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A lefolyt év tavaszán, miután a harczászati gyakorló lovag-
lás a megállapított tervezet szerint bennünket a Nyitra és Garam 
vidékere volt vezetendő, kidolgoztam az 1664-ik évi felső-magyar-
országi hadjárat törtenetét, azon adatok alapján, melyek akkor 
ép rendelkezésemre állottak, s e dolgozatot a gyakorló lovaglás után 
e folyóirat harmadik füzetében közöltem is.1) Azóta jutottam azon-
ban egy derék bajtársam s igen tisztelt barátom, Gömöry Gusztáv-
őrnagy szívességéből a ce. es kir. hadi leveltárban összeböngészett 
jó csomó adat birtokába, melyek már említett dolgozatomat — 
sőt annak kútforrásait is — sok tekintetben kiegészítik. 

A hadi események, melyek e hadjárat keretébe esnek, elég 
fontosak és erdekesek arra, hogy közelebbről is megvilágítassanak, 
minek folytan elhatároztam ez ujabban nyert adatokat feldolgozni 
s előbbi munkám kiegészítésekép közzé tenni. 

Már az első dolgozatban feltűnhetett a hadi erők elégtelen-
sége, melylyel a császár egy ily nagy háborúba fog s melynek foly-
tán De Souches felső-magyarországi vállalatára is csak oly csekély 
erő jutott. Ennek magyarázatát adják a következő adatok: 

Az egész császári hadi erő a cs. és kir. hadi levéltárban levő 
mustra-jegyzékek szerint 1663 végén állott: 

21 gyalogezredből... 36,183 fő 
14 nehéz lovasezredből 11,927 « 
4 dragonyos ezredből ___ 2,894 « 
1 horvát lovasezredből „ 500 « 

összesen tehát 51,484 fő 
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Még 1664 márczius havában is, bár időközben már tobor-
zás történt és német segélyhadak is érkeztek, csak 64.690 fő áll 
a császári hadsereg élelmezésében. 

Magyarországon még mindig érvenyben állott ama rendszer, 
mely szerint az ezredek felállítására egyes főurak nyertek megbí-
zást, kik e csapatok fölött parancsnokoltak, annak tisztjeit utólagos 
császári jóváhagyás mellett maguk nevezték ki, s csupán azon kö-
telezettséget vállalták el, hogy a császári tábornokoknak, kikhez 
csapataik beosztatnak, parancsait fogadni tartoznak. 

Voltak egyes főurak, kik nem csak egy ezredet, hanem néha 
egész kisebb-nagyobb hadtestet állítottak föl. így gróf Nádasdy 
Ferencz országbíró 8 huszár ezredből, melyek mindegyike 5 szá-
zadba tagozva 500 huszárt számlált, és 2, némelyek szerint pedig 
4 hasonló erejű hajdú ezredből álló hadtest felállítására vállalko-
zott, kötelezvén magát e 6000 főnyi seregtestet 1664 május köze-
pén a császár rendelkezésére bocsátani.1) Még nagyobb erőt szer-
vezett gróf Zrínyi Miklós, a költő és hadvezér, Horvátországban, 
kisebbet gróf Batthiányi Adám Szlavóniában stb., míg maga a 
császár Felső-Magyarországon a főkapitány útján 6000 huszár es 
1000 hajdú hadba fogadását rendelte el. 

Megemlítésre méltó dolog, hogy a «feltalálók» már akkor is 
törték fejeiket s mihelyt a háború kitörése bizonyossá vált, azon-
nal jelentkeztek. így egy Jobst nevü százados egy messze hordó 
ágyút és ugyanilyen puskát, Hörmayer Frigyes Speyerből egy uj 
szerkezetű könnyű lövegtalpat, Cranach Ulrich Hamburgból egy 
«oly hadi gepet, melynek segítségével 1000 gyalogos 3000 törököt 
könnyen megsemmisíthet», Cobino Girolamo Bresciából egy új 
szerkezetű ágyút stb. ajánlottak föl.2) A hadi tanács azonban, úgy 
látszik, nem sokat várt e találmányoktól; legalább nincs az iratok-
ban nyoma annak, hogy a találmányok valamelyike elfogadta-
tott volna. 

Az országtól várt szolgálmányok biztosítása s általában a 
háború előkészületeinek sikeresebb végrehajtására magyar terüle-

A csász. udv. hadi tanács jegyzőkönyve szerint. 1663. Exp. Nr. 328, 
pag. 71. Cs. és kir. hadi levéltár. 

2) U. o Nr. 228, pag. 107 és 205. 



ien kormánybiztosok neveztettek ki. A felső-magyarországi had-
szinhely számára Tárkányi István, Vas Márk és Kökény esdi Már-
ton.1) Souches táborszernagy a biztosokon kívül vezérkari szolgá-
latra alkalmas tiszteket kért még, továbbá orvosokat, egy jól fölszerelt 
patikát s végre a hadi pénztárba: pénzt. 

Az élelmezési szolgálat vezetésere Tárkányi kormánybiztos vál-
lalkozott, a ki egyszersmind a szekerekről is gondoskodott. Had-
táp végállomásnak Trencsén választatott. Itt készletben volt már 
100 hordó liszt, a Pálffy grófokkal szerződés köttetett 30,000 köböl 
gabona szállítására, a megye pedig ajánlkozott 500 mérő zab, to-
vábbá a szükséges bor, sör és hús beszerzésére.'2) 

Röviden említettük korábbi dolgozatunkban, hogy Souches 
hadtestéhez Bercsényi és Koháry csapatai is csatlakozandók voltak. 
Ujabbi adatainkból megtudjuk, hogy Bercsényi Miklós, ki 1663 
augusztus 17-én Forgách Ádám alatt a szerencsétlen véget ért pár-
kányi ütközetben mint törzstiszt vett részt, Érsekújvár eleste után 
a bányavárosi kerület végbeli csapatainak szervezésével bízatott 
meg, és azok ezredese lön. A megbízást huszár csapatok állítására 
1664 február havában nyerte s ez alkalommal csapata számára, 
mely egy 500 huszárból álló ezredet volt képezendő, havonkint a 
következő javadalmazás biztosíttatott: 

az ezredes számára hvai ... . . . 100 frt 
az alezredes « ... 50 « 
3 százados « á 25.— ... . . . 75 « 
5 hadnagy « á 16.—... ... . . . 80 « 
5 zászlótartó « á 4.— ... . . . ... 20 « 
500 huszár « á 4,—... ... 2000 « 

Összesen 2325 frt.3) 

Koháry István előbb csábrági és füleki kapitány volt, és 

U. o. Nr. 328, pag. 17. 
s) ü . o. Nr. 33, pag. 168. 
3) U. o. Nr. 328, pag. 345. Midőn Bercsényi huszárjait fölesketni 

akarták, ezek az esküt — azon czím alatt, hogy ez «nem szokás» — meg-
tagadták; később azonban az esküt az 1601 és 1603-ik évbeli capitulatiók 
alapján mégis letették. U. o. Nr. 328, pag. 190 és 288. 



1664 ápril 10-én neveztetett ki a császár által a Soucbes hadtesté-
nél beosztva levő magyar csapatok főkapitányának. 

Souche8 táborszernagy mellé mint császári biztos gróf Eothal 
János osztatott be, ugyanaz, a ki 6 évvel később a Wesselényi féle 
összeesküves bűnperében is mint császári vizsgáló biztos szerepelt. 

Eothal feladata egyátalán nem volt könnyű. A legelső nehezen 
megoldandó ügy volt n fővezér let kérdésé. Törvény szerint a magyar 
hadak a nádor parancsnoksága alatt kellett, hogy álljanak. Itt 
azonban a magyarok német császári csapatokkal voltak együtt 
müködendök. Már 1664 márczius 17-én utasítást kap tehát Rothal, 
miszerint a nádort capacitálja a felől, sőt még a gondolatnak se 
engedjen tért, ha az netalán mutatkoznék, hogy német császári 
csapatok magyar parancsnoktól függjenek; mert az még eddig soha-
sem történt meg, s az német császári tábornok által nem is fog soha-
elfogadtatni.1) 

A császári biztos erre ápril 5-én Teplitzböl jelenti, miszerint 
a fővezérlet ügyében tanácskozás fog tartatni, melyre Souches 
táborszernagyot, Koháry ezredest, továbbá Nyitra és Trencsénme-
gyék alispánjait hívta meg. Később, valószínűleg e tanácskozás 
után, Rothal azt jelenti, hogy legjobb volna, ha a nádort a császár 
Bécsbe hívatná, és az ügyet vele maga intézné el. Soncbes tábor-
szernagy egyébiránt kijelentette, miszerint a nádor irányában a 
kellő tisztelettel fog viseltetni. 

Megjegyzi továbbá a császári biztos, hogy a magyar kapitá-
nyok közül többen. így Csáky és Barkóczy a parancsnokIásra alkal-
matlanok (insufficient) s keri, hogy a kassai főkapitányság részéről 
Koháry Istvánon kívül, a ki már itt van, gróf Nádasdy Ferencz, 
Rákóczy Ferencz, Tököly István vagy Csáky István osztatnának 
be. Megemlíti ezenfelül, hogy a nemesi fölkeléshez mustra-biztosul 
gersei Petheő Zsigmond2) választatott; kapitányúl a felvidéki ne-
mességnél II. Bákóczy György özvegye Barkóczy Ferenczet, a 

*) Cs. udv. hadi tanács jegyzökönyve. 1664. Exp. Nr. 328, nag. 131. 
Nr. 97. 

2) Később aranygyapjas vitéz és onódi kapitány; 1666 szeptember 
25-dikén grófi méltóságot nyert. Udv. hadi tan. iratok. Nr. 57. 



papság és nemesség Kreziczky Györgyöt, a megyék pedig Suhaj 
Mátyást és Farkas Lászlót választották.1) 

A hadmüveletek folyama alatt élelmező biztosokúi a nádor 
által Berenyi és Kereszthury jelöltettek ki; Souches táborszernagy 
azonban ezeket — miután az illetők Nyitra környékén birtokosok, 
s e körülmény folytán némileg erdekeltek — el nem fogadta s he-
lyettök Ostrosich Mátyásnak biztosként való kirendelését kérte. 

Már Nyitra alól, ápril 22 én jelenti Souches Bécsbe, hogy a 
felső-magyarországi nemesség fölbuzdítására tíorri-1 mily utasítá-
sokkal küldte el, továbbá, hogy az élelmezés tekintetében Orics 
és Joanelli császári biztosokkal is érintkezésbe lépett, nemkülön-
ben hogy lépéseket tett arra, miszerint Barkóczy és Csáky csapa-
taikkal hozzá csatlakozzanak, hogy Petheö Zsigmond vice-gene-
rális Bákóczy özvegyének 2000 emberével és a parancsnoksága 
alatt álló 2000 végbeli huszárral Tokaj és Szatmá körűi helyez-
kedjék el, végre pedig hogy Kászonyit az erdelyi nemesség fölbuz-
ditására küldte ki.2) 

Nyitra megfigyelése különben már egy héttel az északi sereg 
megérkezése előtt. Joanelli kamara-gróf által, kit a bányavárosi 
főkapitányság küldött ide, kezdetét vette; a kamara-grói egyszer-
smind szemrevételezte a várat es ennek eredmenyéről Souches 
táborszernagynak jelentést tett.3) 

Nyitra ostromát illetőleg adataink új dolgot nem tudatnak; 
a vár bevélete után azonban Souches május 6-án jelentést tett 
Becsbe, és e jelentés 4) több érdekes részletet tartalmaz. 

így jelenti a táborszernagy, hogy a lövegeken kívül5) Nyitra 
várában 34 mázsa lőport, 3 mázsa kanóczot, 20 mázsa ólmot, 
300 drb. sáncz-szerszámot es 323 drb kézi gránátot talált. Jelenti 
továbbá, hogy a védőrségképen Spankau ezredes alatt visszaha-
gyott 800 főből 500 ment tényleg a várba, és pedig 200 Spankau 
es 300 Porcia-ezredbeli, míg 150 fő Szalakuszra, 150 pedig Nagv-

l) U. o. Nr. 187. 
s) U. o. Nr. 328, pag. 201. 
3) Cs. ós kir. hadi levéltár; hadi iratok, fasc. IV.—61, ápril 25-óről. 
4) Cs. udv. hadi tan. jkönyve. Exp. Nr. 30, pag. 231. 
') L. I I I . füzet 292. lap. 



Bodokra külömttetett ki. Hogy e kikülömtóseknek észak felé, tehát 
nem a veszélyes ersek-újvári, hanem az ellenkező irányban, mi 
czelja lehetett, azt a jelentésben föl nem leljük. A táborszernagy meg-
említi továbbá, hogy a várat helyreállítandó Spankau ezredesnek 
a legszükségesebb munkálatok foganatosítását megparancsolta es 
neki e czélra 1000 forintot adott át. Úgv véli azonban, hogy a tel-
jes helyreállítás több ezer forintba fog kerülni; számítása szerint 
mintegy 18—20,000 be. Szükséges azonkívül kőművesek és kőfa-
ragók küldése, a hadi szerek, nevezetesen a lőszer ts golyók kiegé-
szítésé. O maga is a működő sereg számára 200 mázsa lőport és 
300 gránát-golyót kér. 

Tudatja ezután, hogy a lévai vállalathoz a körűifekvő várak-
ból 4-00 morva gyalogost visz magával. 

A magyarokat illetőleg jelenti, hogy azok tulajdonkep pa-
rancsnok nélkül vannak, miután Koháry ezredes sokkal kevesebb 
erelylyel bír, semhogy tekintélyet föntarthatná; kívánatosnak 
tartaná egy erélyesebb magyar parancsnok kirendelését. A császári 
zsoldra toborzott 4000 magyar huszárból eddig csak 500 van a 
seregnél. A sereg nagy szükséget szenved császári törzstisztekben ; 
az egyetlen Holstein herczeg van itt, s ez is a vezérőrnagyi patens 
kiszolgáltatását kéri, a mit ő méltányosnak is tart. 

Ha Lévát beveszi, le fogja romboltatni. 
E jelentésre a bécsi udv. hadi tanács május 17-én felel,1) 

meghagyván, hogy a nyitrai vár erődítesei kiépítendők, a város 
azonban csak magyar módra palánkkal veendő körűi. Hogy a 
várba egy magyar kapitány is helyeztessék, a mint a nádor kívánja? 
azt a hadi tanács nem javasolhatja ; a 4000 magyar huszár szá-
mára a költséget, melyet a nádor sürget, legközelebb el fogjak 
küldeni. 

A többi pontokra, úgy látszik, külön válasz ment, mert itt 
érintve nincsenek. 

Soucbes táborszernagy Leva elleni hadműveleteit az ujabb ira-
tok sem derítik föl s csupán azon helyreigazítandó tényt találjuk, 
hogy a császári sereg a Garamon május 9-én kelt át.2) A hadsereg 

Cs. udv. liadi tan. jegyzőkönyve. Exp. Nr. 36, pag. 254. 
3) Cs. udv. hadi tan. jkönyvei Nr. 328, pag. 102. 



számerejét illetőleg Souches azt jelenti Bécsbe, bogy a császári gya-
logság száma 5093, a lovasságé 3000, a magyar lovasságé szintén 
3000 — tehát 1000 huszárral még több, mint a mennyit mi első 
dolgozatunkban fölvettünk. Azt mondja azonban a fővezér, hogy 
a császári gyalogságból csak 4808 fő tekinthető harczképesnek, s 
így utasítást ker, hogv e gyönge gyalogsággal a kitűzött felada-
tokra vállalkozhatik-e, miután attól tart, hogy az ellenség nagy 
számbeli túlerővel fog föllépni. Csáky és Barkóczy 4000 magyar 
huszárja felől meg mindig nem hall semmit s azt sem tudja, hogy 
a Morvaország és Sziléziából a magyar hadszínhelyre rendelendő 
csapatok hozzá fognak-e beosztatni, vagy sem. 

A Leva elleni további hadmüveletekre, valamint a zsarnóczai 
ütközetre vonatkozólag tehát első dolgozatunkat nemcsak hogy 
megváltoztatnunk nem kell, de sőt azt a cs. és kir. hadi levéltár 
adatai alapján majd minden irányban megerősítve látjuk. így 
Souches május 13-án1) kelt elhatározását a visszavonulásra, a ki-
térést Bakabányára, az élelmezes nehézségeit, Bercsényi visszaha-
gyását az érsekújvári törökkel szemben, a Heister hadtestére vo-
natkozókat stb. 

A zsarnóczai győzelem után, melyet a császár az összes tá-
borban álló csapatoknál ünnepélyesen kihirdettetett,'2) a bécsi hadi 
tanács újból alkudozott Wesselényi nádorral a magyar nemesi 
insurrectio hadba vezetése iránt; a nádor azonban föltételül kötötte, 
hogy Souches táborszernagy hadserege megerősíttessék és a nádor 
parancsnoksága alá helyeztessék. Ha ez meg nem történik, a nádor 
Lengyelországba megy fürdő-használatra. A hadi tanács május 
24-én Porcia grófnál tartott titkos üléséből ismét Bothalt külde 
a nádorhoz, hogy őt föltételeiről és különösen Lengyelországba 
távozásról lebeszelje, ha pedig a nádor mégis eltávoznek, akkor a 
nádori teendőket Rothal vegye át (?!).s) 

Souches táborszernagy a zsarnóczai győzelem után nem ment 

*) Az első dolgozatban, I I I . füzet 295. lap, nyilvánvaló sajtóhibából 
május 18. á l l ; a hiba kitűnik mindjárt a következő lapokon ; hisz maga a 
zsarnóczai ütközet május 16-án volt. 

a) Cs. és k. hadi levéltár, fasc. V—105. 
3) Cs. udv. hadi tan. jkönyvei. Exp. Nr. 32S, pag. 245. 



vissza a Vághoz, Heisterrel egyesülendő, mint azt első dolgozatunk-
ban véltük,1) hanem megmaradt Garam-Szt.-Keresztnél, s Heister 
hadteste itt csatlakozott hozzá; ugyancsak itt csatlakozott 6000 
főnyi magyar csapat is,2) bár az utóbbiaknak nagy része, miután 
a tábornagy tétlenül vesztegelt, lassanként ismét elszéledt. 

Június 6-án indult meg végre a sereg Garam-Szt.-Kereszt 
vidékéről — tehát nem a Vág mellől — és Léva alá menetelt, s 
Lévát junius 9-én körűizárta. Június 11-én kelt jelentéséből vehe-
tők ki ez adatok, melyben a táborszernagy egyszersmind arról is 
panaszkodik, hog\- 4 nap óta heves főfájással összekötött láz 
gyötri.3) 

Leva junius 24-en magát megadta s ez alkalommal a császá-
riak a várban 200 mázsa lőport, 300 mázsa ólmot, 2 mázsa kanó-
czot, 20 drb. különféle löveget, 400 mázsa sót es 1500 mérő gabo-
nát és lisztet találtak. A táborszernagy jelenti továbbá, hogy Léva 
várát nem fogja lerombolni, kéri Holstein számára, ki magát isme-
telve kitüntette, a vezérőrnagyi kinevezést, titkára Schops János 
részére pedig némi jutalmat (irgend eine Ergötzlichkeit).4) 

Kéri továbbá, hogy a Trencsénben levő raktárból 50 mázsa 
lőpor. 30 mázsa ólom és 10 mázsa kanócz szállittassék Garam-
Szt.-Keresztre, honnét majd ő elhozatja. Panaszkodik továbbá, 
hogy az áradások miatt nem mozoghat, hogy a huszárok egy 
része — fizetését meg nem kapván — elszéledt s kér ismét törzs-
tiszteket.6) 

Bothal ez idő alatt sikeresen járt el a Zólyomban időző ná-
dornál, a ki végre kijelentette, hogy nem megy Lengyelországba, 
hanem Kassára, hogy a nemesi fölkelés ügyét, mely sehogy sem 
akar haladni, előmozdítsa. Június 21—27-ig Rothal Besztercze-
bányán időzött, s innét teszi a javaslatot, miszerint a fölkelés egy 
részét, mintegy 10,000 főt, hozzáadva egy császári dragonyos és 
egy gyalogezredet, Kassa tájékán, vagy máshol össze kellene vonni, 

1) L. I I I . füzet 298—299. lap. 
*) Cs. udv. hadi tan. jkönvvei Nr. 328, pag. 248. 
3) U. o. Nr. 31, pag. 283. 
4) Cs. udv. hadi tan. jkönyvei. Exp. Nr. 63, pag. 201. 
3) Hadi levéltár, fasc. VI—7 Vs. 



mi Apaffynak elegséges ürügyet szolgáltatna, hogy területéről ki 
ne mozduljon.1) 

Első dolgozatunkban taglaltuk az okokat, miért ment az 
északi sereg Léva megvétele után, a hadmüveleteket félbesza-
kítva ismét a Vág melle vissza s fölemlítettük, hogy Souches magát 
Nagyszombatban gyógyíttatta. Baja súlyos lehetett, miután Leslie 
Montecuccolinak azt írta. hogy a táborszernagy heves láza következ-
tében az ő tevékenysegére e hadjáratban már alig lehet számítani.2) 

Június 28-án megköszöni Souches tábornagy a császárnak ama 
leereszkedését, hogy egeszségi állapota felől tudakozódott, egyúttal 
azonban keri serege megerősítését, pénzt, hogy pótlovakat vásárol-
hasson, továbbá hídanyagot és mesterembereket a hidak kezeléséhez. 
A törökök gyülekezesére és terveire vonatkozó adataink megerősí-
tést nyernek a hadi levéltár által, ujat azonban nem tartalmaznak. 

A magyar hadakat illetőleg fölemlíti Souches tábornagy 
Traunhoz július 14-én intézett levelében, hogy Koháry szívesen 
jönne, de csapatjai nincsenek fizetve, mert a 10,000 forintot, mely 
számukra utalványoztatott, Joanelli kamara-gróf lefoglalta, a Ber-
csenyi huszárai számára küldött pénzt pedig Rothal vitte magával. 
Tudatja továbbá, hogy a Heister és Breuner ezredekben betegseg 
pusztít, bogy a betegeket Trencsénbe, Nagyszombatba és Szakol-
czára szállíttatta, végre pedig, hogy miután a törökök Léva ellen 
indultak, ő mindent elkövet e hely fölmentesére.3) 

Valóban, Kohary már másnap, július 15-én, mint a sereg 
elövede, megindúlt Nyitrára. 

A hadműveletek lefolyását, és a lévai (szentbenedeki) csatát 
^letöleg a hadi levéltárnak is főokmánya Souches táborszernagy je-
lentése, s ezt használtuk mi is; e tekintetben tehát pótlásra szük-
ség nincs. 

Léva védelmezósóre nézve volna csupán megemlítendő, hogy 
Neuenthan Joachim, Mercy ezredbeli százados, a ki Lévát a törö-
kök ellen védelmezte, már igen nehéz helyzetben volt s ép a vár 
föladásáról gondolkozott, midőn a császári sereg a Garamnál meg-

*) Cs. udv. hadi tan. jkönyvei. Rothal jelentése 1 fí64 június 24-éről. 
a) Hadi levéltár, fasc. VII— i. 
3I Cs. udv. hadi tan. jkönyvei. Exp. Nr. 73. pag. 356. 



jelent. A rést, melyet Souches júniusban lövetett, a törökök meg 
akarták újítani, és két rohamot is intéztek e helyen, de mind a 
ketszer visszaverettek. Neuenthan ezután különösen attól félt, hogy 
az ellenség fölgyújtja a város palánkját, s evvel a várnak a város-
sal való összeköttetését lehetetlenne teszi. Szerencsére azonban ez 
meg nem történt. A törökök különben Lévát mindvégig, még a csa-
tát megelőző napon is, erősen szorongatták s fölhívták megadásra 
is; de Neuenthan ekkor már tudta, hogy a fölmentő sereg itt van, 
és semmiféle tárgyalásba nem bocsátkozott. A vár az ostrom által 
egyébiránt csak keveset szenvedett, s az ellenséges tüzérség által 
eszközölt rongálások kevés költséggel voltak helyre állíthatók. 

Souches tábornagy a császárhoz intézett jelentésében kerte, 
hogy a törökökön már nyert győzelmek kiaknázbatása vegett, de 
meg azért is, mert valószínűnek tartja, hogv Leva eleste és a szent-
benedeki vesztett csata hírere a nagvvezír tetemes erőket fog e 
hadszínhelyre rendelni, serege megerősítessék; kéri továbbá, hogy 
vitéz csapatai megjutalmaztassanak, hogy Léva vára, mely élelem-
mel csak 10 napra van ellátva, nagyobb készletekkel és száraz 
malommal láttassék el, jobban fölszereltessék s helyőrsége 2—300 
huszárral kiegészítessék. A cs. és kir. udvari hadi tanács e kérel-
meket és javaslatokat tárgyalta ugyan, de semmit sem határozott 
s meg kevésbbe cselekedett.1) 

Montecuccoli július 27-én szerencsekivánatait fejezte ki a 
császárnak Leva fölmentése és az északi sereg győzelme alkalmá-
ból, és jelenti, hogy a körmendi táborban ő is ünnepelyes hálaadó 
ünnepet rendelt.2) 

A szentbenedeki csata után az északi sereg Párkány ellen 
indúlt, de csak augusztus 1-en ert Párkányhoz. E hosszas késede-
lem nem állott összhangban ama gyorsasággal és következetes cse-
lekvésre való hajlammal, melyet Souches táborszernagy e hadjárat 
folyamán tanusitott. Magyarázatot e késedelmezésre ep oly kévéssé 
leltünk a forrásokban, mint a zsarnóczai ütközet után bekövetke-
zett tétlensegre. 

Ujabb adataink közt van egy, nem a bécsi hadi levéltárból; 

l) Cs. udv. hadi tau. jköuyvei. Exp. Nr. 75, pag. 357. 
Hadi levéltár ; íasc. VII—188. 



hanem a Magyar Nemzeti Muzeum levéltárából származó okirat, 
mely talán a párkányi vállalatra nézve némi magyarázatot ad. 

Souches tábornagy ugyanis még Léváról előterjesztést tesz a 
bécsi udvari hadi tanácsnak a párkányi híd és hídfő ellen inte-
zendő hadművelete tárgyában, és kéri miszerint több műszaki és 
tüzérségi fölszereléssel bíró ós néhány gyújtó hajó küldessek le a 
Dunán, az utóbbiak kiváltkepen a híd elrombolására. 

E kérelmet a hadi tanács teljesítette is; öt bregantine es ket 
gyújtó hajó küldetett Ehrlinger Lukács hajónagy parancsnoksága 
alatt Bécsből a Dunán lefelé, melyek Pozsony mellett július 29-en 
eveztek le. A hajók azonban csak Komáromig jutottak, s a hajó-
had itt megrekedt. Az okot e fönnakadásra alig tudjuk másban ke-
resni, mint abban, hogy a hajóhad csak augusztus első napjaiban 
ervén Komárom alá, itt már Párkány hevételéről, és az esztergomi 
híd elrombolásáról értesülvén, a tovább hajózást fölöslegesnek 
tartotta. 

A hajóhad tehát egyszerűen elkésett. 
De hogy Souches tábornagy e hajókra várt, ezt okmányuuk 

ketségtelenne teszi, a mennyiben benne július 31-éről a következő 
foglaltatik : Párkány ez idő szerint meg nem ostromoltatik; a tábor-
nagy a gyújtó hajókra vár, melyeket a híd elrombolásánál föl-
használni akar stb.1) 

Ez tehát némileg megmagyarázza a kesedelmet; de csak ne-
mileg magyarázza meg, és egyátalán nem menti. A tábornagy a 
bid elrombolását vegre hajók nélkül is végrehajtotta, s így azokra 
várni fölösleges dolog volt. 

Mentené a késedelmet e körűimeny akkor, ha Souches tábor-
nagynak Esztergom elfoglalása, annak vízen és szárazon való 
megtámadása lett volna czólja; bár még ez esetben is úgy véljük, 
hogy a közvetlen és gyors üldözés a török seregnek Párkánynál való 
megsemmisítését, sőt talán Esztergom elfoglalását is előidézheti vala. 

A hajókat tehát visszavitték Bécsbe, a tiszteket és hajós le-
génységet pedig elbocsátották. 

A párkányi eseményekhez okirataink szintén nem adnak 

*) Specificatio comitis Josefi Illésházi. Nemzeti Múzeum 105. Qu 
German. 



semmi újat. Souches tábornagynak a császárhoz intézett jelenté-
sebői azonban ki kell emelnünk azon részt, mely mintegy indo-
kolja azt, hogy miért nem mer ő Esztergom elfoglalására még csak 
gondolni sem. 

Már előbb nyomatékosan írja, hogy az Esztergomban levő 
törökök Párkány megvételét heves tiizelésók által igen megnehezí-
tették, és annyit lőttek, hogy szinte csodálatra méltó volt.1) 

Azután pedig folytatja. «Bizonyos híreket kaptam, hogy a 
nagyvezír Izmael pasát 12,000 főnyi hadtesttel útnak indította 
Esztergomba, a ki azután a Yácznál és Pestnél álló török, tatár, 
moldvai es oláh hadakkal, melyek száma legalább annyi, ha nem 
több, egyesülni és ellenünk támadni szándékozik. Az iránt sincs 
kétely, hogy az ellenség a Duna balpartján egy nagyobb sereget 
szándékozik összpontosítani, mire Budán egy jó híd áll rendelke-
zesére, de használhatja az esztergomi hidat is, melyet helyreállítani 
nem nehéz, miután a beépítésre elégseges hajóanyag áll a törökök 
rendelkezésére.»a) 

A tábornagy hírei, bár koraiak voltak, nagyjában mégis 
helyesek valának s beteljesedett ama sejtelme is, hogy az ellenség 
a Duna balpartján nagyobb sereggel fog föllépni, a mennyiben a 
nagyvezír a szt.-gotthárdi csata után valóban Esztergomnak tar-
tott, ott a Duna balpartjára átkelve, Érsekújvár alá vonúlt. 

De hát mi haszna volt a párkányi diadalnak, ha nem bog}' 
az ellenséget, de még a hidat sem semmisítette meg és a nagyvezír 
átkelése még csak késedelmet sem szenvedett. 

Párkány megvételével az északi hadsereg működése ugyan 
meg nem ert véget, de eredményeket többé el nem ért. Miután 
azonban ujabb adataink a sereg további magatartására is vonat-
koznak, czélszerűnek véljük első dolgozatunkat e tekintetben is 
kiegészíteni. 

Souches tábornagy a szétdúlt Párkányt sem föl nem epít-

*) De Souches tábornagynak az Ebed melletti táborból 1664 augusz-
tus á-án a császárhoz intézett jelentése. «Eine Salve folgte der andern den 
-ganzen Tag, und so scharff aus der Stadt und Festung Gran auf uns, dass 
•es zum Verwundern gewesen». 

s) U. o. 



tette, sem meg nem erősítette, sem meg nem szállta, s általában 
semmifele intézkedést nem tett arra, hogy az esztergom-párkányi 
híd újbóli kiépítése, a törököknek a Duna balpartjára való átkelése 
megakadályoztassék, vagy megnehezítessék. 

Az ebedi táborban töltött pihenő nap után a sereg, mely meg 
mindig 10,000 főt számlált, Komáromba menetelt. Miután a tábor-
nagy Komaromot élelemmel és minden egyéb szükségessel ellátta, 
augusztus 8-án a mai Bajcs tájékára vonult és Érsekújvárt meg-
figyelés alá vette.1) 

Augusztus 12-en Souches tábornagy betegséget gyógykezel-
tetendő Bécsbe ment, és a parancsnokságot báró Heister altábor-
nagynak adta át.'2) 

A törökök e közben helyreállították a párkányi hidat, s már 
augusztus 13-án torok tábor állott a Duna balpartján, a nagyvezír 
seregének a Dunán való átkeléset biztosítandó. 

E hírre Heister augusztus 18-án 4000 főnyi hadtestet 6 lö-
veggel küldött Párkányhoz, s azt a Dunán 5 gyújtó anyagokkal 
megrakott gályával, 5 naszáddal melyen hajdúk, és 4 más hajóval, 
melyen német katonák valának, kisértette, mely hajóhad 2 gyújtó 
hajót is vitt magával. Augusztus 19-én éjjel a császáriak megtá-
madták a törököket, miközben egy naszád elmerült és 100 janicsár 
elesett, de sem a törököknek a jobb partra való visszaszorítása, 
sem a híd elrombolása nem sikerült, s az egész expeditio eredmény 
nélkül tért vissza. 

Heister most Érsekújvárt körülzárta, mire az élelmi szerek a 
várban fogyni kezdtek. Heister megtiltotta a vár hódoltsági körle-
tében levő parasztoknak, hogy a várba élelmi szereket szállítsanak, 
s midőn tudomására jutott, hogy azok — bárha a törökök által 
kényszerítve — mégis vittek be elelmi szereket, a visszatérőket 
meglesetvén, elfogatta, 30-at közülök felakasztatott, 40-nek pedig 
orrát és füleit levágatta.3) 

*) Specificatio coniitis Illésházi és liadi levéltár fasc. VIII—4u2. 
Heister a szentbenedeki csatában kifejtett kitűnő működéseért bá-

rói rangra emeltetett. Cs. udv. hadi tan. iratai 1664 julius 24-dikérőL. 
1 19. szám. 

3) Hadi levéltár, fasc. VIII—115. 



A körülzárolás már a fentebbiek szerint se lehetett valami 
tökéletes, s nem tudjuk Heister barbár büntetését nem-e inkább sa-
ját emberei érdemelték meg, kik a felügyelet hanyag teljesítése 
folytán az élelem beszállítását lehetővé tettek, mint a szegény pa-
rasztok, kiket a törökök a szállításra fegyveres erővel kényszerítet-
tek, — de még jobban bizonyítja a körülzárás tökéletlenségét az, 
hogy augusztus 27-én a törökök a párkányi táborból 3000 főnyi 
segélyhadat és 500 szekér élelmi szert vittek be minden akadály 
nélkül Érsekújvárra.1) 

Augusztus 29-én megerkezett a nagyvezír főserege is Esz-
tergomba és Párkányra, ki a párkányi hídfőt is azonnal kiépíttette.2) 

Ugyan-e napon Heister seregével Gutánál átkelve, a Vág 
mögé a Csallóközbe vonult.3) 

Szeptember 5-én a nagyvezír egész serege a Duna balpartjára 
kelt át.4) 

A császári hadak vezerei most, a nagyvezír szándékai felől 
nem lévén tisztában, miután az érkezett hírek egy része azt mondta, 
hogy Léva visszafoglalása áll szándékában, más része szerint pe-
dig Morvaországba akar betörni, hadi tanácsot tartottak Pozsony-
ban, melynek eredménye az volt, hogy Montecuccoli tábornagy a 
császári fősereggel Pozsonyból Cseklészre vonult, Heister altábor-
nagy pedig arra utasíttatott, hogy magát a fősereggel való egyesü-
lésre készen tartsa. Ugyancsak bevonúltak szeptember 11-én a 
cseklészi táborba Nádasdy Ferencz, Batthiányi Pál és Ádám, to-
vábbá Eszterházy magyar hadai is, melyek a Vág felé tolattak előre. 

Szeptember 24-én Heister is egyesűit a fősereggel, mely a 
nagyvezír Párkány és Érsekújvár közt álló seregével szemben tét-
lenül vesztegelt. 

Szeptember 26-án végre megköttetett a vasvári béke, mely a 
háborút megszüntette, mire a törökök Esztergomba és Budára 
visszatértek, a császári sereg pedig szétoszlott. 

Most még csak a felső-magyarországi hadjárat hírneves veze-

1) Müller alezredes jelentése. Hadi levéltár, fasc. VIII—124. 
») U. o. fasc. VIII—21. 
s) U. o. fasc. VIII—124. 
A) U. o. fasc. IX—20. 



rére. De Souches Lajos tábornagyra vonatkozólag kell még néhány 
adatot pótolnunk. 

De Souches Lajos 1608-ban Kochelleben, Francziaországban 
született. Hazáját később elhagyva, az akkori szokás szerint kül-
földön keresett szolgálatot es szerencsét. Előbb Svédországba ment, 
hol honfitársa, Gardie gróf tábornok, neki előbb egy gyalog, majd 
egy dragonyos ezred parancsnokságát szerezte meg. 

Néhány evig maradt Svédországban, de összetűzvén Stahl -
bans svéd tábornokkal, leköszönt, és a tábornokkal megverekedett. 

Ezután Ausztrián át Olaszországba szándékozott menni, de 
Lipót, akkor még csak főherczeg, pártfogásába vette es rábirta, 
hogy a császári seregben vállaljon szolgálatot. Mint Brünn pa-
rancsnoka oly jelesen védekezett Torstensohn svéd hadai ellen, 
hogy a császár őt bárói rangra emelte, titkos tanácsossá nevezte ki, 
s neki Morvaországban több birtokot adományozott. 

Később Hatzfeld tábornok parancsnoksága alatt Lengyelor-
szágban harczolt, s résztvett 1657-ben Krakó ostromában. 

Tekintélye ezután mindinkább növekedett, kivált miután 
1661-ben a törökök ellen is szerencsésen működött. 

E hírneve szerezte meg neki 1664-ben az északi hadsereg pa-
rancsnokságát, melylyel hogy miként működött az előzőkből láttuk. 

«A császári Felséged által reám bízott hadakat e hadjáratban 
immár ötödször vezettem győzelemre, a miért a Mindenhatónak csak 
hálát adhatok!» E szavakkal fejezi be De Souches tábornagy az 
Ebed melletti táborból 1664 augusztus 2-án a császárhoz intézett 
harczjelentését. Mégis alig néhány héttel ez utolsó győzelem után 
köztudomásúvá vált, hogy a tábornagy az udvarnál kegyvesztett 
lett, és az északi hadsereg parancsnokságától megfosztatott. 

E különös és meglepő eseménynek oka az volt, hogy Souches 
tábornagy, a ki mint láttuk, kész volt magát a nádornak aláren-
delni, vonakodott Montecuccoli alatt vezényelni. Hogy ez az olasz 
tábornok iránt érzett ellenszenvnek, vagy valamely régebbi össze-
tűzésnek kifolyása volt-e, meg nem állapítható, de midőn a császár 
őt — egészsége helyreálltával — arra utasította, hogy a jövőben 
Montecuccolinak alárendelendő sereg parancsnokságát Heistertől f 
ismét vegye át, Souches fölmentését kérelmezte.1) Ujabb fölszólí-

*) Specificatio comitis Illésházi. Szept. 10. 



tásokra három ízben kerte fölmentéset, egyedül azon okból, hogy 
az «olasz» Montecuccoli közvetlen parancsnoksága alatt szolgálni 
nem óhajt. 

Erre következett be kegyvesztése és letétele a parancsnok-
ságról. 

A császár azouban a tábornagyot később, a háború után, 
ismét kegyeibe fogadta, es gróf Pucheim Adolf halálával Komá-
rom parancsnokságát ruházta reá, majd később a szlavóniai végek 
főkapitánya, azután pedig Bécs parancsnoka és a csász. udvari 
hadi tanács tagja lett. 

A Francziaország elleni haboruban 1674-ben a császári sereg 
parancsnoka volt, a Seneff melletti csatában; de hadműveleteivel 
a szövetseges spanyolok es hollandiak nem levén megelégedve, 
miután ezek — valószínűleg az öregsége folytán előállott — gyön-
gesége és lassúsága folytán kedvezőtlen viszonyba jutottak. 

A császár ennek folytán a parancsnokság alól fölmentette. 
Ekkor megindűltak ellene a vádaskodások, s végül már a 

francziákkal való egyetértórsel is gyanúsították (valószínűleg szár-
mazása révén), de működésre több alkalma már ugy sem nyílt. 

Souches tábornagy ezután visszavonúlva ólt morvaországi 
birtokain és 1682-ben, 74- éves korában halt meg. 

BÖNAI HORVÁTH JENŐ. 




