába, elkésett.39 Markó szerint Károlyi 

nem használta ki a győzelmet, nem támadta meg Bécset,40 míg Perjés – nem értve 

egyet Markóval – azt hangsúlyozta, hogy ha Károlyi egészen Bécsig vonul 

csapatával, valószínűleg nem áll módjukban visszavonulni, s mind odavesznek.41 

Megítélésem szerint Perjésnek volt igaza, hiszen Károlyi portyázásának 

köszönhette sikereit. Nem kellett nyílt összecsapást vívnia az ellenséggel, egy 

mezei ütközet csak balul üthetett volna ki a kurucok számára. Károlyi gyorsasága – 

a helyzetfelismerésben és terve kivitelezésében –, hitele a katonaság előtt: ezek 

voltak a siker zálogai. 

Bercsényi ezalatt semptei főhadiszállásán szervezte a hadakat, gondoskodott 

ellátásukról, s igyekezett újra működésbe hozni az újonnan meghódított területeken 

a gazdasági és politikai intézményeket. Igen alaposan megszervezte a kuruc 

hírszerzést és felderítést, szinte minden fontosabb helyen voltak kémei, ezáltal a 

császáriak minden jelentős katonai döntéséről, hadmozdulatáról értesült.42 

Az 1703. november-decemberi felvidéki hadjárat utolsó eseményeként Károlyi 

a Kis-Dunaágon, Nagymagyarnál hidat állítatott és ötezer emberrel december 31-én 

a Nagy-Duna északi partján Somorján táborba szállt. Az volt a terve, hogy amint a 

folyó befagy, átkel a Dunántúlra, hogy az ország ezen részét is Rákóczihoz 

csatlakozásra bírja. (Mivel rác csapatok garázdálkodása nagyon elkeserítette a 

Dunántúl lakosságát, a kurucok rokonszenves fogadtatásra számíthattak.)43 

A felvidéki hadjárat katonailag sikeresnek mondható, hisz a kurucok két hónap 

alatt meghódították az egész Felvidéket és a pozsonyi határig verték vissza a 

reguláris császári sereget. Mindez annak ellenére sikerült, hogy Bercsényi és 

Károlyi katonai együttműködése nem volt mindig felhőtlen. Csak egyetérthetünk 

azokkal a hadtörténészekkel, akik szerint az 1703 utolsó hónapjaiban elért hadi 

sikerek sokkal inkább köszönhetőek Károlyinak és katonáinak, mint a fővezérséget 

viselő Bercsényinek. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                
39 THALY Kálmán: A székesi gróf Bercsényi család. III. k., i. m. 89. 
40 MARKÓ Árpád: i. m. 54. 
41 PERJÉS Géza: i. m. 113. 
42 PERJÉS Géza: i. m. 101. 
43 MARKÓ Árpád: i. m. 54-55. 
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Julianna Baráth  

 

Military Cooperation between Miklós Bercsényi and Sándor Károlyi during 

the Campaign in Upper Hungary 

 

The lives of Miklós Bercsényi and Sándor Károlyi met during Rákóczi’s War of 

Independence. When Károlyi joined Rákóczi in his camp at Tokaj on October 9, 

1703 the revolution had already begun in the region east of the Tisza. Rákóczi 

and his first general, Bercsényi led the operations together. Previously at the 

meeting at Domahida Rákóczi proposed the acquisition of Upper Hungary for 

several reasons. First of all, because Upper Hungary was adjacent to Moravia 

and Austia, the road to Vienna ran through this region and Rákóczi hoped to 

meet the French somewhere around Vienna. Secondly his princely estates in 

Upper Hungary provided him with money and men. Finally he chose this region 

as the first target of his military operations because this was the most industrially 

developed area in the country which, by the way, suffered the least damage from 

the Ottoman Turks. As opposed to Bercsényi, who was his superior, Károlyi was 

a man of action and was quite successful during military operations. He believed 

that the Hungarian or so-called “kuruc” armies were incapable of besieging 

fortresses and suggested to occupy the surrounding lands and to attack Moravia 

and Austria instead. He took his soldiers on raids and these military undertakings 

proved to be very successful because Károlyi was really good at mastering 

situations and carrying out plans swiftly and besides, his troops regarded him as 

trustworthy. For the most part during the operations Bercsényi organized the 

army, provided their supplies and tried to revitalize the economic and political 

organizations in the newly occupied territories. He organized the revolution’s 

military intelligence and reconnaissance very thoroughly; he had spies at almost 

every notable post and consequently he received information about all the major 

military actions of the imperial forces and about the military decisions of their 

commanders. From a military point of view this operation was successful, since 

the Hungarian/kuruc armies occupied Upper Hungary in two months and drove 

back the regular imperial army all the way to present day Bratislava. This was 

achieved in spite of the fact that the cooperation of Bercsényi and Károlyi was 

not always fruitful. I can only agree with those military historians, who believe 

that Károlyi and his soldiers played a much more significant role in achieving 

the military successes in the last months of 1703 than Bercsényi, the 

commander-in-chief. 




