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HЕLYZRTKЕP A TISZA DUNA KOZLROL 
A MOHácSI VESZ UTátd 

Az a török sereg, amely a mohác нi győzelem  be  Buda fel 
dúlása után Ibrahim nagyvezir parancsnoksága alatt a Tisza jobb 
partján vonult dbinek, bs amely Pbterváradnál a szultán fö ѕeregL 
vel egytttt hagyta el egyid'áre az akkori Magyaror вzág terUletbt -
nem tért haza Tires kbzzel. S201imAn naplđ jđba az 1526. évi had-
járatrđl a többek között ezek a szavak kerteltek : " Ibrahim elfog-
lalta  be  feldtllta Szegedet, nbpbt kirabolta be legyilkolta, a 
megmaradottakat rabezijra ftezette ... Az itteni tőmbrdek juh-
nyAjbđl Ibrahimnak ötvenezer , Iszkender defterdárnak ( adbfötiszt_ 
viselő ) pedig htszezer darab jutott." (1) 

A napit nem rbszletezi , mit kapott a z ѕákmánybđl a töb 
bi főtiszt bs mit a }iarcolb .kаtоnаѕ g . Arra sem tbr ki , hogy mek 
kora volt a еѕákmány a többi behđdolt be elpusztitott tiszaparti 
hélysbgen , városban. Nem nehbz következtetni , hogy az jbval fe-
lillmítlta a szegedi számokat. 

Az állatok eoreában az emberek is osztoztak . A törökök 
a szijra fűzött rabok ezreit : fbrfiakat , nőket, gyermekeket] haj-
tottak maguk elő tt,  hogy brtbkesitsbk őket a drinšpolyi be kon-
вtantinápolyi emberpiacokon. T+tegaláz đs, szetivedbe  be  rabezolgab-
let  várt rfijuk. 

Egykoríl jelentbeek szerint 1526 szeptemberbben be oktb 
berbben 12 vármegybt fosztott ki be 150 . 0oo embert hurcolt eligy 
a török . ( 2) A kifosztást  be  rab ѕzolgaszijra ftzbst csak azoknak 
a helysbgeknek lakđi kerUltbk el, amelyek nem estek a zs đkmányra 
bhes sereg utjába. 

A török megismbtlöd'á betitbseitöl tartva, a megmaradt 
nemessbg egy rbsze pánikszerüen elmenektelt . Az elb .rvult falvakat 
be elhagyott birtokokat Jovan Nenad - Crni parasztvezbr csapatai 
szálltbk meg. (3) Ilyenformán vbdelmUk aib vettbk a Naros kör-
nybkbt bs a Tisza-Duna közbt. Els ődleges cbljuk a török elleni 
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védekezés volt. De ennél a célnál nem álltak meg, mert nemcsak a 
tđrđk ellen harcoltak, hanem egyben azt is megakadályozták, hogy 
a tđrđk elđl elmenekült fđldesurak tljra vieszatbrjenek. Elfoglal 
ták kastélyaikat, s a maguk erđs®bgbnek tekintették az elfoglalt 
várakat, fđldjeiket maguk kđ zđtt osztották ki. (4) Az idegen h đ  
dit đk elleni harc igy fonđdott egybe a birtokos nemesség elleni 
harccél. A felkelbs rbsztvevöi k đ zđtt a szerb parasztság volt na 
gyobb számban kbpviselve, de r đvideѕen más balkáni menekültek be 
magyar jobbágyok is csatlakoztak hozzájuk. 

Crni Jovan részben nemzetiségi, részben нzociáliв  moz-
galmának nem volt azonban elég ideje a teljes kibontakozásra. A 
birtokaikat be jobbágyaikat fbltö f őurak szđvetkeztek egymáевal 
bs a мaro ѕnál tekintblyes katonai еröt vonultattak fel ellene.Jo 
van cár, ahogy ebben az id đben katonái cimeztbk vezbrüket, látta 
ugyan a fenyeget ő  veszedelmet, de már nem tudta megakadályozniaz 
ellensbgee erők egyesulbsbt. Csapatai veresbget szenvedtek. A ve 
zbr Szegedre menekült, ahol haláloe puнkalđvbs érte. Hívei haldo 
kolva vitték a Zentával határos Tornyos faluba. Itt T đrđk Bálint 
szabadkai főnemes rontott rájuk be 152 7  јПliuѕüban Crxii Jovan fe 
jbt vette. Halála . után csapatai azbtszbledtek. A szerbek egy rb-
eze a birtokos osztály boasutja elöl visezamenektilt a t đrđk tertt 
litre, máerbвze ittmaradt a katonai еzolgálataibrt neki kiosztott 
j avakon. 

1529 nyarán visszatbrtek a tđrđkđk. Szolimán szultán 
Magyarországon keresztttl vezette hadjáratát, - ezíittal Bbcs el-
len. A város vbdelme azonban megingás nblktl állta a megujul đ  tö 
rđk rohamokat. A sok sikertelen tAmadás vbgbn a t đrđkđk oktđber-
ben abbahagyták az ostromot. A szultán poggyászát  be  titzbrвbgbt 
elhagyva, csapatai zđmbvel visszavonult. Ismbt a Tisza-Duna kđ-
zbn haladtak .keresztttl. November 5-bn a mai Eovi Sad kđгU1 kel-
tek át a dunai hidon. Az elvonulás hasonib volt az 1526-oshoz. 
ifjabb gyajtogatások  be  a rabszíjra ftzSttek szomoru csapatai je-
leztbk a hazatbrbs íltját. 

Kivel a tđrđk hadjáratok általában a Tisza-Duna kđzbn 
haladtak át, brthetö, hogy a kbt folyđ  határán beltil állandđѕult 
a teljes lbtbizonytalanság Amikor az ittblök fđlđtt másodszoris 
vbgig ѕzántott a tđrđk, azok meg sem pr đbálták íljra megvetni lábu-
kat rbui portájuk tazkđs falai kđzótt, hanem a tđrđktöl nem b- 
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rintett bѕ  a nagyobb biztons&got nyujtb északi ors_zágrb вzekbe me 
nektiltek. 

Ebben az id őben a Ti вzavidbk legnbpesebb helye, Szeged 
is menekЃІlbsre gondolt. Kittnik ez Zápolya J&nos királynak nyílt 
rendeletéből, amelyben a magyarhoni városok bíráinak bв  tan&c вai 
nak meghagyja, hogy ha "Szeged város polgárai a törđktöl valđ  fé 
lelem miatt helysbgUkb ől kiköltözni s valamely er ődített városba 
menektlni kívánnának, đket családostul  be  javaikkal befogadni ké 
ezek legyenek." (5.) 

Ha Szeged teljes kitІritbѕbre nem is került sor,de Cson 
gr&d vármegye elöljár đsága, melynek közigazgatási hatáskörbbetar 
tozott Becsbig minden község, - igy Zenta is - még el őbb elmene-
ktllt,  be  ktlönb őző  helyeken Utve fel tanyáját, a teljes felszaba 
dulásig folytatta közigazgatási munkáj&t. 

B&es bs Bocirogh megybk lakossága ekkor már majdnem vb~ 

leg elhagyta az itteni k đzsbgeket. Nem lehet mondani, hogy az uj 
lakđhelyükön k&rp đtolhatták volna azt, amit otthon elvesztettek. 
A főurak, a nemesek így-ahogy feltalálták magukat, de a hajlbkta 
lann& vált jobb&gynbp nem tudott uj telekhez jutni,  be  ezbrt csu 
pán mint "más háza mőgđtt lakbk" kereshettbk megblhetbsUket. Kol 
dúsoknak, jövevbnyeknek, mes еzefölд.ről futottakbnak neveztbkőket 
akik szomoru elesettebgfkben igy lettek a kb вđbbi agrárproletári 
&tusnak el ődei. 

Ez a folyamat megv&ltoztatta a vidbk etnikai kbpbt. A 
megfogyott lakđн ságot uj elemek egbszitettbk ki, amelyek vagy a 
вzomszbdo в  tőrök tartom&nyokb đl, vagy a birodalom más vidbkeirđl 
keröltek ide. 

A TOROK KOZIGAZGATAS BEVEZETESE. 
NЁPRAJZI VáLTOZáSOK. 

Szolim&n szultán 1541. by tavasz&n tort vissza harmad-
szor nbpee seregbvel. I;ost azzal a határozott ebllal jött, hogy 
vbgkbpp birtok&ba vegye Budavárát  be  vele együtt az or ѕzágnakazt 
a rbszbt, mely Dunántíll  be  Erdbly kő zđtt textil el. Az elfoglalt 
területen a tárák nyomban berendezkedett be megszervezte kato- 

5 . 



nai hatalmbt. 
Az elfoglalt orszbgrbszt a tár đk bekebelezte ugyan az 

oszmbn birodalomba , de soha meg sem kisbrelte azt eltđrSkđsiteni 
' Nem kSvette eem a hbditbk , sem a nbpvándorlá в  nbpeinekyl gyakorla-
tbt, akik a legyđzđttekі e rendszerint rbeгđszakolták sajtit szokš 
saikat be el đbb-utđbb magukba olvasztottbk đket. (6.) A tđrók 
az írj hđdoltsbgi tertiletet inkább hadizđnbnak, átmeneti tertlet-
nek tekintette Bbcs bs Kózbp - Europa felb. Katonákra bizta á kt3z- 
igazgatóst , a teгПlet lakđival csak annyit t6rđdđtt, amennyi a 
fbkentartóеukra be megadđztatósukra vonatkozott. 

A tđrók uralom igy is mblyrehatb változásokat okozott. 
Ezek részben gazdasági , rbszben nbprajzi termbszetUek voltak. 

a.) A gazdaeógi változáе  lbnyege abban bllott, hogy 8 
zonnal megsztint a benпsztilđtt lakbsság mindennenit birtokjoga. A 
tiSrđk tt3rvbnyek a meghđditott fđldet z ѕákmónyхіak tekintettbk, a 
zsókmóny pedig teljes egbszbben a szultánt illette. 

A szultán a zsákmány egyöt2Sdbt a kinc вtór javbra tar- 
totta fenn . A fennniaradđ  nbgyótđdbt pedig katonai brdemek fejbben 
httbbrbirtokkbnt osztotta ki zsoldos lovasok, szpáhik  be  katonai 
rangot viselgk ktSziStt - ideiglenes ha вznglatra. 

Htibbrbirtokhoz csak katona} brdemmel lehetett jutni.Ha 
egy egyszerte harcos kitüntette magát, jutalmul httbbrbirtokot ka-
pott. A már eddig is htlrbres szpáhi számára ugyancsak a hbboru 
nyitotta meg az emelkedbs utját. Vitbzsbgbvel ujabb tisztsbget 
nyerhetett  be  ezzel nagyobb brtbkU birtokhoz juthatott. A na-
gyobb hіІbbrbirtokosok egyetlen kđtelezettsbge a birodalommal 
szemben az volt, hogy j đvedelшUk arányában harcosokat tartoztak 
kibllitani, fegyverben tartani. 

A htibbrbirtokok ideiglenes jellege a meghoditott terA 
letek lakđssbga szempontjbb đl igen hátrányos volt. Az uj birto-
kosok birtókukba semmit sem fektettek, ezzel szemben igyekeztek 
abbbl minbl rövidebb'idt alatt, minbl t đbb hasznot kisajtolni.A 
legképtelenebb cinieken zsarolták a dolgozb nbpet. (7.) 

A t đrđk birtokos els đsorban kapu-ad đt (hbzadđ ) еzedett 
a jobbbgyt đl. Továbbá annak tizedet kellett adnia a gabona,must 
a kerti növbnyek, a mbhkasok, a bbrbnyok után, ami a val đeógban 
mindig tđbb volt, mint a termbe egytized rbsze. KUl đn adbtbtelt 
alkottak a'birsbgpbnzek, a ktilönfLle fuvarozósok, k đzmunkák. 
6. 



A jobbbgynak ezeken tttl a kincstár részére is meg kel-
lett fizetnie a haradzs-t, a cs&sz&r adóját. Ez a megbllapitott 

tiszta j ővedélemnek kb. 20%-át jelentette. A rendes ad đn kivttl a 
kincstár gyakran vetett ki rendkivtli adbkat is. Pbldbul, ha a 
ezultbn hadjáratra indult. De ilyen cinien vbrbpitb ѕre, fuvarozóa 
ra vagy egybbb k8zmunkbra is köteleztbk a leigázott lakđ s вbgot. 

Nagy nehbzsbget okozott, hogy az adbkat gyakran bta] аt'y 
ősszegben bllapitották meg, aminek az volt a hátránya, hogy nem 
alkalmazkodott a lak đssbg вzbmónak vbltozbsbhoz. Abban az eset-
ben is a teljes ő s вzegét kellett a falu nbpbnek megfizetnie, ha 
tőrtbnetesen a portók вzbma a lakđssbg egy rbszbnek elsz őkbнe mi 
att megcsappant bs ezzel az adđalanyok szbma is cвđkkent. A hđdi 
tđk ne:;і  voltak tekintettel az esetleges rossz termbsre Bem. A ki 

нzolgbltatottеbg bs a folytonos zaklatb в  miatt a helyzet annyira 
tUrhetetlennb volt, hogy sokszor mbg a visszamaradottakat is szS 
kbsre kbnyszeritette. Igen sok esetben megt őrtt#nt, hogy az bj нza 
ka leple alatt a falu égbsz nbpe egyszerre felkerekedett, barma-
ival bs minden ingđвágbval elillant, elhagyva hbzait be egybbbin 
gatlanait. Ez a magyarázata annak, hogy egy ideig találunk adato 
kat a nіohócsi vbszt ótblő  falvakrđl , azutbn azok egyszerre altön. 
nek be soha t őbbb nem említik őket. A kifosztott nbp ugyanisvagy 
a mes вzeterjlt~dő  pusztákba be mocsaras vidbkekre menekölt be ott 
főldbevbjt öregekben rejt őzött el, vagy a biztosabb menedbket 
nyíljtb tbvolabbi mez őváro вokban telepedett le. 

Az uj höbbrur rablđgazdólkodbsa be ad đpolitikója ad-
ja a magyarázatát annak is, mibrt nem foglakozott a lak đ sвbgfőld 
mövelbasel be mibrt tbrt ót a jobban kifizet ődő' óllattenybsztbs-
re. A tőrvbngek szerint az erd őben falkónkbnt makkolt disznđkbrt 
semmi dij nem járt, hasonl đkbppen a puеztákon legelö marhbkbrt, 
juhokbrt is csak igen csekbly díjakat szedtek. Ez a k őr*lmbny. вe 
gitette elő  a mi vidbkönkőn a nomád á llattenyb вzt8вt , amit a la-
kossbg a tőrák uralom alatt annyira megszokott , hogy ahhoz mbg a 
18. ezózad vbgbn is ragaszkodott. 

A lakbss&g bletfo.rmójónak ilyen átalakuláвa nyomokatha 
gyott a táj telepulbsi arculatón is. Ebb ől az időből maradt fenn 
Verancвics Antal dalmáciai szUletbstt humanista irb feljegyzbse, 
aki 1553-ban diplomáciai ktlldetbeben кonвtantinópolyba utazott, 
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Budáгđl a Dunáim lefelb haj đ zv~,. vidékűnket ilyennek látta: " ... 
mily szomorú kbpet mutatott az egykor legjobb bs legtermékenyebb 
főid. Mily elhagyatott itt minden; mennyi vad tanyáz a еzántđföl 
deken bs azölđkben. Mily ritka mindenfelb a földműves, ritka az 
állat, s csak a pusztaság vbgtelen. Kormányosunk, egy szerb ember 
beszblte, hogy egykor itt egy közsbgben több lakba volt, mint a-
mennyit most harmincban is alig lehet találni." (8.) 

Verancsics jbl mérte fel a helyzetet. A Tisza-Duna k đ-
zbnek nagyfoku elnbptelenedbse vonta maga után a teгmbazet elva-
dulását. Ahol pár bvvel azelđtt mbg virágz đ  falvak, telepek fog-
laltak helyet sűrűn egymás mellett bs amelyeknek román vagy g đti 
kus templomtornyai messzire kifehbrlettek a k đrnyezö zöld mező-
ből, - ott az ember távoztával megkezd ődött a füvek uralma. A ta 
lajviazonyok megromlottak. A vidbk igazi vadonná, pusztává válto 
zott, amelyen a földmüvelbs helyett as á llattenybе ztba, bs ennek 
is a legprimitivebb változata nyujtott bletlehetđѕbget as erő sen 
megfogyatkozott számu lakbsságnak. (9.) A lbtbizonytalanságban 
blđ  jobbágy csak annyi gabonát termelt, amennyi a saját szüksbg-
letbnek kielbgitbsbre kellett. 

A termbszet elvadulását e vidéken az bvröl bvre kiára-
dđ  folyđk is siettettbk. Az árterületek nádtermő  állbvizekkb, fe 
neketlen lápos mocsarakká változtak, amelyek köz đtt bletveszb]aes 
volt a gyalog közlekedés. Csak azok számára jelentett oltalmat, 
akik valamennyire ismerttik a járhat đ  utakat bs a t đrök гabl đ  c вa 
patok elöl néhány hbtre ide menekültek állataikkal, apгđ  ingđsá-
gaikkal együtt. 

b.) Néhány hbttel Buda elfoglalása után Szolimán szul 
tán elrendelte, hogy: " ... mindenki, kicsi bs nagy, gazdag bs 
szegény a helyón maradjon, a városban lakđ  a városban, a falunla 
kő  a falujában, a házas a házában lakjbk felesbgbvel, gyermekei-
vel bs rokonaival, hogy mindenki korábbi foglalkozását űzze."(10) 
Nyilvá тvvalb, hogy a tör đk szerette volna megtartani a megh đditott 
terület fáldmüvelđ  bs iparos magyar lakosságát. Csak igy tudta 
volna zökken őmentesen jövedelmezövb tenni az uj földesurak birto 
kast. 

Ez a rendelet azonban a Szeged - Baja vonal alatti vi-
~bken nem talált viszhangra. A legdblibb vidbkekrđl nyomtalanul 
eltűnt a magyarság, amely  már bvtizedek đta ki volt téve a tđrđ- 
8. 



kđk becsapásainak , emberpusztitb be rabszolgasorsba ejtő  hadjósa 
tainak. 

A török pusztitá в  kbt вbgtelenl nem tett kUl đnbsbget a 
magyar be a szerb lak đsság között ; mind a kettđt irgalmatlanulel 
taposta . Amikor azonban a magyarság rbszben elpusztult, rb Вzben 
ilrainekttlt e vidbkrđl , a törökök uj telepesek után nbztek ,  Ezeket 

a már rbgebben megh đditott tertlletekrđl hozták, amelyek lakói a 
máвfbl százados egy1ttlbt alatt már negtanulták , hogyan kell al-
kalmazkodni a t đrđk rendszerhez  be  gondolkozáshoz. 

A magyar királyokhoz  be  főurakhoz vaib rokoni kapcsolt 
taik folytán a szerb nemesi családok  be  jobbágyok betelepttlbse 
már a 11 .  be  12. században megkezdöd đtt, (11.) be folytat đdott a 
török elöli ineniktilbs formájában a 15. század vbgbig . ( 12.) Most 
a 16. században maga a török szorgalmazta a délszláv e ѕaládok be 
telepitbebt . ( 13.) A telepitettek k đzl sokan a jobb bletviszo-
nyok, nagyobb еzabadеág rembnybben vállalkoztak a bevándorlásra, 
de sokan voltak kđ zött Ѓ1k ošyanok is, akik ragaszkodva az öei röa 
hőz, csak fđlde вuraik erőszakos közbeІbpbвbre hagyták el otthonu 
kat. 

Az uj hđdoltságba telepalt szerb népnek egy része ke-
reskedelemmel foglalkozott , más része zsoldos katonának állt be, 
a nagy többвbg azonban - az el đbb emlitett okok miatt meg sem 
kisbrelte az elvadult földeken a rbgi mez őgazdaságot, fđldmtІve-
lbst helyreállítani , hanem a pusztán hagyott tertileteket állatte 
nybsztb cbljaira olcsó pbnzen bbrbe vette a török f đldeвuraktđl. 

A 17. század elejbig több hullámban törtbnđ  ujabb bete 
laptilbsekkel gyökeresen megváltozik a vidbk népi đѕз zetbtele. A 
városokban ( Szeged, Szabadka, Baja, Zombor, Báca, Titel) be az 
eröditbsekben (ilyen volt Zenta is) blö török katonавág be tilt 
viselökön , kiрUl mintcв ekblyвzámu kereskedő  be kbzmtivesen kivttl -
a lakđsság zömbt dbl вzlávok , elsđѕorban szerbek alkotják. (14.) 

VKROSUNK A TOROK HODOLTSKG IDEJLN. 

A tárók hbdolt ѕági szervezet 1543-ban lbpett bletbe. 
A meghđditott tertilet 25 в zыndzeákгa oszlott . ( 15.) Az egyiknek 
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a székhelye Szeged volt . Minket ez érdekel közelebbröl , mivel a 

szegedi еzandz еák a régi Csongrád, Bács  be  Bodrog vármegybk,tehát 
a Tisza-Duna köze dbli rbszbnek terttletbre terjedt ki. A c еongrád 
megyei  .rbez a váeárhelyi , csongrádi be szegedi járáегa ( nahije) 

volt felosztva  be  az ös еzes tiszamentš helységek a szegedi nahije 
hatáskörébe tartoztak. Szegeden volt a Tiezavidék katonai parancs 
noke&ga,igazeb.gttgyi hat đséga (kádi)  be  itt volt az adđh.ivatala is 
(16.) 

A katonai és közigazgatáвi központokat a török nagy еzé-
mu helytrebggel látta el,  be  dzsámikat, mecseteket be minarette-
két, fцΡrdöket épittetett bennшс. Az ilyen védettebb helyeken ke-
reskedelemmel  be  kbznittvessbggel foglalkoz đ  lakđsség is telepedett 
a katonaеág  be  a hivatalnoki réteg mellé. Ezek azonban török ezo-
káв  szerint faházakban laktak v agy az omladoz đ  bpttleteket alaki-
tották át еaját igbnytlknek megfelelően. Ablakaikat betapasztották 
vagy téglákkal berakták . Uj házat nem épitettek , mert ehhez enge-
dély kellett ; kцΡlönben is a török rendszer a h đdoltsági terUhiti-
ken  ezt ѕzigoruan tiltotta. 

A betilepitettek pedig nem is lakhattak a városban, ha-
nem az eröditésen kivtl, a palánkok mellett földbevájt tiregekben, 
zemunicákban  be  sátrakban hítztak meg magukat. (17.) 

A várak mellett egy-egy katonailag fontosabb helyen"pár 
kény"-oknak vagy "palánkok" -nak nevezett melléker ősségeket is tar 
tott fenn a török. Ezek stirtin egymás mellé vert és egymáshoz kap-
csolt gerendákb đl állottak, amelyek közé több méter vastagségban 
nedves földet döngöltek , majd a falat ( palánkot ) kivцΡlröl besároz 
ták, hogy farfezei ttizet ne fogjonak. Zenta is ilyen palánk volt 
amelyet a törökök 1541-42 -ben bpithettek. Lakbssága teljesen ki-
eserblödött, a magyarok . helbe törökök bs szerbek telepttltek,s a 
számuk a 16. század vbgbre E -700 fđre emelkedett. (18.) 

Els ő  adatainkat zentár đl  be  kđrnybkbnek helysbgeirölkbt 
adđkimutatásb đl vessztik. Lzekbđl tudjuk meg, hogy mely helységek 
keltek bletre a mohácsi csata bvbben elpusztultak közöl be hány 
adđ zđ  ház volt azokban. (19.) Az els ő  ad đkimutatás 1580-82., a 
másik pedig az 1590-91. bvekгл  valb. 

Az el'sö kimutatásban Szenta nyolc ad đ zđ  házzal van kép-
viselve, Csbszt đ  13-mal, Kalocsa 14-gyel, Karjad 5-tel. 	Földvár 
10 . 



(Kanizsa alatt) 4, Martinos 17, Mohol 17, Peezbr 20, Vastorok 25 

házzal ad đ zott. 
Likas be Tornyos nem a szegedi, hanem a szabadkai nahi-

jehez tartozott. Adđjukat is oda fizették. 1580-ban 25 adđ zđ  ház 
volt Likason, 26 pedig Tornyoson. Az 1590.-ben lbszült adbkim цtat-
áв  pedig Likason 31 házat emlit, Tornyoson 30-at. Teh át mindkbt 
helyen emelked ő  irányzatot mutat a nbpesedbe be az adđ  alá vett 
gazdasági alap. 

Az 1590-91 bvi ad đkivetbs szerint Szentón megmaradt a 8 
adbfizető  ház. Csbsztđn since változás, sem Kalocsán. Karjadon 10 
Földváron 12 Martonoson 31, ?~oholon 23, Peszbren 23, Vastoroko р e 
dig 37 házat vetettek ad đ  alá be ittak a defterbe (ad đkőnyv). 

Az eddig elmondottakb đl nem nehbz kiolvasni, hogyaz egy 
kor hires királyi váro ѕunk.1526-ban törtönt teljei elpu ѕztuláвa Đ  
ta eltalt 6-7 bvtized alatt alig fejl ődött valamit. Rbgi dics ősb-
gbt azonban igy sem feledik. Itt-ott megemlbkeznek r đla. Еppen i-
lyen megemlbkezbsnek k đв z đnhetjtІk az a nbhány adatot, ami ebből 
az idöbđl ránkmaradt be városunkra vonatkozik. 

Csongrád vármegye magyarlakta területen ülbsezö törvbnZ~ 

hatđеága 1649-ben őвszeiratta a megybnek t őrök megazálláе  alatti 
helyebgeit. Az ősszeirásban a többi kő zött ez is olvashatb: "Szyn 
tha kđrül valb rácz faluk:.B?itka, Fuzee, Csejt đ , Kaloosa, Vasto-
rok, Adorján, Földvár, Ludas." 

Habár a "rácz" megjel őlbs a Szyntha kőrnybkbn levő  hély 
ebgekre vonatkozik, ?agának Szynthának lak đi ugyancsak szerb nem-
zetisbguek voltak. Ezt az a levbl bizonyitja, amelyet épen ebben 
az évben (1649) Szeged vároe tanácsa küldött Pozsonyba, az akkor 
ott szbkelő  budai káptalannak. A szegediek nagy jelent ősbgü, ma-
gyar nyelven irt levele, mai helye нirással igy hangzik: 

" Köszönetünk be alázato в  magunk ajánlása után Istent ől 
kívánunk Nagyságtoknak uraságtoknak minden üdvőssbgeв  
j đkat megadatani. 
Szenta városa Csongrád vármegybben, mostan ráezok la-

kóhelye , holott t őrök kastbly is vagyon bpitve, mivel 
rbgi levelünkből nyilván kitetszik, hogy a budai nemes 
káptalanhoz tartoz đ  jb ѕ zág, lblek ismeret ellen vaib do 
lognak itblbnk lenni, ha az anyaszentegyház jbszágáttud 

va eltitkolnánk. Azbrt annak biztonságára levelünket is 
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felktildjök , melyet megolvasván, visszaadatni kivánnik. 
KbrjUk alázatosan uraságtokit, hogy ... némely levele- 
inknek megujitásában , bs a nemes káptalan pecsbtjealatt 
vaib kiadásában, velttnk is gráciát tenni ne nehezteljen 
Jövend'áben is, amiben tudunk , igyekezünk szolgálni ... 
áldja meg Isten uraságtokit. Dátum ... Szolgálni készek 
mező  Szegedi föbirđ  Vas István  be  esktidtek. (21.) 
Az okirat bevezetbee 1649 . juni 9 . - A szegedi hat đság 

tudđ sitja az bbudai káptalant , hogy Szenti városa , egy régi leve-
lűk szerint , a káptalan tulajdona ; egyszersmind kbri, hogy nbmely 
leveleiket átírja. - Datum, ::'.ezeö Szögedinj . - KUlcime ez : Reuer-
endissimis ac Admonur Reuerendis Dominis Praepositio , Custodi  it  
Canonicis venerabili в  Capituli Budensis Dominis nobis gratiosisi-
mis exhibeantur . - A behajtásain levő  pecsét címere kiterjesztett 
szárnyu sas e kđrirattal : "Sigillum minus ciuitatis Zegedien." 

A levélben emlitett kastély a latin castellum szđnak ma 
gyarositott alakja, ami váracskát , eröditbst jelent. Várat erödi-
tbst a török csak ott tartott fenn, ahol erre stratégiai okokb đl 
szUksbg volt . Szbnta stratbgiai  jelentöségbt rbvjbnek, Bácskát a 
tiszánttlli területekkel összeköt ő  hidföjbnek köszönhette, amit a 
török sereg a h đdoltság idejbben többsz đr is igbnybevett. 

A levblrđl mbg azt kell megjegyezntink, hogy egyuttal az 
utols đ  okmány , amely mbgy városunknak a budai káptalanhoz val đ  
közbt igazolja . Hogy a török hbdoltság megszUгbse után a káptalan 
nem követelte vissza régi tulajdonát , azzal magyarázhat đ , hogy i-
döközben maga a káptalan is megszUnt illetve beleolvadt a poz вo-
лyiba. 

Kđvetkezö adatunk 1663-bbl vaib. Apafy iiihály erd+blyi 
fejedelem , midőn a török nagyvezír meghivására Rrsekц jvárra uta-
zott, Lippán , Aradon át brkezett Szanádra , majd Szanádtbl dblre, 
Szentánál kelt át a Tiszán . Itt töltötte az okt đber 7-i bjszakát 
be  másnap innen folytatta íltját Halas felé. (22.) 

Hogy ebben az id őben milyen volt a helysbg kUlsö arcula 
ta, arrđl Evlia eselebitöl kapunk tájékoztatást. Ez a világutazó 
1664-66. bvekben beutazta a magyarországi török tertletet, be meg 
figyeléseit egbsz kötetnyi í&tirajzban jegyezte fel. Városunkrđl 
ezt irja: 

" A titeli várban a vizsgálat diját felvéve, társakat 
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vettem magamhoz be bszak felb kilenc đrát menve, Szen-
ta palánkára brtUnk. 
" Szenta palánka: A belgrádi királyok bpitkezbse.A 934 
ik eѕztend8ben Szulejmán khán foglalta el. A szegedi 
szandzsák főlđjbn a Tisza folyb partján, egy elk rbten 
nbgyѕzógtІ  kis palánka . Parancsnoka , eminje, helyettes 
bírája van . A várban nbhány kisebbв zerit bolt  be  egy 
dzsámi van, melyet tamplomb đl alakitottak át. Onnan ? 
bráig menve Szopocaka ( talán Szabadka?) palánkára br- 
tUnk ." ( 23.) 
A török utaz đ  a budai pasa megbizásábđl, a hđdoltsági 

területeken levő  várak  be  erđditmbnyek felflvizsgálata alkalmb-
val brkezett Szentára . Hogy Titelről egyenesen Szentára jött,azt 
olvassuk ki, hogy a kettő  között több eróditmbny nem volt a  Ti-
sza  mentbn.. Más palánkék be  várak leiráвánál tapasztaljuk, hogy 
a bőbesгbdU irđ  szorgalmasan be hosszadalmasan jegyezte fel mind 
azt, amit látott . Szenta palánkárđl irt beezámolbja csupán nb-
hány azđra terjed ki. Mi lehetett ennek as oka? Csakis az, hogy 
nem talált itt semmi feljegyzbere brdemes dolgot. 

A szđbanforgb emin - adótisztet jelöl. Az g hivatala 
volt a helysbg bevbtele  be  kiadása fölött feltigyeletet gyakorol-
ni. Egyuttal a rbv forgalmát is ellenőrizte. Ennek jövedelme a 
szegedi szandzsák adbhivatlán kereeztttl a szultán kincstárát il-
lette. 

Erdeklódbere tarthat számot az ir đnak az a mondatamely 
a templombbl átbpitett dz вámirđl szbl. Nyilvánvalb , hogy a meg-
levő  ferences templomnak mecsettbalakitáвárđl van szđ . A tóгBkč5k 
ugyanis a megszállott terttleteken nem engedtbk javittatni a ko-
lostorokat be templomokat. Lllenkezett ez gondolkozásukkal be 
vallási felfogásukkal . Azt azonban másutt is megtettbk , hogy vi-
lági, vagy bppen vallási cblokra át аlakitva használták fel azo-
kat. A vároe elpusztuláaa idejbn a templom még aránylag uj volt, 
falai sikerrel dacoltak a tűzzel, majd az idö vasfogával, s igy 
lett belőle Mohamed temploma Szenta -palénka ktSzepbn. 

Sajnos , ennek a ferences templombbl átalakitott dzsámi 
nak ma nem találni nyomát. A más eeetekben annyira pontos helyi 
hagyomány nem tud rbla . A k5гnуr k adattárában нinoв  semmilyen rđ  
vonatkosb tttaae.  (24.)  



a 	 TnikLnt Zentár đl, ugyantlgy a város kđrnyékének helys đge 
iröl is van néhány adatunk. Valamennyi f Ѓ1ggvénye annak a bomlási 
folyamatnak , amely ekkor már megindult a török birodalomban. 

A harcias Szolimán halálával megszUnt a nagy oszmán bi 
rodalomban a вzUkséges erős központi kormányzáp . Utđdai Szelim, 
majd III. Murat szultán a kőzéletböl inkább a szerájaikba vonul-
tak vissza. Villongások, vi еszađlbsek gyengitett đk a török belaö 
ereját. A hadi szerencse is, így tUnt, elhagyta őket. Többször 
előfordult , hogy háboru helyett maga kért b đkđt ellenfelét ől. 

A török hatalom bomlása leginkább a megh đditott terttle 
tik bel вejében tUnt szembe . A hábortakodások folyamán lerombolt 
erö ѕ sđgeit a török nem đpitette ujjá, az elhagyott falvakat nem 
tudta ítjra benépesiteni , váraiban az őrség вzáma láthat đan' meg-
csappant. . 

A magyar fötlri osztály mihelyt megérezte a török ellen 
állásának gyengeségét , a szabad tertleteken és mezővárosokban ta 
nyát verő  nemesi családok le вzármazottai , atyjafiai - visszaté-
résre késztІlödtek . A nemеsség annyira közelinek árezte a t őrt5k 
kitakarodásának idej đt, hogy a hđdolt területek birtokáđrt nem 
sajnálta a pénzt. Soha nemlátott falvakat , birtokrészeket vettek 
meg, adtak zálogba, hogy kerek j đszágba telepedhessenek vissza.A 
megyei tisztviselők úgy iktatták birtokaikba az uj birtokosokat, 
mintha a terület ura, a török ott se lenne. ( 25.) A•Habsburg ki-
rályok pedig fenntartván maguknak a szabad adományozás jogát, po 
litikai j đszolgálatok jutalmakđnt a t őrök megszállás alatti terc 
leteken is osztogattak ki gázdátlanná vált földbirtokokat hti вé-
gee hiveiknek. 

Igy pbldául Olasz Jbn0s , a szendrői lovasság kapitánya 
Cseztö (Csbszt đ ) helységet kapta ado лPanyul a nádortđl 1636-ban. 
(26.)  

1640-ben Boda György bs Kín I'iihály Adorján pusztát kap 
ták el. (27.) 

1646 -ban Zolnai Gombk ő tđ  Ј 3 вn в , alti ebben az id5ben a 
jász-kunok ispánja és Szeged tartománynak " ~ ondviselöje" civet 
viselte ( 28.), jb szolgálatai đrt Füzes és Likas pusztákat kapta 
el. (29.). Füzest egy egykorú adat a "Szyntha körtli rácz falvak" 
között sorolja fel. (30.) 

. 	1650-ben ugyancsak Zolnai Gombk őtö János, de most már 
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nem egyeditl, hanem Semlbky János bа  Partinger Mihály társaságában 
kapja több más birtok mellett a Szenta környéki Tornyo е ,Peѕ zbr bs 
Karjad községeket. (31.) 

1676-bđl pedig arrbl brte вUlUnk, hogy Zolnai Gombkötő  
János özvegye lbpbseket tett, hogy Martinos be Szenta helységeket 
mint nbhai fbrje birtokát, megtarthassa. (32.) 

E birtokokat ugyan kiošztották, megvásárolták, tulajdo-
nosaikat "longa manu" (távolb đl) birtokba iktatták - a "papiros" 
birtokokat azonban, amint ezt a következ đkbđl látni fogjuk, soha 
sem blvezhettbk, el nem nyerhettbk. Gondoskodtak err ől az uj ha-
talmasságok, akik a törököt kiUztbk,. bs a felszabaditott területe 
ket állambirtókkbnt kezeltbk. 

AZ ELSÖ SZENTAI CSATA (1686). 

Amikor Evlia cselebi Szentón járt bв  arrbl ismertetbsbt 
megirts, talán mbg senki se gondolta, hogy a török fblhold uralma 
annyira közel jár a leáldozáshoz. 1683- tbl kezdve tizenhat bven 
át kisebb megszakitásokkal álland đan folyt a háború, amely az iz-
lám seregeit az Al-Duna - Száva vonaláig ezoritotta vissza. E há-
boг~lskodáshoz a közvetlen okot a töröknek Bbcs ellen inditott had 
járata szolgáltatta. 

Törtbnelmi igazság, hogy a hatalmi szđval egybetartott 
egysbgbt a be1 вđ  elbgedetlensbg fbrge el őbb-ut đbb megtámadja. Igy 
volt ez a török birodalomban is. Jbl látták ezt a birodalom veze-
tői, akik tudták, hogy a bels ő  elbgedetlensbget csak egy ujabbhad 
mUvelettel, hadisikerek  be  dicsösbgek megszerzbsbvel lehetne or 
vosolni. A sok dicsösbget brt Szolimán politikáját kivárták hát 
folytatni bs ezért újbbl a hđditás kiterjesztbse lett a török po-
litika határozott eblja. 

1683-bar egy számbelileg hatalmas (25o.o оo ember be 300 
ágу' і !) (33.) - hadi brtbkben azonban már nem a rbgi - sereggel 
a törökök Bbcs ostromára indultak. A vállalkozás azonban most sem 
sikertflt, s đt kudarccal vbgzödött. Ybt havi ostrom után az egye-
sBlt osztrák, szász, bajor bs lengyel seregek gy őztek bs Bbcset 
felmentettbk. Bbcs falai alatt derült ki, hogy a török hader ő  már 
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nem a régi ; a török birodalomnak eddigi đriási ereje megroppant  be  
most elérkezett a leszámolás ideje. 

Az ellentámadáshoz a 
kezdemanyezö lbpbseket\az akko-
ri pápa tette meg, aki á "szent 
ligá"-ban ö еszehozta Lipđt o~z-
trák c вáѕzárt , Sobieаki lengyel 
királyt  be  a velencei köztársa-
ságot, magára vállalva a hadjá-
rat anyagi terheinek jelentb-
keny rbszbt. Ezzel egyid őben Li 
pđt diplomáciai lbpésekkel a n~ 
met fej edelemsbgek egbsz sorát 
kötötte le maga mellett,hogy öt 
a török ellen kezdöd'd támdđ  had 
járatban seregeikkel táшogas вák 

1683-tđl minden  by  e-
lőbbre vitte a falhold uralmá-
nak lealkonyodáеát. A "szent li 
ga" katonai sikereinek jelentri-
sebb álloná еai Beztergom, Erвek 

tjvár, Vi еegrád  be  Buda felszabaditásai voltak . Buda eleste után 
(1686 ) mag ugyanazon bvben sor kertalt »os  be  Szeged vis ѕzafoglalg 
Sára. Szeged elfoglelá ѕát egy nyilt Utk?S ~et elölte meg, s ez a mi 
rasziinkröl nagyobb ьrdekl8daвre tarthat számot , mivel ennek megvi-
vása városunk közvetlen határában , Csbsztđ  környakan történt (34.) 

Budának 1686 . szetзt.2-án t őrtant bevétele után a hadveze 
töѕag j đrak látta az egyik c еáеzári hadteétet Szeged elfoglalására 
inditani.A tiszavidbki erödók között Szeged vára volt a legnagyobb 
be  stratbgiailag a legfontosabb . Az erődöt ez alkalommal egy egé-
ezen kicsi, mindössze Boo föböl állđ  sereg vadte.A vár bevétele te 
hát nem látszott nehbz feladatnak. 

Oktđber 5-an t őrtant a vár köгUlsáncoláвa.-Pár nappal ké 
вöbb ttizbrsbgi ágyí1záв  vezette be az ostromot . Pbterváradi táborá-
ban Szulejmán nagyvezbr hírt kapott Szeged ostromár đl, a_  miután 
tiвztában volt a vár jelentöѕagavel as a vár esetleges elvesztásđ-
vel járo komoly következmanyekkel - gyorsan határozott: kbsedelem 
nélkül a szorongatott vár felmentasare siet. A felment ő  sereg egy 
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rbezbt Galga tatár Khán lovasai alkották.  Ezek Zomborb đl siettek 
Szeged felb . Maga Szulejmán gyalogos csapatával a Tisza mellett 
erőltetett menetben haladt észak felb be okt đber 13-án már elbr-
te Szentát. 

Szeged felmentésére siet ő  tđrők csapatok kőzeledbsbről 
tudomást szereztek az o вtromplásra felsorakozott o вг trák vezbrek 
Feltartđzta~šsukгa kőrtilbeltцΡ 5000 harcost, elsőвorban lovasokat 
inditottak ínnak. 

Oktđber 15-bn (35.) hajnalban brkezett e lovas csapat 
Szenta (a jelentbsek Schindau-nak iгják, ami Szintának nbmetesel 
ferditbee) (36.) k őzelbbe be az Orompart alatt a mit sem gyanit đ  
tőrök be tatár egységekre bukkant. A vezbnyl ő  Veteráni tábornok 
rögtőn támadásba vitte csapatát be a balezárnyon elhelyezkedő  ta 
tárokat futásra kbnyszeritette. A lendflletes támadás hatása alatt 
a török sereg többi rbsze a falu alatti вáncba hdzđdott, azt i-
parkodott szekerekkel, gerendákkal megerősíteni. Nem sok id ő  áll 
hatott rendelkezbslkre, mert Veteráni parancsára a lova ѕеág egg 
rbsze lovárđl le вzálva rögtőn támadásba ment át ;  az erőditbeeket 
kbzzel szđrta szét, a másik része pedig ez alatt oldalrđl táma-
dott. Rendkivtil heves közdelem után a császári had minden oldal-
rđl benyomult a sáncokba be az ott talált janic аárok kőzött"nagy 
pusztlt&st végzett." (37.) 

Alig brt véget a közdelem , amikor mintegy 12 ezer em-
berből be 25 ágyílbđl állb ítjabb hadosztály jelent meg a е z~.nen 
Veteráni zárt sorokban fogadta be kivédte a támadást. A sikerte-
len táradás után, ugy látszik soraiknak. át гendezbse cbljáb đl,a tő  
rđk sereg megmaradt rbsze az oromparti magaslatokra vonultvissza 

De ezen az oktbbeгi napon a hadiszerencse teljes egb-
ezbben az oеztгák cеagtokhoz pártolt. Leridflletes rohammal új ál-
láѕukbbl is ki вzoritották a t đrőkőket, akik most állásaik be  á-
gyílik hátrahagyásával futá вban kerestek menedbket. Vieezavonulá-
auk olyan gyors titemben tiirtbпt, hogy a győztes sereg vezbrecsel 
tőt tartva az öldő zbstől via ѕzarendelte katonáit . A félelem azon 
ban alaptalan volt . A tőrök mbgegyszer nem támadott. Lemondott 
Szegedről , sorвára hagyva a vár vbd őit. 

Jelentós volt a gy őzelem, de az brte hozott áldozat is 
tekintblyea volt. Az elesettek k őzött olvassuk Károlyi István ha 
azárkapitáz уnak a nevét , aki a szatmármegyei lovasság blbn a harc  
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tttzbben lelte halálát. 
Nem vitás, hogy a szentai gy đzelemnek vaibban d'dnt đ  be-

folyása volt Szeged további ostromára. Amikor a várat vbd đ  tđrđ-
kđk megtudták , hogy a nagyvezér segit вbgbre nem számíthatnak, pus 
kalđvéв  be  alkudozás nblklil feladták a várat. 

Ha akkor Veteráninak t đrtbnetesen nem sikerül Szentánál 
szbtв zđrni .a nagyvezér seregét bs az felmenti Szegedet az ostrom 

alđl, - az esetnek sítlyos  be  beláthatatlan kđvetkezmbnyei lettek 
volna . Igy azonban az els đ  szentai csata be gy đzelem Szeged kapi-
tuláci đ ját  be  vele egytitt a Tisza-Duna k8zbnek fel вzabádulá вát e-
redmbnyezte. 

Szeged után a t đbbi erđѕsbg: Baja, Szabadka, Zombor,Zen 
ta sem tarthatta magát. Ezek đrsbge a császári seregek k đzeledtb-
nek puszta hirbre elmenektilt. Hogy a szentai palánkot mikor Un -
tettbk ki - nincs tudomásunk. Val đszinti, hogy a csata napján,vagy 
is oktđber 15-bn az đrsbggel egytitt a t đrđk  be  a t đrökbrzelmtt la-
kbsеág is elmenekitlt. Bizonyára ezek tulajdona volt a hadijelen-
tbsben emlitett bs itt zsákmányolt "sok juh" is. 

A NAGY SZERB BEV"DORIS 1690-BEN 

Nagy bizakodással t đltđtte el a t đrđk iga alatt él đ  
szlávokat a császári fegyverek szerencséje. KözttltІk sokan átj đt-
tek a már felszabaditott magyar tertiletre  be  kttl đnbđ zđ  el đ jogok 
ellenbben katonai szolgálatra k đteleztbk magukat. A bocsi hadita 
ná'csnak most minden emberre szttksbge volt, a jelentkez đket tehát 
đrđmmel fogadta  be  a t đbbi kđ zđtt rájuk bízta a dbli várak  be  e- 
rđditmbnyek vbdelmbt. 

1688. január 25-bn szeged várának parancsnoka, Nehem tá 
bornok, a bocsi fáhaditanácshoz ktildött jelentbsbben azt irja, 
hogy Csongrád, Becse, Szabadka, Martonos bs Szenta várakban 
(Schl'dsser - igy nevezi!) szerb milicia van. Számukra a megigbrt 
zsold  be  élelem kiutalását kóri, mivel ezek hiányában elhagyni 
kbszttlnek árhelyeiket. (38.) 

A császári seregek sikerei, az oszmán katonai er đk-nek 
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hirtelen hanyatlása I. Lipbt császárban egy keleti iránvban törté 

nő  terjeszkedés vágyát keltette fel. Ehhez pedig Balkánnak ed-
dig még elnyomott szerbsbgbn át vezetett az tt. 1688-ban császári 

proklamáci đk szblitják fel a balkáni szerbséget, hogy felezabadi-
tásuk érdekében az osztrákok oldalán fogjanak fegyvert. 

A felhiváѕ  nem talált etket fülekre. A szerbek tđmegesen 
gyülekeznek a Balkánon sikerrel elörehalad đ  esáѕzári záѕzlđk alá, 
вöt a sikerek kivivásábbl is kiveszik rb ѕеüket. 

Azonban a hadiszerencse sem álland đ . A császári seregek 
tбl 1690-ben elpártolt a szerencse. Igaz, része volt ebben XIV.L! 
joe francia királynak is, aki irigy szemmel nbzve a Habsburg fegy 
verek sikerét, a Rajnánál támarást inditott. Ezmiatt Lipbt kbnyte 
len volt seregbnek egy részét a balkáni hadszintbrról a nyugati 
frontra átvezényelni. Igy a balkáni fronton harcol đ  katonai ereje 
lbnyegesen meggyengült, bs ez az er ő  nemcsak, hogy nem tudott si-
kerrel továhb támdni, de mbg ellenállni sem. A t őrökđk ellentáma-
dása Kačanik-nál sikerrel járt, be a császáriak Szkopjét, Hišt bs 
Belgrádot feladva a Duna-Száva vonala mögb vonultak vissza.A visz 
szavonulb osztrák sereggel együtt mintegy 20o.000 lelket számlál đ  
szerb menekül ő  csoport is elhagyta ő si lakhelybt. Crnojevi ć  Arsen 
ipeki (pe ći) patriárka vezetbsbvel - a t őrök elöl menekülve -a Du 
na be Dráva foly đn tál kбvettbk a császári seregeket. 

Nem azzal a szándbkk аl hagyták el hazájukat, hogy oda 
tđbbb vissza nem tbrnek, hanem a biztos halál be vbres kinzás e-
lől menekültek, ami az esetben várt volna rájuk, ha visszamarad-
nak. Abban reménykedtek, hogy a hadiezerencse hamarosan megfordul 
bs hazájuk a t бrđk iga a1E1 vbgleg felszabadul. Talán senki sem 
gondolt közülük arra, hogy az ő  bltükben erre nem kerül sor. (39) 

Ingđságaival egyttt a menektlö tömeg egy rbsze Pbtervá-
radnál, egy másik rbsze Eszbknbl jutott magyar f đlwdre. Az el бbbi 
ik a Duna-Tisza kđzbn telepedtek le Szeged, Szabadka, Baja be Deb 
recen kбrnybkbn. Az utbbbiak a Duna jobbpartján felfelb haladna E 
szbk, Sikl đ s, моhács, Kaposvár, Buda, Esztergom, Komárom, Gyбr vá 
rosok környbkbig jutottak. Ekkora tömeget nem lehetett mindenütt 
a városokban elhelyezni, ezbrt egy rbszUk a mez őkön vert maguknak 
tanyát, (40.) 

Hüsbgük be katonai erejük felajánlásával a menekültek a 
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bbesi kormány j đindulatába bs kezbbe helyezték bizonytalan sorsu-
kat bs jövö јUket. Ennek ellenbben I. Lipđt cвászáг  kiváltságleve-
le meeszemenö közigazgatási, katonai be egyházi kiváltságokban rЬ  
ezesitette a kđzös Ugybrt hazájukat vesztett szerbszbget. 

A privilbgiumok gyakorlása azonban meglehetős nehbzeb-
gekbe Utkđzött. Szbtšzđrđ dva az ország terUletbn, itt is, ott is 
ellentbtbe kertltek a megyei be föl đ esítri hat đságokkal. A bocsi 
kormány pedig látva, hogy a jövevbnyekben rejl ő  hadászati brtbke-
ket akkor brvbnyesitheti be használhatja fel a legjobban, ha őket 
valahol a török határon állandđ  lakhelyen egy tömegben telepitile 
elrendelte, hogy valamennyien  a Duna-Tisza köztire költözzenek át. 
Nagyjáb đl ez meg is tö гtbnt, csak a városokba már betelepült  be  
polgári bletre tort rbsztk maradt meg a rbgi helyén. 

• A törökök ujabb támadásai azonban egyenl őre megakadályoz 
ták, hogy a bocsi haditanács a tiszai határörvidbk katonai megszer 
vezbsbre vonatkozb terveit vbglegesitse. Addig is, amig a vbgвő  
rendezbsre 1699-ben sor került, a t đгők határszoli községekbe már 
betelepttlt szerbek teljeeitettek katonai szolgálatot. 

1691-ben augusztus 19-bn a császári esanatok Slankamen-
nbl utját állják " лusztafa Szultán támadb seregbnek. A gy őzelem-
mel vbgzđ d'd ütközetben elösz đr vesznek rbszt a tiszamellbki szer-
bek Monasterli alvajda parancsnoksága alatt mintegy tizezren. 

Veresbguk miatta t đгбkđk nem kezdenek mindjárt újabb of 
fenzivába. Kisebb határebrtbsekkel  be  a császáriak területbre va 
lđ  betöгbsekkel is megelbgszenek. } гdeke в , hogy ebben a törökszol 
gálatban álló Thököly Imre magyar fiSuгnak kurucai járrak elöl, a-
kik pusztitás céljábđl kisebb-nagyobb csapatokban át-áttörnek a 
bácskai területekre. Az itt lak đ  szerbek pedig nem akarva sokáig 
adásaik maradni, ő  is átlépték a határkbpzö folybt be a török me& 
szállás alatt maradt tervesi vidbken iparkodtak a nekik okozott ká 
rokat "termbszetben" visszafizetni. 

igy látszik, hogy a kölc ~önós hadakozás mindkbt rbszr đl 
tetemes vesztesbggel járt, mert mind a kurucok, mind a szerbék ke 
zbbe "nagy számmal" kerültek foglyok. _'zek kiceerblbse iránti pos 
ták be küld'áttsbgek szinte naponta jöttek Tökölyhez, aki viszont 

egbsz Szegedig küldözte hasonib ügyekben saját embereit. Ime, nb-
hány erre vonatkoz đ  rbszlet Thököly raplbjábbl: 

"1693.május 3. Vasárnap ... brkezbk egy zab karabblyosom 
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Szentértil egy rácz postával, több ott lev ő  rab kuruczok és maga 
еzabaduléвa végett, hozván a szentai réczkapitány levelét is..." 
(41.) 

" Május 5. Kedd. Az szentai ráczot, az odaval đ  rabo-
kat is kihozatván az t őmlöczbцΡl, magam eleibe hozattam, az Szen-
tón levő  kurucz rabokért megigérvén őket, és az szentai kapitány 
nak levelire választ is tétetvén postáját elbocsájtottam..."(42) 

" Május 26. Kedd. •..TÖttem arrul is rendelhet, hogy-
a mely rabokat, ráczokért, kik szentai katonák voltanak, Mezei 
Mihály nevű  gyalog hadnagyomat és Tolvaj Márton nevU karabélyoso 
mat boc$ássék el ..." (43.) 

A török porta ezalatt már megkezdte el đkésztІleteitegy 
ujabb hadmtІveletre. Ennek meginditését és Bácska földjének mie-
l őbbi elfoglalását Thök đly is sUrgette. 1693. november 3-i kelte 
zbsU levelében azt tanácsolja a portának, hogy menjenek rá Titel 
re, Becsére  be  foglalják el e helyeket.A török elfogadja az aján 
latot, a támadást mégis tavaszra halasztja, mert - mint mondta -
"tél idején ezen a puszta földön a katonák nem élhetnének meg." 

Bácska könny цΡ elfoglalásában Thök đly annyira bizik 
hogy 1694. januárjában kпldött levelében ezt irja: " ...°Hogyha 
itt lesznek a haj đink, Titel, Becse, Szente, az egész Bácskával 
egytitt kezttnrkbe kerülnek." (44.) 

Terveiket az osztrákok is megtudták  be  ezért a szerb 
milicia mellé mindenhova eröeitést kUldtek. 1696-ban például a 
Rabutin  be  Gronsfeld ezredből 100 lovas volt Szentéh. Az ezred 
többi lovasa E4artono ѕon  be  Szabadkán állomásozott. (45Sa.) 

A MÁSODIK SZENTAI CSATA (1697.) 

A sikertelen bécsi ostrom Ls Buda elvesztése fájt u-
gyan a török hadvezetésnek, de közel sem annyira, mint Erdélynek 
elvesztése 1687-ben. A Habsburg fegyverek sikereinek hiréreugyan 
iв  Apafi Mihály fejedelem ellenállás nblkUl bebocsátotta Erdély-
be a császári seregeket. Ezideig Erdély török védelem alatt éll đ  
terttlet volt, mely a török hadsereget Bécs elleni vállalkozásai 
idején haderđvel támogatta, ѕ  - ami szintén fontos k đrцlmény - 
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hátát bs oldalát fedezte. 
Temesvárnak 1696-ban a török rbszbröl tört€nt visszafog 

lalása után minden jel arra mutatott, hogy az 1699-ben megindulb 
hadjšratnak Erdbly vi вszah đditása lesz a cblja Valbban, II. Mu в zta 

fa szultán Drinápoly b e  Szđfia 
kđrnybkbn ö ѕ szegуUjt đtt hadát 
az  by  nyarán Magyarország fe1L. 
vezette, hogy megkiabrelje Er-

dbly vis ѕzafoglalá вát. 
A támadás ellenstllyo 

zására a bécsi"föhaditanács a-
ránylag nagyón lassan kbsztllt 
fel. Oka snnekaz volt, hogy 

nehezen tudta el őteremteni a 
hadviselbe pbtolhatatlan anya-
gi eszközbt, a pbnzt. ]dár Juli 
usra járt az idő , mikor vbgre 
Savoysi Eugen megkapta kineve-
zbsbt a fövezbrsbgre (46.)  be  
csak a hđnap kđzepbn vette át 
Rtllód (Rolut) alatt, a mohági 

• "• мц ,zыц szu"t n• 	 szigett ól keletre táborozó csá 

szári sereg parancsnokságát. A tervek szerint erre az id őre a fő-
hadseregnek már egyesflnie kellett volna a boszniai, felvidbki  be  
erdblyi hadtestekkel, majd a g уUlekezöhelyröl Pbterváradhoz vonul 
fi be a török hadát a Dunánál feltart đztatni. 

Előre nem látott esembnyek azonban meghiusitották e ter 
vek vbgrehajtását. Bihác в  ostroma Boszniában hosszabb ideig tart-
ott, mint számitották, a Pelvidbken pedig lázadás tört ki  be  Vau-
demont herozeg felvidbki hadteste ennek letđrbsbvel  volt elfoglal 
va. Rabutin grđf Erdblyben állomásozott  be  a Maros mentbn csak las 
san haladt előre, mert minden pillanatban tartott Erdbly megtbma-
dásátđl. 

Nblldtlttk Eugen herczeg nem tudott mihez kezdeni. Seregé 
vel j ~lliuв  26-án a mai Novi Sad helybn táborozott be itt brtesttlt 
arrđl, hogy a s?ultán Belgrád felb közeledik. A hirre Kovil ( kö-
zel a Tisza torkolatához) környbkbre vezette seregbt, miután a 
hely alkalmasnak látszott arra, hogy szemmeltertsa a török mozdu- 
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Jcnű  savoyai flcrczcg ifjukon аrczképe. 

23. 

latalt. 
Közben Baján b ѕ  Szegeden nagyobb, Kaniz вén, Szenta, Be 

esi, Zsablya közelében kisebb élelem-raktárak (proviant-házak) 
felállitását rendelte el.2gy gondoskodott az évek bta mtveletlen 
blelemhiányban szenvedö vidéken a hadsereg blelmezb ~bröl. 

Augusztus 11-bn érte el II.Mu еztáfa Belgrádot. Itt a 
Dunán bs a Széván keresztül egy-egy hidat veretett. Eugen nem br 
tette a török szándbkát,s arra gondolt, hogy Musztafa Pbtervárad 
ellen kbszülödik. Ezért a vár védelmére azonnal  csapatokat kül-
dött, köztük egy ezer föb đl áll đ  szerb milicia csapatot is Mona-
sterli alvajda parancsnoksága alatt. 

Vbgre Eugen brtesitb вt kapott, hogy az erdblyi  be  fel-
vidbki csapatok Szenta félb közelednek. Szenta közelében augusz-
tus vbgbn törtLnt meg a már rbgen ese đbkes csapatösszevonás. Köz 
ben a török egy ujabb, nem várt hadmozdulatot tett. Átkelve a Du 
nén nem Temesvár, hanem Titel felé indult. Titel nem volt rbszb-
re nagy akadály. A titeli vár elfoglalé ѕa után Pbtervárad felt 
vette az utját ѕ  ezzel a esáѕzáriak hátába keriilt. De rIg Pbter-
várad ostromának elökbszitbsbvel foglalkozott, Szenténél öне2e-
vont csapatával Eugen is Pbterváradnál termett. Amikor Pusztafa 
belátta, hogy ekkora sereggel 

szemben Pbtervárad elleni tá-
madása most : sikertelensbgre 
volna kárhoztatva, nem vette 
fel a harcot, hanem Pttervá-
radnak hátat forditva, szep-
tember 7-bn elindult a Tisza 
jobb part jén felfelb azzal a 
szándokkal, hogy elfoglalja 
Szegedet, majd utána átkelve 
a Tiszán megval đsitja eredeti 
tervbt: visszafoglalja r-
dblyt. 

Eugen seregei tisz-
tes távolbđl követtik a t đrö-
köt. Amikor szeptember lo-bn 
Szenttamás (Srbobran) alá br-
tek, hirül kapták, hogy a tö- 



rák el őcsapatok szeptember 8-án be 9-ón elbrtbk Szenta kárnyókbt 
be azt tűzzel-vassal elpu вztitották. E két nap valamelyikón pusz 
tult el tehát harmadizben a t8rtbnelem folyamán mai vároeunlcnak 

elődje - Szenta helysbg. 
Ismeretlen a helysóg vódelmbvel megbizott szerb milici 

a sorsa. Csak az a biztos, hogy szeptember lo-ón bjjel Eugennek 

szenttamási táborában megjelent a volt szentai őrвóg-kapitány:Te 
keli Jovan. Megerásitette a kapott hireket be azokat azzzal tol-
dotta meg, hogy aznap dólben a tárak ők hidat kezdtek verni a Ti-
szán a helyвbgt đl dblre, a proviant-ház kázelóben, az agyneve-
zett Poronty ezigetxibl. A hirek val đdiságárbl be a szultán meg-
változtatott tervórái beszólt Eugennek az id5közben egy portyáz đ  
huszárcsapat által foglyul ejtett tárák fáti еzt, Dzsafer pasa is. 

Szavoya hercegbnek nem maradt sok ideje a gondolkodás-
ra. Gyorsan kellett határoznia. A határozat az volt: nem szabad 
megengedni, hogy a tárák szabadon átkelhessen a Tiszán, hanem a-
zonnal, átkel ős kézben kell azt megtámadni (47.) 

Szeptember 11-bn (48.) a dblutáni đrákban jelent meg a 
Poronty előtt a császári sereg, ahol vagy 6 0  haj đ bbl állđ  hid 
kapcsolta egybe a Tisza kőt partját. A hidfát kett ős sánc vette 
kártQ, amely fblkđr alakban mindkét szárnnyal a Tiszára támaszko 
dott. A bel вá sánc egy kártilbelуl 5o0 lép ős hosszít, másföl-k őt 
móter mbly árokbbl állott, melyet kivülrál be belUlrál szekbrtá-
bor vbdett. A kilsá sánc szintbe fblkárben haladt. Ennek ezbles-
sóge 3-4 mbter, mblyeóge másföl-k őt mbter lehetett. A kUl вá sánc 
egy kártilbeltll 700 lbpbs hosѕzuságtl szakaszon. móg befejezetlen. 
volt a császári csapatok Inegjelenbse perceiben. A szultán be ki-
sbrete, a lovasság be tűzórsbg nagyobb rbsze már el őbb átkelt a 
folyđxx, be a Tisza balpartján foglalt .állást. Pillanatnyilag bp-
pen a gyalogság átkelbse volt folyamatban, melynek fedezbsbre a 
sáncok kázátt maradt nbhány ezer lovas  be  mintegy száz ágyu. 

Szavoyai a fblkártІ  ѕáneoknak megfelel ően fblkárben ál-
litotta fel hadait. Jobbszárnyon Heiszter, a balszárnyon Stahren 
berg tábornagy hadtestei foglaltak helyet, mig a kázbpen helyet 
foglalđ  csapatok Commercy herceg parancsnoksága alatt állottak. 

Mohamed Elmae nagyvezbr, a s ~.ncok mágátt maradt tárák 
sereg parancsnoka azt hitte, hogy ellenfelbt zavarba hozhatja,ha 
felfejládbs kézben megtámadja. Jelent ős lovaserável a sánc jobb- 
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szárnyán a magasabb part  be  a leapadt foly đ  kđzti 40-50 lbpbs 
széles száraz ártéren pr đbált bszrevbtlenll kit đrni be Stahren 
bergnek hátába kertilni, igy akarta шegákadályozni a császári 
balеzárny csapatainak a sánchoz jutását. A vállalkozás azonban 
nem sikerölt. Az ártéren felvonul đ  lovasságot a császáriak đвđ  
revettbk, erđs ágyutUzzel visszavonulásra kbnyszeritettbk, s đt 
most ugyanazon az uton a császáriak nyomultak be a táborba be 
elállották a hid bejáratát. Hogy a tórókSknek ne legyen idšjtik 
a sáncokba behatolt esá ѕzári eгđket kiszorítani, Eugen herceg 
elrendelte az általános támadást. Ugyanakkor k đzbpről kivont 
erőket ktildStt a balszárnyra, s ezek Stahrenberg csapatai ál-
talnyitott résen szintbn a sáncok m8gb nyomultak be hátulr đl 
intéztek támadást a tđrđk ellen. 

Kézben a bal be jobbszárnyon felállitott ágytik sztt-
net nblköl l őttbk a hidat. A kbt tUz kđzb.kerttlt tđrđk gyalog-
ság, lovasság be tttzbrsbg soraiban đriási pánik tárt ki. K8zи-
lti3c e pillanatban senki sem gondolt a támadásra, csak a n іenekö 
lbsre. A hidon át erre nem volt lehetösbg, mert azt k đzben ta-
lálat brte, s a k đzepe leszakadt. A megrbmnit janicsárok a Ti-
szának vetették magukat, hogy tlszással prbbálják elérni a ttl-
eb partot. E percekben a közép be jobbszárny katonái is benyo-
multak a sáncokba, ahol - az egyik t đrtbnetirđ  szavai szerint: 
"olyan kegyetlen mészárlás kezdtЗdđtt, melynek jelenetei leirha 
tatlanok." 

Tbhány đra alatt a t đrđk sereg teljesen megsemmistilt. 
Sokan vizbe fulladtak, legt đbbje kard által pusztult el.A harc 
ban a nagyvezér is elesett, a szultán pedig a foly đ  'tiiloldalán 
tehetetlentil nbzte btiszkesbgbnek vallott serege elpusztulását. 
Vbgtil maga is menektilbsre fogta a dolgot, ѕ  ezer lovas kiebre-
tbben Temesvárra, onnan Belgrádon át Konstantinápolyba tbrt 
vissza. 

Hogy Eugen herceg mibrt nem gondolt a szultán be a 
Tisza balpartjára idejbben átvonult lovasság be ttlzbrsbg Uldö-
zbsbre - a c ѕatárđl sz đlđ  hadijelentbsek neme számolnak be. Any 
nyi biztos, ha a herceg akkor átkel a Tiszán be кΡ~yomon kđvsti 
a вzultšn tđredbk csapatait, minden nagyobb er đfeв zitLв  nblktil 
elfoglalhatta volna Temesvárt bs Belgrádot, amire - az alkalom 
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elszalasztása miatt - mbg bvekig.kellett várni bѕ  jabb vbrt 

kiontani. 
A ezentai csata igy is jelentös anyagi be erköloši 

sikerrel járt. 

A SZENTAI CSATA ANYAGI ВS ERKOLCSI:SIKERE 

r'gy álland đan mozgA вban levő  hadsereg számára a leg-
nagyobb problbmát minden esetben az ellátás zavartalan biztosi-
tása jelenti. A probléma megoldáša annál nehezebb, minbinagyobb• 
be hosszabb`lblekzetü feladatok állnak a hadjárat élött. A had-

sereg lbtszámát kell megszorozni a napi elesbg lö еzermennyi-
sbggel bs mbg tovább szorozni a hadjárat tervezett id őtartamá-
val. 

'Hogy a törökökblelmezbsbt.rцagyarorazagi javakb đl le-
hetetlennb tegybk, a csá вzári hadak sok mbrfőldnyi vidbkröl erő  
szakosan elköltöztettbk a lakbságot. Az elköltöztetb е  miatt nb-
hol napokon át járhatott az utas, anhildil, hogy lakott közabget 
vagy egyáltálán embert talált volna. A müvelbs albl kivont fđl-
deket mindenütt a gaz lepte el s egyes vidbkek - a mienk is -
valđságos ősvadon kbpbt nyujtották. 

Ilyen elözmbnyek után a hadjáratra indulb töröknek az 
utols đ  szegig mindent 0tthonr đl kellett vinnie, tengelyre vagy 
tevehátra tennie e a vág đmarhák ezres tömegbt'maga után hajtat-
nia. Az a "kbazlet", amit az 1697. bvi hadjiatra a török magá-
val vitt, szeptémber 11-bn majdnem teljes egbszbben a császári-
ak birtokđba került. 

Eugen hérceg a győzelem hirbvel már másnap utnak indi 
totta Vaudemont herceget. Szeptember 15-bn Szegedr ől irta meg 
másod.ik jelentbsbt s ezt grđf Dietrichstein dragonyos ezredes-
sel küldte Bbcsbe a császárnak. A jelentbseel egyid'óben egy kü-

lön iratban ismertette.a zsákвány nagyságának számadatait. Esze 
rift a szentai csatában zsákmányolt 9000 terhes szekér, 15.00o 
ökör, 7000 l đ , 6000 teve málћástbl, lio nagy ágyín, 6 0  kisebb á-
gyü, 500 zászl đ , 7 l đfarkas zászl đ, minden török sátor a 40.000 
forintra brtbkelt szultái sátorral, a szultán szekere g l đval 
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be 10 &gyaesal, valamint 48 p&r dob. Egy kbsöbbi jelentós 28000 
kg 1'Ѕpor, 9000 kg puskatöltbny, 5400 darab ágyugolyđ , 523 bomba 
б300o darab gránát, 62 haj đ ,.173 gerenda, 19 vasmacska, 72 da-
rab hid&szkоosi stb. zеákm&nyolá вárđl.tesz emlitbst (49.) 

Egyik kUlđnlegesen brdekeв  tárgya a zsákmánynak az a. 
birodalmi pecsét volt, ,  amelyet aszok&sok szerint a nagyvezér 
hordott a nyakában. Az esembnyekkel egyidöe Cserei Mih&ly igy 
mondja el ennek eorsát (50.): 

"Ott veszi el mind a janicsár aga, mind sok basákkal 
egytitt maga a fötezbr ii, kinek nyak&b đi mikor a holt 
testeket foszogatták, egy muskotályos a császár arany 
pécsbtjbt 1ev оn&.s Bobr Simon, ki akkor Rabutin mel-
lett Erdb1yböl t&bori comissarius vala, meglátván a 

• pecsbtet,.a muskot&lyost đl felvált& bs Eugenius herceg 
hez vivbn, ott iemertbk meg, hogy az a tör ők oѕászár 
pecsétje, e arrđl tudták meg, hogy a fövezbr elesett. 
Haszn&lya is Boér Simonnak, mert a fogarasi főkapitány 
ѕágоt adák neki annak ut&na." 

A gyцΡrцΡröl E іgen köfán is megemlbkezik 	a e ѕászárhoz 
irt jelentésében. Azt mondja r đla: " ... magam akkor szándbkozom, 
általadni, midőn császári Felsbged tr đnusánál le,•.alázatosabb ud 
varl&sra leszek." Ilyen körtilmbnyek között kertit a pecsétnyi-
mđ  a cs&szárhoz bs t őle a csősz&ri kincstárba (51.). 

Beszámolt a herceg az ellensbg anyagi vesztesége mel-
lett az "embér-anyag" vesztesbgröl f в . Számszemi adat mell đzbsé 
vii a törökökre annyit mond, hogy " a vesztesbg nagy lehetett." 
Ez a határozatlan kifejezbe adott a törtbnet.irđknak szabadkezet 
hogy az ismeretlen helybbe tetszbsszerinti brtbket irjonak. 

Az el őbb idbzett Cserei ;lihály pbldául ezt irja err đl 
"A janicsárok ... többnyire odaveszbnek,, annyira, hogy a  Tisza  " 
vizbn a holttesteken könnyen akárki általmehetett volna, noha 
ezintbn akkor igen megáradt vala." Majd tovább: " ... 24000 ja 
nicsár esett el ѕ  nem tudni a Tiszába mennyi fult." (52.) 

Egy másik ir đ  szerint: " ... a táborbđi ezren alig 
szabadultak :heg a tulpartra: mintegy tízezren a hullámok között 
talált&k sirjokat, 20 ezren a sáncok között vb гzettek el a min-
denfel ől betört es&száriak vasa alatt. Az elesettek k đzött volt 
'Elm&sz tЛohamed, m&s nbgy vezbrrel, 13 beglerbbggel s számos fö- 
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tisztekkel , kik közül t đbbeket a halálharcban is fellázadt jani-
csárok magok vágtak le, mivel általok ily veszélybe döntettek. " 

(53.) 
Hozzájuk hasoniban majdnem valamennyi keresztbny t đr-

tbnetirđ  23 - 3o ezerre teszik az elesett t đrökđk в zámát. Vala-
mennyien azt š111tják , hogy a azentai csatában a t đrökök "totá-
li н" vere нbget szenvedtek , hogy elpusztult a "ke гesztbnynól j đ-
val nagyobb török sereg ." (54.) 

Ilyen elđzmbnyek b в  kijelentbsek után merd fel bennünk 
a kbrdbs: tulajdonkbppen mekkora volt az 1697-ben hadjáratra in-
dított török sereg? Ebb đl mennyien vettek rbнzt a szentai csatá-
ban? E в  mekkora volt ugyanakkor a esá вzáriak lbtszáma? 

A törtbnetirđk által adott válaszok igen eltbröek egy-
mástđl. Ј ugen herceg pár nappal előbb, szeptember 8-án, a e ѕá-

szárhoz küldtt levelbben a 
szultán seregbt 40-5 0  ezer  f-
re  becsüli . (55 .) Az irđk vLle 
mbnye szerint ez a szám nem fe 
lel meg a valđságnak, hanem t~ 
yes infoгmáciđkon alapszik.Sze 
rintUk a török Sereg lbtszáma 
a "százezer kö гU1 mozgott." Vé 
lembnуUk mellett sz đl a török 
oldalon Szentáná1 is harcolt 
Th đköly Imre (56.) volt kuruc-
vezbr kó нöbbi nyilatkozata, a-
mely szintón százezres t đг5kae 
regrđl szđl. (57.) 

мá вok azt á111t ják, 

hogy Tusztafa szultán a táma-
dás el đkbszületeinbl "mintegy 
еzázötvenezer emberből áll đ  
hadat vont đasze Drinápoly be 

Szđfia d5гnybkbn" (58)  be  ezzel vonult Belgrád alá. (59.) Ebbđl 
Panc ѕov$nál a Dunán tđrtbnt átkelb в  után egy "2o.000 emberből ál 
lđ  hadosztályt" elkUІönitett azzal a collal , hogy az bszak felb 
induljon bs a Maroson át Felsömagyarorѕzágra törjön. ( 60.) A fö- 
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sereg ezalatt a Duna mentén Titel felé haladt. Ez a rósz Szen-
téig nem csökkent , igy a legvalđ szintibb , hogy "Eugen hercegl35 
ezer töráköt talált Szentánál a Tisza melletti sáncban ." ( 61.) 

A2 ös в zes irđk megegyeznek abban, hogy a esász đriak 
támadása el 'ótt a szultfi mintegy l000 főnyi ki вbrete, valamint 
a tüzbrsbg j đrbвze a pogyászokkal egyttt már a Tisza balpart-
ján  be  részben a hidon volt, mig a vbdekezbsre kbszitett sánco 
kat csaknem az đssze в  gyalogság, a lovasság egy rbsze  be  szđz 
ágyu vbdte . ( 62.) Eugen herceg a foglyok kijelentbsbre hivatko 
zik, akik "mindnyđjan azt vallottšk , hogy az egbez ellensbges 
gyalogság a vízen innen volt, tí~1 pedig a szultánnak testSrei-
böl csak egynéhány ezer maradt." Ha ezt az "egynbhány ezret"btS 
yen 10-15 ezerre tesszük , bs azután összegezzük a Tisza kbt 
partján külön-külön áll đ  seregek lbtszámát, az összeg alig  ha-
ladja meg a 40-45 ezret. 

Itt kell, hogy feltbtlentl fennakadjon a gondolkodni 
bs egy kicsit számolni tudb ember. Ha elfogadjuk a jelentbee-
ket, amelyek szerint a t đrökök veresbge zentánál "totális" 
volt, - nem brtjUk, hogyan veszhetett el "csak" 3o ezer ember 
Hol lehetett a "százeZre В  sereg" többi rbsze? Vagy ha ez nem 
lbtezett, hogyan lehetett a "keresztbnynbl sokkal nagyobb t đ-
rök seregr ől " beszbini, amikorannak száma - hiteles adatok a-
lapján - 52 zászlóalj gyalogság, 112 század lovasság be 6oágyu 
össze зen mintegy 70  ezer ember volt. (63.) 

Az az brzbstnk, hogy a t őrtbnetirđk ebben a pontban 
kicsit eltíllozzák a dolgot, nem voltak öszintbk be tárgyilago-
sak. A szánok felnagyításával talán bppen hizelegni akartak az 
uralkod đ  háznak, fokozva evvel a császári hadak be Eugen Szen-
tai gyözelmbnek jelentösbgbt. 

A számok val đtlansága mbg szembetUn8bb, ha a harcol đ  
felek embervesztesbgeit ha ѕ0nlitju ssze. 

bizonyos, hogy a császári seregek ar.nylag könnyyl 
zelmbt a török csapatok rbmtlete be fejetlensbge is nagyban e-
lösegitette. Pлbgsem lehet elhinni, hogy ideig-óráig ne vbdekez 
tik volna, s hogy miel đtt a "vbrtanilság rnbzitalát" kiitták vol 
na, nem sujtottak maguk is oda a császáriaknak. Hiszen a jelen 
tbsek is arról szbinak, hogy "a tárök đk erős kizdelmet fejtet 
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tik ki ..." (64.), hogy az "élethalálharc közel két đráig tar- 
tott (65.) ós ezalatt.mindkót ró ѕ zröl 20-3 0  ezer löv ős törtónt." 
(66.) 

Elképzelhetetlen, hogy mig a mindkbt oldalr đl folyta-
tott erđs ágyúzásnak, puskázásnak, nyilazásnak ó ѕ  kđ zitu вának a 
török rbszröl közel 3 0  ezer áldozata volt, addig a keresztány se 
regek vesztesóge holtakban alig tett volna ki félezret (67.), se 
besUltekben pedig l бoo-at, amint ezt a császáriak jelentbsei ál-
litják. 

Szinte már megszokott dolog, hogy a haditudbsitá в ok 
telve vannak dic в ekvbs ѕel, đndicеbrettel ós nagy számokkal. Csak 
bpnen egyet nblkUlöznek, a legfontosabbat: az igazságot. A "sza-
bály" alól - az el'ábbiekb đl látjuk - nem kivbtel a császári f đve 
zórnek s a többi haditudbsitbnak jelent őse elm. 

Az a kbrdbs tehát, hogy mekkora lehetett a szentai c вa 
tóban rbsztvett török Bereg lótszáma - továbbra is megoldatlan. 
A megoldáshoz ne'n vezetne közelebb az a feltevbs sem, hogy a tá-
madás el őtt a török sereg "nagyobb r ősze" volt a Tiszán túlon. 
Ezt ugyanis megcáfolják a foglyok ismert kijelentb еei, a szultán 
bs kđrnyezetbnek az ő j leple alatt törtónt gyors menekUl őѕe, bs 
az a t őny, hogy szeptember 12-bn reggel Eugen herceg Glöckel ѕberg 
ezredest hatszáz horvát dragonyossal küldte az ellensbg Uldözbs Ь  
re. (68.) Elhihető-e, hogy csak hatszáz lovast küldött volna, ha 
törtónetesen a török sereg nagyobb rősze tartđzkodik a Tisza bal 
partján? 

Savoya hercege szentai gyözelmbnek erkölcsi siker őből 
és politikai következm őnyeiböl a jelent ősekben mutatkozb abezur-
dumok mit sem vonnak ii. 

A fiatal hadvezőrnek ez volt az el&ö Ütközete, amely-
lyel világhirnevbt megalapozta. Síkerőnek titka az ujabbkori meg 
figye1'5k szerint abban rejlik, hogy nem vbdekezbsben, hanemnyilt 
támadásban kereste a dönt őst. Ez đriási jelentös őgU volt a k őѕöb 
bi harcok, hadjáratok szempontjáb đl, fđkbnt szórt, mert magabiz-
toвsá tette a sereget e valb ѕ zinUbb ő  a győ zelmet. Szentánál a ve 
z őr a legkedvez őbb pillanatot szemelte ki a tám аd~ra. Ez pedigaz 
volt, amikor a török sereg a hidon volt átkel őben. Helyesen álla 
pitotta meg a közbpr~l kivont tartaibk beavatkozásának helybt ős 
idej őt is. P.7áskцΡlönben a `titahrenberg csoportnak áttör ő  kis őrlete 
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mtll đ  epizbd maradt volna (69.). 
Jelentő s a gyđzelem a politikai kđvetkezmbnyek miatt is, 

bár vitathat đ , hogy a katonai sikereket politikailag teljesen ki-
használták-e. A szentai csata sikere a t đrök fblhold másfbl bvszá-
zadoe magyarországi uralmának vbgbt jelentette, mert a szultán á 
veresbg utár_ hajlott a bbkekőtbsre. A b đketárgyalások 1698 nyarán 
meg is kezd ődtek a Pbtervárad k őzelbben levő  szerbmsbgi Karlđ ca 
(Sremski Karlovei) mellett, ahol sátrakban gy űltek össze a esá-
вzárnak вΡ ѕ zővetsbgeseinek, Lengyel- be Oroszországnak, valamint 
Velencbnek kbpviselői a t đrđkőkkel. A tárgyalások a szövetsbgesek 
nek a törđkökkel szemben támasztott külön kivánságai miatt sokáig 
elh ~lzbdtak. Vbgűl is 72 napi tanácskozás után 1699. január  28 -án 
aláírták a karl đcai bbkeokmányt, amely pontot tett a tizenhat b-
ven át dühöng ő , vbres felezabadit đ  háboru vbgbre. 

A bbkekđ tb в  brtelmbben a törđk lemondott eddigi magyar-
országi birtokairđl .he Erdblyrđl, de megtartotta Temesvárt be a 
Maros-Tisza kđzbt. Ezzel szemben lerombolni tartozott a határok 
megerđsitbsbt szolgál đ  karánsebesi, lippai, Csanádi, kanizsai, be 
csei, becskereki , zsablyai er őditmbnyeket. Balkán szláv területe 
i továbbra is a tárák porta fennhat đsága alatt maradtak. 

Volt a szentai győzelemnek mbg egy politikai k đvetkezmé 
nye. Tiz by đta a nyugati fronton kevbs eredmbnnyel folyt a hábo-
rí~ a franciák be az osztrákok köz đtt. A szentai csata után XIV.La 
joe francia király, a törőknek nyugati sz ővetsbgese, nehogy az 
itt felszabadult be esetleg a nyugatra átvezbnyelt osztrák sere-
gek ellen is harcolnia kelljen, bbkejobbot nyujtott Habsburg Li-
pđt királynak. A bbke megkötbsbre 1697. okt đber 3o-án kerUlt sor 
az u.n. ryswicki kongresszuson. 

A CSATA SZEREPLOI 

BTilyen nemzetisbgiekb đl rekrut эΡ.lbdtak a csata rbsztvevá 
i  be  kik voltak annak neveaebb parancsnokai - a hadijelentbsekb đl 
mint a bbcsi császári hadilevbltár megfelel ő  okmányaib đl kđnnyen 
megállapithatb. 

Ezek szerint a gy őztes sereg z đmbt osztrák, bajor,szász 
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be brandenburgi német katonák alkották. Rajtuk kivtl magyar gyalo 
gosok be hu ѕzArok, valamint szerb-horvát milicisták vettek aktiv 
rbszt a harcban. 

Az emlitett okmányok azonban csak az osztrák  be  német 
vezbrek neveit sorolják fel. Közöttük találjuk: gr đf Heister, Corn 
mercy herceg, Böгner, Rabutin, Reu ~ е , Stahrenberg táborszernagyo-
kat; grđf Gronsfeld, bárđ  Truchese, grđf Corbelli, Vaudemorit her-
ceg be grđf Auereberg altábornagyokat; gróf Schlick, Gr đf Vitry, 
grđf Salaburg, gr đf Herberstein, bárđ  Haslingen, báгb Pfeffereho-
ven, grbf Reust, Liechtenstein herceg, Röbel be schlabrendorf ve-
zbгörnegyok nevbt (71.). 

Itt volt török rbsz гöl maga II. Musztafa szultán. Elel-
lette Elmaez Mohamed, a birodalom nagyvezbre. Itt volt Anat đlia 
korгnányzđ ja Ibrahim pasa, Dzsafer temееvári parancsnok, Misirli 
Oglu az anatoliai helytart đ , Pasli pasa, az adanai koгmányzđ , Bal 
tadesi i цhamed a janicsárok vezbre, Ibrahim diarbekiri bbg. A tö-
rök vezbrkar tagjai k đzött volt grđf Thököly Imre is, aki csak le 
lembnyessbgbnek k đszönheti, hogy a ceatatbrröl blve tudott elmene 
kölni. Törökországi ѕzámüzetbsbben egy francia riporternak adott 
nyilatkozátában azt mondta utbbb: " ... a holtak k đzb feküdtem, a 
amint tiz órakor Eugen visszahivta katonáit, felkeltem, mert az 
bj &ötbt volt,  be  a Tisza szűk ágán keresztül ít еzván,ki в  szigetre 
lbptem, hol az ösezetört hid ce đnakainak egyike a füzesbe akadt; 
ezeл  átmenvbn a Tiszán, a parton Ures sátrakat látva egyenesen Te 
mesv&rnak tartottam. Döglött lovak  be  elhányt fegyverek mutatták 
az utat , merre ment a sereg ." (72.) 

Más forráвokbbl tudjuk, hogy a magyar csapatok vezbиylő  
tisztjei grđf Pálffy János, grđf Deeseffy István tábornokok be De 
ák Pál ezredes voltak. (73.) A е zeґb milicia tagjai viszont Papi 
vi ć  Tekeli Jovan (74.) ba Pbtervárad vbdelmbtđl felszabadult Mo-
nasterli Jovan vezbrlete alatt harcoltak. 

Az elesettek listáján találjuk gr đf Heiseter be 	grđf 
Reuse tábornagyok, valamint báró Pfefferhofen be grbf Vitry altá-
bornagyok nevbt. Legsulyosabb sebesTllbee gr đf  Reuss-nak volt,akit 
gondos ánoláвsal sin tudtak megmenteni az bletnek. A szegedi fe-
rencrendi szerzetesek templomában ternettbk el. R đla olvashatjuk a 
kolostor háztörtbnetbben:  "Reuse  nemes tábornok b а  hóe, ki magyar 
urakkal egyutt elszántan harcolt a törökök ellen, ágyug оlyđtđlmeg 
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sebesíttetvén lábát vesztette , a Rend házában meghalt bs a f őol-
tár alatti kriptában eltemettetett ." ( 75.) 

A sorkatonaságb đl mind'á ѕ sze egyetlen császári harcos-
nak neve ismeretes . Ezt is a hagyomány alapján Ugr đczy Ferenc ő-
rőkitette meg a szentai Utk đzetről 1816-ban irt törtbnelmi munka 
jóban. Csupa kuri đ zumkđnt szbszerint k đzđljük a rá vonatkoz đ  ré-
szeket (76.): 

" A törők világban szokásban volt a szabad nyeree đgre 
valb vit ~zkedéв . Tudni illik, minden1tt találkoztak olyan vir-
gonc várü emberek, a kik a hazánkban lakoz đ  tđrđk ellenséget, a-
hol s a miben csak lehetett pusztították ée károsították; ezek 

•közül valđ  volt ama nevezetes Rbzsa István is, aki ifju leg đny 
korában atyja juhait őrizvén a martonosi hat&rsz еlen , az ott le 
vő  forrásnál ( mely ő  tőle ezután Rbzsa forrásnak neveztetett)egy 
korán reggel ottan mosakod đ  törők vitázt , kinek nyergee pari-
ját addig fđken tartotta , kardját kih ~lzván agyon vágott; s d őg-
teste eltemettetés đt bátyjaira vizván a tđrök derеk paripđ jára 
felkanyarodott ѕ  igy szabad nyereségü lovaggá lett és a cs.kir. 
ármádhoz állván, annak sok hasznos szolgálatot tett. " ... " Itt 
volt ő  a zentai ütközetben is, hét nyill đvést kapott, melyek kö-
zül négyet , a mint mondják , unokái kihuztak bel őle, de hármat el 
kellett fürbszelni e haláláig testében hordoz &. Egy hegyes tőrt 
is szerzett magának ezen alkalmatossággal , mely h&rom-álU đs 
5 1/8 lábnyi hosszu markolatjával együtt. bör a hüvelye á в  tizen 
egy vas abroncskával vagyon meger ősítve . A hüvely fels ő  vLge kőr 
nyđkbn sárga rеzbe ilyetbn irást nyomattatott bá: Ez a fegyver 
kiá volt, ki đ  most, kié lesz. Ebé volt, enyim most, eb % lesz. Rđ  
sa Isty&n I . B.M. - vagy hazám еzabads&gára, vagy halál - 17o4.Eb 
kari, eb adja Cordéba. "... "Ezen fegyvert őrék emlékezet okáért 
a zentai ütközetnek egy Regálie árkusra készült rájzólatjával e- 
gyütt Vedres Iвty&n ur a ne. magyar nemzeti muzeumba elkUld đtte." 

" Fentemlitett Rbzsa Istvánnak sok nevezetes ás hív 
szolgálata jutalm&ul đ  Felsége akkoriban uralkod đ  elsö Leopold 
császár bs I:iagyarorsz&g királya az ő  szeged városában levő  hđzát 
minden ahhoz tartoz đkkal és benne lakbkkal együtt az akkori id! 
ben igen sulyos katonai terhekt đl és ad đzásoktbl felszabaditotta 
đs Salva Quadriává tette . Bácsben 29-ik Oktob. 1699 esztendöbe 
költ kegyelmes levele értelme szerint ." ( 77.) 
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OROPгI BIJCSBEN 
мE8E5 RxSZLETEK A CSATáRбL 

A szentai győzelem hírét a császári udvar kőrđben és a 
birodalom minden rész đben kitáró lelkesedéssel, ujjongással fo-
gadták. A neh đ zkeѕ  é ѕ  kđsedelmes el őkészцletek után a legvđrme-
aebbek sem mertek arra gondolni, hogy az írj đѕ  sok tekintetben 
talán. még tapasztalatlan hadvez đr az egész hadjárat sorsára ily 
dönt ő  győzelmet fog a t őröktől kicsikarni. 

Gyors lábakon jutott el Вécвbi a győ zelem hire. Az e-
gyik bécsi ujság már szeptember 14-én "Erfreuliche Zeitung von 
dim den 11 . September 1697 wider die TUrken bei Zenta in Hungarn 
erhaltene Sieg" (Orvendites hir Мagyarországon Zentángl 1697szeg 
timber 11-én a t đrákđk felett aratott gy őzelemről) oim alatt kö-
zölte az olvasđival. (78.) 

A esáѕzári város szeptember 21-én '1nnepélyes Te Deum-
mal, kórmenetekkel, felvonulásokkal Ulte meg a csata emlékét, a-
mely alkalommal az egész város Ünnepi diszbe đltózótt . Amikor 
Eugen herceg ez év novemberében Déesbe érkezett , az цΡnnepségek 
megismétl ődtek . A győztes hadvezér tiszteletére az épUleteket és 
tereket feldiszitették, diadalkapukat ál и itottak. Egyik diadal 
oszlopon "Vienna ad Zentam servata MDCLXXXXVII", vagyis "A Zen-
tánál megvédett Bécs 1697" száveg volt olvashat đ . (79.) 

Orómét és megelégedését a e вászár levélben káz őlte Eu-
gennel. A vezérkarnak és f őtiszteknek is hasonl đképpen kő s иónte 
meg az цΡtkđzetben tanusitott h ősiességit. A leveleket csakhamar 
"csillaghullás", tömeges elölépteté ѕ  és ajándék kávette. 	Euren 
elsőnek egy diszkardot, majd ké ѕđ bb a 80.0oo holdas beljei 	és 
Csepel szigetén a ráczkevei uradalmat kapta a esászárt đl aján-
dékba. (80.) 

A köztudatot azonban csupán rövid id őre elégitetti ki 
a győ zelemnek puszta hire. z embereket a harc részletei is fő-
lőttébb érdekelték. Á kivanesiság kielégítésére a hirlapi kacsák 
a ezenzácibt hajhászb hírek egész t'dmege kertalt forgalomba. Ezek 
kđzátt akadt olyan állitá ѕ  is, amely tartalmánál fogva inkább a 
monda és a mese világ?ba tartozik, s emiatt talán nem is kellene 
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figyelmet forditani rájuk. De mert az emberek lelkbben b в  emlbke-
zetbben bpгen ezek vertek gyökeret, sztiksbgesnek tartjuk egyik-m~ 
likkal foglalkozni, illetve - megcáfolniazokat. Еrdekes, hogy a 
mai zentai polgárok majdnem kizšrđlag e mesbs rbszleteket tudják 
a esatárbl. (81.) 

Híre járta a többi között, hogy hadizsákmánykbnt a tö-
rök birodalmi, vagy legalább is a tábori pénztár harom milli đ  
forint rtbkti kincse is a gyöztesek kezbbe kertflt. .Ez a hir azon-
ban már csak azért sem felelhet meg a val đságnak, mert Eugbn leg-
fökbrpen pénz bs blelemhiány miatt mondott le a megvert sereg in-
d'ázbsbről, valamint Temesvár ostromáról. 

E'[indmáig fennmaradt az a hir is, hogy a tör đkifk "b8rhi-
don" keltek át a Tiszán. r'gy adat nem sok, de annyit sem találunk 
ami ezt az állitást megerösitenb. Az akkori id ők hadászata a fa-
cebriakokbđl öвв zeдllit đtt pontonhidakat ismerte bs alkalmazta.Mee 
terei francia mbrnökök voltak, akik mllszaki szakbrtökkbnt m űköd-
tek közre a francia nemzettel в zövetsbgeе  hadseregekben. (82.) A 
tđrökök számára francia rotiszaki tisztek még тв elgrád ostrománál kb 
szitettek pontonhidat, s ennek részeit a szultán mindenhova tinge 
lyen vitette maga után. A zsák тmáпy statisztikai kinutat đsában e 
haj đhid részei is bennfoglaltatnak. Pontosan: 62 haj đ , 173 geren-
da, 19 vasmacska b ѕ  72 darab hidászkocsi . Ismeretes , hogy a csata 
téren milyen k'mbletlen öldöklba folyt, s ez volt az oka annak, 

hogy aránylag olyan kev?s tárák harcos maradt bletben bs került 
hadifogságba. Eugen jeler_tbse szerint ezeket legnagyobbrbszt a 
"hid haj đibđl" hozták e1ö. Hajbhidt đl е zólnak a tárák irđk beszá-
molbi is. Káztilük Ali Ibu Mohamed (83.) jelen volt a hid kbszitb-
sénbl b ѕ  szavai szerint "egybe tiz csolnakot vetettek a vizbe bs 
a hidföhöz karókat vervén be, annak felállításához fogtak." © ír-
ja tovább, hogy a harc folyamán " ... а  közép csolnakokb đl három-
négy a ttlrbszr đl ágyuval zí~zatván őssze, a hídnak közepe a vízbe 
stilyedt."  (84.)  V ё UІ  még egyszer hivatkozunk 'Pháköl у  Imrbnek meg 

men.ektilbsével kapcsolatos kijelentLáére, anely szerint: " ... az 
đssz.etört híd e ѕbnakainak egyike a ftizesbe akadt ... " bs ezen 
kelt át a Tisz.tn. 

Nesbk világába tartдΡ ~ ik az az állítás is, hogy Eugen t ű  
zérsége az Crompar.ton állott és onnan Jötte szét a tiszai hidat. 

Az állítás alaptalanságára legyen e].ég annyit mondani, hogy az ak 
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kori ágylk löhatá вa alig haladta túl az 500 m đtert.Az Orompartnak 
a Tisz&tđl valđ  távolsága pedig mintegy 5000 mđter• 

Szanád határában van egy Vujana nevti ö ѕhalоm,ma mđrnöki 
hároиΡѕzögel đѕi pont. Azt tartja rđla a közszáj, hogy a в zultđn 
legkedvesebb háremhölgy đt, Vujanát, nehogy a győztesek kezébe ke-
rtiljön, megölette đв  e halomba temetette. Bánát jeles törthnetirđ  
i, Uhl đs Böhm is megemlitik e hamis tradiciđt. Teljesen hihetet-
lennek látszik, hogy a szultán éppen a legkedvesebb hölgy đt nem 
mentette volna meg, amikorra ceataveszt đв  után menektil đsre fogta 
a dolgot. 

Vđgitl mondjunk néhány sz đt az "Eugen-sziget" keletkez đ-
sđröl elterjedt вzájhagyományr đl iе . T đny, hogy sem a török, sem 
az osztrák jelent đвek nem emlitik meg a szigetet. triđg az egykoríl 
haditérképek sem jelzik. Ez a körtilm đny szttlte a feltevđѕt, hátha 
a sziget csak a vizbefí~lt törökök holttest đböl keletkezett, miu-
tán a Tisza azokat beiszapolta. 

Könnyen megcáfolhatja e feltev đвt a harc szinhely đn je-
len volt Thököly Imrének tanulsága: " ... amint Eugen tiz đrakor 
katonáit visszahivatta, fölkeltem ...  be  a Tisza szak ágán keresi 
tt!1 f вzván, kis szigetre l đptem." A sziget tehát megvolt, s đppen 
ugy mint ina, közel volt a Tisza jobb partjához. 

Ha a sziget nem létezett volna, nem tudnánk megérteni, 
mi kđв ztette liцвztafa Szultánt , hogy itt veressen hidat. Hi вzвn 
átkelđеre alkalmas helyet másutt is talált volna a Tisza ment đn;e 
redeti terve pedig éppen az volt, hogy 8zegеdхiđ1 kel át a Tiszán. 
Hogy a sok hely közel időközben mđgis Zentára esett a választása, 
ennek okát a hely földrajzi adotteágában kell keresnttnk. 

Dudáв  Gyula, a "Zenta csata"cimtt irásában kritikai viza 
gálat alá veszi a kđrdđst. Fejteget đsbben , igen helyesen , ezeket 
irja: "Ha a szigetet ign-oxáljuk - ítgy mer őben megfejthetetlen ma 
rad a kđrdđs, miđrt akart a szultán đppen Zentánál átkelni. Itt 
tttnik fel egyik legecclatánsabb p đldában az eeemđnyek eldönt đвđre 
befalyđ  tđnyezök egyik legfontosabbikának, a talajviszonyokra a 
befolyása. Kđtsđgkivttl, akár följebb, akár lejjebb kis đrli meg a 
szultán a Tisza ment đn az átkel đat, más  be  más eredmđnnyel teheti 
azt. Talán sikex'ttlhetett volna a hadnak teljes đs sđrthetetlen át 
szállitása akkor, ha az átkel đa Zentát đl lejjeb törtđnik, e ekkor 
a keresztđny hadak tttközet nđlktll, egy folytatđlagos hadjárat e ѕ~ 

36. 







lyeinek lettek volna kitbve, mit a török a temesi oldalon, f őleg 
a csaknem teljesen vbdtelentil hagyott Erdbly ellen nagy sikerrel 
kezdhet vala. Mig іuáеrészt, ha az átkelés Zenta felett t đrtbnik 
valahol, úgy talán mbg az átkölt đzbs megkezdbse el őtt bri utol 
Eugen herceg az erđs tárák hadat s azt megtámadni nem merbszeli, 
vagy megtámadás esetbn ki lett volna tbve annak, hogy serege le-
gySzetik s ir~y a török el őtt egbsz Budáig, sát tovább is nyitva 
állott volna az tlt. Mert az országban Eugen herceg hadán kiyUl 
számbavehetö hadsereg nem lbtezett, tehát egy csapással đriási e 
redmbnyeket tehetett volna t đnkre Musztafa szultán. Mindkbt e н et 
be tehát egbszen más fordulatot veendett a hadjárat, ha a zentai 
tiszai terrenum kedvező  volta a szultánt  be  vezbrkarát tgyszđlva 
nem kbnyezeriti az átkelbere. Egy nagyobb hadsereg folyamon val đ  
átszállitá еa mbg oly lassu folyásu vizen is felette sok nehbzsbL 
be tatkőzik, minő  a Tisza; ennblfogva a foly đnak két ágra oszlása 
s az ekkbnt kbpz đd3tt sziget felhasználása a török táborb аn levő  
mbrröki szakemberek el őtt is kivánato вnak látszhatott." (85.) 

A CSATA TáRGл  ЕпLEKEI 

Hogy a szentai gy ő zelem milyen nagy örđmet keltett a 
császári városban be annak ott mekkora jelent ősbget tulajdonitot 
tak, as is mutatja, hogy emlbkebr.e Z. Lipbt brmeket veretett(86) 
bs azokat a csatában rbeztvett f őtisztek kđzött kiosztotta. Az 
emlbkbrtnek korlátozott mennyisbgben kbsztilhettek, mert ma csak a 
megnagyobb ш  zeumokban, a bbcei Hofmuseumban, a budapesti Nemze-
ti і iuzеumban be nbhány magángyUjtembnyben láthatb belöltik egy-
kbt pbldány. 

Az egyik brim el őlapján a Tisza folyam-istene láthat đ , 
akinek fejére a gyZize-
lem istennő je koszorút 
helyez. A folyam-isten 
balkezbt egy kđtáblán 
tartja, ezen pedig a 
következő  felirás ol-
vashat đ : 
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AVáPICIIS LEOPOLDI T,4AGNI VIRTVTE EUGENII SABAVDIAE D(u-
cii) EXERCIT(us) TVRCIC(us) CL9DE XX Л".I гјLIA HOST(ium) 
FACIA PRIMARII5 DVCIB( цв ) DELETIS CASTRIB VNIVERS( гв ) 
TORMENT(is) XCVIII, OMNIQUE APPARAT(u) BELLICO INTERCEP 
TIS CAESUS PROFLIGAT(us) D(ie) XI. 5ЕРТ (embriв ) А ( пио ) 
MDCXCVII. 

Magyarul: 
A nagy Lipđt szerencebje  be  Eugen szavoyai herceg vitbz 
sbge folytán a tsrök sereg megveretett  be  megfutamitta- 
tott, miután huazezer emberbt, valamint elökelQS vezbre- 
it elveszitette, а  az egbsz táborát 98 ágyával ba  min-
den hadfelazerelbsbt hátrahagyta, szeptember  11-bn,1697 
ben. 

A hátlap Zenta helysbget, a seregek 8 ѕezec ѕapbsát, a Ti 
eza folyđt be azon titl a szultán еátortáborát mutatja. körirata 
egy idézet a 3zentiráebđl: 

INTERPECIT EXERCITUM EORUM ET SUBVERTIT ROTAS CURRUUM 
FEREBANTURQUE IN PROFUNDUMc EXOD(us) 14. 

Magyarul: 
Levágta seregtikit, felforditá szekereiket, be a mblysbg 
be taszitá t5ket. 

Egy másik brem a szeritai csatateret ábrázolja a felbom-
lott t đrök csatarenddel. A tá ort a Tisza válaztja kettb. A foly đ  
kbt•partját hid köti đssze. Az brem hátlapján a Tisza folyđ  meg-
szemblyesitett alakja Ui, kezbben gy őzelmi jelvđnyeket tart. Fel-
irás nincs. 

A harmadik brain három csoport diadalmi jelvbny van.Min 
din csoport felett pajzs van, amelynek sima felUletbri egy-egy na 
gyobb gyđzelem helyberek neve kerUlt: Nis, Slankamen, Sk1Ds, Szen 
ta. 

A nagyedík egy templom oltára elött kiterjesztett kbz- 
zel imádkoz đ  Lipđt ceászárt ábrázolja. Az оlнат  felett  be a tern-
plea  kbt oldalfalba tiSrök fblholddal diszitett zászl đk fttggenek. 
Felettttk az iráe: 

DELETO HOSTE PERNICIOSIS5 Пи0 AD S ЕЛIТАМ  1697. 
Magyarul: 

A legveszedelmesebb ellensbg Szentánál törtbnt legyözb- 
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nek emlékére 1696. 

Tóbb festőt megihletett a zentai gyózeleа . Ezek kózótt 
van Engerth Eduard osztrák m űvész alkotáеa , s ez a kép a legut đb-
bi időkig a budai királyi palota falát diszitette. Egy másikat pe 
dig Bácеbodrog vármegye megrendelésére a bácskapalánkai szuletésti 
Eisenhut Ferenc festett . E hatalmas arányu kép ma is a zombori 
volt vármegyeház dísztermét ékesíti. 

Tárgyi emlékek kózb sorolhatjuk azt a néhány ágyagoly đt 
kardot és pisztolyt is, amelyet a szigeten végzett ásatások hoz-
tak fel a mélyhól. Dudás Gyula 1884-ben ásatta a sáncokat. Ered-
mbny: tóbb gránštdarab, csillagvas. Az ut đbbiakat a tđrókók haez-
nálták a sáncok elé sz đrva. A mai ttiskđеdrđt-akadályok őseinek e-
gyik-másik tuskéje eldobás, elsz đrás után felfelé állt és a roha-
moz đ  katonák lábát sebezte. 

1895-ben Boromissza János zentai polgármester é в  Szá-
rics Bertalan városi fщІgyéѕz ásattak a szigeten . Ez alkalommal 
puskagolyđk, puskaveвszók, gránátdarabok, csontvázak kertiltek nap 
világra. . 

1896-ban Vuji б  Gyórgy fóldbirtokoв  a sziget feletti par 
ton tđglát veretett. A feltárt Вáncokban csontvázakat, puskacsóvi 
kit  be  pisztolyokat találtak. 

A tárgyak egy része a zentai muzeumban ma is láthat đ . 
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A két forditđs kóziStt kisebb eltbrb в  mutatkozik. 
Ha ennek a valbszinц  helybt kеressпk, tlgy brezztk, nem járunk 
messze az igazságt đl , ha azt állitjuk, hogy ez az bptІlet 	a 
mai vároe bszakkeleti sarkában , közel a Ti в zához foglalt he-
lyet. Tárgyi bizonyitbk helyett hivatkozunk a v đro в  egy volt 
kulturtanšc вnokának Dudás Andornak szavaira, akit bletbben a 
vđroв  földrajzának s tórt~nelшbnek bló lexiconakbnt ismerttek 
!~ állította, hogy amikor a Weirer-fble biitorgyár (kLsóbb "Po-
beda" asztalosUzem , majd papplangyár ) alapjait ásták nem sok-
kal a föld fel вzine alatt kóbmbternyi nagyságt term'akóvékre 
bukkantak , de ezeket nem eшeltbk ki. Ilyen nagymbrett k đvek 
csakis ‚‚gу  kertelhettek oda, hogy rbвzei voltak a kđzbpkori?en 
ta valamelyik nagybpцletbnek ami csakis a 15. azđгadban b= 

n pttlt templom lehetett. Enek ~tlalkitáвábbl keletkezett az a 
tórák mecset, amelyről Evlia cselebi tesz emlit ~st Szenta-pa-
1 лk&ról irt jelentbsbben. 
Molnár Erik: i.m. I. kötet 264. 
BBvmEM. I. kötet 248. 
BBvmЕM . I. kötet 249. 
Nagy: Magyar családok, IV. kötet 419. 
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Báeв-Bodrogh vármegye Tórtbnelmi Tđrsulat Evkónyve,1896.53.0. 
Aвztaloе  Pethó: Magyar nemzet tórtbnete,. Bp. 1934 . 259.olda1 
Az elsó zentai cвatával Dudás Gyula zentai вzármazáв' tórtb-
netirb foglalkozott . Erről szblb tórtbnelmi dolgozatát az Ut-
kózet kbt в zázbveв  bvfordulđja alkalmával adta közre . A dolgo- 

. zat címe: "A zentai Пtkózet bв  Szeged vi вezavbtele 1686-bam.'" 
Zenta, 1886. Schwarz Sándor kiad&sa . - Adataink jórbszbt in-
nen vetteik. 
Az tetkđzet napjában eltbrbв  mutatkozik . Horváth Mihály:Magyar 
ország tórtbnelae , VI. kötet 171. oldal -bs Szalai L.: Magyar 
tđrtbndlem V. kötet 339. oldal - oktbber 19-re; Iványi Istv&n 
Szabadka tórtbnete I. kötet 82, oldalon - oktbber 20-ra teszi 
ványi: i.m. I. kötet 82.  
Dudás .Gyula: i.m. 
BBvmEM. I. kötet 282. - Ivđnyi: i.m. I. kátét 91. - Ivić : Is-
torija Srba u Vojvodini, 274. 
Ivié: i.m. 292. 
Ivić : i.m. 296-297. 
Thókóly Imre naplója 1693-4 bvból. гtonumenta Historica Hunga-
riae, ХV. kötet 82. 
Thókóly Imre naplója, 83. oldal. 

43 •. Thókóly Imre naplója, 93. oldal. 
44. Ivšnyi: Bácsbodrog vármegye helynbvtára, IV. kötet 145.o1da1 

BBvmEM . I. kötet 250. 
BBvmEM . I. kötet 246. 

BBvmЕM . I. kótеt 250. 
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Ivi ć:i.m. 321. oldal .; MOn.Hiet.Hung . XXIII.kđtet 140. oldal 
(Tanta multitudine  it  congerie nivium certiseimam exundatió-
nem aquarum circa fanem Februarii  it  in Martin Aprilique aug_ц  
rani possumus  it  classem naválem isto tempore hic habemus:cer 
te Tbtel , Becse Szente / t/ cuin tota Bácska praeda xiostra é-
rit.") Dudái: BLcskai szerbek , 46. oldal. 
Iványi: i.m. I. kötet 96. 
Savoyai Eugen 1663.0kt . 18.-án született Párisban. Elöbb e yhš 
zi, majd katonai pályára lépett. :"iután felajánlott kardalát 
%IV. Lajos francia király nem fogadta él, I. Lip đt cѕáezárnak 
szolgálatába állott . Szemblyеѕ  btorвágával.annyira kitűntet- 
te magát , hogy csakhamar egyike lett a császári hadsereg leg-
jobb tábornokainak. 34 veе  korában elbrte a katonai 	pál 
legmagasabb ceuceát - a fövezbrѕbget. Rendkivűli katonai k - 
peѕвbge вzšmtalan gyđzelemhez Begitette a Habeburg dinasztiát 
amelynek hűsbgee в zоlgálatában maradt 1736. április 2ó. -&і  be 
következett haláláig. 
A második zentai csata t đrtbnetbt alapos forrá вtanulmányozá-
sok után irta meg  bs adta ki Dudás  Gyula  "A zentai csata" cím 
alatt 1885-ben. Atirta be ujbđl kđđzbtette BBvтEM I .kötet 228 
-318, bк  a II. kötet 127-131.óldalán. 
Мegmagyarázhatatlan okokbđl Hđman-Szegfttr i.m. 
ütközet napját szeptember 4-re, нorváth Mihály: 
pedig szeptember 14-re teszi. 
Angeli : Feldzűge der Prinzexx Eugen von Savoyen, 
kötet 155. 
Cserei Mihály szil. 1667., megh. 1756 -ban. A  Habsburg  ház lel 
keá hive volt . Törtbnelmi arásait Cserei мihály hi е tđriája c.. 
adta ki Kazney Gábor Pesten 1852-ben. 

 
 
 

Hđтan=Szegfű: i.m. IV. kötet 217. 
Dudás Gyula : i.m. 34. oldal ; BBvmBM I. kötet. 298. 
Thđköly Imre .( 1657-1705 ) T. I вtván дtвgaz аg fđldesiiхnak volt 
a fia. Mintán az apa birtokait bácsellenes llásfoglalá вa mi= 
att elkobozták , Thđköly Imre Erdblybe menekült . Itt találko-
zott I. Lipđt abszolutisztikus uralma al đl . elmenekttlt tđbb ma 
gyar bújdo вđval a ezek az alig 21 bves ifjtlt vezbrtTcnek vá- 
lasztották . Az tj vezbr sereget szervezett s rövid id ő  alatt 
elfoglalta Felsđmagyarország nagy  rbszbt .. ‚ A harcok sikeres 
folytatása vbgett a szultánt đl kórt segítsbget. A tđrđkkel va 
lđ  szövetkezbs miatt hiveinek nagy része elpártolt t đle, ѕ  a 
török bbesi veresbgge után teljesen azbthullott a serege. Nbhá 
nyan a tiirđk ezolgšlatba is elkisbrtbk, ahol a szultán melleit 
mint tanác вadđ  zkđdött. Törđkországi . számkivetbsben hált meg. 
Dudás Gyula: i.ni. 66. oldal. 
BBvmEM I. kötet 288. 	 . 
BBvmBM II. kötet 125 ; Erdblyi Gyula: Magyarok hadi szervezete 
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218.  old.  az  
Мо . tđrtbnete 

Wiexi, 1876. 1I 

иогv th :Mihály: i.m. VI. kötet 236. 
Cserei Mihály: i.m. 161. oldal. 
Horváth Mihály: i.m. VI. ktit't 236. 



ba hadvezetb ~i тUvbszete ezer éven át, Bp.1942. 284. old. 

Dzsafer névtelenje ‚іrásábbl fordította Repiczki J. Megjelent 
az Uj Magyar Muzeun 1851-52. bvf. I.18-19.o1d.; Dudás: i.m. 
28. old.; BBvaEM II. kötet 126. 
Milivoje V. Kneževi ć : Senta, 1935 . 131. old. 
BBvmEM I. kötet 305; Dudás: i.m. 48. oldal. 
Szárics Bertalan: Savoyai Eugen herceg zentai gy őzelme. Megje 
lent a BBvm T őrt. Tára. Evkđnyvbben 1897-ben, 108. old. -
Lrdekesnek tartom megemlíteni, hogy egyedül Fri.drik Tamás az, 
aki a szđzezres t őrđk sereg után móri a vesztesbget. Abb đl ki 
indulva, hogy a t őrđk valóban teljes vereséget szenvedett,azЕ  
irja, hogy "...25 ezernél több halott maradt a esatatibren, 70 
ezret a Tisza sodort el", s hogy a foglyok száma elérte az đt 
ezret. állítása ellentétben áll a tónyekkel. К 5nyvbnek ci: іé: 
Bácsbodrog vármegye földrajzi, törtónelmi ós statisztikai nóg 
szirti leírása, Szeged, 1878. 160 old. 
Dudáв  Gyula: i.m. 57. old. 
Dudás Gyula: i.m. 60. old. 
Dzsafer névtelenje; Repiezki t1 j Főagyar Mí~zeum I. száтn. 

Hbman-Szegftt: i.m. IV. kötet 217. 
Eugen jelentbe a császárhoz; Dudás: i.m. 62.; BBvmEM I. kö-
tet 313.  oldal. 
Brdólyi Gyula: i.m. 287. oldal. 

Dudá в  Gyula: i.m. 76. oldal. 
BBvтЕM I. kötet 305-308. 
11 j Magyar Mtlzeum 2. évf. 34-35. old. 

Dudás Odön: Bbsbodrоg (folyóirat), 1878, IV. 36. ; Bugen e-
gyik levelében nevezi Deák Pálnak, az igazi neve valbszintt-
leg М lhá.lyi Pál deák volt (vesd össze Magy. Nemz.Mill.T đrt.-
VII.kđtet Aćвády Igxiáct đl, 500. old.) 
Lj'etopis 1861. II. kötet 177. ; Dudás: i.m. 53. oldal ; BBvm 
EM I. kötet 309. 
Ugrđczy Ferenc: Zentai tІtközet, 54. oldal. ("In crypti maio-
ri arae Nobilissimus Dominus Generalis et fidelis heros Re-
use, qui cum Dnii Hungaris strenue pugnans contra Turcas Vul 
neratus globo torraenti pedem amisig, in conventu mortuus e~ 
sapultus.") 
Dudái 0d5n: i.m. IV.40-41. 
"Salva Quardia" azt jelenti, hogy az ilyen szbval megjelölt 
háznak kapuján "városi hatđságnak m ne szabad betennie a lá-
bát, sem az еrt , hogy katonát bekvártélyozzon, Sem azórt,hogy 
házadđt beszedjexi, sem hogybenne akármifble itbletet véggre-
hajtani segitsen, mert ez nemesi Curia, városi hat đságt đl,a-
dđzástđl, bekvártólyozást đl ment; közvetlen a megyei közigaz 
atás alatt áll; nem a város, de a vm áregye f 	 ez öldón bpult, 

еrt e földön szabad lakni zsid đnak, szabad kocamát nyitni, 
hílat kimbrni, amibrt is az olyan háznak, melynek kapuját tly 
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hatalmas elmer ezšrn ai vđdelnezik, kеtszerte tđbb az évbеre, 
mint máв  szomszédaikе." - Bartal Antal: A magуarországi lati 
sđg szđtára, Bp. 1901. 589. oldal. 

Dudáв  Odón: i.m. 1878јУ .36. oldal. 

Dgrđczy Ferenc: i.m. 

Balogh K. Gyórgy: Tórt ~net-politikai taвulmđnyok Eugen Savoys 
herczege életrajzához, Zenta, 1891. 109.  old. 
Nbprajzi be t~rténelmi všzlatok. Jugoszláviai magyar Kőnyvt~r 
II. kötet. Novi Sad, 1933. 
erdélyi Gyula: i.ni. 215. old. 	. 
Dudás Gyula: i.m. 40. old. 
Dudás Gyula: i.m. 59. old. 
Dudáв  Gyula: i.m. 45-46. old.; BBvmЕM I. Kótet 303. 
dr Frey Imre: A zentai csata emlbkbrmei. Kalangya (folyđirat) 
1942. X. szđm. - Sen ćanske time u raznum granama kolekcionar-
stva, Senčanеke eveske br.7. - Bilter kulturnog života Sent e, 
II/44 be III/28. 



A MELLÉKLETEK JEGYZEKE 

Lipđt császár kLpe 	  

І 'lusztafa szult&n 	  
Savoyai Eugen herceg 	  

Thđk51у  Imre 	  
KU15n mell đkleten négy lсép ill. térkép a zentai 

csatá љ1 	  

A zentai csata egyik emlékérme 	  
A ráckevei Savoyai kast đly 	 

32 

16. 
 
 

28. 

-33. 

37. 
39. 



TAR T  A LI  ).! : 

Helyzetkbp a Tisza-Duna kđгéről a Mohácsi vész után . 3. 
A török kézigazggatás bevezetése 
Néprajzi válto иások 	  5. 
Városunk a török hđd оlt ѕág idején 	  9. 
Az elsö szentai csata (1686) 	  15. 
A nagy szerb bevándorlás 1690-ben 	  18. 
A második szentai csata (1697) 	  21. 
A szentai csata anyagi ée erk~lesi sikere 	 26. 
A csata вzereplói    31. 
0г  nm Bbcsben 
ixes ~s rеѕ zletek a csatárđl 	  34. 
A csata tárgyi emlékei 	  37. 

Források, irodalom, jegyzetek 	  41. 
A таellékletek jegyzbke    46. 


