
TANULMÁNYOK 

PERJÉS GÉZA 

AZ 1703. ÉVI NOVEMBER—DECEMBERI FELVIDÉKI 
HADJÁRAT 

Bár az 1703. évi őszi hadjárat történetét Markó Árpád már feldolgozta,1 

mégis indokoltnak látszik az események újbóli elemzése, főleg azért, mivel 
azóta a hadjárat két igen fontos szereplőjének, Károlyi Sándornak és For-
gách Simonnak eddig nem ismert írásai láttak napvilágot.2 

Schlick támadása és a kuruc hadak összevonása Losoncnál 

A Felvidék jelentős része Ocskay ragyogó lovas vállalkozása következ
tében már 1703 őszén a kurucok kezére került.3 Bár a rendkívüli fontossá
gú terület birtoklása életbevágóan fontos volt, Rákóczi nem küldhetett erő
sítést ide. így történhetett meg, hogy a Schlick generális vezette, mintegy 
7000 főt és 12 ágyút számláló császári sereg október 31-én, Léva alatt döntő 
vereséget mért Ocskay hadaira.4 Ezután a császári sereg elfoglalta a bánya
városokat, Korponát és Csábrágot. 

1 Markó A.: Bercsényi Miklós felvidéki hadjárata. 1703. Hadtörténelmi Közlemények, 1932. 
l—ü. (Különnyomat.) 

2 Károlyi Sándor naplójának 1701-től 1703 novemberéig terjedő részlete, valamint „Magam 
gravamenjeim" c. írása megjelent: Köpeczi B.—R. Várkonyi Á.: Rákóczi Tükör. I—II. Buda
pest, 1973. (A továbbiakban — R. Tükör.) A naplórészletet már 1945-ben kiadta Pásztor Lajos 
a Magyar Könyvszemle 1945. évi számában. — Forgách Simon emlékirata latin nyelven író
dott, magyarra Kenéz Győző fordította. Közölte Váradi—Sternberg János a Századok 1968. 
5—6. sz. (A továbbiakban — Forgách.) 

3 A hadjárat eseményeit összefoglalja: Markó: i. m. 10. és köv. o. 
4. Schlick seregét 5 császári, illetve császári zsoldban álló dán reguláris ezred, valamint 

mintegy 2000 főt kitevő, a Felvidék nyugati részén felfogadott zsoldos és megyei felkelők al
kották. Ez utóbbiak Koháry, Gombos, Forgách, Eszterházi Antal és Bottyán parancsnoksága 
alatt álltak Markó: i. m. 12. és köv. o. Rákóczi emlékirataiban igen elítélően ír Ocskay ma
gatartásáról; tivornyázással, hanyagsággal vádolja és azzal, hogy Léva alatt az ellenség meg
lepte. (Histoire des revolutions de Hongrie. V—VI., Mémoires du prince Francois Rakoczy 
sur la guerre de Hongrie, [a továbbiakban — Mémoires] ; A la Haye, Neaulme, 1739. 85., 86. o. 
II. Rákóczi Ferenc emlékiratai [a továbbiakban — Emlékiratok]. Ford. Vas I. Budapest, 1948 
54. o.) Ez azonban nem egészen így volt. Az kétségtelen, hogy Ocskay .nem vetette meg az 
italt, viszont tétlenséggel és hanyagsággal nehezen vádolható. A források adatai ugyanis azt 
bizonyítják, hogy hadai igen aktívak voltak és teljesen felborították a császári hadvezető
ségnek a felvidéki megyék mozgósítására és védelmére hozott intézkedéseit. (Feldzüge des 
Prinzen Eugen von Savoyen. I. Serie, V. Bd. Wien, Kriegsarchiv, 1878. 602—603. o. [A továb
biakban — Feldzüge] ; Archívum Rákoczianum l. o. IX. 111., 114., 119., 124 és köv. o. [A to
vábbiakban — AR] ;Ráday Pál iratai. I. 1703—1706. Sajtó alá rendezte: Benda K., Esze T., Mak-
say F., Papp L. Budapest, 1955. 44. és köv. o. [A továbbiakban — Ráday].) Forgách leírásá
ból és Schlick jelentéséből pedig az derül ki, hogy Lévánál a császári sereg elővédje először 
a kuruc biztosító részekbe ütközött s csak azután kezdődött el az ütközet a teljesen harchoz 
fejlődött kuruc sereggel. Tehát a támadás nem érte Ocskayt meglepetésszerűen. Forgách: 1053. 
o. ; Schlick jelentését lásd Markónál, 1. m. 15. o. 
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Károlyi szerint Schlick támadása Rákóczit és Bercsényit teljesen meg
lepte.5 Károlyi állítását a források és az események elemzése alapján el kell 
fogadnunk. Egyrészt ugyanis azért, mert feltűnő az a tény, hogy ha küld
tek is bizonyos erősítéseket Lévára, Bercsényi, bár eredetileg Lévára ké
szült, „elit" hadaival először mégis Egerbe ment és viszonylag hosszú ideig 
maradt ott. Már maga a katonai cél, amiért ide indult — tudniillik a város 
kapitulációjának elfogadása — sem volt túlságosan jelentős, s bármelyik 
főtisztjére rábízhatta volna, s ha a politikai cél — Telekessy püspök meg
nyerése a szabadságharc számára — kétségtelenül igen fontos volt, aligha 
kaphatott volna prioritást a stratégiai szempontokkal szemben, ha felisme
rik Schlick szándékát.6 

De abból is, hogy Rákóczi Károlyit elküldte a „rác kérdés" rendezése 
céljából a Duna-Tisza közébe, az látszik, hogy nem számítottak Schlick tá
madására.7 

Bercsényi még október 29-én, tehát két nappal a lévai ütközet előtt 
sem sejtett semmit Schlick közeledéséről, mert Károlyihoz írt levelében 
csak Forgách hadairól ír.8 

Végül pedig abból a lázas sietségből amivel Bercsényi a lévai vereség hí
rére intézkedni kezdett az ellentámadás megszervezésére, arra kell követ
keztetnünk, hogy Rákóczit és őt teljesen váratlanul érte Schlick akciója. 

Bercsényi november 1-én, de inkább 2-án kaphatta meg Egerben Ocskay-
jelentését a vereségről. Ekkor következő képe lehetett a helyzetről: a) el
lenség: ismeretlen erejű zöme Léva környékén; rác segédcsapatok Budán, 
részeikkel Pest alatt és Cinkotán; b) kurucok: Ocskay vereséget szenvedett 
hadainak nagyobb része Selmec és Fülek vidékén rendezetlen állapotban; 
a kurucokhoz állt honti és barsi nemesség menekülőben Rimaszombat felé; 
Károlyi Szolnoknál vagy Kecskemétnél; Réthey György vezetése alatt bizo
nyos egységek előnyomulóban Putnok felé; ő maga Eger alatt; Rákóczi 
Tokaj ostromát vezeti (1. sz. vázlat). 

A jelek azt mutatják, hogy Bercsényi a császáriak további támadásának 
három irányát tartotta lehetségesnek: 

1. a bányavárosok felé; 
2. Losonc—Rimaszombat irányában; 
3. Ipolyság, majd Vác irányában. A Pest alatti rácokról pedig feltette, 

hogy Lévánál fognak a császári hadakhoz csatlakozni. Pillanatnyilag a 2. és 
3. irány látszott igen veszélyesnek. Ha ugyanis az ellenség Losonc—Rima
szombat felé nyomul előre, a Sajó völgyében tovább menve felmentheti To
kajt, de kétségessé teheti a Tiszántúlon eddig elért eredményeket is. Ha 
viszont Ipolyság és Vác felé indul, Egert és Szolnokot fenyegeti, majd 
ugyancsak Tokajt. 

Rákóczinak Károlyihoz küldött parancsából tudjuk, hogy Bercsényi va-

5. R. Tükör: I. 87. o. 
6 Mémoires: 85—86. o.; Emlékiratok: 54. o.: AR. 1. o. IX. 129. o. 
7 Mémoires: 82—83. o.; Emlékiratok: 53. o.; — Rákóczi levele Sennyeihez, 1703. október 

20-án. AR l. o. I. 132. o.; Károlyi Sándor önéletírása és naplójegyzetei. I—II. Kiadta Szalay 
L. Pest. Heckenast, 1865. I. 149. o. (A továbbiakban — Károlyi) Bercsényi levele Károlyihoz 
október 29-én. Székesi gróf Bercsényi Miklós levelei Károlyi Sándorhoz 1703—1710. Közli: 
Thaly K. Pest, Lauffer, 1868. (Rákóczi Tár II. k./l. o. [A továbbiakban — RT].) 

8 RT. II. 1. o. 
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lahol Szécsény és Fülek körül akarta összevonni a kuruc hadakat.9 Bercsé
nyinek ezt az elhatározását bizonnyal az a felismerés motiválta, hogy az 
Ipoly-vidék mielőbbi birtokba vétele, illetve ott a helyzet megszilárdítása 
életbevágóan fontos. Ha ugyanis a császáriak kezére kerül ez a terület, ak
kor a Cserhát, a Mátra és a Bükk által egymástól elválasztott kuruc hadak 
egyesülése már csak Miskolc táján mehetne végbe. 

Bercsényinek ezt a helyes felismerését azonban nem követte határozott 
tett, ő maga hadaival nem sietett az Ipolyhoz, hanem továbbra is Egerben 
maradt. Pedig jelenléte az Ipolynál rendkívül fontos lett volna, egyrészt 
azért, mert Károlyi és Réthey megérkezésével 7—8 napon belül nem lehetett 
számolni, másrészt azért, hogy a pillanatnyilag áttekinthetetlen helyzetről 
személyesen tájékozódjék és rendezze Ocskay szétvert hadait. Amikor Ber
csényi megkapta Ocskay jelentését, valószínűleg Rákóczi utólagos hozzájá
rulására számítva, azonnal Fülek vidékére rendelte Károlyit és Rétheyt.10 

Károlyi négy ezredet magához véve, azonnal elindult és november 7-én már 
Kókára ért11 (2. sz. vázlat). 

Károlyi Kókán, november 5-i dátummal két levelet is kap Bercsényitől. 
Az egyikben annak a reményének ad kifejezést, hogy a rácoknak Tur ellen 
intézett támadása12 miatt Károlyi nem fogja elhalasztani menetét és jelzi, 
hogy ő maga Rimaszombat felé indul. A másik levélben arról értesíti Ká
rolyit, hogy a „megírt" helyen várja, amin a mondottak szerint, bizonyára 
Füleket kell érteni. Fontosnak tartja, hogy minél előbb egyesüljenek, mert 
„egy csoportban lévén, az ellenséget operatioitul megakadályozhatjuk, sőt 
reménlem Isten Kegyelme után győzedelmet is veszünk rajtok."13 

November 6-ról a még mindig Egerben tartózkodó Bercsényitől három le
vél maradt ránk. Az egyiket Károlyinak írja. Ebben arról ad hírt, hogy az 
ellenség Léváról valószínűleg Korpona felé indult. Ö Rimaszombatra megy 
és Károlyit is oda várja. Azért indul oda, mert „arra takarodik az had." 
Hogy milyen hadról van szó: arról-e, mely az előbb említettek szerint a bá
nyavárosok felől erre felé özönlik vissza, vagy a Hernád felől közeledő 
Réthey seregéről, nem lehet tudni. Akármelyikről is van szó, a Rimaszom
bat körüli gyülekezés tervét semmiképpen sem értjük. Ha ugyanis a me
nekülő hadak felfogása, megállítása volt a cél, ehhez Rimaszombat túlságo
san is hátul volt, Réthey rendben előnyomuló hadainál viszont semmi 
szükség sem volt jelenlétére. Legfőképpen pedig azért ítéljük helytelennek 
Károlyi Rimaszombatba irányítását, mert ilyenformán lényegében véve fel
adta a hadak gyülekezése szempontjából annyira fontos Ipoly-vidéket. Ügy 
látszik azonban, hogy miközben levelét írta, két újabb hírt kapott az ellen
ségről. Bár a két hír kereken ellentmond egymásnak, Bercsényi mindkettőt 
figyelembe veszi s ily módon egyugyanazon levelében két teljesen ellenté
tes parancsot ad Károlyinak. Az első hír szerint az ellenség a bányavárosok 

9 A nagy-károlyi gróf Károlyi család oklevéltára, Sajtó alá rendezte: Géresi K. V. k. Bu
dapest, 1897. 40—41. o. (A továbbiakban — KO.) 

10 Károlyi naplójában ugyan azt írja, hogy Rákóczitól kapta a parancsot (Károlyi: 149. o.), 
de ezt meg kellett előznie Bercsényi utasításának. Rákóczi parancsa ugyanis 5-én kelt (KO. 
40—41. o ) , azt tehát a Kecskeméten tartózkodó Károlyi aligha kaphatta meg 6-a előtt. Viszont 
Bercsényi már 6-án nyugtázza Károlyinak egy levelét, melyben ez utóbbi közli, hogy hadai
val már indulóban van. (RT. II. 4., 5. o.) 

11 Károlyi: 150. o. 
12 Mezőtúr elleni támadásra nézve lásd: KO. 42. és 46. o. 
13 RT. II. 3—4. o. 
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felé indult — s ez igaz volt —, ezért sürgeti Károlyit, hogy Rimaszomba
ton csatlakozzon hozzá. A későbbi jelentés küldője viszont az ellenséget 
még mindig Léván véli, ezért Bercsényi most úgy dönt, hogy ő is arrafelé 
megy, amint írja azért, hogy „Kegyelmeddel (ti. Károlyival) megegyezhes
sem hamarébb."14 Valószínűleg egészen november 12-ig ez az utolsó levél, 
amit Károlyi Bercsényitől megkap. 

A másik levél Ebeczky Imrének szól, akit Bercsényi, úgy látszik, előre 
küldött, hogy vegye át a parancsnokságot a Szécsénynél és Füleknél levő 
hadak felett és teremtsen rendet közöttük. Közli Ebeczkyvel, hogy másnap 
Rimaszombatra indul és 9-én érkezik oda. Egyébként levele meglepő tájé
kozatlanságról tanúskodik: Károlyit Hatvanban tudja, holott az Kókán van, 
de magának Ebeczkynek a tartózkodási helyét sem ismeri, mert a levél 
címzésében ez áll: ,,Szécsény vagy Fülek".15 

Ügy látszik azonban, hogy biztos akart lenni dolgában, mert közvetle
nül is ír a „Fülek és Szécsény táján levő, magyar haza hűségében levő vi
tézlő rendeknek. . . az hol lesznek", lelkükre kötve, hogy soraik között tart
sanak rendet. Hogy ezeknek a hadaknak a morálja a lévai vereség követ
keztében mennyire megrendült, azt nagyon jól tudta, mert ezt írja nekik: 
„Értvén az lévai casust, noha az iránt való szerencsétlenség szánakodásra 
méltó: mindazáltal csodálkozáshoz nem illendő, mert az hadi állapot akár
mikor is jó és balszerencsével szokott járni".16 Talán hasznosabb lett volna, 
ha otthagyva Egert, e buzdító sorok helyett személyesen önt lelket a meg
rendült hadakba! 

Bercsényitől november 9-ről maradt fenn egy levél, amikor is már Ri
maszombatról ír Károlyinak. Leveléből megtudjuk, hogy Ebeczky közvetí
tésével megkapta Károlyi levelét. Károlyi 8-án Aszódra, 9-én Alsó-Bodony-
ba ért, ahol pihenőt tartott „válaszokat várván", azaz tanácstalanságában 
nem tudta, mit tegyen.17 Valószínű, hogy levelet küldhetett Bercsényinek, 
melyben azt javasolhatta, hogy Selmecnél találkozzanak, mert az, arra hi
vatkozva, hogy az ellenség Korponán van — ami nem volt igaz —, nem fo
gadta el javaslatát és Losoncra rendelte őt. Űgy látszik azonban, hogy 
Károlyi nem kaphatta meg a 9-i parancsot, mert Bercsényinek Darócról 
(Losonctól keletre 15 km) 11-én írt leveléből az vehető ki, hogy Károlyi 
újabb jelentést küldhetett, közölve egyben, hogy Szécsényre várja őt. 
Bercsényi, akinek ekkor már biztos hírei voltak arról, hogy az ellenség 
Zólyomnál áll, óriási meglepetéssel veszi tudomásul, hogy Károlyi még min
dig Szécsény körül van, és szinte könyörög, hogy azonnal csatlakozzék hoz
zá: „Azért az Krisztusért kérem kegyelmedet, s kegyelmed által az tiszte
ket is, s parancsolom is keményen: még az étszaka megegyezzék kegyel
metek velem, mert nem vagyok sem órájában, sem napjában bizonyos, 
mikor mit mulatunk el?"18 

Ha már Bercsényinek ebben az írásában is érződik a felindulás, mely az 
ellenség közelében mindig elfogta, az e napon, Ebeczkyhez, Ocskayhoz és 
Réthey Ferenchez írt leveléből szinte már pánik érezhető. Azonnali csat

ié Uo.: 5. o. 
15 Uo. : 6. o. 
16 Uo. 
17 Károlyi: 150. o. 
18 Rt. II. 10. O. 
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lakozásra szólítja őket: „Mivel azért az ellenség már az orrunk előtt van Zó
lyomnál: azért kegyelmetek vévén ezen parancsolatomat, se órát, se sem
mit ne mulasson, mindjárt gyűjjön az hadakkal kegyelmetek ide, úgy hogy 
okvetetlen ez étszaka velem megegyezhessenek kegyelmetek . . . sem étszaka, 
sem esső, sem setét meg ne tartóztassa kegyelmeteket. Hajnal előtt itt le
gyetek lelkem barátim; egy az parancsolat: holtig az böcsület."19 Levelé
ben még azt is közli, hogy Károlyiról semmit sem tud, viszont az is kide
rül, hogy Ebeczkyék tartózkodási helyét sem ismeri pontosan, mert a cím
zésben ez áll: „Szécsény vei ubi." 

Ugyanezen a napon még egy levelet küld Ebeczkyéknek, de ezt már 
Gácsfal várói vagy Gácsról (Losonctól nyugatra 10 km).20 Ebben a levelében 
arról ad hírt, hogy az ellenség már Gyetvánál jár és megparancsolja ne
kik, hogy haladéktalanul csatlakozzanak hozzá, mert az ellenség közéjük 
ékeli magát. Károlyiról még mindig nem tud semmit és utasítja őket, hogy 
üzenjenek neki. Izgalma most már tetőpontjára hág; ezt írja: „ha késün 
gyünnek, minden oda lesz. Életünkben és megmaradásunkban jár az dolog". 
Fel kell tennünk, hogy a sok harcot látott Ebeczky, Ocskay és Réthey 
nem lehettek ijedős -emberek, de ha még olyan kötélidegzetük volt is, ve
zérüknek ez a levele minden bizonnyal nem fokozhatta biztonságérzetüket. 

Károlyi 10-én vagy 11-én mégiscsak megkaphatta Bercsényi parancsát a 
losonci gyülekezésre, mert 12-én odaérkezik.21 A sok huzavona, Bercsényi 
egymásnak ellentmondó parancsai ellenére is a hadak egyesítése tehát vé
gül megtörtént. Az összevont kuruc sereg létszáma 15—20 000 fő lehetett.2'2 

Fel kell tennünk, hogy Bercsényinek az előbbiekben látott felindulása és 
kapkodó intézkedései nem kis idegi megterhelést jelenthettek alvezérei szá
mára. Arra nézve nincs adatunk, hogy miként reagálhattak minderre, min
denesetre Károlyi későbbi panasziratából bizonyos elítélés érezhető. Ebben, 
miután elbeszéli Kecskemétről való indulását és menetét Fülek irányába, 
ezt olvashatjuk: „érkezvén méltóságos generális B. M. őnagysága parancso
latja, éjét napot egyé tettem, s úgy mentem, hogy még 7 mérföldekkel ő 
Nagyságát megelőztem".23 Ez így is volt: ő, aki 4—5 menettel messzebb 
volt, legalább két nappal előbb ért az Ipoly-völgyi gyülekezési körletbe 
mint Bercsényi, aki Eger alól csak 7-én indult el. Károlyi hadaival egy hé
ten át naponta 35—40 km-t tett meg, ami igen szép teljesítmény.2'4 

A zólyomi győzelem. A császári hadak között kitört pánik 

Miután Schlick elfoglalta a bányavárosokat, hadait Zólyomban vonta ösz-
sze.25 Ez az elég gyenge képességű, de annál elbizakodottabb tábornok mé-

19 Uo. : 11. o. 
20 Az eredet i levélben „Gacsa l " van, amit Tha ly „Gacsa lk" - r a helyesbí te t t . Ez azonban te l 

jességgel lehetet len, mer t Gacsa lk Csetnek mel le t t van, tehá t Daróctól északkelet i i r ányban 
70—80 k m - r e . Egy n a p alat t s emmiképpen sem érhe te t t ide Bercsényi , nem beszélve ar ró l , 
hogy egy ilyen mozdu la tnak — mellyel ugyan i s el távolodott volna az ellenségtől — semmi 
é r te lme sem lett volna az adot t helyzetben. 

21 Károlyi: 150. o. 
22 Forgách: 1053. o. ; Whi twor th jelentése n o v e m b e r 27-én. AR. 2. o. I. 57. o.; Thaly K.: A 

székesi gróf Bercsényi család 1470—1835. III. k. Budapes t , MTA. Tör t . Bizottság, 1892. 75. o. 
23 R. T ü k ö r : I. 116. o. 
24 Az első v i lágháború előtt egy lovashadosztá ly nap i te l jes í tménye 40 km volt akkor , ha 

minden h a r m a d i k - n e g y e d i k n a p o n p ihenőt t a r to t t ak . Genera l s t abshandbuch . 2. Aufl. Wien, ? 
1914. 66. o. 

25 AR. 2. O. I. 57. o. 
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lyen megvetette a kurucokat és a helyzetet teljesen félreismerte.26 így az
után nem is vette komolyan Forgách figyelmeztetését, akinek, mint a kör
nyék birtokosának, jobbágyaitól és „barátaitól" eléggé pontos értesülései 
voltak a Losonc körül gyülekező kurucok erejéről és szándékairól. Amint 
visszaemlékezéseiben leírja, figyelmeztetésére Schlick „gőgösen felnevetett 
és azt mondotta, hogy a rákócziánusok kedves vendégei, kiket szépszerével 
fog fogadni, de úgy véli, hogy még sincs bennük akkora vakmerőség, hogy 
nyíltan bármit is merészelnének próbálni a császáriakkal szemben."27 Gé-
czy Zsigmond kuruc ezredes-kapitány pedig így számol be arról, amit 
Schlick Besztercebányán mondott: „Az itt való feőrendek előtt azt merte 
mondani Schlick, hogy karja vágattassék le, ha Nagyságod el mér jüni."28 

így a kuruc hadak zavartalanul menetelhettek Losoncról Zólyom alá, 
ahova 15-én déltájban érkeztek meg. Ennek a napnak a reggelén Schlick 
azért, hogy Lipót császár névnapját méltóan megünnepelhesse, 600 lovas
sal Besztercebányára volt indulóban. Forgáchot a hadak fennmaradó részé
vel Zólyomban hagyta azzal, hogy amennyiben a kurucok mégis odamerész
kednének, jelentse neki, és ő azonnal visszatér. Forgáchnak ekkor már biz^ 
tos hírei voltak arról, hogy a kurucok Zólyom felé közelednek, de Schlick 
megint nem hitt neki és elindult. 10 óra lehetett, amikor a Forgách által 
hajnalban kiküldött lovas portya vágtában megérkezett, jelentve, hogy a 
kurucok rövidesen itt lesznek. Forgách futárt menesztett Schlick után, de 
az már nem tudott a zólyomiakkal egyesülni, mert a várost a kurucok 
addigra már teljesen körülzárták. Nagy zavart okozott a császáriaknál az: 
is, hogy a környékbeli falvakban elszállásolt labanc huszárok elmenekültek 
vagy a kurucok mellé álltak.29 

Az eseményekről hírt adó források bizonyos eltérésekkel, de lényegében 
véve egyformán adják elő a most bekövetkező eseményeket. Egyedül Ko-
linovitsé kivétel, amennyiben egy romantikus jelenetet, Bottyán és Ocskay 
párviadalát iktatja be elbeszélésébe. A jelenet nem egy történészünk és 
írónk fantáziáját mozgatta meg, az ősi magyar virtus bizonyítékát látván 
benne. Természetesen mi sem maradhattunk érzéketlenek e hősi jelenettel 
szemben, lelkesültségünk azonban nem akadályozhat meg abban, hogy bi
zonyos dolgokon elgondolkozzunk. Mindenekelőtt feltűnőnek tartjuk a pár
viadalnak, ennek a lovagkori, majd a magyar és török végváriak között 
újra divatba jött, de azután újra letűnt szokásnak az újraéledését most, 
a XVIII. század elején. Azután azt sem értjük, hogy a ránk maradt forrá
sok közül miért csak egyetlen egy emlékezik meg róla.30 Mindez arra int, 

26 Pedig ekko r m á r Eécsben is lá t ták, hogy a k u r u c sereg n e m az a szervezet len és fe
gyelmezet len parasz t tömeg, aminek eleinte hi t ték . Whi twor th je lent i november 25-én: „A lá
zadók h a d a egyál ta lán nem az a szervezetlen és fegyelmezet len banda , mint először gon
dolták. Már ezredekbe szerveződtek és nagy menny i ségű fegyvert , lőszert , pénz t k a p t a k és 
Lengyelországon keresz tü l több francia tiszt csa t lakozot t hozzá juk ." Ami a nagy m e n n y i s é 
gű fegyver t s tb . illeti, ebben Whi twor th ny i lvánva lóan téved, abban azonban igaza van,, 
hogy a k u r u c h a d a k ha rc i szel leme igen jó vol t ebben az időben. AR. 2. o. I. 60. o. 

27 Forgách: 1053. o.; Fo rgách emlék i ra ta iban hal lga t arról , hogy ebben az időben nek i sem 
volt va lami nagy vé leménye a k u r u c o k r ó l ; éppen ezekben a n a p o k b a n ír egy levelet, me ly 
b e n „kóbor ló , r ende t l en" h a d a k n a k nevezi a k u r u c o k a t . Thaly : Bercsényi család I I I . 75. o. 

28 AR. 1. o. I. 180. o. 
29 AR. 2. o. I. 57. o . ; Forgách: 1053—1054. o . ; Egyébkén t Forgách 13-án ír t levelében azt í r 

ja , hogy Schl ick ezen a n a p o n indul t Besz te rcebányára . Thaly: Bercsényi család. I I I . 75. o. 
30 Thaly ugyan idéz egy korabe l i levelet, me ly megemlí t i az esetet, de a le í rásból nem de

rül ki , hogy va ló jában párv iada l ró l volt-e szó, vagy pedig az e lkezdődöt t ü tközet so rán b e 
következet t vélet len összecsapásról . Thaly: Ocskay László. I—II. Budapes t , 1905. 31. o. 
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hogy a párviadal okát ne csak a magyar virtusban keressük, hanem valami
lyen más körülményben is. Arra gondolunk, hogy Bottyán azért hívta pár
viadalra a kurucok legjobb vitézét, hogy a császári sereg időt nyerjen, azaz 
bevárhassa, amíg Schlick visszaérkezik. Viszont arról sincs szó, mintha a 
magyaros virtustól buzgó kurucok forró fejjel estek volna bele a csapdába, 
mert az összecsapás elodázása nekik is érdekük volt, hiszen a menetelő 
sereg hossza 10 km, vagy még annál is több lehetett, ami azt jelenti, hogy 
azután, hogy az elővéd Zólyom alatt megjelent, legalább még két óra kel
lett ahhoz, hogy a sereg vége is beérkezzék és harchoz fejlődjék. Egyéb
ként mindezt megerősíti Forgáchnak az a közlése, hogy a kuruc lovasság 
jóval előbb érkezett meg, mint a gyalogság, s hogy csak ennek beérkezése 
után alakította meg a kuruc sereg a csatarendjét. Egy másik forrásból is 
tudjuk, hogy bár a kurucok éle már déltájban ott volt a város előtt, a 
harc mégis csak három óra tájban kezdődött el.31 

Az ütközetről Forgáchtól és Károlyitól maradt ránk hitelesnek tűnő és 
egymást jól kiegészítő leírás. Egy, nem is lényegtelen pontban azonban kü
lönbség van közöttük, nevezetesen abban, hogy Károlyi szerint Forgách ki
vezette a városból hadait, hogy a nyílt mezőn ütközzék meg a kurucok-
kal, ezzel szemben Forgách éppen azt domborítja ki, hogy egyik alvezére, 
Viard ezredes, az ő tudta nélkül vitt ki csapatokat a városból, s ezek ke
veredtek harcba a kurucokkal. Ügy látszik tehát, hogy Forgách a város 
falait kihasználva akart védekezni, de Viard önkényes akciója felborította 
tervét. Viard csapatai a város falai előtt súlyos vereséget szenvedtek és 
sarkukban az üldöző kurucokkal visszamenekültek a városba, ahol tovább 
folyt a harc. Végül a Forgách által személyesen vezetett ellentámadás ve
tette ki a kurucokat a városból. Ilyenformán a város ugyan nem került a 
kurucok kezére, mégis, az ütközet kétségtelenül az ő győzelmükkel végző
dött. A kuruc katonák igen derekasan harcoltak; Forgách „elsöprő erejű" 
és „vad dühhel" végrehajtott rohamukról ír, Károlyinál pedig ezt olvashat
juk: Forgách „az németjeit az kapu eleiben kihozván, alkalmas ellenkezések 
után rajta mentünk. Isten az németeket megrémítvén, a város kapujának 
szaladt, kinek az hátán vitézi módon az kapun is bement a magyar s benn 
is vág ta . . . " Szerinte, ha nem a helységharcra alkalmatlan lovasság, hanem 
a gyalogság tört volna először be a városba, akkor az a várral együtt „ma
gyar kézre esett volna."32 

Schlick, aki mint említettük, Forgách üzenetére visszatért ugyan, de a 
harcba beavatkozni már nem tudott, Besztercebányára vonult vissza, on
nan pedig másnap Körmöcbányán át Bajmócra futott. Futott, így kell mon
danunk, mivel a zólyomi vereség hatalmas rémületet idézett elő a császári 
csapatokban. Több forrás is egybehangzóan állítja ezt, egyet legalább érde
mes közülük idézni. A már említett Géczy Zsigmond kuruc kapitány más
nap éjjel ér hadával Besztercebányára, s így számol be a németek rémüle
téről: „úgy megrettentek itten, azt beszélték magamnak az radváni szegény
emberek, hogy még a saru j okát is reszketéssel vonták fel, és zászlót is hul-

31 Forgách: 1054. o., Thaly: Ocskay 30. o. 
32 Forgách: 1054. o.; Károlyi: 87. o. 
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láttak ijedtekben: úgy, hogy három vagy négyszáz katona is felverhette 
volna őket."33 

A Zólyomban körülzárt Forgách parancsot kapott Schlicktől, hogy törjön 
ki a városból és csatlakozzék hozzá. Ügy látszik, Forgách kilátástalannak 
tartotta, hogy fegyverrel vágja át magát a kurucokon, mert november 19-ről 
20-ára virradó éjjel vonatát és nehéz felszerelését visszahagyva, szinte kilo
pakodott a városból. Nyilvánvaló mulasztás történt kuruc részről, mert el
hanyagolták a biztosítást — amint Forgách írja: „nem voltak éber őrsze
meik" —, ezért csúszhattak ki a császáriak a gyűrűből.34 Ezután Forgách 
viszonylag zavartalanul folytathatta menetét, csupán az osztrolukai szoros
nál (Zólyomtól nyugatra kb. 8 km) puskázott hadai közé a Károlyi által 
odaküldött 140 hajdú.35 Csak napfelkelte után fedezték fel a kurucok, hogy 
az ellenség elillant és akkor „egész lovasságuk" üldözésére indult, de csak 
néhány század érte el Handlovánál utó védj ét és azt megverte. Ez azonban 
már nem akadályozhatta meg Forgáchot abban, hogy hadaival épségben 
elérje Bajmócot, ahol Schlick már türelmetlenül várta (3. sz. vázlat). 

Egyébként az eseményről hírt adó forrásokban elég sok ellentmondás ta
lálható. Rákóczi szerint: „Forgách. . . az éjszaka folyamán nagy rendet
lenségben visszavonult és Bercsényi gróf inkább aranyhidat épített a me
nekülő ellenség számára, semhogy harcedzett seregére támadjon egy ta
pasztalatlan és fegyelmetlen katonasággal."36 Látjuk, nem erről volt szó. 
Rákóczit nyilvánvalóan helytelenül tájékoztatták a dologról. 

De a Károlyitól ránk maradt adatok sem egyértelműek. Naplójában csak 
futólag említi, hogy Forgách kicsúszott Zólyomból.37 

önéletírásában is csak azt írja, hogy az ellenség elmenekülését meg lehe
tett volna akadályozni, „de bizonyos consideratiók miá méltóságos generá
lis uram az hadakat megszaggatni nem engedte."38 

Viszont egy, a feleségéhez ezekben a napokban írt levelében célozhatott 
rá, hogy valami mulasztás történt és ezért nem ő a felelős. Felesége ugyan
is így ír az esetről: „Én előttem mindeddég hihetetlennek tetszett, — jól
lehet közhírül hallottam —, hogy az német Zólyomból kiszökött; ma vévén 
uram ő kegyelme levelét, már bizonyosson értem; elég kár, vigyázatlan
ságnak tulajdonítani kell-é, vagy minek? . . . elég, hogy megesett."39 

„Gravamen"-jében viszont határozottan kifejezi rosszallását a zólyomi 
ügy miatt, s ha nem is nevezi meg, de Bercsényire kell gondolnunk, amikor 
felveti a felelősség kérdését: „Zólyom alatt Isten szerencséssé tévén az né
met ellen bennünket, micsoda szívesen fáradoztam, sok igaz magyar tudja, 
s Istenemmel bizonyítom, úgy annyira, hogy ha meg nem tartóztattam vol
na, . . . Schlick.. . el nem ment volna s az német is vagy mind rabunk 
lőtt volna, vagy mind elveszett volna. De mitül viseltetett, hogy creditumom 
nem volt és semmi hazám hasznára való munkám meg nem engedtetett, Is
ten tudja, elég az, hogy azonnal indultának bennem szívemnek fájdalmi s 

33 AR. I. 179. o.; egyéb a d a t o k : Mémoi res : 89., Forgách: 1055., AR. I. 145., KO. 51. és RT. 14. 
o., va l amin t AR. 2. I. 57. o. 

34 Forgách: 1054. o.; Whi twor th is így ér tesül t a dologról. AR. 2. o. I. 65. o. 
35 Károlyi: 64. o. 
36 Memor i e s : 89. o. 
37 Károlyi: 150. o. 
38 UO. : 64. O. \ 
39 AR. 1. O. I. 251—252. o. 
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egészlen elkedvetlenedtem, amelyet sok vitéz embernek meg is jelentettem, 
úgy annyira, hogy az midőn az német kiment belőle (ti. Zólyomból) ölni is 
majd nem szántam volna magamat, mégis erőt vévén magamon, hivatalo
mat continuáltam."40 

De magának Bercsényinek 20-án, tehát aznap írt levele is azt bizonyítja, 
hogy szó sem volt itt valamilyen „aranyhídról". Tele van ugyanis ez a le
vél aggodalommal, bizonytalankodással; mivel Károlyitól még nem kapott 
hírt, írja, „nem tudom miként indulhassak s meddig az táborral? mert va
lameddig kegyelmedtül nem érthetek, lehetetlen az szorosra indulnom az 
táborral." (Ez a szoros Jano-Lehotánál van és rajta át vezet az út Privi-
gyére és Bajmócra.) Kéri Károlyit, hogy legyen óvatos és inkább várjon 
még két-három napot: „caute mutassa ki kegyelmetek magát — folytatja —, 
mert az szoroson sem reá nem üthetni, se nem csipkedhetni." Felbolydult 
fantáziájában most ez a szoros minden elkövetkezhető veszedelmek forrása, 
ahova nemcsak harcászati okok miatt nem szabad bemenni, de az élelme
zés nehézségei miatt sem: ,,mert nem subsistálhat az had étel nélkül az szo
rosban" — hozza fel utolsó érvként.41 A menekülő ellenséget üldözni, vág
ni, szétszórni — minden ép érzékű katona legtermészetesebb, ösztönszerű 
reakciója ez! Sajnos, ha talán működött is Bercsényiben ez az ösztön, túl
zott aggodalmaskodása teljesen elnyomta. 

Mindezzel nemcsak azért foglalkoztunk ilyen részletesen, hogy Rákóczi 
emlékiratának téves állítását kiigazítsuk, hanem főleg azért, hogy ezzel is 
megerősítsük e hadjárat elemzéséből levont azon végső következtetésünket, 
hogy a császári támadás kivédése, majd a Felvidék nyugati felének meghó
dítása nem Bercsényi érdeme, hanem igen tehetséges, öntevékeny és bá
tor alvezéreié — elsősorban persze Károlyié —, a sok fáradalom és nélkü
lözés ellenére is lelkesen harcoló egyszerű katonáké, végül, de nem utoljá
ra: a kurucokat minden tekintetben támogató, sőt velük együtt harcoló 
derék „tótságé". Látni fogjuk a későbbiekben, hogy ugyanúgy mint a lo
sonci gyülekezésnél, Bercsényi megint zavaros leveleivel kuszálja össze a 
dolgokat, csak megnehezíti alvezérei dolgát és ami a legfontosabb: újra tá
vol tartja magát a harcok sűrűjétől. És újra megismétlődik az, hogy bár a 
hadműveletekre vonatkozó források túlnyomó részét az ő levelei alkotják, 
mégis, az eseményeket elsősorban abból a néhány levélből tudtuk rekonst
ruálni, melyekben egy-egy alvezére világosan és szabatosan foglalja össze 
mondanivalóját és ismerteti az eseményeket. Bercsényi levelei csak megne
hezítették dolgunkat! 

Annál inkább ki kell emelnünk viszont egyéb érdemeit. Ezek azonban 
döntően igazgatási, hadellátási és politikai természetűek. A felvidéki ne
messég megnyerése a szabadságharc ügyének, a bányavárosok iparának, 
pénzéneik és szakértőinek beállítása a háború szolgálatába, a hadsereg to
vábbi szervezése és felszerelése, valamint élelemellátásának megszervezése 
az ő tehetsége, tapasztalatai és szervezőképessége nélkül aligha mehetett 
volna végbe. Katasztrofálisnak kell mondanunk a szabadságharc egésze 
szempontjából, hogy ez a sok tekintetben zseniális ember nem maradt az ál
lamigazgatásnál, a gazdaságnál és a hadseregszervezésnél, hanem hadvezéri 

40 R. T ü k ö r : II . 117. o. 
41 RT. II. 12—13. O. 
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feladatokat is vállalt. És ennek jelei már ebben a hadjáratban is világosan 
láthatók. 

A zólyomi győzelmet követő napok eseményeit a 3. vázlaton rögzítettük. 
Amint látjuk, a Zólyomból, illetve Besztercebányáról menekülő Forgách 
és Schlick 21-én Bajmócon egyesülnek, ahonnan tovább menve, 24-én Illa-
vára érnek. Ezalatt Ritschan generálist, aki Biccséről elindulva a rajeci há
gón át a még a bányavárosokban hitt Schlickhez akart csatlakozni, Winkler 
kurucai megverték, úgy, hogy visszavonulni kényszerült Zsolnán át a Vág 
völgyébe. Zólyom még a császáriaké, a várost körülzáró hadakat Bercsényi 
vezérli. Károlyi 23-án délután tájban Privigyére ér, de valamilyen, Túróé
ból jövő kuruc csapatok már megelőzték és már e nap reggelén a városban 
voltak. Károlyi jelentése szerint ezek a hadak „sok istentelenséget követtek 
el" de ő ráncba szedte őket, amint írja: „mind magok mind az tiszt szen
vedtek bőségesen; mostan már nincsen panaszom reájok."42 Gyürki és Luby 
hadai 21-én Turócban még együtt voltak, de azután szétváltak, mert Gyür
ki, Privigyén áthaladva, 23-án már Trencsén felé van előnyomulóban, Luby 
meg valószínűleg északi irányba ment, mert néhány nap múlva sziléziai 
hírekkel szolgál Bercsényinek. Winkler rajeci győzelme után Varinára 
(Zsolnától keletre 10 km) vonult, talán azért, hogy a szepességi várakban 
kapitulált és szabad elvonulást nyert császári katonákat megakadályozza ab
ban, hogy Schlickhez csatlakozhassanak. Károlyi Ordódit Bánra és Ugrócig, 
Andrássyt Oszlányba, Ocskayt Léva felé küldi. Ordódi, tovább folytatva 
menetét, 28-án Trencsénbe ér, Ocskay hadai előtt pedig 27-én kapitulál Lé
va, de ugyanezen a napon portyái már Nyitra alatt járnak és égetnek. 

Mindezeket a mozdulatokat az említett alvezérek vagy önállóan, saját 
elhatározásukból hajtják végre, vagy Károlyi utasítására. Arra, hogy Ber
csényi irányította volna őket, adatokat nem találtunk, viszont feltűnő, 
hogy az alvezérek és Károlyi között több levélváltás is esik, mintha tehát 
Károlyi autoritása a hadműveletek alatt megnövekedett volna. Különösen 
érdekes Winkler magatartása, akiről biztosan tudjuk, hogy a hadművele
tek megkezdésekor nem állt Károlyi parancsnoksága alatt s most mégis 
hozzá küld jelentést, parancsait pedig teljesíti. 

Bercsényi, távol a tulajdonképpeni hadműveletektől, többek között s 
hadellátást szervezi. 20-án mintha valamilyen sütöde működne már Bu-
cson (Zólyomtól nyugatra 8 km), mert kilátásba helyezi Károlyinak, hogy 
onnan kenyeret szállít utána. 21-én hírül adja Károlyinak, hogy Luby el
fogta Ritschannak 18-án Schlickhez írt levelét, amiből kitűnik, hogy annak 
serege mintegy 700 császári gyalogost és 160 lovast, valamint 700 labancot 
számlál. Megítélése szerint nem Ritschan fog csatlakozni Schlickhez, hanem 
ez vonul észak felé, hogy Zsolna vidékén egyesüljenek. A dolog azonban 
éppen fordítva volt, mint láttuk, és a Biccse körül álló Ritschan akkor éppen 
megindult, hogy Rajecon át csatlakozzék Schlickhez. Még azt is írja Ber
csényi, hogy szeretne gyorsan Károlyi után vonulni, hadainak azonban nincs 
elegendő élelme, így nem teheti meg: „Én szívvel, lélekkel mennék, és ma 
is megindultam volna: de nem lévén kenyere a hadaknak, élés nélkül arra 
a földre a holott semmi provisio nincsen, nem örömest indítanám meg a 

42 KO. 49. o.; Károlyi: 151. o. 
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hadat."43 Ügy értesült, folytatja, hogy a garamszentbenedeki érseki birto
kokon és a környező falvakban sok gabona van, ezért Károlyi „éjjel-nap
pal" süttessen kenyeret. Bámulatos ellentmondás: néhány mondattal előbb 
még azt írta, hogy nem tud előnyomulni, mert ott, ahol Károlyi van, nincs 
elegendő élelem, most meg gabonabőségről beszél. A levélhez írt utóiratá
ban már úgy tudja, hogy Ritschan Bajmóc felé nyomul. Végezetül újra ki
fejezi aggodalmát, hogy a vonat elmaradt s hogy a hadak szét vannak húz
va: „elég baj lesz ez is; inkább itt volnánk együtt."44 

Ezen a napon még két levelet meneszt Károlyi után. Az elsőben maga 
is elismeri, hogy az ellenség pánikba esett. Ügy hiszi, hogy a császáriak a 
Vág előtt már nem tudnak egyesülni. Bár előző nap még a legnagyobb 
nyugtalanságban volt, hogy Károlyi oly messze előrenyomult, most megelé
gedéssel nyugtázza, hogy az üldöző hadak Garamszentkeresztnél — ponto
san: Handlovánál, amint azt Forgáchtól tudjuk45 — az ellenség „hátulját" 
tehát utóvédjét „megcsapták". Több, az adott helyzetben meglehetősen je
lentéktelen ügyről számol be és biztosan igéri, hogy másnap Szentkeresztre 
vonul, hogy Károlyival egyesüljön. Aznapi második levelében arról számol 
be, hogy táborában „rettenetes confusioban" van a vonat és az élelemellá
tás. Még aznap elindul, igéri, mert „meg fog az ellenség erősödni: mi sem 
lehetünk szakadozva."46 Bár előző levelében lényegében befejezettnek látta 
a császári hadak felbomlását, most lehetetlennek tartja, hogy az ellenség 
olyan gyenge legyen, amint azt a hírek mondják. Levelének utóiratában 
újra előtörnek aggodalmai a jano-lehotai szoros miatt: „jobb lett volna ál
tal nem menni a szoroson". Alig várja, hogy egyesülhessen Károlyival: 
„csak megvallom, ha lehetne, nem mennék, de röpülnék" — de nem lehet, 
mert ugyan dél van már, még sincs kenyere a seregnek.47 

A következő napon azonban úgy látszik már végleg elment a kedve az 
előnyomulástól. Egész sereg kifogást hoz fel: a zólyomi ügyeket nem akarja 
befejezetlenül hagyni; nem tudja, hogy Schlick, Forgách és Ritschan egye
sültek-e vajon; azután: még mindig nincs kenyere a seregnek ; végül pedig : 
igen fegyelmetlen és szervezetlen a keze alatt levő katonaság —, tehát nem 
indulhat. Meg is írja: „ha nem szükséges sietésem, örömest, már átalesvén 
a városon (ti. Zólyom ostromán), mert gyalázatra itt hadni nem lehet." Ez 
az érv egyébként elég különös, hiszen biztos tudomása volt arról, hogy a 
körülzárt császári csapatok igen szűkében vannak az élelemnek, tehát ka
pitulációjuk rövid időn belül elkerülhetetlen. Mindazonáltal ezzel zárja le
velét: „Készen vagyok, minden órán indulhatok, ha kívántatik."48 

A történtek megismerése szempontjából nagy szerencsének kell tartanunk, 
hogy ezekből a napokból két levele is fennmaradt Károlyinak, mert igen 
fontos adatokat tartalmaznak. Károlyi, nem törődve Bercsényi örökös ag
godalmaskodásával, bátran követte az ellenséget, és mint láttuk, 23-án már 
Privigyére ért. Egyik levelét innen írja a Rajec körül álló Winkler nek. Tá
jékoztatja, hogy az ellenség elment Bajmócról és „elszaladt" Trencsén felé. 

43 RT. II. 14. o. 
44 Uo. 
45 Forgách: 1054. o. 
46 RT. II. 16. O. 
47 Uo. 
48 RT. II . 17. o. ; P á p a y ér tesülése szerint 3 nap i élelem volt a v á r b a n . AR. 1. o. I. 181. ; 
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Miután azonban fejvesztett menekülésben egész tüzérségét Bajmócon hagy
ta, feltehető, hogy ,,ha csak bízik erejében és kívánja arteláriáját, megtar
tani", vissza fog térni. Épp ezért legyen Winkler „oly vigyázásban", hogy 
kitudja Ritschan szándékát és azonnal küldjön róla jelentést. Ha pedig az 
megindulna Bajmóc és Privigye felé, „az hegyeken által s szoros passuso-
kon puskázzon vele, hogy azon puskázás alatt velem kegyelmed conjungál-
hassa magát és unitis viribus nekiek resistálhassunk". Még egyszer lelkére 
köti, hogy szorgosan tájékoztassa az ellenség mozdulatairól és utasítja, hogy 
hadairól küldjön létszám j elöntést/'9 

Rendkívül érdekes, hogy ebben az eléggé tisztázatlan helyzetben, egymás
tól mintegy 60—70 km távolságra, hiányos összeköttetés mellett is milyen 
pontosan látja — vagy inkább megérzi? — ez a két tehetséges alvezér a 
helyzet lényegét és felismeri a tennivalókat. Károlyi, mint láttuk, azt kí
vánta Winklertől, hogy amennyiben Ritschan megindul dél felé, kihasznál
va a terep adottságait, lehagyott utóvédekkel késleltesse annak előnyomulá-
sát, ő maga pedig a derékhaddal csatlakozzék hozzá, hogy azután egyesült 
erővel vehessék fel az ellenséggel a harcot. Winkler, még meg sem kapta 
a parancsot, máris cselekedett, pontosan úgy, ahogyan azt Károlyi kívánta, 
sőt még többet is tett annál: a rajeci hágónál a mondottak szerint rajta
ütött Ritschanon és megverte. 

Ugyanezen a napon Bercsényinek is ír Károlyi. Jelenti neki, hogy meg
érkezett Privigyére és kéri, hogy küldje utána a hadak „bagázsiáját", hogy 
„a tisztek és szegény katonaság kárt ne valljon jószágocskájában".50 Jel
lemző ez az indoklás. A „jószágocska" ugyanis, amiről itt szó van, a kato
nák által szerzett zsákmány, amivel a szekereket megpakolták. Katonai 
szempontból hallatlan dolog ez, hiszen a hadak mozgását annyira megnehe
zítő szekerek mértéktelen szaporítását jelenti. De meg kell engedni a ka
tonáknak, mert fizetség hiányában egyedül a zsákmányban találták meg 
számításukat, s megtagadni tőlük egyet jelentene azzal, hogy otthagyják a 
zászlót és a had feloszlik. Már itt jelentkezik tehát az állandó pénzzavarral 
küzdő kuruc állam feloldhatatlan dilemmája: vagy megengedik a zsákmá
nyolást a katonáknak, s akkor a fegyelem lazul, s a „bagazsia'r elképesztően 
megnő, vagy nem engedik meg, akkor meg egyszerűen elszöknek a fizetet-
len katonák. 

Azután az is jellemző a kuruc hadak fegyelmére, hogy arról a bizonyos 
kuruc csapatról, mely Privigyén megelőzte őt, ezt írja Károlyi: „úgy hi
szem Volt csite patéjok, ha csak előtalált négy szekér hordó bor meg nem 
gátolta" — azaz könnyen előfordulhatott, hogy a harctól egyáltalán nem 
irtózó, sőt azt nagyon is kereső kurucok előbb nagyot ittak a megtalált 
borból, s csak azután folytatták az ellenség üldözését. 

Ezt követően Károlyi igen tömören és világosan számol be Bercsényinek 
a helyzetről, kiadott intézkedéseiről, úgy hogy mindazt, amit ezeknek a 
napoknak az eseményeiből ismerünk, lényegében véve tőle tudjuk. 

Van levelében egy megjegyzés, amit talán oldalvágásnak szánt az örök
ké aggodalmaskodó Bercsényi felé: „mivel in meditullió vagyok Turócra, 

49 KO. 48—49. o. ; Károlyi: 151. o. 
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Liptóra, Trencsénre, Nitrára, Nagyságodra vigyázhatok".51 (Kiemelés tőlem 
— P. G.) 

Beszámol még arról is, hogy „propter terrorem", azaz rémületkeltés cél
jából kiküldte a tatárokat égetni, mert így talán harc nélkül is meghódol a 
környék, mint írja „talám vérontás nélkül is hajolnak". Ezt a néhány száz 
főből álló tatár hadat még Lengyelországban fogadta fel Bercsényi. 

Láthatjuk tehát: a sok rendetlenség, fegyelmezetlenség, szervezetlenség 
ellenére az önállóan cselekvő és kezdeményező kuruc alvezérek, egymás 
és az ellenség helyzetét sokszor alig ismerve, mégis egy célra törve csele
kedtek, arra, hogy az ellenség rémületét kihasználva minél gyorsabban, mi
nél nagyobb területet foglaljanak el és az ellenség soraiban minél nagyobb 
pusztítást végezzenek. 

Mindebből Bercsényi nagyrészt kimarad. Az a fontos most számára, hogy 
a Zólyom városában kapitulált császári hadak kivonulása rendben menjen 
végbe. Ez a teljesen jelentéktelen ügy tartja vissza ezekben a döntő na
pokban. Felmerül benne a gondolat, hogy jó lenne ha a kurucok átcsap
nának a Vágón, de aztán elveti mondván, hogy egy ilyen vállalkozáshoz 
„okos s jó disciplinájú had kellene".52 24-e van, tehát már negyedik napja, 
hogy Károlyi elkezdte az ellenség üldözését, de még mindig nem tud elin
dulni Zólyomból. Furcsán okoskodik: a kuruc hadak sikerének okát abban 
látja, hogy az ellenség 40—50 000 főre becsüli erejüket, s úgy hiszi, hogy je
lentős számú török és tatár katonaság is van mellettük — épp ezért teljesen 
indokoltnak látja, hogy Zólyomban maradt és nem követte Károlyit! 

A következőkben már nincs terünk rá — alapjában véve azonban nem is 
igen érdemes —, hogy Bercsényi leveleit részletesen elemezzük. Fantasztikus 
ötletekkel traktálja a minden bizonnyal türelmetlenségtől égő Károlyit, 
csupán egyet nem tesz meg: azt, hogy az ellenségre mérendő döntő csapás 
céljából egyesüljön vele. Annál inkább szabadjára engedi gonoszkodó ter
mészetét. Amikor hírül veszi, hogy Károlyi Ocskayt Léva ellen küldte — 
amit egyébként Gencsy Zsigmond már november 17-én javasolt neki — epé
sen megjegyzi: „Ócskáit féltem: megint elnyargal, s hírünk nélkül is azt 
fogja keresni, hol ellenséget nem talál, hogy bátrabban vitizkedhessék."53 

Ez a maliciózus megjegyzés azonban nemcsak jellemére vet fényt, de azt is 
megmutatja, hogy zólyomi elszigeteltségében, távol a fő hadműveleteket 
végrehajtó csapatoktól, mennyire elveszítette kapcsolatát a valósággal és 
hogy mennyire nem látta, nem érezte az általános helyzet kínálta lehetősé
geket. Ocskaynak, láttuk, sikerült elfoglalnia Lévát. A mellette levő And-
rássyval együtt jelentik, hogy a várban több ágyút és lőszert zsákmányoltak. 
Kérik Károlyi segítségét, hogy a zsákmányt elszállíthassák.54 

Ezen a napon Bercsényi végre elindul Zólyom alól, tehát éppen egy hét
tel azután, hogy elkezdődött a császári hadak fejvesztett menekülése. Eny-
nyi időt adott tehát az ellenségnek, hogy lélegzethez jusson, s hogy ren
dezze sorait. Ritschan csatlakozik Schlickhez és a császári sereg már nyu
godtan folytatja menetét a Vág völgyében Pozsony felé. Bercsényinek a Ga
ramszentbenedek mellett Vasalja-Saskőről írt levele tele van bizonytalan-
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52 RT. II . 19. O. 
53 UO.: 25. O.; AR. 1. O. I. 180. O. 
54 KO. 54. O. 

— 223 — 



slaggal; tanácstalan, hogy mit csináljon, amint írja: „merre vegyem már 
innen . . . indulásomat? Nem tudhatom addig: míg nem tudom az német
nek dolgát, kegyelmednek munkáját s az hadaknak rendelését."55 Ha a ku
ruc alvezérek ennyi mindentől tették volna függővé mozdulataikat az el
múlt napokban, a Felvidék aligha kerülhetett volna már 1703-ban a kuru
cok kezére. Miután az előző napi levelében még arról írt, hogy a Garam 
mentén nyomulna tovább, most inkább a központibb fekvésű Nyitra menti 
Nagytapolcsányt tartaná megfelelő helynek, ahonnan hadaival nagyjából 
egyforma idő alatt érhetne el Trencsénhez, Semptéhez, Galgóchoz, Nyitrá-
hoz és Bajmóchoz. 

Az elmulasztott alkalom, a császári sereg visszavonulása 
Pozsonyhoz 

A rémülten menekülő és összes tüzérségi anyagát Bajmócban hagyó 
Schlick november 24-e körül érkezett Illavára, ahol Ritschan csatlakozott 
megvert seregével hozzá. Innen a császári sereg a Vág völgyében déli 
irányba vonult és 25-én Zablatba (Trencséntől nyugatra) érkezett. Itt 
Schlick részletes jelentést ír az udvari haditanácsnak,56 melyben vázolja az 
eseményeket, seregének veszteségeit és siralmas állapotát; hadai a rossz 
időjárás, a járhatatlan utak és a gyenge élelmezés miatt napról-napra fogy
nak, míg a lakosság által is támogatott kurucok létszáma állandóan növek
szik. Pénzt és erősítést kér és közli, hogy további ellenállásra képtelen, 
ezért visszavonul Pozsonyig. 

A császáriak nagy szerencséjére a kurucok nem üldöztek, amint ezt For-
gách is kiemeli visszaemlékezéseiben.57 Ilyen módon Schlick zavartalanul 
folytathatta menetét a Vág völgyében egészen Bucsányig (Nagyszombattól 
északkeletre, kb. 10 km). Itt kapták a császáriak a hírt, hogy a kurucok a 
Vág túloldalán közelednek, mire — Forgách szavaival — „páni rémület 
fogta el őket s az éjszaka leple alatt Pozsony felé vonultak vissza."58 (3. sz. 
vázlat). 

Ez december 1-én történt. Ezen a napon ugyanis Károlyi azzal a szándék
kal indult Nagytapolcsány—Nyitraszerdahely körzetéből, hogy mintegy 1500 
fővel Semptéhez levonulva és ott átgázolva a Vágón, elvágja Schlicket Po
zsonytól. Elővédje azonban hamarosan „labancokba" ütközött, és rövid harc
ban „három részre szakasztván" őket, az „egyik résznek az hátán", tehát 
az ellenséget üldözve, annak sarkában, egészen Galgóc alá nyargalt. A je
lek szerint a pánikba esett labancok semmi ellenállást sem tanúsítottak, 
úgy, hogy a kuruc elővéd egy lendületben elfoglalta a külső várat, és már 
a belső vár elfoglalására indult. Ekkor érkezett meg Károlyi a derékhaddal, 
s mikor meglátta, hogy az elővéd a belső várba menekülő „szegénységet 
roncsolták volna", megálljt parancsolt, mert, mint írja „nem lévén az fel
kötött fegyverünknek czélja, hogy magunk nemzetét rontsuk, hanem Isten 

55 RT. II . 26. O. 
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után szabadítsuk".59 Ez az esemény váltotta ki a Vág túloldalán levő császá
riaknál a Forgách által leírt pánikot. 

Annyi bizonyos, hogy a kurucok óriási alkalmat mulasztottak el, mert ha 
a császáriak puszta hírükre rémülten visszavonultak, akkor nagyon valószí
nű, hogy egy támadás teljesen megsemmisítette volna őket. S a jelek sze
rint a dologért megint Bercsényit terheli a felelősség, mert nem adott 
annyi hadat Károlyinak, amennyi a támadáshoz szükséges lett volna, Van 
egy datálatlan levele, melyet a körülmények mérlegelése alapján ezekre a 
napokra kell tennünk. Ebben szó van a „galgóczi szerencsés történet"-ről, 
amin bizonnyal a császári sereg megfutamodását kell érteni. A levél tele 
van bizonytalankodással és félelemmel: mivel Károlyi nem közölte tartóz
kodási helyét, nem tudja hol van, márpedig ilyen „bizonytalanságra" nem 
indulhatott tovább, meg azután „Nyitrát megmellőzni is bajos, ha az né
met Leopoldhoz (Lipótvárhoz) tanált volna szállani: azért vártam kegyel-
medtül (ti. híradást)".60 De más, az adott helyzetben szinte nevetségesen 
jelentéktelen körülmény is tartóztatta: a labanc Pongrácz Gáspár üzent 
Nyitrából, hogy 100 lóval át akar a kurucokhoz állni. Mindenesetre —̂ foly
tatja —, ha Károlyi azt jelentené, hogy az ellenség tovább indult, „ét nap
pá" téve sietne utána. E levél, Forgách idézett közlése és az általános hely
zet mérlegelése alapján nem látszik tehát alaptalannak Károlyinak ez a pa
nasza: „Az midőn már az német Trincsinhez szállott volna s Poson felé 
igyekezett volna, új óbban felindulván bennem hazámhoz való szeretetem, 
instálva instáltam, hogy adassék had mellém, hadd kerüljem meg, de ak
kor is nem engedtetvén, annyival inkább mind tapasztaltam az irántam való 
incredulitást ; hanem sok urgeálásomra végre circiter 1700 embert kunyorál
tam, melyekkel az Vágón való passusokat szerencsésen végben vivén s el
nyervén, az németet .akkoron is Isten éppen kezemben adta, de harmadna
pig írogatván s hadakért reménkedvén: se nem secundáltattam, se haddal 
nem succuráltatott, csak egy napi járó földre lévén az tábor, az német nagy 
bosszúságomra Posonba beméne békével".61 

Mintha maga Bercsényi is belátta volna, hogy nagy alkalmat szalasztott 
el, mert december 4-én Pusztakürtről írt levelében ezt olvashatjuk: „Isten
nek szent neve dicsirtessék, hogy ellenségünket szigyenlíti". Nem tudja mire 
vélni, hogy Schlick Bucsánynál „várakozott", de most már világosan látja, 
hogy neki is tovább kell indulnia. Ha Károlyi nem nyomul az ellenség 
után, akkor az ellenség sem fog sietni, s így talán sikerül még Pozsony 
előtt utolérni. Van még egy utalás levelében, ami esetleg megmagyarázza 
magatartását: arról kapott hírt, hogy a rácok Komáromnál vannak, így ta
lán azért nem küldött Károlyinak erősítést, mert ezek támadásától félt.62 

Ez persze teljesen indokolatlan aggodalom volt, mert az adott körülmé
nyek között biztosan tudni lehetett, hogy a rácok semmiképpen sem kockáz
tatnak támadást a kurucok ellen, akiknek erejét a hírek egyébként is el
túlozták. 

Mivel a kurucok további előnyomulását nyugati irányban a császáriak ál-

59 Károlyi: 66., 151. o. 
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tal megszállt Pozsony, déli irányban pedig a Duna akadályozta, az eddig oly 
mozgalmas hadműveletek lelassultak és a szembenálló felek egészen január 
első hetéig a most elért helyzetben maradtak. Schlick seregének zöme Po
zsonyban és Pozsony alatt van, biztosító részei Cseklésznél. Ez a felállás a 
későbbiekben csak annyiban módosult, hogy a lovasságnak egy része Somor-
jánál átkelt a Dunán és Köpcsény alá ment, egy gyalog rész pedig a somor-
jai rév biztosítására Kilitinél sáncolta el magát. A hónap közepén Köpcsény 
alá érkezett körülbelül 2000 rác.63 Ezek valószínűleg ugyanazok voltak, akik
ről Bercsényi tett említést előbb idézett levelében. Egyébként a császári 
csapatok semmilyen vállalkozásba sem kezdtek, kivéve a komáromi vár
őrséget, melynek 60 csajkás hajdúja december 12-én, felevezve a Kis-Dunán 
és a Vágón, egészen Negyedig ért, ahol azonban a kurucok „megpuskáz
ták" őket. December 9-én érkezik meg Budáról Virlemont 1500—1800 főt 
számláló hadával, de Passau felől is menetben vannak császári és dán csa
patok.64 (4. sz. vázlat) 

63 Fe ldzüge : V. 620. o. ; AR. 1. o.I. 80. o. 
64 RT. II. 46. o.; Bercsényi u g y a n „Nagyszege t" mond, de ez m i n d e n bizonnyal tévedés . 
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A kurucok két, közelebbről meg nem határozható erejű csoportot alkot
tak. Az egyik parancsnoka a Semptén tartózkodó Bercsényi volt, a másiké 
Károlyi. Bercsényit Födémesnél Ocskay serege, Károlyit pedig Sárfőnél 500 
lovas fedezte. 

Érdekes feljegyzés maradt ránk a kuruc hadakról ezekből a napokból. 
A feljegyzés írója — valószínűleg egy pozsonyi polgár — kiemeli, hogy bár 
a kurucok a környéket végig portyázzák, ,,de nem követnek el ellenséges 
cselekedeteket, csupán felderítenek s védelmet kínálnak a környék helysé
geinek, s amennyiben azt valamelyik város vagy község elfogadja, tovább 
nem zaklatják, azonkívül, hogy valamennyi élelmet, takarmányt és más 
szükséges dolgokat kérnek tőle. Az ellenség serege 15 000 főből állhat és 
nem gyülevész népség, hanem derék ka tonák . . . Értenek hozzá, hogy fe
gyelmezett és kíméletes bánásmódjukkal megnyerjék a lakosságot... és azt 
hangoztatják, hogy nem a császár, hanem csupán miniszterei ellen keltek 
fel."65 

Nincs okunk kétségbe vonni e híradás valódiságát, ugyanakkor el kell 
tűnődnünk azon, hogy kuruc források tanúsága szerint viszont a tisztek 
és a katonák most sem vetik meg a zsákmányt és eléggé nyomorítják a 
lakosságot. Bercsényi egyik levelében pl. arról ír, hogy egy Bika (Bik?) nevű 
tiszt egészen Somorjáig portyázott, ahonnan gazdag zsákmánnyal tért visz-
sza. Ettől azután a többiek sem fognak nyugodni, amint írja: „Mások ezt 
látván, az átkozott irigység veszti őköt."66 Más alkalommal pedig így medi
tál a hadak fegyelméről: „Az hadat zsákmány vagy operátio nélkül nehéz 
megtartani, hanem ha valami munkát teszen, vagy iszik, — máskint az ma
gyar az pincze mellett nem nyugszik; imitt kártya, amott bor: hohó, mit 
heverünk, az ebugattát!"67 És ha nem is tudjuk pontosan, hogy miről van 
szó, Károlyihoz írt egyik levelének ez a mondata mindenképpen feltűnő: 
„Az városnak (Nagyszombatnak) rettenetes panasszi; jobb senkit bé ne bo
csássanak, és kérem, jó rendet tegyen kegyelmed; megküldtem panasszit, tu
dom meg is mondták".68 Nem tudjuk elfojtani a gyanúnkat, hogy a város 
„rettenetes panasszi" a kuruc hadak kilengéseire vonatkoztak. 

A katonai helyzetet tekintve, két dolog bizonyosnak tűnhetett ebben az 
időben : 

1. a kuruc hadak Pozsonyt bevenni nem tudják; ezt kiképzésük és fel
szerelésük nem engedi meg; 2. viszont attól sem kell tartani, hogy a császári 
vezetés támadást kezdjen a nagy veszteségeket szenvedett és demoralizált 
csapatokkal. Ilyenformán kézenfekvőnek tűnt, hogy kuruc részről elkezdjék 
a mögöttes területek hódoltatását, főleg pedig a beütéseket Morvaországba és 
Ausztriába. Ezektől a beütésektől nagy erkölcsi hatást lehetett várni, de 
anyagi következményeik sem voltak megvetendők : a portyákon szerzett zsák
mánnyal és sarcolással bizonyos fokig pótolni lehetett a hiányzó pénzt, élel
met és felszerelést. Ügy tűnik azonban, hogy a helyzet megítélésében Ber
csényi és Károlyi között alapvető különbség volt és ebből kifolyóan bizonyos 
feszültség is támadt közöttük. Bercsényi még mindig a császáriak támadá-

65 Fe ldzüge : V. 618. o. — Ugyaniryen h í re i v a n n a k a k u r u c o k r ó l W h i t w o r t h n a k is . AR. 2. o. 
ï . 70. 

66 RT. II . 44. O. 
67 UO.: 50. O. 
68 Uo. : 38. O. 
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sától fél, mert amikor arról értesül, hogy Károlyi Nagyszombatot megszállta, 
csípős hangú levélben kifogásolja mozdulatát s ugyanakkor szemére hányja, 
hogy nem ismeri pontosan az ellenség helyzetét és minden bizonytalan hírnek 
felül. Azért is aggódik, hogy a hadak szét vannak „szaggatva", azaz nin
csenek együtt, mert így az a veszély fenyeget, hogy az ellenség támadást 
indít és külön-külön veri meg őket.69 Hogy tulajdonképpen mit is tartana 
helyesnek, azt indulatos és kapkodó leveléből nem lehet kihámozni. 

Egy kis epizód új adalékkal szolgál állandóan rémeket látó természeté
nek megvilágításához. December 10-én semptei főhadiszállásán felkeresi őt 
a nagyfödémesi plébános és hírül adja, hogy a hajnali órákban dobolást 
hallott Pozsony felől. Pillanatok alatt a legvégletesebb következtetésekre 
jut és azon nyomban rémült hangú levelet ír Károlyinak. A dobolásból a 
császáriak támadására lehet következtetni, írja, sőt mi több: árulás van a 
dologban. Azonnal össze kell vonni a hadakat! Csak úgy zúdítja Károlyira 
rémlátásait: „Krisztusért kérem kegyelmedet, tegyen minden jó dispositió-
kat, és hozza mindenfelül csuportra kegyelmed az hadakot; attul félek, vé
letlen az nyakonkon lesz az ellenség most csak hamar . . . Az élő Istenért, 
vigyázatlan és szaggatva ne tanáltassunk: mert most lehet élete s halála 
hazánknak."70 S bár az lenne a természetes, hogy a hadak egyesítése cél
jából ő menjen Semptéről Szencre, ennek éppen fordítottját parancsolja: 
Károlyi jöjjön Diószegre. Felmerül ugyan benne, hogy ott lenne a helye 
Károlyi mellett, de azután elveti a gondolatot, mert — amint írja — ,,ha 
valahogy retirálnunk kellene magunkot, nem jól esnék, magam is ott lé
vén". Nem tudjuk megindította-e hadait Károlyi és azt sem, hogy lelkileg 
milyen hatással volt rá ez a hióbhír, de fel kell tennünk, hogy nem fokoz
hatta biztonságérzetét és nem növelhette bizalmát Bercsényi vezetése iránt. 

A két vezér említett nézetkülönbségére utal az is, hogy Bercsényi anél
kül, hogy Károlyit tájékoztatta volna, Pongrácz Gáspár parancsnoksága alatt 
mintegy 5000 főből álló sereget küldött Pozsony ellen. Amint láttuk, egy 
ilyen támadásnak semmilyen esélye sem volt a sikerre, és valóban: a tá
madó kurucokat a császáriak Pozsony alatt teljesen szétverték.71 

Benyomásukat, hogy Bercsényi nem éppen szerencsés módon irányította 
a hadműveleteket, Károlyi többször idézett panaszirata mindenesetre meg
erősíti. Ezt írja ezeknek a napoknak az eseményeiről: „Nekem már egyéb 
operátióim nem lehetvén, fordultam Nagyszombat felé, kit az több váro
sokkal együtt Nagyságod hívségére hajtván, azt gondoltam, hogy jót cse
lekszem ; azonban repraehensiót kellett szenvednem, sőt másfelől csekély 
authoritásomnak sértődésivei alattomban Pongrácz Gáspár commando j a 
alá 5000 ember adatott, hogy Posont megvegye, kit akkor tudtam meg, mi
dőn 300 német széjel verte, s az méltóságos generális B. M. uram paran
csolta öszveszedéseket és hajtásokat, az mint hogy öszve is hajtottam és 
szedtem."72 

Ügy látszik Bercsényi maga is rájött, hogy Károlyinak sok mindenben 
igaza volt, mert néhány nappal a dobszó által kiváltott rémülete után szokat-

69 Uo . : 31. o. 
70 Uo. : 36., 37. o. 
71 AR. 2. o. I. 75.; RT. I I . 37.; Károlyi: 67. o. 
72 Károlyi: 117. o. — Ügy látszik, Káro ly i m á r az esemény megtör tén te idején szemrehá

nyás t tehete t t Bercsény inek a felelőtlen vál la lkozásér t , m e r t ez így ír egyik leve lében: „Meg
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lanul barátságos hangon ír neki: „Semmi kétségem szerelmes öcsém ben
ned, sőt egész bizodalmom." Ügy látszik Károlyi valamilyen, feltehetően 
egy morvaországi betörésre vonatkozó tervet terjesztett elő, mert ezt vála
szolja neki: „Az kegyelmetek opiniója nekem is tetszik már, tudván az 
németnek rajtunk nem jövését."73 

Mégis, a Morvaország elleni vállalkozás vezetését nem Károlyira, hanem 
Andrássy Györgyre bízza Bercsényi, aki december 17-én indul el, de a Mor
ván nem tud átkelni, ezért dolgavégezetlenül visszafordul. Erről is keserű em
lékek maradtak Károlyiban: „Nem tehetvén operatiókat sehol is, mit nem 
kívántam cselekedni, Isten tudja és sok vitéz ember (de meg fogattattam, 
az dolog penig kezünkön volt); végre kívántam Ausztriára portát, nekem 
akkor sem engedtetett, hanem Andrássy György sógor uram bocsáttatott 
el, holott kívánt volna használni, de az hadak miá re infecta kellett vissza 
jőni."74 

Időközben a kuruc hadak elözönlik az egész vidéket. Nyitra és Trencsén 
nemessége meghódol a kurucoknak, „s az egész tótság fegyverben öltözött" 
— amint Károlyi írja. December 5-én Árva, 7-én Zólyom vára kapitulál, 
Nyitra és Érsekújvár pedig blokád alatt van. De Morvaországba is betörnek 
a kuruc hadak és viszik a hódolásra szólító pátenseket.75 

A kuruc hadak megjelenése Pozsony alatt óriási rémületet kelt Bécsben.76 

A lakosság a külvárosokból a fallal védett belvárosba menekül, a hatóságok 
pedig rendszabályokat hoznak a város megerősítésére és védelmére. Savoyai 
Eugen, minden más dolgát hátrahagyva, december 13-án Pozsonyba érke
zik, hogy személyesen irányítsa a város védelmét és Schlick hadainak 
újraszervezését. Annyira válságosnak látja a helyzetet, hogy ő, aki egyéb
ként mindig a fegyveres leszámolás szószólója volt, most időnyerés céljából 
még tárgyalni is hajlandó lenne a kurucokkal.77 

Ezért megy Pozsonyba, Eszterházy Pál nádor és a rövidesen horvát bán
ná kinevezett Pálffy Miklós kíséretében. Odaérve első dolga, hogy Schlicket 
leváltja s helyébe a kegyetlen szigoráról híres, akkor még Tirolban tar
tózkodó Heister tábornokot nevezi ki. Pénzt, élelmet és felszerelést szállíttat 
Pozsonyba és más hadszínterekről elvont csapatokkal erősíti meg a sere
get. Miután pedig a magyarországi kuruc betörések egyre nagyobb mére
teket öltenek, a Morva folyó mentén erődítéseket építtet és a határ védel
mére rendelt morvái népfölkelőket két reguláris gyalogezreddel erősíti 
meg.78 

Bercsényinek ebből az időből származó leveleit olvasva úgy tűnik, hogy 
lassan-lassan megnyugodott és már nem fél a császáriak támadásától. De 
még ennél is nagyobb hatással van rá Rákóczinak egy levele, melyet ugyan 
nem ismerünk, de Bercsényi reflexióiból arra következtethetünk, hogy 

73 RT. II. 39. O. e „ . -_ , 
74 Károlyi: 117—118. o. — Károly i a h a d a k a t okolja a vál la lkozás s iker te lenségéér t ; Tha ly 

viszont jégzaj lásról beszél (Bercsényi csa lád IIT. 88. o.). T u d j u k viszont, hogy 1703—1704 te lén 
a hideg csak j a n u á r b a n állt be és a k k o r fagytak be a folyók. Mémoi res : 91. és 92. o. ; AR. 
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n u n k r a . " RT. II . 44. o. — . . v . 
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a fejedelem bizonyos értesülések alapján megnyugtatta, hogy Ausztria 
pillanatnyilag nincs abban a helyzetben, hogy jelentős erőket küldjön 
Magyarországra.79 Egyébként Bercsényi szorgosan tevékenykedik: szer
vezi a hadakat, gondoskodik ellátásukról, általában pedig igyekszik az 
újonnan meghódított területen a gazdasági és politikai szerveket, illetve in
tézményeket újra működésbe hozni. A vidék lakossága láthatóan örömmel 
üdvözli a kuruc uralmat, de a várakba szorult császári őrségek is hajlanak 
az átállásra. 

Itt egyébként újra tanúi lehetünk annak a csodálatos lelki kettősségnek, 
ami Bercsényit jellemezte, ő, aki a katonai lélektan legelemibb szabályait 
sérti meg azzal, hogy pánikkal fertőzi környezetét, ugyanakkor kitűnően 
ismeri a katonák lelkivilágát. így ír Károlyinak: „kegyelmedet kérem: con-
serváljuk kedvét az hadnak és az tiszteknek, bottal nem hajtjuk az ellen
ségre; minden tilalom erővel meglehet: az harczolás soha kedv nélkül nem 
lehet."80 És ezen a mondatán is el kell gondolkozni: „Mintsem az hadaknak 
kedvetlensége miatt kárt váljunk, biztassuk igenis, és azt is kell vala-
mentére jó móddal megértetni vélek: kegyelmetek közakarat j ábul lett itt 
maradásom, — netalán valami rosszra magyarázzák, és megütközzenek 
benne."81 Talán nem járunk el önkényesen, ha úgy értelmezzük ezt a mon
datát, hogy ha veszély esetén nem is tudott idegeinek parancsolni, de eszé
vel tudta, milyen káros hatással van a katonák hangulatára, hogy válságos 
helyzetekben nem látják maguk között. 

Bercsényi tevékenységének egyik legfontosabb és legérdekesebb eredmé
nye a kuruc hírszerzés és felderítés igen alapos megszervezése. Láthattuk, 
Losonc körül még a császáriak álltak jobban ilyen szempontból, most azon
ban a helyzet teljesen megváltozik. Savoyai Eugen arról panaszkodik, hogy 
nem tud kémeket fogadni, s ezért alig tud valamit a kurucokról. Ezzel 
szemben Bercsényi minden lényeges fejleményről tud, ami a császári olda
lon végbemegy. Szinte minden fontosabb helyen vannak kémei: Bazinban, 
Pozsonyban, Somorján, Köpcsényben. így azután pontosan értesül minden
ről. Bazini kéme például azt jelenti: egy lovas alakulat vonult ki Pozsony
ból, hogy Somorján át Köpcsénybe menjen. Ennek nem ad hitelt, de más
nap már somorjai kéme megerősíti a hírt, sőt arról is tudósítja, hogy a sö
mör j ai rév őrzésére Batthyány labanc ezredest gyalog hadakkal Kilitihez 
küldték, ahol elsáncolta magát.82 Arról is tud, hogy Savoyai Eugénnel Pálffy 
is Pozsonyba érkezett, sőt arról is hírt kap, hogy az visszautazik Bécsbe, 
Pozsonyban hagyva feleségét.83 Azt is megtudja, hogy Bécs Horvátország 
erőit mozgósítja Magyarország ellen és a horvát katonaság már gyüleke
zik.84 Mint láttuk, a 13-án Pozsonyba érkező Savoyai Eugen első dolga az 
volt, hogy Schlicket leváltotta. Bercsényi már 14-én tud róla.85 A Pozsony
ból kijött „Szécsényi Labanc Mihály" hozza neki a hírt, hogy „az gyalogja 
mind rossz igen az németnek" s hogy Koháry Bécsbe, Eszterházi Antal pe
dig Pápára készül.86 

79 RT. H. 41. O. 
80 Uo. : 45. O. 
81 Uo. : 47. o. 
82 UO. : 39., 43. O. 
83 Uo. : 44. o. 
84 UO. : 46. o. 
85 Uo. : 49. 0. 
86 Uo. : 50. o. — A gyalogság rossz á l lapotáról a bécsi angol köve t is í r . AR. 2. o. L. 50i. o . 
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Talán éppen a felderítés és hírszerzés nyomán az ellenség helyzetéről k i 
alakult kép készteti Bercsényit, hogy engedve Károlyi unszolásának, na
gyobb vállalkozást engedélyezzen Morvaországba és annak vezetését is rá
bízza. Az adott helyzetben a vállalkozás irányának kiválasztása nem a leg
könnyebb dolog; Mint említettük a morvaországi és ausztriai betöréseknek 
két célja volt: a rémületkeltés és az anyagi nyereség, a zsákmányszerzés. 
Ránézve az 5. sz. vázlatra azonnal látható, hogy ami a zsákmányszerzést 
illeti, arra igen nagy terület jöhetett számításba, sőt ilyen szempontból a 
siker esélyei Pozsonytól északra távolodva egyre növekedtek, mivel a bécsi 
és pozsonyi császári csapatok beavatkozásának lehetősége a távolság meg
növekedésével párhuzamosan csökkent. Viszont pszichológiai szempontból 
mégiscsak a bécsi és pozsonyi kormányszervek és a két város lakossága 
közötti rémületkeltés volt a hatásosabb, ami viszont a vállalkozásnak délre 
helyezését kívánta meg. De a biztonsági szempontok is a déli irány mellett 
szóltak, mivel egy távolabbi, északon végrehajtott vállalkozás esetén a tá
madásban részt vevő csapatok túlságosan is sokáig maradtak volna távol, 
amiben az volt a kockázat, hogy a császári csapatok, kihasználva esetleg 
a kurucok viszonylagos helyi gyengeségét, támadást indítanak Szenc-Sempte 
irányában. Valószínű, hogy ilyen megfontolások alapján döntött Bercsényi 
és Károlyi amellett, hogy vállalkozás iránya Szene—Stomfa—Schollhofen le
gyen. Ezzel a támadási iránnyal viszont az volt a baj, hogy a kuruc hadak
nak szinte a pozsonyi császári csapatok orra előtt, tőlük 15—20 km távol
ságra kellett előnyomulniok, majd visszavonulniuk. Ha ugyanis az ellenség, 
tudomást szerez a hadak menetéről, igen könnyen oldalba támadhatja őket, 
s ami még ennél is veszélyesebb: elvághatja visszavonulásukat. Az egész 
vállalkozás sikerének előfeltétele tehát a titoktartás és a gyorsaság volt, 
azaz arra kellett törekedni, hogy az akcióban részt vevő csapatok össze
vonása, majd menete feltűnés nélkül, gyorsan és a legnagyobb rendben 
menjen végbe. Hogy mindezt Bercsényi és Károlyi így végiggondolta-e, ar
ra nézve semmilyen adatunk sincs, de a vállalkozás lefolyásának ismereté
ben fel kell tennünk, hogy mérlegelésük vezérfonalát ezek a megfontolások 
alkothatták. Nincs kizárva persze, hogy a terv Károlyitól származott és Ber
csényi csupán jóváhagyta. Ezt a feltevésünket arra alapozzuk, hogy azt 
Károlyi december 20-án beszélte meg Bercsényivel,87 és már 22-én elindult 
seregével. Márpedig alig képzelhető el, hogy 24 vagy akár 36 óra is elegendő 
lett volna a csapatok összevonására, a vállalkozás anyagi előkészítésére, a 
részletes terv kidolgozására és annak az alparancsnokokkal való ismerte
tésére és alapos megbeszélésére. Feltehető tehát, hogy Károlyi már napok
kal előbb kész volt tervével, sőt már a csapatok összevonása is folyamat
ban volt, amikor Bercsényivel találkozott. 

Bár a vállalkozás részleteiről igen keveset tudunk, a rendelkezésre álló< 
kevés adatból is arra kell következtetnünk, hogy mintaszerűen készítették 
elő. A sereg 22-én dél tájban indult el Szenéről és 23-án este Stomfára ért. 
A távolság 35—40 km, ami jóval túl van a korban szokásos átlagos menet
teljesítményeken, s ha ehhez még hozzávesszük, hogy a Kis-Kárpátoknak 
egyébként is nehezen járható vidékén akkor, decemberben, az utak mi-

87 Károlyi: 68—69. o., 153. o. ; Markó 37—38. o. 
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lyen állapotban lehettek, a kuruc hadak teljesítményét egészen rendkívü
linek kell tartanunk. Ilyen menetteljesítményhez megfelelő fizikai erőnlét, 
akarat, lelkesedés és nem utolsósorban igen nagy fegyelem kell. Mindez 
viszont nehezen egyeztethető össze azzal a képpel, ami az eddigiek alapján 
a kuruc hadak fegyelméről kialakult bennünk. Az ellentmondás azonban 
nem olyan nagy, mint első pillantásra látszik. Általános tapasztalat ugyanis 
— s ezt a háború későbbi eseményei lépten-nyomon bizonyítani fogják —, 
hogy megfelelő lélektani ráhatással és valamilyen akció gondos előkészíté
sével még a legfegyelmezetlenebb csapatok harci szellemét is sikerülhet 
hosszabb-rövidebb időre, egy alkalomra szólóan a legmagasabbra emelni. 
A Rákóczi-szabadságharc történetének kutatója számára a legnehezebb, de 
talán a legizgalmasabb probléma a kuruc hadak morális állapotának rend
kívüli szélsőségek között való ingadozása. Természetesen a nyugati regu
láris hadseregek harci szelleme és fegyelme sem volt mindig egyforma, de a 
pozitív, illetve negatív irányú kilengések összehasonlíthatatlanul kisebbek 
voltak, mint a kurucoknál. 

Stomfára érve Károlyi szekereket rekviráltatott, hogy gyalogságát azo
kon szállítsa tovább, majd a megtett úthoz és a csapatok előtt álló nagy 
feladathoz képest viszonylag rövid időt hagyva a pihenésre, éjfél után 2 
órakor elindult. Reggel 7 órakor ért Dévényújfaluhoz, ahol átkelt a Mor
ván. A vállalkozás előkészítésének és a menetnek igen alapos leplezésére, 
általában a tökéletes titoktartásra jellemző, hogy bár már majdnem két 
nap telt azóta, hogy a sereg elindult, az ellenség még mindig nem vett 
észre semmit. Nem is tudjuk a dolgot másként elképzelni mint úgy, hogy 
a sereg menetét Pozsony irányában erős, álló oldalvédek biztosították, me
lyek feladata nemcsak az esetleges ellenséges támadások elhárítása volt, 
de a felvonulási terület hermetikus lezárása is, aminek következtében a se
reg menetéről és stomfai éj j élezéséről semmilyen hír sem juthatott el Po
zsonyba. 

Valószínű, hogy a reggeli szürkületben végbemenő átkelés a Morván az 
ott őrködő népfelkelőket teljesen meglepte és semmilyen komoly ellenállást 
nem tanúsítottak. így a kurucoknak könnyű dolguk volt és különösebb ne
hézség nélkül érkezhettek el Schlosshofra, ahol az addig már riadozott 
reguláris császári katonaságot is szétverték. 

A vállalkozás harcászati részén nagyjából túlesve, most már csak a Mor
va mentén emelt erődök lerombolása, a foglyul ejtett felkelők fegyvereinek 
összeszedése és a zsákmány összegyűjtése volt hátra. Miután biztosra lehe
tett venni, hogy a 30—35 km-re fekvő Bécsbe és a 20—25 km-re levő Po
zsonyba a vállalkozás híre rövidesen eljut, nem késlekedhettek túlságosan 
sokat e feladatok végrehajtásával. Az időt tehát nagyon ki kellett használni 
és igen tervszerűen kellett eljárni. S hogy ez valójában így történhetett, 
annak bizonyítéka, hogy az adatok szerint a felsorolt feladatok mindegyikét 
maradéktalanul végrehajtották. Bizonyára késő délután lehetett, mire min
dennel végeztek. Károlyi, nem hagyva pihenőt a seregnek, vissza indult és 
a Stomfától délkeletre fekvő Mária-völgyre érkezve, néhány órát pihent. 
Még az éjszaka tovább indulhatott, mert hajnalban már a körülbelül 15 km-
re fekvő Récsére ért. Innen déltájban érkeztek a 20—25 km-re levő Szené
re. Ha csak a megtett utat nézzük, a vállalkozást rendkívüli teljesítmény-
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nek kell mondanunk: nem egészen három nap alatt 90—100 km-t tett meg 
a sereg és közben legfeljebb 6—8 órát pihent. A tervezést és a végrehaj
tást tekintve pedig bátran mondhatjuk harcászati bravúrnak. A vállalkozás 
hatalmas rémületet keltett Bécsben. Ordódi György így ír róla: „Bécs tájáról 
érkezvén egy ember, . . . referálja, hogy a minapi morvái actiónk annyira 
megtántorította volna az .bécsieket, hogy Leopoldstadtbul egymást tapodta 
a nép, Bécsben szaladván."88 

Markó Árpád elmarasztalja Károlyit, mert „győzelmét nem nagyon hasz
nálta ki". Nem egészen értjük, hogy mire gondol. Arra talán, hogy egészen 
Bécsig kellett volna Károlyinak előnyomulnia? Meggyőződésünk, hogy ha 
Károlyi ezt megteszi, serege egy szálig ott veszett volna. Gondoljuk meg: 
még így is szinte a csodával határos, hogy épségben visszajutott, s ha még 
két napot késik — mert ennyi kellett volna ahhoz, hogy Bécs alá jusson. 
majd visszatérjen —, egészen bizonyos, hogy elvágják visszavonulásának 
útját.89 

* 

A kép, ami elemzésünk során Bercsényi hadvezéri képességeiről kikere
kedett, láthattuk, eléggé negatív. Mindez azonban teljesen egybevág azzal, 
amit Rákóczi emlékirataiban Bercsényiről ír. Többször elmarasztalja határo
zatlanságáért, ingadozásaiért és azért a zavaráért, ami az ellenség közelé
ben rendszerint elfogta. Legtalálóbb talán az a jellemzése, amit azzal kap
csolatban ír le, hogy 1710-ben elküldte Bercsényit Lengyelországba azzal az 
ürüggyel, hogy az orosz cárral tárgyaljon. Jellemzése rövidségében is sokat 
mondó: „Küldetésének igazi oka az volt, hogy olyasfajta háborúra gondol
tam, amelyben Bercsényi, szellemének zavarosságával, gyakori fejfájásaival 
és sok más, a nagy fáradtság elviselésére képtelenné tevő alkalmatlansá
gaival csak terhemre lett volna."90 

Mindezek után akár be is fejezhetnénk tanulmányunkat, mondván: íme, 
csupán két hónap eseményeinek vizsgálata során ugyanarra az eredményre 
jutottunk, mint a szabadságharc nyolc évének személyes tapasztalatai alap
ján író Rákóczi. Vannak azonban bizonyos momentumok, amelyek arra 
késztetnek, hogy ne zárjuk le még itt vizsgálatainkat. 

Mindenekelőtt feltűnő, hogy Rákóczi „zavaros szelleműnek" mondja Ber
csényit, holott más alkalommal igen elismerően ír „éles elméjéről, érett 
ítéletéről."91 Sokkal többre tartjuk Rákóczi lélektani érzékét annál, semhogy 
egyik vagy másik jellemzésének hitelességét kétségbe vonnánk, az ellent
mondást tehát valamiképpen fel kell oldanunk. Ehhez a kulcsot, úgy vél
jük, a mondat második fele adja meg, melyben, mint láttuk, Bercsényi« „gya
kori fejfájásairól" és „sok minden más alkalmatlanságairól" van szó, melyek 

88 AR. 1. O. I. 57. O. 
89 Károlyi , amin t önéle t ra jz í rásából kitetszik, tel jesen t u d a t á b a n volt a vál la lkozás kocká

zatos vo l t ának : „Az n é m e t n e k egész ereje h á t a m meget t lévén, igyekezet t , hogy odaszorí t 
hasson , az min t hogy Már ia ta lná l nem is messze volt tü lem, de sehol sem késvén, sietség
gel men tem, és nem is érkezet t de nem is m e r t mél tóságos generá l i s Pálfi J á n o s r e á m ü tn i" . 
Károlyi: 68—69. o. —Az e lvágás veszélyéről így ír Whi twor th : „After this succès, the Rcbehs 
. . . re t i red to their ma in body, for fear of being in tercepted by the Imper ia l i s t s" . AR. 2. o. 
r. 82. o. 

90 Emlék i r a tok : 201. o. 
91 Uo. : 67. o. 
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képtelenné tették a fáradalmak elviselésére. Ezek a fáradalmak ugyanis 
a háború velejárói, a háború „stresshatásainak" eredményei, ahogyan ezt a 
modern lélektan megfogalmazza. Ez a stresshatás a mai háborúkban min
den bizonnyal más, mint régebben volt, épp ezért nem is a modern pszi
chiátria eszközeivel akarjuk megközelíteni — amire egyébként sem vállal
kozhatnánk ilyen irányú ismereteink hiányosságai miatt —, hanem a sza
badságharc korához sokkal közelebb álló Clausewitz megfigyelései alapján. 

Clausewitz, a háború természetét és a katonai vezetés lélektanát vizs
gálva, rendkívül nagy jelentőséget tulajdonított a háború különleges lég
körének, amiben a hadvezérnek döntenie kell. így ír erről egy helyen: 
„Mindaddig, amíg valaki nem látott háborút, nem tudja megérteni, hogy 
miből is állnak azok a nehézségek, melyekről mindig beszélnek és tulajdon
képpen mit kezdjen azzal a zsenialitással és lelkierővel, amit a hadvezértől 
meg szoktak követelni. Minden oly egyszerűnek tűnik ugyanis, a megkívánt 
ismeretek annyira sekélyeseknek, az összes kombinációk pedig oly jelenték
telennek látszanak, hogy hozzájuk képest a magasabb matematika legegy
szerűbb műveletei is tekintélyes tudományként hatnak. Ha azonban már 
láttunk háborút, minden érthetővé válik, bár még ebben az esetben is 
rendkívül nehéz leírni azt, ami ezt a változást előidézi, és nevén nevezni 
ezt a láthatatlan, de mindenütt érvényesülő tényezőt."92 Nagy művének „A 
háború természetéről" címet viselő első könyvében négy körülménnyel 
magyarázza a háború különleges légkörét: a háborútól elválaszthatatlan ve
széllyel, amihez a magasabb vezetőknél hozzájárul még a hatalmas felelős
ség nyomasztó terhe; a testi fáradtsággal; az ellenségről szóló hírek, általá
ban az információk bizonytalanságával; a hadsereg működéséből természet
szerűen adódó, de előre soha nem látható súrlódásokkal. Rákóczi pontosan 
arra az idegi és fizikai kifáradásra gondol, mely a felsorolt körülmények 
következtében még az ép idegzetű embernél is előbb-utóbb előáll, olyan 
gyenge idegrendszerű embert pedig, mint amilyen a jelek szerint Bercsényi 
volt, már eleve megfoszt attól a határozottságtól, állandóságtól és követke
zetességtől, ami nélkül hadvezér nem lehet meg. A nagyon is éles elméjű 
Bercsényi zavarosságát tehát ez okozta, nem pedig a logikus gondolkozásra 
való képtelenség. Bercsényi katonai ítélőképessége csupán az ellenség köz
vetlen közelében mondta fel a szolgálatot, egyébként azonban — láthattuk 
— nagyon is jól működött. Ezek szerint tehát nem intellektusával volt a 
baj, hanem jellemével? Gyáva volt? A kérdés annál is inkább jogosult, mi
vel hadvezéri működésének egy másik tanúja, Lemaire francia hadmérnök 
határozottan annak mondta.93 A dolog azonban korántsem olyan egyszerű, 
ahogyan ez a francia látta. Elsősorban is képtelenség gyávának mondani 
olyan embert, aki óriási személyi kockázatot vállalva összeesküvésben vesz 
részt és az annak nyomán kirobbanó felkelésben vezető szerepet visz. Ezen
felül pedig az állandó reguláris hadsereg kategóriáiban gondolkozó, és egyéb
ként is eléggé szűk látókörű és csak a háború belső, szakmai kérdéseiben jára
tos Lemaire láthatóan semmit sem értett meg a magyar történeti, társadalmi 

92 Clausewitz: Vom Kriege, 18. Aufl. Herausg. von W. Hallweg, Bonn, Dümmler, 1972. 261. 
o. — Clausewitz: A háborúról. Ford. Réczey F., Monoszlay Gy. bevezető tanulmányával. 
I—II. Budapest, 1961. I. 102. o. 

93 Louis Lemaire: Beszámoló mindarról, ami a magyarországi háborúban történt az 1705-ös 
hadjárat kezdetétől 1708 márciusáig. R. Tükör: II. 176—288. o. 
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valóságból. De azt sem érzékelte, hogy mi minden, milyen történeti előz
mények kellettek ahhoz, hogy Franciaország megszervezhesse állandó had
seregét és kialakítsa annak reguláris hadviselését. így azután fogalma sem 
volt azoknak az erőfeszítéseknek a nagyságáról és természetéről, amit Rá
kóczi és munkatársai a hadsereg megteremtése érdekében tettek. Ebből kö
vetkezett, hogy a kuruc hadseregben tapasztalt visszásságokról vagy egy-egy 
vesztes csatáról írt kritikái szűk szakmai szempontból helytállóak ugyan, 
egy igen lényeges ponton alapvetően hibásak, abban tudniillik, hogy e 
jelenségek okát népkarakterológiai okokkal, a magyarok „gyávaságával", 
„megbízhatatlanságával" stb. magyarázza. Nem látta meg például, hogy a 
kurucok azért estek pánikba a nyílt csatákban, mert nélkülözniük kellett 
a reguláris taktika által nyújtott lélektani támaszt. És érdekes módon 
— katonai szakértő létére — azt sem ismerte fel, hogy éppúgy, ahogyan 
a reguláris taktika és a nyugati állandó hadseregek egész rendje lélektani 
támaszt ad az egyszerű katonának, a hadsereg előírásai, szabályai és „me
tódusai" ugyanezt nyújtják a hadvezérnek.94 Ez utóbbiak révén ugyanis a 
csapatok és az alparancsnokok olyan biztonságra és pontosságra tesznek 
szert, hogy szinte automatikusan, reflexszerűen hajtják'végre a hadvezérnek 
a menetre, biztosításra, táborozásra, harcra, stb. kiadott parancsait. Ily mó
don a hadvezérnek nem kell a legapróbb részletekkel is foglalkoznia és 
figyelmét a lényeges dolgokra koncentrálhatja, ami azonkívül, hogy meg
könnyíti a vezetést, sőt a hadvezéri ténykedés lényegét, magát az elhatá
rozást is, nagy biztonságérzetet kölcsönöz. A kuruc hadsereg működéséből 
teljességgel hiányoztak ezek az automatizmusok, ezért általában minden a 
legnagyobb rendetlenségben és összevisszaságban ment végbe. Nem úgy volt, 
mint a nyugati hadseregekben, hogy a hadvezér, felállva egy jó kilátópontra, 
esetleg úgy vezette végig a csatát, hogy el sem mozdult helyéről, mert ad-
jutasai és ordonáncai útján küldött rövid parancsnokkal teljes biztonsággal 
irányíthatta hadserege működését. Rákóczi sohasem lehetett biztos benne, 
hogy azt, amit megparancsol, a hadak helyesen hajtják-e végre, épp ezért 
mindig készen kellett állnia, hogy személyesen avatkozzék be.95 Könnyen 
elképzelhető, hogy Bercsényi, ha alkalma lett volna kitanulnia a nyugati 
hadviselést és reguláris hadsereget kapott volna kezébe, azt jól elvezette 
volna, de a kuruc hadak teljességgel kiszámíthatatlan magatartása, a hamar 
eluralkodó zűrzavar, majd pánik olyan mértékben hatott érzékeny idegrend
szerére, hogy elvesztette a fejét. 

A kuruc hadsereg szervezetlensége, az előírások, szabályok és metódusok 
hiánya, illetve azok nem ismerése kihatott a parancsadási technikára is. 
Ebben az időben a harcászati és hadműveleti intézkedéseknek már eléggé 
kötött formái voltak: hangvételük tárgyszerű, hűvös, minden személyes vo
natkozást kerülő, tartalmuk pedig szigorúan megszabott. Ennek előnyeit be
látni nem nehéz: biztosították a parancsok szabatos végrehajtását, minden 
félreértést kizártak, másrészt azáltal, hogy minden személyes megnyilvá
nulást kerültek, a háború dolgait —, hogy úgy mondjuk — „tárgyiasítot
ták"; nincs szó bennük „veszélyről", „halálról" stb., hanem igen konkrétan 

94 A „ m e t ó d u s o k r a " nézve 1. Clausewitz i. m. a „ M e t o d i z m u s " c. fejezetet. 
95 Jellemző pl. erre a trencséni csata, melynél már ahhoz, hogy a hadsereg a csatarendet 

megalakítsa, személyes beavatkozásra volt szükség, a csata folyamán pedig egy veszélyes, 
bukással végződő vágtában kellett a tartalékhoz nyargalnia, hogy ellentámadásra indítsa. 
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megfogalmazott feladatokról. Nos, Bercsényi harcintézkedései inkább ma
gánlevelek, telítve személyes mozzanatokkal és érzelmi kitörésekkel, ponto
san tükrözve pillanatnyi idegállapotát. Viszont éppen ez a személyes hang
vétel az, amit egy parancsnok soha sem engedhet meg magának. Az alá
rendeltek nem szerezhetnek tudomást a parancsnok kételyeiről, bizonytalan
ságáról, főleg félelméről, mert ez mérhetetlenül fokozza a rájuk nehe
zedő, egyébként is súlyos háborús megterhelést. Ezt a hadakozás több ezer 
éves gyakorlatából leszűrt tapasztalatot Zrínyi így fogalmazta meg: „Szük
séges azért, hogy a kapitán ne reszketve és halován orcával, hanem seré
nyen, bátran mondja ki a szót, hogy azt mit nyelve mond, az orcájának 
színe meg ne hazudtolja. Vaj' ki nagy biztatás a seregnek a kapitán serény 
magaviselete, az ő homolokán látja az alatta való kinyomtatva mind a bá
torságot, s mind a félelmet."96 

Végül pedig azt sem téveszthetjük szem elől, hogy Bercsényi nemcsak 
hadvezér volt, hanem államférfi és politikus is, akinek a hadműveletek 
irányítása közben rendkívül nehéz problémákkal kellett megküzdenie. Ez 
felelősségét még inkább megnövelte és ennek nyomasztó tudata bizonyára 
nem könnyítette meg dolgát. Ugyanakkor jobban is látta a szabadságharc 
hatalmas kockázatait. Ez éppen a felvidéki hadjárat idején annál is inkább 
így lehetett, mivel tulajdonképpen semmi sem úgy történt, amint azt az 
összeesküvés folyamán itthon és a lengyelországi emigrációban tervezték:97 

a franciáktól várt pénzsegélyt nem kapták meg, a reguláris harchoz értő 
idegen zsoldosokat nem fogadhattak fel, diplomáciai szempontból pedig 
minden bizonytalan volt. Bár a népi kurucság kezdeményezése nyomán so
hasem képzelt sikereket értek el, az alapprobléma megmaradt: mi lesz, ha 
jelentős császári hadak érkeznek az országba? Schlick támadása éppen eze
ket az aggodalmakat látszott igazolni, s ha a zólyomi győzelem nyomán a 
veszély egyelőre meg is szűnt, ha valaki, akkor Bercsényi nagyon jól tud
ta, hogy mennyire hajszálon függ minden és mennyire hiányoznak a há
ború sikeres megvívásának gazdasági, politikai és diplomáciai előfeltételei. 
Az alsó vezetők minderről alig tudtak valamit; ők csak azt látták, hogy fut 
a német és nem volt más gondjuk, hogy ott vágják ahol érik. 

A felhozott enyhítő körülmények nem érintik meggyőződésünket, hogy 
Bercsényi nem született hadvezérnek. írásunk viszont talán alkalmas arra, 
hogy jelezze a Rákóczi-szabadságharc hadtörténeti kutatásának rendkívüli 
nehézségeit, melyek lényegében véve abból adódnak, hogy a katonai ese
ményekbe sokkal közvetlenebbül játszottak bele társadalmi tényezők, mint 
bármely más háborúban. Hogy ez nem túlzás, azt már Rákóczinak ez a ki
jelentése is mutatja: „Ha a legutóbbi háborúban különválaszthattam volna 
a katonaságot a néptől, könnyebben folytathattam volna azt.98 Az tehát, 
hogy Magyarországnak nem lehetett a társadalomtól szinte teljesen elkülö
nült hadsereget fenntartani, a hadtörténész számára azzal a súlyos mód
szertani következménnyel jár, hogy a katonai események vizsgálata közben 
fél szemét állandóan a társadalmon kell tartania. 

96 Vitéz Hadnagy , 23. a p h o r i s m a ; Zr ínyi Miklós h a d t u d o m á n y i m u n k á i . Budapes t , 1957. 
210—211. o. . , „ , , . . 

97 Rákóczinak és Bercsényinek a h á b o r ú megvívásá ra vonatkozó elgondolásaival a Rákóczi 
Emlékkönyv számára í r t : „A Rákóczi-összeesküvés ka tona i t e rve i " c ímű, kéz i ra tban levő t a 
n u l m á n y o m b a n foglalkozom. 

98 Emlék i r a tok : 82. o. 
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Г Е З А П Е Р Ь Е Ш 

СЕВЕРО ВЕНГЕРСКИЙ ВОЕННЫЙ П О Х О Д 
НОЯБРЯ—ДЕКАБРЯ 1703 Г О Д А 

Резюме 

В августе—сентябре 1703 года в результате рейда конницы под командованием 
блестящего наездника Очкаи, Северная Венгрия, полностью до линии реки Грона, 
попала в руки куруцов. Успеху этой операции, естественно, способствовало и то, 
что местное венгерское и словацкое население этого края оказывало вооруженную 
и прочую поддержку куруцам, а также, конечно и то, что яе оказалось здесь 
значительных кайзеровских войск. Когда же снятая с других театров военных дей
ствий кайзеровская армия под командованием генерала Шликка, насчитывавшая 
од 5000—6000 человек, выступила в контрнаступление, она 31 октября 1703 года 
нанесла решающее поражение войскам Очкаи под г. Левице; затем вновь заняла 
горно-промышленные города. 

Со стороны куруцов можно было рассчитывать лишь на три более значитель
ные армейские группы, которые участвовали бы в приостановлении наступления 
Шликка: войско Берченьи, находившееся под Эгором, 4 полка Каройи, направлен
ные в район Кечкемета против сербов, а также неизвестное по силе войско Ретэи, 
наступавшее от Мишкольца в направлении Путнока. 

Берченьи осознал, что с точки зрения объединения вышеуказанных сил и нача
ла контрнаступления жизненноважными были район Лученец—Сечени и долина 
реки Ипель. Таким образом был отдан приказ о сборе войск. Сосредоточение войск 
•после некоторых замешательств и помех было проведено 12 ноября, затем объеди
ненные войска двинулись в направлении Зволена. 

Шликк был извещен о приближении куруцов, но он настолько недооценил их 
боеспособность, что, оставив генерала Форгача с некоторыми кайзеровскими вой
сками в Зволене, сам с частью своих сил отправился в Банска Штлавница. 15 
ноября куруцы прибыли под Зволен, где разбили кайзеровские войска, а затем 
окружили город. 
Форгач, воспользовавшись неосторожностью войск куруцов, со своими войсками 
выскользнул из окружения курцов, у населенног0 пункта Привидье он °бъеди-
нился со Шликком и направился в долину реки Вах. Куруцы не преследовали 
их, таким образом, кайзеровские войска, после того, как к ним присоединился и 
генерал Рищан, без помех могли отступить назад в долине реки Вах в направ
лении Братиславы. 

В это время Каройи с частью куруцовских войск прибыл в Привидье, а Берче
ньи руководил блокадной города Эволен. После капитуляции города Берченьи 
присоединился к Каройи, и теперь они вместе направились в южном наравилении. 
Во время их продвижения авангард Каройи столкнулся с кайзеровскими войска
ми, разбил их. В ходе их преседования подошел к крепости Галгоц и захватил 
её. На другом берегу реки Вах находившаяся на одной широте с крепостью кай
зеровская армия, услышав весть об этом, «ачала паническое отступление. 

После этого Каройи продвигался в направлении города Трнава, а Берченьи — 
курсом на Семпте. Несмотря на то, что в ходе этого продолжалось завоевание 
края, однако столь динамичные до сих пор операции замедлились, затем приостано
вились, так как куруцы не могли уже вызваться на то, чтобы начать наступление 
против Братиславы. Вместо этого они совершали опустошительные набеги в Мо
равии. 

Положение стало настолько серьезным с точки зрения кайзеровской армии, что 
необходимо было самому Евгению Савойскому идти- в Братиславу, чтобы отстра-
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нив от команды Шликка, реорганизовать войска, а также начать укрепление рубе
жа Морбы. Чтобы не дать передышку кайзеровским войскам, он был согласен 
приступить к переговорам с куруцами. 

После этого куруцы овладели и Чаллокёзем, а Каройи — в весьма хорошо орга
низованной операции — прорвал у Мархегга оборонительный рубеж вдоль реки 
Мо рвы. Разоружил стоявшее там войско, разрушил укрепления и с богатыми тро
феями возвратился назад. Это произошло в поселдние дни декабря. 
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GEZA PERJES 

DER OBERUNGARISCHE FELDZUG IM NOVEMBER—DEZEMBER 1705 

Resümee 

Im August-September 1703 gelangte infolge der glänzenden Kriegstaten der Ka
vallerie Ocskays Oberungarn bis an den Fluß Garam (Gran) in die Hände der 
Kurutzen. An diesem Erfolg hatte natürlich der Umstand großen Anteil, daß die 
magyarische und slowakische Bevölkerung dieser Gegend die Kurutzen mit Waf
fen und auf viele sonstige Art und Weise unterstützte, und freilich auch der Um-

. stand, daß es dort keine beträchtlichere kaiserlichen Kräfte gab. Als aber das 
von anderen Fronten abgezogene und etwa 5—6000 Mann zählende kaiserliche 
Heer unter dem Befehl des Generals Schlick zum Gegenangriff überging, fügte es 
bei der Stadt Leva den Truppen Ocskays am 31. Oktober eine entscheidende Nie
derlage bei, und hat dann die Bergstädte rückerobert. 

Von Seiten der Kurutzen'kamen drei Heeresgruppen in Betracht, um den Ang
riff Schlicks zum Stehen zu bringen: das bei Eger (Erlau) liegende Heer Bercse-
nyis, die in der Gegend von Keeskemet gegen die Raitzen angesetzten 4 Regimenter 
Kärolyis, sowie ein Heer Retheys unbekannter Stärke, das aus dem Raum Miskolc 
in Richtung gegen Putnok im Vordringen war. 

Bercsenyi erkannte, daß vom Gesichtspunkt der Konzentrierung der erwähnten 
Heere und dem Beginn des Gegenangriffs die Gegend von Losonc—Szecseny und 
im allgemeinen das Tal der Ipoly (Eipel) von entscheidender Wichtigkeit sind. Er 
hat also angeordnet, daß sich die Heere hier sammeln. Nach kleineren und grö
ßeren Schwierigkeiten erfolgte die Konzentrierung am 12. November und die ve
reinten Truppen begannen dann den Marsch auf Zölyom (Altsohl). 

Schlick erhielt zwar Nachricht vom Anrücken der Kurutzen, unterschätzte aber 
die Schlagkraft derselben so sehr, daß er General Forgäch mit gewissen kaiser
lichen Kräften in Zölyom zurückließ und selbst mit einem Teil der Kräfte in 
Richtung Selmecbänya (Schemnitz) vordrang. Die Kurutzen waren am 15. No
vember bei Zölyom angelangt, schlugen die Kaiserlichen und haben dann die 
Stadt umzingelt. 

Forgäch nutzte die Unachtsamkeit der Kurutzen aus, entschlüpfte mit seinen 
Truppen dem umfassenden Ring der Kurutzen, vereinigte sich bei Privigye mit 
den Truppen Schlicks und sie marschierten dann ins Waagital. Die Kurutzen ha
ben sie nicht verfolgt, so konnten sich die Kaiserlichen, denen sich auch General 
Ritschan mit seinen Truppen angeschlossen hatte, im Waagtal ungehindert in 
Richtung Pressburg zurückziehen. 

Inzwischen ist Kärolyi mit einem Teil des Kurutzenheeres bei Privigye einget
roffen und Bercsenyi führte die Blockade Zölyoms. Nachdem diese Stadt kapituli
ert hat, schloß sich Bercsenyi Kärolyi an, und nun drangen sie vereint gegen Sü
den vor. Bei diesem Vordringen stieß die Vorhut Kärolyis auf kaiserliche Kräfte, 
zerschlug diese und gelangte bei Verfolgung derselben bis Galgöc, und hat dann 
diese Festung selbst eingenommen. Das auf der anderen Seit der Waag in gleichen 



Höhe liegende kaiserliche Heer hat, nachdem es von den Erfolgen der Kurutzen 
Nachricht erhielt, den Rückzug panikartig fortgesetzt. 

Nachher sind Károlyi in Richtung Nagyszombat (Tyrnau) und Bercsényi in 
Richtung Sempte vorgedrungen. Obzwar inzwischen die Unterwerfung der Um
gegend fortgesetzt wurde, haben sich die bis dahin dynamischen Operationen ver
langsamt, kamen dann sogar zum Stillstand, denn die Kurutzen konnten nicht 
den Versuch unternehmen, Pressburg anzugreifen, statt dessen haben sie ver
heerende Streifzüge in Mähren durchgeführt. 

Die Lage ist vom Gesichtspunkt der Kaiserlichen so schwierig geworden, daß 
sich Eugen von Savoyen selbst nach Pressburg begeben mußte, um Schlick ab
zulösen, die Truppen neu zu organisieren, sowie die Befestigung der Marchlinie 
einzuleiten. Um den kaiserlichen Truppen eine Atempause zu verschaffen, war er 
sogar geneigt, mit den Kurutzen Verhandlungen einzuleiten. 

Die Truppen der Kurutzen haben sich dann auch der Csallóköz (Schüttinsel) 
bemächtigt und Károlyi hat — im Laufe eines wohlorganisierten Unternehmens 
— bei Marchegg die Marchlinie durchbrochen. Er hat das dortige Militär ent
waffnet, die Befestigungen geschleift und ist mit reichen Beute zurückgekehrt 
Dies geschah in den letzten Tagen des Monats Dezember. 
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