
XIV. FEJEZET. 

A NEMZETI FÖLKELÉS II. RÁKÓCZY FERENCZ ALATT. 

Források: Kézikönyvek: Mint a X. fejezetben. Kútfők, monográfiák, érte-
kezések : Bethlen Miklós, Cserei Miklós és Károlyi Sándornak a XIII. feje-
zetben már említett művei; Apor Péter, Metamorpliosis Transylvanise. 
Rákóczi Ferencz korának főforrásai: a) Emlékiratai, melyet a franczia 
eredetiből Thaly Kálmán fordított magyarra; b) Önéletrajza (Confessio 
Peccatoris); előbbi a fölkelés történetét adja, utóbbi a fejedelemnek a 
fölkelés előtti és utáni életviszonyait tárgyalja; c) Histoire des revolu-
tions de Hongrie; ezt Eákóczi befolyása alatt, ügynöke Brenner szepesi 
prépost í r ta ; d) Archivum Rákóczianum, mely két részből: a diplomati-
kai, továbbá a had- és belügyi osztályból áll ; ez utóbbi foglalja magá-
ban Rákóczi, Bercsényi, Bottyán stb. levelezését is ; e) Adalékok a Thö-
köly és Rákóczi korszak történetéhez ; f ) Történelmi naplók stb. Ezen-
kívül: Kökényesdi Vetési László, Rákóczi bizalmas emberének levelei és 
emlékiratai ; Klement János, diplomácziai jelentései. 

A legnagyobb munkásságot a Rákóczi korszak forrásainak fölkuta-
tásában s a kútfők földolgozásában Thaly Kálmán jeles történetírónk fej-
tette ki, kinek a hadtörténeti irodalom is e korszakra nézve mindent 
köszönhet. Thaly e korra vonatkozó munkáinak száma oly nagy, hogy 
csak azok egy részének fölemlítésére szorítkozhatunk: II. Rákóczi Fe-
rencz ifjúsága ; Bottyán János életrajza ; Ocskay László és a felsőmagyar-
országi hadjáratok; A gróf Bercsényi család, melyből eddig két kötet 
jelent meg; Rákóczi-tár, történelmi érdekű naplók, levelezések, hadi sza-
bályok stb. A nagyszombati harcz. A Hadtörténelmi közleményekben: 
Rákóczy F. hadserege, u. a. tüzérsége; Ősmagyar fegyverek és hadi szo-
kások a kurucz világban; A koronczói csata; A szomolányi ütközet j 
Érsekújvár megvétele 1704-ben; A kuruczok fegyverei és hadakozási 
módja; Tényleges létszámok stb. Számos más értekezés, kisebb-nagyobb 
dolgozat a Századokban, Történelmi Tárban stb. 

A szatmári békéről Pulay János, Szilágyi István és Thaly Kálmán 
í r tak; Éble Gábor, gróf Károlyi Ferencz és kora I. kötete szintén tartal-
maz adalékokat. 



A Rákóczi emigratióról: Mikes Kelemen, törökországi levelei és 
Thaly Kálmán, Rodostóra vonatkozó munkája szólnak. 

Külföldi forrás szintén számos van. Hadtörténeti szempontból kü-
lönösen megemlítendő: Theatrum Európaeum; Feldzüge des Prinzen 
Eugen von Savoyen. a k. u. k. Kriegs-Arcliiv kiadványai stb. 

A magyar szabadságharcz az ónodi gyűlésig. 

A n e m z e t i f ö l k e l é s okai és k i törése 1703-ban. 
A megelőző fejezetben több helyütt érintettük, hogy a császári 
kormány a szolgálatot, melyet a magyar nemzetnek az ország föl-
szabadítása által tett, a lehető legdrágábban akarta megfizettetni. 
Jól tudta, érezte Zrínyi Miklós a költő és hadvezér, hogy ha az 
országot a török uralom alól a császár és a birodalom szabadítják 
föl, e fölszabadításnak ára az ország szabadsága, alkotmánya, 
függetlensége leend; ezért küzdött minden erejével, szóban, írás-
ban és tettel, hogy a magyar nemzetet aléltságából fölkeltse, erős, 
jól szervezett, magyar nemzeti hadsereg fölállítására bírja, mely-
nek segítségével a nemzet magát önerejéből fölszabadíthatja. 

Már a vasvári béke beigazolta, hogy a császári kormán}' 
nem a magyar nemzet javát akarja, hanem saját önző czéljait kö-
veti, melyek végczélja Magyarországot politikailag és gazdasági-
lag megsemmisíteni s azután az egységes absolut és katholikus 
államba, tartományként beilleszteni. 

Nyomban Buda visszavétele után megfosztja a magyar nem-
zetet királyválasztó jogától, rákényszeríti az örökös királyságot, s 
hogy a nemesség ereje megtöressék, eltörölteti az aranybulla 
31. czikkét, mel}* a nemességet a király törvénysértése esetén 
ellenállásra jogosította föl. Még az évben megszállja Erdélyt, 
melyben Apaffyt, mint árnyékfejedelmet még megtűri, de ennek 
halála után az erdélyi fejedelmi méltóságot megszünteti s fölé csá-
szári kormányzót rendel. 

Már 1687-ben nyíltan kimondja: «hogy a császári Felség az 
országnak, mint nagy részében fegyver által meghódítottnak, ön-
kénye szerint is szabhat törvényeket)) s e mondását a Kollonich-
féle reformtervezetben ténynyé is akarja változtatni. Igaz, hogy a 
tervezett törvényekben sok volt a jó, a hasznos, a megváltozott 
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viszonyoknak megfelelő; de ezek a magyar alkotmány szerint 
csak az országgyűlés útján s az általa meghatározott módon vál-
hattak törvénynyé, de nem az uralkodó parancsszavára. E mellett 
pedig a javaslatnak számos oly pontja is volt, melyek a magyar 
nemzetet politikai és gazdasági önállóságából kiforgatván, a né-
metek és a jezsuiták rabszolgájává tette volna. 

A reformjavaslatot a császári kormány a törökök 1690-ikévi 
győzelmei után egy időre ugyan félretette, de 1696-ban vele újból 
előlépett. Széchenyi Pál kalocsai érsek nyilt hazafias föllépése 
megakadályozta ugyan azt, hogy e törvények az egész országra kö-
telezőleg kiadassanak, de a császári kormány, a hol csak lehetett, 
alkalmazta őket, minek folytán a politikai és vallási üldözések, 
hatósági erőszakoskodások újból napirendre kerültek. Kollonich 
megkezdte munkáját, melylyel Rákóczi szerint ((Magyarországot 
előbb koldussá, azután rabbá s végül katholikussá» tenni igye-
kezett. 

A császári kormány önkényes, alkotmánysértő intézkedései, 
kapcsolatban a nem fizetett, hanem szabad rablásból élő katona-
ság féktelen zsarolásaival, erőszakoskodásával, melyek ellen nem 
hogy a nép, de még a nemesség sem talált oltalmat, idézték elő 
már 1697-ben a zavargásokat; ezek ugyan hamar elfojtattak, de 
lassankint az egész országban, úgy a nép, mint a nemesség, de 
még a főurak között is, általános elégületlenség terjedt el, mely-
nek csak vezető és alkalom kellett, hogy belőle fölkelés támadjon. 

A nemzeti mozgalom vezetésére senki sem volt hivatottabb, 
mint az erdélyi fejedelmi ház ivadéka, I. Rákóczi Ferencz és 
Zrínyi Ilona fia, II. Rákóczi Ferencz, kiben a magyar nemzet a 
Bocskay István, Bethlen Gábor és I. Rákóczi György által oly 
fényesen védelmezett nemzeti ügy természetes képviselőjét látta, 
kinek ereiben a Zrínyiek hős vére folyt s kinek sorsa, jövője a 
magyar nemzet jogainak, szabadságának diadalával a legteljeseb-
ben összeforrva vala. 

Nem föladatunk itt II. Rákóczi Ferencz fejedelem életkörül-
ményeit vázolni, de erre szükség sincs. Yan-e e hazában magyar, 
ki ne ismerné a magyar szabadsághősök e kiváló alakjának életét? 
A an-e, kinek szivében rokonszenvet, viszhangot ne keltene e név, 
melyet nemcsak a történelem, de a magyar zene és költészet is 
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1703. szárnyára vett? Nincs — a minthogy nincs is magyar szív, mely 
ne hevülne ama szabadságharcz történetén, melynek reményeit, 
küzdelmeit s végül tragikus bukását a tárogató bűvös-bájos, hol 
szilaj, hol szomorú, hol hevítő, hol andalító, de a magyar szívét 
mindenkor megremegtető hangjai regélik. 

Eákóczi azon elhatározása, hogy bekövetkező alkalommal a 
nemzeti mozgalom élére áll, azon időpontban keletkezett, midőn 
jószágain élve Bercsényi Miklós ungmegyei főispánnal, e láng-
lelkű politikussal és kitűnő katonával, szorosabb barátságot kö-
tött. Ez elhatározását azonban, valamint a franczia udvarral való 
összeköttetését, a legszigorúbban titokban tartotta; a titok mind-
azonáltal Longueval árulása folytán a bécsi udvarnak mégis fülébe 
jutott, mire a császári kormány őt 1701 ápril 28-án elfogatta és 
Németújhelyen ugyanazon börtönbe záratta, melyből nagyatyja, 
Zrínyi Péter, a vérpadra lépett. 

A börtönből november 7-én a porosz eredetű Lehman kapi-
tány segítségével megszökvén, Eákóczi Lengyelországba menekült, 
hol nemcsak a lengyel király, de a franczia udvar oltalmában 
is részesült. A spanyol örökösödési háború ugyanis, melyben 
XIV. Lajos unokájának, Anjou Fülöpnek, Lipót császár pedig fiá-
nak, Károly főherczegnek a spanyol trónra való igényeit támo-
gatta, kitörő félben levén, a franczia udvar szívesen látta volna, 
ha Eákóczi a császár erejét egy szervezendő magyar fölkelés által 
leköti, s Eákóczit, valamint a szintén Lengyelországba menekült 
Bercsényit is, a fölkelés időpontjáig támogatta, a fölkelés bekövet-
keztével pedig azt nemcsak pénzzel, de fegyverekkel, tisztekkel és 
csapatokkal is segélyezni ígérkezett. 

A fölkelés azonban hamarabb kitört, semmint azt Eákóczi 
maga is hitte. A Tiszavidék népe, az adószedők és a franczia há-
borúba küldendő hadak számára zsoldosokat toborzó bizottságok 
által az 1703-ik év elején majdnem a kétségbeesésig zaklattatván, 
Kis Albert és Esze Tamás vezetése alatt összegyülekezett s köve-
teket küldött Eákóczihoz, őt és Bercsényit az ország fölszabadítá-
sára híván, mire — mint a követek mondák — most a jó alkalom, 
mert a franczia háború miatt az országban császári hadak alig 
vannak. 

Eákóczi a mozgalom vezetését személyesen átvenni még idő 



előttinek tartván, egyelőre csak zászlókat és egy május 12-éről, 
Bereznáról (Lengyelországban) kelt, általa és gróf Bercsényi Miklós 
által aláirt, nyilt levelet küldött, mely utóbbiban segélyét meg-
ígéri, a népet mindazonáltal inti, hogy rablástól és erőszakosko-
dástól tartózkodjék s legföljebb valamely várnak a német őrségtől 
csel útján való elfoglalására törekedjék. 

A nép valóban ezerszámra tódúlt Bákóczi zászlai alá, de 
intéseit meg nem fogadta, hanem rabolva barangolt szerte a fel-
sőbb megyékben, a nemesek házait és a templomokat fosztogatván. 

Nigrelli táborszernagy, felsőmagyarországi főparancsnok, 
csapatokkal nem rendelkezvén, Károlyi Sándor szatmári főispánt 
hívta föl, hogy a rabló csoportokat szétűzze. Károlyi erre vállal-
kozott is s miután Szatmárban és a szomszéd megyékben elegendő 
erőt gyűjtött, a magát kurucznak nevező, mintegy 2000-nyi gyüle-
vész népet, a mellé adott német csapatokkal együtt junius 7-én 
Dolha mellett Máramaros megyében megtámadta és szétverte. 
A fölkelők öt zászlót és 150 főt veszítettek a dolliai ütközetben, 
mely után elszéledtek. 

Bákóczi mindjárt a nyilt levél és a zászlók Magyarországba 
küldése után hozzálátott az előkészületekhez. Bercsényit Danczkába 
küldé Bonac franczia ügyvivőhöz, hogy a franczia udvart ígéretei-
nek beváltására s nevezetesen nagyobb pénzösszeg küldésére ösz-
tönözze, maga pedig a lengyel főuraknál igyekezett fegyveres se-
gélyt nyerni, mi czélból Konszki lengyel tábornoknak a magyar 
határokhoz közelebb fekvő birtokára, Drozdoviczére utazott. Itt a 
fölkelők egy újabb küldöttsége kereste föl s kérte az országba jöve-
telét, mire Bákóczi valóban meg is indúlt. 

De még nem érte el a fejedelem a magyar határt, midőn 
hírét vette a dolhai ütközetnek és a fölkelők szétveretésének. 
Bárha kívánatos lett volna, hogy további előnyomulása előtt Ber-
csényinek Danczkából való visszaérkezését és a lengyel segétyhad 
csatlakozását megvárja, Bákóczi útját a magyar határig tovább 
folytatta, s a mögött, még lengyel területen, Kliniecz helységben 
állapodott meg. Itt akarta a föntebb érintett segélyt bevárni, s 
innét akarta a fölkelés szervezését megindítani. 

Ide rendelte tehát a Kis Albert és Esze Tamás alatt még 
együtt maradt fölkelő csapatot, mely azonban csak 200 rosszul 
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Munkács. 
Szerednye. 

Oroszvég. 

fegyverzett gyalogosból és 50 lovasból állott. Ámde a bír, hogy 
Rákóczi a határon áll, tömegesen gyűjtötte a népet a klinieczi 
táborba, mely már néhány nap alatt 3000 gyalogost és 300 
lovast számlált. 

Rákóczi e hadat mindenekelőtt rendezni s legalább némileg 
fegyelmezni igyekezett, minek megtörténte után az 1703-ilév 
junius 16-án csapataival a magyar határt átlépte. 

A koczka el volt vetve. A «Pro Libertate» zászlók magasan 
lengtek a maroknyi had előtt, mely megindúlt a magyar nemzet 
szabadságát kikűzdeni. 

Az 1703- ik évi hadjárat. A munkácsi vállalat. Rákóczi 
Ferencz hada a hegyekről leszállván, három nap múlva már 
Munkácson állott; a várost megszállotta, a várat azonban kézre-
kerítenie nem sikerült; épen úgy nem sikerült a Szerednye vára 
ellen megkisérlett rajtaütés sem. 

Munkács megszállásának hírére Nigrelli táborszernagy, az 
épen rendelkezésre álló két vértes ezredet azonnal útnak indította 
Ungvárról Munkács ellen. A vértesek a Latorczához közeledve két 
részre oszlottak, hogy a városba észak és nyugot felől nyomulván 
be, a fölkelőket a vár ágyúi elé szorítsák. Rákóczi a vértesek köze-
ledtének hírére a had gyarlóbb részét a hegyek közé előre küld-
vén, másnap maga is utánuk volt indulandó, mert gyakorlatlan 
hadával 1200 vértes támadása ellen helyt állani lehetőnek nem 
vélte. De a vértesek — körülbelül junius °27-én — már hajnalban 
körülfogták a várost s a kivezető útakat elállván, a Montecuccoli 
vértesek behatoltak; Rákóczi egy ideig védekezett a városban, de 
azután híveivel a Latorcza felé fordulván, annak egy gázlóján át-
kelt s egy Oroszvégnél folytatott rövid utóvéd-harcz után a he-
gyek közé elvonúlt; málháját és vonatát azonban ki nem vihetvén, 
ez a vértesek kezébe esett. 

A fejedelem, előre küldött hadával egyesülvén, a lengyel 
határok felé sietett s miután a császáriak nem üldözték, a határon 
innen, az Alsó-Vereczke fölött fekvő Zavadka (ma Rákóczi-szállás) 
környékén ütött tábort. 

Károlyi Sándor már a dolhai ütközet után fönt járt Bécsben, 
hol a császári kormány legbefolyásosabb egyéneit, de sőt magát a 
császárt is, a közelgő veszedelemre figyelmeztette s a fölkelést 



előidézhető bajok orvoslását ajánlotta: ámde a bécsi kormány az 
egész mozgalomnak semmi jelentőséget nem tulajdonítván, intéz-
kedésnek szükségét nem látta. E véleményén Rákóczi betörése 
sem változtatott, miután a fejedelmet oly csekély erővel és oly 
gyorsan visszavetni sikerült s Károlyi két havi hasztalan fárado-
zás után, eredmény nélkül tért vissza. 

Pedig a Kárpátok alján a fellegek már most erősebben gyü-
lekeztek. Bercsényi Danczkából tetemesebb pénzösszeget hozott 
magával, Lengyelországból négy gyalog- és két dragonyos század 
jól begyakorolt, harczedzett katonák — érkezett, a Tiszavidékről, 
a nemesség által fölszorítva, számos tiszántúli gyakorlott kurucz 
lovas egyesült a zavadkai táborban, melyben lassankint a lengyel 
századokon kívül mintegy 2000 gyalogosból és 400 lovasból álló 
oly csapat gyülekezett, mely egy hónapra előre kifizetve, meg-
felelően fegyelmezve lévén, a császári csapatokkal szembeállít-
ható volt. 

A császáriak egész ereje a Heister-gyalogezred néhány szá-
zadából és a már érintett két vértes ezredből állott, melyet köz-
vetlenül Ugocsa és Bereg vármegyék Tisza-Újlaknál, gróf Csáky 
István alatt, összegyülekezett nemessége támogathatott, míg ellen-
ben Bákóczinál a zavadkai táborban egymást érték a küldöttségek, 
melyek a Tiszavidék, a jászok és kánok, a hajdúvárosok stb. csat-
lakozását, meghódolását, ajánlották föl. 

A tiszavidéki hadjárat. Ezek sürgetésére Rákóczi <Jandárával 
julius 12-én újból megindulván, két nap múlva a Tiszához érkezett, 
hol Csáky István hada, melyhez Kassáról egy császári gyalog- és egy 
lovas-század csatlakozott, előcsapataival a Tisza-Becs melletti erő-
dített révet tartotta megszállva. Rákóczi előhada a Kende Mihály ve-
zénylete alatt álló vegyes örséget julius 14-én megrohanván, azt ré-
szint szétverte, részint a Tiszába ugratta, s azután a révet hatalmába 
ejtvén, a Tiszán átkelt, míg a főcsapat Vári mellett szállott táborba, 
magát a Munkácsról útban levő császári lovasság ellen a Borsova 
hídjainak lerombolása által biztosítván. Bercsényi a helyzetet, a 
császári lovasság és Csáky közt aggodalmasnak találta; de Csáky 
hada egy kósza hírtől megijedve, már másnap szétoszlott, a csá-
szári lovasság pedig ennek következtében Munkácsra visszatért. 
Rákóczi hada erre a Tiszán átkelve, Becsnél ütött tábort, míg Esze 
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Kis-Várda. 

Er-Diószeg. 

Szt,-Jobb. 

Ecsed. 

Tamás zászlóaljával Vásáros-Náményra nvomúlt elő, hova julius 
16-án a főcsapat is utána ment. Vásáros-Náményról julius 18-án 
bocsátotta ki Eákóczi fölhívását a szabolcsi nemességhez, melyben 
őket a «haza szabadulására*) fegyverre hívja. De bár lovassága 
fölhívásait szerte vitte, csak a szegényebb nemesség csatlakozott 
Eákóczihoz, míg a vagyonosabbak Kis-Várda erődbe költöztek. 
Eákóczi körülzárta az erődöt, s már a mocsarak áthidalására is 
tétettek kísérletek, midőn a nemesség kiüzené, hogy ellenséges-
kedni szándéka nincs s csupán az események fejlődését kívánja 
bevárni; erre Rákóczi az ostromot megszüntetvén, Debreczen felé 
vonúlt el. 

Ugyanez időtájban a fölkelés Bóné András vezetése alatt 
Biharban is kitört, s Er-Diószegen 4000 lovas és 3000 gyalogos 
gyülekezvén össze, a várat megrohanta, annak német őrségét föl-
konczolta s az erődöt megszállotta. Bóné az összegyülekezett ha-
dakat szervezte s lassankint az egész környéket, Szent-Jobb várá-
val együtt, behódítá. 

Rákóczi Debreczenbe menet megszállotta a hódolást önként 
fölajánló Ecsed várát, melynek régi őrsége azután hadaihoz csat-
lakozott, s hódolatra hívta föl a még mindig Bécsben időző Károlyi 
Sándor várát, Nagy-Károlyt is, de egyelőre még eredmény nélkül. 
Debreczen városa Rákóczi jövetelét megelőzve, julius 26-án kész-
ségesen meghódolt, s tisztelgő küldöttséget, melynek élén Dobozy 
István főbíró állott, küldött Rákóczi sámsoni táborába, hova egy 
derék csapat élén csicseri Orosz Pál, továbbá Budai István, bihari 
alispán, Bessenyei Zsigmond és Ibrányi László volt Thököly-féle 
kurucz ezredesek stb. csatlakoztak. 

A fejedelem ezután, a hajdúvárosok kívánatára, kik 2000 
lovast és 6000 gyalogost igérének állítani, visszamaradó családjai-
kat biztosítandó, Nagy-Kálló megszállására indúlt. 

Még előbb eltávozott a táborból Bercsényi Miklós gróf tábor-
nok, hogy egy lovas dandár élén a ráczok és császáriak által 
Diószegnél szorongatott Bóné Andrást megsegítse. Bercsényi a 
ráczokat megtámadván, Nagyváradra beszorítá, Bóné hadaiból pe-
dig 3000 harczedzett jeles lovast válogatván ki, azokkal a fejede-
lem után Nagy-Kálló alá sietett. 

Ez a homokbuczkák közt fekvő, öt erős bástyával és palánk-



kai védett Nagy-Kállót, melynek őrsége Keidéin János kapitány 
parancsnoksága alatt 400 hajdúból és 40 császári muskétásból 
állott, junius 28-án körülzárta és bár ostromszerekkel és tüzér-
séggel nem rendelkezett, a várbeli házakat a lithvániak tüzes 
nyilaival fölgyújtatván, az őrséget már másnap, julius 29-én este 
megadásra kényszerítette. Az egész magyar és német őrség, kapi-
tányával együtt a fejedelem szolgálatába állott, ki itt 11 ágyút is 
zsákmányolván, jövendőbeli tüzérségének alapját megvetette. 

Rákóczi hadserege most már — a diószegiek csatlakozása 
után — mintegy 0000 főből állott: hogy tehát az oldalt és hátban 
fekvő Máramaros behódíttassék, ide Ilosvay Bálint és Imre és Majos 
•János ezredeit küldé. Ilosvay Imre álruhában Huszt várába 
lopózván, a fizetetlen német őrséget lázadásra bírta, mire azok 
augusztus 17-én a kapitányt lelővén, a várat jelentékeny tüzér 
anyagával együtt a kuruezok kezébe adá. Még előbb, augusztus 
14-én, meghódolt Nagybánya városa is. Husztnak, a megye fő 
várának eleste után egész Máramaros megye nemessége Rákóczi 
mellé állott. 

Kálló megvétele után a fejedelem erősen fölszaporodott se-
regével a ráczok megfenyítésére indúlt, kik időközben a nagykún-
sági városokat kirabolták. Már Kálló alól 800—900 huszárt kül-
dött üldözésükre, a gyalogságot pedig szekereken küldé utánuk. 
A ráczok főfészke a Nagyvárad melletti Várad-Olaszi volt, hol 
több ezer rácz tanyázott Kis Balázs volt császári ezredes parancs-
noksága alatt. Bercsényi mintegy 7—8000 emberrel augusztus 
6-án hajnalban a ráczokat rajtaütéssel megrohanván, Olasziba 
három oszloppal behatolt és az egész rácz telepet, mintegy 7000 
embert, fölkonczolta. Bercsényi a lovassággal ezután egész Gyuláig 
portyázott, míg gyalogsága Nagyváradot és Belényest zárta kö-
rül. Székelyhídra, hol a fejedelem a sereg másik részével időzött, 
visszatérve, a vezérek elhatározák, hogy (ilöcktlsperg tábornok 
Szilágy-Somlyónál álló s Erdély bejáratát vedő hadosztályát 
támadják meg s annak a Tokajnál levő Montecuccoli vértes ezred-
del való egyesülését megakadályozzák. De Glöckelsperg németjei-
vel a támadás elől Szatmárra tért ki, a mellette volt erdélyi had 
pedig, miután vezére: Boér Ferencz szintén megszökött, Rákóczi 
mellé állott. A várat Szőcs János kuruez ezredes augusztus 10-én 
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rohammal bevette s a bent levő németeket fölkonczoltatta. A ku-
rucz hadak ezután ostromzár alá vették Kővárt, lovasságuk pedig 
be Erdélybe Kolozsvárig portyázott. 

Eákóczi és Bercsényi a fősereggel ezután Nagy-Károlyt 
fogták ostrom alá : a még mindig távol levő Károlyi Sándor neje a 
várat végre is, augusztus 15-ike táján, föladni volt kénytelen. 
A kurucz sereg most az erős Szatmárt óhajtotta volna kézrekerí-
teni, melyben Glöckelsperg tábornok, mintegy 1200 főnyi védő-
őrség fölött rendelkezett. A fejedelem és Bercsényi meg is indíták 
hadaikat Szatmár alá s augusztus 20-án már Vetés mellett tábo-
rozának, majd a hó utolsó napjaiban a tábort Pálfalva mellé tevék 
át. A külvárost megvevén, a császáriakat ugyan beszoríták a várba, 
de ennek ostroma igen hosszúra nyúlt. 

A ráczok augusztus végén 1200 emberrel Fels Ferencz császári 
tábornokot Nagyváradra kisérvén, a visszatérés alkalmával, szep-
tember 1-én Bóné András, Majos István és Bozóky Pál ezredjei 
által Bélfenyérnél megtámadtattak és szétverettek. A ráczok kö-
zül 700 maradt a csatatéren, de elesett Bozóky is, Majos pedig 
halálos sebet kapván, Debreczenbén halt el. 

Eákóczi szeptember közepén, miután Sennyei István szemé-
lyében a szatmári ostrom vezetésére ügyes alvezért nyert, Ber-
csényit Tokaj ostromára küldé. Bercsényi jövetelének hírére Mon-
tecuccoli eddig Tokajnál volt lovas ezrede Kassára vonúlt vissza. 
A tokaji táborban jelentkezett Eákóczi mellé október í)-én br. Ká-
rolyi Sándor, a dolhai győző, ki Bécsben semmit sem bírt kivinni, 
ellenben vára, uradalmai, családja Eákóczi kezében voltak s így 
czélszerűbbnek tartotta a fejedelem mellé állani, továbbá br. Au-
drássy György. 

Sem Szatmár, sem Tokaj ostroma nem haladt, de a császáriak 
sem tehettek a fölmentésre semmit. Azaz, hogy tehettek volna, 
mert Bussy-Rabidin gróf lovassági tábornok, Erdély katonai pa-
rancsnoka, 8000 főnyi rendes császári csapat fölött rendelkezett, 
nem tekintve a ráczságot és a megyék, a székelyek és szászok had-
erejét. Ha Eabutin az Erdélyben mozgósítható haderőnek csak 
felével is Erdélyből kijön — kivált augusztus hóban, a fölkelés 
kezdetén — nemcsak Erdélyt megvédheti a kurucz betörések ellen, 
de az egész föll.elést minden nagyobb nehézség nélkül csirájában 



elfojthatja. Ámde a bécsi udvari hadi tanács a török háború újbóli 
kitörésétől tartván, Rabutinnak kiváltképen Erdély déli részeinek 
védelmét tette kötelességévé, s a rövidlátó tábornok utasítását 
olyannyira betű szerint vette, miszerint nemcsak maga nem moz-
dult Szeben vidékéről, de sőt midőn a föntebb érintett eljárást 
neki Bánffy György erdélyi kormányzó, Bethlen Miklóssal és Apor 
Istvánnal fölajánlották, az ajánlatot durván elutasította. így csak 
Boér Ferencz dandára küldetett Glöckelsperg mellé augusztus 
elején Somlyóhoz, mety azonban a vezérek szökése után Bákóczi 
mellé állott. 

Midőn azonban a császári had Szatmárnál ostromzár alá 
került, Babutin mégis érezte, hogy valamit tenni jó volna s cse-
kély császári haddal és Bethlen Sámuel főkapitány néhány ezerm i 
megyei és székely hadával kijött a határra. De csak Kővárnak 
az ostrom alól való fölmentésére s e várnak újbóli ellátására 
szorítkozott, s Bethlen hadát Szamosuj várnál hagyván, a szatmária-
kat sorsukra bízva, Szebenbe visszament. Alig értesült Bákóczi 
Rabutin visszatéréséről, Ilosvay Imrét 2000 huszárral beindítá 
Erdélybe, ki Bethlen hadát Szent Benedeknél szeptember 20-ika 
táján meglepte s részint elfogta, részint szétverte. Ezután a kurucz 
hadak Erdély északi és nyugoti részeit, egész a Marosig, még inkább 
bekalandozák. 

A fejedelem október havában Bercsényi tanácsára Szatmár os-
tromát Sennyei Istvánra bízván, 4000 lovas- és gyaloghaddal október 
16-án Tokaj alá ment, hogy annak ostromában Bercsényit fölváltsa, 
kinek jelenléte a felsővidéki hadmüveleteknél vált szükségessé. 

A kurucz hadak közül ugyanis Borbély Balázs és Ocskay 
László a Tiszán augusztus 20-ika táján Csegénél átkelvén, előbbi 
Heves, utóbbi Borsódmegyébe vitte a fölkelés zászlaját, melyhez a 
nép mindenütt készséggel csatlakozott. 

Csakhamar meghódolt Gyöngyös, a kurucz hadak körül-
zárták Egert, majd Borbély hada Deák Ferencz, Szőcs János és 
Ónodi János Deák csapataival, összesen mintegy 3000 ember, 
ostromzár alá fogta szeptember 10-én az erős Szolnokot. A várat 
Harry Walthers kapitány alatt 100 német muskétás védte magyar 
hajdúkkal, de nem sokáig. A kuruczok, bárha ágyúkkal nem ren-
delkeztek, szeptember 21-én d. u. 5 órakor a várat ostromlétrák-
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kai bárom oldalról megrohanván, bevették és a németeket a kapi-
tánynyal együtt fölkonczolták. A várral 14 ágyú, néhány száz 
fegyver s nagy sókészlet jutott a győzők kezébe. A fejedelem a 
várba Ónodi Császár Istvánt nevezte ki parancsnokká s mellé 700 
hajdút rendelt őrségül. 

A császáriak Szolnok fölmentésére Szlavóniából Kyba hír-
neves végbeli ezredest küldték 3000 rácz határőrrel, de ez már 
későn érkezett, s midőn szeptember utolsó napjaiban Kecskemét-
néltáborozott, a l)eáJ: Ferencz által vezetett kurucz had meglepte, 
a ráczokat szétverte s vezérüket is halálosan megsebesítette, ki az-
után Szegedre vitetvén, október 8-án meghalt. E fegyvertény az 
egész Duna-Tisza közét a fölkelés hatalmába adta. 

A felsőmagyarországi hadjárat. Ocskay és a borsodi fölkelők 
beszorították a Montecuccoli lovasezred három századát Ónodra, 
honnét a vértesek később titkon távoztak, bekerítették ezután 
Szendrö várát, majd tovább behatolván Gömörbe, Murány várát; 
Osgyánt garamszegi Géczy Zsigmond, Thököly volt udvari kapi-
tánya, Hajnácskőt Rákóczi németújhelyi fogolytársa Vay Ádám, 
Krasznahorkát br. Andrássy György nyitotta meg Eákóczi hadai-
nak; épen ily könnyen került kézbe Fülek, majd Losoncz és 
Rimaszombat. Géczy Zsigmond meglepte Divényt és Véglest, s 
körülzárta a nógrádi nemesség által megszállott Gácsot. Ocskay 
László meghódoltatta Szécsényt, Ónodi János Deák Hatvant s 
ez utóbbi innét ment Szolnok alá. Ócskay szeptember 14-én 
Korponát, a következő napon pedig Bozókot megvevén, ezután a 
bányavárosok is meghódoltak. 

Az Ocskay által vezetett felsőmagyarországi hadtest most 
Léva erős várát fogta ostrom alá, mely csel útján már a követ-
kező napon, szeptember 17-én, hatalmába került s egy ideig a 
3—4000 főnyi hadtest hadműveleteinek központja lőn. Innét hó-
dították be a kurucz csapatok Kis-Tapolcsányt, Párkányt, Kék-
kőt, Szitnyát, Csábrágot. 

Nem kevesebb szerencsével haladt a fölkelés ügye a felső 
megyékben; a Montecuccoli ezred Kassa védelmére szorítkozván, 
a fölkelő csapatok elözönlötték Abauj, Sáros, Szepes, Liptó. Tren-
csén megyéket, folyton szaporodva a megszállt vidékek fegyver-
fogható ifjaival. Körülzárták Kassát és Eperjest s bár itt Luby 
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•György fölkelő kapitány Wilson ezredes ellenében vereséget szen-
vedett, behódoltatták a megnevezett megyék számos erősségét ; 
így Sárosban Kis-Szebent, Zborót, Bártfát, Szepes megyében 
Késmárkot, Lőcsét, Szepesvárt, Liptóban Zsolnát, Budatint, 
Árvában, Trencsénben szintén az összes várakat, az erős és tetemes 
német őrséggel ellátott Trencsén kivételével, melyet különben Szá-
deczky, Luzsinszky, Winkler és Sréter hadai szintén körülzártak. 

Bárha ily módon egész Felső-Magyarország Bákóczi kezeibe 
került s a kurucz csapatok már a morva határokon is átcsaptak, a 
bécsi kormány semminemű számbavehető ellenrendszabályt nem 
tett; nem tett pedig azért, mert a császári sereg egész teljességé-
ben a spanyol örökösödési háború által Olaszországban és a többi 
határokon lekötve volt, de sőt a francziák már Tirolba, a bajor vá-
lasztó pedig Ausztriába be is törtek, a kincstár pedig teljesen üres le-
vén, új csapatok toborzására a kormány pénzzel nem rendelkezett. 

Végre, október elején a császári kormány mégis kénytelen 
lőn a passaui táborból gróf Schlick lovassági tábornok alatt 3600 
gyalogosból és 1600 lovasból álló hadosztályt Magyarországba 
küldeni, azon föladattal, hogy a gróf Forgách Simon, gróf Koháry 
István tábornokok, gróf Eszterházy Antal, Bottyán János és gróf 
Batthyány Ferencz ezredesek alatt álló nemesi hadakkal egyesül-
vén, a kurucz hadakat visszanyomja, Pozsony, Nyitra és Komá-
rom megyékben és a Dunán túl ellenfölkelést szervezzen és a 
bányavárosokat visszahódítsa; egyidejűleg a ráczokból és horvá-
tokból új dandárok alakíttattak és ezek Buda megszállására ren-
deltettek. 

E rendszabályok még azon okból is sürgősek valának, mert 
a bécsi kormány attól tartott, hogy Rákóczi hadai a magyar 
koronával kecsegtetett Miksa Emánuel bajor választó seregével 
Bécs alatt vagy Csehországban egyesülhetnének, a mikor is Beth-
len Gábor és I. Rákóczi György módjára járhatnának el. 

Schlick tábornok csapatai október °20~án Pozsonynál egye-
sülvén, miután hozzájuk 12 ágyúból álló tüzérség is csatlakozott, 
október 25-én a tábornok megindúlt és két nappal később Szered-
nél Forgách, majd a közelebbi napokban Eszterházy, Koháry és 
Bottyán csapataival is egyesűit, minek folytán Schlick hadteste 
mintegy 9—10,000 főre emelkedett. Útban volt még Morvaország-
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ból Trencsénen át Ritschán tábornok 2000 főnyi dandára, továbbá 
a rácz és horvát hadakból mintegy 4000 fő, mely utóbbi Esztergo-
mon át volt Schlickhez csatlakozandó, mi a császári hadtest ere-
jét mintegy 15—16,000 főre emelhette. 

Szeredről a császári hadtest október 29-én Nyitrára, 30-án 
Garam-Szent Benedekre menetelt, megtámadta másnap, a Garamon 
való átkelés után, a Perecz pataknál Ocskay gondtalan előcsapa-
tait, mire a meglepett Ocskay gyalogságát a várba helyezvén, 
lovasságával Bakabányának tért ki. Schlick ekkor Lévát ágyúztat-
ván, a megzavarodott 500 főnyi hajdúság a várat még aznap, 
október 31-én, este föladta. 

E könnyű és gyors siker után Schlick november 3-án Lévá-
ról a bányavárosokba ment, elfoglalta az Ocskay utóvédével vívott 
rövid harcz után Selmeczbányát, azután pedig erejét ketté oszt-
ván, míg maga Körmöczbányára menetelt, Forgách oszlopa Zólyo-
mon át Beszterczebányának tartott. 

Bercsényi már október közepén, midőn Schlick hada még 
Pozsonynál gyülekezett, fölhívta volt — mint láttuk — a fejedelmet, 
hogy Szathmárról Tokaj alá jővén, őt Tokaj ostromában fölváltsa, 
maga előbb Egert akarván megszállani, azután pedig a császáriak 
ellen szándékozott nyomúlni. 

Október 31-én 9000 emberrel Eger alá szállván, a várost 
még aznap rohammal bevette, azután a várat ostromzár alá von-
ván, miután időközben Schlick előnyomulásáról és Léva elesésé-
ről értesült, s azt is megtudta, hogy a császáriak a bányavárosokba 
indúltak, november 7-én Egerből elindulván, 10-én Bimaszombat-
ban Andrássy György dandárával, 12-én pedig a Duna-Tisza kö-
zéről fölrendelt Károlyi Sándor hadosztályával Losoncznál egyesül-
vén, 20,000 főnyi seregével a Gyetvánál álló Schlick ellen mene-
telt. Ámde Schlick, a kurucz sereg erejéről értesülve, nem volt 
hajlandó Bercsényivel mérkőzni s Zólyomra, majd személyére 
nézve 600 lovassal Beszterczebányára vonúlt vissza, a Zólyomnál 
álló hadtest parancsnokságát Forgách tábornokra hagyván. 

A Zólyom előtti réteken ütköztek össze november 15-én a 
császári és a kurucz hadak és a császáriak a csatában véres vere-
séget szenvedtek. Forgách Simon Koháryval, Eszterházyval, Bot-
tyánnal, Viarddal stb. Zólyom várába szorúlt. 



A zólyomi vereség hírére Schlick lovasaival együtt még azon 
éjjel futva menekült Beszterczebányáról Bajmóczra, Forgáchnak 
azon utasítást hagyván, hogy magát keresztül vágva őt kövesse, a 
bányavárosoknak pedig azon tanácsot, hogy az időkhöz alkalmaz-
kodva, Bercsényinek hódoljanak meg. A császári parancsnok út-
közben Ritschán dandárát vélte találni; ámde ez Rájecznél 
Winkler Vilmos tót hajdúi által megtámadtatván, miután 2000 
emberéből 500-at elvesztett, szétszóratott s a Vág mögé volt kény-
telen menekülni. 

Forgách november 19-éig maradt Zólyomban, de ekkor a 
sebesült Bottyánt 250 némettel visszahagyván, a várból éjnek ide-
jén az osztroluki szoroson át Privigyére elmenekült. A menekülő-
ket Károlyi 5000 huszárral üldözte s Szent-Keresztnél velők ütkö-
zetet is vívott, két zászlót foglalván el. Schlick németjei Privigyénél 
már alig számítván 3000 embert, a császári parancsnok folytonos 
utóvédharczok közt a Vág mögé, majd Ritschannal együtt Po-
zsonyba vonúlt vissza. 

Bercsényi bevette ostrommal november 23-án Zólyom vá-
rost, egy mellékhada Garam-Szent Benedek várát, Ocskay és 
Andrássy Miklós pedig visszavették november 27-én Lévát. Zó-
lyom alól november 27-én elindulván, Bercsényi másnap Privigyé-
nél egyesült Károlyival, Bajmócz várát Czelder Orbán által körül-
záratta s 29-én Oszlányhoz, 30-án Nagy-Tapolcsányra menetelt. 
Innét vált el ismét Károlyi s miután a Vág mellett Galgóczot, 
Forgách várát, ugyanennek szemeláttára — Forgách hadosztálya 
akkor Lipótvárnál állott — elfoglalta, megszállta deczember 2-án 
Szereden a hidakat és Sempthe várát s a Vágón átkelvén, meg-
hódoltatta az egész vidéket egész a Morva folyóig. Bercsényi 
Nyitrán át követé Károlyit s a kurucz sereg főhadiszállását 
Szempczre helyezé. 

A magyar hadak, melyek a megelőző hadműveletnél For-
gách, Bottyán, Koháry stb. alatt Schlicket támogatták, időközben 
majd mind Rákóczi zászlói alá állottak s Esztergom, Komárom, 
Érsekújvár és Pozsony kivételével Magyarország északnyugoti 
része a fejedelemnek hódolt. 

Ez események nagy rémületet keltének Bécsben. A magyar 
szent koronát sietve vitték Pozsonyból Bécsbe, magát a birodalmi 
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székvárost pedig, külvárosaival együtt, melyekből a lakosság kiköltö-
zött, egy erődített öv építésével igyekeztek biztosítani. Köpcsénybe 
2000 ráczot rendeltek, Dévényt megerősítették, gróf Pálffy János 
horvát bánt pedig Csáktornyára küldték, hogy ott hadakat szer-
vezzen. 

Még nagyobb volt a riadalom, midőn Károlyi deczember 
24-én a Morván 3000 emberrel Dévény-Újfalunál átkelvén, a 
Marcheggi erődöket rohammal bevette, a közeli Schlosshofot 
szintén elfoglalta és földúlta, melyek őrségei, a mennyiben el nem 
fogattak, Bécsbe menekültek, terjesztvén a rémületet, mely a csá-
szár városában már úgy is elég nagy vala. Károlyi ugyan mái-
másnap visszatért a szempczi táborba, de ott nem soká maradt, 
mert Bercsényi a Dunántúl meghódítását tervezvén, Károlyit 
5000 emberrel a Csallóközbe rendelé, hova őt a sereg nagyobb 
részével nemsokára követendő volt. 

Az erdélyi hadjárat. Erdélyben Babutin magyar főurak altal 
szervezett dandárokkal akarta a mindinkább terjedő fölkelést meg-
akadályozni, de eredmény nélkül. Orosz Pál, Bákóczi tábornoka, 
Boné Andrással és Ilosvay Imrével szétverte november 10-én 
Bonczidánál Toroczkay István székely hadát és a támogatására 
jött kolozsvári német hadat. Orlay Miklós, Thököly volt kapitánya 
a törökországi bujdosók mintegy 500 főnyi csapatával Orsovánál 
bejövén, megverte Facsetnél Koszta rácz hadát, majd Guthy 
szintén bujdosó csapatával megvívta Balásfalvát, sőt magat 
Gyulafehérvárt is. Guthy ezután a Székelyföldre nyomulván, az 
egész székelység Bákóczi mellett kelt föl, bevette Udvarhely vá-
rát s körülzárta Görgényt, Brassót. Bövid idő alatt majd egész 
Erdély a fejedelem mellé állott s Babutin hatalma csupán Nagy-
Szebenre s még néhány szász városra terjedt. 

Az 1704-ik év január 9-én meghódolt végre még a fontos 
Tokaj, mi által a fejedelem ostromló serege is fölszabadúlt. 

A fölkelés tehát, mely junius havában a császári kormány 
szemében annyira jelentéktelennek tetszett, hogy vele foglalkozni 
érdemesnek sem tartotta, félév alatt hatalmába kerítette Magyar-
ország nagyobb részét és Erdétyt, s a meghódolt területen Bákóczi 
Ferencz fejedelem 70,000 főnyi lelkes sereg fölött rendelkezett. 

Az 1704-ik évi hadjárat. A fejedelem Tokaj megvétele 
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után főhadi szállását Gyöngyösre tette át s innét intézte Eger 
körülzárolási műveleteit; az abauji és sárosi hadosztály Kassát és 
Eperjest, Sennyei Szathmárt tartotta ostromzár alatt. Bercsényi 
az év első napjaiban egyrészt Pozsonyt, majd Bokros Pál által 
Dévényt és az osztrák határokat, Ordódy által pedig a morva ha-
tárokat zaklattatta; főhadi szállását azonban nemsokára a Csalló-
közbe Somorjára tette át. Itt fogadta Komárom város hódolatát s 
bár a városnak oltalomlevelet adott, a várat megfigyelés alatt tar-
totta, sőt Gutánál sánczokat is hányatott. Főfigyelmét mindazon-
által a Dunántúl behódítása vette igénybe. 

A dunántúli hadjárat. A dunántúli részekben nemcsak a 
nép, hanem a birtokos nemesség is készséggel csatlakozott a moz-
galomhoz, s ezt egy Sándor László és Bezerédy János által veze-
tett küldöttséggel Bercsényinek bejelentvén, csak arra várt, hogy 
a fejedelem valamely vezére ott haddal megjelenjen. Erre nem 
soká kelle várakozniok. Előbb Ocskay és Gencsy kisérlették meg 
az átkelést a Duna jegén, a január 11-ikére következő éjjelen pe-
dig átkelt maga Károlyi 5000 emberrel s Győr alatt elhalad-
ván, Pápára érkezett, mely várat Sándor László átadván, ez egy-
időre a fölkelés központja lőn. Rövid időn meghódolt Veszprém, 
Székesfehérvár és Simontornya, majd velők a Dunántúl minden 
vára. Mivel pedig épen ezidőben Rákóczi Ferencz fejedelem Deák 
Ferencz és Ilosvay Imre által vezetett 5000 főnyi hadteste a Du-
nán átkelvén, a Kreutz császári tábornok és Monasterly vajda ve-
zérlete alatt álló ráczokatDuna-Földvárnál szétverte, Sándor László 
Simontornyáról lefelé indúlván, a ráczok bajai és vörösmarti 
erődjeit, ezután pedig a ráczok által védelmezett Pécset is roham-
mal bevette, ez utóbbi helyen 800 ráczot és németet konczolván föl. 

Sándor ezután Szlavóniába tört be, míg Zalka Kanizsa és 
Csáktornya megvétele után, mely utóbbi előtt Lenglieim ezredes 
dragonyosai január 29-én megverettek, behódította az egész Mura-
közt, de sőt Styriába is betört, megvevén ostrommal Fridau várát 
s földúlván környékét. 

A kurucz hadak ostrom alá fogták február 17-én Sopront, 
február 25-én pedig visszaverték Kis-Megyernél a győri kitörő 
helyőrséget. 

így tehát az erős Győr, Komárom és Esztergom, továbbá a 
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félrébb eső Szigetvár, Sopron, Fraknó és Németújvár kivételével 
az egész Dunántúl Rákóczi Ferencz fejedelem kezében volt. 

A császári kormány alig tudott néhány ezer főnyi hadat 
gyűjteni Pozsony körül s Magyarországon annál kevésbbé vala 
képes támadólag föllépni, mert a bajor választó már Linczet is 
elfoglalta s így a bajor-franczia és magyar hadak Bécs alatt való 
egyesülésének veszélye is előtérbe lépett. 

Ez időben indulnak meg tehát az első békekisérletek, me-
lyek különben, gr. Széchenyi Pál kalocsai érsek, báró Szirmay 
István és Okolicsányi Pál közvetítése mellett, inkább Bákóczi és 
Bercsényi megnyerését, mintsem az országos bajok orvoslását 
czélozták; a fölkelés vezérei azonban a közügyet — bár Bákóczi-
nak a lengyel királyság, Bercsényinek a kanczellárság és a nádor-
ság felajánltatott — el nem hagyván, sem e lépések, sem a gyön-
gyösi értekezlet eredményre nem vezettek. 

A császáriak ügye katonailag különben némileg jobbra for-
dúlt, midőn a pozsonyi császári hadtest parancsnokságát Heister 
Siegbert gróf tábornagy vette át. Buzgólkodása folytán a pozsonyi 
hadtest ereje lassankint 7000 fő gyalogságra és majd 6000 lo-
vasra emelkedett, s miután Pálffy János gróf altábornagy horvát 
bán szintén tetemes hadakat gyűjtött, mel}*ek száma Babatta és 
Heister Hannibal tábornokok stájer csapataival mintegy 15,000 
főre emelkedett, a támadó hadműveletek megkezdhetők voltak. 

Erre annál nagyobb szükség volt, mert Károlj'i Sándor 
tábornok hadai Ausztriában egész Bécs külvárosáig dúltak és 
égettek. Ámde ez az erők teljes szétforgácsolásához vezetett s bár 
Károlyi a Dunántúl majd 25—30,000 főnyi had fölött rendelke-
zett, midőn a császáriak támadtak, számbavehető ellenállást ki-
fejteni képes nem volt. 

A császári tábornok közül Pálffy Varasd, Heister Ebenfurt 
felől voltak Pápa irányában előnyomulandók, míg Bitschan Po-
zsonyból Somorját volt megtámadandó. 

A támadást Pálffy kezdte meg s a Muraközbe betörvén, mi-
után márczius 11-én Csáktornyát megvette, az egész Muraközt 
visszafoglalta, míg ugyanakkor Herberstein tábornok Bród felől 
előnyomulva megvette Pécset. 

Heister tábornayg márczius 20-án 2000 gyalogossal, 3000 
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lovassal és 24 ágyúval indúlt ki Ebenfurtból s a Schwechat felé 
portyázó Károlyi főhadi szállását képező Kis-Martont vette meg, 
melynek helyőrsége Nezsider felé hátrálván, Feketevárosnál 
eléretett és szétveretett; Lóczy Endre csak két szétmállott lovas 
századot és az 1200-ból megmaradt 300 hajdút mentette meg 
Nezsiderre. Károlyi Magyar - Óváron át Győrnek hátrálván, 
L.-Szt -Miklósnál Gencsy Zsigmond által vezetett utóvéde szét-
veretett, s a kurucz tábornok csak hada romjaival menekült Pá-
pára. De itt sem volt maradása, mert úgy Heister, mint Pálffy 
Pápának tartván, Károlyi — daczára annak, hogy úgy Bercsényi, 
mint maga a fejedelem is kitartásra buzdították s közeli megsegí-
tését helyezték kilátásba — a legnagyobb sietséggel Duna-Föld-
várnak tartott s ott a Dunán át is kelt. 

Csak gróf Eszterházy Dániel 5000 főnyi hada tartott ki 
Sz.-Fehérvárnál s így Heister, miután ápril 3-án Pápát, két nap 
múlva pedig Gy.-Szt-Mártont megvette, irányát az ősi koronázó 
városnak vette. Ápril 8-án a kuruczok és a császáriak közt Szé-
kesfehérvér alatt ütközet fejlődött ki, melyben a kuruczok két 
állásból is kivettetvén, végül 300 főnyi veszteséggel hátrálni voltak 
kénytelenek, mire másnap a város is capitulált. A kurucz csapa-
tok innét is Duna-Földvárnak menekültek s a Duna bal partjára 
keltek át. 

Ily módon a régi Thököly-féle tisztek tanácsát követő Ká-
rolyi helytelen intézkedései, valamint erélytelen magatartása kö-
vetkeztében az egész Dunántúl a mily könnyen meghódolt, ép oly 
gyorsan el is veszett. Csakis itt-ott küzdöttek egyesek, mint Beze-
rédy Imre, Béri Balogh Ádám, Domokos Ferencz, Sándor László, 
Goda István stb. a német és horvát csapatokkal. 

Bercsényi a gyöngyösi értekezleten vette a dunántúli katasz-
trófa hírét és Somorjára sietett, hol Pekry Lőrincz Bitschan 
tábornok támadását visszaverte, sőt még a seprősi Duna-hidat is 
megvédelmezte ; innét küldte át Ocskayt Magyar-Ovár megtáma-
dására s Ritschan visszaverése, valamint Ocskay átkelése járt is 
annyi eredménynyel, hogy Heister tábornagy Ausztriát és Po-
zsonyt féltve Székesfehérvárról a Csallóköznek fordúlt s hadait 
Komáromnál egyesítette. 

Heister a Somorja elleni támadással most Trampe dán tábor-
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nokot bízta meg, míg Ritschan arra utasíttatott, hogy a morva 
fölkelőkkel a Ylára szoroson át Trencsén ellen működjék. Maga 
Heister a kuruczok által körülzárt Érsekújvárt látta el élelemmel. 

Trampe Somorja elleni művelete azonban nem sikerült, 
mert Bercsényi rendeletére Pekry és Ocskay Trampe és Viard 
hadát Püspökinél ápril 21-én meglepvén, véresen visszaverték, 
mely alkalommal a németek több mint 400 főt vesztettek. Ennek 
daczára Bercsényinek a Csallóközben nehéz helyzete volt, mert 
Trampe Pozsonj', Heister egy dandára Komárom felől szorongatta 
s ez utóbbival Nyárasdnál ápril 28-án kemény harczot is vívott; 
a fővezér ennélfogva a Csallóközt kiürítvén, táborával előbb Födé-
mesre, majd a Dudvág vonalára Majtényra húzódott, hol a fejede-
lem által támogatására indított Károlyival egyesülendő volt. 

Időközben a fejedelem a márczius 20-án átpártolt Forgách 
Simon gróf tábornokot, miután ez Eger várát végre is hódolásra 
kényszeríté, hadosztályával ápril végén Paksnál a Dunán átköl-
töztetvén, a Dunántúl visszahódításával bízta meg. Forgách ugyan 
alig 4000 főt vitt át a Dunán, de a fegyveres nép a Pálffy által 
elbocsátott ráczok és horvátok rémítő gyilkolásai következtében 
mindenfelől özönlött táborába s így midőn az egyetlen kurucz 

i. kézben levő vár, Simontornya felé közeledett, az e környéken 
gyilkoló és fosztogató ráczokat már könnyűszerrel űzte szét, kik 
a simontornyai vereség következtében sietve húzódtak a Száva 
mögé. Forgách hadteste Székesfehérvár előtt már közel 10,000 főt 
számlált s miután e várost körülzárta, megvette Pápát, majd 
Sárvár és Kaposvár környékét s junius elején már 25,000 főnyi 
kurucz had működött a Dunántúl visszahódításában. 

Ez események Heistert, ki Bercsényi seregét akarta meg-
semmisíteni, e szándékától eltérítették és a Nyitra vonaltól 
a Dunántúlra hívták. Miután a Pozsonyba küldött Pálffyt és a 
Szakolczánál időző Bitschánt Bercsényi foglalkoztatásával meg-
bízta, Komáromnál a Dunán átkelvén, Székesfehérvár felé mene-
telt. De csak május 25-én ütközött össze Csikvárnál az Eszter-
házy Antal gróf által vezetett kurucz hadosztálylyal és azt Pa-
lotán át Veszprém felé elszorítván, Veszprémet megvette és 
ennek lakosságán irtózatos kegyetlenségeket követett el, olya-
nokat, hogy még a császár nevében a békét közvetíteni akaró 
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Széchenyi érsek is megborzadt és a császárnál Heister elmozdítá-
sát sürgette. 

Forgách ez események folytán a Rábán visszaköltözvén, Pápa 
vagy Győr tájékán akart Heisterrel szembeszállani. De mielőtt ez 
megtörtént, a császáriak északon szenvedtek súlyos vereséget. 

A szomolányi ütközet . Midőn Heister Károlyi kiűzése 
után Bercsényi ellen fordúlt, nemcsak a körülzárt Érsekújvárt látta 
el élelemmel, de magát Bercsényit is a Vág mögé szorítá, minek 
folytán Pozsonymegye a császáriak kezébe visszakerült; Heister 
ezután a Garam felé hátráló Bercsényit követte, de Nyitra tájékán 
mint említettük, megfordúlni kényszerűit, hogy a Dunántúlt For-
gách ellen megvédje. 

Ez idő alatt Ritschán tábornok Morvaországban szedett 
6000 főnyi hadtestével ápril 28-án a magyar határt átlépvén, a 
Vlára szorosnál álló kurucz hadat május 3-án visszanyomta, a 
Trencsént ostromló kuruczoktól a várost visszavette, a várost ele-
séggel és lőszerrel ellátta, azután pedig Yágújhely és Miava vidé-
két feldúlván, Szakolczát szállotta meg, melynek falait lebontatá. 

Itt vette Ritschán a Dunántúlra induló Heister tábornagy 
azon parancsát, hogy a Pozsonynál álló Pálffyval egyesülvén 
Bercsényi seregét foglalkoztassák. 

Ritschán Pálffyval akként egyezett meg, hogy 4000 főnyi 
rendes (közte 200 lovas) és 2000 morva fölkelő hadával s hat 
ágyúval Jablonczának és Nádasnak tart és a Pozsonyból jövő 
Pálffyval Nagyszombatnál fog egyesülni. Bercsényi azonban 
Pálffynak egy elfogott leveléből a tervet megtudván, a Szakolczá-
nál figyelő Ocskayt arra utasítá, hogy Ritschánt a jablonczai 
szorosba engedje bemenni, s azután kövesse, Károlyit pedig, hogy 
Szomolánynál készen álljon Ritschánt a nádasi szorosból való 
kibontakozásnál megtámadni. 

Ritschán május 26-án indúlt ki Szakolczáról és 27-én 
Szomolánynál állott. Midőn azonban tudomására jutott, hogy a 
szoros kijáratát Károlyi kurucz hada elállotta, május 28-áu haj-
nalban vissza akart fordulni. Ámde a kuruczok nem engedték s a 
lovassággal arczban, a gyalogsággal és a fölkelt tótokkal az erdő-
ből oldalban megtámadták; de nem engedte Ocskay sem, ki a 
puskaropogásra a császáriakat hátban támadta meg. Ritschán 
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1704. csakhamar fölismervén, hogy a kuruczok főereje előtte Nádasnál 
van, hova valóban Bercsényi is megérkezett, gyalogságát Újvár 

A szomolányi ütközet. 1704 május 28-án. 

alól kocsikon szállítván, újból visszafordúlt, hogy magát Ocskay 
hadán átvágja. De utóvéd-lovassága s az itt levő Stahremberg és 
Deutschmeister ezredbeli gyalogság a kuruczok heves támadásait 



ki nem birván, a hadtest rendje lassankint felbomlott, s a Wach-
tendonk ezredes által vezetett balszárny a főcsapattói elszakítva a 
hegyek és erdők közé nyomatott. Délután három órakor ért föl a 
hadtest főcsapata ismét a nyeregre, de itt a Bercsényi által olda-
lába küldött csapatok által újból megtámadtatván, ágyúit elvesz-
tette s teljesen szertefoszlott. 

A tábornok hadtestének teljes szétveretóse után, megsebe-
sülve, kocsin mintegy 300 fővel menekült Jabloncza várába, de 
Bercsényi ezt rohammal bevenni készülvén, a császáriak ezt be 
nem várták, hanem az erődöt feladták. Bitschán tábornok 23 
főtiszttel s mintegy 250 főnyi legénységgel foglyul ejtetett. 
A Wachtendonk által vezetett balszárny d. u. 5—6 óra tájban 
Korlátkő táján bukkant ki az erdőből, de itt Ottlyk és Ebeczky 
által újból megtámadtatván, alig 250 fővel menekült az osztrák 
határra. 

A foglyok száma 700 volt csak, de 4000 német és morva 
feküdt halva a csatatér különféle pontjain; a zsákmány több ezer 
fegyver, 3 —400 ló, számos szekér stb. volt. A foglyok közt voltak 
Ritschan tábornok és a többi tisztek nejei is s az aszonynéppel, 
szolgákkal a foglyok száma 900-ra ment. A kuruczok vesztesége 
holtakban és sebesültekben mintegy 230 vala. 

A mily leverő volt a bécsi császári kormányra Bitschán 
katasztrófája, annyira felvillanyozta a fényes győzelem a kurucz 
hadakat, melyek száma és lelkesedése e diadal után nőttön-nőtt. 
A győzelmet katonailag kihasználni azonban nem igen lehetett, 
mert Bercsényi a tiszai hadakat, melyeket Károlyi vezetett, For-
gách támogatására a Dunántúlra rendelni volt kénytelen. Kisebb 
betörések Ausztriába és Morvaországba Ocskay, Ottlyk, Winkler, 
Bokros, Bossányi stb. részéről napirenden voltak. 

A koronczói ütközet . A szomolyányi diadal erkölcsi 
hatását csökkenté némileg a baleset, mely Forgách hadtestét a 
Dunántúl érte. 

Említettük, hogy Forgách Heister ellen fordúlt, vele Pápa 
vagy Győr táján szándékozott szembeszállani és e mérkőzéshez 
Bercsényitől támogatást kért. A kurucz fővezér Károlyi Sándor 
tiszai hadát rendelte át, elkövette azonban azon hibát, hogy az 
átküldött 6000 főnyi csapatból csupán Ebeczky 2000 főnyi dan-
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dáiát utasította a közvetlen csatlakozásra, ellenben Károlyinak 
megengedte, liogv 4000 emberével előbb egy betörést intézzen 
Ausztriába Bécs alá. 

Károlyi be is csapott s míg Ocskay a bal parton Marchegg 
felé, ö Bruck-Fischamend irányában nyomúlt Ausztriába és 
junius 9-én egész Bécs alá szállván, még a bécsi császári «Thier-
gartent» is feldulatta, elvitetvén a császár kedvencz tigriseit és 
párduczait. E kirándulás folytán azonban megkésett a harcztérről, 
hol Forgách és Heister hadai küzdöttek. 

Forgách Simon tábornagy ugyanis Koronczónál Károlyi 
csatlakozására várván, állásában junius 13-án Heister által várat-
lanul megtámadtatott. Igaz, hogy a császári vezér 10—12,000 
főnyi hada. ellenében Forgách 16—18,000 főt állíthatott, de ennek 
túlnyomó nagy része gyakorlatlan és rosszúl fölszerelt néphad 
volt; Heister ezenkívül 24 ágyúval rendelkezett, mígForgáchnak 
csak hat lövege volt. Ezért óhajtotta volna Károlyi 4000 főnyi jól 
begyakorolt tiszai hadosztályának csatlakozását. 

A kurucz had derekasan állotta ugyan a császáriak heves ágyú-
és puskatüzét, de míg Forgách mintegy 6—7000 emberrel a császá-
riakat megkerülni akarta, ezek az Eszterházy Antal által vezetett 
balszárnyat, midőn az a ráczokat visszanyomva a németek elé 
érkezett, nehéz lovasságukkal megfutamították, mire a sereg fel-
oszlott. 

Károlyi, ki 12-én este a Bábaközbe érkezett s kinek Forgách 
parancsa szerint még az éjjel a Rábán átkelni és Koronczóhoz 
szállani kellett volna, az ágyúzást hallva, sietett ugyan a Bábán 
átkelni, de már megkésett. 

A csata után Károlyi Sopron felé ment, Heister pedig a 
határokat megvédendő, Magyar-Ovárra. Forgách tehát nyugodtan 
gyűjthette össze szétszórt hadait Sárvárnál. Az ütközet a kuru-
czoknak 1600—2000 főnyi veszteségébe került. 

Károlyi különben hibáját némileg jóvátette, midőn néhány 
héttel később, julius 4-én Rabatt a császári tábornok 4000 főnyi 
hadát Szent-Gotthárd közelében Nagyfalunál meglepte és szét-
verte. A császáriak közül 1800 elesett s 550 fogságba került. 
Károlyi ezután betört Styriába és egész Gráczig dúlt. 

Az északi és közép hadszínhelyeken az év első felében né-



hány jelentékeny város vagy vár meghódolt, vagy ostrommal 
bevétetett. így már január 17-én átadta Teleky Mihály Kővárt; 
28-án a sziklán épült erős Murány, február 13-án Trencsén vá 
ros (a vár azonban tovább is ostrom alatt maradt, Eitschán első 
betöréséig és a szomolyányi ütközet után ismét), február 16-án 
meghódolt Munkács, 26-án pedig Unghvár ; ápril 16-án meghó-
dolt Eger, bár a vár szerződésszeriileg csak deczember végén 
adatott át. Maga a fejedelem Paks melletti táborából a bácskai 
szerbek megfékezésére indulván, julius 8-án megvette Bács várát, 
julius 12-én Titelnél szétverte a ráczok 5000 főnyi táborát, mire 
a vár is meghódolt, ezután pedig a fejedelem julius 21-én Szege-
det fogta ostrom alá. 

A trei icsény-nyitrai h a d m ű v e l e t e k . Bercsényi, mi-
dőn Károlyi hadtestét a Dunántúlra bocsátá, az északnyugati had-
szinhelyen még mindig mintegy 12—15,000 gyalog s vagy 5000 
lovas fölött rendelkezett. Tartván attól, hogy Heister a koronczói 
csata után mélyebben nyomúl be az országba, csapatait sűrűn 
bocsátá az osztrák és morva határokra. így Winkler kurucz ezre-
des szétverte junius 18-án Königsegg Angern melletti táborát, 
Ocskay megtámadta, bevette s széthányta a Marchegg melletti 
sánczokat, Ottlyk Sztrázsniczáig portyázott. 

Bent az országban Czelder Orbán hódolásra kényszerítette 
Bajmócz várát, mire ennek ostromló hadai is Trencsén ellen 
alkalmaztattak, melyet Bercsényi mielőbb óhajtott bevenni, s ezt 
siettetendő, augusztus 4-én maga is a vár alá szállott. Néhány 
napi bombázás folytán a vár őrsége augusztus 10-én már alá is 
írta a capitulátiót, melynek értelmében a várat 14 nap múlva kel-
lett átadni s Bercsényi az ostromlövegeket el is indítá Nyitra alá. 
midőn a dolog váratlanúl máskép fordúlt. 

Az udvari hadi tanács ugyanis Brewier tábornok és Grum-
bach ezredes alatt 1600 gyalogosból, 600 lovasból és 8000 morva 
népfölkelőből álló hadtestet küldött Trencsény fölmentésére. 
A császáriak áttörtek a hrosinkói szoroson s augusztus 11-én egész 
Drietomáig nyomúltak elő. Míg itt Grumbach ezredes Bercsényi-
vel harczolt, Breuner tábornok új parancsnokot, élelmi és lőszereket 
vitt a várba; ennek megtörténtével a császáriak visszavonúltak s 
az éj folyamán még Morvába tértek, hol a fölkelők eloszoltak. 
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Breunernek feladata a vár megsegítése után az lett volna, 
hogy Nagyszombatnál Heisterrel egyesüljön, de erre képes nem 
levén, Heister is a Duna mellett Pozsonynál maradt. Bercsényi a 
trencsénvi vállalatért Morvaország nagy részét feldulatá. 

Bercsényi ezután Nyitra alá szállott s azt heves bombázás-
sal augusztus 25-én megadásra kényszeríté. Ezután az összes ren-
delkezésre álló erők Lipótvár és a már hosszabb idő óta körül-
zárva tartott Érsekújvár ostromára fordíttattak. 

Bárha a bécsi udvarral a fegyverszünet iránti alkudozá-
sok folyamatban voltak s erről Heister is tudomással bírt, a csá-
száii tábornagy mégis, az utolsó órában, Károlyi dunántúli'hadát 
szétverni megkísérlette. E czélból szeptember 2-án Pápa felé 
megindulván, a Mura mellől Pálffyt, Kanizsáról Heister Hanni-
bált is támadó előnyomulásra rendelé. De Károlyi ezt megtudván, 
még idejében visszavonúlt s a paksi hídon át a Duna bal partjára 
kelt át. Heister a paksi hídfőt elromboltatá és Duna-Földvárt 
megszállotta. 

Bercsényi e támadást egy Ocskay által Ausztriába intézett 
betöréssel boszúlta meg, melynél Ocskay Dürnkrut várát bevette 
s az ottani német hadat szétverte. 

Ennek hatása alatt a császár a fegyvernyugvást szeptember 
12-én megerősíté, de Heister ennek daczára megvette még a kuru-
czok által megszállott Siklóst és Simontornyát. 

A fegyverszünet szeptember végéig volt tartandó, de ezután 
október végéig meghosszabbíttatott. 

Még a fegyvernyugvás alatt meghódolt Felső-Magyarország 
fővárosa Kassa s október 31-én át is adatott; másnap meghódolt 
Eperjes is, de csak deczember l-én adatott át. 

A Selmeczbányán megindúlt béketárgyalások semmiféle 
eredményre nem vezettek, de sőt a fegyverszünet meghosszabbí-
tására sem, mert a császáriak lehetetlen föltételeket szabtak; igy 
hogy Bákóczi hadai az egész Dunántúlt, az északnyugati részeket 
az Ipolyig visszaadják, az ostrom alatt levő várakat elhagyják stb. 

A fegyverszünet alatt fogadta Rákóczi az erdélyi rendek 
követségét, kik őt Erdély fejedelmévé történt megválasztásáról 
értesítették. 

Hadműve le t ek a fearyverszünet után. Október köze-



pétől kezdve a Yágtól keletre a zólyomi karczokból ismeretes Bot-
tyán János volt császári ezredes, most kurucz tábornok, a szabad-
ságharcz egyik legvitézebb és legrokonszenvesebb bőse vezányelt, 
s főfeladata Érsekújvár kézrekerítése volt. Az ostrom, gondos 
előkészítés után, november első napjaiban vette kezdetét és 
16,000 emberrel, a XIY. Lajos király által küldött franczia 
hadmérnöki tüzértisztek tervei szerint hajtatott végre; hogy 
az meg ne zavartathassák, arról Bottyán tábornok gondos-
kodott. Az ostrom különben nem soká tartott, mert a november 
16-ára következő éjjelen a várbeli magyar hajdúk és a Hörtl 
százados által megnyert németek Eákóczi hadait a várba besegít-
vén, a nyugoti részek e fontos vára vérontás nélkül a fejedelem 
hatalmába került. Az egész várban a foglyul ejtett parancsnokon, 
Axman ezredesen és a főtiszteken kívül csak öt német muskétás és 
15 városi német polgár maradt hű a császárhoz, a kik azután 
Komáromba kisértettek. A vár, melynek parancsnokává Ebeczky 
Imre ezredes tétetett, s melyet a fejedelem ezen és a következő 
években jelentékenyen megerősíttetett, ezentúl Eákóczi nyugot 
felé intézett hadműveleteinek fő-alappontja lőn. 

Érsekújvár megvétele után maga a fejedelem szállott Lipót-
vár alá, azt nagy erővel körülfogván s rendszeresen ostromolván, 
míg Bercsényi a lovas hadak főerejével, mintegy 10,000 lovassal 
a morvamelléki síkságra szállott. Heister sietve takarodott át előle 
Ausztriába Dürnkrut vidékére. 

A n a g y s z o m b a t i c sa t a . Ámde a bécsi kormány igen 
szerette volna Lipótvárt megtartani s különben is nehezen tűrvén 
a kurucz hadak Ausztriába és Morvába intézett sűrű portyázásait, 
Heister tábornagy hadtestét Bajorországból hozott csapatokkal 
megerősítvén, azt Lipótvár fölmentésére utasítá. 

Heister Zistersdorfról deczember 18-án 4000 lovassal, 3000 
gyalogossal és 8 ágyúval indúlt ki, de az útközben és Pozsonyból 
hozzácsatlakozott hadakkal ereje 20,000 főre, ágyúinak száma 
24-re emelkedett; a tábornagy Stomfán, Bécsén, Modoron át 
Nagyszombatnak, illetőleg Lipótvárnak tartott. A kurucz gyalog-
ság nagyon nehézzé tette a hegyen való átkelést, kivált Mária-
völgynél, hol Heister az útért több órán át harczolni volt kény-
telen, s Bécsére csak 21-én este érkezett; itt csatlakozott hozzá 
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Pozsony 4000 főnyi helyőrsége 16 ágyúval, melyet Herberstein 
tábornok vezetett oda. 

Bercsényi a visszavonuló hadakat Selpiczre, Bákóczi a 
Lipótvár alatt volt csapatokat Farkashidára irányítá, s elhatároz-
tatott, hogy a harczot a kurucz sereg elfogadja. Harcztérűl a 
Trnava és Parna patakok közti sík választatott, a közép mögött 
Nagyszombattal. A sereg számereje mintegy 22,000 fő volt, közte 
mintegy 13,600 lovas, de csak hat ágyú. A sereg közepét maga a 
fejedelem, a jobb szárnyat Bercsényi, a balt Eszterházy Antal 
volt vezénylendő ; a legkülső szárnyakra Ebeczky és Ocskay vol-
tak csatlakozandók. 

Deczember 26-cbi reggel a császári sereg Fehéregyháza és 
Gerencsér közt harczra fejlődött. A harcz azonban csak délután 
egy óra tájban, sűrű havazás közt, a kurucz jobbszárny végén 
levő Ebeczky-dandár támadásával indúlt meg; Ebeczkyt nyom-
ban követte Ilosvay, Deák Ferencz s a jobb szárny többi csapatai, 
míg a középen a tüzérharcz folyt. Nemsokára megindította 
Ocskay a balszárny lovasság öt ezredét is, végre a gyalogság is 
támadásba ment át. 

Heister első liarczvonala át volt törve, s a harcz végső 
veszélyben, midőn a Bákóczi szolgálatában álló Scharudi német 
zászlóalja hirtelen a császáriakhoz pártolt át; Heister a támadt 
hézagba a Fels vértes-ezredet nyomúltatván elő, a magyar bal-
szárnyat a középtől elválasztá. Ez s mivel a jobbszárny prédáló 
lovassága a Cusani vértesek által oldalba támad tátott, a tüzérek 
pedig az ágyúkat elhagyák, Bákóczi kénytelen volt visszavonulót 
fúvatni. 

A visszavonulás a legnag}robb rendben ment végbe ; a ma-
gyarok vesztesége mintegy 1200 fő volt, míg Heister 2000 embert 
vesztett. 

A kurucz hadak a Vág mögé vonúltak, föladván Lipótvár 
ostromát is, hol hat nehéz ágyú és hét mozsár visszahagyatott. 
Heister Nagyszombatról ki nem mozdúlt, s csak j a n u á r b a n vonúlt 
vissza a Csallóközbe. 

Az erdé ly i hadjárat . Erdélyben a viszonyok állandóan 
kedvezőek maradtak a fejedelemre. Babutin gróf tábornagy Sze-
benben meghúzódva, a fölkelés ellen jóformán semmit sem tett és 



így a rendek Gyulafehérváron akadálytalanúl gyülekezhetvén 
egybe, II. Rákóczi Ferenczet 1704 július 6-án Erdély fejedelmévé 
választák. 

Szeptemberben Pekry és Toroczkay már Szeben előtt is 
megjelentek, mely alkalommal, szeptember 11-én a császáriak 
Toroczkayval kisebb ütközetet is vívtak. Eabutin most egy 2000 
főnyi haddal előryomúlván, Szászsebesnél a Dévát ostromló 
Csákyt megverte £ így Dévát fölmentette. 

Midőn a kurucz hadak október havában Kolozsvárt fogták 
ostrom alá, Rabutin 2500 emberrel és 8 ágyúval október 4-én 
Nagyszebenből kiindulván, október 8-án a kuruczok 14,000 főnyi 
rendetlen hadát Patánál megverte, s azután bevonúlt Kolozsvárra. 
Ennek erődítéseit védelemre alkalmatlannak találván, a város-
falak egyrészét leromboltatta s a császári helyőrséget magával 
vitte Szebenbe, hova október 25-én tért vissza. 

Az év végén Rubatin Nagyszebenen kívül még csak Dévát, 
Megyest, Szamos-Újvárt és Brassót bírta. 

Az 1105-ik évi hadjárat. Az 1705-ik év első neveze-
tes eredménye a másfél év óta ostrom alatt álló Szatmár capitu-
latiója vala. A császári helyőrség, melynek ereje 1200 fő volt, 
Glöckelsperg és Löwenburg tábornokokkal Budára, a 350 főből 
álló lovasság Erdélybe kísértetett; ez utóbbi azonban útközben 
kurucz zászlók alá esküdött. A várban 72 ágyú, tömérdek hadi 
szer és egy jól berendezett lőporgyár jutott a fölkelők birtokába. 
Forgách Simon tábornokot, kinek a vár capitulált, a fejedelem a 
szerződések ratifikálása után, mint főparancsnokot Erdélybe 
küldte. Károlyi ez alatt Aradot fogta ostrom alá s Löffelholz 
tábornokot erősen szorongatta, de azután Bercsényihez felhivat-
ván, az ostrom megszakadt. 

A Heis ter e l l en i h a d m ű v e l e t e k Lipót császár 
haláláig-. A bécsi kormánynak alig volt ideje, hogy a nagyszom-
bati győzelem fölött örüljön, mert a győzelmi jelentést nyomban 
követte a vészhír, hogy a megvert, megsemmisített kurucz hadak 
a Nagyszombatnál álló császári sereg csúfságára Morvaországba 
törtek és azt széltiben dúlják. 

Míg ugyanis Heister Nagyszombatnál pihent, Bottyán tábor-
nok a császáriak figyelmét egy irányban lekötvén, hátuk mögé 
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került s 3000 emberrel a nádasi szoroson átkelvén, a morva 
területet Strázsnicza-M.-Hradisch irányában feldúlatta. A Bécsből 
figyelmeztetett Heister nagy dühösen indúlt a kuruczok után, de 
míg ő Szomolány várának ostromával bíbelődött, Bottyán 
Szobotist-Brezován át ismét a Vág mögé került vissza. A kurucz 
hadak ezután magát a császári hadat is folyton nyugtalanítván, 
Heister központi állásba Pozsonyhoz vonúlt vissza, míg a kurucz 
dandárok tovább dúlták Morvaországot és Ausztriát. 

Bákóczy a Verebélyen tartott hadi tanácsban elhatározta, 
hogy Bottj'án a Duna-Tisza közén működjék s Paksnál új biztosí-
tott átkelőt létesítsen, Károlyi a Dunántúlt igyekezzék ismét vissza-
hódítani, Bercsényi pedig Heister ellen Pozsony felé nyomul-
jon elő. 

Bottyán lefelé indulván, útközben megrohanta Esztergomot, 
de siker nélkül s azután ment Pestre. Károlyi február 4-én a 
Csallóközön és a Duna jegén átkelvén, Beleznayt Yasmegyébe 
küldte, míg maga Bruck irányában Ausztriába tört s 23 osztrák 
falut és várost vett meg és dúlt föl, egész Bécs alá csapkodván, 
úgy hogy a tüzet a Burg ablakaiból maga a császár is láthatta. 
Heister gyorsan fölveré Bazin, Modor táján álló hadait s Bruckba 
sietett; de ismét elkésett, mert Károlyi akkorra már — Bruckot 
elkerülve — február 6-án ismét a Csallóközben volt. Bercsényi 
hadai ezalatt folyton Heister nyakán voltak s miután ez a Szeli 
mellett február 14-én vívott ütközetben hiába próbálta őket 
lerázni, a Csallóközbe vonúlt. 

Február 20-án Károlyi a Dunán újból átkelvén, miután 
L.-Szt.-Miklósnál a Bottyán által küldött hadakkal egyesült, Pá-
pának, Sárvárnak tartott. Ez Heistert is arra indította, hogy egy 
Trencsén fölmentését czélzó, de meghiusúlt kísérlet után, mit 
márczius 4—7-ike közt hajtott végre, maga is a Dunántúlra 
menjen, egyszersmind Pálffyt is horvátjaival támadásra utasítván 
Károlyi ellen. 

Heister valóban megszorítá Károlyit a márczius 31-érc 
következő éjjelen Kilitinél, ki ennek folytán a Dunántúlt ismét 
oda hagyva, Paksnál a bal partra húzódott, Pálffy pedig megverte 
ápril első napjaiban Ibrányit Jánosházánál s szintén Paks felé 
szorítá, hol a kurucz hadak Bottyán mellett gyülekezének. Ámde 
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míg Heister a Dunántúl járt, Bercsényi megvette márczius 30-án 
Modor, 31-én Bazin és április 1-én Szt.-György városokat, vissza-
vette a Csallóközt, sőt Karvánál még a Dunántúlra is hadat kül-
dött át, s Heister gyalogságának legnagyobb részét megsemmisíté ; 
miután pedig a lovasságot a lóhalálában visszatérő Heister az örö-
kös nyargalással maga tette tönkre, a császári vezér úgyszólván 
hadműködésre képtelen vala. 

Ez végre még a császári kormánynak is sok volt és Heistert 
Bécsbe idézvén, a magyarországi főparancsnokságtól megfosztotta. 

A hadműveletekben beállott önkénytelen szünet hosszabbá 
vált I. Lipót császár halála következtében. A külföldi békeközve-
títők, de sőt maga Bákóczy is azt hitte, hogy Lipót halálával a 
kormányzati rendszer megváltozik s a béke a nemzet jogainak és 
szabadságának biztosításával megköthető lesz; de az új császár 
tapintatlan tanácsosai sem I. József békülékeny hajlamát, sem 
Rákóczy Ferencz loyalis közeledését a nemzet kívánalmainak 
kielégítésére, a háború befejezésére föl nem használták. Még min-
dig remélték — bár az országból alig néhány vár volt csak kezü-
kön s az egész nemzet Rákóczi mellett állott — hogy Magyar-
országot német provincziává tehetik. 

H a d i e s e m é n y e k a Széchényi gyűlés ig . A császári 
kormány a kibékülési kísérletek meghiusúlta után nagy erőfeszí-
téseket tett, hogy a magyar fölkelést fegyveres erővel elnyomja s 
az új fővezérnek, Herbeville gróf tábornagynak, a még Magyar-
országon és Erdélyben levő császári csapatok beszámításával, kö-
zel 80,000 főnyi erőt bocsátott rendelkezésére. A fővezér meg-
választásában azonban nem volt szerencséje; Herbeville még 
kevésbbé volt alkalmas e nagy feladat megoldására, mint 
elődje. 

A nagyobb szabású hadmüveletek a déli hadszínhelyen in-
dúltak meg. Bottyán János tábornok május elején a szerbek ellen 
indulván, az általa Paksnál emelt «Bottyánvára» ellen Glöckels-
perg altábornagy támadó kísérletet tett, de eredménytelenül; 
Bottyán ezt egy Buda elleni támadással torolta meg, mely alka-
lommal -május 20-án a Tabán külvárost rohammal bevette, több 
mint 500 ráczot pusztítván el. Bottyán Budáról visszatérve, ostrom 
alá fogta a császáriak kezében levő Duna-Földvárt s az alsó erő-
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döket junius 9-én megvevén, a császáriakat a fellegvárba, a régi 
kőtoronyba szorítá. 

Az új fővezér most egy 1600 gyalogosból és 2000 lovasból 
álló hadosztályt bocsátott Glöckelsperg rendelkezésére, hogy a 
Herberstein alatt Eszék felől közeledő 5—6000 ráczczal együtt 
Duna-Földvárt az ostrom alól fölmentse, Bottyán-várát megvegye 
és a Duna-hidat elfoglalja. Az első lépés sikerrel is járt; Eszter-
házi Dániel, ki Földvár alatt parancsnokolt, a császáriak közeled-
tére abbanhagyá Földvár ostromát, sőt a Dunán is átkelt; a ma-
gára hagyott Bottyán julius 19-én hősi küzdelembe bocsátkozott 
a császáriakkal, de megsebesülvén, a hajdúság a junius 21-ére 
következő éjjelen a jobbparti erődöket elhagyá. Glöckelsperg 
22-én a még álló hídon áthatolván, a bal parton levő irnsódi sán-
czot is elfoglalta, de innét ismét a jobb partra szoríttatott; a tábor-
nok ezután, hallván, hogy Bákóczy Pestnek tart, hadosztályával 
Budára vonúlt vissza. 

Ugyanez időben Károlyi megvert a Körös mellett egy rácz 
dandárt, majd utánuk menvén a Maros felé, megvette Csanádot 
s megrohanta Gyulát, melynek külső várát be is vevé. 

Herbeville most Lipótvár fölmentésére és Érsekújvár meg-
vételére készült. Az előbbinek végrehajtása előtt Eszterházy Antal 
megvette julius 9-én Szomolányt, julius 15-én Holicsot, majd a 
Morván átkelve Gödinget, míg Ocskay 4000 lovassal benyargalá 
Morvaország és Ausztria vidékeit, roppant zsákmánynyal terve 
vissza. Herbeville ezt megakadályozni akarta, de elkésett, s az ez 
által keletkezett késedelem miatt indította meg a Lipótvár föl-
mentését czélzó hadműveletet csak augusztus 3-án. Ámde e köz-
ben a fejedslem serege Bercsényivel egyesülvén, mindkét fél 
mintegy 25—30,000 főnyi erő fölött rendelkezett. Herbeville 
serege a Lipótvár ellen való előnyomulás alatt Bercsényi ügyes 
rendelkezései folytán a Vág és Dudvág közt teljesen körülkerítte-
tett, de Eszterházy Antal hibája folytán, ki a farkasliidai sánczok-
ból ok nélkül elvonúlt, nemcsak kijutott a kelepczéböl, de Lipót-
várt élelemmel és lőszerrel is elláthatta. Bákóczi ekkor Cziffer-
nél akarta a császáriakat megtámadni, de Herbeville kitért 
Pudmeritz és Vöröskőnek s itt vívatott augusztus 11-én egy 
kevésbbé jelentékeny ütközet, melyből a kurucz hadak hát-
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ránynyal vonultak vissza, míg Herbeville menetét folytatva a 
Csallóközbe ment. 

Mint a nagyszombati csata után Heister, úgy most a vöröskői 
ütközet után Herbeville is — bárba a tervezett Érsekújvár elleni 
hadműveletről lemondani kényszerűit — nagyhangú győzelmi 
jelentéseket küldött Bécsbe, mit a kuruczok avval hazudtoltak meg, 
hogy Bercsényi maga mintegy 12,000 főnyi erővel betört Ausz-
triába és Morvaországba, melynek népe rémülve futott Bécsbe, 
Brünnbe, Prágába; a kuruczok még a bécsi Dunahídaknál is vere-
kedtek, szétvervén ott Engelfort dragonyosait s beűzvén azok mara-
dékát a hidakon át Bécsbe. 

A fejedelem és Bercsényi ezek után a szécsényi országgyű-
lésbe siettek, mely II. Bákóczi Ferenczet a haza szabadságáért 
szövetkezett rendek vezérlő fejedelmévé választotta s őt felhatal-
mazta, hogy a nemzet jogainak, szabadságainak visszaszerzésére 
mindazt ezután is megtegye, a mit szükségesnek ítél. 

Herbevi l le erdélyi hadjárata. A szécsényi gyűlésen 
még várták a császár békebiztosait és a közbenjáró hatalmak köve-
teit, midőn híre ment, miszerint Herbeville tábornagy Komárom-
ból megindúlt, hogy a végszükségben levő Nagyváradot az ostrom 
alól fölmentse és az Erdélyben magát alig tartható Babutinnek 
segélyt vigyen. 

Herbeville Komáromból augusztus 20-án mintegy 16,500 
fővel vonúlt ki, ereje azonban a Budán hozzácsatlakozott csapatok-
kal 20,000 főre emelkedett 20 ágyúval. A császári sereg, hogy 
magát a kurucz lovasság soha meg nem szűnő támadásai ellen 
oltalmazza, két szekér-sor közt menetelt Szegednek, s onnét Nagy-
váradnak, hova nagy nélkülözések és fáradalmak után csak novem-
ber első napjaiban ért. 

Rákóczi az erdélyi főparancsnokot, gróf Forgách Simont, 
még a szécsényi gyűlésből előreküldte Erdélybe, hogy a zsibói és 
karikai szorosokat, melyeken át a császáriak betörését várták, 
Lamotte és Damoiseau felügyelete alatt elsánczoltassa s a kurucz 
hadak számára eleséget biztosítson; később maga a fejedelemis 
lement. 

A császári sereg november 7-én Sz.-Somlyóra, 9-én Zilahra 
érkezett s miután a karikai szorost erősen elsánczolva és meg-
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szállva találta, november 11-én a zsibói szoroson át tört be. 
Rákóczinak Pekry Lőrincz és az erdélyi urak tanácsolták, hogyne 
itt a szorosoknál, hol erejét ki nem fejtheti, mérkőzzék meg a csá-
száriakkal, hanem a tágasabb Keresztes mezején; de a fejedelem 
Forgách és a franczia tisztek tanácsára inkább a sánczokban bízott, 
melyeket gyalogsággal és tüzérséggel jól szállott meg. Az itt levő, 
mintegy 22,000 főnyi hadak közül a bal szárnyon állókat Forgách 
Simon, a jobb szárnyat Dexailleurs marquis altábornagy vezényelte. 
A császáriak előbb az erős jobb szárnyat támadták meg, de midőn 
ez ellen nem boldogultak, a gyöngébb bal szárny ellen fordúltak s 
azt hevesen megtámadva és megkerülve, Forgách hadát megfuta-
míták; erre a jobb szárny is kénytelen volt állását elhagyni. 

Az ütközet alatt Károlyinak, ki a fejedelmet a tiszai hadak-
kal követte, a császáriakat hátba kellett volna támadni, a mi azon-
ban kivihetetlen vala, mert azok a mögöttük levő szoros utakat 
eltorlaszoltatták. 

A császáriak a kuruczok veszteségét nagy túlzással 4000 főre, 
saját veszteségüket pedig csak 500 főre teszik; valóságban mind-
két fél mintegy 1000—1200 embert vesztett; a sánczokban a csá-
száriak 23 ágyút és számos zászlót nyertek. 

A fejedelem a támadást még ily hamar nem várván, az ütkö-
zetben nem volt jelen s midőn Szurdokról a harcztérre sietett, 
értesült a már bekövetkezett veszedelemről. A kurucz hadak Sza-
mosújvárra, majd Bethlenvárra vonúltak vissza. 

Herbeville Schlicket Kolozsvárra, Glöckelsperget Szamos-
újvárra küldé, mindkét helyet csakhamar hatalmába ejtvén. 
Ezután Schlick Gyulafehérváron át Babutinhoz közeledett, ki 
maga Nagyszebenből Szászsebesen át nyomult elő, útközben Fele-
ken Orosz Pál, Porumbákon Szappanos Mihály kisebb kurucz 
hadát szétverven. Ily módon Erdély rövid idő alatt — bárha csak 
ideiglenesen — ismét a császár kezére került. Bákóczi Erdélyből 
kivonúlván Kővárra, majd Ecsedre távozott, Erdélyben Károlyit 
hagyván vissza, ki Deéstől Tasnádig kordon-vonalat állított föl. 

Bottyán dunántúl i hadjárata. Mihelyt Herbeville 
serege az erdélyi hadjáratra megindúlt, a kurucz hadak rögtön 
elfoglalták a Csallóközt, Ocskay dandára, megerősödve Bokros, 
Winkler, Szalay stb. csapataival becsapkodott Ausztriába és Mor-
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vába, megadásra kényszeríté Detrekő és Eleskő várát, majd 
ostrom alá fogta a Pálffyak Vöröskő várát, melynek ostroma 
azonban később, közbenjárás folytán, a fejedelem parancsára fel-
oldatott. 

E kisebb vállalatoknál azonban nagyobb fontosságú volt 
Bottyán János, a híres «vak Bottyán», dunántúli hadjárata, mely-
nek fényes eredménye az Erdélyben elvesztettekért bőséges kár-
pótlást nyújtott. 

Bottyán tábornok Herbeville Erdélybe indulásakor egyideig 
Károlyival együtt a császári sereget csipkedte, de azután a Duná-
hoz visszatérve, míg maga sebeiben feküdt, lovas csapatait a 
ráczokra küldé, kiket Péterváradig és a Dráván túl űzetett. Októ-
ber 30-án kompokat vitetvén Solthoz, megvette másnap a Duna-
Földvár melletti sánczokat, majd a Dunán főerejével november 
4-én átkelvén, Simontornya alá szállott és e várat november il-én, 
a zsibói csata napján rohammal bevette, német és rácz helyőrségét 
felkonczolván, a parancsnokot pedig 17-ed magával elfogván. 
Ezután a Sió-vonalat mint hadműködési alapot megerősítvén, 
hadaival megvétette Pécset és Siklóst, majd maga a fősereggel elő-
nyomúlván, ostromzár alá vétette november 16-án Székesfehér-
várt és november 21-én Tatához szállott, mely rövid megszállás 
után meghódolt, s honnét Bottyán négy nap múlva a maga szemé-
lyére nézve Zsitvatoroklioz ment, hogy ott Bercsényivel a hadmű-
velet további folyamát megállapítsa. 

E megállapodások szerint Bottyán Pápa alá szállott, s e 
várat nehéz küzdelem után deczember 9-én rohammal bevette, 
majd Pannonhalmát, Sárvárt, Kapuvárt; ugyancsak deczem-
ber 9-én vette meg Kisfaludy, Bezerédy és Ebeczky Kőszeget, 
heves harcz után, melyben 200 császári zsoldoson kívül '300 fegy-
veres német polgár esett el. 

Pálffy János bán ennek következtében Magyar-0várról Ausz-
tria határára húzódott vissza, mire Ocskay körülzárta M.-Ovárt és 
Győrt. A gráczi parancsnok, Heister Hannibál, Szt.-Gotthárdnál 
álló hadát Bezerédy és társai egy véres ütközetben szétvervén, 
Styriába nyomták vissza, mire a kurucz hadak deczember 24-én 
körülzárták és bombázni kezdék Sopront, Pálffy csapatait pedig 
egész Bécsig szoríták. 
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A fejedelem elvesztette tehát a zsibói csatában egyidőre 
Erdélyt, de Bottyán meghódította az egész Dunántúlt s míg a csá-
szári fősereg Erdélyben időzött, a kurucz hadak Bécs alatt táboroz-
tak. A dunántúli nemesség ez alkalommal oly lelkesen sereglett 
Bottyán zászlói alá, hogy serege, mely a hadművelet kezdetekor 
8000 főből állott, az év végén már 20,000 gyakorlott harczost 
számlált. 

Az l ? 0 6 - i k évi hadjárat . Hadműveletek a fegyver-
nyugvásig. A béketárgyalások Nagyszombatban tulaj donkép már 
1705 október végén megindúltak, de kevés sikerrel; még pedig leg-
főkép az erdélyi kérdés miatt. Bákóczi nemes önzetlenséggel kész-
nek nyilatkozott az erdélyi fejedelmi székről lemondani, ha az aka-
dályt személye képezi, de nem Erdély függetlenségéről, melyet — 
mint hajdan Bocskay — a magyar nemzet szabadsága zálogának 
tekintett. A bécsi kormány előbb Wratislaw kanczellár majd 
Bákóczi neje és nővére áltál igyekezett Rákóczit eugedékenj'ségre 
bírni, neki souverain német herczegséget s más nagy előnyöket 
ajánlván; de mind hiába; sem ő, sem Bercsényi nem valának a 
haza iránti hűségben megingathatok, egyikök sem volt rávehető, 
hogy személyes és családi előnyökért a nemzet jogait feladják s 
szerződést oly föltételek mellett kössenek, melyeket a hazára, a 
magyar nemzetre károsaknak ítéltek. 

A nagyszombati alkudozások azonban a liarczot egyelőre 
meg nem szakították. 

Bottyán, miután Pálffy hadait osztrák várakba szorítá, vissza-
tért Sopron alá s a várat, melyben IVeitersheimb alezredes katcnai 
parancsnokot a Dobner polgármester által vezetett 3000 főt meg-
haladó fegyveres német polgárság nagy erővel támogatta, január 
2-án és 3-án 8 ágyúból és 0 mozsárból hevesen lövette, nem keve-
sebb mint 170 bombát és 1000 tömör izzó golyót vetvén a városba, 
melynek házai, kivált a külvárosokban, majd mind égtek; a pol-
gárság azonban nem hódolt. Bottyán, inkább az ostromot sürgető 
csapatok kívánságára, mint siker reményében január 6-án álta-
lános rohamot rendelt a város ellen; a roham 8000 emberrel, 
három rohamoszlopban hajtatott végre; a főoszlopot, mely a Siká-
tor-kapu ellen támadt, maga az ősz tábornok, a másik két oszlopot 
Ocskay és Bezerédy ezredesek vezették, de a roham-létrák rövidek 
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levén, nem sikerűit s a vállalatot 3—500 főnyi veszteség után 
Bottyán beszüntetni volt kénytelen. Miután pedig a soproniak 
Bercsényi újabb felhívását is visszautasították, Bottyán a további 
küzdelem és vérontás sikertelenségét látva, az ostromot január 
10-én megszűntette. 

A kurucz hadak ezután elözönlötték Andrássy, Csáky és 
Ebeczky alatt Ausztriát, Pállfyt és Bécset mind nagyobb veszede-
lembe hozván. A császári kormány ennek folytán egyrészt Pálffy 
hadát némely Bajorországból kivont csapattal igyekezett megerő-
síteni, másrészt Nehem táborszernagy péterváradi parancsnokot a 
ráczokkal Pécs és a Sióvonal ellen támadásra utasítá. 

Nehem táborszernagy mintegy 3000 ráczot, 5—600 határőr-
rel és 6 ágyúval, Herberstein tábornok alatt meg is indítá Pécs 
felé, másrészről Pálffynak, mint dunántúli főparancsnoknak 5000 
főre emelt hada Bécs felől, Heister Hannibálnak 3000 fővel Grácz 
felől kellett volna Szombathely irányában előnyomúlni, hogy a 
három had végül egyesülvén, a Dunántúlt ismét fölszabadítsa. Bot-
tyántábornok, ki a Sió-vonal megvédelmezésére rendeltetett, miután 
február 2-án Székesfehérvárt megrohanta és a ráczvárost felpré-
dálta, Igáinál február 14-én még csak mintegy 2300 főt egyesitett 
7 ágyúval, midőn Herberstein támadása bekövetkezett. Bottyán 
készen várta ugyan a császáriakat, de azok túlsúlya ellen nem bol-
dogúlt; a ráczok a hajdúkat a befagyott mocsárokon át visszanyom-
ták, mire az egész kurucz hadosztály ágyúit elhagyva, mintegy 300 
főnyi veszteséggel megfutott. Herberstein ráczai a falut felgyújtván 
s népét legyilkolván, rabolva s dúlva még egész Simontornyáig 
nyomultak elő, de itt a kurucz hadat erős állásban találva, új har-
czot nem koczkáztattak, zsákmányukat biztosítandó a császári tábor-
nokot tovább nem követték, mire az Bottyán huszárai által üldözve, 
ismét a Dráva mögé vonúlt. Bottyán tehát a Sió-vonalnak, Simontor-
nyának, Dunaföldvárnak és az itt épített hídon át a Duna mindkét 
partjának tovább is ura maradt, a császáriak kombinált támadása 
pedig kudarczot vallott. MertPállffy Bruck irányában elő nem törhet-
vén, Ebenfurth felé volt kénytelen kitérni, majd Kőszegen át Szom-
bathelynek tartott, hol Heisterrel egyesült is, de részint Herberstein 
visszavonúlása, részint Magyar-Ovárnak a kuruczok által történt 
elfoglalása miatt, legfőképen pedig azért, mert a kurucz hadak, 
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melyeket eddig Csáky Mihály és Andrássy Pál vezényeltek, most 
Forgách Simon tábornok erélyes keze alá kerülvén, a bán seregét 
mód nélkül csipkedték, a bán szintén visszavonulni volt kénytelen. 
A visszavonulás Sopronba nagy nehézségek közt ment végbe ; de a 
császári sereg ott sem maradhatott, mert a kuruczok Bruckon át 
Ausztriát folyton dúlták, megszalaszták magát a Laxenburg 
tájékan vadászó -József császárt, sőt már Bécs sem volt biztosság-
ban; Pálffy ennek folytán seregével ápril 8-án Bruckra indúlt, 
majd innét Magyar-Óvár felé. Forgách a Lajtha-mellék védelme-
zését Ebeczkyre bízván, mellette 3000 lovast hagyott, maga pedig 
a főerővel a bánt megtámadandó Sopronnak tartott. Ámde míg ő 
oda járt, Pálffy ápril 12-én Ebeczkyt Levél tájékán megtámadta és 
a llába felé visszanyomta, visszavéve a kuruczok által leszerelt és 
elhagyott M.-Óvárt. 

A további mozdulatoknak mindkét részén véget vetett az 
ápril 14-én kihirdetett fegyverszünet. 

Az erdélyi hadszinhelyen Károlyi Sándor, miután Déva feb-
ruár 22-én a császáriak kezébe került, a Szamos vonalán Orosz 
Pált hagyván, hadaival ellensúlyozásul Bánffy-Hunyad, Gyalu, 
Kolozsvár környékét lepte el, elfoglalta Thordát és Toroczkót, 
felverte a császáriakat téli szállásaikból s több mint 1000 embert 
levágván, oszlopait Abrudbányán egyesítette. Más oldalról Déva 
volt parancsnoka Csáky András, fogságából megszökvén, egy 
Karánsebesnél gyűjtött kurucz haddal elfoglalta a Vaskapu szo-
rost, a Dobra melletti sánczokat, majd a fölkelt hunyadmegyeiek-
kel bevette Halmágy várát és Tige ezredest egész Gyulafehérvárig 
szorítá vissza. Babutin erdélyi parancsnok sietve küldött segítsé-
get, s a hadak, melyeket Virmond tábornok vezényelt, meg is szo-
ríták Csákyt Alsó-Szilvásnál, mire a kuruczok junius 4-én ismét 
a Maros mögé vonúltak. 

H a d m ű v e l e t e k a t egyvernyugvás után. A béke-
alkudozások a már korábban érintett okokból megszakadván, a 
hadmüveletek augusztus l-én újból megindúltak. 

A császári hadak fővezérletét József császár rendeletéből 
Stahremberg Guido gróf tábornagy vette át, azon parancscsal, 
hogy seregével a Duna mentén Buda felé előnyomulván, itt vagy 
Szolnoknál Babutin erdélyi seregével, mely szintén támadó elő-



nyomulásra utasíttatott, egyesüljön. Az örökös tartományokat a 
császári kormány egy erődített vonal építése által vélte biztosít-
hatni, mely a Dunától egész a Muráig terjedt. 

Az első mozdulatok azonban ismét a kuruczok részéről tör-
téntek. Midőn ugyanis Pálffy János bán 3000 horváttal a fősereg-
hez csatlakozandó a Piába mentén megindúlt, Bottyán útját állta s 
Szt.-Gotthárdnál visszanyomván, őt Styriába űzte. Bottyán ezután 
a már érintett sánczvonalak azon része ellen indúlt, mely a Fertő 
és az osztrák határ közt emeltetett s melyet Stahremberg Miksa, a 
fővezér öcscse, 5000 fővel védelmezett. Bottyán augusztus 18-án 
Eszterházy Antal és Bezerédy dandáraival, összesen 4—5000 fővel, 
megvette a farkasdi és soproni sánczokat, s betörvén Ausztriába 
egész Leobersdorfig, később pedig Bezerédy Németh-Ujhelyen és 
Badenen át egész Bécsig nyomúlt elő. 

Bottyán ezután Komárom felé vonúlt, majd Nyerges-Újfalura, 
hogy Esztergomnak a fejedelem által már megkezdett ostromát 
Stahremberg tábornagy ellen fedezze. 

Bákóczi Ferencz fejedelem ugyanis már a fegyverszünet 
alatt gondosan készült Esztergom ostromára, mit a harcz meg-
újulta esetén első hadműveletül tűzött ki. Az ostromra Ersekúj-
várott 14,000 főnyi kurucz sereg állott készen 40 ostromágyúval 
és mozsárral, s a Dunán egy híd verésére a teljes készülettel. 

A híd julius utolsó napjaiban Karva és Nyerges-Újfalu könt 
elkészülvén, a fősereg julius 27-én átkelt a Duna jobb partjára s a 
várat, melyet Kucklánder tábornok mintegy 5—600 fővel védel-
mezett, a dél és kelet felől környező magaslaton megszállta ; két 
nap múlva megszállta egy különítmény az északi oldalon a Sza-
már-hegyet s miután a bal parton, hol Párkány mellett az ostrom-
ütegek voltak felállítva, Forgách tábornok alatt mintegy 3—4000 
ember állott, a vár minden oldalról körül volt kerítve. A Dunaliíd 
oltalmára hídfők épültek, Karvánál ezenkívül egy erős sánczvonal, 
melyet Chassant franczia dandárnok védelmezett; a Duna jobb 
partján, Nyerges-Újfalu és Komárom közt az ostromot, mint már 
említettük Bottyán tábornok fedezte. 

A vívóárkokat a fejedelem augusztus 6-án kezdette meg, 
három nap múlva pedig kezdetét vette a vár és város lövetése, 
még pedig oly jó eredménynyel, hogy augusztus 11-én a víziváros 
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falain jelentékeny rés tátongott. Már a megelőző nap kisérletet 
tettek a kuruczok a vízivárosi rondella megrohanására, 12-én pedig 
Roth ezredes a víziváros keleti oldalát támadta meg, s azt hatal-
mába ejtvén, a vízivárost felgyújtotta. Augusztus 15-én már a vár 
keleti oldalán is nagy rés volt, de az ellene augusztus 21-én indí-
tott roham sikertelen maradt. A fejedelem most franczia hadmér-
nökök által aknákat fúratott s midőn azok készek valának, a védő 
őrséget megadásra szólítá föl. De Kucklánder nem csak hogy a 
fölhívást visszautasítá, de sőt a következő éjjelen az aknákat rajta-
ütés útján elfoglalván, azokat kiüríttette. 

A kurucz sereg azonban az aknákat csakhamar újból elfog-
lalta, s a fejedelem, mielőtt azokat felrobbantaná, a várőrséget 
szeptember 8-án újból megadásra szólítá föl. Kucklánder, segélyt 
sehonnan nem remélvén, a várat át is adta, mire azt a kuruczok 
2000 fővel megszállották; parancsnokul Bonefoux ezredes maradt 
Esztergomban, Horváth Tamással. 

A császári fővezér, Stahremberg tábornagy, ez idő alatt még 
mindig hadakat gyűjtött a Lajtha mellékén, s őrizte Bécset; e köz-
ben szeptember 4-én megtámadtatta Pálffy által a Nagy-Magyar 
melletti sánczokat, melyek a Kis-Dunán át a Csallóközbe vert hidat 
fedezték, s azokat el is foglaltatta. Esztergom fölmentésére azon-
ban csak szeptember 10-én indúlt meg mintegy 14,000 főnyi hadá-
val és szeptember 13-án ért Komáromba, hol már Esztergom eles-
tének híre várta. 

A tábornagy azonnal elhatározta ugyan Esztergom vissza-
vételét, de Komáromot azért mégis csak két hét múlva hagyta el, 
s szeptember 27-én ért a karvai sánczok elé, melyeket még min-
dig Chassant ezredes védelmezett. Stahremberg előbb lövetni kezdé 
a sánczokat, de eredmény nélkül; ekkor a védőőrség egyik, szöke-
vény németekből álló ezrede, roham esetén a sánczok feladását 
ajánlván föl, a császáriak a sánczokat megtámadták; a német 
szökevények fegyvereiket elhányva, csakugyan a császáriakhoz 
állottak, mire Lóczy Endre vitézül helyt álló hajdúit könnyű volt 
leküzdeni. A parancsnok, Chassant ezredes, fogságba esett s a 
sánczok 10 ágyúval és 1 mozsárral a császáriak kezébe jutottak. 

Stahremberg a Dunán átkelve már másnap megszállotta a 
Szt.-Tamás és Szt.-György hegyeket s Esztergomot körülzárta; 



néhány nap múlva megérkezett Komáromból az ostromtüzérség, 
mire a vár lövetése kezdetét vette. Bonefoux ezredes várparancs-
nok a tüzelést kezdetben nagy erővel viszonozta, de később saját 
német ezrede és Horváth magyar ezrede közt viszály törvén ki, 
Bonefoux a várat október 9-én, a császáriak nagy csodálkozására 
átadta. A császáriak Bruggenthal ezredes alatt a Friesen ezred egy 
zászlóalját hag}*ták helyőrségül a várban. A fősereg a Csallóközbe 
vonúlt vissza. 

Bákóczi Ferencz fejedelem Esztergom vívását egyrészt az 
által igyekezett megakadályozni, hogy Bottyánt és a Sopronnál 
levő Bezerédyt a Duna mindkét partján a császáriak feltartózta-
tására utasította, másrészt pedig Forgách Simon tábornoknak meg-
hagyta, liogy válogatott erős hadtesttel, melyhez De Kiviére 
franczia hadmérnöki alezredes alatt elegendő tüzérség csatlako-
zott, a császáriakra oly fontos Pozsonyt megtámadja. Ámde Bot-
tyán beteg volt, Bezerédy Sopronnál magát alárendelt erők által 
lekötni engedé, Forgách pedig, bárha Pozsony megtámadására a 
pozsonyi viszonyokkal ismerős De Biviére sikeres módot nemcsak 
mutatni Ígérkezett, de végrehajtására személyesen is ajánlkozott, 
megelégedett azzal, hogy Pozsony alá szállván a várostól a szüre-
telési adót beszedte s azután Pozsonyt elhagyva Ausztriába tört 
be, bevette és feldúlta Zistersdorf várát s Ausztriában, Morvában 
kalandozott, zsákmányolt. 

Ez engedetlenség által a nyári hadjárat legfőbb vívmánya, 
Esztergom, elveszvén, a fejedelem Forgáchot a parancsnokságtól 
megfosztván elfogatta s neki csak 4 évi fogság után, 1710 novem-
berben kegyelmezett meg. 

Ugyancsak ez idő alatt történt, hogy Pfeffershofen budai 
parancsnok elfoglalta és lerontatá a dunaföldvári sánczokat és 
hidat, Steinpess tábornok pedig szeptember 17-én bevette, Légrád-
ról 1500 főnyi horvát csajDattal indulván, a kuruczok által bírt 
Kapornak várát. Ellenben Huyn táborszernagy Simontornya 
ellen intézett támadását a kuruczok visszaverték, egy más kurucz 
csapat pedig hatalmába ejtette Sümeget. 

Jelentékenyebb volt ez eseményeknél a győrvári vagy eger-
vári ütközet, mely november 6-án és 7-én folyt le. Midőn ugyanis 
Stahremberg Miksa altábornagy a Bába felé, Heister Hannibál 
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tábornok pedig Zala megyében előnyomult, ez utóbbi az Andrássy 
testvéreket visszanyomván, a megszorult kuruczok Kisfaludy, 
Bezerédy és Balogh Ádám, majd Bottyán tábornok segítségét kér-
ték. Báró Andrássy István tábornok és az előbb megnevezett 
három ezredes Heister 4—5000 főnyi hadtestét Győrvárnál, a tó 
és a patak, illetőleg malomgát által képezett szorosnál meglepvén, 
nyomban megtámadták, majd Andrássy István tartalék csapatai, 
vagy az idejekorán megérkezett Bottyán tábornok segítségével ? 
(hogy Bottyán is részt vett, azt Thaly mondja Bottyán életrajzának 
131—132. lapján, de úgy látszik ez tévedés; Bottyán ez időben 
Karvánál volt és a Dunántúlra át nem ment) a császári hadat tel-
jesen szétverték, a császári tábornokot pedig elfogták; 3000 rácz 
és német holtteste födte a csatateret s alig 6—700 menekült élve 
a csatából. A kurucz hadak 34 zászlót küldtek Heisterrel Újvárba 
és 800 rácz fogl}rot kisértettek be; a tábornok 4 ágyúja szintén zsák-
mányul esett. Bezerédy 5 mértföldre benyomúlt Styriába s onnét 
gazdag zsákmánynyal tért meg. 

Bövid idő múlva Stahremberg Miksa hadteste is visszanyo-
matott, a kurucz hadak visszavették Kőszeget s az év végével az 
egész Dunántúl ismét Eákóczi birtokában vala. 

Kabut in hadjárata. Az erdélyi cs. és kir. csapatok a 
fegyverszünet alatt Kolozsvár környékén laktáboroztak; mihelyt a 
fegyverszünet véget ért, Rabidin az egész sereggel, melynek szám-
ereje 12,000 fő volt 9 löveggel, megindúlt Nagyváradra, mely 
várnak zárlatát Károlyi a császáriak közeledésére megszűntette és 
a várat 14 hóra eleséggel látta el. Augusztus 14-én menetét foly-
tatta, hogy a már korábban említett hadműködési terv szerint 
Szolnoknál vagy Pestnél a Stahremberg által vezetett fősereggel 
egyesüljön. Babutin azonban nem egyenes vonalban ment Szol-
nokra, hanem Nehem táborszernagygyal egyesülendő Szentesen át. 

Eákóczi Babutin feltartóztatására Bercsényit a Vág vonalá-
ról Egerbe rendelte, Károlyit egyúttal csatlakozásra utasítván. Ez 
utóbbi azonban Babutin előtt és annak nyomában haladt, feldúlva 
mindent előtte, hogy a császári sereg eleséget ne találjon s csip-
kedve, kapkodva azt az egész uton. A Tisza jobb partján haladva 
szeptember elején ért Babutin Szolnokra, de mivel Stahremberg 
ekkor még Pozsonynál volt, az erdélyi sereg nem Pest felé mene-



AZ 1707-IK ÉVI HADJÁRAT. 357 

telt, hanem Jászberényen át Kassa felé, útjában felgyújtva Miskol-
czot és Szikszót. Bercsényi Károlyival való egyesülése után is csak 
Babutin nyugtalanítására szorítkozott, de gondoskodott egyszers-
mind Kassa helyőrségének megerősítéséről és élelmezéséről ; pa-
rancsnoka Kassának az öreg, de erélyes Radics ezredes volt. 

Babutin tábornagy szeptember végén Kassa alá érve az 
ostromot nyomban, a lövetést pedig október 1-én megkezdette. 
A lövetés azonban a tüzérség csekély számánál fogva kevés ered-
ménynyel járt, a rohamokat pedig Badics erélyesen visszaverte; 
miután ehhez j árúit, hogy Babutin seregét élelmezni képtelen vala 
s abban már járvány is dúlt, a császáriak az ostromot csakhamar 
megszűntetni voltak kénytelenek. Babutin Tokajnak fordúlt tehát 
s megnyomván Bodrog-Keresztúrnál Károlyinak egy osztályát, 
nagy nélkülözések közt Szolnokra ért. Itt vette a fővezérlet pa-
rancsát, hogy 2000 lovast Tige ezredes alatt Erdélybe küldvén, 
Nagyvárad, Szeged és Arad helyőrségét megerősítvén a sereg meg-
maradó részével Budára menjen. 

Babutin 1707 január 21-én ért Budára, de serege oly nyo-
morúságos állapotban vala, hogy a fövezérlet hasznát nem 
vehette. 

Babutin hadjárata tehát teljesen eredménytelen volt s mö-
götte az ország keleti részei és Erdély ismét teljesen Bákóczi 
kezébe kerültek. Erdélyben különösen Pekry Lőrincz megvette 
Görgény és Bethlen várakat, ostrom alá fogta Kolozsvárt és 
Brassót; a császár hívei jóformán csak e két helyen, továbbá Sze-
benben és Fogarasban voltak. 

Az 1707-ik évi hadjárat. A következő évre a bécsi kor-
mány mindenekelőtt a Dunántúl visszafoglalását tűzte ki a had-
műveletek czéljául, főképen azért, hogy az örökös tartományok a 
kurucz betörések ellen biztosíttassanak. E feladattal Babutin tábor-
nagy bízatott meg, kinek Fehérvárt fölmenteni, Simontornyát meg-
venni, azután a Balaton északi partján Veszprém-Tapolcza-Szent-
Grót vonalában a Sopron felől előnyomuló Stahremberg Miksa és 
a Horvátországból közeledő Pálffy tábornagy hadával kelle egye-
sülni. Maga a fővezér a Duna bal partján Bercsényinek a Vág mellé 
visszatért serege ellen volt működendő. 

A dunántúl i hadműve le tek . A harcz a nyugoti határ-
Horváth: Magyar Hadi Krónika. XI, 
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széleken tört ki először, hol a császáriak Német-Kövesd és több 
más a kuruczoknak hódoló helységet feldúlván és kifosztván, 
Bezerédy visszatorláskép Kopház és Klingenbach falukat (Sopron-
hoz tartozók), továbbá Nagy-Martont földúlatta, majd Bottyán, 
mint dunántúli fővezér megeg}rezésével betört Styriába és Hartberg-
től Burgauig 16 helységet dúlt föl. 

Ezalatt Bottyán, miután Székesfehérvárt elfoglalta s így 
annak körülzároló csapatai felszabadúltak, hadait Pápa-Veszprém 
vonalában egyesítette, Stahremberg Miksa ellen Bezerédyt két a 
fejedelem által átküldött ezreddel megerősítette, Pálffy ellen Kis-
faludy László és Kiss Gergely ezredeseket rendelte ki; e mellett a 
várakat helyőrséggel és élelemmel bőven ellátva, a föld népét fel-
hívta, hogy gabonáját, élelmét a császáriak elől elrejtse, széná-
ját-szalmáját elégesse, maga pedig a falvakat hagyja el. így várta 
Bottyán a hármas támadást a Dunántúlra. 

Bussy-Babutin gróf tábornagy Budáról kiindúlva február 8-án 
ért Bicskére, de csíik a hónap közepén ment Fehérvár felé tovább, 
mely helyet Bottyán — hogy erejét szét ne forgácsolja — üresen 
hagyott, s Tácz-Polgárdi-Enying vonalában megállapodván, egy 
különítménye által Simontornyát megrohantatta; de eredmény 
nélkül, mert a kuruczok a várat keményen védelmezték. Babu-
tin ennélfogva kénytelen volt Lepsényen át Veszprémre mene-
telni, honnét Pápára szándékozott, hogy Stahremberg Miksával 
egyesüljön. 

Ámde Stahremberg közeledését Bercsényi megakadályozta, 
Babutin pedig egyelőre Tapolcza felé tért ki. Útközben Kreuz 
tábornok által megtámadtatta Csobáncz sziklavárát, de a tábor-
nok 350 emberével elesett s különítménye csúfosan futott el a vár 
alól. A tábornagy február 25-én ért Tapolczára, de itt a kuruczok 
által hevesen megtámadtatván, megviselt hadaival Sümegnél fog-
lalt állást. 

Végre is itt nem maradhatván, miután Bottyán ellen Pápa 
mellett heves harczot vívott, a Bábavonalhoz eléjejött Stahremberg 
és Ebergényi tábornokokkal, kik e mozdulatnál Ság és Alsó-Mes-
teri mellett Bezerédy ellenében ismételten vereséget szenvedtek, 
márczius 3-án Kis-Czellnél egyesült. 

De evvel a császáriak ereje teljesen kimerült; különösen Ba-



butin serege a kuruczok és éhség által annyira elnyomorodott, 
hogy hadműveletekre teljesen képtelenné vált. 

Most Bottyán tábornok támadásba ment át s a császáriak 
vonalát több ízben áttörvén, Babutin hadait Sopronba szorítá be, 
s ott megfigyelés alatt tartotta; Bezerédy a császáriak vonalán át 
betört Styriába s feldúlta Schwarzenbach és Frauenkirch városo-
kat ; Balogh Ádám visszaverte a Dráván átkelt ráczokat és egész 
Péterváradig hatolt. 

A császári vezérek egymást váltották fel; a Bécsbe hívott 
Babutin helyét Nehem táborszernagy foglalta el, ki a sereget Sop-
ron alól fölfelé vezette, majd Nehemet Pálffy tábornagy váltotta 
föl, ki mintegy 5—6000 horváttal jővén fel, a császári sereg-
hez való csatlakozását Bezerédy minden igyekezete ellenére is 
végrehajtotta. 

De Bezerédy elfoglalta azután junius 8-án Kőszeget, Bottyán 
pedig nem kisebb dolgot kísérlett meg, mint Győrnek rajtaütés 
által való elfoglalását. Junius 22-ére következő éjjel ugyanis 3000 
gyaloggal és saját lovas ezredével Győrhöz szállván, egy gyalog 
ezreddel a Bábczán átgázolva, a Sziget-külvárost megrohanta, az 
ott levő 2000 ráczot lekaszabolta s míg hajdúit a vár felé előretolá, 
Sziget erődítéseit szétromboltatá s a várost felgyújtatá. A vár 
parancsnoka Toldo ezredes riadót veretvén, német csapataival a 
bécsi kapun át kitört s a kuruczokat szerencsésen kiverte Sziget-
ből, de a további előrehatolásnál a császáriakat Bévay gyalog ezrede 
és a lovasság visszaverte. Bottyánnak e vállalat 4—500, mások 
szerint 800 emberébe került; hadával különben továbbra is Győr 
közelében, Lébény-Szt.-Miklóson maradt. 

Kevéssel ezután Pfeffershofen tábornok, budai parancsnok, 
julius első napjaiban megtámadta a Székesfehérvárt újból bekerítő 
Szekeres István ezredes hadát Pákozdnál, majd Palota alá szál-
lott s nehéz küzdelem után azt elfoglalta s felgyújtotta. Mihelyt 
azonban a Bottyán által segélyül küldött Balogh Ádám dandára 
megjelent, a császári tábornok sietve visszavonúlt Budára. 

Augusztus hóban Babutin tábornagy az udvari hadi tanács-
tól azon parancsot vette, hogy a Győr tájékán egybegyűlt császári 
hadakból mintegy 6000 főnyi hadtesttel Erdélybe visszatérjen. 
A. tábornagy augusztus 7-én érkezett a lébényi táborba s miután 
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menetét a Rába mentén álló Bottyán miatt végre nem hajthatta, 
előbb — Pálffyval együtt — ellene fordult; Bottyán azonban a 
támadás elől kitért a Marczalhoz, mire a tábornagyok megszállták 
augusztus 14-én Pápát, két nappal később pedig visszatértek a 
lébényi táborba. Csak augusztus második felében indúlt Babutin 
Budára, hova augusztus 27-én érkezett meg; 30-án átkelt a Dunán 
s Szegednek, Aradnak tartva, október 3-án érkezett Erdélybe. 
A sereget a Dunántúl végrehajtott menet alatt Bottyán, később 
Károlyi kurucz hadai nyugtalanították s Babutin serege ugyancsak 
megfogyva érkezett Erdély területére. 

Babutin elvonulása után Bottyán a Fertő és a határ közti 
részeket nyugtalanította, míg Bezerédy Styriában dúlt. Pálffy tábor-
nagy, bár mintegy 6000 főnyi sereg fölött rendelkezett, e dúlásokat 
meggátolni képtelen lévén, a fővezértől kért 2000 német lovast; 
miután e segély megjött, s vele Stahremberg tábornagy is — szep-
tember 8-án—Sopronba érkezett, a kurucz hadak visszavonúltak ; 
de még mielőtt Stahremberg megjött, Bottyán feldúlta Eszterházy 
Pál herczeg nádor kismartoni várkastélyát, Bezerédy pedig Bécs-
Újhelyt és a Lajtha vidékét. 

A Duna balpartján végbement események (1. ezeket alább) 
azonban Stahremberget csakhamar visszatérésre bírták, mire a 
kurucz hadak ismét előnyomúltak. Pálffy M.-Ovárba szorúlt, ellen-
ben Bottyán körülzárta Kapuvárt és Sárvárt, elfoglalta újból az 
árpási átkelőt, majd Sopron ellen fordúlt, hogy az itt parancs-
nokló Nádasdyt megtámadja. Nádasdy a kuruczok elővédjét Sopron 
előtt visszanyomván, október 2-án Német-Keresztúrig Bottyán elé 
ment, de itt általa lesbe csalatván, megveretett s 400 főt meghaladó 
veszteség után Sopronba visszanyomatott. 

Október közepén Bottyán Nádasdy fölött Kőszeg tájékán 
újabb győzelmet nyert, míg Bezerédy ismét Ausztriát dúlta. 

H a d m ű v e l e t e k a D u n a balpartján. Stahremberg 
Guidó tábornagy márczius 31-én 2000 lovas kíséretében elláta éle-
lemmel Lipótvárt, honnét ápril 2-án tért Pozsonyba vissza. 

Ápril és május hónapok tétlenül teltek el. Junius első nap-
jaiban 7000 főnyi sereggel megindúlván, megtámadta Stahremberg 
junius 8-án a Karva melletti hídfőt, de a hidat a kuruczok meg-
mentették ; Födémesen való rövid időzés után Stahremberg ellátta 



újra élelemmel Lipótvárt, megerősítette Szeredet, melybe 800 főnyi 
helyőrséget tett, majd megtámadta és elfoglalta Szomolány t, meg-
szállotta Szakolczát és Sasvárt s rohammal bevette Detrekő 
várát. Alig távozott azonban innen, Ocskay szétverte a Steinville 
vérteseket Sasvárnál s Detrekőt ostrom alá fogta; Stahremberg 
kénytelen volt viszatérni, hogy a kuruczokat ismét elűzze. 

A császári fővezér ezután, hogy a bányavárosok útját meg-
nyissa, Nyitra ostromát határozá el, s augusztus hó.második felében 
e vár alá szállott. De az ostromot még meg sem kezdte, midőn a 
Babutin elvonulása után a Dunántúl egyedül maradt Pálffy, Bottyán 
és Bezerédy által mind erősebben szorongatva, segélyt sürgetett. 
A császár Ausztria folytonos dúlása folytán a segélyt megadni 
elhatározván, Stahremberg kénytelen volt Nyitra ostromával fel-
hagyni és 2000 lovassal Pálffy támogatására Sopronba ment. 

Alig távozott a fővezér, a kurucz hadak rögtön előnyomúl-
tak. Eszterházy Antal ostrom alá fogta Szeredet, Csáky Mihály 
Nagy-Szombatot, Ocskay pedig betört Morvaországba, honnét 
alig érkezett vissza. 

Ez a császáriaknál oly lehangoltságot keltett, hogy Stahrem-
berg a Lajthamelléki csapatokat M.-Ovárba belebbezve a parancs-
nokságot itt Pálffynak, Sopronnál Nádasdynak átadva, nagy siet-
séggel visszatért Szeredre s szeptember 21-én már e vár megron-
gált erődítéseit javítgatta; a Vág hídját azonban Eszterházy 
elégette, a hídfőt pedig elromboltatta. 

Stahremberg ezután a Vágvonal védelmére szorítkozott, bár 
meg nem gátolhatá azt, hogy Ocskay a Vág melletti Beczkót el-
foglalja; a Nyitra elleni vállalatról a császári fővezér teljesen le-
mondott. 

H a d m ű v e l e t e k Erdélyben. Midőn Babutin az 1706-ik 
év nyarán Erdélyből távozott, néhány vár kivételével az egész 
ország visszahajolt Bákóczyhoz, úgy hogy a bécsi kormány Babu-
tint, midőn kassai kudarcza után Budára menetelt, sürgősen uta-
sította, hogy legalább 2000 lovast Erdélybe visszaküldjön. A tábor-
nagy Tige tábornokot küldte le. 

Tige Nagyváradról, a Körös völgyében a kurucz hadak miatt 
vissza nem mehetvén, a Maros völgyének, Dévának került le, mely 
még a császáriak kezében volt; de itt is Halmágy és annak hely-
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őrsége miatt, csak a hegyeken át, nagy kerülővel jutott el a Maros-
völgybe. Tige megtámadta a Dévát körülzároló kurucz hadat, 
majd a Maroson átkelve fölmentette Vajda-Hunyadot, azután pedig 
Szászvároson és Szászsebesen át Nagy-Szebennek tartott, melyet 
az ostrom alól szintén fölmentett. Itt vette annak hírét, hogy Ko-
lozsvár csekély császári őrsége magát alig képes tartani. Ennek 
folytán február l-én kemény hidegben Kolozsvárra indúlt s 
február 4-én a kuruczokat visszanyomva bevonúlt Kolozsvárra; 
ámde a város védelmére az őrséget elégtelennek tartván, a város 
főbb védőműveit lerontatá s a helyőrséget magához véve február 
4-én visszaindúlt Szebenbe. Február 10-én Székely-Kocsárdra 
érve a Maros mellett táborba szállott. Éjféltájban hirtelen meg-
jelentek Pekry hajdúi és a császáriak táborát három oldalról meg-
támadván, a hadosztály jelentékeny részét lekaszabolták ; az itt 
elesett németek számát magyar források 1500-ra teszik. Az osztrák 
történetírás hallatlan vakmerőséggel azt írja, hogy a kuruczok 
15,000 fővel támadták meg a tábort s bár beismeri, hogy a meg-
lepés oly tökéletes volt, hogy a császáriak alig jutottak lovaikhoz, 
mégis a császáriak voltak a győzők s szerinte az ellenségből 1800 
maradt a csatatéren, számos fogoly és 15 zászló jutott kezeikbe. 
És ezek az emberek komolyan hiszik, hogy találkozik józan em-
ber, a ki e hallatlan botorságot nekik elhiszi. Ez az osztrák pár-
tatlan történetírás. Tige hadosztálya maradványaival február 15-én 
ért Szebenbe vissza, és ezután az osztrák történészek szerint még 
számos hőstettet vitt végbe, melyekről azonban kívülök más senki 
semmit sem tud. 

Csodálatos, hogy Tige hőstettei daczára Erdély Eákóczi kezé-
ben maradt, a marosvásárhelyi mezőn ápril 5-én ünnepélyesen 
fejedelemmé avattatott s a bécsi kormány kénytelen volt Rabutin 
tábornagyot tetemes erőkkel sietve Erdélybe küldeni, nehogy a 
Tige tábornok hősiességével védett ország a császár számára vég-
kép elveszszen. 

Károlyi ez idő alatt a Tisza-Maros közében elfoglalta Sar-
kadot és Csanádot, később pedig ostrom alá fogta Aradot; ámde 
az első kísérletnél az árvíz gátolta az ostromot, a másodikat pedig 
Rabutin seregének közeledése miatt volt kénytelen félbenhagyni. 

Rabutin hada, mint már említettük, október 3-án érkezett 



Erdélybe; a fejedelem terve szerint Pekry Lőrincznek a szorosok-
nál a császáriak útját kellett volna állania, míg Károlyi Rabutint 
hátban támadja meg; ez volt az oka annak is, hogy Károlyi Rabu-
tin közeledésekor félreállott. De Pekry Lőrincz a kapott parancsot 
nem teljesítette, minek folytán Rabutin baj nélkül ért be Erdélybe. 
A fejedelem Pekryt ennek folytán a parancsnokságtól megfosztotta, 
sőt hadi törvényszék elé is akarta állítani, mitől csak Bercsényi 
közbenjárására állott el. 

A. pol i t ikai v i szonyok az 1707-ik évben. Az eddig 
folytatott küzdelmek, bárha a fölkelés tetemes előnyöket nyert is, 
arról tett tanúságot, hogy a kurucz seregek nagyobb csaták vívá-
sára alkalmatlanok, a melyek nélkül pedig nagyobb eredmények 
sem érhetők el. A fejedelem tehát külső támaszt keresvén, forma-
szerű szövetség megkötését óhajtotta XIY. Lajos franczia király-
lyal, ki a fölkelést — természetesen saját érdekében — eddig is 
támogatta. Miután azonban a franczia követ kijelentette, hogy 
Lajos király formaszerű szövetséget Rákóczival csak akkor köthet, 
ha tényleg erdélyi fejedelem lesz, a magyarok pedig megszűnnek 
másnak alattvalói lenni, Rákóczi magát az 1707-ik év ápril hó 5-én 
a marosvásárhelyi országgyűlés által Erdély fejedelmévé avattatta, 
május 16-ára pedig Ónodra magyar országgyűlést hirdetett, me-
lyen az Ausztriától való elszakadás s Magyarország függetlensége 
kimondatván, a főhatalom a királyválasztásig Rákóczi kezeibe 
tétetik le. 

Bárha Rákóczi az előadottak szerint Lajos király föltételei-
nek eleget tett, a franczia szövetség még sem jön létre; mivel pe-
dig a nemzet a háborút tényleg unni kezdé s a lelkesedés észre-
vehetően hanyatlott, Rákóczi még inkább sürgette a franczia szö-
vetséget, de egyúttal más diplomatiai lépéseket is tevén. Ezek 
folyamán az orosz czár Rákóczi Ferenczet lengyel királylyá 
akarta tenni, a magyar trónra pedig előbb a bajor fejedelem, ké-
sőbb a porosz herczeg jelöltetett. 

Mindezen erőlködések azonban sem a helyzetet nem javíták, 
sem a nemzet jövőjét nem biztosíták; a harczot tehát egyelőre 
folytatni kellett. 
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Az 1708-ik évi hadjárat. Hadműveletek a trencséngi 
csatáig. Az ellenségeskedést a Dunántúl ez évben is a kurucz ha-
dak kezdik ineg, elfogva január 8-án Kőszeg közelében a császáriak 
egy Sopronból kiküldött különítményét; február 11-én elfoglalja 
Bezerédy Körmendet, majd megtámadja az osztrák határon Lem-
bachot, s betörve Ausztriába megtámadja és földúlja Kirchschla-
got. Nádasdy megkísérli ugyan a kurucz hadak visszanyomását, de 
eredmény nélkül; Bezerédy ostromolja és elfoglalja Kapuvárt, 
majd nagyobb erővel törvén Ausztriába, a Wiener-Waldon át Bécs 
falai alá megy, honnét nagy zsákmánynyal térvén vissza, Mosony 
és Lébény közt száll táborba. Székesfehérvárt ugyan Brucken-
thal tábornok január hóban újra ellátta élelemmel, s a kuruczok 
Pátka mellett kisebb vereséget szenvedtek, de másrészt Balogh 
Ádám szabaddá tette Pécs környékét egész a Dráváig. 

A Vágvoualou a császáriak fölötti parancsnokságot Stahrem-
berg Guidónak Spanyolországba távozása folytán öcscse Stahrem-
berg Miksa altábornagy vette át; ellene és Yiard tábornok ellen, 
Bottyán érsekújvári kapitánynyá kinevezett tábornok megérkezéséig, 
Ocskay László állott, s már január 16-án bevette rohammal Beczkó 
várát Yiard szeme láttára, ki a Yágon át nem kelhetett. Február 
26-án még szerencsésebb fogást tettek a kuruczok, elfogván 
Szempcznél, tehát a császáriak vonala mögött, a parancsnokló 
tábornokot Stahremberg Miksa altábornagyot, ki azután Nyitrára 
vitetett. Majd becsap Ocskay Morvaországba s nyugtalanítja a 
császáriak állomásait. Viard ezt megboszulandó meglepte márczius 
9-én Ocskay hajdúit Pruszkánál, mit Ocskay viszont a lisszai szo-
rosban levő német őrség lekaszabolásával és egy újabb Morva-
országba való betöréssel torolt meg. 

Ocskay április havában 8000, május első napjaiban ismét 
5—6000 emberrel tört be újra Morvába, bevette rohammal Wsetin 
várát, több mint 700 embert fölkonczolt s tömérdek zsákmánynyal 
tért vissza. 

De Bottyán sem nyugszik. Portyázó csapatai betörnek Ausz-
triába; majd Pozsonyt nyugtalanítja, elfoglalván Modor, Bazin, 



Szt.-György, Nagy-Szombat városokat s ellepvén a Csallóközt; 
kicsalja, majd kiszorítja Viard tábornokot Vágújhelyről, ki azután 
Máhriseh-Bródnál húzódik meg s exponált helyzetében támogatást 
kér, vagy parancsot a fősereghez való csatlakozásra, mire a kuru-
czok Vágújhelyt körülzárják; Thuróczy, Bottyán ezredese, meg-
rohanja junius 5-én Dévényt, majd Stomfánál foglal állást. 

Mindezekkel szemben a császári tábornokok alig képesek 
valamit tenni, mert a kurucz hadak előlök mindenütt ügyesen 
kitérnek, a császáriak pedig a kuruczok fürge mozgásait követni 
nem képesek. 

A Tiszavidéken Károlyi megtámadta májusban Szegedet s 
annak külvárosait fölgyújtotta, majd megrohanta Aradot, mely 
alkalommal a ráczok főkapitánya : Thököly ezredes fogságba esett, 
ellenben a Nagyvárad elleni támadás a császáriak éberségén meg-
hiusúlt. 

A trencsén i csata 1708. augusztus 3-án. A csá-
szári hadak főparancsnokságát az előbb érintett viszonyok követ-
keztében ismét a kegyetlen, magyargyűlölő Heister Siegbert 
tábornagy vette át s első hadműveletekép megrohanta és elfog-
lalta Kőszeget, visszanyomta a Bábaközben a kuruczokat, az-
után pedig Pozsonyba ment, itt vévén hírét annak, bőgj*- a csá-
szári hadak Bottyán által a Vág mellől visszaszoríttattak s hogy 
Viard tábornok hadosztálya, mely Vágújhelyt tartotta megszállva, 
nagy veszélyben forog. 

Bákóczi Ferencz fejedelem ugyanis a franczia udvar bizta-
tására nagyobb számú sereget óhajtott Sziléziába vinni, egyrészt 
hogy ezen tartományt, mely fölkelésre hajlandó volt, föllázítsa, 
másrészt, hogy a magyar trónra jelölt bajor választófejedelmet 
behozza. Ámde erre elég idő volt még őszszel is, máskülönben pe-
dig Heister, az új császári fővezér, veszedelmes ellenség vala, kit 
kellően le kelle kötni. Ezt Bottyán legalaposabban úgy vélte esz-
közölni, ha a kurucz hadak — a Viarddal szemben álló Ocskay 
kivételével — a Csallóközben egyesíttetnek, s Heister ott meg-
rohantatván megveretik, mielőtt akár Nádasdyval, akár Viarddal 
egyesült volna; némelyek Lipótvár, Ocskay Vágújhely ostromát 
és Mard megtámadását ajánlották. 

A fejedelem az érsekújvári haditanács után olykép határo-
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zott, hogy Bottyán 4000 emberrel Heistert, ki a Csallóközben és 
Pozsonynál áll, megfigyeli, a fejedelem pedig a 22,000 főből álló 
fősereggel Viard ellen Vágújhely felé menetel; az összeköttetést a 
két csoport közt Ocskay lovas dandára képezi. 

A fősereg julius 18-án indúlt meg s julius 23-án átkelt a 
Vág jobb partjára. Időközben jelentést vévén, hogy Heister és 
Pálffy Pozsonynál a V ág-Dunán átkelve észak felé húzódnak, más-
részt föl sem tételezve azt, a mit Ocskay bizton hitt, hogy Viard 
magát elkülönítve megtámadni engedi, Viard ellen julius 24-én 
csak 5000 főnyi legjobb lovasságát küldé Pekry Lőrincz alatt, ki-
hez ideiglenesen Ocskay dandárát is beosztá, a gyalogság és tüzér-
séggel csak az esetben akarván követni, ha Viard a lovas támadás 
folytán Vágújhelybe zárkóznék. Míg Pekry odajárt, a fejedelem 
bevette julius 27-én Csejthe várát. 

Pekry julius 28-án Szakolczánál szemben állott ugyan 
Viarddal, de csak jelentéktelen összeütközés keletkezett s Pekry 
Viardot sem kedvező körülmények közt harczra nem kényszerít-
hetvén, sem Morvaországba ki, vagy Vágújhelybe be nem szorít-
hatván, a fősereghez eredménytelenül tért vissza. 

A fejedelem e közben julius 30 án Brezovára érkezvén, 
Pekry eredménytelen kísérlete után fölhagyott Viard szorongatá-
sának tervével, s előbb Lipótvár ostromára készült, de azon hírre, 
hogy Trencsén, élelme teljesen kifogyván, végső Ínségre jutott, jobb 
meggyőződése ellenére s a haditanács, kivált a szívében már áru-
lást rejtő Ocskay meleg ajánlatára Trencsén megszállását határozá 
el s odaindúlt. 

Ámde ez idő alatt Viard nemcsak hogy élelemmel ellátta 
Trencsént, de augusztus 2-án egyesült Heister és Pálffy seregével, 
minek következtében Heister tábornagy most már mintegy 15,000 
főnyi rendes sereg fölött rendelkezett, melylyel Trencsént fölmen-
teni, illetőleg Bákóczit megtámadni határozta. 

A fejedelem serege nagyobb részével, mintegy 15,000 fővel 
és 14 ágyúval, augusztus 2-án este a Vág bal partján a magaslato-
kon szállott táborba, erősen megszállatván a Vörös-hegvet, hol az 
országút Vágújhely felől átmegy. Ocskay a fősereg és Bottyán közt 
az összeköttetést föntartandó Ny.-Szerdahely és Bán közt foglalt 
állást. Mihelyt Heister megtudta, hogy Bákóczi Trencsénnél 



táboroz, azonnal Vágúj helyre menetelt, s a Vág vizén gázlón át-
kelve, elővédével, melyet Pálffy vezetett, Beczkót még aznap meg-
szállta, másnap, augusztus 3-án pedig támadásra indúlt. 

Mihelyt a Vörös-hegyen levő Czelder Orbán ezredes őrcsa-
patának tüzelése az ellenség közeledését jelenté, Bákóczi seregét 

A trencséni csata. 
1708 augusztus 3-án. 

Szedlicsna és Szoblahó közt azonnal csatarendbe állítá: A közé-
pet maga a fejedelem, a völgyre dűlő jobb szárnyat Pekry Lőrincz,. 
a bal szárnyat Bercsényi vezénylé; a tartalékot a közép mögött a 
karabélyosok képezték. 

A császáriak részéről az elővédet képező Pálffy a kurucz 
sereg jobb szárnyával, a Heister és Viard a középpel és balszárny-
nyal szemben fejlődtek. 
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3 6 8 A SZABADSÁGHARCZ AZ ÓNODI GYŰLÉSTŐL A SZATMÁRI BÉKÉIG. 

Miután Heister nehéz lovassága a fölállítás bal szárnyának 
tartott, sőt bal oldalát is fenyegette, Eákóczi a szedlicsnai széles 
völgyszerű vízmosáshoz három zászlóalj hajdút küldött, egyidejű-
leg pedig Pekrynek, miután ennek lovasságból álló jobb szárny-
hada az ellenség arczvonalát jóval túlszárnyalta, a fejedelem szin-
tén parancsot adott, hogy balra kanyarodva, az ellenség (Pálffy) 
bal oldalát támadja meg. Ez meg is indúlt, de előtte mocsaras terep 
levén, csapatait egy volt halastó megszakadt töltésén egyenkint-ket-
tenkint vezette előre, hogy azután túl újból fejlődtesse. Lehet, hogy 
e művelet, mely magában véve fölötte hátrányos, talán minden baj 
nélkül lett volna végrehajtható, a minthogy részben végrehajtatott 
is; de ekkor lovagolt oda Ebeczky dandárnok, ki dandárávalPekry 
mellett volt fejlődve s figyelmezteté Pekryt, hogy háta mögött a 
megszakadt töltés igen veszedelmes. Ebeczkynek igaza volt ugyan, 
de a figyelmeztetés mégis fölötte szerencsétlen dolog volt, mert a 
töltés hátránya csak visszaveretés esetén válhatik vala érezhetővé, 
ez pedig egyelőre nem volt oly bizonyos, sőt a visszavonulás irá-
nyát sem kellett szükségkép erre venni; végre pedig a következ-
mények megmutatták, hogy Pálffy lovasságát sem a tó, sem a mo-
csár, sem a megszakadt töltés a támadásban meg nem akadályozta. 
De Pekry, maga gyönge taktikus levén, Ebeczky figyelmeztetésén 
megijedve, a helyett, hogy a fejlődést befejezte és az ellenségre 
rontott volna — ennek megverése lett volna a legbiztosabb mód, 
hogy a töltés veszedelmessé ne váljék — megfordult és csapatait 
ugyanazon szerencsétlen módon tagonhint visszavezette. 

Midőn Pálffy tábornagy Pekry Lőrincz e szerencsétlen ma-
nőverét látta, engedélyt kért a fővezértől e lovasság megtámadá-
sára s a ráczok könnyű lovasságával és két nehéz századdal Pekrv 
bal, lovassága többi részével annak jobb szárnya ellen támadásra 
indúlt. De bárha az előterepnek az előzök szerint kedvezőtlennek 
kellett lenni s Pekry a támadást bátran bevárhatta volna, mégis 
azonnal megfordúlt, minek folytán Pálffy támadása Ebeczky fede-
zetlen jobb oldalát érte. Ebeczky az első rohamot visszaverte 
ugyan, de az mégis végzetes lőn az egész csatára. 

A fejedelem ugyanis a jobb szárny veszélyét látva, a nemesi 
compániával és a tartalékból előrevont karabélyosokkal személyesen 
előre rohant, de lova egy vízmosáson való átugrásnál nyakát szeg-



vén, a fejedelem eszméletét vesztve bukott a földre. A fejedelem 
elbukása után nyomban azon hír terjedvén el, hogy a fejedelem el-
esett, másrészről pedig Bercsényi megsebesülésének híre is, a ha-
dak megrémülve futásnak eredtek. Csak Perényi Miklós és Czel-
der Orbán gyalog- és Luzsénszky Sándor lovas-ezredei állották 
meg helyöket mindvégig és fedezve a sereg visszavonulását, el is 
hullottak. 

A megfutott csapatok, kivált a gyalogság, teljesen elszéledt 
s többé összeszedhető nem volt; a lovasság, mely különben is csak 
keveset vesztett, még annyira, a mennyire együtt maradt, bár ab-
ból is sok hazatért. A sereg málhája szerencsére más úton Bánra 
levén irányítva, az ellenségnek zsákmányúl nem esett. 

A magyarok vesztesége a trencséni csatában Thaly legújabb 
összeállítása szerint halottakban 2825 fő; fogságba jutott 25 tiszt 
és 400 közvitéz, kik közül 60 császári szolgálatba állott; az ellen-
ség kezébe került ezenkívül 14 ágyú és 40 zászló. 

A fejedelem mintegy 100 főnyi kísérettel Bánon és Nagy-
Tapolcsányon át Nyitra-Szerdahelyre menekült; ide tért Bercsényi, 
valamint este Bottyán tábornok is, ki időközben rohammal bevette 
a Csallóközben Gutánál a Békavárnak nevezett császári redouto-
kat s hadtestével Nyitrán át a fősereghez csatlakozni igyekezett; 
csapatai augusztus 3-án már meghaladták Nyitrát, midőn a tren-
cséni csatából menekülő kuruczok a katasztrófa hírét hozták. 

Bizony nagy kár, hogy a fejedelem a csatát Bottyán, a jeles 
vezér, erélyes és határozott csapatvezető, és 4000 főnyi kitűnő 
hadteste nélkül elfogadta! Csakhogy, úgy látszik, a fejedelem 
Bottyán közeledéséről tudomással nem bírt, mert erre nézve elő-
zetes megállapodás nem történt, Bottyán pedig közeledését a feje-
delemnek idejekorán nem jelentette. 

A csatavesztés okául első sorban Pekry szerencsétlen manő-
vere szokott említtetni; de nem egészen méltányosan. Hozzájárúlt 
ehhez Ebeczky is időszerűtlen tanácsával. Ha Ebeczky nyugodtan 
végrehajtani engedi Pekry mozdulatát és őt egy képzelt veszély 
föltárásával meg nem rémíti, Pekry lovassága tán megrohanja és 
megveri a bánt, s a koczka máskép dűl. Második ok a fejedelem 
szerencsétlen elbukása. Semmi szükség sem volt arra, hogy a feje-
delem személyesen rohanjon ott a harczba, de elbukása sem kö-
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vetelte a rend fölbomlását és az ezredek futását. A liitzeni csatá-
ban a svédeket ép a szeretett király eleste tüzelte új támadásra, 
mely nélkül a csatát nem nyerték volna meg. 

A trencséni csata — mondja Thaly — egyébiránt a Rákóczi-
kor legvégzetesebb, legszerencsétlenebb eseménye. Nem a nagy 
veszteség miatt, nem is a sereg elszéledéseért, mert hiszen ez a 
kurucz háború folyamán gyakran megesett, hanem legfőképen el-
csüggesztő, lehangoló erkölcsi hatásáért. A trencséni csata az 
egész szabadságharcz forduló pontja, mely után rohamos hanyatlás 
következik. Elveszett a hit az ügy győzelmében, a szíveket csüggedés 
szállotta meg. Rákóczi szerencsecsillaga örökre lehanyatlott. 

H a d m ű v e l e t e k a t rencsén i csata után. Heister 
a trencséni csata után Pálffy tábornagyot 3000 lovassal és 
22 mozsárral Nyitra ostromára rendelte, maga pedig a fő-
sereggel Pozsonyba s onnét a Dunántúlra menetelt. Erre több 
oka volt; először is a nagy veszedelemben lélekjelenlétét egyedül 
megtartó Bottyán hadtestével a Vághoz vonulván, fenyegette 
Heisternek Pozsonynyal való összeköttetését, mi pedig igen fontos 
vala, mert a fővezér oda egy 6000 főnyi dán segélyhad érkezését 
várta; második oka volt, hogy Eszterházy Antal a dunántúli csa-
patokkal elfoglalván Ruszt, Fekete város és Nezsider erődjeit, 
Ausztriát szüntelenül nyugtalanítá, s csapatait egész Bécs alá 
küldé, hol már a császári testőrcsapatokat kellett kirendelni; 
végre pedig Bezerédy, a kurucz világ e fiatal, bámult hőse, erköl-
csileg megtántorodván, a trencsényi csata után fölajánlotta Heis-
ternek, hogy lovas dandárával császári szolgálatba lép s Heister 
ennélfogva Eezerédyvel mielőbb egyesülni akart. 

Heister terve azonban nem sikerült. Bezerédy árulása ugyanis 
idő előtt kiderülvén, a bár kitűnő, de megtántorodott vezér a ku-
ruczok által elfogatott és kivégeztetett, Nehem táborszernagy 
5000 főből álló rácz hadteste pedig, melynek a Bezerédy segítsé-
gével a Balaton mellé szorítandó kurucz hadakat hátba támadni 
kellett volna, Balogh Adám által szeptember 2-án Kölesdnól 
körülfogatott s teljesen megsemmisíttetett. Balogh ostrom 
alá fogta azután Pécset s Heister dunántúli hadjáratának 
egyetlen eredménye az volt, hogy Pécset az ostrom alól föl-
menté. 



De míg Heister a Bakonyban és Pécs körűi járt, Eszterházy 
Antal, ki tudomást nyert arról, hogy Draskovics a horvátokkal 
szintén betörésre készül, elébe ment a Murához, elfoglalta Bella-
tincz és Kottori erődöket, bevette a Légrád melletti sánczokat, 
hol -Tellasich György al-bánt 500 emberével együtt lekaszabolta, 
majd a Muraközbe és Horvátországba betört s ott zsákmányolt. 

Pálffy János tábornagy augusztus 22-én szállt Nyitra alá, s 
bár ott Révai Gáspár 400 hajdúval, 30 ágyúval s elegendő élelmi 
és lőszerrel rendelkezett, a várat mégis már két napi ostrom után 
augusztus 24-én feladta. Négy nappal később ment végbe Ocskay 
László, a másik híres kuruczvezér árulása, ki a helyett, hogy Nyit-
rát fölmentette volna, mint azt neki Bottyán megparancsolá, ezre-
dét augusztus 28-án Pálffy elé Pereszlényhez vezette s ott körül-
fogatván vele, a labanczokkoz átallott. De 900 lovasából 400 azon-
nal, az év végéig pedig majd az egész ezred visszaszökött Bákóczi 
zászlóihoz, míg maga Ocskay 1710 január l-ig maradt császári 
szolgálatban, a mikor azután a kuruczok által elfogatván, szintén 
kivégeztetett. 

Mihelyt Bottyán Heisternek a Dunántúlra menetelét meg-
tudta, mit sem törődve a Nyitránál tétlenül álló Pálffyval, azon-
nal átment a Vágón, elfoglalta Modort és Bazint, áthatolt a Fehér-
hegyeken s meglepve Szakolczánál egy császári csapatot, abból 
400-at levágott. 

Heister a Dunántúlról visszatérve nem kisebb dolgot hatá-
rozott, mint Érsekújvár ostromát. 

E végből elővédje Pálffy alatt szeptember 21-én megjelent 
Újvár alatt s azt körülzárni kezdé. De az öreg Bottyán idejekorán 
gondoskodott e nagyfontosságú várról. 

0 maga akart a várba zárkózni, de a fejedelem azt nem 
engedte meg s parancsnokul Rerthóti István ezredest nevezte ki, 
kit Géczi Gábor lovassági, Limprecht gyalogsági parancsnok és 
Szluha Ferencz támogattak. A vár őrsége 5000 főre emeltetett s 
lőszerrel, eleséggel bőven elláttatott. 

A vár, melynek 1704 óta jelentékenyen megerősített védő-
művei 100 ágyúval valának fölszerelve, ily előkészületek után 
n3rugodtan nézett az ostrom elé, s az nem is tartott sokáig. 

Heister belátta, hogy nagyobb vállalatba kezdett, mint a 
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milyet megbír, az ostromot már október 12-én megszüntette, 
s a vár alól elvonúlt. A császáriak ezután csak Komáromból, 
Nyitráról és Szeredről lovasság által figyeltették meg a várat, mi 
azonban Bottyán tevékenysége mellett teljesen eredménytelen vala. 

Időközben Bercsényi a Garamnál és Ipolynál mintegy 
5000 főnyi kurucz hadat egyesítvén, ez Bottyán csatlakozásával 
8—10,000 emelkedett. Heister tehát ez erőt óhajtotta megtámadni, 
s egyidejűleg a bányavárosokat elfoglalni. E végből Újvár alól 
Lévára ment. De Bercsényi az ütközet elől kitérvén, a császári 
fővezér Pálffyt, Löffelholz altábornagyot és Ocskayt a bányaváro-
sok elfoglalására utasítván, a parancsnokságot Pálffynak adta át 
és visszatért-Pozsonyba. Bercsényi — miután Bottyán töle újból 
elvált és Pozsony vidékét nyugtalanította — a bányavárosokat meg 
nem védhetvén, azokat fölgyújtatta, a bányákat pedig művelésre 
alkalmatlanná tevén, elvonúlt. 

A Pálffy parancsnoksága alatt álló Ebergényi hadosztály 
megvette ezután Ocskayval Bajmóczot, majd Thuróczy Gáspár 
ezredes árulása folytán — a ki, mint Ocskay, ezredét a császáriak-
hoz vezette — Zsolnát, Budatint, Pálffy maga Vág-Beszterczét 
és Ledniczet; ellenben Bottyán megverte Cusani altábornagyot 
Galánthánál. elvéve Heister málháját és tömérdek — a várak 
ellátására összeterelt—vágómarhát, melyet Érsekújvárra szállí-
tott, elfoglalta rohammal Lévát és a bányavárosok császári őrsé-
geit olyannyira szorongatá, hogy Heister, ki időközben újból a 
Dunántúl kalandozott s teljesen eredménytelenül tért Pozsonyba 
vissza, Löffelholz, Steinville és Koháry tábornokoknak újból segé-
lyére kellett hogy siessen. 

A beállott szigorú tél különben a hadműveleteknek csak-
hamar véget vetett. 

Erdélyben az év első fele események nélkül folyt le. Midőn 
azonban Bákóczi a sziléziai hadjáratra készült és Újvárra, majd Yág-
Újhely felé menetelt, Károlyi Sándor megkisérlé Kolozsvár vissza-
vételét. E czélra Zsibónál sereget gyűjtött s julius 27-én Kolozsvárt 
lövetni kezdé. A városnak segélyére sietett azonban Erdély katonai 
parancsnoka, Ivriechbaum altábornagy s Kolozsvárt az ostrom alól 
fölmenté. Károlyi most bevette rohammal Szászsebest, majd 
Gyulafehérvárt és Abrudbányát s megverte a császáriak egy 



osztályát Mező-Madarasnál. De újabb kísérlete Kolozsvár ellen 
nem sikerűit, midőn pedig Erdélyből kívonúlt, utóvédjét Zsibónál 
november 22-én Graven altábornagy hadosztálya szétverte. 

Az 1708-ik évi hadjárathoz Rákóczi nagy reményeket fűzött, 
de a trencséni katasztrófa azokat megsemmisítette. Szép serege 
tönkre ment, elszéledett s a csüggedt kedélyeket a dunántúli győzel-
mek és a Bottyán által kivívott sikerek nem voltak képesek ellen-
súlyozni. Elveszett egész nyugoti Magyarország, elveszett Erdély; 
fölütötte fejét az árulás hydrája, a sereg demoralizálódott. Az 
veszett el, a mi a sereget eddig legfőkép összetartotta, lelkesítette, 
győzelmekre vezette: az erkölcsi erő. 

A szabadságharcz ezután már csak vergődés, kétségbeesett 
kapkodás, hogy az elveszett fejszének legalább a nyele kerül-
jön meg. 

Az 1709-ik évi hadjárat. A lefolyt év katonai esemé-
nyei arra kényszeríték Bákóczit, hogy a diplomatia terén újból 
nagyobb tevékenységet fejtsen ki. Mindenekelőtt felvette az alku-
dozások fonalát Bécsben, s szorgalmazta a porosz, angol és hollandi 
udvarok közbenjárását, míg a franczia királytól azt kívánta, hogy 
a kötendő békébe Magyarországot is befoglalja. Mindennek az ered-
ménye azonban kevés vala, mert a bécsi kormány az elért ered-
mények után a fölkelést katonai erővel akarta elfojtani, s így 
engedményekre hajlandó nem volt. A harcz tehát tovább folyt. 

H a d m ű v e l e t e k Felső-Magyarországon, az év e lső 
fe lében. Az északi megyék, Árva, Liptó és Turócz meghódításá-
val Heister Pálffy tábornagyot bízván meg, ez Ebergényivel a pár-
niczai szoroson, Viard és Tollet tábornokok a Stureczen, Ocskay 
és Egremont a Tátrán át nyomúltak be, mely utóbbi három Bózsa-
hegynél január 10-én egyesülvén, Liptó-Szent-Miklósig, sőt egész 
a Szepességig hatoltak előre. 

Bottyán, ki most e vidéken parancsnokolt, ennek folytán 
megtámadtatta Csajághy által Véghlest, Zólyomot és Besz-
terczebányát, s visszanyomta Viardot Garamszegnél. Ezután a 
Tisza mellől felrendelt Károlyi segítségével újra élelmezte február 
elején, majd ismét ápril végén Érsekújvárt, miközben a Zsitva 
mellett kemény harczokat vívott. Bottyán a császári hadakat álta-
lában úgy Újvár körül, mint a bányavárosoknál szakadatlanul fog-
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lalkoztatta, az ő és Károlyi lovasságával a Vágig, a Nyitra-völgy-
ben Tapolcsányig portyáztatott, s a császári őrségeket folyton zak-
latta, minek folytán Felső-Magyarországnak a császáriak által való 
occupálása csak csekély eredménynyel járt s a kurucz liadak a 
SzejDességet megtartották, sőt betöréseket is intéztek Árvába, Lip-
tóba. így szétverte Babocsay az1 Árva várát körülzáró császári 
hadat, Csáky pedig ismételten betört Liptóba. 

Pálffy ennek következtében benyomúlt február közepén a 
Szepességbe s megtámadtatta Yiard által Lőcsét, de ez onnét véres 
fővel visszaveretett. Ez időben nyervén tudomást arról, hogy 
Bottyán és Károlyi hadai Vág és Nyitra völgyében portyáznak, 
Pálffy Viardot Nyitrához rendelte, hogy ott a Garam és Nyitra 
közt állást foglalván, a kuruczok portyázásait megakadályozza. 
Árva vára csak ápril 10-én capitulált az ostromot újra felvevő 
császáriaknak. 

A hadműveletek ezután, a császári vezérek támadó hadjáratra 
elég erővel nem rendelkezvén, egyidőre szüneteltek. 

H e i s t e r dunántú l i hadjárata. A felsőmagyarországi 
hadműveletekben beállott szünetet Heister tábornagy arra hasz-
nálta föl, hogy a Dunántúlt hatalmába ejtse, s ezt annál is inkább, 
mert Eszterházy Antal a fejedelem parancsára, a császáriak fel-
vidéki hadműveleteit megakasztandó, újból nagyobb betörést inté-
zett Styriába és Ausztriába. 

E czélra Heisternek nagyon kapóra jött Lubomirszky herczeg 
lengyel sztaroszta 4000 főt meghaladó zsoldos hada, melyet a csá-
szár május hóban zsoldba fogadván, ezzel a dunántúli hadjáratot 
lehetővé tette. 

A császári és lengyel csapatok junius 17-én Győr tájékán 
állottak hadműveletekre készen, s visszanyomva junius 19-én 
Eszterházy előcsapatait az árpási hídtól, és Somogyi Ádámot a 
Tóközből, Körmend felé nyomúlt elő, hol Breuner tábornok alatt 
a császáriak egy hadosztálya Eszterházyval szemben állott. Heis-
ter bal oldalvéde, St. Croix tábornok 1000 lovassal, junius 26-án 
jutott Mindszentnél, Breuner Körmendnél a kurucz csapatokkal 
összeütközésbe, melyek Heister főcsapatának közbelépése folytán 
visszaveretvén, miután 200 főnyi veszteséget szenvedtek, Sümeg 
felé visszavonúltak. 

noa. 



Heister ezután a Rábamentén örsvonalat alkotva, majd egy 
hónapig passiv védekezésre szorítkozott s csak julius 19-én nyo-
mult Sümeg alá, melyet hamar megvett. Sokkal keményebb harcz 
után jutott a császári fővezér a kuruczok egyik főfészkének, a 
Bottyán által megerősített és sokszor megvédett Simontornyának 
birtokába. Ezután hosszabb ideig csak kisebb liarczok folytak a 
császáriak, továbbá Eszterházy és Balogh Ádám mindig fogyó és 
széledő dandárai közt, s midőn Heister végre szeptember 7-én 
Veszprémet is elfoglalta, a kurucz hadak ereje meg volt törve s 
azok nagyobb része elszéledt. 

A fejedelem Eszterházy Antal segélyt kérő leveleire még 
julius hóban elhatározá, hogy a Dunántúl megsegítésére Bottyán 
tábornokot leküldi, de az mintegy 5000 főnyi hadtesttel, csak 
augusztus első napjaiban indulhatott le s augusztus 10-én érkezett 
Dunavecséhez. 

Midőn Heister Bottyán érkezését megtudta, a Palotánál 
útját álló Eszterházy hadát szétverve a Duna mellé sietett, s 
részint saját hadaival, részint Pfeffershofen altábornagy budai 
parancsnok támogatásával Bottyánnak a Dunán való átkelést lehe-
tetlenné tette. 

Bottyán, a Dunántúl közvetlen megsegítését lehetetlennek 
látván, észak felé fordúlt, hogy a bányavárosokat megrohanva, 
Heistert az ott levő császári hadak veszedelme által kényszerítse a 
Dunántúl elhagyására. E tervnek megfelelőleg augusztus 20-án 
megindúlván, miután 22-én Vácz mellett a budai őrség egy por-
tyázó hadát megverte, Vácz közelében Ivosdnál ütött tábort. De 
két nap múlva már Selmecz alatt áll az ősz kurucz generális és 
heves ütközetet vív a mindenfelől Selmecz védelmére özönlő csá-
száriakkal, kiket sánczaikba visszaszorított. 

E támadás, de meg a Dunántúlnak már úgyis majdnem tel-
jes behódolása, Heistert szeptember hóban arra bírta, hogy seregé-
vel ismét a Felvidékre menjen. A császári fővezér nyugodtan tá-
vozhatott, nem volt többé számbavehető kurucz had a meghódolt 
Dunántúlon. 

H a d m ű v e l e t e k Felső-Magyarországon, az év má-
sodik fe lében. A szerencsétlen trencséni csata után kiváltképen 
a gyalogság oszlott szerte, még pedig annyira, hogy a kurucz 
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hadak még az erődök, helységek, szorosok, hidak stb. megszállá-
sára sem rendelkeztek elég gyalogsággal, annál kevésbbé voltak a 
működő hadosztályok gyalogsággal elláthatók. E hiányon az 1708 
deczember havában tartott sárospataki gyűlés olykép segített, hogy 
a dunáninneni és a tiszai részekre 12,000 hajdút vetett ki, melyek 
az 1709-ik év tavaszán valóban ki is állíttattak. 

Ennek megtörténte után Bercsényi — a helyőrségek stb. le-
számítása után is még — mintegy 6000 gyalogossal s mintegy 
8000 lovassal rendelkezett, melyek ellenében Pálffy és alvezérei 
mintegy 12,000 főnyi, de jól szervezett, fegyverzett s fegyelmezett 
csapatot állíthattak. 

A császári csapatok balszárnyát Ebergényi s vele Tollet és 
Yiard, a középet Steinville, később maga Pálffy, ki Heisternek a 
Dunántúlra távozása óta az összes dunáninneni hadak fővezére 
volt, a jobbszárnyat Löffelholz s alatta Hartleben és Langlot tábor-
nokok vezényelték. 

Bercsényi, mihelyt a 6000, hadműveletekre szánt hajdú julius 
közepén Gömörben együtt volt, azon szándékkal vala, hogy 3000 
gyaloggal és a lovas had egy részével Szepesből a császáriak Liptó-
ban emelt sánczait támadja meg s azután Arva-Turóczot, a másik 
három ezerrel és a Balogh István lovas-dandárral Zólyomot, eset-
leg Breznóbányát veszi meg s ezután a bányavárosokba hatol: e 
műveletet Ebeczky lovas-dandára Bajmócz irányában való elő-
nyomulás, Eszterházy Dániel pedig a császáriak zselizi táborának 
megtámadása által volt elősegítendő. 

A támadás később otykép módosúlt, hogy Breznó csak meg-
figyeltetik s a csapatok két oszlopban, és pedig Csáky Mihály 
tábornok 2500 gyaloggal és 2000 lovassal Hranoviczáról, Andrássv 
Pál tábornok 2000 gyalogossal és 300 lovassal Telgárt felöl a 
liptói sánczokat támadják meg. 

Augusztus 4-én a kurucz hadak a támadást oly meglepően 
hajtották végre, hogy Tollet tábornok, a liptói sánczok parancs-
noka, az erődítések első vonalát feladni és avavrisói csillagsánczba 
visszavonulni volt kénytelen, mi közben maga is súlyosan meg-
sebesült. Ha Csáky nyomban e sánczot is megrohan tatja, kétségte-
lenül behatol, de ő Tollet tábornokot csapatával elfogni akarván, 
csak a kisebb sánczokat foglalta el, s ezek egyikében tüzérségét 



helyezte el. E közben azonban elmúlt a nap, s a császáriak, 
bár teljesen körül voltak zárva s a tüzérség másnap, augusztus 5-én 
a csillagsánczot hatásosan lőtte, magukat megadni semmi hajlan-
dóságot sem mutattak. Csáky, bárha az erődben már alig volt több 
4—500 főnél s annak is egy része harczképtelen, ennek daczára 
rohamot meg sem kisérlett s öt napig ott ácsorogván, végre augusz-
tus 9-én, midőn hírét vette, hogy Yiard 3000 fővel, Pálffy pedig 
az egész derékhaddal útban van Tollet megsegítésére, a kurucz 
sereg visszavonulását rendelte el. Ez annál nagyobb és végzetesebb 
hiba volt, mert Yiard és Pálffy augusztus 12-ike előtt alig vihettek 
volna segítséget, nemcsak a nagy távolság, de a miatt is, hogy a 
fölmentő hadnak előbb még Czelder Orbán ellentállását kellett 
volna leküzdeni, ki a szoros utakat dandárával megszállotta. 

A kuruczság Csáky és Andrássy tábornokokat nemcsak gyá-
vasággal, de sőt árulással is vádolta, a fejedelem pedig Csákyt a 
parancsnokságtól elmozdítván, ellene vizsgálatot rendelt. 

A liptói harczok fedezésére Czelder egy oszlopa Bajcsy al-
ezredes alatt kemény harczot vívott Viarddal Revuczánál, más 
kurucz csapatok Breznóbányánál, Balogh István Divénynél, 
mire Ocskay egy császári haddal megüté, de eredménytelenül, 
Gácsot, Pálffy pedig elfoglalván a gyetvai szorost, Losonczra 
vonúlt, majd Füleket zárta körül. Eszterházy Dániel ez alatt rövid 
időre körülzárta a zselizi tábort, Géczy Gábor pedig megverte a 
császáriakhoz átszökött Thuróczit Mocsonoknál. 

Bercsényi most a hadakat összevonván, Pálffyra készült 
támadni, de az a támadást be nem várva, visszahúzódott Zólyomra; 
ugyancsak visszahúzódtak a császáriak Liptóban is Bózsahegyre. 
Bercsényi lovassága bekalandozta ezután az egész nyugoti részeket 
Pozsonyig, Morvaországig. 

E közben Heister a Dunántúl végezvén, visszatérőben volt a 
Felvidékre; de visszatért oda Bottyán is és míg Bercsényi Pálffyt 
Zólyomnál szorongatá, Bottyán Selmecz irányában akart hátába 
támadni. E müvelet azonban már nem került végrehajtásra. Boty-
tyán ugyanis még kosdi táborában hírét vevé, hogy a ráczok betör-
tek az Alföldre & Kecskemét, Czegléd, N.-Kőrös, Jászberény nagy 
veszedelemben vannak. Bottyán, mint Duna-Tiszaközi főparancsnok 
e hírre lovasságát azonnal a ráczokra küldé, s azokat szétvereté; 
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maga szintén utánuk indulván, szeptember 10-én a Tarna mellett 
szállott táborba. Innét ment szeptember 23-án Hatvanba, hogy az 
ott készülő lázadást és árulást megakadályozza, s midőn hazájának 
még ezen utolsó szolgálatot tette, szeptember 26-án (vagy 27-én) 
meghalt. Tetemét Gyöngyösön temették el. 

Bottyán elvesztése nagy csapás volt a fölkelés ügyére, mert 
benne Bákóczi legkiválóbb, leghűbb és legvitézebb tábornokát 
vesztette el. 

Heister a vele hozott hadakkal elhozta a Savoyai dragonyos-
ezredét is, mely St. Croix tábornok alatt állott; midőn az érsek-
újvári várőrség Balogh István dandárnok fedezete alatt Nyitra 
vidékéről mintegy 200 szekér eleséget vitetett a vár felé, St. Croix 
e fedezetet 1800 főnyi császári haddal október 4-én megtámadta 
Csápornál, de veszedelmére, mert a kurucz lovasság által meg-
veretett s 200 főnyi veszteséggel volt kénytelen menekülni. 

Heister és Pálffy hadai a zselizi táborban október 15-én egye-
sültek, s a tábornagy, miután hadai a Nyárády András által hanya-
gul védelmezett Gácsot (november 3-án) és Rima-Szombatot 
megvették, Gömörön át a Szepességre vonúlt s november 10-én 
ostrom alá fogta az erős, Czelder Orbán által vitézül védelmezett 
Lőcsét. De bár a tábornagyot a szintén császári zsoldba állott 
Lubomirszky Tivadar herczeg lengyel csapatai is segítették, részint 
mivel Czelder és a lőcseiek elszánt védelme ellenében semmi 
eredményre nem jutott, részint mivel Károlyi hadai őt Szalók 
felől megtámadták, az ostrommal felhagyott és deczember 8-án 
Késmárk alá szállott. Késmárk ellenállása nem volt olyan, mint 
Lőcséé s Thököly vára öt napi lövetés után deczember 13-án 
capitulált. 

A császári fővezér ezután az újból fenyegetett bányavárosok 
oltalmára sietve Löffelholz altábornagyot Lőcse ostromának új-
bóli megkezdésére utalta, a parancsnokságot átadta s Pálffy-
hoz ment. 

Rákóczi hadai ezalatt folyton jobban összeolvadtak, nemcsak 
a hadak elszéledése folytán, de azért is, mert a Duna-Tisza közén 
nagy erővel föllépett dögmirigy vagy pestis már a felső részekben 
is dühöngött, ezerszámra szedvén áldozatait nemcsak a lakosság, 
de még inkább a táborozó kurucz hadak közt. Ez iszonyú ragály 



sokkal hatalmasabb ellenség volt, mint a császári hadsereg és a 
fölkelés gyászos végében e rettenetes járványnak legalább oly nagy 
része volt, ha nem nagyobb, mint amannak. 

A fejedelem hadai egyrészről a császáriak, másrészről a 
mirigy-halál által mindig szűkebb térre szorítva, a Felső-Tisza 
vidékén, végre Huszt-Munkács tájékán húzódtak meg. 

Az erdélyi hadi események közül fölemlítendők Nagyvárad-
nak Kriechbaum táborszernagy által végrehajtott élelmezése, mely 
odamenet két ízben, augusztus 2-án Pestesnél, augusztus 5-én 
Várad-Püspökinél, visszamenet pedig augusztus 12-én a Kőrös 
mellett az élelmezést megakadályozni akaró Bagossy László kurucz 
hadával véres összeütközésre vezetett. Hasonló összeütközések kelet-
keztek Kővár védőőrségének megerősítése alkalmával Somkútnál, 
hol a császáriak, és Halmágynál, hol a kurucz hadak voltak 
előnyben. 

Erdély választott és felavatott fejedelmét nem támogatta úgy, 
a hogy azt megtehette volna; a felavatáskor Bákóczira kényszerí-
tett törvény, melynek értelmében minden földesúr az engedélye 
nélkül zászló alá állott jobbágyot visszahívhatta, lehetetlenné tette, 
hogy Bákóczi ott hadat állítson, Erdély nemessége pedig közönyö-
sen nézte Magyarország és a közös haza szabadságára szövetkezett 
rendek veszedelmét. 

Az 1710-ik évi hadjárat . A nemzeti fölkelés ügye már 
az 1709-ik évben erősen hanyatlott; a trencséni döntő csata óta 
a kurucz hadsereg sorai előbb az elszéledés, majd a pestis-járvány 
következtében folyton ritkultak, a császári hadak pedig ugyanily 
mértékben nyertek tért. Ez a bécsi udvar önbizalmát nagy mérték-
ben emelte és az, a pozsonyi országgyűlés elnapolása után, a 
további tárgyalások útját az által akarta elvágni, hogy II. Bákóczi 
Ferencz fejedelmet és Bercsényi Miklóst felségsértőkké nyilvání-
totta, ellenben a király hűségére megtérőknek általános amnestiát 
hirdetett. Bizonyos, hogy a hat év óta szakadatlanúl folyó háborút, 
mely elvégre is positiv eredményeket nem hozott, s most már 
mindinkább reménytelenné vált, az ország már megunta s nem-
csak a nemes családok százai, de egész megyék siettek a nyújtott 
alkalmat fölhasználni s a király hűségére tértek. Ez által a küzde-
lem kilátásai még inkább csökkentek s Bákóczi annál inkább igye-
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kezett a liaza sorsát diplomatikai úton biztosítani, mi Péter czár 
közbenjárása mellett kivihetőnek látszott. De ez a remény is hiú-
nak bizonyúlt. 

A svéd király egy 2000 főnyi, svédek, lengyelek és francziák-
ból álló dandára Magyarországra szorúlt s a czár Rákóczitól ezek 
kiadását követelte, mi egyenetlenséget támasztott közte és a czár 
közt, mit a fejedelem végre olykép hárított el, hogy ez idegen dan-
dárt zsoldjába fogadta. 

A fejedelem ez erővel és saját még harczképes hadaival tá-
madó előtörést kisértett meg, azon reményben, hogy a harcztéren 
elért eredmény a békealkudozások menetére is kedvező befolyást 
fog gyakorolni. Magához vonván tehát Károlyi hadait is, 1810. 
január első napjaiban Egeren, Gyöngj^ösön keresztül Vadkertnek 
tartott, hogy azután a bányavárosok ellen támadjon. A császári 
hadak azonban idejekorán értesültek jöveteléről s Vadkerttől 
délkeletre Romhánynál Sickingen altábornagy parancsnoksága 
alatt útját állták. 

A január hó 22-én kifejlődött ütközetben kezdetben Rákóczi 
volt előnyben, a mennyiben a lengyelek és svédek a császáriak 
sorait áttörték, s azokat visszaszoríták; de a császáriak visszavetett 
hada kevés idő múlva, miután Sickingen által a nádas mögött ren-
deztetett, újból előre tört s viszont a kuruczokat nyomta vissza. 
Egészben véve a harcz taktikailag eldöntetlen maradt, mert a 
csatatérről mindkét fél visszavonúlt, de a győzelem hadászatilag 
mégis a császáriaké lett az által, hogy Rákóczi terve végrehajtásá-
ban megakadályozva lőn s a megkezdett támadó hadmüveietet nem 
folytathatta. A küzdelem mindkét félnek mintegy 500 főnyi vesz-
teségébe került. 

Rákóczi hadait most Érsekújvárhoz küldé, hogy annak újabb 
élelmezését biztosítsák, miközben Balogh Adám dandára Pozsony 
felé előnyomulván, megvette Nagy-Szombatot, Szent-Györgyöt 
és Bazint, míg más hadak a Nyitra völgyében Tavarnokot, Bos-
sányt és Tapolcsányt foglalták el és tetemes eleségkészletet vit-
tek Újvár felé. De azokból csak csekély rész jutott a várba, mert a 
császáriak a kurucz hadaknak Nyitra-Egerszegnél február 20-a 
táján útját állván, az eleségkészletek legnagyobb részét vissza-
vették. 



A fejedeleni ezután hadaival, melyek bizony ismét erősen 
megfogytak, Szolnoknál a Tisza mögé vonúlt; de előbb Károlyival 
Érsekújvár élelmezését nagy nehézségek közt, az ostromzároló 
had kijátszásával, ügyesen végrehajtatta. 

A felső vidéken ez idő alatt Löffelholz altábornagy meg-
vette Andrássy István tábornok árulása folytán február 13-án az 
erős Lőcsét, majd Szepesvárt fogta ostrom alá, mely azonban 
csak junius 12-én került a császáriak kezébe. 

Heister tábornagy most a kurucz hadak legfőbb támpontja, 
Érsekújvár ellen fordúlt, melyet Pálffyval julius elején szorosan 
körülzárt. A várőrség augusztus 17-én 14 napi fegyverszünetet 
kötött Pálffyval, ki Heister távozása után a körülzárolást maga 
vezette, sőt augusztus 31-ére — ha addig föl nem mentetnék — a 
megadást is fölajánlotta; ámde Újvárba időközben újabb kurucz 
csapatok és élelem is jutván be, a megadás elmaradt. Heister erre 
Esztergomból és Komáromból ostromlövegeket hozatott Érsekújvár 
alá és szeptember 14-én megkezdé a vár lövetését. Ez nem soká 
tartott; a várőrség már egy hét múlva, szeptember 21-én meg-
kezdte az alkudozást, s szeptember 23-án a nagyfontosságú várat 
átadta. 

E várral a nemzeti fölkelés legbiztosabb alapját, legkiválóbb 
hadászati támpontját vesztette el. Mindaddig, míg Érsekújvár Rá-
kóczi kezében volt, nemcsak a dunáninneni részek, de a Csallóköz 
fölött is uralkodott, sőt közvetve a Dunántúl fölött is; Érsekújvár-
ral azonban elvesztette Magyarország nyugoti részét, s ellenállási 
ezentúl már csak a Tisza mögött gyakorolhatott volna. Érsekújvár 
fontosságát a bécsi udvar leginkább az által ismerte el, hogy a 
hajdan híres várat a szatmári béke után oly alaposan lerontatá. 
hogy az erődítéseknek ma már nyomai sem lelhetők föl. 

Rákóczi érezte, hogy a fölkelés napjai már megvannak szám-
lálva s míg eg37részt az angol, porosz és hollandi, különösen pedig 
az orosz udvarnál nagy erőfeszítéseket tett, hogy a kötendő általá-
nos békébe Magyarország is, természetesen a nemzet jogainak 
politikai és vallási szabadságának biztosítása mellett, befoglaltas-
sék, neki pedig az erdélyi fejedelemség biztosíttassék, másrészt e 
Tisza-vonalat Szolnokkal, továbbá Egert, Kassát és Munkácsoi 
megerősítteté, a Dunántúlra pedig támadó előtörést készített elő 
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E tervek azonban nem sikerültek. A külhatalmak csak üres 
biztosításokat adtak, sőt még a czár is, ki jó indulatában annyira 
ment, hogy a Janus tábornok parancsnoksága alatt Lengyel-
országban álló 4000 főnyi orosz hadat Magyarországra küldvén, 
általa Lublót körülzáratta, később a bécsi udvar ellenmüködése 
következtében Rákóczitól elfordúlt s így arra, hogy Magyarország 
és a fejedelem sorsa a külhatalmak által biztosíttassék, a remény 
mindinkább csökkent. 

A tervezett hadmüveleteket sem koronázta siker. 
A Tisza-vonalat Cusani lovassági tábornok támadta meg, 

ki október 15-én a Tiszán átkelvén, megtámadta a Csajághy 
által csak lanyhán védelmezett Szolnokot; elfoglalván a hídfőt, 
megsemmisítette a kuruczok fatalpakból alkotott hídját, majd 
a várat nagy erővel lövetvén, Szolnokot már október 17-én 
megadásra kényszerítette. Ezután Cusani Eger alá ment; a város 
alig számbavehető ellenállás után csakhamar meghódolt, a vár 
azonban, melyet Perényi ezredes védelmezett, még tartá magát, s 
csak november 30-án capitulált. 

A Dunántúlra a fejedelem Palocsay György tábornokot kiildé, 
de ez csakhamar megbetegedvén, a parancsnokságot a derék béri 
Balogh Ádám ezredes dandárnok vette át. Ámde a megfáradt, 
megfélemlett s túlnyomó nagyrészben már a császár hűségére tért 
dunántúli nép a kurucz hadat többé nem támogatta. Balogh rend-
kívüli erélye ugyan ennek daczára is némi sikert vívott ki. Meg-
vervén ugyanis Eszterházy Ferencz tábornok különítményét Téth-
nél s magát a tábornokot elfogván, felhatolt Sopronig; de itt gróf 
Nádasdy Ferencz altábornagy nagy erővel tört reá, a kurucz 
hadat Salamonfalvánál megverte s Baloghot visszavonulásra 
kényszeríté. Balogh most Kőszegen át a Bába felé tért; itt átkelés 
közben rövid harczot vívott még a császáriakkal Ikervárnál s 
azután a Bakonyba vonúlt. Három hónapig tartotta magát Balogh 
a Dunántúl, de látva, hogy a nép idegenkedése mellett semmiféle 
czélt el nem ér, visszatérésre határozá magát. A Dunán Vörösmart-
nál, Mohácstól délre szándékozott átkelni; de mielőtt ezt végre-
hajthatta volna, a császáriak által október 29-én harczra kénysze-
ríttetett s hosszantartó, elkeseredett küzdelem után legyőzetett; hada 
szétveretett, maga pedig fogságba jutott. Vége tragikus volt. Pálffy 



tábornagy ugyanis Baloghot a fennálló kartell ellenére lefejez-
tette s így a szabadságharcznak e dicső hőse, a rettenthetetlen vitéz, 
rövid, de fényes pályafutását mint a nemzeti ügy vértanúja a vér-
padon fejezte be. 

A császári hadak minden irányban tért nyervén, a fölkelők 
lassankint Magyarország északnyugoti sarkába szorúltak. Yirmond 
altábornagy ostrom alá fogta ugyanis Murány várát, Laucken 
tábornok szétverte november 10-én Olasz-Liszkánál a fejedelem 
Eszterházy Antal tábornok által vezényelt utolsó mezei hadát, 
mire a császáriak egymásután megvették az erős Kraszna-Horkát, 
deczember 4-én Bártfát, deczember 10-én Eperjest. 

A császári egyesült hadak ezek után körülzárták Felső-
Magyarország fővárosát, Kassát. 

Erdélyben a császári hadaknak nem volt ellenfele s a had-
műveletek jelentéktelen csatározásokra szorítkoztak. 

A kurucz csapatok nem voltak többé fölkelők, hanem bujdosók, 
a fejedelem pedig, ki Bercsényit Lengyelországba küldé, mene-
külni vágyó főbb tisztjeit pedig elbocsátá, Károlyi Sándorral egyedül 
maradt; mindinkább meggyőződvén arról, hogy a külhatalmak sem 
őt, sem az országot megmenteni nem fogják, beleegyezését adta 
ama béketárgyalásokhoz, melyeket Károlyi Pálffy János tábornagy -
gyal, mint a Magyarországon levő császári hadak főparancsnoká-
val, ez utóbbinak kezdeményezésére, folytatott. 

Az 17 í l - ik évi hadjárat. Pálffy János gróf tábornagy 
a császár által nem csupán a hadak főparancsnokává neveztetett, 
de teljhatalmat nyert arra is, hogy Magyarország pacificatiójára 
nézve tárgyalásokat folytasson és egyezségeket kössön. 

Pálffy János, midőn a fővezérletet átvette, ellentétben a lel-
ketlen Heisterrel, ki a fölkelést vérbe fojtani óhajtotta volna, 
rábeszélés által igyekezett a fölkelés ügyét gyöngíteni s a főbb 
vezéreknek a császár mellé visszahajlítása által a fölkelést táma-
szaitól megfosztani. E fáradozása meglehetősen sikerűit s midőn 
Bákóczi Károlyi Sándort az alkudozásokra felhatalmazta, ezzel 
már kénytelen volt, nem levén többé sem ereje, sem hatalma, de 
még reménysége sem, hogy a nemzeti ügynek kedvezőbb fordula-
tot adjon. 

A Pálffy tábornagy által vezetett császári fősereg e közben 
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Debreczenhez közeledvén, január 8-án Szoboszlónál, 10-én Deb-
reczen mellett, kisebb karczot vívott a fölkelőkkel, kik Kassa felé 
vonúltak vissza. Január 11-én Löwenburg altábornagy megvette 
Sarkadot, február 12-én meghódolt Sólyomkő, néhány nappal 
később Murány sziklavára. 

Rákóczi a külsegély szorgalmazására és saját külföldre távo-
zásának útját is előkészítendő, Lengyelországban levén, a tárgya-
lásokat Pálffyval tovább is Károlyi folytatta, ki már ekkor teljesen 
meglevén nyerve, a császár kegyelemlevelét zsebében hordta s a 
visszatérő Rákóczit is a meghódolásra rábírni igyekezett. Rákóczi 
saját személyét illetőleg ettől nem is volt idegen s az erdélyi feje-
delemségről is kész volt lemondani, de sőt Pálffyval személyesen 
is találkozott; de miután a Pálffyval megkötendő egyességben az 
ország jogait és szabadságát kellőleg biztosítva nem látta s külön-
ben is — többé-kevésbbé jogosan — attól tartott, hogy ezen egyez-
ség jóváhagyatni, ha pedig jóváhagyatik, betartatni nem fog, a 
további tárgyalásokkal Károlyit bízván meg, az 1711-iki február 
21-én az országot véglegesen elhagyta és Lengyelországba tá-
vozott. 

A fejedelem ugyanis még mindig bízott az orosz czár Ígére-
teiben s mivel az Lengyelországba váratott, oda ment, hogy ügyét 
személyes találkozás útján még hathatósabban előmozdítsa. 

Míg azonban Rákóczi Lengyelországban volt, itthon új fordu-
lat következett be. I. József császár 1711 ápril 17-én meghalt és 
Pálffy, ki joggal tartott attól, hogy az udvar a tárgyalásokat meg-
szakítja s az ország részére még azon előnyök sem lesznek elérhe-
tők, melyekre ő felhatalmazva volt, vagy pedig hogy a fölkelők fejei-
nél a trónváltozás új reményeket kelthet, a császár halálát eltitkol-
ván, az egyezséget minden módon szorgalmazta s Károlyit végre 
rávette, hogy az egyezséget a fejedelem távollétében is megkösse. 
Károtyi nemcsak maga volt erre kész, de a kuruczok is, s míg 
egyrészt kivitte, hogy Kassa ápril 27-én Ebergényi császári al-
tábornagynak átadatott, másrészt az ugyané napon Szatmárban 
egybegyűlt rendeket is rábírta, hogy Pálffy föltételeit elfogadják. 

így jött létre a szatmári béke, melynek következtében 
Károlyi és a rendek a hűségesküt letették, május 1-én pedig a 
nagy-majthényi síkon a 12,000 főből álló kurucz hadsereg zászlóit 
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Pálffy János gróf tábornagy előtt lerakta; nem a fegyvert, csak a 
zászlókat, a harcz megszűntetése jeléül. 

A szatmári egyezség megkötése után nyomban meghódoltak 
Ungvár. Ecsed, Sólyom, Huszt és Kővár, csak a Rákócziak ősi 
fészke Munkács daczolt még, miután e várat Sennyei a fejedelem 
számára még tovább is megtartani óhajtotta. Pálffy ennélfogva kény-
telen lőn a várat Löffelholz altábornagy által ostrom alá vétetni s 
az csak egy havi ostrom után, junius 23-án jutott a császáriak 
kezébe. Mint a Thököly-fölkelésnél, úgy ezúttal is Munkácsé volt a 
dicsőség, hogy utolsónak maradt s csak a fegyveres erő által kény-
szerítve hódolt meg. 

Midőn a császáriak Munkácsot átvették, a fejedelem trón-
termében a majthényi síkon önként letett 147 zászló ellenében 
163 a harcztéren elfoglalt császári lobogót találtak feltűzve. 

A s z a t m á r i b é k e . A szatmári egyezség, mely az ország 
békéjét egyidőre visszaadta, a következő főbb pontokat foglalta 
magában: 1. Rákóczi Ferencz fejedelem, ha a hűségesküt három 
hét alatt leteszi, kegyelmet nyer s javait, valamint fiait is — kik 
Bécsbe internálva valának — visszakapja. 2. Hasonló kegyelmet 
nyernek hívei is, ha három hét alatt a hűségesküt leteszik; katonái 
császári szolgálatra nem kényszeríttetnek : az idegenek hazájukba 
visszatérhetnek, a császári ezredektől átszökötteknek bántódása 
nem lesz. 3. A vallásszabadságról szóló törvények megtartatnak. 
4. Az özvegyek és árvák, kik a háború alatt lettek azzá, javaikat 
visszanyerik. 5. A távollevők, ha ez iránt jelentkeznek, a kegye-
lembe befoglaltatnak; hivatalaikat vagy méltóságaikat csak a császár 
külön kegyelméből nyerhetik vissza. A jászkunok szabadságai fen-
tartatnak. 6. A kegyelem a hadi foglyokra is kiterjed. 7. A fegyver-
szünet alatt esett károk kölcsönösen megtéríttetnek. 8. A béke-
kötés 0 Felsége által mielőbb megerősíttetik és a vármegyék-
nek megküldetik. 9. 0 Felsége úgy Magyarország, mint Erdély 
jogait, szabadságait és törvényeit szentül és sértetlenül fentartja 
s nem engedi, hogy az adott kegyelem ellenére bárki is üldöztes-
sék. 10. Az ország sérelmei a jövő országgyűlésen orvosoltatnak. 

A szerződést Eleonora özvegy császárné május 26-án, Károly 
császár és király azonban csak a következő évben s akkor is csak 
Károlyi ismételt sürgetésére erősítette meg. 
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Eákóczi Ferencznek a szatmári béke egy példánya szintén 
megküldetett, de a fejedelem puszta kegyelmet elfogadni nem 
akart, mert úgy vélte, hogy ez által beismerné küzdelme törvény-
telenségét ; ezenkívül pedig — daczára a szerzett keserű tapasz-
talatoknak — még mindig bízott a franczia és orosz udvar párt-
fogásában és abban, hogy személye a kötendő általános békébe 
befoglaltatik. De mint Thököly, ő is csalódott; sem az utrechti, 
sem a rastadti békében Eákóczi még csak meg sem említtetett. 
A fejedelem ezután Párisban, XIY. Lajos halála után Groboisban 
a camalduli barátok zárdájában élt, majd a török háború kitörése 
után a szultán által meghívatván, Törökországba ment; mire 
azonban Konstantinápolyba érkezett, a béke már megköttetett. 
Rákóczy ezután az osztrák követ sürgetésére Rodostóra bellebez-
tetett s 1735. ápril 8-án viszontagságos életét ott fejezte be. 

II. Rákóczi Ferencz nem volt nagy hadvezér s szerencsés 
diplomatának sem nevezhető ; de hazaszeretetben nem múlta őt 
felül senki s benne a magyar nemzet jogainak és szabadságának 
önzetlen, dicső bajnokát tiszteli, ki a nemzeti ügynek mindenét fel-
áldozta s ki mindezért cserében javaitól, családjától, hazájától 
megfosztva, számkivetésben pusztult el. Neve megtestesülése volt a 
magyar nemzet függetlenségre, szabadságra való törekvésének, az 
maradt a késő utódok előtt is, s ezért emlékezete a nemzet hősei 
sorában örökké fog élni. 


