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E L Ő S Z Ó . 

E d e r é k és érdekes kis monographia bir 

annyi belbecscsel, hogy bá t ran , minden 

előszó és ajánlat nélkül megjelenhel-

nék. Tárgyáná l és unnak ügyes fel

dolgozásánál fogva önmagát ajánlja. S ha 

még is szerző felhívásának engedve teszem 

azt, nincs annak m á s oka, mint az, hogy 

kiadására szerző ösz tönzésemre vál lalkozott : 

s igy bizonyos tekintetben osz tá lyosa vagyok 

a felelősségnek, hogy az monographiá ink 

számá t egygyel szaporít ja. 

S ebben s z í v e s e n osztozom vele. 

Most midőn Buda visszafoglalásának 

kél százados évfordulóját készülünk megülni , 

e kis dolgozatnak n a p i é r d e k e is v a n : 



minden esemény, mely azzal aká r mint előz

mény, akár mint e redmény, összefüggésben 

áll, jobban érdekelheti a közönséget . A zentai 

csata pedig a hosszú , 16 éves h á b o r ú n a k 

zárkövét képezi Utolsó volt a küzde lmek 

sorában s a karlovitzi békét e redményezé . 

A z idegen történetirók rendesen kicsiny-

leni szokták a részvétel ér tékét , melylyel 

Magyarország a felszabaditási háború terhé-

ben osztozott. Még a nagyobb szabású mun

kák sem mentek e hibától, daczára a be

ható ku ta tásoknak , melyeket azok szerzői 

újabb és ujabb forrásanyagok l é t r ehozása 

körül tellek. Ezekből pedig korán t sem az 

általuk felmutatott e redmény jön k i : csak 

egyoldalú felhasználásuk állal juthatni ha

sonló conclusiókra Örömmel fogadhalunk 

t e h á t minden oly munká t , mely részvétün

ket e világfontosságu e seményekben n e k ü n k 

— s az igazságnak — kedvezőbb szempont

ból veszi bírálat alá. 

Abban az időben senki sem kételke

dett a tétel i gazságában , hogy Magyarország 

felszabadítása a török iga alól — európai 



érdek. Lengyel és Németország felett a bi

zonyta lanság Damocles kardja függött attól 

fogva, hogy Buda elesett, — s e fenyege

tés tényleg a zentai csata napján s zűn t meg 

létezni. Érdemes volt hát azzal beha tóbban 

foglalkozni, kivált oly embernek, mint s ze rző , 

ki a helyszínéhez közel lakva, ennek pon

tos ismerete által a jelentéseket, úgy szólva, 

localizálni képes. 

E monographia megírásának eszméjére 

szerző egy nagyobb m u n k á r a telt t a n u l m á 

nyai közben jutott. Ő t. i . Zenta monogra-

phiájára gyűjti az adatokat. Egy ilyen világra 

ha tó eseményre kutatva a forrásokat, mé

lyebb bepillantást kellé magának szereznie 

azokra a dolgokra, melyek magával a csa

tával összefüggenek anélkül, hogy tulajdon

kép Zenta monographiá jára t a r toznának . 

Ez, ha jól tudom, e munka keletkezé

sének tör téne te : s mint ilyent is ö römmel 

fogadhaljuk. Úgy szólva egy más ik , nagyobb 

m u n k á n a k előhírnöke, s ahoz legjobb aján

lat e derék t anu lmány . A siker, melyet — 



hisszük — ezzel el fog érni, szolgáljon ösz-

tönül annak folytatására s bevégzésére. 

Budapest, 1884. november 25. 

SZILÁGYI SÁNDOR. 



I . 

A zentai csata előzményei. 

A X V I I . század folyamán hazánk terüle te 
oly események színtere volt, melyek míg 
egyrészt az osztrák-magyar és a török 
birodalmak közti élethalálharczot egyik, 

vagy másik fél részére döntendet ték el, addig 
az európai po lgárosodásnak keletre vezető 
utait kezdek egyengetni, minek folytán kelet 
E u r ó p a culturai regenerálásának alapja meg 
lőn vetve. E század a » keresz ténység örökös 
ellene« hata lmának hanyat lását s ezzel szem
ben az osztrák birodalom emelkedésé t je löl i ; 
vagyis azon korszakot foglalja magában, mely 
szakadatlan lánczolata az osztrák fegyverek 
által kivívott s politikailag ugy, mint hadtör-
téneti leg is legfontosabb hadi tényeknek. A 
tö rök birodalom, mely csaknem négy száza
don á t folyton a t ámadó szerepét vitte Euró
pával szemben, ekkor kénytelen először a 
v é d ő szerepére vállalkozni és egyszersmind 
ez jelzi kezdetét ama retrogressiv iránynak, 
mely e birodalom fokonkénti a p a d á s á n a k 
mind e mai napig alapját képezi. Újjászüle
tésé t jelzi vég re e kor a Balkán félsziget szá-



zadokon át nyomtalanul elveszettnek hitt né
peinek, melyek et től fogva több-kevesebb 
szerencsével megkezdték függetlenségi álla
potuk kiküzdésének nagy munkáját, mi az az 
ó t a lefolyt idők folyamán immár befejezé
séhez közeleg;. 

E u r ó p a X V I I - i k századbeli helyzete a 
vallási és politikai áramlatok hatása alatt 
felette vál tozatos képe t nyújtott. A refor-
matio és az ellenreformatio éles ellentétei 
ezen század első felében vivtak e földrész szi
vében halálos tusát, mely végre is a westpháli 
békében a lelki ismeretszabadság diadalraju
tásával szerencsés befejezést nyert. Az euró
pai súlyegyen eszméje ekkor lép először hatá-
rozottab alakban e lő t é rbe ; Svédország ekkor 
emelkedik nagyhatalmi állásra és Sveicz 
önállósága nemzetközileg ekkor biztositta-
tott. Hollandia és Anglia is ép ez idétt tör t 
lándzsát a tengeri kereskedelem birtoka fe-
lett s Cromwellnak sikerült azt nemzete szá
mára — bár nagy áron — megszerezni. X I V . 
Lajos e század második felében viseli ama 
hosszas t ámadó háborúkat , melyek bár az 
állam összes jövedelmei t fölemészték, mégis 
dicsfényt vetnek a franczia fegyverekre s a 
harczok zajában is a tudomány fejlődésének, 
az emelkedettebb szellem s az uj stratégiai 
elvek hirdetői és terjesztői lesznek. Német
ország a 30 éves háború alatt bármenynyire 
letaroltatott is, e század közepén már újult 
e rővel emelkedék k i sebeiből, s érdekei t 
úgy a Rajna, mint a Duna mentén egyaránt 



védeni, sőt e lőbbre vinni törekedet t . Az 
osztrák birodalomban, melynek fejei a né
met császári koronát e korban már állan
dóan viselik, a magyarországi viszonyok azok 
ezidétt, mik a fejedelem s a rendek figyel
mét a közép európai ügyektől mindinkább 
elvonni kezdik, sőt u tóbb egészen le is kö
tik. Magyarország provinciális érdekeivel a 
nyugaton csaknem egészen elfoglalt bécsi 
udvar felette keveset tö rődöt t mindez ideig, 
s a török elleni t ámadó háborúra nem is 
gondolva, folyton a status ante quo álla
po tá t igyekezett m é g évi adó fizetése által 
is fentartani s biztosítani. Még azon szerző
dések daczára is, mint minők a zsítva-
toroki és a szőnyi, — melyekben először je
lenik meg az osztrák birodalom egyenrangú 
szerződő fél gyanánt a törökkel szemben — 
a szultánok praeponderantiája tetemesen na
gyobb a század első felében Magyarorszá
gon az osztrák-magyar fejedelmekénél. Csak 
midőn a vallási háborúk harczi zaja elné
mult, s midőn ennek folytán Németország s 
Ausztria újból szabadon lélegzhetett ; midőn 
az erdélyi fejedelmek török ba rá t ságo t ke
reső tagjainak sora öreg Rákóczy György
ben megszakadt: ekkor, tehát I . Lipót trónra
léptétől kezdődtek ama mozgalmak, melyek 
a töröknek Magyarországból való kiszorítása 
— s a már csaknem másfél század ó ta fél
hold uralma alatt levő területek visszafoglalá
sának gondolatá t felkeltették. 

I . L ipót császár és király kétségkívül 



megérdemli a korának tör ténésze által reá
ruházott >nagy« nevet, ha az uralma alatt 
végbemen t soknemű s kihatásaiban mind e 
mai napig érezhető események halmazát te
kintjük. 1) A XVII - ik század második fele 
oly korszak az osztrák-magyar birodalom 
tör ténetében, melyhez foghatót akár az ese
mények száma, akár politikai fontosságára 
nézve sem előbb, sem u tóbb nem találunk. 
Fájdalom azonban, hogy a tör ténet Ítélő
széke nem mentheti fel e »nagy« korszak 
szereplőit bizonyos keserű vádak alól; saj
nos, hogy a magyar nemzet nem tekintheti 
e kort egyszersmind alkotmányos szabad
sága korának; hanem hasonló helyzetben 
érezte magát , mint a setét éjt felváltó haj
nal pitymállásakor út ra készülő hajós, kit 
mig a keleten felkelő nap rózsái csalogat
nak a tengerre, addig a távol zugában fel
tünedező fekete pontok aggodalommal s fé
lelemmel töl tenek el. Lipót kora Magyar
ország felszabadításának korá t jelzi a törté
nelemben, s mint ilyen — minden más kö
rülményektől eltekintve — valóban nagy
szerű időszakát alkotja honi multunknak. 

A török birodalom erkölcsi hanyatlása 
s az egyesitett osztrák-német országok fo
konkénti emelkedése már a X V I I - i k század 
elején érezhető volt, midőn az 1606. évi 
zsitvatoroki békében először mondott le a 

') Fr, Wagner: Hist. Leopoldi Magni Caesarin 
Augusti. Aug. Vindelicorum 1719, Part I—II. 1731, 



szultán az évi adó követelésének jogáról , 
és midőn a békesség szerető hajlam állan
dóbbnak először mutatkozott. Az osztrák 
fejedelmek, bár tudták, hogy Konstantinápoly
ban már többé nem Szulejmánok és Sze-
limek székelnek, mégis mindaddig kés tek a 
háborúra okot szolgáltatni, mig nyugat Euró
pában vitális érdekeik a kellő megoldás t 
nem nyerték. Lipót császár érezte magá t 
először hivatottnak, ha nem is közvetlen, 
de legalább közvetet t úton avatkozni a tö
rök ügyeibe a szerencsétlenné lett ifjabb 
Rákóczy György erdélyi fejedelem halála 
u tán bekövetkeze t t zavarok alkalmából. A 
török szultán, bármenynyire érezte is elődei 
egykori erejének csökkenését , traditionalis 
gőgge l lépet t fel az osztrák befolyás ellen 
Erdé ly ügyeit illetőleg; és midőn a nagyra 
nő t t német hatalom nem látszott már t ö b b é 
megreszket te the tőnek egy-egy szultáni üze
net á l ta l : akkor újból meg kellett kezdőd
nie ama harcznak, mely előbb-utóbb döntő 
befolyású leendett mindkét birodalom sor
sára, s mely állandólag mondandott í téletet 
amaz Eris alma, Magyarország birtoka felett 

Ez volt az u. n. 16 éves tö rök hábo
rú t megelőző hadimozgalmaknak kezdete, 
melyek tör ténetünk lapjain mindig emléke
zetes s politikai következményeikben kiszá-
mithatlan e redményeke t hoztak napfényre. 
A magyarországi török uralom bukásának 
kora ez. Az osztrák-német hatalmasságnak 
sikerülvén az 1662. és 1683. évek közti 



időszakban Erdélyt , a magyar függetlenség 
ez egyetlen sarkpontját uralma alá keríteni, 
ez által mig egyrészt a további hódi tások 
biztos alapja meg lőn vetve, addig a még 
mindig kényes természetű támadásra a tö
rök egyenesen provokálva lett. Eleddig Er
dély volt az, melynek birtoklásától látszott 
függni, s valóban függött is, a Magyarország 
feletti uralom, és éppen ezért e t a r tomány 
volt folyton czélpontja úgy a német, mint 
a tö rök terjeszkedési vágy törekvéseinek. Zá
polya János halálától e korig csaknem más
fél század mult el, de a politika érdekei 
m é g most is azt sugalták, hogy Erdé ly bir
toka fogja eldönteni Magyarország sorsát . 
Mint 150 évvel e lőbb I . Ferdinánd, úgy 
most Lipót is Erdély bir tokára törekedet t , 
s e politikai következe tesség most már meg-
t e rmé hasznos gyümölcseit, mert e kisded tar
tomány az Apafyak uralma idején (1664— 
1691.) csakugyan osztrák uralom alá ju
tott. 

A szultánok, bá r Erdély suzerain tar tomá
nyuk volt ez időben, mégis az osztrák kor
mánynak e ta r tomány ügyeibe való avatkozá
sát tűrni egyáltalán nem akar t ák ; és innen volt, 
hogy az ifjabb Rákóczy György halála után 
fellépett Kemény János t ámoga tásá t is ha
tározot t békeszegésnek tekintvén a porta, 
nem is kése t t tiltakozásával s bizonyos kö
veteléseivel legott fellépni. Lipót ko rmánya 
már e lég erősnek érzé magá t a törökkel való 
daczolásra, és igy az általa követe l t feltété-



lek teljesítését megtagadta, mire 1662-ben 
a nagyvezér a támadás t megkezdte. A 
szent-gotthardi ütközet első nagyobb csorba 
volt a török fegyvereken, mintegy vé
res előjáték a nem sokkal u tóbb megkez
dődöt t hosszas küzdelmekhez. Az ezt kö
vető vasvári béke (1662. aug. 10.) azon-
ban tanusitá, miszerint a porta praepon-
derantiája hazánkban m é g mindig nem hi
ányzott. Erdé ly semlegessége e békében 
kimondatván, Lipót császár a most b e k ö 
vetkezett béké t Magyarorszárnak saját ma
ga- és tanácsosainak intentioja szerinti pro-
vincialisátiojára iparkodott felhasználni, el
törölvén a függetlenség ama látszatát is, 
melyet a nemzet anynyi századok súlya 
alatt eddig megtartani k é p e s volt. E kor
szak a nyomasztó önkényt hozta e hazára, 
de az általa a nemzetben felkeltett reactio 
hatalmas basisává lett a csakhamar meg
kezdődöt t felszabaditási háborúknak. Tiz év 
múlva, hogy a Wesselényi-féle mozgalom 
vérében fojtatott el, Thökö ly Imre áll
ván az e légedet lenek élére, az erdélyi fe
jedelmek példájára szintén a törökhöz for
dult segélyért, s a szultán ha valaha, úgy 
most bizonyára készséggel ajánlotta fel kar
já t a felkelő magyaroknak. 

így kezdődöt t 1683-ban a török és osz
trák birodalom közti hosszas végtusa, melyet 
miután annak bővebb i ecsetelése tárgyunk 
szük keretén kivül esik, ez úttal csak rövi
den érintünk. Bécsnek felmentése után a csá-



szári seregek diadalmasan nyomultak elő Ma
gyarországnak török birta területein. A dunai 
fontos várak, mint Esztergom, Érsekújvár, 
Visegrád, Buda, Eszék és Pé te rvárad csak
hamar elestek, úgy, hogy 1687-ben már a 
Duna ké t oldalán levő, valamint a Száva és 
Dráva közti részek j o b b á r a császári birtokba 
ke rü l t ek ; Erdé ly pedig éppen ez évben ra
katott meg őrséggel. A következő években 
a német hadak Szerbiát s Bosznia nagy ré
szét visszafoglalták, és bár Strasser császári 
vezérnek Szerbiában tör tént leveretése s 
Thökölynek Erdé lybe törése folytán egy rö
vid időre kétessé lettek az e vidékeken ki
vívott e r edmények ; mégis az 169i-iki zalán-
kemeni ütközet a török minden erő lködésé t 
meghiúsitá. I I . Musztafa szultán tehát 1695-
ben, a szenvedett veszteségeket kiköszörü
lendő, személyesen vezete hadat hazánkba, 
de azon eredmény elérése után, hogy Ve
terani t ábornokot hadastól levágta, kénysze
rítve érzé magát nagyobb készületek téte
lére és igy a hadjáratok elnapolására. 

Németország és igy az osztrák-magyar 
monarchia érdekeit e század második felé
ben — mint már említők, — X I V . Lajos 
nagy mérvben veszélyezteté, minek folytán 
a birodalom ereje megoszlott, s a tö rök 
t ámadások visszaverése a 90-es években 
nem kevés gondot adott az intéző körök
nek. A francziák kitűnő hadiszervezete ma
gas fölényt biztosított X I V . Lajosnak Lipót 
császár és szövetségeseivel folytatott har-



czaiban, s főleg az 1688-ban kitört pfalzi 
háború a császári fegyverekre nézve egé
szen kedvezőtlenül folyt.. A császári seregek 
jó része it t és a Rajna felsőbb vonalán 
volt kénytelen állomásozni, minek folytán 
a Duna-vidék védelmi ál lapota ál talában 
tetemesen csökkent. I I . Musztafa — főleg 
mivel Thököly t X I V . Lajos is támogat ta , — 
nem is kése t t a reá nézve kedvező helyzet 
kizsákmányolását megkisérleni. Ennek foly
tán inditá mindjárt t rónralépte után azon, 
imént már emiitett, nem dicstelen hadjáratát, 
melyben a császári seregen lényeges csor
bá t ejtett. A következő 1696. évben pedig 
midőn a császári főhadvezér, Frigyes Á g o s t 
aug. elején Temesvá r os t romára ment, e ré
szek védelmére a szultán újból megjelent 
hadával, s bár egy heves ütközetben össze-
méré fegyverét az osztrákéval, T e m e s v á r 
felmentésénél többe t el nem érhetett . Fri
gyes Ágost , k i már ekkor inkább a lengyel 
királysággal, mintsem az osztrák fővezérlet
tel törődöt t , a seregek vezérletét Capra rá ra 
bizva, nem sokára Bécsbe távozott , mire 
egy részt a harczoló felek készületlensége, 
m á s részt a tél közelgése folytán a háború 
folyása megszakadván, a fegyverszünet ön
ként beállott. 

A császár hadereje ez idétt a néme t 
birodalmi és a magyarországi zsoldosokból , 
valamint bizonyos önkéntes és milic csapa
tokból állott, miután a magyar insurgens ne« 
mesí hadak összehivása egészen k i ment 



IO 

volt divatból. A császári hadsereg ennélfogva 
a különböző nemzetiségű harczosok óriási 
conglomeratiója vala, mert abban spanyol, 
olasz, francia, német, szász, brandenburgi, 
cseh, horvát , szerb, oláh, magyar stb. ere
detű egyének teljesítek a szolgálatot. Az 
1696. évben a hadsereg tényleges ál lománya 
36 gyalog, 19 nehéz lovas, 12 dragonyos 
és 3 huszár ezredből, vagyis összesen 88795 
emberbő l állt, melyből a Rajna vonalán 
18600, Spanyolhonban 3600, Magyarorszá
gon 10200 s végre Erdé lyben 19008 ember 
állomásozott. A Magyarországban levő ha
dak kiegészítésére szolgált néhány vár hely
őr sége és a határőrvidékek subsidiumai, me
lyek ez év végén összesen körülbelül 50000-
nyi hadat tettek k i a tüzérség nélkül. A 
magyarországi mozgó tüzérség (Feldartillerie) 
csak 82 ágyúval s ennek megfelelő szerel
vényekkel rendelkezett.2) Ez egyszerű adatok 
mutatják, hogy a császári haderő a hosszas 
háborúk folytán mennyire apadóban volt, s 
ha tudjuk, hogy az állampénztár is mennyire 
kiürült, úgy elképzelhetni, miszerint egy na
gyobb hadjárat beköve tkezése ese tén az 
állam felette szorult helyzetbe juthatott. 

A hadak csekély száma- és az állami 
kincstár szorult helyzetéből e redő nehézsé
geket csak növelte ama körülmény, hogy 

s) Feldziiye den Prímen Eiitjen von 8avoye.11. 
II. liaiul. 2(i—27. liearbttitet von Muriz Edleíi von 
Anyeli etc. Wien 18'70. 

http://8avoye.11


oly hadvezérek, mint lothríngeni Károly és 
bádeni Lajos után a birodalmi seregek élére 
nem jutot t alkalmas s a hadjáratokat az 
e lődök szellemében vezető férfiú. Frigyes 
Á g o s t szász választófejedelem vitte ezidétt 
a főparancsnokságot , de bár tehetségét tőle 
elvitatni nem lehet, mégis magatar tása s a 
harcztéren vit t eddigi szerepe folytán az 
udvart nagy reményekre éppen nem jogo
sította. 

I ly viszonyok közt Lipót császár a tö
rök újabb készülődéseinek hírére mindenek
előtt régi szövetségeseihez fordult. Midőn a 
császár az 1662-iki hadjárathoz fogott, fél 
E u r ó p a fejedelmei állottak oldala mellett; 
Franczia-, Orosz-, Lengyelországok, t ovábbá 
Velencze segélyezték szóval, pénzzel vagy 
fegyverrel, a német és magyarországi tete
mes haderőn kívül. A franczia háborúk óta 
azonban X I V . Lajos nem csak nem segé
lyezte többé , de sőt Thököly t ámoga tása által 
kétszeres bajba keverte. A császár régi szö
vetségeseinek többi tagja pedig most ép
penséggel kevéssé mozdíthat ta elő biro
dalmának érdekeit. Ugyanis a lengyelek sa
já t határaikat is alig védhet ték kellőleg az 
esetleges be törések ellen; Oroszország feje, 
Nagy Pé te r reformjaival volt elfoglalva, Ve
lencze pedig, mely állam móreai birtokaiban 
küzdöt t a mozlimek ellen, nagyobb sikert 
aratni képes nem volt. Ennek folytán a csá
szár újabbi felhívásának csak Orosz ország 
engedett, s vele a kölcsönös véd- és dacz-



szövetség a köve tkező 1697. évi febr. 8-án 
kö t t e t e t t meg.3) 

Mialatt Lipót ekkép készült a gyanit-
hatólag közeli háborúra, addig I I . Musztafa 
sem állott tétlenül. Bár a török birodalom 
hadi ereje a lefolyt háborúkban óriási vesz
t e ségeke t szenvedt, mindazáltal lázas tevé
kenységgel fogtak egy nagyobb hadsereg 
toborzásához. Rövid idő alatt egy körülbe-
lől 150000 emberből álló had verődöt t ösz-
sze, mint mindig, úgy ekkor is tetemes tü
zérséggel. A szultán a tavasz nyiltával sze
mélyesen volt vezetendő a hadjáratot , miért 
is már a tél és tavasz folyamán Drinápol és 
Sophia köré gyülekezett a sereg. 

3) Feldz. des Pr. Eugen v. Sav. II. B. 10. S. 



I I . 

A c s a t a . 

^I^f'z 1697-ik év az it t vázolt helyzetben ta-
<ŝ  lálta a ké t birodalmat. A török az előző 

J években visszafoglalván Szerbiát és 
Bosznia elvesztett részeit, sőt I I . Musz-

tafa az 1695. évi hadjáratában az al Duna s az 
egykori szörémmegyei részeket is b i r tokába 
kerítvén, e körülmény a beköve tkező t ámadó 
háborúnak minden esetre kedvező básist 
adott a szultán hadainak; s ha tekintetbe 
vesszük, hogy azon dunai várak, melyek né
met kézben voltak, a visszafoglalás alkalmá
val történt megrongál ta tásuk folytán hadá
szati fontosságukat úgy szólva teljesen el
veszitek, úgy bizonyára nem alaptalan azon 
irók nézete, kik azt állítják, hogy a tö rökök 
stratégiai helyzete ez évben sokkal előnyö-
sebb volt az osztrákokénál. 

Az 1696—7. évek közti szakadatlanul 
kemény tél nem engedé , hogy a hadjáratok 
kora tavaszszal megkezdessenek, minek foly
tán a szultán drinápoli táborához csak 
május 6-án ment. Az osztrákok — úgy lát
szik — a török késedelmezése által némi-



l e g félrevezetve, nagyobb hadjáratra ez év
b e n már nem számítottak, sőt minthogy régi 
szövetségesök, Velencze, Moreába a háborút 
kellő erélylyel folytatta, Lipót és környezete 
Musztafa késői táborbaszállását a velenczeiek 
ellen irányulandónak hitte. Csak igy lehet 
megfejteni, hogy a bécsi udvari hadi tanács 
csak május hó folyamán kezd a háború ter
veinek megállapításához, s hogy az ezen 
tekintetben való végelhatározás is csak má
jus 24-én jö t t lé tre . A haditanács által ekkor 
megállapí tot t terv ér te lmében a fősereg jú
nius folyamán Mohács és Vörösmar t körül 
vol t öszpontositandó, hogy a távolabbi téli 
szállásokról szintén behívott hadakkal a Duna 
túlsó partján Kollutnál egyesüljön. A had
művele tek czélja egyelőre Pé te rvárad fede
zése s az ellenség mozdulatainak figyelem
mel való k i sérésében állapittatván meg.4) 

Lipót császár s kormányköre ez időben 
sajátos helyzetben volt. A közelmúlt évek
ben a legnagyobb szereppel biró államfér
fiak, mint Lobkowic és Caraffa rútul visszaél
vén a császár által saját személyük és po
litikai működésök iránt viseltetett bizalom
mal, bármily széleskörű t evékenysége t fej
tettek is k i , erkölcsi bukásukat k i nem ke
rülhették. X I V . Lajos vesztegetési politikája 
Lobkowicot is zsoldosává alacsonyitotta ép 
úgy, mint a németországi fejedelmek j ó ré
szét. A császár ennek folytán nyugaton nem-

*) Feldsüge d. Pr, Eugen. II. B. 24. 8. 



csak sikeresen nem működhetet t , de saját 
birodalma belső érdekei mindinkább bonyo-
lodo t t abbá lettek. Szigorú absolutistikus tö 
rekvései t j ó részben siker koronázta, s ebben 
tanácsosai teljes erővel segítették, mint azt 
főleg a magyarországi események igazolják. 
Az oly hosszas uralom, minő I . Lipót csá
száré volt, nemcsak események, de embe
rek tekintetében is vál tozatos lehetett. Az 
óriási birodalom s annak keleten és nyuga
ton folytatott harczai so rompóba hívtak min
den politikai s hadvezéri tehetséget , s alkal
mat nyújtottak a kor embereinek tevékeny
ségűk kifejtésére. É s valóban azt látjuk, 
hogy valamint X I V . Lajos hatalmas trónját 
a tehetséges államférfiak és hadvezérek kör
nyezek, úgy Lipót császár udvara is telve 
vol t a tehetséges férfiakkal; bá r őt nem 
jel lemzé azon rendkívül finom tapintatosság, 
melylyel ama nagy vetélytársa, a francziák 
mindenható királya, embereinek megválasz
tásában dicsekedhetett. Lipót uralmának 
utolsó lustruma sem szűkölködött politikai 
és hadvezéri képzet tségű egyénekben, de a 
hadvezérlet ez idétt nem volt szerencsés ke
zekben. Frigyes Ágos t 1695. aug. havától 
viselé a fővezéri pálczát, de azt inkább szo
rultság, mintsem érdemei folytán nyerte. Az 
udvar bizalommal nem is igen viseltetett 
irányában, és pedig úgy látszik annálkevésbé, 
mivel a megfeneklett pénzügyi helyzet közt 
is folyton a hadsereg fizetését sürget te . Sok
kal nagyobb tekintélye volt az udvari hadi 



tanács elnökének gr. Starhenberg Rüdiger-
és unokates tvére gr. Starhenberg Quidó tá
borszernagynak, kit a Bécs megmentése kö
rül szerzett érdemei s kétségkívül jeles 
katonai tehetsége legjobban ajánlottak. A 
császári t áborkar egyes tagjai, mint Eugen 
hg, Heister gróf, Commercy Károly hg, Ra-
butin-Bussy és Auersperg grófok, végre 
Vaudemont hg, szintén európai miveltségű 
hadvezérek s az uralkodóház érdekeit szi
vükön hordó, lelkes férfiak valának. 

1691. évtől kezdve egész ezen évig a 
birodalmi seregek összműködése szünetelt, s 
mig a fővezér nyugaton harczolt, addig Bosz
niában gr. Auersperg operált, E rdé lyben pe
dig gr. Rabutin véd te a császár érdekeit. A 
szorosan vett Magyarország területén álló 
hadak vezérlete Commercy hgre volt bízva. 
Magyarország azon időtől fogva, mióta az 
anynyira fontos dunai várak a töröktő l visz-
szafoglaltattak, aránylag nem volt nagyszámú 
hadsereg által megszállva, bá r Thököly nem 
szűnt meg a török támogatása mellett a fel
kelés zászlaját lobogtatni. Az ország aulicus 
érzelmű főurai és lakosai, talán hazafiságuk 
rovásá ra is, kellő méltánylattal viseltettek a 
német fegyverek által felmutatott haditények 
iránt, és Lipót császárban az ország felsza
badítóját szeret ték üdvözölni. De az Erdély 
bekebelezését ellenző s a nemzet alkotmá
nyának nehéz sérelmeit tűrni nem tudó elé
gedetlenek Lipót császárt és kormányá t mél
tán kisérék félénk szemekkel, s ezek keble-



ben a felszabaditási háború sikeréből folyó 
örömet, a fenyegető e lnyomatás tóü félelem 
zavarta meg, miért is m é g mindig Thökö ly 
hívének vallák magokat. Thökö ly t ekkoriban 
a szultán oldalánál találjuk, minthogy az 1691-
ik i erdélyi expeditiója után fellépésével sikert 
csak a szultán győzelmes előnyomulása ese
tén remélhete t t elérni; most míg egy részt 
párthiveit csak a távolból igazgatta, addig 
a szultán táborkarának , mint egyik tekinté
lyes tagja s a nagyúr tanácsadójaként sze
repelt. Hogy Thököly az 1697. évi hadjárat 
útját előre egyengeté , kitűnt a Tokaj körüli, 
lázadás ki töréséből , mely ha ekkor hirtelen 
el nem nyomatik, talán más kimenetelt é r 
az ez évi háború. 

I I . Musztafa szultán, mint emiitők, má
jus elején Drinápolnál táborozott , honnan jú
nius 17-én indul k i a Sophia körüli seregek
kel való csatlakozás vége t t ; ide j u l 4 én 
megérkezve , t izenhárom napi pihenőt tart s 
lassú menetben, a moreai csatározások figye
lemmel kisérése mellett vonul Belgrád f e lé . 
A szultán késedelmes előnyomulásának 
okát egyedül a Velenczével folyó há
borúnak tulajdoníthatni, mely állam, mint 
Lipót régi szövetségese, nagy erőfeszítéssel 
folytatta már évtizedek óta a küzdelmet . A 
török sereg aug. 10-én éppen Belgrád alá 
jutott , midőn a déli harcztérről vég re ked
vező hirek érkeztek. A tö rök hajóhad győ
zelmét je lente t ték a futárok, melyet a ve-
lenczeiek felett Lemnosz szigeténél viv-



if i 

t ak . 8 ) Ez döntőleg hatott a szultán elhatáro
zására ,nem levén komolyan számbavehető 
veszély délen. 

A törökök késedelmes előnyomulása a 
kü lönben úgy szólva teljesen készületlen 
bécsi udvarnak elég időt nyújtott a szüksé
ges hadikészületek megtételére. Különben a 
bécsi haditanács lassúságával csak Musztafa 
előnyomulása állott párhuzamban. Most is 
kitűnt, mily nehéz ott haditerveket kovácsolni, 
a hadseregeket szervezni, hol a >nervus 
rerum gerendarum« hiányzik. Bécsben pedig 
j ó idő óta szűkében voltak ennek. Az osz
t rák hadak főhadibiztosa az udvari kamara 
útján a hadiköltségek fedezésére 8 millió 
forintot követel t , de az ál lamrendek által 
alig adatott meg ennek fele. H iába mondta 
egyik értekezleten a birodalom érdekeit szi
vén viselő Kolonics bibornok-érsek a püs
pököknek , hogy »még a kelyhet és szent
ség ta r tó t sem lehet az eladás- vagy megol
vasztástól megkímélni mindaddig, mig a ke
reszténység é rdeke forog koczkan«. — a 
tá rgyalások mégis hónapokon á t húzódtak, 
mig v é g r e az udv. haditanács elnöke, gr. 
Starhenberg Rüdiger a birodalmat fenye
ge tő veszélyt a császár előtt egész r idegsé-
gében feltárván, erre maga Lipót az udv. ka
marának május hóban, telve bosszankodás-

6) Hammer: Oeschtchte des Osm. Beichs, VI. 
B. 635—6. S. Felds. d, Pr. Eugen v, S. II, B, 
113. 8, 



sal, ezeket í r ta : >Úgy látom, mindenütt 
közöny uralkodik, mi ha rosz je l lenne, Is
ten őrizzen bennünket . Hogy ha majd az 
ellenség hadunkban nagy kár t okozand, az 
mit sem fog a dolgon segíteni, hogy a fe
le lősséget egyik a másikára háritandja s 
magá t azzal mentegeti, hogy ő arra nem 
számított, vagy az nem őt illette. Igy nem 
lesz segí tve a dolgon. Én tehát kényszerí tve 
érzem magam más eszközök ke re sé sé re ; 
önök tegyenek a mit akarnak, ne cum regno 
ideo tota christianitas pereat. Egyébi rán t 
nem oly helyzetben vagyunk, hogy kezünke t 
összetéve, mindent szabad mene té re enged
hetnénk. «B) Egy értekezleten, melyet a csá
szár május i o-én Laxenburgba hívott össze, 
a pénzügyi szükséglet fedezése czéljából az 
határozta tot t , hogy államkölesönt kell felvenni; 
Altlerchenfeld és Erdberg, a császári birtok
hoz tar tozó falvakat — > minden benne 
való lélekkel együtt« 50000 frtért a bécsiek
nek kell eladni, a fényűzési adó t a csipkére, 
nyakkendőkre , a pa rókákra s az ékes »kon
tyos* fejkötőkre be kell hozni; t o v á b b á 
mindazok, kik arany, ezüst, vagy más ék
szert viselni akarnak, 100 forintnyi dijat kö
telesek fizetni. Igy lett végre nagy nehezen 
a hacliszükséglet beszerezve.7) 

Csak ily intézkedések után jöhe te t t 

«) Feldzdge d. Pr. Eugen v. S. II. B. EtVr 

') Ilndem, 



lé t re ama fentebb említett május 24-iki meg
á l lapodás , mely szerint a hadmüvele tek k i 
indulási pontja az eszék-péterváradi Duna 
vonalra tűzetet t ki . A császári hadaknak 
május és június havak folyamán körüli con-
centrálásával Lothringen-Ccmmercy Károly 
hg bízatván meg, ő egyszersmind mint he
lyettes fővezér szerepelt. E közben egy 
egészen várat lan s Lipót császárra nézve 
felette kedvező esemény já tszódot t le a len
gyeleknél. Frigyes Á g o s t szász választó s 
n é m e t birodalmi fővezér június 27-én ugyanis 
Lengyelország királyává választatván, ez által 
míg egyrészt a császár bizalmát éppen nem 
biró vezér a hadseregből távozott , addig e 
körülmény alkalmul szolgált az osztrák tá
borkar egyik oly tagjának az emelkedésre , 
k i alig pár havi szereplése által E u r ó p a 
egyik legnagyobb hadvezérének hirébe ju
tott. Frigyes Á g o s t távozása után ugyanis 
a császár a 34 éves, de rangban mégis leg
idősebb táborszernagyot , Eugen savoyai hget 
nevezte k i (jul. 5.) fővezérré. 8) 

Eugen hg 9) mindjárt kineveztetése utáni 
első fellépése által tanusítá, miszerint nem 
követ i e lődének azon stratégiai elveit, me
lyek a védelmi vonalak felállítása- s a min
den ponton való defensiv ál láspontban (»A1-

8) Feldzüge d. Prímen Eugen v. S. II. köt. 
63 l. 

9) Az Eugen életrajza iránt érdeklődő olvasót 
"utaljuk Arneth, Sybel és br. Kausles ide vonatkozó 
jeles müveire^ 



les zu decken«) nyilvánultak; hanem a had
erők öszpontositása után arra törekedek, 
hogy egy kedvező pillanatban, a figyelő 
állás megvál toztatásával s gyors elhatáro
zással offensive léphessen fel és tehesse 
tönkre az ellenséget. Miután r pedig a császár
tól és az udv. haditanácstól a kellő utasítá
sokkal elláttatott, 1 0) ju l . 12-én, az időközben 
a Duna balpart jára átköl tözöt t sereghez K o l -
lutra ment, s ott Commergy hgtől , az ideig
lenes főparancsnoktól, a vezér le te t á tvévén, 
az. összegyűlt had felett szemlét tartott. Az 
i t t levő osztrák sereg, 16 császári és 9 
szászországi gyalog-, t ovábbá 8 császári és 
T szászországi lovas ezredből, összesen pe
dig 44590 emberbő l állott.") E hadsereghez 
volt m é g csat lakozandó a Bihács ellen si
kertelenül harczolt gr. Auersperg, az Er
délyben állomásozó gr. Rabutin s a felső 
Tisza vidékén, a felkelők levere tésére kül
döt t Vaudemont hg alatti hadtestek, melyek 
együ t tvéve a fősereget, mintegy 70000 főre 
egészítették k i . 

10) Br. Kavler Eugen életéről irt terjedelmes 
müvében arról tesz említést, mintha a hg ez alka
lommal a császártól bizonyos titkos utasítást nyerő 
volna, mely szerint a hadjárat vitelében teljesen sa
ját belátásával járhat el. Hogy a% életiró ez adata 
épp oly jictio, mint más Íróknak a eentai csata 
napján Eugenhez küldött tiltó levélről szóló adata, 
est Arneth jeles müvében (Prina Eugen v. Sav. I. 
4Ő8~~-9.) kimutatta. 

») Feld*. d. Pr. Eugen II. Jelit, 108+-9, l. 



Eugen ju l . 13-án kelt levelével adá tud
tára a császárnak, miszerint a hadak vezér
letét tényleg á tvet te , s egyszersmind közié 
a Nehem péterváradi várparancsnoktól nyert 
ama hirt, hogy a török hajóraj ju l . 12-én 
Belgrád alá érkezett , a szultán pedig Nis-
sánál áll. 1 2) O tehát azon időt, mely a törö
kök további előnyomulása s a melléje ren
delt csapatok megérkeztéig lefolyhatott, ko
rán t sem töl töt te tétlenül, hanem a hadsereg 
élelmezéséről s egyéb hadiszükségletek be
szerzéséről gondoskodott. Baján és Szege
den élelmezési raktárak állíttatván, az azok 
szállítására szükséges szekerek Magyar- és 
Erdélyországból szereztettek be; azonkívül 
a Tisza vonalán kisebb élelmezési raktárak, 
úgynevezet t proviantházak emeltettek, név-
szerint Kis-Kanizsán, Zenta-, Becse- és Zsab-
lyánál, valamint Bácsban és Futaknál a Du
nához közel. 1 3) 

Auersperg hadtes tének megérkez te után 
Kolluttól ju l . 18-án indult Eugen Monostor
szegen át Zombor felé, hova 18-án érkezett. 
Július 20—21-én Kovasovacz és Labsaczon 
át, j u l . 22-én Bács-, ju l . 23-án Bukinban volt 
hadával , honnan 24-én Palánkára ment, hol 
pihenőt tartott. Ugyanekkor érkezet t ide az 
élelemszállitó dunai flottilla, mely a sereget 
a folyamon lefelé kisérte. Jul. 25-én Futak-

u) Milüárüche Correspondens des JPrinaen 
Eugen von Savoyen 1697—ü. Wien 1876. 19> l' 

») FMzilge d. Prt Eugt v, S. II k. 111. I 



nál, 26-án pedig a mai Újvidék helyén akkor 
létező (u. n. Raizenstadt) kis helységnél ál lot t 
a császári had. Eugen Pé t e rvá rad e rősségé t 
megvizsgálván, m é g az nap je lentés t tett a 
császárnak a török felől nyert hírekről és 
saját hadseregének állásáról. Mert Eugen 
csak i t t értesült, hogy Musztafa ju l . 20-ig 
már Jagodináig haladt elő. Tudata egyszer
smind a császárral, hogy a tábor i pénztár 
ü re s s hogy kénytelen vol t egyik alvezére, 
gr. Herbers te intől 1000 frt kölcsönt venni' 4) 
Jul. 28-án az u. n. kis római sánczoknál ü t 
tábort , hol ezután aug. 4-ig tar tózkodot t . 
Ezen napon kelt levelében köszöneté t fejezi 
k i a császárnak, a hadsereg részére küldöt t 
100000 (?) frtért, s tudata, hogy ha a tö rök 
a Temes vidékére tenné á t hadát , úgy ő 
Rabutin és Vaudemont seregei elé a Tisza 
mentén Zenta és Kanizsa felé vonulna fel. 1 5) 

Aug. 5-én indult Eugen Kovilhoz, hol 
t ábor t vere té . Egyszersmind a Dunán 9 hajó
ból álló védvonala t állított. A herczeg Ko« 
vil t czélszerű pontnak ta r tá arra nézve, hogy 
a tö rök előnyomulását figyelemmel kisér je ; 
mert arra, hogy azt megakadályozza, ereje 
épenséggel nem volt. De a helyzetet tekint
ve, az ellenség előnyomulási vonala legvaló
színűbben a temesi oldalon leendett, mivel 
nem vol t hihető, hogy a szultán akár a Szá
va, akár a Duna mellékén operálni akart 

") Eugen levele a csdszdrhoz. Mill. Corr. 25, l, 
») ü, o. 27-29, l, 



volna, miután ezen vonalakat oly e rősségek 
védték, melyek a gyors előnyomulást lehe-
tetleniték. Amot t Bród és Eszék, emitt Pé
te rvá rad állta útját."'') Eugen tehát már 
azért is Kovi l t választá figyelő pontul, hogy 
úgy a dunai, mint a tiszai részek felett őr
ködhessék, s esetleg a Maros feletti, vagy 
éppen az erdélyi részek védelmére siethes
sen. Másrészt pedig vigyáznia kellett arra is, 
nehogy a Vaudemont és Rabutin-féle had
seregekkel való egyesülése meghiúsit tassék. 

Nehem péterváradi parancsnok aug. 
I I - é n tudata a Kovilnál álló herczeggel, mi
szerint Musztafa egész hadával Belgrádhoz 
ért, s hogy hír szerint Thökö ly a Temes 
közére , Maorocordato török császári főtol-
mács pedig az erdélyi részekre küldetik lá
zadás szervezésére. Eugen m é g az nap ha
ditanácsot tar tván, abban elhatároztatott , mi
szerint Pé te rvárad he lyőrsége szaporit tassék, 
miért is oda még az nap 8 zászlóalj gya
log és 200 lovas küldetett . Egy időben 
érkezet t Pé terváradhoz a császári rendes 
csapatokkal, Monaszterly 1700 főből álló 
szerb milicz-csapata is. kikre a vár alatti 
hid őrzése bízatott Másnap Eugen szemé
lyesen ment a várba, a védelem iránt infor-
mátiót adandó. 

Fentebb emiitők, miszerint Musztafa 
aug. 10-én Belgrádhoz érkezet t s ot t tengeri 
győzelem híre é r te utol. Ennek folytán mind-

1S) Feldzüge d, P, Segen, II 116, 



j á r t a megérkezés után a Száván és a Du
nán egy-egy hidat veretett, minthogy eldönt
ve nem volt, váljon Slavoniának, vagy az 
u. n. temesi bánságnak veszi-e útját a tábor. 
Ezután ké t izben hadilanács tartatott, e lőbb 
a nagyvezér, másodszor a szultán jelenlété
ben. A tö rök vezérek korán t sem voltak egy 
véleményen, sőt mint Hammer kimutatá, a 
nagyvezér iránt azok nagyobb része ellen
séges indulattal viseltetett, s annak minden 
terve elé akadályokat iparkodtak gördíteni. 
Csak a belgrádi pasa, az okos Husseín be
szélt valódi meggyőződése szerint, s hatá
rozottan javas lá Pé te rvárad megostromlását . 
Iparkodott egyszersmind kimutatni azon ne
hézségeket , melyekkel a Temes vagy a 
Tisza vidékén való előnyomulás összekötve 
van. Elmondá, hogy a bánsági részeken a 
sok folyón és mocsárokon való átkelés fe
lette nehezíti az előnyomulást , minek foly
tán a sereg könynyen kitétetik azon veszély
nek, mely a szent-gotthardi ütközetben (1664.) 
érte. Különösen hangsulyozá, miszerint az 
élelem szállítás nehézsége is fenforog, mint
hogy a sereg 25 napi eleségnél többe t ma
gával nem vihet. Végre felemlité, hogy a 
visszavonulás csaknem lehetetlen volna. Holot t 
Pé te rvá rad alá az élelmet a hajók szállít
hatják, s így a Száva és Duna mentén az 
előnyomulás legbiztosabbnak tekinthető. Ezen 
jóakara tú vélemény azonban, melyet a nagy
vezér is egészben osztott, heves ellezésre 
talált a nagyvezér vesztére egyesül t vezé-



rek körében, mire a hadjárat megkezdése 
a Temes, Bega és Tisza vidékére tűze
tett ki.' 7) 

A szultán tehát, miután, Szelimgiraj 
chán által küldöt t ta tár csapatok Sebaszgi-
raj vezérlete alatt seregéhez csatlakoztak, 
aug. 19-én Páncsovához ment, hol a Dunán 
hidat emeltetett, a dunai flotillát pedig egy 
időben a Tisza torkolatához előre küldé. 1 8) 
A m é g mindig Kovilnál ál lomásozó Eugen 
hg már aug. 19-én arról értesült, hogy a 
Belgrádnál a Duná ra vezetett hid csak az 
osztrákok félrevezetése czéljából épült, hogy 
azok Szeged felé menetele ese tén Pé te rvá-
radot annál könynyebben kézrekeri thessék. 
De miután a herczeg arról is értesült, 
hogy a t ámadás a temesi oldalon tör
ténhetik, azért ennek nagyobb hitelt adva, 
Vilovonál a mocsárokon hidat veret, hogy 
esetleg a Tisza mentén felfelé siethessen. 
Midőn pedig aug. 20-ika körül a dunai t ö 
rök flotilla Zalánkemen táján mutatkozott, 
T i te l megerős í tésére gr. Auersperget 4 ez
red lovassal és 8 zászlóalj gyaloggal küldi.' 8) 

A tö rökök aug. 19—20-án Páncsová-
nál a D u n á t át lépvén, Eugen Ti te l t Auer-
sperg helyett Nehemre bizza, k i abban 8 
zászlóalj gyalog és 800 lovassal foglal ál lást ; 

17) Hammer: Gesck. des Osm. Reichs VI. 
köt. 635. I. lest. 1830. 

18) Arneth: Prinz Eugen von Savoyen. I . köt. 
99. I. Wien 1858, 

") Feldxilge d, Pr, Eugen eto. II köt. 120.I. 



azután a Tiszánál 2 ezredből álló figyelő 
hadtestet hagyva, miután Vaudemont és Ra-
butin közelgéséről értesült, aug. 22-én Ko-
vilból a Tisza mentén félfelé indul hadával. 
Vaudemont hg hadaival már aug. 17-ike kö
rül Kecskeméthez ért, Rabutin gróf azonban 
a Maros mentén lassan haladt, mivel Erdé ly 
megtámadásá tó l tartott. Eugen m é g elindulása 
előtti napon értesité a császárt, Kovilban 
kelt levelével, miszerint Vaudemont Kecs
k e m é t felől az adott utasítás szerint Zenta 
felé tart, mely vonalon felfelé, egész Sze
gedig, a mocsárokra hidakat veretett, más 
részt a szegedi, kanizsai, zentai és becsei 
proviantházak kellő élelemmel el vannak lát
va.2 0) Aug. 22-én Eugen a szíregi mocsáro
kon á t a zsablyai proviantházig vonult elő, 
folyton óriási hőséggel és szomjúsággal 
küzdve. A nyári meleg ugyanis mig egy 
részt a mocsárok nagy részben való kiszá
rítása által az előrehaladást könnyítet te, ad
dig e fa- és vizszegény terüle teken a kato
naságnak nem kevés bajt okozott. A vonu
lási vonalon mindenütt kutakat kellett ásatni, 
a főzésre pedig száraz füveket és k ó r ó k a t 
használni. A következő napokon a herczeg 
se regé t Szent -Tamás és Tisza-Földvár kör
nyékén á t az ó becsei proviantházig vezette 
mely a várostól másfél órányi távolra fe
küdt . I t t a hadat megpihente tvén, Becse 
felé folytatá útját, aug. 25-én pedig már a 

2») üti, Corr. dea ÍV. Eugen, 35—G. I. 



Csikér mocsáron 52 tutajból álló hídon is 
átkelt. I t t ta lálkozott mind Vaudemont, mind 
Rabutin hirvivőivel. Vaudemont tudata, hogy 
Zentánál áll ; Rabutin pedig arról értesité, 
hogy három nap múlva, vagyis aug. 28-án 
Aradra fog érkezni. 2 1) 

Eugen hg aug. 26-án a Csikéren á t 
Zentának indult, s a Tisza mellett e község
től egy órányi távolban ál lapodot t meg, 
hova m é g az nap megérkezet t 12—13000 
embernyi hadával Vaudemont hg. 2 2) A ké t 
sereg egyesülése után még csak Rabutin 
hadteste volt hátra, hogy a csapatok con-
centrálása teljes legyen; mielőtt ezt Eugen 
bevá rha t t a volna, újabb hirek nyugtaianiták. 

Musztafa Pancsovánál átkelvén, hadait 
ké t részre osztá. Egy 20,000 emberbő l álló 
hadosztály Dzsafer pasa vezérlete alatt észak 
felé indult, hogy a Maroson át felső Magyar
országra törjön. 2 3) E sereg aug 27-én m á r a 
Temesen átkelt , s aug. 28-án Becskereknél 
állott, mialatt a fősereg a Duna mentén Ti te l 
felé haladt. Eugen ezekről ér tesülvén aug. 
28-án Zenta alatti t áborában haditanácsot 
tart s annak folytán Commercy hget 7 ez
red lovassággal s 30 ágyúval a Titelen levő 
Nehem segélyére előre küldi. T á b o r á t maga 
is menetkészen tartá, s minthogy Rabutin 

il) Feldzüge d. Pr. II. k. 125. I. 
M) U. o. 126—127 l. és Histoire du Prince 

Ifrangoü Eugew de Savoye. tom. I . p. 204. 
n) Dxsafer névtelené. Törökbó'l ford, Reptaki 

J. üj Magyar Mus, 18fr/t évf, l 18—19, U 



érkezése Csanád felől csak pár napnyi idő 
ké rdése volt, számára kis Kanizsánál a T i 
szán hidat veretett. Commercy segélycsapatai 
m é g útban voltak Ti te l felé, midőn Nehem 
tudata, hogy a török flotilla a Dunán K o v i l 
tájára érkezett, és hogy a török minden va-
lószinüség szerint T i t e l os t romára készül. 
Eugen tehát másnap, aug. 29-én, kora reg
gel megindul Zenta alól, de Ti te l t felmentenie 
már nem sikerült. 2 4) 

A török fősereg ugyanis értesülvén Ti-
telnek az osztrák csapatok általi megerősí té
séről, mint oly pontot, mely a bánságon való 
előnyomulást a Tisza bal par t jára való be
csapások által akadályoztatná, jónak lát ta 
hata lmába ejteni, esetleg pedig Pé te rvá rad 
os t romát ez által előkészíteni. 2 5) Aug. 29-én 
tehát, miután a Tiszán hid veretett, szárazon 
és vizén intézett heves t ámadás után Nehem 
tábornoko t érzékeny veszteséggel űzték k i a 
vá ros erődjéből, melyet aztán iszonyúan k i 
raboltak s felégettek. Nehem folyton har-
czolva húzódot t serege romjaival Pé te rvá rad 

24) Feldzüge d. Pr. Eugen v. S. II. köt. 
127—128. I. 

25) Ferrarius: De rebus gestis Eugenii. ete. 
lib. I . p. 27. a Titel megostromlása által elérendő' 
czélt e szavakkal véli adni: Quem si locum cepis-
sent hostes, Caesariam facile Petervaradino inter-
cludi commeatus vero et reliqua quae ad oppugna-
tionem (Petervaradint) perttnent, conimode a Térne-
siensi agro ad Mustapae xercitum comportari pote-
rant. (Momae 1748. kiadás.) 



felé, miközben a tö rökök által elfogott huszár 
csapat irgalom nélkül levágatot t . 8 6 ) 

A szultán miután Eugen távollétéről ér
tesült, T i te l bevé te le után haditervet változ
tatva, Pé te rvá rad ost romára gondolt, mit 
annál sikeresebben vélt bevehetni, mivel bi
zonyos titeli foglyok állítása szerint a nyuga
ton kitört franczia háború folytán a német 
csapatok oda vonattak és Eugen mellett 12 
ezrednél nagyobb haderő aligha lehet. Ennek 
folytán legott futárok menesztettek a már 
Becskerekig előnyomult hadosztály után, s 
azt Pé te rvárad os t romára a Tiszán vissza 
rendelek.2 7) A török Titeltől Kovilon át Pé
te rváradnak tartott, miután a vilovói hidat, 
melynek ké t végé t az osztrákok leiéget ték, 
helyreállitá a nagyvezér. Innen fogva Péter
váradig m é g kilencz hid veretett, melynek 
mindegyike igénybe vehetett egy pár na
pot. 8 8) 

i0) Hammer: Geschichte der Osm. Reichs VI. 
köt. 636. I, és Hist. du Pr. Fr. Eyene tom. I . p. 
205. Amsterdam 1740. 

3 1 ) Dzsafer névtelené. Ezen török ivó, kirő'l 
még alább szólandunlc, mint Dzsafer basa titkárja, 
részt vett 1697-iki hadjáratban s arról minden
esetre érdekes jegyzeteket irt. Szerinte Dzsafer a 
visszaélés hírére így kiáltott volna fel: „Kegyelmes 
Isten, oh már most az ország üdve megszakadtának 
oka és nyoma ime ezennel ment teljesedésbe." (Re
viczky János fordítása. Uj Magy. Múzeum l ^ ő l / 2 . 
évf. I köt. 21. I.) 

2S) Hammer: Gesch. d. Osm. R. VI. köt. 
636. I. 



Fentebb említve volt, miszerint Eugen 
Ti te l megsegé lyésére Commergy hget előre-
küldé, u t ó b b pedig maga is lefelé indult. 
Azonban mire hadai aug. 29-én d. e. 9 óra 
körül Szent-Tamáshoz értek, az eléje j ö v ő 
futárok Titel e lestét je lenték. A herrzeg te
hát hadaival a Csikér mocsárnál foglalt ál
lást, honnan a császárhoz aug. 31-én kelt 
levelében Ti te l elestét s annak részleteit je
lenté. Tudata egyszersmind, miszerint Rabu-
tintól nyert értesülés szerint nevezett tábor
szernagy az erdéiyi hadakkal m é g ezen na
pon Kis-Kanizsánál fog lenni.29) 

Rabutin fáradt hadaival aug. 31-én Csa
nádról csakugyan Kanizsához ér t s ott az 
Eugen által e lőre készíttetett hidon átkelve 
várta, mig a Maroson Szegedre szállított 
ágyúi utána érkeznek. Már másnap azonban 
parancs érkezet t hozzá a fővezértől, miszerint 
a tüzérséget be nem várva, induljon szept. 
2-án a főhadiszállás felé. Rabutin tehát fel
kerekedik s m é g az nap érkezik a Csikér-
hez, hol a hadak csatlakozása végbement . 3 0 ) 

Rabutinnak a fősereghez való csatlako
zásával Eugen concentráló taktikája be lett 
fejezve, s most miután arról értesült, hogy a 
tö rökök Kovilnál elsánczolt állást foglaltak, 
27 hajóból álló hajóhaduk pedig Pé t e rvá rad 
alatt horgonyoz, ezen e rőd megsegí tését a 

29) Mii. Corr. des Pr. v. Eug. etc. 45. I. 
30) Felds. d. Pr. Eug. II, 133, és Hi.it. des 

Pr. Fr. Eug. I . 206. 

http://Hi.it


Csikér melletti t áborban tartott haditanács 
kimondotta. E lőbb azonban br. Glowitz altá
bornagyot 200 lovassal küldte a herczeg 
Szegedre, megbízván az ott levő csapatok 
feletti parancsnoksággal s az e rődnek védel
mi ál lapotba való helyezésével. 3 1) 

Eugen másnap szept. 2-án kilencz had
oszlopra osztott seregével gyors menetben 
indult Becsének, hova még az nap megér
kezvén, más nap Szent-Tamáson á t az u. n. 
kis római sánczok vonalán haladt lefelé. Tel
jes 18 órán á t haladtak csatakészen az osztrák 
csapatok; a lovasság mint egy az előhad-
test elleni oldalvéd állott, melet tök a tüzér
ség és a gyalogság, ezektől pedig öt mért
földnyire a római sánczoknál a hadi szertár, 
vagyis a ókeresztény podgyász,« mint azt 
amaz idők hadászatában naiv egyszerűséggel 
nevezték. Ember ember hátán, a por és t ik
kasztó hőségben, egy csepp viz nélkül, az 
el lenséges lovasok által folyton háborgatva , 
oly pé ldás rendben haladt a sereg, hogy 
egyetlen ember sem maradt hátra. Az egész 
veszteség, amibe ezen, az ellenség táborá tó l 
alig ké t mértföldnyire való vonulás került, 
csak egy ember volt, k i t a ki-kitörő huszá
rok az el lenséges lovassággal vivott egyik 
csetepatéjuk alkalmával vesztettek.3 2) Eugen 
hadaival szept. 6-án este i o ó rakor ér t a 

31 Eugen tudósítása a császárhoz. Mü. Corr. 
53. Kelt szept. 15-én. 

32) Eugen tudóstása a császárhoz. Mii, Corr, 
45—50. I. Kelt szept. 7-én. 



mai Újvidékhez, hol ez idétt olasz mintára 
készült erős sáncz létezett s abban állást fog
lalt. 3 3) 

A szultán erről ér tesülvén s főleg mi
után sem az elsánczolt t ábor t sikerrel meg
ostromolni, sem pedig abból az el lenséget 
kicsalni nem látszott s ikerülhetőnek, ujabb 
terven gondolkodott. Hadi tanács tar ta tván, 
elhatároztatott , miszerint Szeged ellen indul
nak, a dunai flotilla pedig a Tisza torkolatánál 
marad, hogy az élelmezés utja el ne vágat
hassák. 9 4 ) 

33) Feldz. d. Pr. Eug. II. 140. és Arneth: 
Pr. Eug. v. 8. I . 99. 

3 4 j Hammer: Oesch. d. Osm. R. VI. köt. 
636. s köv. I. Dzsafer névtelené szerint, miután a 
törökök bizonyos foglyok által arról értesültek, hogy 
a német had semmivel sem gyengébb a törökökénél, 
haditanácsot tartottak. Dzsafer pasa itt állítólag 
ezen szavakat mondta volna: „Ha helyesnek tar-
tatnék Zenta és Szeged közt a kanizsai rév, mely 
a temesvári parton fekvő' Becskerek feletti Becse 
nevezetű helységnek átellenben van, s innen (Kovil-
tól) a kanizsai rév 15 órára esik, Péterváradig pe
dig 19-et (?) számítunk, és igy a keresztény sereg 
három nap alatt oda nem érhet, mi azonban e hely
ről felkerekedvén, holnap ama helységbe érendiink. 
Egyszersmind a kanizsai rév olyan, hogy a bácskai 
parttól a Tisza ökörszarvként folyván úgy, hogy 
köze csak nyillövésnyi lévén, benseje szigetet alakit, 
melyben seregünk, ha három anynyi volna is, ma
gát megerősíthetvén, takarmánya is ingyen jővén, 
elanynyira, hogy 10 napig ezt hozatnunk nem kell, 
ekkép az egész sereggel ama szigetre vonulván, a 
mint a császári tábort és sátrakat rendbehoztuk, 
Bácska részéről, honnan az ellenség jövend és mely 



Eugen herczegnek a zentai ütközet előtti 
k é t utolsó tudósítása, melyeket a császárhoz 
intézett, Pé te rváradon szept. 8. és 9-én kelt, 
E levelek a fővezér helyzetét sajátos színben 
tüntetik fel. Az osztrák birodalom teljhatalmú 
fővezére a döntő ütközet előt t három nap
pal, a rosz informatiok folytán annyira tájé
kozatlan volt , hogy a török sereg létszámá
val sem lehetett t isztában; annálkevésbé an
nak terveivel. Eugen szept. 8-iki levelében 
a szultán seregét — hirek után — 4 0 — 
50000-re becsüli, holott az megközeli té a 
százezret, lovasságát pedig m é g az előző 
évinél is gyengébbnek mondja. A mindent 
mér le lgető strateg e szavait nem tekinthet
j ü k az el lenség szándékos ócsárlásának, mert 
hisz ez keményen megboszulhatta volna m a g á t 
egy vesztett ütközet által, hanem csakis a 
t éves informátió kifolyása lehetett. 

A t ö rökök határozat lansága csak az 
oszt rákok tájékozatlanságánál volt nagyobb. 
A hadvezér le t — mint már a belgrádi ta
nácskozás előadásánál láttuk, korán tsem volt 
egységes , és a vezérek egymás terveinek 

a szigetnek ökörszarvát képező két harmada egy ág
tól a másikig fekvő közre erős árkot vonván, és a 
kiszegzett ágyúkkal elég sereget rendelve, azt töké-
lyetesen megerősítvén, Becse irányában a császári 
tábortól, hidrakáshoz fogunk, mely miután kényel
mesen elkészült, lassankint szekerekkel és a pod-
gyászszal a temesvári partra kelünk át . stb. Dzsafer 
ezen tanácsát helyeselvén a török táborkar, másnap 
elindult Koviltól a törökök serege. (Repiczky János 
fordítása Uj. Magy. Muz, lS5l/% 1.24.) 



lerontására, főleg pedig a nagyvezér szándo-
kai kivitelének megakadályozására töreked
tek. Ez kétségkívül oly baj volt, mely a se
reg határozott fellépését gátolá, s a t ámadó 
hadból e lőbb u tóbb a védekező hadat csi
nálta, mely elveszte erkölcsi erejét és döntő 
csa tába bocsátkozni t öbbé nem mert Lega
lább Dzsafer névtelenének ma már mese
szerű alakban feltűnő szavai, melyekkel a 
hadjárat ezen szakát festi, határozottan erre 
mutatnak; de ezt igazolta a törökök szept. 
7-én Koviltól Szeged felé tör tént indulása is. 

A herczeg újvidéki t áborában mozdu
latlanul állott, midőn szept. 7-én a pétervá-
radi fellegvárból Nehem jelenté , miszerint a 
K o v i l allatti török tábor táján porfellegeket 
lát, b á r kivenni nem képes , váljon a szultán 
elhagyta e táborát , vagy nem. Eugen kéme
ket küldvén k i , csakhamar értesült, mit egy 
szökevény is megerősí te t t , hogy a szultán Thö
kö ly tanácsára táborhelyét elhagyá s Sze
ged felé indult. 3 5) A herczeg egyelőre a tö
rök hirtelen távozását oly cselnek tar tván, 
mely csak talán arra készült, hogy az osz t r ák 
sereg biztos állásából kicsalassék s egy hirtelen 
t ámadás által zavarba ejtessék, — mindaddig 
k i nem mozdult helyéből, mig nem szept. 
9-én arról értesült, hogy a szultán szept. 8-án 

3 3J Arneth: Pr. Eug. v. Sav. I . 100. — 
Hammer a törököknek Szeged felé való menetelét 
egyenesen Thököly azon tervéből kifolyónak tekinti, 
mintha ő ott párthíveket találhatni remélt volna. 
{Gesck d. Osm. B. VI. 753—4) 



m á r Szent-Tamásig haladt s az éjjelt is ott 
tölte. Erre a fővezér hadainak az indulási pa
rancsot kiadva, lovasságával még ez nap 
(szept. 9.) Szent-Tamásig nyomult elő, ahol 
miután a mocsárokon volt hidakat szétdúlva 
találta, m é g az éjjel ké t ujhidat veretett 3 6) A 
gyalogság, minden eről te tés mellett is, lassab
ban haladt s ez nap csak a sziregi pusztáig ért. 
Eugen tehát Szent-Tamásnál bevárandó a 
gyalogságot , az éjjelt i t t tölte, mindenfelé 
kémszemeket küldvén huszárokból. Ezek je
lenték, hogy a Tiszán az éj sötét jében is 
tisztán kivették, miszerint némely török ha
jók a folyón felfelé haladtak, s hogy egy 
a por tyázás közben elfogott sebesül t t a tá r 
halála előt t bevallá, miszerint a szultán 
ugyanez este seregével Zentához érkeze t t . 3 7 ) 

Eugen szept. 10-én az időközben meg
érkezett összes hadaival kiindulván, Szent-
Tamás tó l a becsei proviantházig vonult, 3 8) 
hol haditanács tartatván, a fővezér a vezér
kart a hírekről és a hadsereg ál lapotáról 

se) Hammer u. o. VI. k. 636. I. emliti, hogy 
Eugen mielőtt táborából megindult volna, gr. Schli-
cket 1700 gyaloggal más utakon Szeged védelmére 
küldte. Ferarius Eugennek magyarországi hadjára
tairól (Bello Pannonico) irt müvében Schlick előre-
küldetéséről »zinten megemlékezik, bár szerinte nem 
Újvidék hanem szt. Tamástól, s nem 1700, hanem 
11000 emberrel indult. (De rebus gestis Eugenii etc. 
lib. I . p. 33.) 

") Feldzüge d. Pr. Eugen. II. k. 143—144.1. 
3 8 j U. o. II. k. 124. I. E proviantház a mai 

Becsétől 3 órányira a Tiszánál feküdt. 



értesítvén, egyhangúlag a török sereg köve
tése és üldöztetése mondatott k i , annálin-
kább , mivel a szultán minden valószínűség 
szerint Szegedet óhajtá megvenni. A herczeg 
tehát a nap hátralevő részét a seregnek az 
út ra való előkészítésével tölte, s este né
mely lovas csapatokat kémszemlére szerte 
küldött . Eközben az éj óráiban érkezet t 
Zenta akkori szerb milicz kapi tánya Tököli , 
hirül hozván, miszerint a szultán serege io-én 
dé lben már Zentánál állott, s a vidéket 
azóta iszonyúan pusztitja. Eugen erre újab
ban, m é g az éjjel, egy 60 főnyi csapatot 
küld ké t hadnagy vezetése alatt a török 
t ábor kikémlelésére, kik ez éjjel vissza nem 
is érkeztek. 

Szeptember 11 -én reggel, napfelkelte 
előtt, felszedette Eugen a tábort , s hadát 
6 gyalog és 6 lovas dandárra osztva meg
indult akként , hogy a tüzérség közepett , a 
podgyász pedig, 100 lovas fedezete alatt, 
hátul köve t t e a sereget. I ly menetben dél
előtti 9 óráig haladt a fővezér, midőn az 
éjjel e lőreküldöt t ké t hadnagy futárai jelen
tet ték, hogy a kiküldött csapat török elő
őrsökre bukkant s azzal lövéseket is váltott . 
Erre tehát a herczeg a ké t hadnagy segé
lyére egy csapat huszárt küldött, kik kevés 
idő múlva győztesen s a többi közt egy 
foglyul ejtett pasával t é r tek vissza. Ez Kü-
csüg Dzsafer, a rumiliai helytar tó volt, k i t 
a szultán az osztrákok kémlelésére küldött. 
Eugen mene té t t ovább folytatva, vallatni 



kezdé a basát , k i csakhamar kinyilvánitá, 
miszerint a szultán Thökö ly Imre javas la tá ra 
Szegedet kivánta kiostromolni, de miután 
annak erős fekvéséről és Eugennek gyors 
jöve te lé rő l értesült, Zentánál megállapodott , 
hidat veretett s már ott á tkelőben is van 
azon czélból, hogy felső Magyarország, vagy 
Erdé ly ellen indulhasson.39) 

Kücsüg Dzsafer pasának Eugen előtt 
tett vallomása nagyban ellenkezik Dzsafer 
névtelenének fenmaradt adataival. Ennek e lőbb 
már idézett szavai szerint ugyanis, a szept. 
6-kikovil i hadiértekezleten az ő urának, Dzsafer 
temesvár i pasának, tanácsa fogadtatott e l , 
mely szarint Kanizsánál a Tiszán át a 
temesi részekre lett volna a hadsereg át
szállítandó. Raschid, az ozmán birodalom 
mult századbeli hivatalos történetirója, erről 
mit sem tud, és csak annyit említ, hogy a 
nagyvezér s a szultán Zentánál nem szándé
koztak átkelni, s hogy az átkelés i t t a ve
zérek erőszakos tellépése folytán történt . 
Dzsafer névte lené 4 0 ) személyesen vett részt 

a9) Eugen tudósítása a császárhoz szept. 14-
ró'l. Militerische Correspondenz des Prinzen Euqen 
von Savoyen 1697—1698 Wien 1876. 53—54.1. 

M) „Dzsafer névtelené" név alatt Ali Ibu Moha
med irt, ki valószínűleg temesvári születésű volt, s 
utóbb mint a szintén odavaló Dzsafer pasa pecsétó're, 
urát mindenüt követte. A kovili értekezlet előadása 
után ezeket irja: „ . . . másnap reggel (szept. 7.) 
kobila szigetnek irányából felkelvén, a kanizsai révet 
óhajtva, elindultak és 10 órányi földet tulhagyvdn 
a kanizsai révhez öt órányi útra eső helyen (Becse?) 



az 1697-ik évi táborozásban s igen sok do
logról, melynek szemtanúja volt, fontos tör
téneti jegyzeteket irt. De bá r Dzsafer te
mesvári pasához való viszonya őt az intéző 
körökhöz igen közel hozhatta, az irataiban 
foglalt némely állitások vagy koholtak, vagy 
téves information alapulók. Részünkről főleg 
a kanizsai á tkelésre vonatkozó részleteket 
történet i hitelüeknek nem tartjuk már azért 
sem, mivel a temesi részekre közelebb eső he
lyen, pl . Titelnél is lehetett volna átkelni, 
ha Kovilnál egyáltalán az átkelés határoz-
tatik el. Dzsafer névtelenének állításában 
tehát csak az ő ura, az ö reg Dzsafer okos
ságának feltüntetését s a bekövetkeze t t ve
reség tulajdonképi okainak elpalástolását czé-
lozta. Musztafa felvonulása Kücsüg Dzsafer 
val lomását igazolta, s legvalószínűbb is az 
a terv, mely Szeged bevéte lé t czélozá. Hogy 
mindazáltal Zentánál t ovább nem ment a 
sereg,erre nézve úgy a p á s a val lomásában fog
laltak, mint a Raschid által emlegetett erőszak 
vihette rá Musztafát. Lega l ább Cantemir, 
k i Musztafa uralmának tör téne té t megírta, 
szintén arról szól, hogy a szultán terve volt 
Szeged megtámadása , s csak u tóbb mondott 
le ezen szándékáról, hogy Erdély és a felső 
részek ellen nyomuljon. 4 1) 

leszálltak és a következő reggel megindultak a neve-
zett révtől harmadfél órányi távolságú Zenta hely
ségbe érkeztek", stb. (Repiczky Ford. Uj Magy. Muz. 
lö5l/3 évf. I . köt. 25. I.)." 

ll) Gantemir: II. Musztafa JJ—40. Ham-
mernél, VI, k, 037, l, 



Dzsafer névtelené 4 2 ) szerint a török ha
dak a kanizsai révtől harmadfél órányi távolra 
eső Zenta helységnél ál lapodtak meg. Sze
rinte a megérkezés után az előkelő tisztek 
bajnoki j á t éko t tartottak, miközben a szultán 
a hid készítéséhez látott. A sereg zöme nem 
közvetlen a folyónál, hanem at tól mintegy 
másfél órányira foglalt állást s szekérsánczot 
készített. A hid az nap egész éjjel és más
nap délig készült, a midőn a szultán Musz-
tafa és Ozmán pasákkal átkelvén, u tána a 

li) Dzsafer néotelene a zentai táborozásról 
ezeket irja : „Amint az elitcsapatok megálltak, azon 
völgyben lóháton néhány perczig mulattak, míg
len, a császár a baloldalon volt, ki lovát megfor
dítván, a főlovászokés bellagákkal dzsirid (buzogány) 
játékhoz látott: Dzsafer pasa, Jussufpasa szilisztriai 
bégs Uzun Ibrahimpasa-zade, Dzsidzsi Alipasa együtt 
lovagolván egymással beszélgettek. Egy óra múlván 
Dzsafer kérdé: „óh hát e helyen miért maradunk, 
mert dicső császárunk még delezéshez nem ült, hogy 
benne keressük az okot, mi tehát az oka ?" mon
dás közt a sürgönyt eló'reküldi. Ez visszatért azon 
üzenettel, miszerint a fővezér elől hidemeléshez fo
gott. Pasánk: „hát mily falu ez ?* kérdvén. „Zenta 
várának a helye " feleltek a táj ismerők. „Az iste
nért nem, ez ama hely, hova hidat kellelt állítani ; 
Kanizsának réce ide két és fél órányi távolságra 
van, és az így történtnek mi az oka t" Lovát meg
sarkantyúzván, amint vele előbbre jöttünk, egybe tíz 
csolnakot vetettek a vizbe, és a hídfőhöz a karókat 
vervén be, annak fellállüásához fogtak. A pasa az
tán a fővezérhez ment, de ottani beszéde s a főve-
vezérnek feleletéről mi hírt sem kaphattam, minda
mellett a pasa is leszálván lováról, a fővezérrel 
együtt a hídépítéshez láttak." stb. (Rep, ford.) Uj 
M. M, I. 2ő. 



jancsárok s többiek kezdek podgyászaikat 
átszállítani. Urának, Dzsafer temesvár i pasá
nak csapatai csak harmadnapon éjjel indul
tak az átkelésre, miután csak ekkor került 
rajok a sor; névtelen irónk is velők költö
zött a túlpartra. A sereg átvonulása m é g be 
sem fejeztetett, midőn az osztrákok megje
lentek. De a költözés nem is történt minden 
zavar nélkül, sőt ellenkezőleg nagy tolon
gással s meglehetős rendet lenségben folyt. 
Minthogy a törökök tudomással birtak Eugen 
jöveteléről , minden órában megjelenésétől 
tartottak, s a ka tonák egymást rémítve a 
vízbe ugráltak, vagy czél nélkül előre sietni 
akartak. 4 3) Raschid még hozzá teszi, hogy a 

is) Dzsafer' névtelené fentebb megszakított el
beszélését ekként folytatja . . . . a hídhoz má.ifél 
órára levő seregnek azon helyeni sátor feszítés paran
csoltatván, ez le is települt és szekereit körül állitá. 
Azon éjjel folyván a munka másnap déltöli félsza
kig a híd elkészülvén, legelői a császár és jüriiklü 
vezér Musztafa pasa, továbbá Ozmán pasa utócsa
pat főnök, a jancsároktábora, vasasok és más fé
lék egymás után kezdek podgyászaikat átszállítani. 
Intézkedés szerint Dzsaferre az átmeneti sor csak 
három nap múlva kerülhetett s így vele azon helyen 
maradtunk ; elvégre harmadnapnak éjeiére hírt 
kapván a sátrakat felbontottuk s azon éjjel, híve, 
hogy átkelendünk, megindultunk. A teher és ember
tolongás közt csak safej napján (vagyis másnap) 
érheténk a hídfőhöz és míg átkeltünk imaidő áll
ván be e részen a reggeli imát mondtuk el, s a tá
borba rnenénk; az álmatlan egyének pedig aludni 
menvén, a túlparton maradt sereg fegyveresei szer-
fölötti őriskedésből egymásnak ijedtséget okozoánta 



ka tonaság a vezérek közt dúló viszályt is
mervén, a fegyelmet éppen nem tar tá meg, 
hanem a vezényszót be nem várva, tilalom 
ellenére is a hidon á t a császári kiséret után 
rohant") 

A török irók adatai bá r teljes és meg
bízható képe t nem nyújtanak a Zentánál át
kelő csapatok állapotáról, mindazáltal egy 
pár odavetett megjegyzésük által is lát tat ják 
velünk egy erkölcsileg demoralizált hadsereg 
helyzetét. A vezérek egyenet lensége s ebből 

vizbe ugráltak. Minek hire a táborba érvén, kivilág
lott, hogy az emberek véleménye, miszerint a keresz
tény tábor közelget, gerjeszté az ijedtséget, mi valót
lan levén, minden oknélkül vizbe ugráltak. Ezen 
csodálkozván és mindenki egyetmást beszélvén, az 
ellennek jöveteléről kétség nem volt ugyan, de az 
naponi érkezte nem volt valószínű, stb. (Rep. ford. 
u. o. I . 25.) 

44

/) Raschid történeti müvének (Tarichi Raschid. 
1740.) ide vonatkozó részletei Repiczky fordításában 
igy hangzanak : „ Végre Zenta nevű helységnél a 
Tisza partján ütvén fel sátraikat, a vezérek a te
mesvári oldalrai átmenetnek helytelen szándoklatá-
ban megrögzötten fejeskedvén, a fővezér a közvéle-
ménynnek engedni kénytelen, Zentához közel a Ti
sza fölött egy hídnak építéséhez fogván és azt fel
állítván, a császárt némely környezőivel átszállitni 
kezdek. Azonban a seregnél volt emberek nagyobb része 
a főnökök közt kiütött villongást kitudván, azonkívül 
hogy gondolták, miszerint ez esemény veszélyt szü-
lend, még arról is elegyedtek szóba a legalsóbbak, 
hogy ez által a fegyelem egészen felbomlik és az 
ellenségnek a czászári táborra ütése annál könynyebb 
leend.% stb. (Uj Magyar Múzeum 185lL. évf. I . k. 
31. I) 



kifolyó határozat lansága a hadjárat sikerte
lenségéről győzték meg- a sereg minden egyes 
emberé t ; mig más részről az önbizalmat vesz
tett had az osztrák csapatok közeledtének 
hirére rémüle tbe jutott . Hogy a zavar teljes 
legyen, erre csupán a császári sasok megje
lenése hiányzék. 

Ilyen volt helyzete Musztafa seregének, 
midőn Eugen szept. 11. este felé dandárai-
val Zenta alatt megjelent.*'') A Zentától délre 
eső terület egészen egyenes, óriási sikot ké
pez, melynek természetes szegélyét keletről 
a Tisza kanyargó habjai, nyugatról pedig a 
mintegy 20—25 méternyi magasságú u. n. 
oromi part képezi. Ezen magaslatok azok, 
melyekről Dzsafer névtelené is megemléke
zik midőn bizonyos völgyről beszél. A Zen
tától nyugatra fekvő Topolya- és Csantavér-
ről j ö v ő utas bizonyára szintén völgynek ne
vezné a zentai sikot, mivel az oromi partok
ról való leereszkedés csakugyan annak tün
teti fel; s mert e té rség valaha a Tisza med
ré t képezhette , amint annak nyomait néhol 
máig is felismerhetni. Az őskori viz azonban 
a tengerek felszínének sülyedése folytán las
sankint lehúzódott, minthogy valamint a többi 

u) Horváth Mihály (Magy. orsz. töri. VI. köt. 
235 s köv. I. Pest. 1872.) és Kerékgyártó Árpád 
[Hazánk évlapjai 503. I. Bpest 1875) a többi 
íróktól eltéró'leg hibásan helyezik az ütközet napját 
szept. 14-ére, miután Eugen hgnek ma már álta
lánosan ismert hioatalos tudósításából csakis szept. 
ll-ikét olvashatjuk. 



folyamok, úgy a Tisza is mé lyebbre ásta 
medré t a föld ké rgébe , ettől fogva aztán az 
egykori meder szárazzá változott s az ősi 
partokat, az u. n. ormokat, a hullámok nem 
mosták többé.* 6) Ez lehet körülbelül eredete 
a zentai völgyszerű síkságnak, mely most 
egyszerre világtörténeti fontosságra volt emel
kedendő. A Tisza a község felett — mert 
m é g csak ennek volt nevezhető az akkori 
Zenta 4 7) — hatalmas fordulatot képezet t nyu
gatról kelet felé, s aztán — amint az egy
korú hadászati térrajzon is látható — észak
ról délnyugatnak hosz kanyarulatba megy 
át s ké t ág ra oszlik. Ez ágak a mai Eugen 
szigetet zárták magokba, mely akkoriban 
sokkal messzebb benyúlt a bal part irányá
ban a folyó közepére, s ennek folytán a jobb 
par t tó l sokkal távolabb feküdt, mint ma
napság. 4 8 ) 

*6) Hunfalvy J: Magyar, orsz. term. viszo
nyainak leir. II. k. 611—618. I. 

47) „Zenta est une espece de petit liourg 
situé sur le hord occidental de la Theisse,* mondja 
róla a Histoire du Prince Fr. Eugen (Tom. I . P. 
24.) francia írója 1743 körül. 

4S) Ma mindezt csak gyanítani lehet már, mi
vel sem a török, sem az osztrák feljegyzések a szi
getről annál kevésbhé annak helyzetéről nem em
lékeznek meg. Még a hadi térképen sincs fel
tüntetve mi sokakat azon feltevésre vezetett, 
hogy a sziget csak az 1697. évi ütközet után 
a vizbefult törökök testhalmazától képződött. Ilynemű 
téves feltevéseket azonban egészen kizár a harcz 
színhelyén jelen volt magyar fejedelem, Thököly Imre 
tanúsága, a szigetről határozott említést teazen. (I, 



H a e szigetet ignoráljuk, — amint azt 
valamennyi történet ire a terrénum nem is
merése folytán tette, — ugy merőben meg-
fejthetlen marad a kérdés, miért akart a tö
rök éppen Zentánál átkelni. I t t tűnik fel 
egyik legecclatansabb pé ldában az esemé
nyek eldöntésére befolyó tényezők egyik leg
fontosabbikának, a talajviszonyoknak befo
lyása. Kétségkívül akár lentebb, akár feljebb 
kísérli meg a szultán a Tisza mentén az át
kelést, más és más eredménnyel eszközöl
heti azt. Talán sikerülhetett volna a. hadnak 
teljes és sértetlen átszállítása akkor, ha az 
átkelés Zentától lejebb történik; s ekkor az 
osztrákok ütközet nélkül, egy folytatólagos 
hadjárat esélyeinek lettek volna kitéve; mit 
a tö rök a temesi oldalon, főleg a csaknem 
teljesen védtelenül hagyott Erdély ellen nagy 
sikerrel kezdhet vala. Míg másrészt, ha az 
átkelés Zenta felett történik valahol, ugy ta
lán még az átköltözés megkezdése előtt éri 
utol Eugen az erős török hadat s azt meg
támadni nem merészli, vagy meg támadás 

Uj Magy. Muz. lS5'/2 I . 34—35.) Hogy pedig a 
ma már ugy szólóan teljesen beiszapolt jobb Tisza -
ágnak a 17. században rendes folyású medre volt, 
Thökölyn kivül a város mult századbeli jegyzőköny
vei is igazolják, melyek szerint azon ágban még a 
század végén, de sőt a jelen elején is malmok mű
ködtek. Mi ma már teljesen lehetetlen leoén, csak 
ugy képzelhető, hogy a folyó sodra idő folytán vál
tozást szenvedt, s attól fogva a viz árja többé nem 
a jobb, hanem a bal part felé gravitál. 



ese tén k i lett volna téve annak, hogy serege 
legyőzetik s igy a török előtt egész Budáig 
sőt t ovább is nyitva áll vala az ut. Mert az 
országban Eugen hadseregén kivül, számba 
vehető haderő nem létezett, tehát egy csa
pással óriási e redményeke t tehetett volna 
tönkre Musztafa 

Tehát mindkét esetben egészen más és 
az osztrákokra nézve mindenesetre hátrányos 
fordulatot veendett a hadjárat, ha a zentai 
tiszai ter rénum kedvező volta a szultánt és 
vezérkarát ugy szólván nem kényszeríti az 
átkelésre. Egy nagyobb hadsereg folyamon 
való átszállítása még oly lassú folyású vizén 
is félette sok nehézségbe ütközik, minő a 
Tisza; minélfogva a folyónak két ág ra osz
lása s az ekként képződöt t sziget felhaszná
lása a tö rök t áborban levő mérnöki szak
emberek előt t is kívánatosnak látszhatott. 

I ly körülmények folytán állíttatott fel 
Zenta alatt ama hajóhíd, melyről Eugen is 
megemlékezik. 4 9 ) A hidfő a zentai (akkor fen 
állott) proviantháznál feküdt, mely épület — 
úgy látszik — némi sánczokkal is el volt 
látva. Ezen sánczok képezték alapját azon 

49 Eugen tudósítása a császárhoz: (Hist. du. 
Pr. Fr. Eugen tom I . p. 220.) „il etoit demeuré 
campé a Zenta et acoit fait construire un pont 
sur la Teisse, ayant pour cet effet fait transporter 
sur des chariots dune nouvelle invention, tout ce 
que avoit été nécessaire pour cela car pendant tout 
V hiver un ingenieur frangois, fort hahile en ce 
forts de machines,avoit été employé á cet ouvrage." 



hatalmas földrnüveknek, melyek által a tö
rökök a hidfőt rövid idő alatt megerősí tet
ték. Ezen retranchement mindenek előt t egy 
a proviantházat félkörben kerí tő 500 lépés 
hosszú igen mély árokból állt, melyhez ré
szint kivül, részint belülről az e rős szekér-
sáncz csatlakozott. Ez képez te a hidfő belső 
védvonalát . Ezen kivül még egy a víztől a 
vízig, szintén félkörben mintegy 1000 lépés
nyi sugárral képezet t sáncz volt építve, mely 
mellvédekkel s ki törésre alkalmas nyilasok
kal (Ausfallsöffnung) birt, de az osztrákok 
megjelenésekor m é g északnyugati oldala mint 
egy 700 lépésnyi közön befejezetlenül ál
lott. 8 0) E sánczok oly erősek és magasak 
valának, hogy róluk Eugen herczeg is cso
dálkozással nyilatkozott, ma már azonban 
nyomait alig ismerhetni fel.5 1) 

50) Feldzüge des Prízen Eugen Savoyen. II. 
köt. 147. I. 

51) Eugen tudósítása a császárhoz. „ . . . ils 
étoient d'une hauteur prodigieuse et fortifié dJune 
maniére á ne devoir en apperence rien craindre " etc. 
(Ilist du Pr. Fr. Eug. tom I . p. 220.) A harcz 
színhelyén felvett katonai térkép alapján a múlt 
évben ujabban vizsgálat tárgyává tette e sorok írója 
az egyrori tábor színhelyét, melyről a következőket 
közölheti. A szigettel szemben elterülő part síkjában 
az ott elterülő szőllők és szántóföldek miatt a sán
czok nyoma csak helyenkint lelhető fel, s néhol a ki
emelkedés, másutt a mélyedések mutatják a retran
chement körvonalait. Legtisztábban az u. n. Nikola 
keresztjénél vehető ki az erődítésnek nyomai, mivel 
ezen térség legkésőbb került müvelés alá. Egyébként 



A szultán és mintegy tooo főnyi kísé
rete, valamint a tüzérség jó része a pod-
gyászszal együt t már a túlparton és a hidon 
volt, a sánczokat pedig csaknem az összes 
gyalogság, némi lovasság s i o o ágyú védte. 
A szerte a vidéken portyázó pusztító csa
patok az osztrákok közeledtére szintén a véd 
művek mögé húzódtak vissza. 

Eugen a császári hadakkal délfelől jővén, 
midőn jó távol volt Zentától, — mivel azon 
hirt, hogy az egész török gya logság a Tiszán 
innen volna, elhinni képes nem volt, ezt meg
tudandó, — a lovassággal s némi tüzérség
gel a tábor tó l elszakadva, előresietet t s mi
után ezen menete közben nyert ér tesülések 
folytán a török sereg állapotáról mindinkább 
biztosabb híreket nyert, a tö rökök táborá tó l 
egy órányira megállott, bevárandó a gyalog
ot sánczokat ezen maradékokból reconstruálni csak 
képzeletben lehet. De lekerülve a Tisza, partja alá, 
mintegy 1500—2000 lépésnyi hosszúságban szabad 
szemmel is fellelhetők ama bevágások, melyek a 
viztöl a vizig félkórben húzódott sánczok végei 
volánok. Ezen bevágások a part északi és déli ré
szén körülbelül egyenlő' számmal fordulnak elő s igy 
megfelelőknek vehetők. Alakjukra nézve a sáncz ke
resztmetszetét tüntetik fel: a külsők méret tekinte
tében a belsők felett állanak, amenynyiben azok szé
lessége 3—4, mélysége méter emezek szé
lessége ivedig ÍVa—mélysége 1—méternyire 
terjed. E sáncz végeket, helyen/cint megásatván, azok 
fenekén kilőtt gránát s egyéb lövegeket, valamint 
emberi csontmaradványokat találtam na a mellett 
látszik bizonyítani, hogy az elesett töröli harczosok 
egy része e sánczokba temettetett, 



ság- és tüzérség hátralevő részét. Midőn ezek 
a délutáni órákban megérkeztek, a herczeg 
a harczrend (battaglia) felállításához fogott. 
A jobb szárnyat a Tiszáig tolta elő, a bal 
szárnyat pedig a sikon annyira nyujtá k i , 
a mennyire a csapatok száma megengedte. 
Mindkét szárnyat oldalvédekkel (Flanke) lát
ta el, a bal oldalvédet ke t tős vonalban ál-
litván fel.62) 

A bécsi cs. hadilevéltárból legújabban 
Angel i ő rnagy által közrebocsáj tot t okmá
nyok alapján a hadosztályok beosztását és 
elhelyezését részletesen ismerjük. Ezek sze
rint a j o b b s z á r n y ké t hadvonalból és az 
oldalvédből állott gr. Heister Szigbert tábor
szernagy alatt a következő csapatokból : 

I-ső hadvonal; gr. Gronsfeld a l tábornagy 
gr. Schlick és gr. Vi t ry vezérőrnagyok ve
zérlete alatt 

Az ezred neve Zász
lóalj 

Szá
zad Ágyú 

1. Savoyai dragonyosok . . 
2. Salm-féle gyalogság . . . 
3. Caprara-féle nehéz lovasság 
4. Metternich-féle gyalogság 
5. Gondola-féle nehéz lovasság 
6. Heister-féle gyalogság . . 
7. Gonsfeld-féle nehéz lovasság 
8. Brandenburgi nehéz lovasság 

2 

1 

2 

5 

6 

6 

6 
3 

12 

Összesen . 5 6 12 

52) Eugen tud. a császárhoz. Mii. Corr. 55. 
I. és Hist. du. Pr. T. Eug. tom. I . p. 226: „Je 
rangeai de telle forte l'Armée en bataille, que la 



I l- ik hadvonal; br. Truchsess al tábornagy 
gr. Salaburg és gr. Herberstein vezérőr
nagyok alatt 

Az ezred neve Zász
lóalj 

zá-
zad Ágyú 

1. Sereni-féle dragonyosok 
2. Darmstadt-féle nehéz lovasság 
3. Glöckelsberg-féle dragonyosok 
4. Heister-féle gyalogság . . 
5. Vitry-féle » . . 
(>. Herberstein-féle gyalogság 
7. Nehem-féle » 

I 
1 
2 
I 

5 
6 
5 — 

Összesen . 5 1 16 — 
I I I . A jobb oldalvéd állt ezen csapa

tokból : 

Az ezred neve 
Zász
lóalj 

Szá
zad Ágyú 

1. Rabutin-féle dragonyosok . 
2. Baden-féle gyalogság . . 
3. Truchsess-féle nehéz lovasság 
4. Bagni-féle gyalogság . . . 

2 

2 

5 

6 2 

Összesen . 4 I I 1 2 

A b a l s z á r n y szintén ké t hadvonalból 
s az oldalvédből állt, melyeknek vezérletével 
gr. Starhenberg Quido táborszernagy bíza
tott meg. 

droite abouttssoit au fleuve, et la gauche s'étendoit 
dans la platne aussi avant que la quantité des trou-
pes que j'avois pouvoU le permettre," 



I-ső hadvonal; gr. Corbelli a l tábornagy 
br. Hasslingen és br. Pfeffershoven vezérőr
nagyok vezetése alatt: 

Az ezred neve 
Zász
lóalj 

Szá
zad Ágyú 

1. Hohenzollern-féle nehéz lov. 
2. Corbelli-féle nehéz lovasság 
3. Starhenberg-féle gyalogság 
4. Page-féle nehéz lovasság . 
5. Nigrelli-féle gyalogság . . 
6. Neuburg-féle nehéz lovasság 
7. Mansfeld-féle gyalogság 
8. Page-féle nehéz lovasság . 
9. Mansfeld-féle gyalogság . . 

10. Styrum-féle dragonyosok 

2 

1 

2 

2 

6 
6 

6 

6 

6 

5 

10 

Összesen . 7 1 35 IO 

IT-ik hadvonal; hg Vaudemont a l tábornagy 
gr. Beust és hg. Líchtenstein vezérőrna
gyok vezetése alatt: 

Az ezred neve Zász
lóalj 

Szá
zad Ágyű 

1. Pálffy Miklós-féle gyalogság 
2. Deutschmeister-féle » 
3. Marsiglí-féle » 
4. Lichtenstein-féle » 

6. Dietrichstein-féle dragonyosok 

I 
1 
2 
I 

8 
5 

— 

Összesen . 5 1 13 — 
I I I . A baloldalvéd állt ezen csapa

tokból : 



Az ezred neve 
Zász
lóalj 

Szá
zad Ágyú 

1. Ismeretlen talán szerb gyság 
2. Valószínűleg magyar huszár

ság és szerb milicz . 

4 

i r 10 
Összesen . 4 11 10 

A c e n t r u m o t végre , melyet Eugen 
hg. személyesen vezényelt, a következő csa
patok a lkot ták: 

I ső hadvonal; valószínűleg hg. Commer-
cy, Börner, gr. Rabutin táborszernagyok alatt: 

Az ezred neve 
Zász
lóalj 

Szá
zad Agyú 

1. Dassau-Anhalt-féle gyalogság 
2. Szász » 
3. Solari-féle » 
4. Brandenburgi » 

2 

7 
2 
2 

— 26 

Összesen . 13 — 26 

I l- ik hadvonal; valószinüleg gr. Auers-
perg al tábornagy, gr. Reuss táborszernagy, 
R ő b e l és Schlabrendorf vezérőrnagyok 
alatt : e s ) 

Az ezred neve Zász
lóalj 

Szá
zad Ágyú 

1. Szászországi gyalogság . , 
2. Brandenburgi » . . 

6 
2 

— — 
Összesen . 8 — -

53) Lásd Feldzüge des Pr. Eugen v. S. II. 
köt. 150—151. U. — A centrum hét hadvonalának 
vezérei a fennmaradt hivatalos okmányban együt
tesen említtetnek; az általunk itt közölt beosztás 
azért valósziaüleges. 



E táblázatok mutatják, miszerint az osz
t rák sereg combattans hadereje 51 zászló
alj gyalog, 112 század lovasból és 60 ágyú
ból állott. A sereg tehát az it t fel nem 
sorolt egyéb segéd csapatokkal együ t t a 
70000-nyi főt megközelité. 5 4 ) 

»Midőn minden készen volt — irja 
Eugen a császárhoz intézett tudósí tásában 
— és a hadsereg ily formán alakítva lett, 
nem több , mint csupán öt negyed óra vá
lasztott el az est től ; minek folytán leg
ott folytattam a menetet harczkészen. 5 5 ) — 

54) Felette sajnálandó, hogy a cs. hadilevéUár 
itt közölt adatai a magyar csapatokról és vezéreik-
ró'l meg nem emlékeznek. A zentai csatában részt 
vett főbb magyar tisztek közül gr. Pálffy János, gr. 
Dessewffy István tábornokok és DeákyPál ezredes 
azok, kiknek neveit kitudnunk sikerült. Hasonlóképen 
vagyunk a csatában részt vett szerbekkel is, kikről 
szintén csak távollevő források alapján tudjuk, hogy 
Tököli Jován alatt harczoltak (Ljetopis 186L évf. 
II. k. 177. I.) 

65) Hogy a különböző irók által szerte hirde
tett ama tény, mintha Eugen hg az ütközet kezde
tén egy, Bécsből küldött parancs folytán az ütkö
zetbe ereszkedéstől eltiltatott — s hogy ezen tila
lom áthágása miatt utóbb haditörvényszék elé állíttatott 
volna, ennek meseszerű voltát talán fölösleges itt 
bizonyítgatni. Már Arneth (id. müve I . 458-9. I.) 
kimutatá hogy ezt a mondát Bink találta ki; utána 
sokan, hazai iróink közül pedig mig Katona (Hist. 
Crit. R. H. XVII. köt. 46.) csak egyszerűen fel
említi, addig Fessler (Die Gesch. d. Ung. IX. k. 
467. I.) és Horváth(Magy. tört VI. 236-7.1.) mint 
történeti tényt hozzák fel, valószínűleg Ferrarius 
után. 



Amint t ovább haladva, Zenta közvetlen kö
zelébe értem, csak egy pár ezer el lenséges 
lovast lá t tam magam előtt, és a futároktól 
újból értesültem, hogy ők az el lenség hídját, 
valamint az átköltözést s azt, hogy (ott) 
nagy zavarodás vagyon, szintén lát ták ; ennél
fogva én mindkét oldalvédről összesen 3000 
huszárt és 3000 draganyost, valamint némi 
tüzérséget elvonván, minthogy ez említett 
hirek szerint az ellenség nagy zavarban köl-
tözködék által a hidon, annál fogva remél
tem há tban támadhatni meg, mit annál ke
vesebb veszélylyel tehettem, mivel én az egész 
hadsereg által t ámoga tva válék, minthogy 
parancsot hagytam hátra, mely szerint ők 
engem folyton csata rendben kövessenek. 6 6 ) 

>Az ellenséges lovasság, melyet magam 
előtt feltűnni láttam, folyton jobban és job
ban húzódott visszafelé; és tovább menve 
látható volt a zavar a hidon és innenső parton 
levő sok podgyász. Midőn ekkor én az el
lenség sánczolatához egy ágyulövésnyire kö
zeledtem, legott ágyúzni kezdtek rám, mire 
én is viszonoztattam a lövéseket , bár a had
sereg teljes rendben folyton e lőbbre nyo
mult. Ezután megparancsoltam, hogy az e lőbb 
emiitett 6 ezred minden zavar nélkül álljon 
vissza helyére addig, mig a hadsereg hátra
lévő része be nem érkezik, ami meg is tör-

5 6 Eugen ekkor a Styrum-féle draganyos ezred 
élén nyomult elS, (Arneth; Prinz Eugen von Savo-
yen.1 104.) 



t é n t ; és igy ezen rendben nyomultam elő 
az egész hadsereggel az ellenség sánczolata 
elé fél ágyulövésnyire ; a napból azonban 
nem volt t ö b b hátra, csak egy pá r óra*. 

»A balszárnyát a bal oldalvéd néhány 
ezredével együt t a folyóvízig terjesztem k i , 
s ekkor lát tuk csak, hogy az ellenség lovas
ságával a balszárnyat akarja m e g t á m a d n i ; 
amint azonban a folyóig terjeszkedtek, né
hány ágyút legott leszereltettem, melyekkel 
folyton a hidat lövetem és a jobb szárnyon 
is hasonló intézkedést tettem. U t ó b b minden 
oldalon egyszerre t ámadás t rendeltem el, fő
leg —mint említem — azért, mivel a bal
szárnyról értesültem, hogy az ellenséges lo
vasság arra akar nyomulni, hol a part és a 
folyóvíz közt mintegy 40—50 lépésnyi terü
let vagyon, és a honnan a mieink há tokba 
kerülhet tek volna; 5 V én tehát oly gyorsan, 
amint lehetett ágyukat , valamint a balszárny 
és bal oldalvédből gya logságot rendeltem 
oda, m é g mielőtt a centrum s a jobbszárny a 
t ámadás t megkezdte volna, és azok az ellen
ségre való tekintet nélkül borzasztó ágyú, 
kar tács és puska tüzelést kezdtek; azután a 
balszárny emiitett gya logsága csakhamar elő-

57) Eugen ezen, a csata eldöntésére anynyira 
fontos tért tudósításában egyszerűen „tér"-nek (endroit 
Spatium) nevezi; Arneth azonban igen találólag 
„Sandbank"nak (fövénytorlat) mondja. E fővénytor-
lat a ma épp ugy, mint akkor is igen meredek part 
alatt terült el a sziget északnyugati csúcsával szem
ben a Tisza árterében. Mais látható. 



retört , s aztán az egész lovas és gyalog had 
oda nyomult, hol az ellenség m á r amazok 
miatt is, — mivel hátulról lövöldözték őket, — 
egy kissá zavarban volt. A retranchement. . 
. . oly e rős és magas volt, hogy én meg 
nem foghatom, miképen vehette be azokat 
a gyalogság. A lovasság a gyalogokkal szintén 
egész a sáncokig nyomult e l ő ; ott az ellen
ség tüzét kiállotta és ép ugy harczolt, mint 
a gyalogság, mit én m é g éle temben soha 
nem l á t t a m ; amint pedig a balszárny az 
emiitett módon előre hatolt, ekkor az egész 
hadtest összes erejével nyomult elő s ekkor 
már nem lehetett volna a harczosokat fel
tartóztatni . — A lovasságnak m e g a d a t v á n 
a j e l a leszállásra és a kéz által való 
szabad tér nyitásra, erre ők bizonyos rend
ben rohantak á t az árkokon, melyek az ellen
ség halottjaival voltak telve.« 

>A balszárny és a baloldal véd zászló
aljai e lvágták az ellenségnek a hid felé va ló 
visszavonulási útját, s erre borzasztó véreng
zés köve tkeze t t ugy a sánczokban, mint a 
hidnál és a vizben, hova az ellenség egy 
része azon hitben vetette magát , hogy m é g 
átmenekülhet . A katona anynyira fel volt dü
hödve, hogy csaknem senki nem adott ke
gyelmet, jó lehet találkoztak egyes pasák és 
tisztek, k ik sok pénzt a ján lo t tak ; és innen 
van, hogy oly kevés foglyunk esett,kik szin
tén csak u tóbb a halottak közül és a hid 
hajókból hozattak elő. Csak ezektől tudtam 
meg, hogy az egész ellenséges gya logság az 



innenső oldalon volt, a túlsón pedig nem 
több , mint csupán a szultán őrizetére rendelt 
egy pá r ezer ember; annál inkább h ihe tő 
tehát, hogy ez a ve reség sok ezerre ment, 
mert a tul oldalra nem jutot t á t t ö b b 2000 
embernél .* 5 8 ) 

Mialatt az osztrákok ily győzelmes har-
czot vivtak, a törökök is erős küzdelmet fej
tettek ki . A szultán a tú lsó parton és pedig 
valószínűleg a mai csókái fensikokon elhe
lyezett t áborban levén, a hadseregaek a T i 
szán inneni sánczokban lévő részére t ö b b é 
be nem folyhatott, de a vezér kar nagy ré
sze m é g mindig ide á t volt s a véde lem 
vezérletét Mohamed Elmas nagyvezér szemé
lyesen vitte. Mellette volt Magyar -ország 
bujdosó fejedelme is, Thököly, k i az osztrá
kok közeledtek hirére javaslá, hogy ronta
nák le a hidat s ugy várják be a kereszté
nyek támadásá t az innenső parton. Kétség
kívül oly terv a mely m é g talán sikerre ve
zethetett volna, de a szultán el nem fo-
gadá. ••) 

58) Eugen tudósítása a császárhoz. Mii. Gorr. 
66—57. 1. V. ö. Hist. du. Pr. F. Eugene tom. 1. 
p. 226—230. 

M) Hist. du Pr. Fr. Eugene. tom. I . p. 214. 
Thököly jóval utóbb a zentai csata után, midőn már 
Kisázsiában, Ni/comedia melletti magányában vissza
vonulva élt, egy nála látogatást tett franczia nő 
előtt ide vonatkozólag a többi közt igy nyilatkozott: 
tA szultánnak javasoltam, hogy a hidat töresse ösz' 
sze, hanem S ijedtségében 1000 lovassal mindjárt 



A törökök egyik részén Dzsafer temes
vári pasa és Fasli pasa, a , se regveze tő* 
állott, a másik oldalon pedig Ibrahim pasa 
az anatóliai csapatokkal harczolt. 6 0 ) Cante-
mir szerint, k i jelen volt a harczban, a nagy
vezér a pasákat , k ik a spáhikkal már 24 
óra óta átvonultak volt, a hidon gyorsan 
visszarendelé, s ezek midőn már a hid meg
telt lovasokkal, gyalog jö t t ek á t a nagyve
zérhez, aki őket a martyrhalálra lelkesítette. 
Ezek m é g engedelmeskedtek és rendelt he
lyeikre a sánczokba siettek. 6 1 ) Sebaszgiraj 
tatárjai pedig, kik e lőbb a sánczok előt t 
foglaltak állást, ekkor már szintén a földmi-
vek mögé vonták magokat; midőn pedig 
az ütközet kezdetén egy ágyúgolyó a nagy-

átment rajta s tanácsomat el nem fogadá. Erre a 
fővezérhez fordultam, s amint Eugen oly nagyra 
terjeszté ki seregét, hogy igazán elszántságnak kellett 
lennie a vele megütközniakarónál,a fővezértől 20000 
harczost kértem, ő adott volna, de emberei már nem 
engedelmeskedtek; ezután csak 2000 lovas rohant 
ki, s lövészei Eugennek balszárnyát áttörik, de ő 
sebesen két vonalban néhány csapatot rendelt oda, s 
minden helyre jött; mire rohanni kezdenek és két 
helyen jutottak az első árkolatba, honnan a megfé-
lemlett mozlimek a másikba vetették magokat, de 
eszmélethez nem juthattak, elanynyira nyomban kö
vették őket a keresztények s mind egyig felkonczol-
ták.' stb. (Bonafont: lekeli Heros de Hongrie. 
Uj Magy. Muz. I85l/r I . 33.) 

eu) Hammer: Gesch. d. osm. Reichs VI. köt 
639. s köv. II. 

61) Cantemir; II. Musztafa. Hammernél id. 
mü. VI. k. 638. 



vezér sá t rába esett, az ott időző tatárfőnök 
megrettenve, lovasaival a Tiszán tartózhatla-
nul átsietet t 6 2 ) 

I ly körülmények közt a nagyvezér b á r 
a zavart és fejetlenséget látva, nem remél
hetett győzelmet, — mint Raschid megjegy
zi, — »mégis Allah határozatából azt kép
zelvén, miszerint ha maga személyesen ennyi 
sereget és fegyvert oda hagyva valamiké
pen a túlpartra juthatna is, a császárnak ha
ragja előtt még sem menthetné életét, bár
mily legyen is az eredmény, maradás és áll
hata tosságra határzá el magat« . 6 3 ) 

6Í) Cantemir: II. Musztafa. Hammernél id. 
mü. VI. k. 638. 

63) Raschid id. müvében. (Repiczky ford Uj 
M. M. I . 32.) Dzsafer névtelené, ki az ütközet fo
lyama alatt a túlsó oldalon dllott,a következőket írja 
annak lefolyásáról: „Ezalatt a gyalogságot a lovas
ság után vezetve sietés közt néhány belszolgával újra 
pasánk oldalához menni készülvén, már a tul részen 
harcznak volt nyoma, és ágyú és puskalövés hallat
szott, mire lóra ülvén és a tábortól elszakadván, a 
pasának oldalánál maradt volt kávéssal a pinczér 
és más öltönytárnokok jöttek elénk s útközben 
velők találkozván „Mégis jöttök" ? kérdve tőlük, ezek 
feleltek: „Pasának unszolására jöttünk, ki hozzánk: 
Menjetek, lóduljatok! beszédet intézett. Aztán a ke
resztény sereg is megérkezett s igy áll a csata". 
Sietve a hídfőhöz érvén, a közép csolnakokból há
rom-négy a tul részről ágyúval zúzatván össze, a 
hídnak közepe vízbe sülyedt és a tul oldalon ma
radtak hol az árkolatokból hadakoztak, hol lélek-
szakadtán futva, magokat a vizbe vágták." (Repicky 
ford. u, o. I. 26.) 



Az élethalálharcz közel ké t óráig tar
tott, miközben a török sereg s annak vezé
rei csaknem mind elhulottak. A pasák közül, 
akiket az ellen fegyvere megkímélt , azok a 
harcz közben feldühödt jancsárok csapásai 
alatt hullottak el,0 4) vagy mint Dzsafer név
te lené mondja, a vér tanúság mézítalát kiürí
tet ték. 6 5 ) Mire a harcz vége t ért éppen be
esteledett. »E győzelmes esemény — irá 
Eugen — a nap és éj fordulatánál végző
dött, és igy mintegy a nap maga sem akart 
e l ő b b távozni az égről, mielőtt fényes szeme
ivel császári felséged dicsőséges fegyverei
nek teljes győzelmét befejezve nem látta. « 6 6) 

Eugen az ütközet eldőlte után m é g ké t 
óráig engedé katonáit zsákmányolni s csak 
esti i o ó rakor fúvatta le őket. A hidhoz 
őrizetet rendelt, de a ka tonaságot az éjjel 
rendbehozni nem sikerült. 

A herczeg másnap reggel a Tiszán át-

w) Cantemir, Hammernél VI. k. 638. I. = 
„Tout les bachas ayant éti tués ou de la main des 
seditieux janisaires au de celle des almands." 

8o) Végre 20—30 ezer lövés történvén mind
két részről s a vész elmúlván a tul parton marad
tak, hogy leöletve a vértanúság mézitalát kiürítek, 
beviláglott." (Rep. ford.) 

*6) Eugen tud. a császárhoz.(Mill corr. 57 l.) 
V. ö. Hist. du Pr. Fr. Eugene I . 230. — „Cetté 
grandé et signalée victoire et cetté bataille conside-
rable finit avec de jour; et Von auroit dit que le 
soleil n'avoit differé de se coucher, que pour voir 
triompher et éclairer des ses rayons les armes de 
Votre Majeste Imperiale." 



kelve, hadá t bizonyos rendben a török t ábor 
J ó l kiérdemelt* zsákmánylására bocsájtá, s 
ekkor, mint maga a fővezér mondja, sok
kal nagyobbnak mutatkozott az előző napi 
esemény, mintsem e lőbb hitték. Mert ugy a 
holtak száma, mint a há t rahagyot t zsákmány 
minden képzeletet felül mult. Ágyú, lőszer, 
szekerek, nagy és kis barmok egész halmaza 
terül t el előttök, mig a viztől félórányira a 
szultán há t rahagyot t t ábora vár ta őket. E 
t áborban valamennyi sá tor — köztük a szul
táné diszes szerelvényeivel 10 háremhölgy-
gyel, — tevék, lovak, ökrök, valamint a ne
héz ágyuk, szekerek, zászlók, dobok s e g y é b 
hadiszerek a győzők kezébe kerültek. 6 7 ) Mint-

**) A zsákmány egyik érdekes tárgya, mely
nek megtalálása folytán a nagyvezér eleste is bizo
nyossá lett, a birodalmi pecsét volt, melyet Moha
med nagyvezér, szokás szerüleg nyakában hordott. E 
gyűrűről Eugen is megemlékezik a császárhoz inté
zett tudósításában, sőt kijelenté, hogy magának tartja 
fenn a szerencsét, hogy azt a császárnak átnyújt
hassa. (Mii. corr. 59. I.) A jól értesült egykorú 
Cserey így ír e tárgyban: „Ott vésze mind a jan-
csár aga, mind sok basákkal együtt maga is a fő
vezér, kinek nyakából, mikor a holttestéket foszto
gatnák, — egy muskotályos a császár arany pecsét
jét levoná s Boér Simon, ki akkor Rabutin mellett 
Erdélyből tábori commissarius vala, meg látván a 
pecsétet, a muskotályostul felválta és Eugenius hghez 
vivén, ott ismerek meg, hogy az a török császár pe
csétje s arról tudák meg, hogy a fővezér elesett ; 
használa is Boér Simonnak, mert a fogarasi főka
pitányságot adák neki annakutánna." (Cserey M. 



hogy azonban a tűz m é g a csata folyama 
alatt kiütött volt a török táborban , Eugen a 
m é g megmenthe tő tá rgyak oltását is elren-
délé, bár mindent megmenteni már ekkor 
nem sikerült. 

Mialatt a t ábor zákmányoltatott , huszár 
csapatok az ellenség üldözésére mentek 4 — 
5 mértföldnyire a Tiszától, kik miután a hát
ramaradt török menekülőket s az útközben 
elhagyott podgyászt harácsolták, Eugen hg 
maga is Glöckelsberg ezredest 600 horvát 
dragonyos lovassal küldte az ellen üldözésére 
k i csapatával egész csomó fogolylyal és 
egyéb zsákmánynyal tér t meg. 8 8 ) 

Ezek után Eugen a zsákmányt, valamint 
a hajóhíd maradványai t összeszedve s rész
letes jegyzékbe véve ,— ugy látszik harmad
nap halottai el temetéséhez fogót, s aztán ne
hogy seregében a még mindig eltemetetlen 
hullák folytán ragályos be tegségek harapód-
zanak el, szept. 14-én Zentától észak felé in-

Historiája 1852. kiad. 260—261. I.) E pecsét ma 
is a bécsi csdszdri kincstárban őriztetik. 

68) Eugen tud. a császárhoz. MM. Corr. 60 l. 
V. ö. Hist. du Pr. Ft Eugene I . 235. „ Les hussars 
et resté de la cavallerie tout h la poursuit des en 
nemis et ils ramenent du butin 4—5 lieue d'ici. 
lls font aussi beaucoup de prisonniers, et trouvent 
par-tout quantité de corps morts, et plusieurs piéce 
de canon qu'ils ont abandonées en s'enfuyant. Gela 
m'a obligé aVenvoyer de se cóté-la le colonel Glö-
kelslerg avec 600 chevaux, pour charger l'ennemi 
en queue et pour fairé encore s'il est possible du 
butin et des prisonniers'* 



dult és a kanizsai és zentai határ vonalán 
szállott táborba.* Miután Vau démont hercze-
get m é g nyomban a csata után csekély fu
tá r csapattal Szegeden át Bécsbe küld te a 
győzelem hírével, most szept. 15-én innen 
irta azon történeti fontosságú s ritka szép hadi
jelentését , melyben a zentai ütközetet caesari 
stylban ecseteli. E jelentéssel gr. Dietrichstein 
dragonyos ezredest küldé a császárhoz. 8 9) 

* A zentai nemes Millinovity család örököse
inél lévő' egy oklevél szerint Eugen hg Zentárói való 
távozta előtt egy Millinovityot az itteni fossatum 
hadnagyává nevezett ki. 

89) Eugen ezen jelentése kapc.-án terjesztette fel 
azon kimutatásokat is, melyek a zsákmányt leltári-
lag tüntették fel. Ezek szerint a császáriak kezébe : 
80 ágyú, 28000 kgr. lőpor, 19000 kgr. puska
töltény, 5400 ágyú golyó, 523 bomba, 6300 grá
nát, 62 hajó, 173 gerenda, 19 vasmacska stb. (Ham
mer szerint) 6000'teve (?) 15000 ökör, 7000 ló, 
stb. 9000 szekér, számos dob, fegyver, zászló és 
lófark, 2027 drb különféle sánczeszkőz stb. Csak
nem valamennyi történetírónk müveiben találkozunk 
azon felette téves adattal, mintha e csatában a tö
rök birodalmi, — vagy legalább is — tábori pénz
tár 3 millió forinton feliili értékű kincsekkel szin
tén a császáriak kezébe esett volna. Ezt oly tekin
télyek, mint Hammer (Gesch. d. osm. Reichs VI. 
641. I.) Katona (Hist. crit. Rég. Hung. XVII. 
40—46.) Feszler (Die Gesch. d.'TJng. IX. 470.) 
Horváth (Magy. orsz. tört. VI. 236—7. I.) és 
Szalay (Magy. orsz. tört. V. 565. I.) állítván, nem 
csoda, hogy egész napjainkig fentartá magát e hir. 
A közelmúlt években azonban Angeli őrnagy ur a 
hadilevéltárból közlött okmányok alapján ez állítás 
alaptalanságát teljesen bebizonyitá. Nekünk pedig 



Az osztrákok győzelme aránylag nem 
nagy áldozatba került, mert a fenlevő ada
tok szerint az egész sereg vesztesége hol
takban 28 tiszt 401 ember; — sebe
sültekben 133 tiszt-, 1465 ember-, 3533 ló 
és 16 ökörből állott. 7 0J 

E szám csaknem hihetlennek tűnik fel, 
midőn azt halljuk, hogy a tö rökök részéről 
közel 30000 ember vesztette e harczban éle
tét. Eugen hg a török veszteségével mind
addig nem volt tisztában, mig Pé te rváradró l 
Nehem tábornok bizonyos informátiók alap
ján meg nem tudta s vele nem közölte az 
elesett vezérek névsorát. Csak ekkor, szept. 
22-én, írhatta meg a császárnak. 7 1 ) Innen 
és Raschid török irótol tudjuk, hogy a kö
vetkező főbb tisztek vesztek e l : Elmas Mo-

nem marad mds hátra, mint az a feletti csodálko
zás, mikép tarthatá fenn magát e falsum annyi ide
ig mindannak daczára, hogy Eugen ez óriási összeg
ről egy szóval sem emlékezett, sőt a csata után is 
folyton pénzszükségről panaszkodott. 

70) A részletes kimutatás szerint I) a gyalog
ságból elesett: 1 alezredes, 1 őrnagy, 5 kapitány, 
4 hadnagy, 5 zászlótartó és 263 ember; megse
besült: 1 ezredes, 4 alezredes, 16 kapitány, 28 
hadnagy, 7 zászlótartó és 1112 ember. II) A lovas
ságból elesett: 12 tiszt, 128 ember; megs ebe
sült 47 ember. III.) A táborkarból megsebesültek: 
gr. Heister táborszernagy, br. Pfeffershofen és gr. 
Vitry altáborszernagyok könynyen, végre gr. Reuss 
táborszernagy súlyosan, ki utóbb Szegeden sebeiben 
meg is halt s ott a, szt. ferenciek templomában te
mettetett el. (Feldzüge d. Pr. Eugen. II. köt. 156. I.) 

lv)Eugen levele a császárhoz. (Mii. corr. 74. I.) 



hamed nagyvezér , T í ) Ibrahim pasa, Dzsafer 
temesvár i parancsnok, Misirli Oglu anatóliai 
helytar tó , Fasli pasa, adanai kormányzó, Bal-
tadzsi Mohamed, a jancsárok agája, Ibrahim 
diarbekiri bég , Szugla szandzsák, néhány 
alhelytartó, főnök, jancsár főnöki helyettes, 
a főagarász, a főidéző, a vasasok és tüzérek 
fővezére, 57—58 jancsár ezredes, 20-nál t ö b b 
önkéntes lovasaga, 10-nél t ö b b ezredes 7 8 ) 
A m i a tiszteken kívüli veszteséget illeti, az 
adatok eltérők. Eugen a császárhoz i r t tudó
sí tásában az elesett harczosok számát nem 

n) A magyarországi százados t'&rble harczolt-
ban Zalánkemen és Zenta egyedül állanak, mint oly 
iliközetek színhelyei, hol egy-egy nagyvezér halálát lelte 

lS) Raschid id müve (Rep. ford. id. helyen.) 
Hammer egy, a zentai csatáról kiadott s a müncheni 
könyvtárban levó' olasz Relatio-ból az elesett vezérek 
névsorát a fentebbiektől eltértfleg igy közli: Elmos 
Mohamed pasa nagyvezér, Dzsafer adanai helytartó 
Ibrahim anatóliai helytartó, Fasli pasa boszniai 
helytartó, Baltadzsi Mohnmed jancsár aga, 13 heg-
lerbég, köztük a rumiliai, diarbekiri, amasiai mera-
asi, szughlai, 3 jancsár ezredes, a tüzérség vezére. 
20 alajbeg, 30-nál több aga. (Gesch d. Osm. R. 
VI. 754. I.) Az 1698. évben megjelent „Welt Fa-
ma" 259. lapján ezen névsort közli: Elmos Mehe
tned nagyvezér, Missirli Oglu, Ibrahim pasa, ana
tóliai kormányzó, — Dzsafer pasa rumiliai 
kormányzó, — Dzsafer pasa temesvári pa
rancsnok, — Fasli pasa adanai helytartó, — 
Ibrahim pasa diarbekiri kormányzó, Mahmud 
pasa jancsár aga, 11 másodrendű pasa, 54 
jancsár kapitány stb. (Welt Fama. Augspurg. 
1698.) 



említi, de nem is emlitheté, s csak anynyit 
jegyez meg, hogy a veszteség nagy lehetett. 
A keresztény irók 30000-re teszik az elesett 
t ö rökök számát, " ) a tö rökök azonban ezt 
reducálják. Mindenesetre bajos a veszteség 
megállapítása, minthogy azzal sem lehetünk 
tisztában, tulajdonkép menynyi volt a Zentá-
nál harczoló tö rök sereg. Közönségesen száz
ezerre teszik. 7 f i) Raschid szerint a seregnek 
csupán V 8-ad része hullott volna el, mi kö-
körülbelül 14000 embert tenne k i ; 7 6 ) Cantemir 
a hivatalos kimutatás nyomán, kimutatá. hogy 
a veszteség 14070 jancsárból , 3700 szövet
ségesből és 7000 albániai emberbő l állott, 
a tiszteken kivül, mi összesen körülbelü l 
25000 embert tesz ki , és e szám m é g leg
valószínűbb. 7 7) 

«) Hist. du Pr. Fr. Eugene. I 218-219. 
Ferrarius: De reb. gest. Eugenii lib. I . p. 40 Wag
ner: Hist. Leop. Magni C. A. tom. II. p. 345.— 
23.000-róí szól. 

78) Eugen hg szept. 7-én kelt levelében a szul 
tán hadát 40—50000 emberre becsülte. (Mii. corr 
49—50. l.) Ferrarius [De reb. gest. Eug. lib. I 

2). 37—38.) a török sereget 60000-nymél többi--
teszi. Thököly végre határozottan 100,000-ről be
szélt. (Bonafontnál id. hely.) 

78) Raschid forditója megjegyzi, hogy a török 
szövegben előforduló cümmi—nyolczad, tollhibából 
áll cülsi=negyed helyett; ha ez utóbbi állana, úgy 
kijönne a nyugati irók által emlegetett 30000-es 
bzám. Azonban, ha a török had 100000 emberből 
állt, égy e szám még mindig nem jönne ki. Tehát 
felesleges minden okoskodás. 

") Hammer: Gesch, d, Osm, Reichs, VI, 
köt. 641, l. 



111. 

A csata jelentősége és politikai 
eredménye. 

Í | < | P nemzetek nagy összemérkőzései, me-
e^glyeket a tör ténet csaták neve alatt is-

^ mer, psychikai e lemzésökben egy nagy 
i és örökös mozgalomnak, a létérti küz

delem eredményeinek tekintendők. A vi
lág tör téne t nagy csatáiban mindenütt k i le
het mutatni az azt előidéző közelebbi oko
kat ; i t t egy nemzet terjeszkedési vágyát , ott 
egy fejedelem kapzsiságát hozván fel, s ez
zel a háború okait megfejtettnek s politika
ilag leg több esetben igazoltnak tartjuk. Pedig 
az a harcz egy emelkedettebb szempontból 
tekintve, csak egyik szeme azon óriási lán-
czolatnak, mely ősidőktől fogva egész nap
jainkig húzódik, melyet újabban egy nagy 
szellem a »lét harczának* nevezett. E szem
pontból tekintve a Zentánál lefolyt eseményt 
nem láthatjuk abban pusztán I I . Musztafa 
személyes terveinek bukását , nem Lipót csá
szár jeles vezére, Eugen, egyéni képességé
nek sikeres é rvényesü lésé t ; a zentai csata 



ennél sokkal nagyobb valami. Az a nap egy 
óriási s századok ó ta folyton t a r tó küzdelem 
fordulópontja lett, mely kelet és nyugat közt 
a tö rök és osztrák-magyar birodalmak tett
leges fellépésében folyt. Utó já ték egy, Ma
gyarországban lejátszódott, s előjáték egy 
Törökországban lejátszandó nagy drámához. 

H a a csaták nagyságát nem az abban 
részt vett haderő, s nem az öldöklés tartama 
szerint, hanem, mint valóban kell is, az általa 
elért e redmények nagysága és kihatása alap
ján mérlegeljük, ugy Eugen zentai győzelme 
a vi lágtörténet legnagyobb csatái egyikét 
képezi. De nagy volt ez ütközet akár a har-
czosok erélyét, akár a haderők számát, akár 
a benne szereplők személyét tekintjük is. 
T e h á t ugy politikai, mint hadtör ténet i leg 
egyarán t tanulságos és nevezetes. 

A köve tkezmények megmuta t ták , misze
rint a török birodalom 1697. ó ta Magyar
országban t ámadó lag t ö b b é fel nem léphe
tett, s igy e területén való hata lmának tar
tama csak időkérdése volt. A zentai csata 
által ejtett csapás folytán annyira erőt lenné 
vált a szultánok hadereje, hogy az osztrákok 
minden további nagyobb hadművelete i nél
kül is be kellett következnie a békének. 
Mert az államszervezet nem volt már t ö b b é 
olyan, mely a hadseregeket mintegy varázs
ütésre e lőteremthet te volna. A regressiv irány, 
mely a törököknél ugy erkölcsi, mint politi
kai téren már egy század ota érezhető volt, 
e lőbb-utóbb a nagyhatalmi állás elvesztésére 



vezetett. Nagy Szulejmán, ki az ozmán ha
talmat a XVI- ik században tetőpontra emelé, 
óriási birodalmat alkotott, mely bármily erős 
szervezettel lett ellátva, a jancsárok és nők 
befolyása alatt elsatnyult, utódai által sokáig 
rendületlenül fentartható nem volt. Nem 
szólhatunk azonban e helyen a török biro
dalom egyetemes sülyedésének phazisairól, 
s azért csak a magyarországi viszonyokra 
szorítkozunk. Felette téves volna azt hinni, 
hogy a törökök politikai háttérbe szorulása 
egyedül e birodalom belső sülyedésében ke
resendő. Kétségkívül egyik legfontossabb 
tényező ez volt. De nem kevésbé mély be
folyással volt erre az eme nemzetet környező 
országok állás foglalása is. Mindaddig, mig 
közép Europa népei az egymás közt a po
litikai túlsúly miatt folyó küzdelmekben az 
európai concert megállapításának szükséges
ségét be nem látták ; ez időköz alatt Török
ország támadásai, főleg némely nyugati ál
lammal, mint Velencze és különösen Franczia 
országgal fenállott szövetsége folytán, rend
szerint sikerültek. Mert a szultánok előnyo-
mulási útjába eső kisebb-nagyobb országok, 
önmaguk erejére utaltatva, nem sokáig véd
hették meg függetlenségöket; minek folytán 
a Balkán félsziget tartományai s utóbb aha-
sonsorsu Magyarország nagy része is szintén 
török uralom alá került. E z volt a török bi
rodalom nagyságának kora. 

Midőn azonban, mint már a bevezetés
ben láttuk, a nyugati államok a politikai 



sulyegyen eszméjével lassankint megbarát
kozni kényszerü l tek ; midőn ennek folytán a 
hosszas politikai és vallási háborúk nyuga
ton ritkábbakká v á l t a k : ekkor a német
osztrák birodalom tulysulya kelet felé mind
inkább emelkedett s a töröknek magyar 
területről való kiszorítása szintén csak idő
kérdésévé vált. A német birodalmi hadak 
mind sűrűbben kezdtek császári rendelet 
folytán magyar földön operálni, s a biroda
lom hadvezéreinek taktikai ügyessége foly
tán a visszahóditás nagy műve mindinkább 
közelgetet t befejezéséhez. A 16 éves háború, 
melynek utolsó és döntő mozzanata Zentá
nál folyt le, befejezé főbb részeiben a fel-
szabaditási harczokat, minthogy a tö rökök 
kezében ekkor az u. n. temesi bánság terű-
létén kivül egyéb nem maradt.« Semmi ké t ség 
nem lehet az iránt, — itéli az újkor egyik 
nagy tö r t éne t i ró j a—Arne th , hogy a zentai 
csata a tizenhetedik század eme fényes hadi-
ténye, egyike a legszebb győzelmeknek, me
lyek annak tartama alatt vívattak. Mert ez 
egyeden csapással megvál toztat ta a tö rökök 
elleni hadviselés egész menetét . A veszé
lyesen szorongatott védekezőből egyszerre 
semmi által fel nem tar tóztatható t á m a d ó 
lett, s az éppen nem a tö rökök érdeme, 
hogy a zentai csata rajok nézve nem oly 
vészteljesen ütöt t k i , mint eleinte látszott.« 7 B ) 

t

 78) Arneth,: Prinz Eugen von Savoyen I. 106, 
Érdekes ide vonatkozólag az egykorú s különben 
mély htldtdsú Cserey-t is hallanunk: „a török any-



Eugen Zenta és Kanizsa közötti t ábo 
rából a császárhoz intézett tudósí tásában hűen 
festi a csapatok magatar tásá t s az egész 
diadalt drámai é lénkséggel állítja szemünk 
elé. Igaz ugyan, az ütközet színhelyének 
természetes fekvése s a támadási vonal 
nem volt oly jel legű mely akár egy nagy 
népcsata , akár egy hatalmas e rőd ostromá
nál nagy szereppel játszhatik ; mégis a küz
delem olyan volt hogy m é g egy oly hadve
zért is, mint Eugen, k i a csaták mezején nö-
vekedék, azon nyilatkozatra bírta, hogy ő 
ahhoz hasonlót m é g életében nem látott. >Az 
összes vezérkari férfiak, — irá Eugen, — 
a tisztek és a közemberek vitézi harcziassá-
gá t az én gyenge tollam eléggé k i nem 
emelheti; annál kevésbé alkalmas dicsérés 
vagy dicsőítésre.* »Bizonyára — folytatja 
t o v á b b — voltak némelyek, kiknek alkalmuk 
volt , hogy mások felett ki tüntessék magokat, 
de nincs valamenynyi közt egy sem, aki töb
bet ne tett volna kötelességénél.* 7 B) Fő vé

náira debilitalódék azzal a harczczal, soha többször 
magát nem reparálható, hanem nagy gyalázatdval s 
kárával kényszeritették megbékélni a némettel, oly 
conditiokkal, melyekre miolta a török birodalom 
kezdődött, soha a török semmi ellenségével meg nem 
békéllett vala, Eugenius hg pedig örökké való hirt-
nevet nyere magának." (Hist. 261. I.) 

lv) Eugen tudósítása a császárhoz, (Mill. Corr 
07—58. 1.) V. ö. Hist. du Pr. Fr. Eugene I. 
232—233. II est orai et je ne saurois pas dire 
le contraire, qu'il y en a eu quelquea uns qui ont eu 



zér katonáinak küzdelmét ennél szebb és en
nél t öbbe t mondó szavakkal m é g aligha fe
jezte k i , és az osztrák hadsereg ennél nagyob 
dicséretben valaha alig részesült. Ha nem 
tudnók is az ellenfél veszteségének nagysá
g á t ; ha nem ismernők a császári csapatok 
m a g a t a r t á s á t : e pár szó elég lenne a zentai 
csata hadtörténeti fontosságának megítélé
sére. 8 0 ) 

A zentai győzelem, mint szerencsés fegy
vertény, nemcsak politikai kihatással és had
tör ténet i fontossággal birt, hanem közvetlen 
megtör tén te után az udvar körében és a bi
rodalom minden részében általános örömet 
és lelkesedést keltett. Mind az udvar, mind 
a birodalom népei szakadatlan aggodalom
mal vár ták az 1697. évi háború esélyeit, s 

plus d'occastons que les autres de donner de 
preuves de la grandeur de leur courage; mais 
cela n'empéche pas que je ne puisse assurer 
en sincerété Votre Majeste Imperiale qu'iln'y en 
a pasen un seul qui ne se sóit parfaiternent 
acquité de son devoir." 

80) A zentai ütközetet az újkor nagy csatáival 
összevetve, azt látjuk, hogy a combattans haderők 
létszámára nézve is egyike a legnagyobbaknak. Mig 
ugyanis a Zentánál résztvett összes csapatok a 150 
ezret minden valószínűség szerint meghaladták, ad
dig a páviai (1525) csatában 40 ezer, a mohácsi
ban (1536) 130 ezer (?), a lepantóiban (1571) 50 
a prágaiban (1618) 40 ezer, a lützeniben (1632) 
70 ezer, a sassbacliiban (1675) 60 ezer, a bécsiben 
(1683) 260 ezer (?) a zalánkemeniben (1691) 160 
ezer fj)f a narvaiban (1701) 88 ezer, a lipcseiben 
{1813) 130 ezer ember vett részt. 



minthogy a közvetlen előző években az 
osztrák fegyvereknek a szerencse nem igen 
kedvezett, az Eugen szellemét nem ismerő 
körök, ez évben a tö rökök félelmes hadával 
szemben nem nagy reményekre vélek mago
kat feljogosítottaknak. Képzelhetni tehát, hogy 
annál fokozottabb lett az öröm a Vaudemont 
hg által Bécsbe vit t győzelmi hir hallatára, 
s annál nagyobb a lelkesedés a birodalmi 
had és Eugen vitézsége felett. A császári 
város szept. 21-én ünnepélyes Te Deummal 
s körmene tekke l ülte meg a zentai csata 
emlékét mely napon egész Bécs ünnepies 
szint öltött. 8 l)Az épüle tek és terek feldíszítettek, 
diadaloszlopok állíttattak, SV s nép között az 
ütközet emlékére vert pénzek osztattak ki. 8 S ) 

A csata emlékét 1815. óta M. Antal várost 
jegyző' kezdeményezésére a zentaiak minden évben 
szept. Ilén megülték, mígnem ló'78-ban a törökök 
iránti rokonszenv megszüntette. Az ünnepély rend
szerint Te Deummal kezdődött, mit a szigeten ren
dezett nagy lakoma követett. 

6i) Egy ily diadaloszlopon állítólag ezen fel
irat volt olvasható : „ Vienna ad Zentam servata." 

ss) Az ütközet emlékére vert érmek ma már 
oly annyira ritkák, hogy gyűjteményekben is alig 
lelhetők. Talán nem fölösleges, ha leírásukat itt kö
zöljük. Ez emlékérmek egy faja az, melynek előlap
ján (avers) Eugen hg mellképe : „Haud ulli veterum 
virtute secundus. Mem(oriá) aeter(na) Prin(cipis) Sa 
baud(iae) sum(morum) exerc(itum) caes(ariumj duo-
toris" felírással. Hátlapján {revers) pedig a savoyai 
hgi czimer két folyót személyesítő nő feje felett: 
„Semper honoratus noetris celebrabitur midis." — 
„Glória christianorum 1697." „Tres potuit comple-



A császár a m é g mindig Zenta felett 
táborozó Eugennel ugyanez nap írásban tu
datta legmagasabb örömét és megelégedé
sét, szept. 27-én pedig a vezérkar, különösen 
pedig a lengyel s szászországi és a bran
denburgi fejedelem segéd csapata összes fő
tisztjeinek hasontartalmu levélben köszöné 
meg az ura lkodó az ütközetben tanúsított 
hősiességet. 8 4 ) U t ó b b pedig tömeges előlép
te tés történt. 8 8 ) 

Eugen hadvezéri hírnevét a zentai g y ő 
zelem alapitá meg, mely beveze tés volt a 
fényes csaták azon hosszú sorához, miket a 
következő hadjáratok alatt vívott. 8 6 ) Takt i -

re duces fregitque fureutum cunctando vicitque manu 
victumoque" felírásokkal. Egy más érem előlapján: 
a zentai csata látképe, ezen bibliai felirattal: In-
terfecit exercituin eorum et subvertit rotas curruum 
ferebanturque in profundum. (Exod. XIV.") A hát
lapon a Tisza folyó personificált alakja egy öreg 
képében, ki jobbjában pálmaágat, baljában pedig 
egy ércztáblát tart, melyről e szavak olvashatók: 
„Auspicus Leopoldi Mag ni. Virtute Eugenii Sabau-
diae ducis, exercitus Turcicus clade XX. millia 
hostium facta, primariis ducibus deletis castris uni-
versis tormentis X0VI1I. omnique apparatu bellico 
interceptis, oaesus profligatar die 11. septembris 
MDÜXÜVIL 

**) A császár válasza Eugenhes (Mii. Corr. 
457—458) .A császár levele u. 0. 459. I, Ez utób
bi kelt 1697. szept. 27. 

85) Vaudemont hg és Orons/eld gr. nyomban 
a csata után lovassági tábornokokká neveztettek, — 
[Feldz. d. Pr. Eugen II, k, 169, l.) 

8S) Arneth; Prinx Eugen v, & I . 106. — Az 



kajának legjellemzőbb tényezői a jószámitás 
az ellenfél kedvezőtlen helyzetének felhasz
nálása, a gyors elhatározás, s annak perfect 
kivitele ez első »saját szakállára« vivott üt
közetben már oly szembetüen nyilvánult, — 
hogy a nyugat bámulatát is felkelté. 8 ') 

1713—lő-iki pozsonyi országgyűlés Eugen hgnek 
érdemeit méltánylandó, őt az ekkor alkotott I-so dec-
retum 130-ik cikke értelmében a magyar indigena-
tussal felruházta, minek folytan tor vény evniiuen a 
zentai diadal illő megúrónitést nyert. Az ide vonat
kozó részlet így szól: „Status et ordines grata me
mória recoleuces eximia complimorurn ueroicoruin 
actuum merita, coiuulatissimatjue ac proficua servi-
tia serenissimi principis, doiuini Fraucisci Eugenii 
Ducis de Sabaudia et Pedemontio, aurei veUeris 
eguitis, campi marschalli, Sacrae Cuesureae Regi-
aegue Majestatis uuius reginimis coioiielli etc quae 
idein praetitulatus dominus Princeps in guióus vis 
occasionibus bellicis et cumpestriOas enpeditionibuv 
in hoc regno XJugariae; vttaiu fortunusque suas 
aperto discrimint exponendo, et uotauter tn mema
randó illo anni 1697. ad jtuvium Tybiscum, lovum 
gue Szenta nominatum, cum jurato Christiani uu-
minis hoste, ipso tjuoijue Turvaruiu Imperatore prae-
sente, inito cunptctu, insigni de eudem hoste repur-
tata vietoria, memoratoque Regno ist/ioc Ungurtae 
post cruentissimam baroarorum stragem in majoréin 
seouritatern redacto; cum immortait nomints sui 
glória, Augustissimi domui Austriacae et tíaoro 
guoque huj'us Regni Ungariae diademati exhiouit et 
•tmpedit ac in praesentiarum guopue pari constantiae 
zeio exhióet et tmpedit," etc. etc. Corp. Jur. Hung. 
[tom II. Tyrnavtue 17Öl.) Caroli VI. Imp. Đecr. I, 
art, 130. 

si) A németországi silány időszaki sajtó kü
lönösen telve volt Eugen méltó dicsőítésével. Így az 



De nem kevésbé emelte a zentai győ
zelem az osztrák hadsereg tekintélyét is bent 
és kint egya rán t ; mi igen fontos volt. Azt 
látjuk ugyanis, hogy a X I V . Lajossal 1688. 
óta ké tes sikerrel folyt háború 1697. Őszén 
egyszerre megszakad s az okt. 30-iki rys-
wicki b é k e jö t t létre, melyben a különben 
hatalmas s legyőzöt tnek éppen nem tekint
he tő ellenfél lemond a német birodalom ro
vására kezdett hódítási terveiről. E változás 
lé t rejövetelében a zentai győzelem erkölcsi 
ha tásá t fel nem ismerni lehetetlen. 

Ez ütközet politikai hatásának jelentő
ségéből végre nem hogy le nem von, de 
sőt inkább nagyban emeli azon körülmény, 
hogy Eugen részint az évszakok előrehala
dot tsága, legfőképen pedig a hadseregben 
ál talánosan érzett különböző szükségletek 
miatt, a győzelmet nyomban k i nem zsák
mányolhatta . Hogy a birodalom pénzügyei 
ez évben mily rosz lábon álltak, azt már 
föntebb lá t tuk; s hogy az ezen háború czél-
jaira nagy nehezen e lő te remte t t összegeket 

augsburgi , Welt-Fáma" 1698. év folyama is ismer 
tetvén a zentai ütközetet, a közvetlenség hatása ér' 
dekesen nyilvánul annak minden sorában. (L. Welt 
Fama. Augspurg. 1698.) A Bécsben 1697. szept. 
14-én megjelent relatio, melynek cime: „ Erfreuliche 
Zeitung von dem den 11. szept. 1697. wieder die 
Türkén bei Zenta in Uungarn erhaltene Sieg" — 
szintén érdekes, bár történeti értékkel éppen nem bír
hat. — A szintén egykord Voltaire ítélete szerint a 
zentai csata „megtörte az ottománok gőgjét," (Siécle 
de Louis XIV. tom. I. chap, 17.) 



a közel négy hónapig tar tó táborozás telje
sen felemészté, nemcsak hihető, hanem er
ről Eugen levelei is tanúskodnak. 8 8 ) Legna
gyobb volt a hiány élelmi szerekben, mint
hogy a sereg rendelkezésére alló élelem 
fogytán vala, a Tisza vidéki proviantházak 
pedig, melyek előrelátólag jól fel voltak 
szerelve, a tö rökök által feldulattak; Eugen 
serege pedig naponta 50000 adag eleséget 
fogyasztott 8 9) 

Egy oly erőd ostromához tehát, mint a 
minő akkor Temesvár volt, Eugen nem fog
hatott már azért sem, minthogy az ősz elő
rehaladt s a hosszas esőzések a teljesen út
talan temesi részeken az előhaladást, főleg a 
nehéz ostrom ágyukra nézve, csaknem tel
jesen gátolták. Ehez járult, hogy T e m e s v á r 
a természet és a török kezek által, mint az 
ozmán hatalom utolsó bástyája, oly annyira 
meg volt erősítve, hogy annak ostroma két
ségkívül benyúlt volna a télbe. 

E tényezők voltak azok, melyek Eugent 
arra bírták, hogy a T e m e s v á r elleni hadmü
veletekről lemondjon, de más részt, miután 
rosszul fizetett katonáit a Zenta körüli sivár 
v idéken táp- és tüzelőszerek hiánya folytán 
a feloszlás veszélye nélkül nem tarthatá, arra 
törekedjék, hogy a cs. udvari haditanácsot a 
T e m e s v á r elleni vállalat czélszerűtlen- és le-

88) Eugen levele a császárhoz szept. 22-ró'l. 
(Mii. corr. 165. I.) 

89) Feldzüge d. Prímen Eugen v. Savoyen II. 
k. 163. I. 



hetet lenségéről meggyőzze s engedélyt esz
közöljön k i a seregnek valamely alkalmasabb 
helyre való átköltöztethetésére. Ezt vég re hosz-
szabb eszmecserék után sikerült kieszközöl
nie, bá r egyidejűleg a félben maradt bosz
niai hadjárat folytatásával bízatott meg.9 0) 

Eugen tehát Rabutint hadaival szept. 
28-án a Zenta és Kanizsa közötti t áborból 
E r d é l y b e viszzabocsájtván, 9 1) e napon a csá
szárhoz intézett levelében már jelenté, mi
szerint hada Szabadka felé megindult. 9 2) Okt. 
i-én pedig már Kollutnál táborozot t , honnan 
a sereg nagyobb része különböző iránybatí 

90) Az vdi>. haditanács végzése Jcelt szept. 23. 
(Feldz. d. Pr. Eug. II. 166.) ' 

91) Eugen napiparancsa Rábutinhoz, melyben 6 
lovas ezreddel Szeged és Jenőn át Erdélybe küldi, 
Jcelt a Zenta és Kanizsa közötti táborban szept. 27-
én (Mii. Corr. 79—80 l.) 

92) Eugen a zentai táborból, miután a zsák
mány nagyobb részét héterváradra szállíttatta, Ra-
butinnal együtt szept. 28-án Szegedre ment, mig se
rege ugyanakkor Szabadka felé indult s öt órai me
net után a jmlicsi tónál ütött tábort. Szept. 29-én 
Mélykútra vonult a sereg, hova Eugen ez nap Sze
gedről visszatért, miután a vár megerősítésére szük
séges intézkedéseket tett. Szept. 30-án Rigyiczára, 
okt. 1-én Szántován át Kollutra vonulták a császá
riak. Okt. 5-én a téli szállásokra költözés kimondat
ván, a gyalogság br. Hasslingen alatt Mohácsra, a 
brandenburgi segéd csapatok Budára, a nehéz lovas
ság Lichtenstein hg alatt Pestre, a tüzérség nagyobb 
réssé pedig Csehországba indult. Eugen hg Eszéken 
át Bródba ment, hova okt. 11-én ért. (Lásd ; Feldz. 
des Prímen Eugen v, S, II. k. 173—179 d.) 



téli szállásra küldetet t . A herczeg maga pe
dig a boszniai hadsereghez ment, hol egy 
havi szerencsés táborozás után az állapoto
kat rendbe hozva, már november hó elején 
Bécsbe távozot t s ott nagy ovatiókkal fo
gadták, a császár pedig kitüntetéseivel hal
mozta el.9 3) 

A következő 1698-ik év nem találta 
oly helyzetben a birodalmat, hogy egy na
gyobb t ámadó hadjáratot kezdeni lehetett 
volna, minek folytán a porta részéről {ela
jánlot t s a külföldi hatalmak által támoga
tott békeajánlat hosszas tárgyalások után 
végre elfogadtatott és Karloviczban (1699 
jan 21) mégis köt tetet t . E béke, mely az u. 
n. temesi bánságot kivéve, hazánk többi ré
szeit a török uralomtól végleg felszabaditott-
nak nyilvánitá, egyenesen azon fényes har-
czok e redménye volt, melyet a bécsi, budai, 
mohácsi és zalánkemeni győzelmek előkészí
tettek s melyet a zentai diadal befejezett. 

9S) A többi közt egy ezer tallér értékű díszes 
kardot ajándékozott az uralkodó a berezegnek. (Ar
neth: Prinz Eugen v. 8. I . 111.) 







ZENTA, 1885. 
SCHVARCZ SÁNDOR KÖNYVNYOMDÁJA, 

KÖNYV- ÉS PAPIRKERESKEDÉSE. 


