
XIII. FEJEZET. 

AZ ORSZÁG FÖLSZABADÍTÁSA A TÖRÖK IGA ALÓL. 

For rások : Kézikönyvek: Mint a X. fejezetben. Kútfők, monográfiák, érteke-
zések : A Thököly- és 7We%-irodalom, mint a XII . fejezetben. Sala-
mon F., Magyarország a török hódítás korában; Bethlen Miklós, ön-
életírás és Erdély története; Cserei Miklós, emlékiratai; Károlyi Sándor, 
önéletírása; Budavár visszafoglalásának irodalma: Rendkívül gazlag, 
úgy magyar, mint külföldi munkákban. Főmunka: Károlyi Árpád, 
Buda és Pest visszavívása 1686-ban. Ezenkívül nevezetesebbek: Majláth 
Béla, Buda visszavételének egykorú irodalma; Bubics Zsigmond, Cor-
naro Frigyes jelentései; Thaly KáJmán, Tüzes Gábor és a magyarok 
Buda ostromakor; Újhegyi, Budavár keletkezése és hadtörténelmi múl t ja ; 
Kriegsarchiv, Die Eroberung von Ofen, und der Feldzug gegen die Türkén 
1686 ; Némedy, Die Belagerung von Ofen im J. 1686 und 1849. Lothrin-
geni Károly, naplói; és még számos levelezés, napló, értekezés, bel- és 
külföldi. A török háborúra általánosságban; Theatrum Europseum ; 
Onno Klopp, Das Jahr 1683 und der folgende grosse Türkenkrieg; 
Böder, Des Markgrafen Ludvig von Baden Feldzüge wider die Türkén; 
Boethius, Triumph-leuchtender Kriegslielm ; Kriegsarchiv, Feldzüge des 
Prinzen Eugen von Savoyen (1697 tői kezdve). Magyar általános jellegű 
munkák nincsenek, de számos mű van egyes eseményekről, pl. Balássy 
(Eger), Dudáss és Balogh (Zenta), Szederkényi (Hevesmegye), Márky 
(Arad), Gömöry (Pétervárad), Fraknói (Nagyvárad) stb. Török források : 
Hammer-Purgstall, Geschiclite des osmanischen Beiches és Thury 
József Török írók (még befejezetlen). 

A török háború Buda visszavételéig. 

Az l( i83-ik évi hadjárat . A török birodalom Köprüli 
Mohammed és fia Köprülizáde Ahmed nagyvezírek alatt régi 
fényét látszott visszanyerni. Ez utóbbi leigázta Kandiát, mi Ibra-
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hini szultánnak nem sikerűit, elvette a lengyelektől Kameneczet 
és Pocloliát, Lipót császártól pedig Érsekújvárt és szent-gottliárdi 
veresége daczára a császártól a török birodalomra előnyös békét 
csikart ki. Utódja, a gőgös, de különben tehetségtelen, részeges, 
Kara Musztafa, támaszkodva e sikerekre és a Thököly által török 
támogatás mellett kivívott előnyökre, elliatározá, hogy Lipót csá-
szár ellen még a béke lejárta előtt nagy hadjáratot indít, melynek 
főczélja a császár fővárosának, Bécsnek elfoglalása leend. E mel-
lett Kara Musztafa, még azon titkos czélt is egyesíté a hadjárattal, 
hogy az ennek folyamán megfogyott janicsárokat, kik az udvar 
fölött immár tűrhetetlen módon hatalmaskodtak, a hadjárat után 
eltörli s így a szultánt a janicsárok és az ezekre támaszkodó ulemák 
hatalma alól fölmenti. 

A háborút a nagyvezír már az 1682-ik év folyamán nagy 
gonddal előkészítette s az 1687-ik év tavaszán IV. Mohammed 
szultán Drinápolyban 250,000 főnyi, 300 ágyúval ellátott óriási 
hadsereg fölött tartott szemlét, mely ugyanezen év május havában 
érkezett Nándorfehérvár alá. Itt a szultán Kara Musztafa nagy-
vezírt szeraszkierré nevezvén ki, átadta neki a próféta zászlóját, 
maga pedig visszatért Konstantinápolyba. A nagyvezír junius 7-én 
Eszékre érve Caprara Albert császári követet hadizenettel bocsátá 
vissza Bécsbe. 

Ugyancsak eszéki táborában fogadta a nagyvezír Thököly 
Imrét, ki mint hajdan Szapolyai János és János Zsigmond Szu-
lejmán elé, most nagy fénynyel a nagyvezír üdvözlésére sietett s 
vele olykép állapodott meg, hogy míg a török sereg a Duna jobb 
partján, Thököly a fölkelő hadakkal a Duna bal partján nyomúl 
Bécs alá. Apaffy Mihály erdélyi fejedelem, minden szabadkozása 
daczára, a hadjáratban való részvételre kényszeríttetett és hadai-
val a fősereghez volt csatlakozandó. 

Lipót császár, midőn Caprara jelentéseiből a török háború 
kikerülhetetlen voltát látta, egyrészt a pápa közbenjárásával 
XIV. Lajos franczia királyt semlegességre bírta, ki ennek folytán 
Thökölyt sem támogatta többé, másrészt 1683 márczius 31-én 
szövetséget kötött Szobieszky János lengyel királylyal, a ki a 
császárt, a hadi költségek megtérítése fejében 40,000 főnyi lengyel 
sereggel ajánlkozott támogatni az esetre, ha a török csakug}Tan 



Bécset támadná meg. A német birodalomból a bajor és szász vá-
lasztók és a többi német fejedelmek is segítséget, támogatást 
ígértek. 

Magyarországon Eszterházy Pál nádor a főurak részéről 
5000 főnyi sereg kiállítására vállalkozott, márczins 18-án pedig 
kibocsátotta emlékezetes fölhívását a nemzethez, melyben prófétai 
szavakkal mondja: «Eljött az ideje édes hazánk felszabadulásának 
a pogány járma alól, ragadjon tehát mindenki fegyvert stb.». 

A császári hadak fővezérletét Lipót császár sógorára, Loth-
ringeni Károly herczegre bízta. A fősereg, mely 28,000 fő gyalo-
gosból és 14,000 lovasból állott, Köpcsénynél gyülekezett; ezen-
kívül Schulz tábornok alatt Morvaországnak Thököly ellen való 
födözésére a Közép-Vágnál 8000 fő, az Alsó-Yágnál Eszterházy 
Pál nádor alatt 5000 fő, Batthiányi Kristóf alatt Győr és Kör-
mend közt 6000 fő, Herberstein tábornok alatt a Muraközben 
4000 fő, végre Erdődy Kristóf bán alatt Horvátországban szintén 
4000 fő állott. Az összes rendelkezésre álló erők száma tehát 
körülbelül 70,000 fő volt. 

Lothringeni Károly herczeg a május hó 4-én Köpcsényben 
a császár által megtartott hadi szemle után a fősereggel Komárom 
felé nyomült elő, s Szőnynél szállott táborba. A nádor és a magyar 
urak sürgősen kérték, hogy a fősereg Esztergomot vagy Érsek-
újvárt visszafoglalja: a herczeg Esztergomot szemrevételezte, 
de úgy vélvén, hogy annak megvétele nagy nehézségekbe ütköz-
nék, az Esztergom felé megindított hadak május 31-én Szőnybe 
visszatérvén, Komáromnál a Duna bal partjára keltek át és junius 
3-án Érsekújvár alá szállottak. A császári sereg azonban csak 
néhány napig időzött Érsekújvár alatt s mihelyt hírét vette, hog}' 
a török sereg Eszékre érkezett, a megkezdett ostromot félben-
hagyva, a Dunán ismét átkelt s a Bábavonal mögött foglalt állást; 
de itt is csak addig maradt, míg a török sereg nem közeledett, s 
ekkor, jidius 1-én, Mosonyon át Bécsbe ment s itt ismét a Duna 
bal partjára kelve át Jedlerseenél ütött tábort, hogy a lengyel és 
német birodalmi hadak csatlakozását is bevárja. A herczeggel 
együtt vonúlt vissza Schulz hadteste is a morva határra. 

A nádor és a magyar főurak kétségbeesve látták, hogy a csá-
szári hadsereg Magyarország területének megvédésére egyetlen 
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embert sem koczkáztat s csupán Bécs az, és az örökös tartományok, 
melyeket védelmez; nehogy tehát birtokaik a török és Thököly 
hadai által tűzzel-vassal elpusztíttassanak, inkább Thökölynek hó-
doltak. így meghódolt Batthiányi Kristóf, Széchy, Draskovicli 
országbíró stb., a nádor pedig keserű és szemrehányó levélben 
kérte a császárt, engedje meg, hogy helyéről távozzon, mert kü-
lönben — hódolni nem akarván — a nádori méltóság csúfságára 
Thököly fogságába kerül. 

Mert a török bár igen lassan, de feltartóztathatatlanul nyo-
mult elő, feldúlván, elpusztítván az országot. Székesfehérvárott 
egyesűit a nagyvezír Murád Ghiraj tatár klián és Ibrahim budai 
vezírpasa hadtesteivel, s miután Veszprémet, Tatát és Pápát 
megvette, a fősereggel Győr alá szállott s ennek külvárosait föl-
gyújtatta. A tatárok ezután a Duna és Lajtha közti területet 
pusztították egész a Fertőig, egy mellékoszlop pedig megvette 
Pannonhalmát, mely szintén feldúlatott. 

A nagyvezír Ibrahim budai pasa hadtestét Győr alatt hagy-
ván, julius 5-én tovább nyomúlt Bécs felé s miután 7-én Petronell 
mellett a tatárok a császáriak egy utócsapatát szétverték, a török 
hadak, osztrák területre lépve, Bécset julius 14-én a Duna jobb 
partján körülzárták. Lipót császár Bécset már julius 7-én elhagyta 
és az udvarral Linczbe távozott. 

Thököly Imre Eszékről visszatérve egyesítette hadait a nagy-
váradi és az egri pasák dandáraival, és azután e közel 30,000 
főnyi sereggel akadálytalanul vonúlt át Felső-Magyarországon s 
miután neki az északnyugoti megyék is meghódoltak, megszállotta 
Nagyszombatot és julius 26-án Pozsonyt, miután pedig biztosai-
nak majd az egész Dunántúl Sopronnal, Kőszeggel stb. meghódolt, 
Lipót császár egész Magyarországból jóformán csak Győrt és 
Komáromot bírta. 

Thököly Pozsony város megszállása után a pozsonyi várat is 
ostromolni kezdé és hajóhíd építéséhez fogott. De ekkor Lothrin-
geni Károly julius 28-án Pozsony ellen előnyomulván, egy had-
osztálya a városba behatolt, a várat az ostrom alól fölmentette és 
a félig kész hidat fölgyújtotta. A herczeg ez idő alatt seregével 
Lamácsnál állott, de midőn Thököly Pozsonyban levő dandárát 
megsegíteni akarta, ő is előnyomúlt és Thököly seregét julius 



29-én Cseklész előtt megverte, mire Thököly Nagyszombatra vo-
núlt vissza. Thököly és a pasák most, a herczeg távozása után 
Morvaországba törtek be, de miután ugyanekkor Szobieszky János 
lengyel serege közeledett, Thököly ismét Nagyszombatig, majd 
egész a Vágig húzodott vissza. 

Apaffy Mihály erdélyi fejedelem dandára julius 8-án indúlt 
el Apahidáról, augusztus 13-án érkezett Győr alá, 19-én a Lajtha 
mellé az osztrák határig. Innét csak maga a fejedelem ment Bécs 
alá, hogy Kara Musztafa nagyvezirnél tisztelegjen, kinek rendele-
tére ezután csapataival együtt ismét Győr alá tért vissza és Ibra-
him budai pasával együtt a Bécsnél bekövetkezett döntésig Győr 
alatt maradt. 

Kara Musztafa nagyvezir Bécs elleni vállalata nem sikerűit. 
Két havi sikertelen ostrom után, mely alatt Bécset Stahremberg 
Rüdiger vitézül védelmezte, a törökök szeptember 12-én Szobieszky 
János lengyel király, Lothringeni Karoly herczeg, a szász és bajor 
választófejedelmek 70,000 főnyi, ezek közt 34,000 lovassal és 
170 löveggel biró, egyesült serege által megveretvén, rendetlen 
futásban menekültek Győrre. Itt néhány napig időzvén, a nagy-
vezír Apaffyval együtt Buda felé indúlt; Apaffyt a nagyvezír Biánál 
október 9-én bocsátotta el, mire ez rögtön hazatért. 

A szövetséges hadakból a német birodalmiak egyrésze haza-
ment, a bajorok és lengyelek azonban a hadjárat folytatására 
megmaradván, a sereg már szeptember 18-án Bécs alól fölkere-
kedett; a jobb part szörnyű elpusztulása folytán itt meg nem ma-
radhatván, a lengyel király és Lothringeni Károly herczeg szep-
tember 24-én Pozsonynál a Duna bal partjára keltek át és októbei 
2-án Komáromhoz érkeztek. 

Az itt megtartott hadi tanács Párkány megvételét határoz-
ván el, a lengyel király a gyalogságot és tüzérséget meg sem várva 
rögtön fölkerekedett és október 6-án már Párkány alatt állott 
Ámde a nagyvezír visszavonulás közben Kara Mohammed, az ú 
budai vezírpasa alatt tetemes csapatokat küldött Párkányba, hog> 
a szövetségesek előnj^omulását megakadályozza és ez az októbei 
7-én vívott harczban a lengyeleket vissza is verte, mely alkalom 
mai azok 2000 embert vesztettek. Október 8-án azonban Lothrin 
.geni Károly herczeg serege is megérkezvén, a szövetségesel 
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28,000 főt állíthattak a budai pasa 16,000 embere ellenében. 
A döntő csata október 9-én vívatott és a törökök teljes vereségé-
vel végződött. A híd a tömegesen menekülő törökök alatt leszakadt, 
mire Lothringeni Károly azt öt ágyúból kartácscsal lövette, Badeni 
Lajos herczeg pedig bevette rohammal Párkányt. A törökök több 
mint 9000 főt vesztettek és 20 ágyút. Thököly a párkányi csata 
alatt Léva tájékán állott, de mivel a lengyel királylyal alkudozá-
sokat folytatott, a törököt nem segítette. 

Lothringeni Károly herczeg október 13-án a Dunán Eszter-
gom fölött új hidat veretvén, seregével átkelt és Esztergomot 
október 21-én körülzárta. Az ostromzárt Buda felé Mercy tábor-
nok, Thököly ellen Szobieszky fedezte. A vár lövetése október 24-én 
kezdődött, másnap már megvétetett a viziváros, október 27-en 
pedig maga a vár is kapitulált. 

Esztergom megvételével a fő hadműveletek véget értek. 
A lengyelek hazakészültek, de még útközben a velők menetelő 
Dünewald császári tábornok hadával egyetemben megvették Thö-
kölytől november 10-én Szécsényt, 24-én Késmárkot, deczem-
ber 9-én Kis-Szebent és 11-én Lőcsét. 

A császár a győzelmes hadjárat után hajlandó volt ugyan 
a magyarok sérelmeit orvosolni, annál is inkább, mert a magyar 
főurak, kik a hadjárat elején úgyis csak az oltalom hiánya és a 
töröktől való félelem miatt pártoltak Thökölyhez, túlnyomó nagy-
részben s velük 17 megye és 12 királyi város, a király hűségére 
visszatértek, de Thökölyvel, ki fejedelmi czímet és a 13 északkeleti 
megye birtokát követelte s föltétlenül meghódolni nem akart, az 
alkudozásokat megszüntette. 

Thököly pártja ennek fotytán ismét csak a régi kuruczokra 
olvadt le és maga Tokajba, majd Nagyváradra húzódott vissza. 

Az l(»84-ik évi hadjárat . Hadműveletek a törökök ellen. 
A császár az 1684-ik évben Buda és Eszék visszavételét tervezte, 
mi annál is inkább igért sikert, mivel a portának Velencze is ha-
dat izent, Apaffy Mihály fejedelem pedig titkos egyezményben 
magát semlegességre kötelezte. Miután azonban a német biroda-
lom részéről ez évben tetemesebb segély várható nem volt, Lipót 
a császári sereget igyekezett növelni, és jól fölszerelni. A császári 
fősereg, mely a törökök ellen működendő volt, 40,000 főre emel-



tetett, közte 15 000 lovas, ezenkívül pedig Leslie és Schulz altábor-
nagyok alatt, a drávamelléki és felső-magyarországi hadművele-
tekre egyenkint 8000 főnyi sereg állott készen. 

A Lothringeni Károly herczeg által vezetett fősereg, mely 
Yág-Sellye tájékán gyülekezett, junius 13-án kelt át Esztergom-
nál a Dunán és Visegrád alá szállott, mely alig néhány napi 
ostrom után junius 18-án megvétetett. 

Ezalatt az új szeraszkier, az aleppói Musztafa pasa 15,000 
főnyi előhada Budára érkezvén, a Lothringeni herczeg, miután 
hátát már Visegrád ostroma alatt erős tatár csapatok veszélyeztet-
ték, junius 17-én pedig Esztergomban hagyott hadát meg is támad-
ták, visszament Esztergomba és itt újból a Duna bal partjára kelve 
át, Vácz ellen menetelt. Musztafa pasa a budai, temesvári, egri és 
boszniai pasák alatt 15,000 lovast és 3000 janicsárt küldött, mely 
sereg Vácztól északra állást foglalva, a császáriaknak a nagy-
marosi szorosból való kibontakozását igyekezett megakadályozni. 
A junius 27-én kifejlődött csatában azonban a törökök megveret-
tek, s 3000 főnyi veszteség után Vácz és Pest felé menekültek; 
erre Vácz rövid lövetés után megvétetett. 

A herczeg ezután tovább menetelvén, junius 30-án a törö-
kök által fölgyújtott és elhagyott Pestet megszállotta. Miután 
a törökök a hajóhidat a budai oldalra vonták, a császári 
sereg ismét Váczra ment vissza és a Szigeten át a Duna jobb 
partjára kelt át. Szent-Endrénél vett táborában támadta meg 
a császári sereget julius 10-én Musztafa pasa, de visszaveretett 
és hadaival Budától délre Érdnél (Hamzsabégnél) foglalt figyelő 
állást. 

A császári hadak július 14-én tehát végre Buda alá szállot-
tak, mely Ibrahim Sátán (vagy Ördög) pasa alatt 10,000 főnyi jeles 
török csapat által védelmeztetett. 

A magyar nemesi fölkelés ez idő alatt 15,000 főnyi szám-
erőben gyülekezett össze, melyből a nádor 3000 fővel Érsekújvárt 
vétette körül, 2000 a Bába-vonalat védelmezte, 2000 a Dráva mel-
lett működő sereghez vonult, míg 8000 fő július 18-án a Budát 
ostromló sereghez csatlakozott. Már a következő napon résztvet-
tek a magyar hadak a Víziváros ellen intézett rohamban, mely 
fényesen sikerült s a török a A'izivárost 1200 főnyi veszteség után 
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elhagyta; de elhagyta a szent-gellérthegyi faerődöt is, melyet 
szintén császári csapatok szállottak meg. 

Miután Musztafa pasa az ostromló sereget állásából gyakran 
nyugtalanította, Lothringeni Károly herczeg a pasát július 22-én 

'Érd (Hamzsabég) mellett megtámadta és a csatában, melyben 
kiváltképen az Eszterházy János győri alkapitány által vezetett 
magyar huszárok tűntek ki, teljes győzelmet aratott fölötte; a tö-
rök lovasság egyharmada a harcztéren maradt és az egész tábor 
a szeraszkier nagy zászlójával együtt a győzők kezeibe került. 

Buda csak ezután volt teljesen körülzárható és az ostrom 
teljes erővel folytatható. Ámde a védők szívóssága egyrészt, a 
támadók tervtelen kísérletezése másrészt, melyhez betegségek és 
élelmezési nehézségek is járultak, az ostromot sikertelenné tették 
s bár szeptember 11-én Miksa Emánuel bajor választó az ostromló 
sereget 8000 fővel szaporította, s bár szeptember 23-án Musztafa 
pasának az ostromlók ellen intézett támadása visszaveretett, a 
felére leolvadt császári sereg az ostromot október .31-én megszün-
tetni kényszerűit s november 3-án Esztergomba vonúlt vissza. 
A szövetséges sereg Komáromban föloszlott, a magyar fölkelő ha-
dak hazatértek, a császáriak pedig téli szállásokra vonultak. 

Musztafa pasa ugyanezt tette, de előbb még visszavette 
Váczot. 

A drávamelléki hadműveletekre kirendelt Leslie altábor-
nagy Herberstein és Erdődy bán hadaival julius 10-én a szlavó-
niai Verőczét zárta körül s miután a fölmentésére érkezett két 
török dandárt Slatina mellett megverte, a vár július 25-én capi-
tulált. Leslie ezután Turanovácz melletti táborából portyázó had-
viselést folytatott, megverte augusztus 15-én a szlavóniai pasa 
Hamzsabégről visszatérő dandárát Brezniczánál s számos kisebb 
helyet foglalt el. 

Mozgalmasabb volt ennél a Thököly ellen folytatott had-
járat. Thököly már az év első napjaiban körülzárta Ungvárban 
Homonnaj't, Barkóczyt s más urakat, a kik Thökölytől elszakad-
ván, bosszújától kellett hogy tartsanak; midőn azonban a lengyel 
király ez urakat pártfogása alá vette, Thököly az ostrommal föl-
hagyott. A Thököly támogatására érkezett tatár had, kuru-
czokkal együtt megostromolta Szatmárt, midőn pedig ezzel 
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nem boldogultak, a kuruczok Nagy-Károlyt foglalták el. Midőn 
a lengyelek végkép kivonultak, Thököly mintegy 10,000 főnyi 
k u r u c z - t a t á r sereggel a Szepességbe ment, visszafoglalta Kés-
márkot és ostrom alá vette Kis-Szebent, melyet szintén megvett. 

Még egy ideig foglalt Thököly. így junius 10-én elfoglalta 
Barkóczy várát: Csicsvárt, Homonnay Zsigmond halála után 
pedig az újból ostrom alá vett Ungvárt; de egészben véve a 
sikerek ideje lejárt. 

A felső-magyarországi császári hadtest, parancsnokának, 
Schulz János tábornoknak betegsége miatt nem működött 
eddig s csupán a bányavárosok védelmére szorítkozott. Midőn 
azonban Schulz julius végén fölgyógyúlt, a támadó hadműve-
leteket e hadtest is megkezdte. Míg Thököly híveivel Kassán ta-
nácskozott, Schulz és a vele egyesült Barkóczy Ferencz vissza-
vették augusztus végén Késmárkot, szeptember 8-án pedig 
Kis-Szebent. Thököly ellenök Eperjes alatt 7000 főnyi kurucz 
sereget gyűjtött, de Schulz és Barkóczy szeptember 16-án jól 
eltitkolt és ügyesen végrehajtott éjjeli menettel váratlanul az 
Eperjesnél gondtalanul álló Thököly hátában termettek, és a 
meglepett kurucz sereget szétverték. Thököly Regéczre menekült, a 
győzők kezében hagyva nyolcz ágyút, 1000 szekeret, sőt még saját 
sátrát is, drága ruháival, ezüstjével stb. Schulz és Barkóczy meg-
vették ezután szeptember 28-án Bártfát, majd Makoviczát (Zbo-
rót), a Rákóczy-család várát, Sztropkót és Dunajeczet (Nedeczet), 
midőn pedig Schulz még további erősbitéseket kapott, november 
7-én Thököly egyik főerőssége : Eperjes alá szállott. De Tunyogi 
Sámuel jól védelmezte a várost és Schulz, miután lőszere, élelme 
fogyatékán volt, az ostromot november 24-én félbeszakítani volt 
kénytelen. 

Thököly ezután bomladozó pártját már alig volt képes össze-
tartani s mindinkább közeledett a bukás felé. 

Az l<»8í>-ik évi hadjárat. A császári vezérek ugyanazok, 
mint a megelőző évben: a főseregnél Lothringen, a Dráva mellé-
kén Leslie, Felső-Magj'arországon Schulz. A császári hadak szám-
ereje a magyar nemesi fölkeléssel együtt, melynek ereje 25,000 főt 
meghaladott, 64,000 fő volt; ehhez a nyár elején 33,000 főny 
birodalmi sereg érkezvén, a császár közel 100,000 főnyi jelenté-
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keny erő fölött rendelkezett. Ily körülmények közt természetes, 
hogy a porta békeajánlatai, melyeket előbb Apaffy erdélyi fejede-
lem útján, majd közvetlenül a budai pasa által tétetett, el nem 
fogadtattak; a bécsi udvar most már még csak fegyverszünetet sem 
fogadott el és el volt határozva a háborút a végletekig folytatni. 

A fősereg hadműveleteit csak julius elején kezdte meg, midőn 
többszörös szemrevételezések után végre julius 7-én Érsekújvár 
alá szállott. 

Érsekújvárt Heissler csapatai már a tél folyamán körülvették 
és élelmezését a szerdár csak Thököly segítségével volt képes végre-
hajtani. Lothringeni Károly herczeg a Nyitrát Újvár alatt és fölött 
áthidaltatván, a várat teljesen körülzárta és a két éjszaknyugati 
(Forgách és Cheh) bástyát lövetni kezdé. A várat 3000 főnyi török 
védőőrsége vitézül védelmezte és az ostromot gyakori kirohaná-
sokkal zavarta. 

A magyar hadszínhelyre szeraszkierré kinevezett Sátán Ibra-
him pasa, a mult évben Buda védője, Érsekújvár ostromáról érte-
sülve sietett seregével Buda felé. Julius 22-én 9000 főnyi janicsár 
osztály jelent meg Visegrád előtt, hogy a császáriakat ennek 
hadostroma által Újvár alól elvonja. A császári fővezér azonban 
Visegrád ostromát nem tartotta eléggé fontos oknak arra, hogy 
Újvárt otthagyja, minek folytán Bischofshausen őrnagy a várat, 
miután 700 főnyi őrsége 130 főre olvadt le s egy akna fölrobba-
nása az ivóvíztől megfosztotta, augusztus 4-én föladni volt kény-
telen. A törökök ekkor a várat alapjában szétrombolták. 

Ibrahim pasa látva, hogy Visegrád ostromával czélját el 
nem éri, a török fősereggel még Visegrád eleste előtt Esztergomot 
fogta ostrom alá. Julius 31-én a janicsárok megszállották a 
Szt.-Tamás-hegyet és a következő napon a 45—50,000 főnyi török 
sereg Esztergomot körülzárta. Lothringeni Károly herczeg tartott 
attól, hog}r az aránylag gyönge vár a török kezébe eshetne, miért 
is elhatározá, hogy Caprara tábornagyot 15,000 emberrel az 
ostrom folytatására Újvár alatt hagyva, a szeraszkiert Esztergom 
alatt csatára kényszeríti. 

A császári sereg tehát augusztus 7-én mintegy 45,000 fővel 
elindúlt Komáromija, átkelt a következő napon a Duna jobb part-
jára, és augusztus 10-én Nyerges-Újfaluig, 11-én pedig a Táth 



melletti mocsarakig menetelt. Ibrahim pasa 10-én Eszter-
gom vívásával fölhagyva, szintén a táthi mocsarakig nyo-
mult elő s az ellenséges seregek most néhány napig tétlenül 
állottak egymással szemben. Végre Lothringeni Károly her-
czeg, hogy a törököket a mocsarakon való átkelésre bírja, 
augusztus 15-én megkezdte visszavonulását. E csel használt, 
mert a szeraszkier 42,000 főnyi seregével csakugyan átkelt a mo-
csarakon; de midőn augusztus '16-án hajnalban a mocsarakon 
túl kifejlődött, nemcsak egy gyönge hátvédet, hanem az egész 
visszafordúlt és harczkészen álló császári sereget látta maga előtt, 
még pedig ágyulövésnyi távolságban. A döntésnek tehát be kelle 
következni. 

A támadást a törökök kezdték meg, valamennyi első vonal-
ban álló ágyújokból össztüzet adva, mely után a török lovasság 
a Lothringeni herczeg által vezetett jobb szárnyra rohant; de úgy 
ezen, mint a bal szárny ellen intézett roham visszavettetett, mire 
az egész császári sereg támadólag előnyomúlt és a törököket heves 
puska és kartácstűzzel árasztván el, oly sikeresen támadott, hogy 
rövid idő múlva a török hadak futásban voltak. 

A herczeg most átkelt a mocsarakon és a török sereg egész 
táborát és ostromkészletét elfoglalta; 24 ágyú, 16 mozsár, 150 
lőszerkocsi, 50 zászló és tömérdek hadiszer lőn a császáriak zsák-
mánya. A törökök 1500 halottat hagytak a csatatéren, míg a csá-
száriak csak csekély veszteséget szenvedtek. A zsákmányból Esz-
tergom újra fölszereltetett és élelemmel is dúsan elláttatott. 

A császári sereg ezután 17-én Nyerges-Újfalura, 18-án Szőnybe 
és 19-én Komáromba tért vissza, hol már azon örvendetes hír 
várta, hogy Érsekújvár augusztus 19-én capitulált. 

Miután híre jött annak, hogy a szeraszkier 30,000 fővel a 
Dunán átkelve Vácznál áll, Lothringen a fősereggel, melynek 
ereje most már 56,000 fő volt, Vácznak menetelt; de Ibrahim 
pasa nem várta be, hanem Váczot fölgyújtva, s a pasákat kerüle-
teikbe bocsátva, serege maradékával Budára vonúlt vissza. Erre a 
császári sereg is visszatért Érsekújvárhoz, hol a sereg szétoszlott. 
A birodalmi liadak hazatértek, Caprara hadteste Felső-Magyar-
országba, Mercy dandára Szolnok felé küldetett. 

A Leslie által vezetett déli hadsereg fővállalata Eszék meg-
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rohanása volt, melyet a szeraszkiernek Esztergomhoz történt el-
vonulása után augusztus 13-án hajtott végre. Leslie elfoglalta a 
várost és elégette az eszéki hosszú hídnak jobb parti részét; a 
többi részek fölgyújtása nem sikerűit, valamint kudarczot vallott 
a vár ellen megkísérlett rajtaütés is, mire Leslie visszavonúlt. 
Ugyanazon időben, míg Leslie Eszékkel próbálkozott, Erdődy 
horvát bán betört Boszniába, s 4000 főnyi hadával a Száván át-
kelvén, megtámadta Dubicát; bár a várost fölégette, a fölmentő 
török hadat pedig megverte, a vár elfoglalása nem sikerűit; 
ugyanily csekély eredménynyel járt egy későbbi kirándulása is. 
Yalamivel többet ért el Herberstein, ki elfoglalta Novi várát, több 
más kisebb erőddel és megverte Ibrahim pasa visszavonuló hadá-
nak egy osztályát Valpónál. 

Mindezeknél jelentékenyebb volt a felső-magyarországi had-
seregnek Thököly elleni hadjárata. 

Schulz tábornok a telet a Szepességen és a b nyavárosokban 
töltötte, de már kora tavasszal fölkerekedett Bártfához, s miután 
Thököly, kinek egy hada Miskolcznál a csetneki és szendrei kapi-
tányok által megveretett, a Tisza mögé vonúlt, május 2-án ostrom 
alávette Ungvárt, hol Galambos Ferencz parancsnokolt. Galambos 
keményen tartotta magát és Schulz, kinek hadát Vay, Ottlyk ós a 
munkácsiak is háborgatták, ezenkívül pedig úgy ostromszerekben, 
mint élelemben is hiányt szenvedett, május 22-én az ostromot 
megszüntetni kényszerűit. A visszavonulásnál a Petrőczy alatt 

. egyesült kuruczok utóhadát Szent-Mihálynál megverték, de 
Schulz azután junius elején mégis elfoglalta Krasznahorkát. 

Julius hóban Thököly ügye még rosszabbra fordúlt, mert 
Ibrahim pasa, a szeraszkier, a végbeli csapatokat Esztergomhoz 
vonván, Thököly teljesen támogatás nélkül maradt, míg Schulz 
ereje 4000 magyarral együtt mintegy 15,000 főre emelkedett. 
Schulz ennek folytán julius 21-én ostrom alá fogta Eperjest, 
hol Feldmajer Simonés Szenczy István 17<>0 főnyi védőőrséggel 
rendelkeztek és a környékbeli nemesség és a városi polgárok által 
hathatósan támogattattak. Az ostrom ennélfogva majd két hóig 
húzódott s csak midőn a nagyvezír esztergomi vereségének és 
Érsekújvár elestének híre érkezett, adták föl a polgárok Eperjest, 
melyet a császáriak szeptember 13-án szálltak meg. 



Még szeptember havában elfoglalta Schulz Tokajt, Barkóczy 
Ónodot, míg Wallis gróf dandára hatalmába kerítette N.-Kállót, 
Kis-Várdát, Szerencset. 

A bécsi udvar most már Thököly követeit elutasította s 
minden további tárgyalást megszakított. 

Az érsekújvári táborból Felső - Magyarországba küldött 
Caprara hadteste október közepén ért a hadszínhelyre és Schulz-
nak Sárospatakot ostromló hadosztályát is magához vonván, Kassa 
alá szállott s azt október 15-én körülzárván, ostromolni kezdé. 

Thököly Imre sorsa ugyanezen napon, midőn fővárosát a 
császári hadak körülzárták, végzetes fordulatot vett. Sátán Ibra-
him szeraszkier a táthi csata után még sokkal inkább sürgette a 
béke megkötését, s miután ebbeli törekvései sikertelenek valának, 
Thököly letartóztatásával akart a bécsi udvarnak kedveskedni. 
A végrehajtást Ahmed nagyváradi pasára bízta, ki Thökölyt magá-
hoz híván, a szerencsétlen fejedelmet október 15-én elfogatta, 
vasra verette és még azon éjjel Jenő várába szállíttatta. 

Thököly elfogatásának hírére Kassa, melyet eddig Thököly 
legjobb hívei, Faigel Péter, Géczy István, Keczer András, Petne-
házy Dávid, Tunyogi Sámuel stb. szívósan és sikeresen védelmez-
tek, abbahagyta a védekezést és október 25-én meghódolt. A vé-
dők közül többen, így Petneházy is, császári szolgálatba állottak. 
Ezután rövid napok múlva meghódoltak Szádvár, Sárospatak, 
Regécz, Ungvár, hol a Füleknél elfogott Koháry István rabosko-
dott s november 5-én már csak Munkács vára, melyet a hős lelkű 
Zrínyi Ilona, Thököly neje védett, daczolt a császári fegyverekkel. 
Caprara tábornagy a várat körülzárta és egész télen át megfigye-
lés alatt tartotta. 

Caprara hadaival együtt távoztak Érsekújvárról Mercy és 
Heissler tábornokok dandárai Szolnok felé, melynek török őrsége az 
ostromot meg sem várta, hanem a várat november 12-én kiürítvén 
a Tiszán át elmenekült. Ezután Eger alá szálltak a császári vezé-
rek, de itt hadaikat élelmezni nem bírván, az ostromot nyolcz nap 
múlva megszüntették és Arad felé meneteltek, hol meglepő táma-
dással deczember 9-én úgy a palánkot, mint a várat megvették és 
tetemes eleség-készletet zsákmányoltak. Ezután Mercy hadai is 
téli szállásokra vonultak. 
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Szt.-Jobb. 

Az l(»80-ik év i hadjárat . A viszonyok a császárra 
nézve ez évben is kedvezőek maradtak. Francziaország sem-
leges maradt, a német fejedelmek a török háborúra hadjutalé-
kaikat kiállítani ígérkeztek, sőt még a brandenburgi választó-
fejedelem, ki 8000 főnyi válogatott sereget ígért, továbbá Svéd-
ország és Oroszország is csatlakozását jelentette. A külföldi, német, 
franczia, angol, spanyol, olasz, svéd stb. nemesség pedig tömege-
sen készült a császári zászlók alatt a török ellen küzdeni. Végre 
pedig a bécsi udvar Apaffy Mihály erdélyi fejedelmet is szövetsé-
gébe vonta, ki a császári hadakat és azok hadműveleteit támogatni 
ígérkezett. 

Ezzel szemben a török kormány tetterejét a rémület meg-
bénította, a végbeli pasákat és csapataikat a lehangoltság kerítette 
hatalmába, mely a török hadaknak nemcsak vállalkozó szellemére, 
de vitézségére is fölötte hátrányos befogással volt. A szultán Sátán 
Ibrahim pasát Érsekújvár elestéért, a táthi csatavesztésért és miután 
Thököly elfogatása folytán Kassa és a Thököly-várak a császár 
kezébe kerültek, a magyarok pedig tömegesen meghódoltak, a 
fejedelem elfogatása által elkövetett ballépés miatt is, megfojtatta, 
Thökölyt pedig fejedelemségébe visszahelyezvén, szabadon bocsá-
totta. De az új szerdárnak, Szulejmán pasának nem bocsáthatott 
oly erőt rendelkezésére, melylyel a császári seregekkel szembe-
szállhatott volna. 

A császári hadak számára megállapított hadműveleti terv 
előbb Székesfehérvár visszavételét tervezte, de azután a császár 
utóbb mégis Budának, az ország fővárosának felszabadítását hatá-
rozta el. 

A császári sereg hadműveleteit azonban megelőzte Thököly 
Imre támadása, mely Caprara hadtestét nagyobb tevékenységre 
ösztönözte. Thököly február 1-én érkezett Nagyváradra, hol a pasa, 
hogy neki az elfogatásért elégtételt szolgáltasson, fejedelmi fény-
nyel fogadta. Thököly előbb Erdélynek fordúlt, de mivel az erdélyi 
nemesség hozzá nem csatlakozott, ellenben híre jött, hogy Caprara 
hadteste Nagyváradhoz közeledik, ide visszatért. Caprara 4000 főnyi 
német és a Petneliázy által vezérelt 3000 főnyi magyar haddal 
csakugyan Nagyváradnak tartott, megszállta február 9-én Szt.-
Jobb várat, mely három nap múlva meghódolt. Thököly nemcsak 
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hogy ezt meg nem gátolhatta, de sőt csekély török-tatár hadával, 
mert magyar már alig állott zászlói alatt, Biharból egészen kiszo-
ríttatott és Temesvárra vonúlt. 

Caprara ezután Munkács alá tért vissza. De a vár hős védő-
asszonya, Zrínyi Ilona visszaverte a császári vezér rohamait, meg-
akadályozta a vizes-árok lecsapolását, midőn pedig a tavaszi áradás 
a császáriak ostrom-munkálatait megsemmisítette, Caprara az 
ostromot ápril 27-én megszüntette és Munkácsnál csak némi 
lovasságot hagyván a megfigyelésre, hadtestével a Buda ellen 
készülő fősereghez indúlt. 

Thököly Imre szívesen vitt volna nejének segítséget, de föl-
kelésre buzdító szavaira már senki sem hallgatott, a szerdár pedig 
nemhogy segítette volna, de sőt ellenkezőleg ő várt Thökölytől 
támogatást. A legközelebbi napok megmutatták, hogy bizony együtt 
sem sokra mennek. 

Április közepén ugyanis a szerdár Tliököly hadát magához 
rendelte Szegedre, hogy Mercy altábornagy Szolnoknál álló had-
teste ellenében együttesen támadjanak. Ámde Mercy megelőzte 
a szerdárt és 5000 főnyi hadával meg Petneházy csapatait is 
egyesítvén, április 23-án Szegedre menetelt, hol a törökök még 
mindig csak készülődtek. A hadtest élén menetelő magyar lovas-
ság meglepte április 24-én a tatárok táborát és azokat visszaűzte; 
Thököly hada és a törökök egy 2000 főnyi dandára sietett a tatá-
rok támogatására, de ez meg a császáriakkal találta magát szem-
ben, melyek egy osztálya Heissler alatt még hátukba is került, 
míg oldalról Petneházy magyarjai támadtak. így három oldalról 
megtámadva, a török had nagy része elveszett, a többi Szeged felé 
menekült. Miután azonban a császáriak és a magyarok a futa-
modókat nyomban követték, a törökök a kapukat bezárták, mire a 
künnrekedtek felkonczoltattak. Thököly maga is csak nehezen 
menekült át a Tiszán. 

Thököly a szegedi vereség után Vajda-Hunyadra ment, hol 
Apaffyval kezdett alkudozni, közben hadat is gyűjtvén; de az 
erdélyi fejedelem junius 2-án váratlanúl megtámadtatta és Erdély-
ből kiűzte. Apaffy hadai megütköztek még Sclierffenberg altábor-
nagy császári hadával is, a ki Kolozsvárba és Dévába császári 
őrséget akart vetni, a mi iránt az alkudozások még folyamatban 
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voltak és a császári tábornokot Szt.Benedeknél meg is verték; 
de később Scherffenberg N.-Szeben mellett ütközetet nyert és a 
két várat azután meg is szállotta. 

Thököly ezután 1690-ig, a mikor újból, még pedig mint a 
török által kinevezett erdélyi fejedelem léj> föl, szerte bolyongott 
hol az országban, hol a török táborban, de cselekvésre — a törö-
kök folyton tartó vereségei miatt — alkalmat többé nem talál. 
Bukott nagyság volt, a ki többé senkire sem volt veszélyes s a kinek 
a török sem vehette hasznát. 

B u d a v i s szavéte le 1686-ban. A császári és német biro-
dalmi sereg gyülekezése Párkánynál május 20-ára volt meghatá-
rozva és még két nappal e határidő előtt a terv az volt, hogy a ba-
jor választó-fejedelem serege Székesfehérvárt ostromolja, a császári 
sereg pedig egyszerűen az ostrom födözésére szorítkozik. 

Lothringeni Károly herczeg, a kiszemelt fővezér, e hadmű-
veleti tervvel semmikép sem értett egyet s bár nehezen, de végre 
mégis kivitte, hogy Fehérvár ostroma elhagyatott és a császár az 
egész egyesült erőnek Buda visszavételére való alkalmazását ren-
delte el. 

A császári sereg ennek folytán junius 12-én a Dunán átkel-
vén, annak jobb partján, Miksa Emánuel bajor választó-fejedelem 
pedig, kinek serege Komáromnál állott, ugyanezen napon a Duna 
bal partján indúlt lefelé. 

A császár a hadműveletekre ezúttal több mint 100,000 fővel 
rendelkezett; nevezetesen : császári hadak 52,000 fő, bajorok8000, 
brandenburgiak 8000, szászok 5000, svábok 4000, frankok, raj-
naiak, svédek egyenkint 1500, magyarok 24,000 fővel. Buda 
ostromára mindazonáltal egyelőre a császári hadsereg létszáma 
42,260, a bajor választó seregének létszáma pedig 21,850 főben 
állapíttatott meg, mi 64,000 főt tesz ki. 

Scherffenberg Erdély ellen működő 12,000 főnyi (e közt 
2000 magyar), továbbá Caprara tábornagy, illetőleg ennek beteg-
sége folytán Caraffa Antal altábornagy tiszavidéki 10,000 főnyi 
(e közt 6000 magyar, Barkóczy Ferencz felsőmagyarországi fő-
kapitány hadai és Thököly kuruczai Petneházy Dávid és Gombos 
Imre ezredesek vezérlete alatt) hadtesteinek rendeltetése az volt, 
hogy a török haderőt más irányban lekötvén, Budától elvonják. 



Miután azonban e hadtestek később szintén Buda ostromához 
vonattak, a magyarok száma a főseregnél már beosztva levő ma-
gyar csapatokkal és az önként csatlakozó magyar nemesekkel 
Buda alatt mintegy -15,000 főre rúgott. 

A fővezérek mellett kiváló szerep jutott Buda ostromában : a 
császári seregnél Stahremberg Rüdiger, Caprara, Dünnewald és 
Mercy, a bajor választó seregnélBadeni Lajos, Serényi, Savoyai -Tenő 
tábornokoknak, a magyarok közül Pálffy, Eszterházy, Csáky, Koháry, 
Battyányi, Petneházy stb. tábornokoknak, illetőleg ezredeseknek. 

Buda erődítései az alsó városból és a várból állottak, ezen 
belül mint menedékhely a várpalota szolgált. Az alsó városból a 
várba a Duna felől a konstantinápolyi vagy Vizi-kapun, északról 
az esztergomi vagy Bécsi-kapun, nyugatról a Fehérvári-kapun, 
délről a Palota-kapun át lehetett jutni. Az erődítések részletezé-
sébe nem bocsátkozhatunk, de azok némileg az ostromot föltüntető 
mellékletből kivehetők. 

A török védőőrség Abdurrahman, vagy rövidebben Abdi 
pasa alatt mintegy 10,000 főnyi számerővel bírt, melynek azonban 
csak mintegy kétharmada volt harczedzett csapat; az ágyúk száma 
megközelítette a 200-at. A parancsnok bár 70 éves, de nagy erélyű, 
jeles, vitéz férfiú volt, ki magát csak nem rég a lengyel Ivamenice 
védelménél kitűntette; s az utolsó budai pasa méltó ellenfele volt 
a keresztény hadaknak. A vár fölszereléséről, lőszerrel és élelem-
mel való ellátásáról idejekorán gondoskodott és a védő intézkedé-
seket is körültekintéssel, ügyesen tette meg. 

Junius 17-én a bajor választó elsőnek érkezett a fővároshoz 
a Duna bal partján és meglepő támadásával Pestet még az nap 
birtokába kerítette. Lothringeni Károly junius lS-án ért Buda alá 
« miután O-Budánál a Dunán hidat veretett, a várostól északra 
szállott táborba. 
;> A fővezérek abban egyeztek meg, hogy a Lothringeni her-

czeg Budát észak felől, a bajor választó pedig dél felől fogja meg-
támadni. Ehhez képest a választó-fejedelem seregét junius 21-én 
a Szent-Gellérthegy déli lábához vezette. A lovasság Pálffy tábor-
nagy alatt a Sárvíz felé küldetett, hogy a takarmányolást meg-
könnyítse és Székesfehérvárt megfigyelje. Bottyán János eszter-
gomi kapitány szétvert junius 19-én egy Budára igyekvő 500 főnyi 
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török lovas csapatot, 20-án pedig elfogta a budai törökök hárem-
jét a Csepel-szigeten, miután az 1000 főnyi kíséretet megsemmi-
sítette és a török bárkákat hatalmába ejtette. 

A vár lövetése megkezdődvén, a Víziváros körfalában hamai 
rés lövetett, minek folytán junius 24-én a Víziváros a császáriak 
kezébe került. 

A török védő-őrség néhány kirohanása után, melyek közt a 
julius 9-ki volt a legjelentékenyebb, julius 13-án komoly harczra 
került a dolog, a mennyiben a fővezér az aknák által megrongált 
középrondella ellen rohamot rendelt ; ez azonban nem sikerűit és 
a császáriak 600 főnyi veszteséggel verettek vissza; de 800-nál 
több volt a sebesültek száma, s a halottak és sebesültek közt az ön-
kéntesek sorából számos európai főnemes. 

Julius 22-ike nevezetesebb eseményt hozott. A törökök haj-
nalban a déli oldalon a palota mellől kirohanván; a szászok né-
hány ágyúját és egy mozsarát beszögezték; e kirohanás vissza-
veretvén, a lövegekből és a mozsárból a szögek eltávolíttattak. 
Midőn a helyreállított mozsárból az első lövés tétetett, iszonyú 
dördülés reszkettette meg a levegőt; a talaj megingott, a Duna 
hullámai kicsaptak és az egész környéket pokoli gőz és füst tölte 
be, melyet a nap és szél csak egy óra múltán távolított el. Ekkor 
látták, hogy a mozsár lövedéke a palotában levő fölőportárba csa-
pott, hol 8000 (mások szerint 12,000) mázsa lőpor robbant föl. 
A palotának egy egész sarka szét volt zúzva és leomlott, a vár két 
helyen égett, a Duna felőli várfalon 100 lépés hosszú rés volt sza-
kítva, egy bástya egészen leomlott; 1500 török férfi és nő lön a 
robbanás áldozata. 

Lotliringen herczeg a következő napon Abdurrahman pasát 
a vár föladására hívta föl; de az nemcsak hogy a követet e l u t a s í -

totta, hanem két nap múlva még kirohanást is intéztetett, mely a 
brandenburgiaknak jelentékeny veszteségeket okozott. A robbanás-
okozta károk a falakon már ekkor kijavítva valának. 

E napokban érkezett híre, hogy Szulejmán nagyvezír fők-
mentő sereggel közeledik Budához. Ez a herczeget arra indította, 
hogy a vár ellen julius 27-én általános rohamot intézzen. Miután 
a Sárvíznél levő lovasságot további 20 század huszárral megerő-
sítette és Caprara tábornagy hadtestét is a budai oldalra, a nagy-
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vezír közeledési vonalán előre rendelte, a rohamot 12,000 ember-
rel délután 4 órakor végrehajtotta. Gróf Eszterházy János 2000 
magyar hajdúval a Duna felől, a robbanásokozta rés felé támadt, 
hogy a törökök figyelmét és erejét idevonja. Az északi oldalon 
6000 császári és brandenburgi támadt; és pedig Schöning a bran-
denburgiakkal a Bécsi kapu-rondella és a bal courtina, Stahrem-
berg a császáriakkal az esztergomi rondella és a mellette levő 
courtina ellen. A bajoroknál Serényi a Palota-oldal ellen 4000 em-
berrel intéztette a rohamot. 

A roham annyiban sikerült, hogy a brandenburgiaknál be-
osztott győri magyar hajdúk egyik zászlótartója a courtina falára 
följutván, a magyar nemzeti lobogót föltűzte, mire a rések álta-
lános lelkesedés közben úgy a brandenburgiak, mint a császáriak 
által elfoglaltattak, míg a bajorok a Palota-bástyát ejtették hatal-
mukba. A dunai oldalon a hajdúk roppant sokat vesztettek, s bár 
a falakra föl nem jutottak, támadásuk az északi és déli oldalokon 
végrehajtott rohamot nagy mértékben megkönnyíté. A rohamok 
a szövetségeseknek 5000 emberébe kerültek; a magyar hajdúk 
egyedül 600 íőt vesztettek; a törökök vesztesége mintegy 2500 
fő volt. 

A herczeg a pasát újból fölhívta a megadásra, de ezúttal is 
sikertelenül; Abdurraliman az esetre volt hajlandó Budát átadni, 
ha Lipót császár ez áron a portával hosszabb békét köt. E föl-
tételt Lotliringen el nem fogadhatta s így a küzdelemnek tovább 
kellett folynia. A szövetségesek hatalmukba ejtették a külső védő-
müvek némely részeit, de maga a vár még szilárdan állott. 

A nagyvezír serege folyton közeledvén, Lotliringen herczeg 
kénytelen lön egy circumvallatio-vonalat építeni, mely délen a 

i; y-ijorok tábora mögött a Dunánál kezdődött, a Gellérthegy 
v >« Sashegy közti nyergen és a Svábhegy egy részén át vonúlván, 

Józsefhegy tájékán északon ismét a Dunához ért. A kikülöní-
i tett csapatok, a lovasság kivételével, e vonalon belül a táborba 

rendeltettek. 
Az augusztus 3-án megkisérlett újabb általános roham nem 

vezetett sikerre s alig hogy a szövetségesek a nagyvezír ellen tett 
biztosító intézkedéseiket befejezték, alighogy a csapatok új helyei-
ket elfoglalták, augusztus 8-án a Kamara-erdő északi szegélyén és 
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a promontori Sashegyen megjelentek a nagyvezír seregének Sátán 
pasa által vezetett előcsapatai, melyeket azonban Batthyányi 
Ádám gróf 2500 magyar huszárral visszaűzött. 

Augusztus 10-én a várbeli törökök, fölbátorítva a fölmentő 
sereg megérkezése által, a Palota-oldalon kirohantak és a vívó-
árkokban meglepett szászokat visszanyomták, de különösebb ered-
ményt el nem értek. Ellenben a magyar huszárok az újból elő-
tolakodó törököket augusztus 11 -én Promontornál ismét vissza-
vetették. Ugyané napon vonúlt be a táborba Petneházy 800 huszár-
ból álló ezrede, továbbá Koháry István és Balassa Gábor alatt 
még 2200 magyar huszár. 

Lothringeni Károly herczeg augusztus 12-ére új általános 
rohamot tervezett, de a nagyvezír serege Promontor felé előnyo-
múlván, a rohamot el kellett halasztani. Szulejmán pasa két ízben, 
augusztus 13-án és 14-én, mindkét alkalommal teljesen harczra 
fejlődve, hatolt előre egész a szövetségesek circumvallatio-vona-
láig. De csupán a második napon, augusztus 14-én támadt ko-
molyan, s ekkor is csak egy 8—9000 főnyi válogatott hadtesttel, 
mely északra elkerülve, abiai földeken át a «Nagy Szénazúg» »-nak 
tartott, Petneházy huszárjait visszanyomta, majd Lodron hor-
vátjait is megfutamítá s Petneházy ezredét körülfogta. E válsá-
gos pillanatban Mercy tábornok, az itt vezénylő Dünnewald 
altábornagy parancsára, a segélyre érkezett két német és a Ber-
csényi huszárezreddel a Széchényi hegy délnyugoti lejtőjéről a 
törökökre rohant s azok első harczvonalát a janicsárok tüzelése 
daczára visszanyomta. Erre Petneházy is támadásba ment át, s 
követve a Lothringen által újabban küldött ezredek által, Dünne-
wald egész ereje a törökre rontott s a török hadtestet, melyből/ 
több mint 2000 elesett, 500 elfogatott, egész a nagyvezír seregéit a 

űzte, vágta. .loy 
A diadal hírére föllelkesült hadakat Lothringen hercz- . 

most a nagyvezír ellen vezette, de az a támadást nem várta be -
bal szárnyának a Dünnewald hadtesttel folytatott rövid tartamú 
lovas harcza után Tétény, Török-Bálint felé visszavonúlt. Úgy lát-
szott, hogy a nagyvezír Buda fölmentéséről egészen lemond, mert 
seregével a legközelebbi napokban Székesfehérvárra húzódott 
vissza. 



Augusztus 20-án azonban ismét törökök mutatkoztak a lát-
határon. De mielőtt még a dolog kipuhatoltatott volna, egy erős 
török lovasdandár, mintegy 2000 fő, mind lovasitott janicsárok, 
Budakeszin át a Lipótmezőnek kerülve, a Szt.-Pál völgy mentén 
sebes vágtában előrerohant, s daczára a gyorsan elősiető csapatok 
tüzelésének, karddal való támadásának, előőrsökön, circumvallatio-
vonalon, gyalog- és lovas csapatokon halálmegvetéssel áttörve, a 
Fehérvári kapunak tartott s a mi belőle megmaradt, az a várba 
be is jutott. De bíz az kevés volt, 4—500 fő, annak is fele sebe-
sült, harczképtelen; de a vállalkozás gyönyörű volt, érdemes arra 
a tiszteletre, melyben a vitézséget becsülni tudó Abdurrahman 
pasa részesítette. A pasa ugyanis személyesen, díszben fogadta 
őket s üdvlövéseket tétetett tiszteletükre. 

A nagyvezír e kisebb vállalattal egyidejűleg általános táma-
dást szándékozott a szövetségesek ellen intézni ; S3regével déltáj-
ban fel is fejlődött, de midőn a szövetségeseket harczkészen latta, 
támadni nem mert és visszavonult. 

Az ostrom is valamivel előbbre jutott az által, hogy a bajo-
rok augusztus 23-án a várpalota egy részét hatalmukba ejtették; 
de ez mégis csak kevés eredmény volt s bizony még távol voltak 
attól, hogy a várba behatoljanak. 

Augusztus 29-én a nagyvezír két oldalról is megkisérlé, 
hogy Buda várába erősbitést vessen; az egyik, 3000 főnyi lovas 
csapat, O-Budán át a Duna-rondella felé, a másik a Szt.-Pál völ-
gyön át a Fehérvári kapu felé igyekezett a várba jutni. De ezúttal 
nem volt szerencséjük s a várba egy ember sem jutott be. 

A fősereg is megjelent ismét a bajorok előtt, de csak néhány 
ágyúlövést tett s midőn látta, hogy a szövetségesek nemcsak harcz-
készek, de sőt Pesten és a hajóhídon át még további erősbítéseket 

yernek, (ez Scherffenberg erdélyi hadteste volt), ismét vissza-
múlt. 

Az augusztus 31-én megtartott haditanács az ujabb általá-
nos rohamra szeptember 2-ikát tűzte ki, s a roham ezúttal utolsó 
vala. A császári sereg (Í000, a bajor választó 3000 embert rendelt 
a rohamra, mely szeptember 2-án d. u. 5 órakor indíttatott meg. 
Az Esztergomi rondella közelében harczba lépő három oszlop 
közül előbb a két szárnyoszlop hatolt be, mire a középső oszlop 
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m a rondellát hatalmába ejtette; a brandenburgiak betörtek a Bécsi 
kapunál s miután a hős védő, Abdurrahman pasa, lelkét vitézei 
élén kilehelte, Buda vára 145 évi szolgaság után fölszabadult. 

A nagyvezír serege ekkor jelent meg ismét a Kamara-erdő 
előtti magaslaton, de látva, hogy Budavára lángokban áll és a 
keresztények kezébe esett, nyomban visszafordúlt s erősítéseket 
hagyván Székesfehérvárban, Eszékre vonúlt vissza. 

Az egykorúak különös dicsőséget kerestek abban, hogy szen-
vedett veszteségeiket letagadták. így a császári kútfők szerint Buda 
visszavétele (természetesen csak a szeptember 2-iki roham) nekik 
összesen csak 200 főnyi, a bajoroknak csak 100 főnyi veszteséget 
okozott. Ha csakugj^an így volt, úgy a «véres viadalok», «iszonyú 
küzdelmek)* nem egyebek üres dicsekvéseknél, vagy pedig a Vesz-
teségek csekély száma hazugság. A törökök vesztesége e napon 
2000 főre tétetik. A zsákmány természetesen jelentékeny volt; e 
közt 215 löveg, tetemes eleség és lőszerkészlet. 

Lothringeni Károly herczeg Budát helyőrséggel ellátva, 
parancsnokáúl Bed: tábornokot nevezte ki, elrendelte a legszük-
ségesebb javításokat és szeptember 6-án a nagyvezír üldözésére 
indúlt. De ez csak Tolnáig folytattatott, hol a herczeg Badeni Lajos 
őrgrófot 6 gyalog- és ugyanannyi lovasezreddel, továbbá Eszterházy 
és Barkóczy huszárjaival a Dráva mellékére rendelvén, a sereg a 
Duna bal partjára kelt át és visszament Pestre. A szászok, bran-
denburgiak és a svábok már előbb elváltak és hazamentek ; októ-
ber 2-án egy 7 gyalog- és 11 lovasezredből, Barkóczy ós Csáky 
huszárjaiból álló hadtest La Verne altábornagy vezetése alatt Sze-
ged visszavételére ment, a sereg fenmaradt része ezután október 
19-én Pestre érkezvén, a gyalogság Budán maradt, a lovasság 
Esztergomon át téli szállásokra vonúlt, a herczeg pedig Bécsbe 
utazott. 

Egész irodalma keletkezett már ama kérdéseknek, mily részt 
vettek a magyarok Budavár visszavételében és kik voltak az elsők 
a vár falain ? Hogy Magyarország, fővárosának a török uralom 
alól való fölszabadításában, nem vehetett oly részt, mint az őt a 
dolog természeténél fogva megillette, az az ország sanyarú viszo-
nyaiból, melyekbe több mint másfél száz évi szakadatlan küzdelem 
után jutott, könnyen magyarázható ; az ország nagy része hódoltsági 



terület volt, Erdély és a kapcsolt részek a török által földúlva, 
fejedelme lekötve valának ; de még a királyi részekben is nyomor, 
inség, pusztulás jelölte az utakat, melyeken akár török vagy tatár 
hadak, akár császári zsoldosok haladtak. A nemesség birtokait 
vesztve, nagyobb erejű haddal föl nem léphetett, a hajdúkat nem 
volt a ki összetartsa, fegyelmezze, a császári vállalatok iránti 
lelkesedés pedig csak lassan terjedt; hisz a magyar igazában nem 
is tudta, örüljön-e a császári fegyverek győzelmein, melyek nyo-
mán a reactio, a magyar-üldözés járt, vagy inkább búsuljon? 

E szomorú viszonyok daczára, mint korábban fölemlítettük, 
a Budát ostromló császári táborban közel 15,000 főnyi magyar 
csapat volt, mi Lothringeni Károly seregének majd egyharmadát 
tette s hogy e magyar hadak nem voltak tétlenek, Bottyán János, 
Pálffy János, Eszterházy János, Serényi Károly, Batthyányi 
Ádám, Barkóczy Ferencz, Petneházy Dávicl, stb. tevekenysége 
fényesen igazolja. Batthyányi Ádám támadásai a török fölmentő 
sereg ellen augusztus 8-án és 11-én, Petneházynak Mercy-vel 
végrehajtott rohama augusztus 14-én, Eszterházy János hajdúinak 
rohama julius 27-én a dunai oldalon stb. Buda ostromának jelen-
tékeny tényezői valának, nem is számítva, hogy sokan a magyar 
szerzetes-tüzér, Tüzes Gábor, lövedékeinek tulajdonítják a többek 
közt a julius 22-iki nagy robbanást is. 

Hogy kik voltak a szeptember 2-iki rohamnál az elsők a vár-
falakon, az beigazolva egyátalán nincs, a mint hogy azt, miután a 
roham nagy tömegek egyszerre való benyomulásával történt, iga-
zolni nem is lehet. Hogy Petneházy, Fiáth, Bamocsaházy, Pech-
man stb. ott voltak-e az elsők közt? az elsőről tagadják, a többi 
háromról állítják: lehet, hogy így volt, lehet, hogy nem; azt most 
200 év után bajos igazolni. 

Kétségtelen azonban az, hogy a magyarok Bucla ostromá-
nál való szerepléséről jogunk van büszkén megemlékezni; sokan 
voltak ott a magyarok közül, nagyok és kicsinyek s küzdöttek leg-
alább oly nagy, de bizonyára még nagyobb vitézséggel, mint az 
idegenek. 

1681 
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Kosztajnicza, 

Pécs, 

1 

Simontornya, 
Pécs. 
Siklós, 

Kaposvár. 
Szigetvár, 

Eger. 

Szeged. 

A dunántú l i és t i szamel lék i hadjárat 1686-ban. 
A horvátországi és drávamelléki hadszínhelyeken Buda os-

tromáig csak jelentéktelen események mentek végbe. Mihelyt azon-
ban Szulejmán pasa serege Eszéket elhagyta, hogy Buda fölmenté-
sét megkísértse, a császári hadak vállalkozó kedve növekedett. így 
Erdődy horvát bán megtámadta augusztus 21-én Kosztajniczát, 
a vár előtt táborozó török hadat megverte, a várost bevette és azt 
fölégette. Ugyanekkor Macari alezredes Pécset támadta meg és 
hasonlókép járt el. A vár egyik helyen sem került a császáriak 
kezébe. 

Még nagyobb lendületet nyertek az ügyek, midőn Buda 
eleste után a dunántúli és drávamelléki császári hadak vezérletét 
Badeni Lajos őrgróf vette át, ki szeptember 23-án megvette 
Simontornyát, ostrom alá fogta október 16-án és bevette október 
21-én az erős Pécset, október 30-án pedig, hat napi ostrom után, 
Siklóst. Az őrgróf azután Eszéknek tartott, de mivel az eszéki 
hid dárdai része, mely az ingoványon vezetett keresztül, el volt 
égetve, megelégedett a hídfő elrombolásával, majd visszatértében 
megvette még Kaposvárt és azután téli szállásokra vonúlt. 

Egyik oszlopának Szigetvár ellen megkísérlett támadása 
csak a város elpusztítását eredményezte. 

Heiszler és Caraffa tábornokok a szegedi ütközet után (ápril 
24) Szolnokra vonúltak, s Buda ostroma alatt, annak födözésére, 
itt tartózkodtak. Midőn julius havában híre járt, hogy az egri 
pasa portyázó menetre készül Pest felé, a császári tábornokok 
Eger ellen indúltak s míg a hadak egy része a vár ellen támadt, 
a nagyobb rész lesbe állott s az 1000 emberrel kirohanó pasát 
megtámadva 300 emberével együtt levágták s 70 fogolylyal tértek 
vissza Szolnokra. 

Heiszler ezután kísérleteket tett Szeged elfoglalására, de 
siker nélkül. Midőn azonban a Tolnáról küldött La Verne altábor-
nagy hadteste megérkezett, a császári hadak október 5-én az erős 
Szegedet ostrom alá fogták. La Verne már 7-én elesvén, a parancs-
nokságot Wallis tábornok vette át, ki Szegedet október 13-ától 
kezdve hevesen lövette. 

A nagyvezír Szeged fölmentésére Nándorfehérvárról egy 
hadtestet küldvén, Wallis ez ellen Veterani és Barkóczy tábor-
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nokokat különítette ki; Barkóczy a török hadtest tatárokból álló 
elővédjét Zenta mellett október 19-én szétugrasztotta, Yeterani 
pedig bevette Zenta Palánkáját. De a császáriak ezután rablásra 
elszéledvén, a 7000 főből álló török főerő a császáriak egy osztá-
lyát visszaverte. Erre Yeterani hadait gyorsan egybegyűjtvén, a 
harczot megújította s heves küzdelem után, melyben a Budánál 
kitűnt Károlyi István is elesett, a törököket végül legyőzte. Aharcz-
téren 2000 török maradt, s 20 ágyú, valamint a törökök egész vo-
natja a császáriak kezébe került. 

E győzelmek döntő befolyással voltak Szeged sorsára, mely-
nek török őrsége október 23-án capitulált. 

Szeged eleste után Szulejmán pasa nagyvezír ismét békét 
ajánlott a császárnak, hajlandónak nyilatkozván Thököly Imrét is 
kiszolgáltatni; de a császári kormány, kire nézve Thököly veszé-
lyesnek lenni megszűnt, az ajánlatot el nem fogadta, hanem a 
háború folytatására készült. 

A török háborúk az erdélyi fejedelemség megszüntetéséig. 

Magyarország Buda fölszabadulása és a török hatalmának 
megtörése fölött tiszta szívből nem örvendezhetett. Nem tekintve 
azt, hogy az 1686/87 telén a fizetetten császári zsoldos hadak, az 
országot szokás szerint ellenség módjara dúlták és fosztogatták, 
nem azt, hogy az udvar a protestánsokat újból üldözni kezdé és 
templomaikat elfoglaltatá, a vallásüldözés mellett a politikai üldö-
zés is nemsokára újból napirendre került. Koppnak méltó utódja 
akadt Caraffa Antal olasz származású tábornokban, ki a politikai 
bakó szerepére vágyakozott, ez útat ismervén föl annak, mely a 
fenforgó zavaros viszonyok közt emelkedéshez, kitüntetésekhez és 
meggazdagodáshoz vezet. Az eperjesi vértörvényszék szereplése 
sokkal ismertebb, semhogy azzal bővebben foglalkoznunk kellene 
s csak azért kellett róla említést tennünk, mert bevezetése az 
absolut hatalom Magyarországon való terjeszkedésének, mely jog-
alapját Budavár visszavételéből, a császári fegyverek győzelmei-
ből merítette. Hogy mily utakat követett e hatalom tovább, azt az 
1687-ik évi hadjárat után fogjuk látni. 

1686. 
2enta. 



1&S7. 

Eger. 

Szigetvár. 
Lippa. 
Szt,-Jobb. 
Szeged. 

Eszék. 

Az 1687-ik évi hadjára t ; a l iarsányi csata. A hadi 
események 1687-ben kisebb vállalatokkal kezdődnek. 

Heiszler tábornok elfogja Egernél a törökök egy nagy élelmi 
és löszerszállítmányát s ennekutána körülzárja Egert, Őrlik és 
Macari ezredesek hasonló viszonyok közt Szigetvárt, míg ma-
gyar portyázó csapatok földúlták és leégették Lippát. A nagy-
váradi pasa ennek ellenében Szt. Jobb, a temesvári pasa pedig 
Szeged rajtaütés útján való visszavételét kísérlette meg, de siker 
nélkül. 

A császári fősereg ezalatt lassan gyülekezett és a bajor, sváb 
és frank segélyhadakkal mintegy 60,000 főre emelkedett. 

A hadműveleti terv megállapítása azonban, a vezérek közti 
egyetértés hiánya folytán nagy nehézségekbe ütközött. Lipót csá-
szár Nándorfehérvár visszavételét óhajtotta, Lothringeni Károly 
Eger, Badeni Lajos Szigetvár ostromát tartotta kívánatosnak. 
A megegyezés végre olykép történt, hogy Lothringeni Károly a 
1-0,000 főnyi fősereggel Eszék, Badeni Lajos 20.000 főnyi önálló 
sereggel, mely Szolnoknál gyülekezett, Pétervárad irányában fog 
működni. 

Lothringeni Károly herczeg az Esztergomnál gyülekezett 
hadakkal junius közepén indúlt meg Eszék felé, de Badeni Lajos-
sal, kivel a csatlakozás iránt mégis alkudozásokat folytatott és Miksa 
Emánuel bajor választóval csak julius 16-án egyesült Valpónal. 
a mikor is az egyesült sereg ereje mintegy 57,000 főre emelkedett. 
A sereg ezután Eszék alá ment, hol Szulejmán pasa nagyvezír 
mintegy 40,000 főnyi sereggel táborozott. Midőn a császáriak 
julius 18-án Eszéknél megjelentek, a török sereg a vár előtt fél-
körben, mindkét szárnyát a Dunára támasztván, elsánczolt tábor-
ban várakozott, melynek mellvédén 60 löveg volt elhelyezve. 
A julius 19-én végrehajtott első támadásnál az állás előtt volt 
török lovasság visszavettetett ugyan, de az a megerősített táborba 
vonúlt vissza, a tábor ellen intézett főroham pedig, mely a császá-
riaknak 1000 főnyi veszteséget okozott, eredménytelen maradt. 

A szövetséges sereg a támadást nem ismételte meg. banem 
ugyanazon úton, melyen jött, a Dráva mögé ment vissza, majd 
pedig, azon szándékkal, liogy a törököket erődített táborukból 
kicsalja, a Karasicza mögé, Mohács felé vonúlt. Szulejmán pasa 



lovassága követte a császáriakat Valpóig, miclön pedig megállapít-
tatott, hogy a császáriak Mohács felé vonúltak, az egész török 
sereg átkelt Eszéknél a Dráván és egész a Karasicza folyóig nyo-
móit elő, hol magát újból elsánczolta. 

Lothringeni Károly herczeg csele tehát nem sikerült telje-
sen s az ellenséges seregek most a Karasicza vonalon augusztus 
6-áig tétlenül állottak egymással szemben; a támadást a folyón át 
egyik sem merte koczkáztatni. A császári fővezér ekkor egész 
Mohácsig hátrált, miután pedig a törökök ekkor sem mozdúltak, 
elhatározta, hogy a Duna bal partjára átkelve, hadműveleteit ott 
folytatja. Mielőtt azonban a Dunán átkelne, előbb Pécset és Siklóst 
akarta hatalmába ejteni s e czélból augusztus 10-én Kis-Tótfalura, 
11-én N.-Harsányra menetelt. 

Hogy tulajdonkép mi volt e sajátságos mozdulat czélja, 
nehéz megállapítani; mert e menet sem a Pécs, sem a Siklós 
elleni támadásnak meg nem felel, a minthogy a czél is kicsinyes 
egy 60,000 főnyi sereg részére, kivált midőn még 10—15 sokkal 
fontcsabb pontja az országnak van az ellenség kezében. Ha a 
herczeg e mozdulat által a török sereget hadászatilag megkerülni 
akarta volna, hogy azután Harsány felől oldalába támadjon, ak-
kor a dolog érthető; de az osztrák történetírás nemcsak nem 
állítja ezt, de sőt az egész csatát jóformán a véletlenség által föl-
idézettnek tekinti, s talán nem tévedünk, ha hozzáteszszük, hogy e 
véletlenséget a vezérletben uralkodó egyenetlenség idézte — ezúttal 
a császári fegyverek szerencséjére — elő. Bizonyára a nagyvezírt is 
a mozdulat látszólag czéltalan volta indította arra, hogy baranya-
vári jó állását elhagyja s Harsány felé meneteljen; talán remélte, 
hogy a szövetségeseket még a hegyen túl Kis-Tótfalunál találja s 
akkor a magaslatról sikeresen támadja meg. 

Szulejmán pasa augusztus 12-én végrehajtott támadása 
különben így is meglepte a szövetséges sereget, mely augusztus 
12-én reggel N.-Harsánynál, a harsányi hegy déli lábánál, arcz-
czal délnek, a mohács-siklósi úttal párhuzamosan, bal szárnyával 
a Karasiczára támaszkodva állott; meglepte pedig azért, mert a her-
czeg, a sereg fölállításával nem levén megelégedve, egy a Harsányi 
hegy lejtőjén végrehajtott oldalmenettel a Siklós körüli síkságot 
akarta elérni s a török támadás ez oldalmenet alatt következett be. 

1«87. 

Harsány. r 



A szövetséges sereg 30,000 főnyi gyalogsággal és 20,000 főnyi 
lovassággal rendelkezett, melyből 34 zászlóalj és 79 lovas század 
állott az első, 13 zászlóalj és 63 lovas század a második harcz-
vonalban. A török sereg számereje újabb csatlakozásokkal időköz-
ben 60,000 főre emelkedett. 

A föntebb érintett oldalmenetet a jobb szárnyat képező csá-
szári sereg akadály nélkül hajtotta végre, de a bajor választó feje-
delem már nem. Alig indultak meg ug}ranis a bajor csapatok a 
harsányi hegy felé, s alig kezdték meg az átkelést a mély úton, 
mely a harsányi és Feketehegy közt húzódik, midőn a törökök a 
támadást megkezdték. A bajor választó hirtelenében helyreállította 
a harczvonal-viszonyt, a Karasiczától eltávozott s az így most 
már fedezetlen bal szárnyát néhány zászlóaljnak kamó-alakban 
való fölállítása által biztosította. 

A nagyvezír nyilvánvaló szándéka az volt, hogy az időlege-
sen elkülönítve álló bajor hadtestet megsemmisíti; e végből a ba-
jor bal szárny előtt számos lövegből hatásos tüzet fejtett ki, míg 
egy 3000 főnyi lovas tömeget a bajorok jobb szárnyának megkerü-
lésével azok hátába küldött. E lovas tömeg azonban már a Loth-
ringeni herczeg által három lovasezreddel a bajorok védelmére 
küldött Piccolomini tábornokkal találkozott, ki a törökök támadá-
sát megakasztotta, majd újabb segítséget kapván, a török lovas 
hadtestet visszanyomta. 

Dél tájban a szövetséges hadak ismét eredeti, reggeli fölállí-
tásukban voltak: a császári sereg a harsányi hegyen, a bajorok 
balszárnj^ukkal a Karasiczára támaszkodva. Ez idő alatt a nagy-
vezír, ki az első támadás visszaverése után újabb kísérletet kocz-
káztatni nem akart, arczvonalát és szárnyait hevenyészett sán-
czokkal erősítette meg és védő harczra készült. 

A herczeg a támadásra mindkét szárny lovasságát rendelte 
előre, melyet az első harczvonalbeli gyalogság követett. A lovas 
dandárok nem voltak ugyan képesek a sánczokon áthatolni, de 
kitartottak a gyalogság megérkezéséig. Végre ez, Steinau és 
Wallis tábornokok által vezetve, megrohanta a törökök arczvonal-
ban levő erős sánczait, ezeken keresztül hatolt, a janicsárokat 
legyőzte, a lövegeket hatalmába ejté; ugyanekkor Savoyai Jenő 
herczeg dragonyos dandára jobbról, Rabutin balról szintén 



benyomultak a törökök erődített állásába s ezzel a csata el volt 
döntve. 

A nagyvezír és serege Baranyavár felé futott, a győzők zsák-
mányául hagyván összes lövegeit, egész táborát, eleség- és lőszer-
készleteit. A csatateret 8000 török hullája födte; 2000 volt a fog-
lyok, még sokkal nagyobb azok száma, a kik a Karasicza 
mocsaraiba szoríttatván, ott vesztek el; 78 löveg maradt az 
erődített állásban, a zsákmány értékét pedig öt millió forintra 
becsülték. 

A törököket a végzet még tovább is üldözte, mert az eszéki 
hídon való tömeges menekülésnél a hid leszakadt, s több száz 
török a Drávába fulladt. 

A szövetségesek három napot töltöttek Harsány környékén, 
mely idő az ismét egyenetlenségbe jutott vezérek tanácskozásaival 
telt el. Augusztus 15-én végre megindúltak a mohácsi hid felé, 
kivéve Dünewald altábornagy 10,000 főnyi hadtestét, mely Erdődy 
horvát bán hadaival együtt Szlavónia és a Szerémség visszafogla-
lását volt végrehajtandó. 

A szerémségi hadtest alig talált számbavehetö ellenállásra 
és a hadjárat elején oly nagy erővel védelmezett Eszék a harsányi 
csata eredményétől megrémült törökök által szeptember 29-én 
harcz nélkül adatott át; Valpó rövid tartamú lövetés után szep-
tember 30-án, Pozsega az első megrohanásra október 14-én ca-
pitulált. 

A Lothringeni herczeg által vezetett fősereg, melytől a bajor 
hadak a vezérek egyenetlensége miatt elváltak és hazájukba tér-
tek, az átkelés után a Duna bal partján Pétervárad felé menetelt s 
hogy a szerémségi hadtest működése megkönnyítessék, egyrészt 
azon hírt terjesztette, hogy Temesvár ostromára készül, másrészt 
elfoglaltatta Péterváradot. Tartós esőzések azonban a sereget 
végre visszafordulásra kényszerítették és a herczeg Szegedre, 
innét pedig Szolnokra menetelt. 

Szolnokról Veterani tábornok egy hadtesttel Eger alá külde-
tett, hogy az ott lévő császári hadakat megerősítse, míg a fősereg 
Krclély megszállására készült. De a birodalmi segélyhadak protes-
táns része vonakodott a herczeget a protestáns Erdély megszállá-
sában segíteni, mire a herczeg kénytelen volt Veterani hadtestét 
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Palota. 

Eger. 

Munkács. 

Eger alól visszahívni és ott a birodalmi hadakkal, Saurau tábor-
nok alatt, pótolni. 

Apaffy Mihály fejedelem tiltakozott ugyan úgy Bécsben, 
mint a hadsereg főparancsnokánál, Erdélynek császári csapatok 
által való megszállása ellen, de hiába. Október 27-én kénytelen 
volt a balázsfalui egyezményt aláírni, mely szerint Apaffy Mihály 
fejedelmi hatalmában fentartatik és e méltóság fia számára is biz-
tosíttatik, az ország alkotmányos jogai és vallásszabadsága fen-
tartatnak, s a császáriak az ország közigazgatásába be nem avat-
koznak; de Szeben, Kolozsvár, Besztercze, Gyulafehérvár, Szász-
sebes, Szászváros, Déva, Marosvásárhely, Szamosujvár, Somlyó, 
Monostor és Tövis kötelesek császári hadakat befogadni, melyeket 
az ország élelmez. Ha az ország a török által megtámadtatnék, az 
közös erővel védelmeztetik s ha a törökkel béke köttetnék, abba 
Erdély befoglaltatik. Az ország ezután négy katonai kerületre osz-
tatott, melyek Scherffenberg (Szeben), Veterani (Gyulafehérvár), 
Stharemberg (Kolozsvár) és Piccolomini (Besztercze) tábornokok 
parancsnoksága alá helyeztettek. Apaffy Mihály pedig, az árnyék-
fejedelem, udvarával és a magyar urakkal Fogarasba vonúlt 
vissza. 

Még Erdély megszállása alatt, november 21-én, visszafog-
lalta Eszterházy .János Beck tábornok csapatai által támogatva, 
Palotát, kevéssel ezután pedig, deczember 7-én, visszakerült ön-
kéntes megadás útján a török fővezérlet által magára hagyott, 
éhínség által végsőre kényszerített Eger vára is, a magyar vitézség 
e hírneves emléke. 

A török csapatok Egerből Nagyváradra vonúltak, az Eger 
alatt állott császári csapatokat pedig Caraffa tábornok Munkács 
alá vezette, melyet Thököly Imre hőslelkű neje, Zrínyi llo)ia még 
mindig állhatatosan védelmezett. 

Thököly Imre szívesen vitt volna Munkácsnak segítséget, de 
sem a nagyvezír, sem a váradi pasa őt nem támogathatták, mert 
hiszen inkább ők szorúltak támogatásra, s így még az a csoda is 
megtörtént, hogy Zrínyi Ilona küldött férjének 1G00 főnyi csapatot. 
A kapott csapatokkal Thököly Nagyvárad tájékán tartózkodott, 
remélve, hogy hada megnövekszik s majd Munkácsot fölmentheti; 
de hiába; a vár napjai meg voltak számlálva. Zrínyi Ilona, 



a férjéhez még mindig ragaszkodó derék nő, még egy utolsó kísér-
letet tőn férje sorsának javítására, Munkács átadását férje meg-
kegyelmezéséhez kötvén. De a császár és vezére Caraffa hallani 
sem akartak Thökölyről és Zrínyi Ilona, nehogy a naponta fogyó, 
fizetetlen és éhező őrség által a vár föladására kényszeríttessék, 
kénytelen volt magát kegyelemre megadni. 

Az 1688-ik év január 15-én, több mint két évi hősies véde-
lem után megnyíltak az erős Munkács kapui, hogy a császári ha-
dakat bebocsássák, a vár hős asszonj'a pedig, miután a Thököly 
által Füleknél nyert fejedelmi jelvényeket nehéz szívvel átadta, 
gyermekeivel, a Rákóczy árvákkal, Bécsbe vonúlt, hova a császár 
parancsából internáltatott. 

Ez volt Thököly magyarországi fejedelemsége történetének 
utolsó szomorú jelenete. 

Az 1687-ik évi hadjárat hatása a törökökre roppant nagy 
volt; a Harsánynál megvert seregben katonai lázadás tört ki, 
minek első következménye Szulejmán pasa nagyvezír lefejez-
tetése lőn ; de ez nem szüntette meg a lázadást, sőt utódja, Sziavus 
pasa, a lázadók elleni harczban esettel; az utána következő nagy-
vezírek, Izmail és Musztafa sem boldogúltak s a lázadó hadak Jé-
gén Oszmán pasa alatt hatalmukban tartották Nándorfehérvárt; a 
IV. Moliammedet követő II. Szulejmán szultán néma kétségbe-
eséssel nézte birodalma pusztulását. 

Magyarország a császári fegyverek győzelmét szintén igen 
drágán fizette meg, mert alkotmánya legsarkalatosabb jogairól 
való lemondására kényszeríttetett. A pozsonyi országgyűlés kény-
telen volt a szabad királyválasztás jogáról lemondani és eltörölni 
az aranybulla 31. törvényczikkét, mely szerint «az esetben, ha a 
király, vagy bármely utóda a törvényt megsértené, a főpapságnak, 
főuraknak és nemeseknek, összesen és egyenkint, szabadságában 
áll, hogy a királynak minden hűtlenségi bűn nélkül ellentmondja-
nak és ellentálljanak». 

Ennek folytán az osztrák fejedelmi ház trónöröklési joga 
elfogadtatott és az 1687-ik évi deczember 9-én Lipót császár fia, 
József főherczeg, mint első, a ki nem a szabad választás, hanem a 
trónöröklés jogán emelkedett a magyar királyi székbe, Pozsonyban 
magyar királylyá koronáztatott. Eszterházy Pál nádor, kinek a 
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mondott vívmányokat az udvar első sorban köszönhette, jutalmúl 
német birodalmi herczegi czímet nyert. Az eperjesi vérbíróság 
csak ezután szűnt meg, az általános amnesztiából azonban a hazát-
lanul szerte bolyongó Thököly Imre és még fegyverben levő társai 
kivétettek. 

Heiszler tábornok Thököly csekély hadát előbb Telegdnél, 
majd Nagyvárad közelében 1688 február javában szétvervén, a 
boldogtalan kurucz király Nándorfehérvárra menekült. 

Az 1688-ik évi hadjárat ; Nándorfehérvár vissza-
véte le . Miután a külviszonyok ez évben is kedvezőek valának, a 
török katonai lázadások pedig folyton tartottak s így a török kor-
mányt az egységes erőkifejtésben korlátozták, a hadműveletek czél-
jáúl Lipót császár újból Nándorfehérvár visszavételét tűzte ki. 
A hadi terv olykép állapíttatott meg, hogy a fősereg 40,000 fővel 
Eszéknél alakul meg s innét, Badeni Lajos őrgróf pedig egy 6000 
főnyi hadtest élén Bosznia területén át, a Száva jobb partján nyo-
múl Nándorfehérvár ellen. Erdélyben, mely ország magát a 
Caraffa által megnyert Teleky Mihály fáradozásai következtében 
fejedelmével együtt a császárnak teljesen alávetette, Yeterani 
tábornok maradt volna vissza 4000 főnyi helyőrséggel; Székes-
fehérvár, Kanizsa, Szigetvár és Nagyvárad köriilzárandók voltak. 

A legnagyobb nehézséget azonban a főparancsnokság kér-
dése okozta. Miksa Emánuel bajor választó ugyanis, ki Lothrin-
geni Károly lierczeggel a harsányi csata után meghasonlott, csak 
azon föltétel alatt volt hajlandó hadaival megjelenni, ha a fővezér-
let reá ruháztatik. Lipót császár nem akarta a diadalkoszorúzott 
Lothringeni herczeget mellőzni, de a harczedzett bajor csapatokat 
sem nélkülözhette. E nehéz helyzet véletlen megoldást nyert 
Lothringeni Károly herczeg betegsége által, minek következtében 
a császár fővezérré a bajor választó fejedelmet nevezte ki. 

A hadak még gyülekezőben voltak, midőn a Batthányi Adám 
által már a mult év ősz óta körülzárva tartott Székesfehérvár, 
minden eleségböl kifogyván, május 19-én kapitulált. Ugyancsak 
a fősereg hadműveletei előtt mozdúlt meg az erdélyi sereg, mely 
előbb az Apaffy Mihály hódoló szerződését el nem fogadó Brassót 
megszállta, azután pedig Caraffa vezérlete alatt a fősereghez csat-
lakozandó Eszék felé indúlt. E menet alatt, junius 17-én, egyszerű 



fölszólításra meghódolt Solymos vára, az erős Lippa pedig három 
napi lövetés után, junius 22-én. Az erdélyi sereg egy része ezután 
Yeterani tábornok alatt dél felé húzódván, megszállotta Lúgost, 
Karánsebest és Orsovát s azután visszatért Erdélybe, míg Caraffa 
Szegeden át Eszékre menetelt. 

A fősereg vezetésével megbízott bajor választó, Miksa 
Emánuel, annyira késedelmes volt, hogy hadműveleteit Nándor-
fehérvár ellen csak augusztus első napjaiban kezdhette meg. Hogy 
az egybegyűlt császári sereg addig is foglalkoztattassék, Caprara 
megvette julius 12-én Illokot (Újlak). Innét indúlt ki Badeni La-
jos hadművelete, a mennyiben az őrgróf Illóknál Caprarától el-
válva, az erdélyi hadtesttel és Erdődy horvát bán hadosztályával 
való egyesülés végett Eszékre tért vissza, míg Caprara a fősereggel 
Péterváradra menetelt, hol a Dunán hidat vert, Heiszler és Wallis 
által pedig Titelt foglaltatta el. 

Julim 28-ikán végre megérkezett Miksa Emánuel a péter-
váradi táborba, melyben mintegy 34,000 főnyi császári, bajor, 
sváb és frank csapat volt együtt, köztük 15,800 lovas és 98 löveg. 

Bárha Badeni Lajos hadteste, mely Nándorfehérvár ostro-
mában szintén közreműködendő volt, még a Szávát át sem lépte, 
a bajor választó azonnal megindúlt és augusztus 7-én a törökök 
által megszállva tartott «Czigány sziget» fölött a Száván hidat 
vert. E szigetet Thököly Imre védelmezte, de szedett-vedett népét 
a császáriak csakhamar elűzték és a következő reggelen Saurau 
tábornok alatt már 4000 ember állott a Száva jobb partján és a 
törökök újabb kísérletét, melylyel az átkelést megakadályozni 
akarták, könnyen visszaverte. Thököly nem soká maradt Nándor-
fehérvár alatt s augusztus közepén már Orsovával szemben áll, 
hogy Veterani működését zavarja, mit elég sikeresen is végzett. 

Augusztus 9-én az egész szövetséges sereg Nándorfehérvár 
alatt állott. Ámde Jegen Oszmán pasa, ki a Nándorfehérvár védel-
mére Musztafa pasa nagyvezír által kirendelt Hasszán pasa sze-
raszkiert a lázadó katonákkal letétette, nem mert a veszélylyel 
szembeszállani és a külvárosokat fölgyújtván, miután a szegszárdi 
Ibrahim pasát 4000 janicsárral a vár védelmére visszahagyta, az 
augusztus 9-éről 10-ikére következő éjjelen Szendrő felé elvonúlt. 

A bajor választó az ostrommunkálatok vezetésével a hasonló 
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működésben már Buda előtt kitűnt gróf Serényi Károly tábor-
szernagyot bizta meg, ki az első párhuzam kiemelését (a külső 
árokfaltól 500 lépésre) az augusztus 11-ére következő éjjel meg-
kezdvén, ezzel az ostromot megindította. Több kisebb kirohanás 
visszaverése után augusztus 17-én megkezdődött a vár lövetéseis, 
de egyelőre nem nagy eredménynyel, mert a nagyobb űrméretű 
ostrom-lövegek még útban voltak Budáról Nándorfehérvár felé, és 
csak augusztus 25-én érkeztek meg; de ekkor azután a lövetés 
oly hatásos volt, hogy a vár kisebb ágyúi néhány nap alatt lesze-
reltettek, egy sarok-körbástya pedig leomlott. Augusztus 28-án 
egy török bomba fölrobbantotta a császáriak egyik lőportárát; e 
robbanás jelentőségét a várőrség túlbecsülvén, általános kiroha-
nást intézett, de nagy veszteséggel visszaveretett. A vár föladására 
nézve a mai napon küldött második fölhívást azonban Ibrahim 
pasa olvasatlanúl küldte vissza. Szeptember 4-éig már két, 50— 
50 lépés széles rés volt lőve, s a bajor választó csak az aknák föl-
ró b b a 11 tá s ára várt, hogy rohamot intézzen; ez szeptember 5-én 
éjfélkor megtörténvén, miután az eredmény a várakozásnak meg-
felelt, a roham másnapra elhatároztatott. 

Szeptember 6-án d. e. 9 órakor rendelte el Miksa Emánuel 
az általános rohamot, mely Serényi táborszernagy fölügyelete 
alatt két oszlop által hajtatott végre, melyek egyikét Scherffenberg 
altábornagy, másodikát Steinau tábornok vezette. A rohamoszlo-
pok nagy veszteség közepette — Scherffenberg volt egyike az elsők-
nek az elesettek közt — elérték a réseket, de ezek mögött eg}r má-
sodik árok és egy második fal következett. Az oszlopok a roppant 
veszteségek és az új akadály miatt elbátortalanítva már részben 
visszafordúltak, de a fővezér nemcsak a kéznél levő tartalékokat 
nyomultatta elő, de a rohamot új ezredekkel is támogatta, melyek 
segítségével az árok és a fal áthatoltatván, a szövetségesek a várba 
behatoltak. Ugyanakkor egy tüntetésre rendelt mellékoszlop hatal-
mába ejtette a felső város kapuját és a mellette levő üteget, Heisz-
ler pedig petárdával egy másik kaput nyitott meg. 

A szövetségesek így négy oldalról is behatolván a városba, a 
törökök a fellegvárba vonúltak vissza s kitűzték a fehér zászlót. 
Ibrahim pasa 7000 emberéből már csak 250 maradt meg s így a 
derék parancsnok capitulálni volt kénytelen. A szövetségesek a vár-



ban 86 löveget találtak, a zsákmány azonban csak csekély volt, 
mert a vagyonosabb lakosság még az ostrom előtt kincseivel Vid-
dinbe menekült. A szövetségesek vesztesége 1200 ember volt. 

Hunyady -János erős vára tehát, mely immár 167 év óta az 
izlám szent házát képezte, 1688 szeptember 6-án végre ismét 
kezeinkbe került. A bajor választó Stahremberg Guido tábornok 
parancsnoksága alatt öt zászlóaljnyi őrséget helyezett Nándor-
fehérvárba. 

Nándorfehérvár eleste annyira elrémíté a törököket, hogy 
Szendrőt és Galambóczot is elhagyták, mely várak szintén 
császári őrségekkel láttattak el. A bajor választó fejedelem ez-
után a hadsereg parancsnokságát Caprarának átadván, Bécsbe 
ment. 

Badeni Lajos őrgróf, mint már más helyen említettük, julius 
13-án Illóknál vált el a főseregtől ; elővédét Holfkirchen ezredes 
alatt Pozsegára küldvén, maga Eszékre ment, majd az erdélyi 
sereggel egyesülvén, elővédét követte. Pozsegán vette a jelentést, 
hogy Hoffkirchen a Száván már átkelt és Bródot elfoglalta. Az 
őrgróf itt horvát csapatokat hagyván, Hoffkirchen dandárát magá-
hoz vonta és azután Sziszekre menetelt, hol Erdődy Miklós hor-
vát bán hadtestével egyesülvén, a Száván augusztus 8-án átkelt 
és Kosztajnicza alá ment, hol a boszniai pasa 6000 emberrel az 
Unna vonalat védelmezte. Az őrgróf azonban hadai egy részét a 
folyón Kosztajnicza fölött átküldvén, a pasát bekerítéssel fenye-
gette, mire a törökök Gradiska felé visszavonúltak. A császáriak 
megszállottak most, augusztus 14-én, a törökök által fölgyújtott 
Kosztajniczát, majd a pasát üldözve Dubiczát és augusztus 21-én 
Gradiskát is. Az egyesült hadak a Száva mentén tovább haladva 
megerősítették Bród helyőrségét, s egyelőre itt megállapodtak. 
Erdődy bán hadtestét ugyanis török beütések miatt Horvátország 
védelmére vissza kellett küldeni, másrészt pedig az őrgrófnak az 
országgal való biztos összeköttetésről kellett gondoskodni. E vég-
ből Badeni Lajos Bródnál a Száván hidat veretett és ezt erős hidfő 
építésével biztosította. 

Erdődy Miklós bán visszatértében megkisérlette Bihácsot 
rajtaütés útján elfoglalni; ez ugyan nem sikerült, de támadása 
visszatérésre bírta a Horvátországba beütő Ivánovics Mohammed 
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bég hadát, melylyel az Unna mellett Bihács közelében megütköz-
vén, rajta fényes diadalt aratott. 

Badeni Lajos a hidfö építése közben értesült arról, hogy 
Sziávus boszniai pasa mintegy 3000 főnyi hadtesttel Dervent mel-
lett táboroz. Az őrgróf gyalogságát Bródnál hagyván, 3000 főnyi 
lovasságával a szeptember 4-ére következő éjjel elindúlt, hogy a 
pasát kora hajnalban meglepőleg megtámadja. De nem a török, 
hanem maga az őrgróf lőn meglepetve, midőn szeptember 5-én 
reggel Derventnél majd 15,000 főnyi török sereget talált, mely őt 
teljes harczrendben, sorakozva várta. Ámde a visszavonulás most 
mái' a harcznál is veszedelmesebbnek tűnt föl, s az őrgróf gyors 
elhatározással megrohanta az ötszörte erősebb ellenséges hadat. 
Sokáig nehéz küzdelmet folytatott a császári hadosztály, mígnem 
végre Castell ezredes dandára a törökök oldalába támadván, a 
harczot a császáriak javára eldöntötte. A török lovasság megfutott, 
cserben hagyva a janicsárokat, kik most a pasával együtt le-
vágattak. 

A diadal teljes volt. Több mint 5000 török hullája födte a 
csatamezőt, 2000 jutott fogságba, 40 zászló és az egész tábor a 
császáriak kezébe került. A császáriak vesztesége állítólag csak 
200 fő volt. 

Az őrgróf ezután Bródba visszatérve, miután a hídfőben 
megfelelő védőőrséget hagyott, a Száva mentén tovább vonúlt; 
Brcskánál csatlakozott hozzá Styrum gróf tábornok 30 gyalog- és 
15 lovasszázadból álló hadosztálya, melyet Miksa Emánuel kül-
dött Nándorfehérvár megvétele után erősbítésére, mi az őrgrófot 
Zvornik ostromára képesítette. Bár a zvorniki pasa kitűnő védő 
intézkedéseket tett, az őrgróf a várost mégis csakhamar körülzárta, 
Herberstein alezredes elfoglalta rajtaütés által a fellegvárat, mire 
szeptember 25-én a pasa a várost is átadta. Ezután Badeni Lajos 
is Bécsbe ment, a parancsnokságot Piccolomini altábornagynak 
adván át. 

A hadműveletek beszüntetésének oka az volt, hogy a fran-
cziák betörtek a Pfalzba és így a német birodalmi hadakat saját 
hazájuk védelmére a Bajna vidékére kellett küldeni. 

A török határon maradt császári hadak Szerbiában, Boszniá-
ban és Horvát-Szlavonországban teleltek. 



Az 1689-ik évi hadjárat . A törökök ugyan rögtön 
Nándorfehérvár megvétele után megindították a békealkudozáso-
kat, de mivel a császár nemcsak egész Magyarország kiürítését, de 
még Erdélyen kívül a Havasalföldről, Boszniáról és Szerbiáról 
való lemondást kívánta s most már újból Thököly kiadását is a 
föltételek közé iktatta, a béke alkudozás sikerre nem vezetett. Igaz 
ugyan, hogy XIY. Lajos franczia király, a császár hadi szerencséje 
folytán Ausztria túlsúlyra jutásától tartva, a regensburgi békét 
megtörte és Németországot megtámadta, de a császár, bízva 
szövetségeseiben, kik közül Orániai Vilmos Francziaország 
ellen, Lengyelország és Yelencze pedig a török ellen voltak őt 
támogatandók, úgy hitte, hogy a meggyöngült török birodalom 
ellen a háborút a franczia háború mellett is eredménynyel foly-
tathatja. 

Miután a császár saját hadi népéből is lassankint majd 30,000 
embert volt kénytelen Magyarországból a Bajnához küldeni, e hiá-
nyokat Magyarországon toborzott új ezredekkel igyekeztek pótolni, 
a mi azonban csak hosszabb idő múltán válhatott lehetségessé, 

Pedig új csapatokra nagy szükség lett volna. Az ország bel-
sejében ugyan a törökök Szigetvárt Vecchi tábornok csapatai-
nak majd két évi körülzárás után 1689 február 3-án megadták, 
de a Batthiányi Ádám dunántúli főkapitány által körülzárt Kanizsa 
tovább daczolt, a Boszniában levő csapatokat Husszein pasa nyug-
talanította, január 18-án és márczius 2-án magát Zvornikot is 
megrohanván, ép úgy Dubiczát is, minek folytán Piccolomini al-
tábornagy gondja elég nagy volt. 

A fősereg, melynek vezérletét a császár Badeni Lajos őr-
grófra bízta — Lothringeni Károly herczeg a francziák ellen mű-
ködő sereg vezére volt — csak julius közepén gyülekezett Nándor-
fehérvárnál, alig 24,000 főnyi számerőben. Heiszler 6000 fővel 
Temesvárt, a Tunyogi Sámuel által vezetett hajdúk Nagyváradot 
zárták körül. Bár Tunyogi a törökök egy kirohanása alkalmával 
elesett, Nagyvárad továbbra is körülzárva maradt. 

Nagyobb hadműveletekbe egyelőre nem foghatván, Badeni 
Lajos hada egy részével a Morava völgyében Jagodina felé nyomúlt 
elő; de nagy túlerővel állván szemben, a hadi terv kívánalmainak 
hogy t. i. Szerbia déli részét is megszállja, meg nem felelhetett 
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és egyelőre Haszán-Pasa-Palánkánál erődített állást foglalt, a 
többi hadakat itt bevárandó. 

Ez idő alatt indította meg Thökölyi Imre vállalatát a Duna 
völgyében, a midőn is támogatva Húszéin boszniai pasa csapatai 
és Ali pasa hajóhada által, Viddinből junius 23-án elindulván, 
bárom nappal később 8000 főnyi kurucz és török haddal Feth-
Islam-ot, a mai Kladovát megtámadta és a benne levő császári 
őrséget julius 8-án megadásra kényszerítette. Thököly ezután 
julius 15-én a Dunán átkelvén, elfoglalta Orsovát és megnyitotta 
az utat egész Temesvárig, hol Heiszler hadosztálya állott. 

Thököly ezután legszívesebben Nagyváradra ment volna, de 
a szeraszkier Badeni Lajos csekélynek vélt erejét óhajtván meg-
támadni, mi talán Nándorfehérvár visszavételét is eredményez-
heti, Thökölyt arra utasította, hogy Nándorfehérvár felé nyomúl-
jon elő. Thököly meg is indúlt, de útközben hallván, hogy Badeni 
Lajos serege újból támadólag előnyomúl, Heiszler hadosztályából 
pedig Herbeville tábornok egész Orsováig hatolt, hada egy részét 
a szeraszkier támogatására Nis felé küldte, míg maga Orsovához 
tért vissza. Itt augusztus 23-án megverte a császáriak egy Uj-
palánkáról a Dunán bejött osztályát, s csak október közepén hátrált 
a császáriak elől Viddinbe, honnét a török főhadiszállásra Szó-
fiába ment. 

A bécsi udvari hadi tanácsot Thököly csekély győzelme is 
megfélemlítette és Orsovának Thököly által történt elfoglalása 
után Badeni Lajost utasította, hogy csak a gyalogságot hagyván 
Nándorfehérvárnál a Duna jobb partján, lovasságát a balpartra 
vigye át. De Badeni Lajos megmaradt Haszán-Pasa-Palánkán,hova 
egész seregét összegyűjtötte. Tudomást nyervén arról, hogy Arab 
Redseb pasa szeraszkier 20,000 főnyi hadával Krusevácz tájékán 
áll, hátráló mozdulattal őt támadó előtörésre akarta csábítani; ez 
azonban nem sikerűit, mire az őrgróf a Nis irányában való elő-
nyomulást határozta el. 

E mozdulatot a fősereg, melynek elővédét a Csáky-huszár-
ezred képezte, augusztus 13-án kezdte meg és a Moravajobb 
partjára átkelve el is jutott 20-án Jagodina környékére, melyet a 
szeraszkier előcsapatai sietve elhagytak; de az élelmezés nehéz-
ségei miatt itt előbb egy hétig vesztegelni, majd pedig Gvahováczra 



visszatérni kényszerült, a nélkül, hogy a szeraszkiert ütközetre 
kényszeríthette volna. 

Ekkor a szeraszkier is, kinek serege időközben 40,000 főre 
emelkedett, megindúlt és a tatárokat a Morava jobb partján a 
császáriak üldözésére rendelvén, maga a fősereggel a bal parton 
Szendrő felé menetelt. 

Badeni Lajos Grabovácznál hidat veretvén, gyalogságát a 
Morava bal partjára küldte át, míg a lovassággal a Besava folyó 
mögött maradt. Midőn a tatárok augusztus 29-én Galga khán ve-
zérlete alatt közeledtek, a német lovasság őket Piccolomini és 
Yeterani által vezetve, arczban, a Csáky és Deák magyar huszár-
ezredek pedig St. Croix alatt oldalban támadták meg és szétverték. 

A grabováczi ütközet után a lovasság is a bal partra kelt át 
és másnap, augusztus 30-án mindkét fősereg megütközött. A csá-
szári lovasság, Batocsina felé előnyomulása közben, az erdőkből 
való kibontakozásnál véletlenül találkozván a törökökkel, azonnal 
visszanyomatott s a. gyalogság mögé vonúlt, mely időközben 
harczra fejlődött. Bedseb pasa most a császári gyalogságot tá-
madta meg, de ennek és a császári ágyúknak tüze, bár a pasa a 
rohamokat többször megismételte, a törököket visszaűzte. A sze-
raszkier most kitartó ágyúharczot folytatott, mely a császáriaknak 
nagy veszteségeket okozott, és akkor ért véget, midőn Castell 
tábornok a lovasság egy részéve] a törökök oldalába tört. Bedseb 
pasa ekkor egy hátrább fekvő előkészített védőállásba vonúlt, de 
nyomban követte a császári sereg, melynek szárnyai Piccolomini 
alatt a törökök bal, Pálffy Miklós alatt jobb oldalába törtek, mi a 
szeraszkiert újabb visszavonulásra bírta Batocsinára, hol harma-
dik állása és tábora volt. Itt dűlt el a harcz véglegesen és a sze-
raszkier, ki a harczokban 3000 főt veszített, futásnak eredt. Az 
egész tábor, 108 löveggel, az egész vonat stb. a császáriak kezébe 
került, kik a csatában állítólag csak 400 főt veszítettek. 

Az élelmezés nehézségei Badeni Lajost arra kényszerítették, 
hogy Batocsinánál szepíem&er il-éig időzzön, mi a szeraszkiernek 
alkalmat nyújtott seregét újból rendezni és a Szófiánál álló tarta-
lékokból kiegészíteni. E sereggel azután a Nis mellett levő erődí-
tett táborba vonúlt, hol a harczot megújítani szándékozott. 

Badeni Lajos, miután összeköttetéseit egy a Dunán Szendrő-
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nél vert híddal biztosította, menetét tovább folytatta és Paracsinon, 
Alexinaczon át szeptember 22-én a Nis melletti török tábor eh 
érkezett. 

Bárha az őrgróf a szeraszkier 40,000 főnyi serege ellenében 
csak 17,000 főnyi haddal rendelkezett, elhatározta a támadást. 
Ámde az állás arczvonala oly erős vala, hogy annak megtámadá-
sára még csak gondolni sem lehetett. A jeles vezért azonban ez 
nem ejtette kétségbe és míg csapatai egy kisebb részével a törö-
kök bal szárnya ellen tüntetett, egy merész mozdulattal, melynek 
következtében ideiglenesen saját visszavonuló vonalát is föladta, 
a szeraszkier állását megkerülte és szeptember 24-én annak jobb 
oldalát és hátát támadta meg. A török lovasság előbb meg akarta 
akadályozni a császáriak e mozdulatát, de visszaveretvén, fejét 
annyira elvesztette, hogy saját gyalogságát is magával ragadta. 

Bedseb pasa csakhamar belátta, hogy állása tarthatatlan s 
egy hátrább fekvő állásba akart visszavonúlni; ámde lovassága, 
melynek e mozdulatot fedezni kellett volna, ismét visszavettetett 
s a futásban többé, bár az erélyes szeraszkier ágyúlövésekkel is 
megpróbálta, föltartóztatható nem volt. A példát hamar követték 
a többi csapatok s rövid idő alatt az egész török sereg szertefosz-
lott, s vad futással menekült. A császári lovasság a törökök egy 
részét a Nisava folyónak szorította, hol számosan belevesztek, de 
még sokkal nagyobb volt a csatatéren elesettek száma. 

Több mint 10,000 török hullája hevert a fényes diadal me-
zején, melyet a császáriak állítólag csak 300 főnyi veszteséggel 
nyertek meg. 

Különös és az egész előadás komolyságát veszélyeztető szo-
kása volt ez időben a csatákról szóló hivatalos jelentéseknek, 
hogy a saját veszteséget nevetségesen csekély számban tüntetik 
föl, mint azt már Buda visszavételénél megemlíteni alkalmunk 
volt. Bedseb pasa szeraszkier, mint azt már a batocsinai csatában 
is láttuk, nem volt hitvány ellenség; állásait szívósan védelmezte 
és a védelmet mindig többször megújította; egy ily vezérrel való 
küzdelemben a döntő csata, melyben a pasa több mint 10,000 főt 
vesztett, a győzőtől is jelentékenyebb áldozatot követelt, mint a 
milyet hivatalosan beismernek, vagy pedig, máskép a dolog nem 
lehet, idétlen túlzás az ellenség óriási vesztesége. 



A Szófia felé visszavonuló törököket Badeni Lajos október 
2-áig üldöztette, megszállván e közben Pirot várost és a Drago-
mán szorost. A vezér szívesen folytatta volna a támadást Szófia 
felé, de seregének csekély száma mellett ez keresztülvihető nem 
volt. Az őrgróf tehát, miután Nisben 8800 fő, a sereglétszámának 
fele, Piccolomini altábornagy alatt Dél-Szerbia védelmére vissza-
maradt, irányát a Timok völgynek vette, hogy a Thököly által el-
foglalt Kladovát visszavegye, Heiszlert pedig Szendrőnél a Dunán 
való átkelésre és Orsova visszafoglalására utasította. 

Még útközben értesülvén arról, hogy Thököly Kladovát el-
hagyta, az őrgróf Viddinnek tartott és október 14-én Husszein 
pasát, ki itt mintegy 9000 fővel rendelkezett, táborában körül-
zárta. A támadás már másnap megindúlt. Veterani tábornok 
visszaűzte Ali pasa dunai hajóhadát és a viddini török tábor jobb 
oldalát rohanta meg, míg ugyanakkor a fősereg arczvonalban 
támadt. Husszein pasa, ki öreg és beteges ember volt, nem soká 
védekezett és a tábort elhagyván, a várost föladta. A fellegvárban 
levő 2500 török azonban a császáriak rohamát visszaverte s csak 
október 19-én, szabad elvonulás föltétele mellett, capitulált. 

Badeni Lajos Viddinbe császári helyőrséget tevén, Kladovára 
ment, két dragonyos-ezredet innét Piccolomini támogatására kül-
dött, a megmaradt részt pedig Oláhországban óhajtotta téli szállá-
sokra bocsátani; a szerződés azonban csak akkor jött létre, midőn 
Heiszler altábornagy Erdélyből Bukarest felé betörni készült. 

Piccolomini altábornagy Nist megerősítvén, a török hatalom 
ellen fölkelésben levő szerbek segítségével egész Ó-Szerbiát, Ka-
csanik, Usköb, Pristina, Prizren stb. városokkal megszállotta és a 
szerbek jövő évi fölkelését előkészítette. Kár, hogy a jeles vezér és 
kitűnő ember, ki az egész vidék rokonszenvét bírta, november 
9-én Prizrenben meghalt. 

A délnyugati részeken történtekből csupán azt kell fölemlí-
tenünk, hogy míg Badeni Lajos a Morava völgyében működött, 
Draskovics gróf megvert egy török hadat julius 20-án Zernionnál, 
ellenben a törökök 19 napi ostrom után visszafoglalták Zvornikot. 
Ezután a hadműveletek, bár csak rövid időre, szüneteltek. 

Az 1690-ik évi hadjárat. Nándorfehérvár újból i 
e lvesztése . A szerencse, mely a császáriak zászlóihoz immár 
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hét esztendeje állhatatosan hű maradt, a következő 1690-ik évben 
nekik hátat fordított. A franczia háború nemcsak a német biro-
dalmi hadakat, de a császári sereg nagy részét is lekötve tartotta, 
a Magyarországon és Szerbiában levő csapatok pedig, rosszúl 
élelmezve, liarczképességüket mindinkább veszítették, annál is 
inkább, mert ritkuló soraik ki nem egészíttettek, szükségleteik 
nem pótoltattak. 

Pedig a végső szükségbe jutott török birodalomnak ép ez 
időben megmentője támadt Köprülizáde Musztafa újonnan ki-
nevezett nagyvezírben, Köprülizáde Ahmednek, az 1663—64-ik 
évi hadjáratok hadvezérének jeles öcscsében, ki a birodalom segély-
forrásait ügyesen fölhasználva, nemcsak hogy nagy, hatalmas se-
reget gyűjtött össze, de értett ahhoz is, hogy a seregbe lelkesedést, 
önbizalmat öntsön. A nagyvezír szándéka az volt, hogy az egybe-
gyűjtött, több mint 100,000 főnyi sereggel Szerbiát Nándorfehér-
várral együtt visszaveszi, másrészt pedig Thököly Imrét, kit az 
előbbi nagyvezírek elhanyagoltak, egy hadtesttel Apaffy Mihály 
elűzésére és Erdély elfoglalására küldi. 

Thököly Imre erdélyi hadjáratát a következő szakaszban 
külön óhajtván tárgyalni, ezúttal a szerbiai és ezzel kapcsolatos 
hadi eseményekkel foglalkozunk. 

Szerbiában a derék Piccolomini helyét Veterani altábornagy 
volt elfoglalandó, de míg ő Yiddinnél kapott sebeiből kiépült, a 
parancsnokságot egyelőre Holsteini Károly herczeg tábornok vette 
át. De ő és alparancsnokai, maguk is a föld népét zsarolván, csa-
pataikban oly fegyelmetlenséget idéztek elő, hogy ezek a Magyar-
országon megszokott rablásokat és fosztogatásokat a legnagyobb 
mértékben folytatván, a szerb lakosság rokonszenvét teljesen el-
vesztették s az ezentúl velők szemben ellenséges indulattal visel-
tetett. 

Mihelyt a nagyvezír a szerbek e hangulatáról tudomást 
nyert, jelentékeny számú tatár hadakat küldött a Balkánhoz, eze-
ket a Szerbiába való benyomulásra utasítván. A császári parancs-
nokok, a helyett, hogy csapataikat az erős Kacsanikban összpon-
tosították volna, azokat a határ mentén szétforgácsolták. Ennek 
folytán csakhamar elesett Pirot, midőn pedig Holstein a Kacsa-
niknál levő csapatokkal, összesen mintegy 3500 emberrel a tatá ' 



rokat megtámadta, csekély hada teljesen szétveretett. E vereség a 
törökök kezébe juttatta Kacsanikot, Pristinát, Novi-Bazárt, Hol-
stein pedig a sereg romjaival 0-Szerbiát föladva, Nisbe futott. Itt 
találta a fölgyógyult Veteráni altábornagy a császári csapatokat, 
melyekkel azonban most már ő is csak Nis védelmére szorít-
kozhatott. 

Badeni Lajos őrgróf még a tél folyamán emlékiratot nyúj-
tott át a császárnak, melyben kifejtette, hogy a sereg jelen gyön-
geségében csupán az Unna, Száva, Alsó-Duna és Erdély határ-
vonalának megvédelmezésére kell szorítkozni, Szerbiát ellenben, 
Nándorfehérvár kivételével, ideiglenesen föl kell adni. Ámde a 
hiszékeny Veterani, kihez a szerbek — maguknak a nagyvezír 
megérkeztéig nyugalmat biztosítandó — némileg közeledtek, a 
bécsi udvart azzal kecsegteté, hogy csak 12,000 főnyi császári se-
reggel is képes egész Konstantinápolyig hatolni, mert a Balkán 
népei tömegesen fogják zászlóit követni. Lipót császár hitelt adott 
e csalóka reménynek s míg Nis megvédelmezésére Stahremberg 
Guido altábornagy parancsnoksága alatt 4000 főnyi hadat rendelt, 
a császári sereg többi részeit, mintegy 12,000 főt Jagodinánál 
rendelte összpontosítani. Badeni Lajos nem osztotta Veterani és 
a császár reményeit és fölmentését kérte; a császár kivánatának 
azonban végre is engedve, julius végén elutazott -Togodinába, hova 
augusztus 26-án érkezett meg. 

A viszonyok azonban ekkorra már nagyon megváltoztak. 
Köprülizáde Musztafa nagyvezír Nist, a ruméliai pasa Viddint os-
tromolta, Thököly pedig Heiszlert a zernyesti csatában megvervén, 
(1. ez eseményeket részletesebben később) elfoglalta Erdélyt. 

Badeni Lajos ily viszonyok közt, a nagyvezirrel úgy sem 
mérkőzhetvén meg, a seregnél egybehívott hadi tanácscsal egye-
temben legsürgősebbnek Erdély megmentését tartotta s miután 
Aspremont altábornagyot egy kisebb haddal Nándorfehérvárra 
küldte, maga a fősereggel Erdély visszavételére indúlt. 

x\ nagyvezír 80,000 főnyi serege augusztus közepe táján 
jelent meg Nis előtt és miután Stahremberg altábornagy a meg-
adásra vonatkozó fölhívást visszautasította, augusztus 16-án a 
vár rendszeres ostromához fogott. Stahremberg 24 napig tartotta 
Nist, de miután a főseregnek Erdélybe vonulása folytán fölmen-
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tésről szó sem lehetett, szeptember 8-án a várat, Nándorfehér-
várra való szabad elvonulás föltétele alatt, átadta. 

Még előbb, augusztus 29-én, esett el a Hompesch ezredes 
által gyarlón védelmezett Viddin, alig öt napi ostrom után, me-
lyet a ruméliai pasa 15,000 fővel a szárazföld, Mezzomorto rene-
gát pedig a török hajóhaddal a Duna felől folytatott. A törökök 
megszállották ezután még a császáriak által elhagyott Galambó-
czot is. 

Köprüli Musztafa nagyvezír seregével Nisről Szendrőre me-
netelt s miután e fontos helyet szeptember 24-én rohammal be-
vette, a Dunán fölfelé húzódva október l-én Nándorfehérvár alá 
szállott. 

Nándorfehérvár védelmére Aspremont altábornagy mintegy 
5000 főnyi had fölött rendelkezett, de maga a védelemre nem volt 
alkalmas és jellemző reá, hogy Nándorfehérvár bekövetkező ostro-
mában még Szendrö eleste után sem hitt. A császár azonnal le-
küldte ugyan Croy herczeg tábornagyot, de mire az leérkezett, 
már a dolgok rosszúl állottak. A törökök már október 4-é)i elfog-
lalták a vár külső védőmüveit, további három nap múlva pedig a 
fő-mellvédig jutottak; a császáriak ellenben a Víziváros tarthatat-
lan erődjét kiüríteni voltak kénytelenek. Október 8-án, ép Croy 
herczeg megérkezése napján, egy török bomba fölgyújtotta a vár 
egyik tornyát, míg három egymást követő, valószínűleg árulás kö-
vetkeztében keletkezett, robbanás a vár mindhárom lőporraktá-
rát légberöpítette. Ennek hatása borzasztó volt; a várfalakból 
nagy részek, az ágyúkkal együtt az árokba hullottak, a védők szá-
zával vesztek el a falak, sziklák leomlása következtében, a kik pe-
dig megmaradtak, eszeveszetten menekültek el a Dunán levő hajó-
kon. Maga Croy herczeg és Aspremont is csak nehezen menekül-
tek a várból, melybe a törökök minden oldalról behatoltak s a kit 
még benn találtak, fölkonczolták. 

Nándorfehérvár tehát már két év múlva ismét elveszett s 
újból a törökök kezeibe került. 

A bécsi udvar mód nélkül megrémült az események halla-
tára, annál is inkább, mert Magyarországon nem volt császári 
sereg, mely a nagyvezírnek útját állhatta volna s ha Köprüli 
Musztafa akarja, akár Budát is visszaveheti. 



A császáriak szerencséjére azonban a nagyvezír megelége-
dett az elért eredményekkel, s maga Nándorfehérvárnál marad-
ván, csupán a boszniai pasát küldte Eszék megvételére, egy 
10,000 főnyi hadtestet pedig a még mindig körülzárt Temesvár, 
Gyula és Nagyvárad fölmentésére. 

A boszniai pasa azonban Eszék ellen, melyet Croy herczeg 
és Stahremberg Guido erélyesen védelmeztek, nem boldogúlt s 
miután a várbeliek november 5-én végrehajtott kirohanása alkal-
mával tetemes veszteséget szenvedett, kénytelen volt vállalatával 
fölhagyni. * 

A déli hadszínhelyen a fő hadműveletek ezzel véget értek. 
A nyurjoti hadszínhelyen a hadi eseménj^eket Batthiányi 

Ádám és Zichy István kedvezően vezették be az által, hogy a már 
rég ostromolt Kanizsát végre ápril 23-án megadásra kénysze-
rítették. 

A horvát határokon kisebb jelentőségű harczok folytak, me-
lyekben a horvát császári hadak Banjaluka, Kozaracz és Krupa 
helységeknél kisebb eredményeket vívtak ki, de elvesztették Bró-
dot, Dubiczát, Nándorfehérvár eleste után pedig Pozsegát is. 

Thököly Imre erdély i hadjárata 1690-ben. Köprü-
lizáde Musztafa nagyvezír átlátta nagy jelentőségét annak, hogy 
Thököly Imre, mint Erdély fejedelme Lipót császárnak fölötte 
nagy ártalmára lehetne s szívesen engedett a franczia udvar sür-
getésének, mely szintén Thököly erdélyi fejedelemségét kívánta. 
Midőn tehát a hadműveleteket a császáriak ellen fölveendő volt, 
Thököly Imrét a junius 8-án kelt athnáméval a liűtelen és külön-
ben is már elhalt Apaffy Mihály helyére, a Bethlen Gáborral an-
nak idején megállapított föltételek mellett, Erdély fejedelmévé 
nevezte ki s mellé adván a cserkesz Ahmed szilisztriai pasát, mint 
szeraszkiert és mintegy 15,000 főnyi török-tatár hadat, őt Erdély 
elfoglalására utasítá. 

Az Erdély védelmével megbízott Heiszler altábornagy a 
telet Oláhországban töltött mintegy 3000 főnyi hadtestét már kora 
tavaszszal kénytelen volt Erdélybe visszavezetni, mert Brankován 
oláh vajda mindinkább a törökök részére hajolt s a császári csa-
patok Oláhországban veszélyeztetve voltak. E hadtesten kívül még 
1200 lovas állott Heister tábornok alatt Karánsebesnél, hogy az 
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erdélyi hadtest és a Jagodinánál gyülekező császári fősereg közt 
összeköttetést tartson. Ellenben tetemes támogatást nyert Heisz-
ler az erdélyi hadaktól, melyek fölhívására Teleky Mihály főgene-
rális vezérlete alatt hadtestét mintegy 4—5000 fővel erősítették, 
míg egy dandár Gyulay László által a Vaskapunál állíttatott föl, 
hogy e szorost Heisterrel együtt megvédelmezze. 

Augusztus közepe felé Thököly Imre Bukarest és Pitest közt 
álló serege az oláhokkal és némi magyar kurucz csapatokkal már 
mintegy 20,000 főre emelkedett, s midőn Thököly megtudta, hogy 
Heiszler és Teleky hadaikkal a Bodza szoros mögött állanak, 
augusztus 15-én egész váratlanul a Törcsvári szoros előtt termett 
s az ott levő erődöt 300 kurucz hajdújával rajtaütéssel elfoglalta. 
Mielőtt azonban az eltorlaszolt szoroson az átjárást kierőszakol-
hatták volna, Heiszler és Teleky Bodzát otthagyva, ide siettek 
és a szoros védelmére állást foglaltak. Thököly ezt látva, az 
oláh vajdát saját hadával s némi török csapatokkal a csá-
száriakkal szemben. harczba állította, de ezalatt kuruczaival 
és a tatárokkal, a hegyeken keresztül, meredek ösvényeken, 
oly helyeken «liol nem lovas, de még gyalogos sem járt soha 
előtte» a hegységen áthatolt s mintegy 10,000 emberrel a mit 
sem sejtő s még mindig a vajdával küzdő Heiszler és Teleky 
hátában termett. 

A döntő csata kikerülhetetlen volt s Teleky Mihály balvég-
zetét sejté, midőn a császári tábornok és saját alvezérei előtt 
mondá: «lm ezt a fejér szakállamat ide Kegyelmetek köziben hoz-
tam s kész vagyok itt meg is halni!» Zernyest és Tollán közt, 
augusztus 21-én, ment végbe a küzdelem, mely a császári és az 
erdélyi hadak teljes vereségével végződött. Heiszler altábornagy, 
Dória ezredes és még más 20 tiszt fogságba estek. Teleky Mihály 
és még számos erdélyi főúr halva maradtak a csatatéren ; alig 
500 ember menekült el. Thököly Imre régi barátját, engesztelhe-
tetlen ellenségét, saját ruháiba öltöztette s úgy küldte el az öz-
vegynek, míg maga Brassóba ment, melynek tanácsa már a zer-
nyesti csatatéren üdvözöltette. 

Szeptember 15-én az erdélyi rendek Thököly Imrét a Keresz-
tény-szigeten, Szeben mellett, tartott országgyűlésen fejedelemmé 
választották, míg Erdélyt a tatár hadak szerte dúlták. Thököly 



most követséget küldött a császárhoz s hódolatát ajánlotta fel, ha 
az erdélyi fejedelemségben megerősíttetik, német birodalmi her-
czegi czímet és tábornagyi méltóságot kap, összes birtokai vissza-
adatnak stb. 

Mindezekre a császár kitérő választ adott. A valódi választ 
Badeni Lajos őrgróf hozta meg, ki Szerbiából hozott seregével 
szeptember 19-én a Vaskapu-szoroson áthatolván szeptember1 

21-én Petróczit és Sándor Gáspárt Hátszeg mellett megverte s 
miután Thököly vele megütközni nem mert, október 3-án Sze-
benbe bevonúlt. Thököly alkudozásokat kezdett, remélvén, hogy 
ez alatt a nagyvezír által, ki időközben már Nándorfehérvárt meg-
vette, megsegíttetik, vagy a császári sereg a törökök előnyomulása 
folytán Erdélyből kivonatik. Thököly e reményei a megvalósulás-
hoz közeledtek, midőn a császár Badeni Lajos seregét valóban 
visszahívta, hogy a nagyvezír előnyomulásának útját állja. Szeren-
csétlenségére azonban a nagyvezír hadjáratát Nándorfehérváron 
túl ki nem terjesztette s így a császári sereg továbbra is Erdélyben 
maradhatott; az őrgróf ennélfogva Thökölyt tovább üldözte s végre 
október 25-én a Bodza szoroson át Oláhországba szorította ki. 

Badeni Lajos őrgróf ezután a parancsnokságot Veteráni 
lovassági tábornoknak adván át, téli szállásokra Felső-Magyar-
országba vonúlt. De még Szatmárban időzött, midőn hirét vette, 
hogy Thököly a Törcsvári szoroson át újból az országba tört és a 
Hannoveri herczeg dandárát szétverte, míg másrészt a tatárok 
Erdélybe benyomúlva, Herbeville dragonyos ezredét Tordánál 
megverték és szétűzték. E hírekre Badeni Lajos őrgróf a körüle 
levő hadakkal azonnal fölkerekedve, Erdélybe menetelt, a tatáro-
kat Gyalunál megverte és Nagyvárad felé szorítá. Thököly ellen 
nem volt szükséges tovább mennie, mert ezt már Veterani Törcs-
várnál megverte és Oláhországba visszaűzte. 

Ezzel Thököly Imre erdélyi fejedelemsége, hat hónapig tartó 
dicsősége, véget ért. Thököly ezután nem egyéb, mint bolygó mar-
talócz vezér, kit a porta hol itt, hol ott használ föl s végül a kar-
lóczai béke után félrelök; de — dicséretére legyen mondva — a 
császár ellen mindvégig megvédelmez. 

Az erdélyi fejedelmi méltóság ezután megszűnik, Mert Lipót 
császár, bizonyára első sorban Thököly Imre betörésének hatása 
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alatt, kiadta ugyan 1690 október 16-án az erdélyi rendek követé-
nek, Bethlen Miklósnak, az Erdély alkotmányát biztosító diplomát, 
de az ifjú Apaffy Mihályt a fejedelemségben meg nem erősíti, s az 
ország igazgatására egy a rendek által választandó, de a király 
által megerősítendő kormányzót s mellé kormánytanácsot rendel. 
A fejedelmi méltóságot, mely az esetben, ha a hadi szerencse 
netán ismét a töröknek kedvezne, újabb szakadás forrásává 
lehetne, a bécsi udvar még korlátozott hatalommal sem akarta 
többé helyreállítani. 

A török háborúk a karlóczai békéig. 

Az 1691-ik évi hadjárat ; a sza lá i ikeméni csata. 
A megelőző év szerencsétlenségei meggyőzték a császárt, hogy 
Magyarországot a törökök ellen csak nagyobb haderővel védelmez-
heti meg s e tekintetben elég buzgó gondoskodást látunk. A csá-
szári hadak egy része a Rajnától Magyarországra rendeltetett, 
Brandenburgból 6000. Bajorországból 2000 főnyi segélyhad biz-
tosíttatott, a magyar hadak újra szerveztettek s így a Magyar-
országon levő haderők száma 85,000 főre emeltetett. Ebből a fő-
sereget Badeni Lajos őrgróf vezénylete alatt 55,000 fő volt al-
kotandó, 12,000 fővel Veterani lov. tábornok Erdély megvédelme-
zésére rendeltetett, míg a fönmaradó részből egy hadtest Nigrelli 
tábornok alatt Felső-Magyarországot volt fedezendő; a többi a 
várak helyőrségeinek erősítésére fordíttatott. 

A fősereg Budán gyülekezett, honnét Eszéken át Nándor-
fehérvár ellen volt működendő. A sereg julius közepén már Mo-
hácsnál volt, midőn azonban a fővezér Eszékre előre sietve, arról 
nyert tudomást, hogy a nagyvezír Zimonynál erődített tábort ké-
szíttetett s ott már 30,000 főnyi sereget összpontosított, elhatá-
rozta, hogy a Dunán átkelve, Pétervárad felé menetel, hova a sereg 
julius 29-én meg is érkezett. Itt vette a fővezér a hírt, hogy a 
törökök Titelt eltoglalták. 

Augusztus 4-én indúlt meg a császári sereg a Duna jobb 
partján lefelé s 5-én Szalánkeménre, majd a nagy hőség miatt, 
mi sok betegséget támasztott, többszörös szünetekkel augusztus 



12-én Zimony alá érkezett, melynek erődített táborában Köprüli 
Musztafa nagyvezír már 100,000 főt egyesített, a mellvédeket 
pedig 200 löveggel koronázta. Badeni Lajos 45,000 főre olvadt 
seregével ez állást meg nem támadhatta, minek folytán az erő-
dített tábortól előbb Zimonyig, majd augusztus 16-án és 17-én 
ismét Szalánkemén felé hátrált. 

A nagyvezír augusztus 15-én megmaradt erős, bevehetetlen 
állásában, de már másnap, nyilván kétszeres túlerejére támasz-
kodva, a nyilt síkon való mérkőzést is lehetőnek tartván, megin-
dúlt a császári sereg után, mely augusztus 17-én Szalánkemén -
nél, bal szárnyával a Dunára támaszkodva, állást foglalt. Badeni 
Lajos őrgróf itt várta a nagyvezír támadását, de az — talán a 
főhadiszállásán levő franczia tisztek és Thököly Imre tanácsára 
az augusztus 17-éről 18-ára következő éjjelen, lovasságát az arcz-
vonal előtt meghagyván, a császári sereg állását balra megkerülte 
és 18-án reggel a császáriak háta mögött, a Kosevácz magaslaton 
foglalt állást, melynek jobb szárnyára azután lovasságát is be-
vonta. 

A nagyvezír e mozdulata ügyesen volt ugyan végrehajtva s 
a császári fővezért összeköttetéseitől elvágva, pillanatnyilag kriti-
kus helyzetbe hozta; de saját helyzete sem vált jobbá, mert a 
török sereg most háttal a Dunának állott; igaz, hogy a magaslat, 
melyen a török sereg állást foglalt a császáriak állása fölött ural-
kodott, s hogy a török sereg a császárit számra kétszeresen fölül-
múlta s így a dolgot megkoczkáztatni lehetett. De Badeni Lajos 
hidegvérű, tapasztalt vezer volt, a kit nem vala könnyű zavarba 
hozni. Azt határozta, a mit különben úgy sem kerülhetett ki, hogy 
a nagyvezír seregét megtámadja. Ehhez augusztus 18-án az 
egész hadsereg arczvonalát északra fordítván, az új hadren-
det a következő módon (lásd a csatavázlatot a túloldalon) al-
kotta meg: 

A jobb szárnyon helyezte el De Souches táborszernagyot 
20 gyalog zászlóaljjal és az összes nehéz tüzérséggel, a középet 
Barfuss tábornok alatt a brandenburgi, 17 gyalog zászlóaljból és 
31 lovas századból álló, segélyhad képezte, a balszárnyat Dünne-
wald tábornagy 1G zászlóaljjal és 85 lovas századdal; tartalékul a 
Dunára támaszkodó jobb szárny mögött 43 lovas század szolgált 
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1691. Holstein herczeg parancsnoksága alatt. A vonat erődítések mögött 
és megfelelő födözettel szintén a jobb szárny mögött állott. 

Augusztus 19-én délután három órakor adta meg az őrgróf 
a jelet a támadásra, mely a császári sereg sorsa fölött volt dön-
tendő s mely kifejlődésében a század legnagyobb csatáinak egyi-
két eredményezé. 

De Souches táborszernagy a nagy ágyuüteget egész 200 lé-

A szalánbeméni csata. 
1691 augusztus 19 én. 

pésre a török arczvonal elé tolván, megkezdette a tüzelést, mely-
nek oltalma alatt a gyalogság előnyomúlt és a török erődítések 
mellvédét elérte. De a rohamot személyesen vezető táborszernagy 
elesett, a janicsárok öldöklő tüze pedig visszaűzte a derék csapa-
tokat : a törökök nyomban utánnuk rohantak, de a tartalék lovas-
ság a visszavetett gyalogság segélyére sietve, a törököket ismét 
erődítéseikbe szorította vissza. Most Stahremberg Guido tábornok 



újította meg a támadást, még pedig kétszer egymásután, de szin-
tén hiába; mindkét rohama visszaveretett. 

A harmadik roham után a császáriaknál bekövetkezett ki-
merülést Köprüli Musztafa nagyvezír ügyesen lovas ellentámadásra 
használta föl, melylyel a császáriak harczvonalát a jobb szárny és 
közép csoportok közt át is törte, a közelében levő zászlóaljakat 
pedig szétverte. E veszélyes pillanatban, mely már az egész csata 
sorsát kétessé tette, a brandenburgi lovasság tört elő és a török 
szpáhikat oldalba támadván, őket visszavonulásra kényszeríté. 
Habár e jeles támadással a csata e ponton helyre is volt állítva, a 
siker még messze vala, mert Dünewald tábornagy, kinek a törö-
kök jobb szárnyát átkarolólag megtámadni kellett volna, részint a 
terep nehézségei, részint a nagyvezír ellentámadásai miatt tért 
nem nyert. Az őrgróf töiekvései mindenütt sikertelenek marad-
ván, a küzdelem általában a császáriakra kedvezőtlen volt. 

Badeni Lajos most személyesen ment a balszárnyra és an-
nak csapataival sikerült is neki az ott álló török lovasság oldalába 
és hátába törni. Míg ugyanis a szárny gyalogsága támadásra in-
dúlt, a tartalék lovasság a saját sereg balszárnyán kívül került s 
most Dünewald lovasságával együtt vetette magát a 40,000 főnyi 
török lovasságra, mely a 128 lovas századdal, nagy erővel, az 
ellenség oldala és háta ellen intézett rohamot ki nem bírván, meg-
futott; miután pedig ugyanekkor a császáriak közepe és jobb 
szárnya is támadott s a török erődítésekbe helyenkint be is hatolt, 
a csata sorsa el volt döntve. A csatának a viszonyokból folyó 
egyik furcsasága, hogy a megfutó török lovasság, hogy Nándor-
fehérvár felé jusson, s hogy a Dunába ne szoríttassék, a császáriak 
harczvonalain áttörni volt kénytelen; ez áttörés azonban, mely 
nem tervszerű harczászati művelet, hanem a kétségbeesés követ-
kezménye volt, veszélyessé nem vált, sőt a császáriak szívesen 
nyitottak útat. Sokkal nehezebb volt a janicsárokkal elbánni, kik 
magukat sánczaikban halálos elszántsággal védelmezték s csak 
nagy erőfeszítéssel voltak leküzdhetők. 

Köprüli Musztafa pasa nagyvezír maga személyesen is hősi-
leg küzdött s midőn a csatát veszve látta, a szeraszkierrel egye-
temben a halált kereste. Meg is találták mindketten s velük még 
18 pasa, több mint 100 törzstiszt és 20,000 török harczos. 
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A császáriak részéről De Souches táborszernagy, Holstein 
és Ahremberg herczeg tábornokok, számos törzstiszt és 7500 
ember esett el a küzdelemben, melyet Badeni Lajos őrgróf 
jelentésében «a század legkeményebb, legvéresebb csatájának» 
nevez. 

A zsákmány óriási volt; 154 löveg, 10,000 sátor, 10,000 
bivaly, 5000 ló, 2000 öszvér, 54 láda pénz stb. 

A császár Badeni Lajos őrgróf tábornagynak a csata után a 
« General-Lieutenant» (fővezér, a császár helyettese a hadsereg-
nél) czímet és Győr kormányzóságát, a spanyol király az arany-
gyapjas rendet adományozta. 

A török sereg a szalánkeméni csata után részben Nándor-
fehérvárra és Nisre menekült, részben pedig szétzüllött, el-
széledt. 

Az elszéledtek közt volt Thököly Imre is, ki a hadjárat ele-
jén a nagyvezír megbízásából megvette Orsovát, Mehúdiát és 
Karánsebest, majd lövette Lúgost, de azután Nándorfehérvárra 
hivatván, csekély kurucz hadával részt vett a szalánkeméni csatá-
ban is. Befolyását és szereplését az írók kezdetben túlbecsülték, 
de az újabb kutatás kimutatta, hogy biz az csekély volt, s a nagy 
megkerülés eszméje is alighanem inkább a franczia tisztektől eredt, 
mint Thökölytől. A csata után Thököly ismét Magyarországra ment, 
hol Petróczyval együtt, némi kurucz-tatár haddal Temesvár, Gyula 
és Jenő tájékán barangolt. 

Bárha a török seregtől a csata után többé tartani nem kel-
lett, a császári fővezér még sem volt abban a helyzetben, hogy a 
sereggel, melyben a sebesültek és betegek száma óriási volt, a 
császár kívánságához képest Nándorfehérvár ostromához fogjon: 
ellenben megengedhetőnek látszott Temesvár vagy Nagyvárad 
megtámadása, hol inkább körülzárásról, mintsem ostromról volt 
szó. De még e kettő közül is inkább Nagyvárad volt választandó, 
mint a mocsaras környékű Temesvár. 

Croy herczeg tábornagy alatt négy lovas és öt gyalog ezred, 
továbbá Batthiányi huszárjai a Szerémségben visszahagyattak, a 
sereg többi része pedig, most már csak 14,000 fő, augusztus 24-én 
elindúlt a csatatérről, átkelt szeptember 6-án a Dunán s a Tisza 
mentén Szolnokra menetelt, hova szeptember 22-én megérkezett; 



itt a Budáról és Egerről jövő ostromlövegeket bevárva, szeptember 
27-én átkelt a Tiszán, szétverte másnap Pocsajnál Thököly alve-
zérének, Petrőczy Istvánnak egy G00 főnyi lovas csapatát s útját 
Várad felé folytatva, október 10-én Biharhoz érkezett. 

Nagyvárad a tulaj donképeni városból, az ennek keleti oldalán 
levő fellegvárból és az Olaszi külvárost körülvevő palánkából állott. 
A várost tornyokkal erősített falak körítették, árkaiban a Körös és 
Pecze vize folyt. Dél felől a Pecze patak mocsarakat alkotott, me-
lyek miatt a megközelítés nehéz vala, észak-keleten ellenben a 
magaslatok uralkodtak a vár fölött. A vár élelemmel és lőszerrel 
jól volt ellátva, török őrsége mintegy 3000 fő volt, 60—80 löveg-
gel. Közelében voltak a török kézben levő Gyula és Jenő, Temes-
várnál pedig Thököly Imre állott 6—8000 kurucz és tatár haddal. 

Badeni Lajos őrgróf serege, melyben magyar hajdúk és hu-
szárok is valának, midőn a várost október 12-én körülzárta, az 
időközben beérkezett erősbítések daczára sem volt több 13— 
14,000 főnél. Másnap megnyittattak a közeledő árkok, október 
14-én pedig megkezdődött a vár lövetése a Szt. István-hegyről 12, 
egy másik ütegből hét löveggel. 

E napon foglalták el a Molnár ezredes által vezetett magyar 
hajdúk Belényes várát. 

Október 16-án este Stahremberg és Barfuss tábornokok be-
vették rohammal az Olaszi palánkát. Két nappal később a sereg 
átkelt a Körös és Pecze folyókon és a város ellen kezde működni; 
a lövetés itt oly jó eredménynyel járt, hogy a törökök október 
24-én a rohamot be sem várva, a várost föladták és a fellegvárba 
húzódtak vissza. Az őrgróf most a Körös és Pecze közt egy széles 
párhuzamos vívó árkot emeltetett, melyből október 27-én már 18 
mozsár vetette a bombákat a várba, ott nagy rémületet ger-
jesztvén. 

November 3-án a császáriak levezették a Körös és a Pecze 
vizét az árkokból s a pasát megadásra hívták föl, de siker 
nélkül. 

A vár mindennek daczára már csak rövid ideig lett volna 
tartható, midőn közbelépett a Hofkriegsrath, mely a zöld asztal-
nál úgy számította ki, hogy az ostrom még két hónapig is eltarthat 
s nagy veszteségeket okozhat, s az ostromot «hogy a császári had-
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1692. 

Gyula. 

sereg a hadjárat folytatására megtartassék» november 5-én félbe-
szakíttatta. 

A vár tehát megmaradt a török kezében s csupán szorosan 
körülzárva tartatott, mely czélra Auersperg tábornok parancsnok-
sága alatt nagyobbára magyar csapatok, Molnár, Gyurkó, Kis 
Balázs és Horváth János ezredesek alatt hagyattak vissza. A csá-
szári ezredek téli szállásokra a környéken helyeztettek el. 

Míg a császári fősereg Nagyvárad ostromára menetelt a 
Yeterani által vezetett erdélyi sereg ostrom alá fogta Lippát és 
azt szeptember 12-én be is vette; ott maradt Várad ostroma alatt, 
annak megszüntetése után pedig visszavette a Thököly által a 
tavaszszal elfoglalt Lúgost és Karánsebest. Thököly ezt meg-
akadályozni nem volt képes és tatárjaival november végén Pozsá-
revácz tájékára vonúlt. 

A déli vegeken a törökök még a hadjárat előtt elfoglalták 
Novit, de azután Erdődy Miklós bán által az Unna mellett meg-
verettek. A szalánkeméni csata után a bán a Száva jobb partján 
portyázott, míg Croy herczeg visszafoglalta Pozsegát, Bródot, 
Gradiskát és Pakráczot, mi által egész Szlavónia ismét fel-
mentetett. 

Az l(>92-ik évi h a d j á r a t ; N a g y v á r a d v i s szavé te l e . 
A franczia háború miatt ugyan a császári hadak egy részét Olasz-
országba kellett küldeni, de ezek helyett német birodalmi, dán és 
angol segélyhadak szereztettek. Míg azonban ezek beérkezhettek, 
sok időbe telt s így a fősereg hadműveletei csak későn voltak 
megindíthatok. 

A hadi események nem is a főseregnél, hanem Nagyvárad vidé-
kén kezdődtek. A várat körülzáró csapatok parancsnoka Auersperg 
tábornok ugyanis, tapasztalva, hogy a váradi törökök Gyuláról 
még mindig élést szereznek, Gyula ellen rajtaütést határozott. 
E czélra három császári lovas ezreddel és 1000 lóra ültetett gyalo-
gossal 1692 január 6-án útnak indúlván, m i u t á n Berettyó-Ujfalú-
nál Molnár ezredes hat hajdú-századát és néhány rácz századot 
magához vont, január 12-én észrevétlenül egy órányi távolságra 
Gyulához férkőzött. A következő napon január 13-án a császáriak 
három oszlopban indúltak Gyula három palánkja ellen, mind-
hármat egyszerre megtámadandó. A roham reggel G órakor hajta-



tott végre és a törököket annyira meglepte, hogy a palánkokat oda 
hagyván, a várba vonúltak vissza. 

A vár ellen azonban Auersperg nem boldogúlt, mit a bécsi 
udvari hadi tanács előtt azzal szépítgetett, hogy a magyar és rácz 
hajdúk a palánkok bevétele után azonnal zsákmányolni kezdének 
és a várost fölgvújták. Auersperg tehát a palánkokat elrombolván, 
visszatért Nagyvárad alá. 

De Auersperg itt sem ment semmire s Nagyvárad ostromá-
ban nevezetesebb fordulat akkor állott be, midőn az ostromzároló 
hadak parancsnokságát a Zernyestnél Thököly Imre fogságába jutott 
s most Thököly neje Zrínyi Ilonáért kicserélt Heiszler lovassági 
tábornok vette át. Heiszler április 29-én érkezett Várad alá s vele a 
múlt évben már Várad ostromában közreműködött csapatok kö-
zül mintegy 5000 fő, melyekkel Heissler az ostrommunkálatokat s 
a vár lövetését is, május 7-én újból megkezdte. 

Május 17-én már széles rés volt lőve a megtámadott bás-
tyán, három nappal később pedig egy öreg molnár vezetése alatt, 
ki 1660-ban látta, hogy a török a vizet hol és mikép csapolta le, 
megkezdődött az árok vizének lecsapolása. Május 22-én az árok 
már száraz volt, mire a bástya aláaknáztatott. Heiszler mindazon-
által remélte, hogy a törököket bombázás által is megadásra birja, 
de bár a sűrű lövetés folytán két ízben is tűz ütött ki, a várfal egy 
része leomlott s a lőporraktár is légbe röpült, alkudozásra senki 
sem jelentkezett. 

Végre május 30-án föllobbant az akna, minek folytán a 
bástya nagy része leomlott s az árkot betemeté. Három napig tar-
tott, míg a törmelékhalmaz és a rés járhatóvá tétetett s junius 
5-ére kitűzetett a roham. 

De erre már nem került a dolog; a törökök junius 5-én föl-
vonták a fehér zászlót. 

Az egyesség még aznap szóbelileg, másnap pedig írásban is 
megköttetett. Az őrség számereje 2000 fő volt még; ugyanekkora 
volt az asszonyok, gyermekek stb. száma; a várban 64 löveg, 
700 mázsa lőpor, 3000 golyó s nagy mennyiségű eleség talál-
tatott. 

A váradi török helyőrség Nándorfehérvárra volt kisérendő; 
de a szállítmány Tokajon föltartóztatva lőn azért, mivel a törökök 
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a Yeterani barlangban fogságba esett császári őrséget Nándor-
fehérvárott jogtalanul visszatartották. 

Veterani tábornok ugyanis az 1692-ik év február végén egy 
Orsova fölött 22 kilométerre, a Duna balpartján levő sziklabar-
langba — melyet a környékbeli nép Pescabara-nak nevez, de a 
melyet az osztrák történelem helytelenül Veterani-barlangnak 
keresztelt (helytelenül, mert hős védője ez évben Arnan szdos, 
1788-ban Stein őrnagy volt) — D'Arnan Domonkos báró száza-
dos parancsnoksága alatt egy 800 főből álló, öt ágyúval ellátott 
őrséget helyezett azon czélból, hogy a török hajóknak a Dunán való 
közlekedését lehetetlenné tegye, mi a törököknek Nándorfehérvár és 
a sereg élelmezése tekintetében rendkívül nagy nehézségeket okozott. 

A törökök márczius 29-én kisérlették meg első ízben a bar-
lang elfoglalását, de siker nélkül; ép ily eredménytelen volt az 
ápril 15-én és 27-én tett kísérlet. Május 2-án végre Ali nándor-
fehérvári pasa 2000 emberrel és számos hajóval jelent meg a bar-
lang előtt s miután az arnoták a barlang nyílását lehengeritett 
kövekkel elzárták, a szomjúság és füst által kínzott őrség este 
szabad elvonulása föltétele mellett capitulálni volt kénytelen. 
A törökök a szerződést aláírták, de miután a barlang ellen intézett 
támadásokban már eddig majd 2000 embert vesztettek, a császári 
őrséget a föltételek ellenére Nándorfehérvárra hurczolták, honnét 
csak a következő év tavaszán szabadultak meg. 

Nagyvárad bevétele után Heiszler hadteste Yeterani csapa-
taival egyesülve, Erdélyt a Maros vonalán fedezte. 

A császári fősereg e közben Eszéknél gyülekezett, de oly 
lassan, hogy midőn Badeni Lajos őrgróf augusztus 22-én a sered-
hez érkezett, a hadmüveletek még mindig nem voltak megkezdhe-
tők. A seregben ezen kívül a tiphus járvány uralkodott, melyben 
néhány nap alatt 200 tiszt és 3000 főnyi legénység betegedett meg. 

Szeptember 10-én az őrgróf összesen 32,000 emberrel érke-
zett Péterváradra, hol a tiphushoz még a vérhas is járult s a sereg 
működését gátolta. De ugyanily helyzetben volt az Elhadsi-Ali 
pasa nagyvezír által vezetett 00,000 főnyi török sereg is Nándor-
fehérvárod, s így mindkét fővezér csupán erődítési munkálatokkal 
foglalkozott. 

Midőn pedig a nagyvezír, miután Nándorfehérvár, Temes-
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vár, Gyula és -Jenő várát élelemmel, lőszerrel bőven ellátta s hely-
őrségeiket megerősítette, seregét téli szállásokra bocsátá, Badeni 
Lajos sem tehetett egyebet. 

Badeni Lajos őrgróf, ki maga is tiphusba esett, ezután a se-
reget elhagyta. Magyarországra, hol a törökök ellen oly fényes 
sikerrel működött, többé nem is tért vissza; a császár őt ezután, 
miután Lothringeni Károly herczeg halála (1690) óta a rajnai 
hadszínhelyen az ügyek mindig rosszabbra fordultak, a francziák 
elleni liarczokban alkalmazta. 

Horvátországból a bán kisebb kalandozó csapatokat küldött 
Boszniába, de ezek nag}robb eredményeket el nem értek. 

Az 1693-ik évi hadjárat ; Nándorfehérvár ost-
roma. A hadműveletek ez évben is későn indultak meg, és pedig 
ismét a mellékhadaknál. 

Az első vállalat Jenő ostroma volt, melyet Heister tábornok 
csak 1000 császári katonával, de több ezer hajdúval és huszárral 
hajtott végre olykép, hogy a magyar csapatok Jenőt május 17-én 
meglepték és a várost rajtaütéssel elfoglalták. Heister ezután 
nyomban lövetni kezdé a várat és pedig oly jó sikerrel, hogy a 
török helyőrség, bár ereje 8000 fő volt s Thököly Imre élelemmel 
és lőszerrel csak rövid idő előtt látta el, május 21-én szabad el-
vonulás föltétele mellett capitulált. 

Egy kisebb különítmény ez időtájban foglalta vissza Világos 
várát. 

A fősereg, melynek parancsnokává a császár Croy herczeg 
tábornagyot nevezte ki, a hadi pénztár üressége miatt csak a leg-
nagyobb nehézségekkel volt összegyűjthető, fölszerelése és élelme-
zese pedig mód nélkül hiányos vala. A Mohácsnál gyülekezett 
mintegy 35,000 főnyi sereg julius végével érkezett Péterváradra 
és Croy, miután a török fősereg még nem mutatkozott, Nándor-
fehérvár ostromát határozta el. Hogy azonban a törököket szán-
déka felől tévútra vezesse, elhíresztelte, hogy a császári sereg 
Temesvár ellen készül s e híresztelésnek lőn is némi eredménye, 
miután a nándorfehérvári pasa saját csapataiból 3000 janicsárt 
tényleg a temesvári helyőrség erősítésére küldött. 

Julius 30-án a császári fősereg Nándorfehérvár alá érvén, 
•a Czigányszigetnél hidat vert és augusztus 3-án a vártól délke-

m 

Jenő. 

Világos, 

Nándor-
fehérvár. 



m. 

Pancsova. 

letre, a Duna és a Száva közt, circumvallatio vonal építésébe kez-
dett. A török védőőrség ereje, a temesvári kikiilönités után is, még 
mindig 8—9000 fő volt, s augusztus 6-án kirohanást intézvén, a 
császáriaknak jelentékeny veszteséget okozott. Három nappal ké-
sőbb pedig még külső vállalatba is bocsátkozott, elfoglalván Pan-
csovát. 

A nándorfehérvári vár ostroma és lövetése augusztus 12-én 
kezdődött; de a törökök már másnap, majd újból augusztus 17-én 
és 19-én félbeszakították azt, úgy hajóhadukkal mint csapataikkal 
erőteljes kirohanásokat intézvén, melyek a császári seregben za-
varokat támasztának. Augusztus 20-ától kezdve az ostrom több 
nyugalommal és a lövetés nagyobb eredménynyel is folyt. 

A török fősereg időközben szintén fölkészült, de azt Büklü 
Musztafa nagyvezír Thököly ösztönzéseire nem Pétervárad felé, 
hanem Erdély visszafoglalására vezette s a Dunán Ruszcsuk és 
Szilisztriánál átkelvén, Brassó irányában menetelt. 

Már közel járt a nagyvezír Erdély határaihoz, midőn Nándor-
fehérvár ostromát megtudta. Nándorfehérvár megtartása fontosabb-
nak tetszett a nagyvezír előtt Erdély visszafoglalásánál és tervét 
elejtvén, Widdinre tért vissza, s a Dunán átkelve, Nándorfehérvár 
fölmentésére sietett. 

Croy herczeg ép úgy megijedt a nagyvezír közeledésén, mint 
ez Nándorfehérvár ostromán s bár még megfelelő rések lőve nem 
voltak szeptember 7-ére rohamot parancsolt, azt remélve, hogy 
általa a külső árokfalat még a nagyvezír megérkezése előtt hatal-
mába ejti. De a későn megindított és rosszúl vezetett roham csak 
1200 főnyi veszteséget eredményezett, egyebet semmit. Croy a 
rohamot másnap meg akarta újítani, de megállapíttatván, hogy a 
török fölmentő sereg már csak egy menetnyi távolságra van s 9-én 
megérkezhetik, nemcsak a roham eszméjét, de magát az ostromot 
is föladta és hadaival szeptember íO-én a visszavonulást meg-
kezdette. 

A császári sereg megállapodott néhány napig Szalánkemén-
nél, de a nagyvezír csak lovassággal és tatárok által üldöztette, 
maga Nándorfehérvárnál maradván. Tetemes veszteségek után 
Croy szeptember 22-én átkelt Péterváradnál a Dunán és Futaknál 
szállott táborba. 



Megtudván, hogy a nagyvezír Temesvár és Gyula élelemmel 
való ellátására egy 4000 főnyi hadtestet küldött a Dunán át, egy 
nagyobb tatár csapat pedig a Tiszavidék pusztítására indúlt, a 
tábornagy Hofkirchen tábornok parancsnoksága alatt egy hadosz-
tályt küldött Szeged felé, mely a törököket október 7-én Gyulánál 
elérte s a csapatot szétvervén, vonatját elfoglalta. A török hadtest 
másik része azonban nemcsak föladatát oldotta meg, de a tatárok-
kal együtt Debreczen és Nagyvárad vidékét is földúlta. Veterani 
tábornok 12,000 fővel állott ugyan Erdélyben s vele szemben 
ellenség nem levén, nem volt Erdélyt mitől féltenie, onnét ki nem 
mozdúlt s nyugodtan nézte Debreczen és Nagyvárad vidékének 
földúlását, sok ezer fogoly elhurczolását. 

Evvel a török hadjárat véget ért, mert a horvát-bosnyák vé-
geken csak jelentéktelen harczok folytak. Ezek közül megemlítendő 
Batthiányi gróf horvát bán vállalata, melyben szeptember 19-ikén 
elfoglalta Bronzeni-Majdan várát, továbbá Bród kapitányának, 
Kybdnak, vállalata, melyben megverte a boszniai pasát Babina-
gredánál és elfoglalta Gracsaniczát. 

Az l(>ÍM-ik évi hadjárat ; Pé tervárad ostroma. 
Thököly Imre szereplése a töröknél évről-évre jelentéktelenebbé 
vált; még 1691-ben is, bár részére akkor Erdély már elveszett, 
5000 főnyi hadosztály fölött rendelkezett; 1697-ben már csak 2000 
ember volt zászlói alatt, midőn pedig ez év végén a tatárok Debre-
czén tájékából tömérdek rabot, köztük a bujdosók számos rokonát 
hurczolták rabságra s Thököly ezeket sem megszabadítani, sem 
kiváltani képes nem volt, hívei minduntalan szökdöstek s midőn 
csapatával a nagyvezír parancsára a táborban megjelent, ennek 
száma már csak 700 fő volt. » 

A tőle elpártoltak egy csoportja, talán Daróczy András (a 
Kriegsarchiv tévesen mondja, hogy Petróczy volt, mert e hű em-
bere csak 1698 végén, midőn már minden veszve volt, vált tőle 
el) csapata, megsemmisített Uj-Palánka mellett egy török szállít-
mányt, mások elrombolák Galambócz védőműveit. 

Ezen kívül még csak a tatárok egy csapatának kiűzését Er-
délyből és Heister szándékát Gyula rajtaütés útján való elfoglalá-
sára, említhetjük föl a tavaszi események közül. 

Mert a császári fősereg, melynek parancsnoka ez évben az 
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Titel. 

Pétervárad. 

öreg és beteges Caprara tábornagy lön, csak julius végével kez-
dett Futaknál gyülekezni. 

Pedig a török hadak élére lépett tripolisi Ali pasa nagyvezír 
hadait már májusban megmozdította s bár sikertelenül, de kétszer 
is megtámadtatta Titelt. Maga a nagyvezír augusztus végén szál-
lott táborba, még pedig azon elhatározással, hogy a császáriak 
Péterváradnál levő táborát ostrom alá veszi. 

A török hadak szeptember 9-én jelentek meg a péterváradi 
császári erődített tábor sánczai előtt, melyekben Caprara tábor-
nagy mintegy 20,000 főnyi erő fölött rendelkezett. A következő 
napokon a törökök a császári tábort körülzárták, minek folytán az 
csupán a Duna-hidján át közlekedhetett, szeptember 14-én pedig 
már támadást is intéztek ellene, megnyitván egyszersmind a pár-
huzamos vivóárkokat is. A császáriak csak egy kirohanást intéz-
tek, de miután ebben 200 főnyi veszteséget szenvedtek, Caprara 
minden további támadó szándékról lemondott. Tábornokai ösztö-
nözték ugyan a vezért a támadásra, okúi adván, hogy a sereg 
szűk táborában, hiányos élelmezése mellett, sokat szenved, de 
Caprara a segélyhadak megérkezte előtt semmibe sem szándéko-
zott fogni. 

Szeptember 24-én végre megérkeztek a segélyhadak, de bár 
a császári sereg létszáma ezekkel 35,000 főre emelkedett, Caprara 
ezután sem támadt s csupán passiv védekezésre szorítkozott. 

Ámde szerencsére a török sereg állapota is rossz volt; az is 
szenvedett élelemhiányban, betegségekben, főkép pedig az esőzések 
miatt, melyek a vívóárkokat vízzel megtöltvén, nemcsak az ostrom-
munkálatokat akaszták meg, de még a támadó müvekben való 
tartózkodást is lehetetlenné tették. Szeptember utolsó napjaiban a 
titeli császári csapat elfogott 20 hajó eleséget a törököktől, mi a 
nagyvezír seregét még válságosabb helyzetbe hozta. 

A nagyvezír ennek folytán elhatározta az ostrom fölhagyá-
sát, s miután a császáriakat október 2-án heves ágyúzással azon 
tévedésbe ejtette, hogy rohamra készül, a reá következő éjjelen a 
visszavonulást a legnagyobb csendben megkezdette, s október 4-én 
már ismét Nándorfehérvár alatt állott. Caprara csak néhány ma-
gyar huszárszázaddal üldöztette a nagyvezírt, seregével egyelőre a 
táborban maradt, de néhány nap múlva a Duna balpartjára vonult 



át. Caprara azután Bécsbe távozott, Heiszler pedig a hadakat nem-
sokára téli szállásokba vezette. 

Thököly Imre részt vett ugyan Pétervárad ostromában, de 
beteg levén, csak «egy alkalmatos dombról látója volt» a történ-
teknek ; kuruczai azonban több kisebb csatározásban vagdalkoz-
tak a császárif1'' a. 

Á" jjiisa a téli szállásokra való távozás előtt Temesvárt és 
Gyulát élelemmel és lőszerrel akarta ellátni. Temesvárra nézve ez 
sikerült is, de Gyula ellátását Veterani megakadályozta, minek 
következtében az egy év óta körülzárt erőd végínségre jutott s de-
czember közepén alkudozásokat kezdvén, e hó 21-én szabad elvo-
nulás föltétele alatt capitulált. A törökök elvonulása és Gyulának 
császári csapatok által való megszállása 1695 január 12-én ment 
végbe. 

Az 1695— 96- ik évi luuljárat. A török háború ügye az 
1695-ik év elején még rosszabbra fordult. Az Achmed halála után 
trónra került II. Musztafa szultán ismét személyes hadjáratra 
készült, mi oly lelkesedést támasztott, hogy Mohammed nagyvezír 
nem sok időre számos és jó hadsereg gyülekezéséről tehetett jelen-
tést. Ellenben a császári hadsereg, melynek legjobb tábornokait és 
legjobb ezredeit a franczia háború kötötte le, csak nyomorúságo-
san volt kiegészíthető és ellátható, a fővezérlet pedig, alku útján, 
a hiú és képtelen Frigyes Ágost szász választó kezébe került, ki 
a magyarországi császári sereghez ezen föltétel alatt 8000 főnyi 
segélyhadat ígért. 

A császári sereg Péterváradnál augusztus elején 50,000 főnyi 
számerőben gyülekezett, melyből 38,000 császári, 8000 szász és 
4000 dán csapat volt, a nemzeti haderők nélkül. 

Hogy mennyi volt a hadseregben a magyar és horvát csapa-
tok száma, az itt — mint általában sehol — megemlítve nincs. 

Tartalékul néhány O-Kanizsánál Schlick tábornok alatt álló 
ezred szolgált, Veterani pedig utasíttatott, hogy Erdélyt valamely 
a Tiszánál vett fölállításból fedezze. 

Körülbelül ugyanezen időben alakult meg a török működő 
sereg is, mintegy 50—60,000 fővel, Nándorfehérvárnál, hova 
II. Musztafa szultán augusztus 10-én érkezett meg s azonnal 
intézkedett a péterváradi császári tábor szemrevételezése iránt. 
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Titel. 

A császáriak erődített táborát igen erősnek találván s okulva 
a mult évi sikertelen fáradozásból, a szultán a tábor megtámadá-
sának eszméjét föladta, Pancsovánál hidat veretett és augusztus 
25-én a Dunán azon szándékkal kelt át, hogy Lippát és Nagyvára-
dot visszafoglalja, vagy legalább Felső-Magyarországot földúlja és 
azután Erdélyen, Oláhországon át tér vissza. 

Frigyes Ágost herczeget, ki a törökök támadását Péterváradra 
várta, a törökök átkelése ugyancsak meglepte, s nagy hirtelenében 
elhatározta, hogy a Tiszán O-Becsénél átkelvén, a Maros mellékére 
menetel s ott Veteranival egyesülve Erdélyt és F.-Magyarországot 
fedezi. Az elhatározás nem is lett volna ugyan rossz — hisz na-
gyobb eszméket, pl. a török seregnek a Temesvár felé végrehajtott 
menet alatt való megtámadását, a lierczegtől várni úgy sem lehe-
tett — de a végrehajtás gyámoltalan volt. Augusztus 30-án kelt át 
a császári sereg a Tiszán, de már két nap múlva visszatérni volt 
kénytelen, mert a mocsarak és feneketlen utak miatt tovább ha-
tolni lehetetlen vala. A további mozgás hasonló gyámoltalausággal 
történt, s szeptember hó 9-én, midőn a szultán Lippát, melyet a 
Thökölytől átpártolt Daróczy Endre vitézül védelmezett, már 
megvette, a császári sereg még mindig a Tisza mellett, O-Kani-
zsánál volt. A szultán Daróczyt és az egész őrséget fölkoncB .•-
tatta. 

A török sereg helyzete a császári fősereg és a Lúgosnál álló 
Yeterani közt korántsem volt kedvező, de ezt a császári fővezér 
kihasználni nem tudta, a mellé beosztott Caprara és Heiszler po-
dig, kik Veteraninak személyes ellenségei valának, ennek vesztére 
dolgoztak. így keletkezett a furcsa parancs, hogy Yeterani hadtes-
tével Aradon át a fősereghez csatlakozzék, minek kivihetetlenségét 
a fővezér később maga is belátván, visszavonta; így a másik még 
gyarlóbb elhatározás, hogy a sereg Lippa felé megkezdett mene-
tét, Titelnek a törökök által történt elfoglalása hírére, félbesza-
kítván, Csanádra menetelt vissza. Itt azután tétlenül maradt a 
fősereg szeptember 21-éig, a mikorra a törökök a jelentéktelen 
Titelt ismét önként elhagyák. Szeptember 21 -én keletkezett végre 
az uj elhatározás, hogy a sereg, melynek egyes részei különben ok 
nélkül kikülönítve maradtak, Yeterani támogatására megy. 

De már későn volt. A szultán, ki seregét a föntebb érintett 



kedvezőtlen helyzetből az által szabadította ki, hogy Lippa meg-
vétele után Temesvárra tért vissza, a császári sereg visszavonulá-
sáról s tétlenségéről értesülvén, egész erejével Veterani hadtestére 
veté magát, s azt Lúgosnál szeptember 21-én körülfogván, majd 
teljesen megsemmisíté. Csak 3000 lovas menekült el Erdélybe, a 
többi \eterani tábornagygyal együtt a harczmezőn vérzett el. 

A lugosi katasztrófa után a császári sereg, Erdélyt oltalma-
zandó, Dévára vonúlt, a szultán pedig, miután Lúgost és az üres 
Karánsebest megszállotta, visszatért Nándorfehérvárra. Bárha Fri-
gyes Ágost szász választó fejedelem a hadvezérletre való képtelen-
ségének legszembetűnőbb jeleit adta, miután a következő had-
járatra 12,000 főnyi segélyhadat igért, Lipót császár által az 
1696-ik évi hadjáratra is fővezérré neveztetett; mellé mint kato-
nai tanácsadók ismét Caprara és Heiszler tábornagyok rendel-
tettek. 

A hadműveletek czélja ezúttal Temesvár visszavétele volt, 
de azok megkezdése az előkészületek elégtelensége, pénzhiány s 
más okok miatt soká húzódott s a sereg, melynek létszáma 00,000 
főben állapíttatott meg, csak junius vége felé, a mikor már a szul-
tán is útban volt és Nis tájékán időzött, érkezett Szegedre. A csá-

'jri tábornokok, épen a szultán közeledésére való tekintettel, az 
ostrom tervének elejtését javasiák, s bizonyos, hogy sikerre csak 
úgy lett volna kilátás, ha az ostrom több hónappal előbb kezdetik ; 
de a választó fejedelem és hadi tanácsa megmaradtak szándékok 
mellett és a fővezér junius 28-án 5000 német lovassal és 2000 
huszárral előrement Temesvár alá, hogy azt szemrevételezze. 

A foglyok útján nyert hírek azt tudatták, hogy Temesvár 
10,000 főnyi, janicsárokból és arnótákból álló helyőrséggel bír s 
hogy lőszerrel, élelemmel bőségesen van ellátva. Titelről jelentet-
ték, hogy azt Dsáfer pasa hadosztálya fenyegeti, minek folytán 
néhány ezred oda lőn kikülönítve, ellenben Bussy-Rabutin gróf 
tábornok utasíttatott, hogy az erdélyi hadosztálylyal Aradon át a 
fősereghez csatlakozzék. 

A császári sereg zöme csak julius közepe táján érkezett Te-
mesvár alá, de vele együtt érkezett a hir is, hogy a szultán már 
a Dunánál van s Pancsovánál az átkelésre előkészületeket tesz. 
A szász választó e hírre a Titelnél álló s Stahremberg Guido tá-
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bornok által vezetetthadosztályt még jobban megerősíté, az ostrom-
lövegeket pedig Aradról elhozatá. 

Az ostrommunkálatok mindazonáltal csak augusztus 12-én, 
a palánka lövetése két nappal később kezdettek meg. 

Augusztus 17-én jelentette Stahremberg, hogy a császári és 
a török dunai hajóhad közt Titelnél harcz fejlődött ki, melynél a 
török hajóraj visszaveretett ugyan, de a szultán serege Pancsová-
nál már részben átkelt. 

A fővezér ennek folytán az ostromot augusztus 18-án félbe-
szakíttatván, az ostromszereket és lövegeket Aradra visszaküldte 
és a sereggel a Temes és Béga közt Párdány irányában a szultán 
elé indult. Stahremberg egyidejűleg utasíttatott, hogy hadosztályá-
val a viszonyokhoz képest a fősereg felé közeledjék. 

A Deák Pál által vezetett magyar huszárok már augusztus 
21-én Szt. Mihálynál összeütköztek a török lovassággal és azt 
vissza is vetették és ez összeütközések a következő napokon is 
megújultak, a menetben megállapodott főerők azonban csak 
augusztus 26-án jutottak harczba. 

A török fősereg azért kerülte a harczot, mert előbb egy 
ügyes mozdulattal Temesvár és a császáriak közé igyekezett jutni; 
nemcsak ez sikerült neki, de a tétovázó császári fővezérrel szem-
ben a Béga mögött még állásának megerősítésére is időt nyert. 

A harczot a mondott napon a szultán 12,000 szpáhi roha-
mával nyitotta meg, kik a császáriak jobb szárnyát képező szá-
szokra rontván, azokat visszavetették ; a császári lovasság vissza-
nyomta ugyan a szpáhikat, de a török állásból, hova betört, ismét 
kiszoríttatott s a visszavonulásnál saját gyalogságában is zavart 
támasztott. Az újból előtörő szpáhikat Vaudemont és Heiszler, ki 
e rohamnál el is esett, visszaverték ugyan, de azok a támadást 
harmadszor is megújították s az erősen megviselt jobb szárny csak 
a másik szárny előtörése után nyert alkalmat a visszavonulásra, 
melynél azonban 24 löveg az ellenség kezeiben maradt. De ezzel 
a törökök ereje is kimerült s most mindkét fél táborába tért vissza. 

Úgy látszik, hogy a harcz folyamán a szultán is legyőzött-
nek tartá magát, mert az éj folyamán táborát elhagyva, Pancsova 
felé elvonúlt. A császáriak vesztesége 3300 fő volt: a törökök vesz-
tesége ismeretlen. 



A császári sereg ezután lassú menetekben Péterváradra me-
netelt, hol a szász választó a parancsnokságot Capraranak átad-
ván, a seregtől távozott. 

Az év többi részében nevezetesebb esemény nem történt, s 
csupán Mitrovicznak egy török csapat által való földúlása és a 
Batthiányi, Forgách Simon és Keglevich Péter által Boszniaba 
tett betörés volna fölemlítendő, mely azonban Fodorovo környé-
kének földúlásán kívül más eredményre nem vezetett. 

Szavoyai J e n ő herczeg 1697/98-ik évi hadjárata ; 
a zentai csata. Hogy a szász segélyhadak a császári seregnél 
megtartassanak, Lipót császár, Frigyes Ágost szász választó feje 
delmet, a megelőző évi hadjáratok eredménytelensége daczára, a 
fővezérletben az 1697-ik évre is meghagyta, de mellé most, a mái-
teljesen kiöregedett Caprara tábornagy helyett, katonai tanács-
adóúl Savoyai Jenő herczeg tábornagyot rendelte. Miután azon-
ban Frigyes Ágost még a hadműveletek megkezdése előtt lengyel 
királylyá választatott, a hadsereg fővezérlete, a császári fegyverek 
szerencséjére, egyedül Savoyai Jenő kezében maradt. 

Savoyai Jenő herczeg, miután XIV. Lajos király őt igény-
telen külseje miatt a franczia hadseregben alkalmazni vonakodott, 
1683-ban, mint ezredes császári szolgálatba lépett, részt vett Ba-
deni Lajos őrgróf parancsnoksága alatt 1683-ban Bécs fölmenté-
sében, mint tábornok a párkányi csatában, Buda visszavételében, 
a harsányi csatában, Nándorfehérvár megvételében, majd hat évig 
mint hadtestparancsnok a franczia háborúban, melynek folyamán 
már 1693-ban tábornagygyá neveztetett ki. 

Az 1696-ik év végén, midőn a császár által a jövő évi had-
járatra a szász választó fejedelem adlatusává kineveztetett, már 
mint a császári sereg legkiválóbb vezéreinek egyike, nagy hírnév-
nek örvendett, s a szász választó lemondása után Savoyai Jenő 
herczeg személyében a császári hadsereg valahára ismét oly kitűnő 
vezért nyert, mint Lothringeni Károly és Badeni Lajos valának, 
alkalmas arra, hogy a már több év óta eredménytelenül folyó 
török háborúban a győzelmet a császári zászlóknak vissza-
szerezze. 

Savoyai Jenő a háború előkészületeit az 1697-ik év elején a 
legnagyobb buzgósággal igyekezett megtenni, de ezek a császári 
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liadi pénztár üressége folytán a legnagyobb nehézségekbe ütköz-
tek s oly lassan haladtak, hogy Temesvár vagy Nándorfehérvár 
ostromára a kedvező idő ismét elmúlt. A császári sereg működő 
képességét ugyanis csak julius hóban nyerte el s így kénytelen 
volt a kezdeményezést a töröknek átengedni és saját hadművele-
teit ahhoz alkalmazni. 

Az időt, míg a császári fősereg működését megkezdhette, két 
kisebb jelentőségű esemény tölti ki. 

A kurucz zavargások Zemplénben. A mód nélküli zsarolá-
sok, melyeket a császári zsoldosok a föld népén mindenütt elkövet-
tek, sokszor véres összeütközésekre vezetett a katonák és a nép 
között, kivált ott, hol szabad hajdúk vagy kuruczok is lappangtak, 
kik az ily összetűzésnél mindenütt a nép pártjára állottak. 

Ily nagyobb mérvű összeütközés keletkezett 1697 május vé-
gén Vizsolyban csázsári zsoldosok, továbbá a nép között, mely-
nek pártján kuruczok és Deák ezredbeli huszárok állottak. Nagyobb 
jelentőségűvé mindazonáltal a dolog csak akkor vált, midőn a nép 
és a kuruczok Tokaji Ferencz és Szalontai György vezérlete alatt 
összetömörülvén, a julius 1-ére következő éjjelen Tokaj és Sáros-
patak várakat rajtaütéssel elfoglalták és azok német őrségét le-
vágták. A fölkelők ezután az ifjú Eákóczi Ferenczet Szerencsen 
elfogni és arra akarták kényszeríteni, hogy a mozgalom élére áll-
jon ; de Eákóczi ezt idejekorán megtudván, sietve Bécsbe távozott. 

A zempléni fölkelés a bécsi udvarnál nagy aggodalmat oko-
zott, s nem is késett annak gyors elfojtásával. Nigrelly tábor-
szernagy felsőmagyarországi katonai parancsnok és Károlyi Sán-
dor szathmári főispán tették meg erre az első intézkedéseket, 
majd Vaudemont herczeg visszavette julius 16-án Tokaj, 20-án 
pedig Sárospatak várát, Károlyi ezután elfogta Tokaji Ferenczet, 
Kabos Mártont s a többi vezetőket, mire a még megmaradtak 
Moldvába menekültek. 

A bihácsi hadjárat. A bécsi hadi tanács a török erejét meg-
osztandó, elhatározta, hogy a császári fősereg működésének meg-
kezdése előtt a horvát bán és Auersperg határőrvidéki parancsnok 
benyomuljanak Boszniába és Bihácsot vegyék meg. 

Auersperg Ferencz altábornagy a vállalatra Szluinnál 9000 
főt és 32 löveget egyesített, melyhez Batthiányi Ádám gróf hor-



vát bán 4000 horváttal volt csatlakozandó. Május 31-én elindulva 
Auersperg megvette junius 7-én Drezsnik várát, junius 9-én pedig 
Bihács alá érkezett. Bárha Bihács 4000 főnyi védő őrséggel bírt s 
védőművei igen jó állapotban valának, Auersperg az ostromot 
junius 11-én megkezdette s 15-étől fogva nehéz lövegekkel lövette. 
Junius 18-án ledőlt a főkapu s 40 lépés széles rés keletkezett; 
20-án megérkezett a bán, ki útközben Bjela-Sztinát rohammal 
bevette s a roham Bihács ellen junius 21-én végrehajtatott. De ez 
nem vezetett eredményre, s miután a boszniai pasa erős fölmentő 
haddal közeledett, a császáriak az ostromot junius 29-én megszün-
tették s a bán Zágrábba tért vissza, Auersperg pedig hadosztályá-
val a már útban levő fősereghez csatlakozott. 

A fősereg hadműveletei. Savoyai Jenő herczeg tábornagy a 
Kolluthndl táborban álló 45,000 főnyi fősereg parancsnokságát 
julius 13-án vette át s miután Pétervárad parancsnoka, Nehem 
tábornok azt jelenté, hogy II. Musztafa szultán már Nisnél van 
s a hó végével Nándorfehérvárra várják, a fősereggel azonnal 
Péterváradra indúlt, honnét menetét a római sánczok felé folytat-
ván, augusztus 5-én Kovil mellett szállott táborba. 

Itt vette annak hírét, hogy a temesvári pasa eredménytelen 
támadást intézett Karánsebesre, továbbá, hogy a szultán serege 
N ándorfehérvárra megérkezett. 

A szultán úgy látszik a megelőző évi hadműveletet szándé-
kozott ismételni, mert augusztus 19-én ismét Pancsovánál kelt a 
Dunán át. Savoyai Jenő ezt megakadályozandó Nehem tábornok 
alatt csak egy kisebb hadosztályt hagyott Titelnél, a többi erőkkel 
Szeged felé menetelt, útközben Vaudemont felsőmagyarországi és 
Bussy-Babutin erdélyi hadtestével egyesülni azután pedig az egész 
sereggel a szultánt megtámadni szándékozván. 

Az egyesülés Yaudemonttal augusztus 26-án Zentánál végbe 
is ment, s a legközelebbi napokban beérkezett az erdélyi hadtest 
is. Ámde a szultán serege nem ment Temesvár felé, hanem 
augusztus 28-án Titelt túlerővel megrohanván, a Tiszán is átkelt 
s nyilván Péterváradot szándékozott megtámadni. 

Savoyai Jenő erre gyorsan visszafordulván, miután a török 
lovas előcsapatokat szeptember 3-án Szt. Tamásnál visszaverte, 
egy merész oldalmenettel a törökök előtt elhaladva, szeptember 
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6-án Pétervárad sánczai és mocsarai közé bevonult. így a szultán 
terve, akár volt az Pétervárad megvétele, akár a császári seregnek 
hátban való megtámadása, meghiusúlt. 

A török fősereg nem is tett kísérletet a péterváradi erős állás 
megtámadására. A szultán ugyanis már szeptember 7-én fölkere-
kedett, a Tisza mentén fölfelé haladt, hogy Zentánál vagy Szeged-
nél átkelvén, eredeti hadműveleti tervét, t. i. Erdély megtámadá-
sát újból fölvegye. De a császári vezér erre neki időt nem enge-
dett, s a szultánt gyors menetekben követvén, szeptember 10-én 
már O-Becsén volt s itt tudta meg, hogy a török fősereg Zentánál 
táboroz, a kővetkező nap reggelén pedig az előnyomulás közben 
elfogott török utóvéd-parancsnoktól, Dsáfer pasától azt, hogy a 
szultán nem szándékozik Szegedre menni, hanem Zentánál hidat 
veret, hogy a Tiszán mielőbb átkelvén, Erdélybe benyomúljon. 

Savoyai Jenő herczeg nyomban elhatározta, hogy a kedvező 
helyzetet gyorsan kiaknázva, a török fősereget ál kelés közben, tehát 
még ma, azonnal megtámadja. 

Szeptember 11-én délután 3 órakor érkezett a császári sereg 
Zentához, hol a török tábor a várostól délre, egy nagy félkörben, 
mindkét szárnyával a Tiszára támaszkodva, volt elhelyezve s futó-
lag megerősítve; a középpel szemben volt a híd, melyen a szultán 
a tüzérség egy részével, a vonattal és a lovasság nagyobb részével 
már átkelt s épen most volt a gyalogság az átkelést megkezdendő; 
az átkelés fedezésére a sánczokban 35,000 janicsár és szpáhi állott 
100 ágyúval. 

A török sereg számereje 150,000 főre tetetik, melyből a 
lndon már átkelt részt a csata folyamán maga a szultán, a még 
táborban levő részt pedig Elmas-Mohammed n a g y v e z í r vezényelte. 
A császári sereg 40,000 fő volt s 51 gyalogzászlóaljból, 112 lovas-
századból és 60 ágyúból állott. 

A császári fővezér a fejlődést az ellenséges sánczok alakjá-
nak megfelelően félkörben rendelte el. A jobb szárnyat Heister 
táborszernagy, a közép hadat Commercy herczeg tábornagy 
ebben az első Iiarczvonalat Renss, Rabutin és Römer táborszer-
nagyok, a második Iiarczvonalat Truchsess tábornagy és Vaude-
mont altábornagy — a bal szárnyat Stahremberg Guido gróf 
táborszernagy vezényelte. 
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Mindkét szárny tüzérsége azonnal a hidat vette tűz alá, me-
lyen a csapatátvonulás még szakadatlanúl folyt, s azután a török 
ágyúk leghevesebb tüzében támadásra indúlt. De megelőzte ezt a 
nagyvezír, ki egy nagy lovastesttel, saját jobb szárnyát megkerülve, 
az erődítések és a Tisza közt levő zátonyon át, a császáriak még 
fejlődésben levő balszárnyát megrohantatta. De Stahremberg nem-
csak visszaverte e rohamot, hanem a visszavetett török lovasságot, 
mely a táborba való visszavonulásnál ott levő saját gyalogságát is 
zavarba hozta, nyomban követve, a táborba is behatolt és a hídig 
előnyomulva, annak bejáratát elállta. 

Miután a közép és bal szárny a sánczokba mindjárt be nem 
hatolhatott, Savoyai Jenő a közép had némely részeit is Eabutin 
és Yaudemont alatt a balszárnyra rendelte, hol azok a Stahrem-
berg által megnyitott úton szintén a táborba nyomultak és most a 
törököket Stahremberg csapataival együtt hátulról támadták meg. 

Ez megrendítette a sánczokban álló török gyalogságot és 
tüzérséget, minek következtében a császári közép had és jobb 
szárny csapatai is, a lovasság lóról leszállva gyalog, a sánczokon 
át, benyomultak. Most iszonj'ú mészárlás következett, oly véres 
harcz, a minő a török háborúkban eddig még elő nem fordult. 
A janicsárok minden oldalról körülvéve, kétségbeesetten küzdöt-
tek, de végre is legyőzettek s vagy ott vesztek el, vagy a Tiszában, 
melyen át a menekülést megkisérlék ; mert Stahremberg időköz-
ben a hídsánczot is elfoglalta s így a menekülés ez egyetlen útja 
is el volt zárva. 

A törökök vesztesége óriási volt; 20,000 ember esett el a 
sánczok közt, ezek közt Elmas-Mohammed nagyvezír, az anatóliai 
és boszniai vezírpasák, a janicsár aga, 17 pasa és számos főtiszt; 
10,000 veszett a Tiszába. A beálló éj vetett véget a csatának, a 
legdiadalmasabbak egyikének, melyet a császári fegyverek valaha 
vívtak. A császáriak vesztesége állítólag csak 2100 fő volt. 

A szultán a túlsó partról nézte serege megsemmisülését s 
midőn minden veszve volt, 1000 lovas kíséretében Temesvárra 
menekült. 

A zsákmány óriási volt, hét nagy és 423 kisebb zászló, 72 
ágyú, a birodalom nagy pecsétnyomója, melyet a nagyvezír nyaká-
ról vettek le s mely a császári kincstárban Bécsben ma is látható, 



a szultán kardja, ezüstkészlete, 9000 kocsi, több ezer ló, szarvas-
marha és teve. 

Hogy Thököly Imre a zentai csatában részt vett, az bizo-
nyos ; de hogy való-e, miszerint a szultánt a Tisza mentén való 
elvonulásra Szeged felé Thököly tanácsa késztette? való-e, hogy a 
csata alatt a nagyvezírnek a tiszai híd elrombolását tanácsolta? 
való-e, hogy a csata végével holttestek közé rejtőzött s úgy szaba-
dúlt meg? e kérdésekre Thököly életrajz-írójának kellett volna 
megfelelni, de ő ezen, valamint az összes katonai kérdések 
elől kitért, a mint hogy az «Eletrajzok», e máskülönben 
igen becses vállalat, katonai dolgokban fölvilágosítást csak rit-
kán ad. 

A zentai nagy diadalt akkép lett volna legczélszerübb érté-
kesíteni, ha Temesvár vagy Nándorfehérvár visszafoglaltatik. 
Ámde erre az idő késő volt s a sereg sem volt ily nagyszabású 
ostromra kellőképen fölszerelve; mire az ostromszerek és tüzér-
ség megérkezik, beáll a tél. A bécsi udvari hadi tanács tehát el-
rendelte a csapatoknak téli szállásokra való elosztását. 

Savoyai Jenő herczeg Bécsbe ment, hol az udvari hadi tanács 
őt állítólag felelősségre akarta vonni, mert nem szorítkozott csu-
pán a védekezésre, mint e bölcs tanács neki parancsolta. Ugy 
hiszszük, hogy ez, valamint a jelenet, midőn a zentai hős kardját 
eloldva e szavakkal adja át: «Itt van, még piroslik az ellenség véré-
től !» csak legenda, de a mely a bécsi cs. udvari hadi tanácsot igen 
találóan jellemzi. 

A boszniai hadjárat. A herczeg nem soká maradt Bécsben, 
mert ha már Temesvár és Nándorfehérvár megvívására nem is 
vállalkozhatott, a kivívott győzelemnek még az ellenséges terü-
letre való behatolás által kivánt nyomatékot adni. 

E czélra 4000 főnyi lovasságból és 2500 gyalogosból egy 
hadtestet alkotott, melylyel Boszniába szándékozottt betörni, míg 
ugyanakkor Babutin az erdélyi hadtesttel Pancsova, a horvát bán 
pedig Banjaluka felé volt előnyomulandó. Savoyai Jenő október 
7-én a boszniai hadtesttel Eszékre, 10-én Brodra s ott a Száván 
átkelvén, a Boszna völgyén nyomult elő, míg oldalkülönítmények 
Banjaluka és Zvornik felé tartottak. 

Október 15-én Doboj elé érve, ennek várát már másnap 
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megadásra kényszerítette; október 17-én Maglaj, 18-án Zsepcse 
esett hatalmába, 19-én rövid harcz után Vranduk, október 23-án 
pedig Bosznia fővárosa Szarajevó; a várost a császáriak földúl-
ták, fellegvárának megtámadására azonban már idő nem maradt, 
mert a rossz időjárás a herczeget, október 25-én visszatérésre 
kényszerítette. Visszatérésközben megtámadták a császáriak még 
Tésány sziklavárát, de sikertelenül, mire a hadtest november 
5-én a Szávához érkezett. A bán ez idő alatt előnyomúlt egész 
Banjalukáig, melynek környékét földúlta, Babutin pedig elfoglalta 
a Duna mellett november 6-án Uj-Palánkát, november 8-án pe-
dig Pancsovát. 

Az 1698-ik évi hadjárat. A francziákkal az 1697-ik év vé-
gén megkötött ryswyki béke ugyan most lehetővé tette volna, hogy 
Lipót egész erővel a török ellen forduljon, de az állam a hosszú 
kettős háborúban annyira ki volt merülve, hogy a működő sereget 
megfelelő számerőben kiállítani, élelmezéséről és fölszereléséről 
kielégítően gondoskodni, képes nem volt; mivel pedig a birodalmi 
segélyhadak is elmaradtak, Nándorfehérvár ostromára, mit Savoyai 
Jenő herczeg óhajtott, gondolni sem lehetett. De sőt a portának a 
béke megkötésére irányzott fáradozásai, melyeket más hatalmak 
is támogattak, mindinkább sikeresebbnek ígérkeztek. 

A sereg, mely a Kolluth melletti táborban összegyülekezett, 
alig ment 35,000 főre, ez is nagyobbára fizetetten. A herczeg a se-
reget Pétervárad közelében a kovili táborba vezette, s itt egész 
augusztus havában tétlenül kelle vesztegelnie, mert Húszéin pasa 
nagyvezír nándorfehérvári táborából kimozdítható nem volt. 

Savoyai Jenő most Temesvár fenyegetése által akart a nagy-
vezírre hatni, s e czélból előbb Nagy-Becskerekre, majd szeptem-
ber 18-án Temesvár alá menetelt, hol Deák Pál ezredes, a sereg 
elővédét képező huszárokkal, heves harczot folytatott a temesvári 
pasa ellen, a ki csak a császári fősereg közbelépésére vonúlt vissza. 
De e lépés is eredménytelen maradt; a nagyvezír tudta, hogy a 
béketárgyalások elég kedvezően folynak s ezt semmi áron sem 
volt hajlandó koczkáztatni. 

A császári sereg tehát visszament Nagy-Becskerekre, hol a 
Pálffy huszárezred október 8-án a tatár kán által megtámadva, súlyos 
veszteséget szenvedett; de midőn a fősereg is megmozdúlt, a tatá-



rok sietve eltakarodtak s csupán a vidék földúlására, kifosztására 
szorítkoztak. Savoyai Jenő ezután Aradra vonúlt, melyet meg-
erősített. 

A törökök ez idő alatt sikertelen kísérletet tettek Titel el-
foglalására, de birtokukba ejtették és földúlták Csanádot. Ezzel a 
hadműveletek véget értek. 

Október 18-án fegyverszünet következett be, melyet a kar-
lóczai béketárgyalások követtek. 

A karlóczai béke, mely az 1699-ik év január 26-án köttetett 
meg, a 16 év óta tartó török háborúnak véget vetett. A békepon-
tok szerint Erdély a császáré, a temesi bánság a szultáné marad. 
A határokat a Titeltől a Bossuth folyó torkolatáig húzandó egye-
nes vonal és tovább a Száva és az Unna képezik. Thököly Imre és 
a többi bujdosók török alattvalóknak tekintetnek, de nehogy a 
békét háboríthassák, a birodalom belsejébe vitetendők. A béke tar-
tama 25 év. 

Thököly Imre, bármennyire igyekezett is rajt, a békekötés-
nél a maga javára semmit sem volt képes kieszközölni. Talán ha 
őszintén meghódol, visszanyerheti a hazába való visszatérés jogát 
s javai egy részét; de végtelen elbizakodottsággal még most is 
ő akart föltételeket szabni. A porta egy ideig Konstantinápolyban 
tartotta, 1701 szeptember 24-én azonban a bécsi kormány kívánsá-
gára Nicomediába száműzetett. Itt halt meg 1703 február 18-án 
hős lelkű neje Zrínyi Ilona, 1705 szeptember 13-án pedig Thököly 
is befejezte viszontagságos életét. 

A karlóczai béke fölszabadította Magyarország területét s a 
török uralma, mely a háború elején még Magyarországnak két 
harmadára terjeszkedett ki, most már csak a temesi bánság cse-
kély területére szorítkozott. De a fölszabadítást a nemzet nem 
csupán önerejének, hanem — bárha a magyarság a fölszabadítás 
nagyművében előkelő részt vett s az idegen népek azt nélküle 
sikeresen soha végre nem hajthatják vala -— mégis első sorban az 
idegen segélynek köszönhette. Igaz ugyan, hogy a császár és a né-
met birodalom, midőn a magyart a török ellen segítették, első 
sorban önmagukat oltalmazták s e segítséget is csak akkor nyúj-
tották, midőn a magyar nemzet a három százados küzdelemben 
már leroskadt, s a civilisált nyugatot, melynek eddig védőbástyája 
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m. vala, többé nem oltalmazhatta. Bárha tehát a császár és a német 
birodalom e háborúban csupán egy, Magyarország irányában 
háromszáz év óta fönnálló, tartozást róttak le, a császári kormány 
a fölszabadítás tényéböl jogot vélt szerezni arra, hogy Magyar-
országot ősi jogaitól, szabadságától és alkotmányától megfoszsza 
s vele mint meghódított tartománynyal bánjon el. Miután pedig 
Magyarország, bármennyire megtörte is a török elleni több száza-
dos küzdelem, ezt ellenállás nélkül el nem tűrte, a török háború 
lezajlását csak rövid béke követte, s a nemzet nemsokára egy új, 
a császári hatalom ellen folytatott hosszan tartó, véres küzdelembe 
sodortatott. 


