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l)r. Barta Lásiló
A"I. 1697. k''I ZEN'GV ГSА'ГА A SPAN1'OL
:1LLА ~ I71N:1CS IRATAIBAN
A szerző 1985. évi spamolorszsígi levéltári kutatásai során a Simancasi Országos Levéltárban feltá гІa a Zentai csatára vonatkozó korabeli iratokat. Ezek mikrofгΡ ln-másolatai megtalálhatók a Magyar Országos Levéltárban. rövid kivonatai pedig
megjelentek a Buda visszavívásának 300. évfordulójára megjelent hatalmas kiadván-ban (Buda expugnrrta 1686. Eur•opa

if

11 ~.ng агrа 1683-1'18. A i дгЇk k іií_ésének le-

véltm•í for•r•иsаi 1 - 11. Budapest, 1986..S_erkes:tette: Bar•rskn 1stwr n, Hm лs:ti С v(Їr v,

f ár•gа J. Jиnas. Ebben: Barb L иs:ki, л'аhіиr• .Iиnas, Pap Сиhor•,іé: Spаnvo1 K гr v-

itt teljes terjedelemben közölt iratok fémmásolatai a
Zentai Történelmi Levéltárban vannak.
sйg. 11. kötet, 919 - 953. lap). Az

Bécs 1683. évi sikertelen török ostroma után. 1684-ben Xl. Ince pápa kezdeménvezésć rc létrejött a Szent Liga. ćs megkezdődött Magyarország felszabadítása a 16rök hódoltság alól. Az európai keresztény hatalmak egy része hadvisel ő félként. más
rész..e önkéntesekkel és pénzseg ć llvel vette ki részét a közös küzdelemb ől. Spanyolországot dinasztikus ćs hatalmi érdekei megakadályozták abban, hogy reguláris hadsereget ktildjön a magyarországi hadszíntérre. Iszlámellenes hagyományai, földközi-tengeri érdekeltségei és családi kapcsolatai azonban arra késztették, hogy Habsburg II.
Károly spanyol király hatalmas összegekkel és önkéntesekkel támogassa unokavérét. I. Lipót német -római császárt ćs magvar királvt.
A spanyol önkéntesek különösen a Buda elleni els ő. 1686. július 13-i rohamban
tűntek ki halált megvet ő bátorságukkal, de a felszabadító háború kés őbbi csatáiban
is hősiesen helytálltak. Közülük sokan e hazában telepedtek meg - Nagvbecskereken
spanyol kolóniát hoztak létre, mások érdemeik alapján fényes pályát futottak be a

császári vagy a spanyol hadseregben.
I

A spanyol uralkodó és kiilügvi kor шánya, az Államtanács élénk figyelemmel kíséпΡ e a magyarországi eseményeket. A Bécsben akkreditált spanyol követ azonnal tájékoztatást kapott a császár valamelyik miniszterét ől, olykor közvetlenül magától a
császá гtól vagy az egyestilt keresztény hadseregek f ővezérétől, a Portán tárgyaló követektől, vagy esetleg saját tigynökeit ől. A kitűnően tájékozott spanyol követek Burgomavne márki és János solsonai püspök - az európai események és hatalmi viszonyok tökéletes ismeretében az európai helyzetbe ágyazva elemezték a
hadiesemények várható következményeit, ćs igen nagy befolvást gyakoroltak saját

uralkodójukra és a császárra is. Ekkor Spanyolország már hanyatló nagyhatalom
volt, beteg, trónörökös nélkül halni készül ő királyával, szomszédjában a spanyol trón
megszerzésére készül ő XIV. Lajos F гanciaorsz~ gával, az elháríthatatlanul közeled ő
spanyol örökösödési háboríјval. A felel ős spanyolállamférfiak Lipót császárban látták
országuk fő támaszát, a bécsi uralkodó pedig Franciaország ellen számított ІІ . Károly maradék erejére.
A bécsi spanyol követ a hírek vétele után azonnal levélbe foglalta jelentését,
mellékelte hozzá a királyának szóló császári, hadvezéri vagy t gvnöki levelet, és a
rendes postai úton vagy rendkívüli gyorspostával a császár tartományain kereszttil
elkuldte valamelyik itáliai spanyol tartomáw kiköt őjébe, ahonnan hajó vitte tovább
Hispániába, hogy ott partot érve ismét lovas posta juttassa el Madridba.
A fővárosban a követi jelentést az államtitkárnak kézbesítették. Ő rövid kivonatot készített a tanalmáról, és lefordíttatta hivatalában az idegen nvelv б leveleket.
majd tájékoztatta uralkodóját azok tartalmáról. A király kit űzte az időpontot, amikor
az Államtanácsnak meg kell tárgyalnia a követjelentést, és javaslatot kell tennie a
válaszra és a vele kapcsolatos intézkedésedre. Az Államtanács ülésjegvz őkönу-et vezetett, s az uralkodóra bízta a döntést. A királvi elhatározás szerint az államtitkár
határozatot szövegezett meg a tennivalókról.
.

A Simancasi Országos Levéltár (Archivo General de Simancas), ahol ezeket a
becses dokumentumokat őrzik, egyike a spanyol országos, központi, történelmi levéltáraknak. Ebben az archívumban őrzik az egységes Spanyolország kormányszerveinek
iratait a 15. század végét ől a 18. század végéig. Simancas kb. 1500 lakosú városka
Ó-Kasztília északnyugati részén, Valladolidtól 10 km-re. Maga a levéltár egy 15. szízadl várkastélyban van imm г 450 esztendeje. Mintegy 76 000 iratcsomója és kötete
közül a számunkra legfontosabb irategytittes az. Államtitkárság (Secretaría de
Estado), valójában az Államtanács (Consejo de Estado), tehát a külügyi kormánvzat
anyaga, ebben is a Németországi tigvek (Negociaciones de Alemania) nev ű sorozat.
Ebben jól tükröződik az Állaліta пács m űködési mechanizmusa: r ćszci a Levelezés
(Correspondencia), Tanácsülési jegyz őkönууеk és követi levelek (Consultas v cartas),
Tanácsülési jégvzőkönууek, rendeletek, feljegyzések ( Consultas , decretos, notas ).
Az Államtanács tagjai Spanyolország legel őkel őbb egyházi és világi méltóságai
voltak. Bölcs férгak, akik tudtak és mertek vitatkozni. s vélemény űket királyuk is
tiszteletben tartotta. Reszket ő kézzel ína a jeg уzőkönyvekre: Ahogy tetszik (Como
parece). A királvi döntések - tulajdonképpen az állan і anácsi ajánlások - mindig az
egyetemes keresztény érdekeket, ezeket sz űkítve s spanyol és a császári érdekeket
tartották szem el őtt, többnyire franciaellenes éllel, nem sokat tör ődve a magyarság
vagy a délszláv népek külön érdekeivel.
A zentai csatával foglalkozó dokumentumok a II.Estado cím ű levéltári fond
3940. iratcsomójában vannak.
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Az 1697. évi Zentai csata részletes történetét magának a gy őztes hadvezérnek,
Savovai Jenő hercegnek a leveleiből ismerjük (А.ü/Nиrische Korresponiden; des
Prinzen Eargeii von Savgven 1697 - 1698. вécs, 1876 és Feldziige des 1'rinzen Elrge;i
von Sпvoven. 11. köt. 11 `ren, 1876). Ezekhez a művekhez_ ma máz rendkívül nehéz
hozzájutni, magyar nyeh- ű„ teljes fordításukkal még mindig adós a tö пénettudomány. Dіrdиs wuknak A zentai csata с nrr. „i: vе, aiirely Zen ѓйп jelent meg 1885-

jelentés több részletét idéz magyarul s olykor a lábjegyzetekben franciául talán föllelhet ő még néhány példányban. A magva• nemzet története c•i,n ű mi/lennituni sorozat (s:erkeszteue Szdágvi b и,іdo,) hetedik kc5tcte. A Al аgvаn•orszиg Іürtéііete
І. Lipót és I. Jóсse/' korиban (úгta .4csпdy Ignпc, 13p. 1898) ugyancsak ebb ől az első
kézből való forrásból vezeti le a hadjárat és az 1697. szeptember 11-i ütközet históriáját.
Magának a csatának a leírása nem feladata ennek a dolgozatnak. Az olvasó
azonban most els ő ízben magyar nvelv ű, teljes fordításban - bár nini az eredeti
francia nyelvű levélből. hanem annak hevenyében készült spanyol átültetéséb ől - magától a győztes hadvezért ől. tehát a leghitelesebb helyr ől kapja kézbe. A hadjárat és
a csata leírása természetesen nem tartalmaz eddig ismeretlen, új elemet.
ben, a

Az 1697. szeptember 11-i zentai gy őzelem hírével Vaudemont herceg 12-én pattant lóra, és 14-én érkezett az udvarba. A császár miniszterei azonnal értesítették
róla írásban a spanyol követet, s őt I. Lipót este s кΡmélyesen is megerősítette a jó
hírt. János püspök, a bécsi spanyol követ azonnal levélbe foglalta értesüléseit, és
gyorspostával Milánón kereszttil Madridba küldte. A követ már az els ő pillanatban
fölfigyelt arra, hogy a Hollandiában folyó béketárgvalásokra milyen -Spanyolországra
nézуe is -kedvez ő hatást gyakorolhat a császári fegyverek gy őzelme (1. dлkгunentіnn). 16-án újabb levelet is írt, ez azonban nincs meg a levéltárban. A következ ő
napok egyikén Bécsbe érkezett Dietrichstei.n ezredes Savoyai Jen ő herceg jelentésével és a hadizsákmány leglátványosabb részével: a zászJókkal és a díszes sátrakkal.
János püspök megparancsolta, hogy a f ővezér levelét azonnal fordítsák spanvolra,
hogy a császár gyorspostájával együtt küldhesse el Madridba (5. dokrnnentm,r)• Lipót
ugyanis Ebersdorfban, 1697. szeptember 16-án kelt latin nyeh ű levelében tudatta
unokafivérével, 11 Károly spanyol királlyal a gy őzelem hírét. A követ 19- én ína
meg jelentését (4. dokumentum), és csatolta hozzá a császár latin nvelw levelét eredetiben ( 6. dokumentum) és a herceg jelentését span}ol fordításban (5. doku,,rentum),valamint saját 16-i levelének másolatát, kiegészítve a veszteségek adataival (3.
dokinnerntu,n'9. Követi levelében beszámol arról is, hogy a császárnak tetszik az a
javaslat, hogy a sereg azonnal Temesvár ellen forduljon, s csak a következ ő évben
ostromolja meg Belgrádot. (Temesvár török véd őit azonban Belgrádból meger ősítették, ezért Jén ő herceg Boszniába nyomult, és egészen Szarajevóig tört el őre, onnan
novemberben tért meg gубztes hadaival. 1698-ban betört ugyan a Temesközbe, de
hadjáratát a béketárgyalások megkezdése miatt félbeszakította.)

~

A gyorsposta október 7- ćn érkezett meg Madridba Solsona püspökének szeptember 14-i lévelével. Don Crispin GOnхíílez de Botello államtitkár vette kézhez, rövid
kivonatot írt a hátlapjára, és a kiráh elé terjesztette. Az október 10- ćn kelt rendelet
éhelmében az Államtanács 12- ć n tárgvalta meg a követjelentést. (2. dokruuen ѓ .rnr.:l
jegvz őki>nv"beіі említeti mellékli

►

hiи;і v:rk a .r'eг_О Ў?rиsohtа ih($ ђ .

A következő gyorsposta csak október 31- ć n jutott el Madridba: talán kedvez őtlen
szelek fújtak a tengeren. Don Crispin azonnal el őkészítette tárgvalás га a leveleket,
és a király utasítására kigv űjtötte a levéltárban azokat a gv őzelmeket, amelyeknek
alkalmával az uralkodó díszkivilágítást és hálaadó szentmisét rendelt el. Ezek Esztergom 1685., Buda 1686., Dárda 1687. és Belgrád 1688. évi felszabadítása voltak.
(Ezt Z iratot igy• ehurrins. lutln /em пsollntп i a s~ eг д.) Az Államtanácsot november tán délutánra hívatta össze az uralkodó. A tanács két kivilágítást és gratuláló levelet
javasolt, I1. Károly három kivilágítást rendelt el november 25-26-27-ére. ő maga
nyitott hintón hajtatott az Atochai Miasszonvunk templomába hálaadó misére, és levélben fejezte ki örömét ćs jókívánságait a császárnak ('. dokгrnreп ltrnt). A spanyol
udvar tehát azonnal fölisme гte a untai győzelem dönt ő jele пtősćgét. Helyesen: 1697ben a franciák a rv-swijki béke. 1699-ben a törökök a karlócai béke megkötésére
(?

kényszerültek.

Végül következzenek maguk a dokumentumok a szerz ő fordításában. A könnyebb
megértés céljából a korabeli szokás szerint rendkívül hosszú mondatok eredeti központozását megváltoztattuk. A szeméty és földrajzi nevek eredeti írásmódját kerek
zárójelben adjuk meg. A szükséges kimgészítést, magyarázatot szögletes z. б rójelbe
foglaltuk. A rövidítéseket feloldva közöljük.
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(1) Ј ános solsonai püspök, bécsi sp»іn'ol követ 1697, szeptember 1 4-ć n kelt levele

királpához, 11. károlyhoz

Uram
Ma, a folyó hónap 1 1- ćn érkezett ebbe az udvarba Vaudemont (Baudemont) herceg, akit Savoуai Jen ő (Eugenio de Saboya) herceg a legnagyobb gyorsasággal k(ildött Magyarországról (Vngría) annak a gy őzelenmek az örömhírével, amelyet a császári hadak arattak az ottománok ellen e hónap I I-én délután. Tudatom Felségeddel
- Isten óv ja - ezt a hírt a császári miniszterek írásbeli közlésével együtt, amelyet ma
este a császár úr szóban is meger ősített. Ő császári fensége postát küld a kedvez ő
hírrel Hágába (1-lava). abban a meggy őződésben, hogy nagyon jó visszhangja lesz a
béketárg}aláson. amely jelenleg igen kritikus állapotban van, amint arról majd Felséged é гіesülni fog Don Francisco Bernardo Quirostól. Megértem, mit is gondol ő
császári fensége, amikor gyorspostán közli Felségeddel hadainak ezt a szerencséjét:
biztosítom Felségedet, az isteni gondviselés csodájának tisztelhetjük. Mert minden
katonai parancsnok véleménye szerint Magyarország ügyei egyik esztend őben sem
voltak gyengébb és zavarosabb állapotban, és sohasem volt alaposabb ok a гć lelemre. Isten inkább nézte a császár őfensége hitét, kegyességét és bizakodását, mint minisztériumának restségét és nemtör ődömségét. Nagy hálával tartozunk neki, me rt egyszer sújt. máskor megvigasztal bennünket. Ha el őbb. mintsem a császár úr értesítene.
fontos hírek érkeznének ennek a nagyszer ű győzelemnek a folyományáról, édesítem
róluk Felségedet más tudósításomban. Közben ezt elküldöm gyorspostával Leganes
márkinak, aki, remélem, igyekezni fog, hogy a legnagyobb gondossággal eljuttassa Felségednek, hogy ne késlekedjék az örömhír. Isten ó' ja Felséged katolikus és királyi
személyét sok esztendeig. amint óhajtom s amint a kereszténységnek sz(ikségc van

rá.
Bécs (Viena). 1697. szeptember 14.
F. János. Solsona püspöke
(F.Juan.obispo de Solsona)
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Sirmmnc аs, Esiаdo, leg. 3940, sin fоІ. Sраrrvol nve Іvü, eredeti ké:ir аi.

[A levél hátoldalán az államtitkár által készített kivonat:]
Bécs

Fölségednek

1697

Solsona püspöke, szeptember 14.. érkezett október 7-én [Olvashatatlan, rövidített
név] postájával.
Jelentést küld a csási ár úr hadainak gy őzelméről, amelynek örömhírét
Vaudemont herceg vitte meg abba az udvarba Savoyai Jen ő herceg utasítására. A
császár őfelsége ugyanazon a napon gyorspostát küldött Hágába ezzel a hírrel, abban a meggvőződésben, hogy jó visszhangja lesz a béketárgyaláson. ј A kiráh megjegv~

zése: ]

Tudomásul.
Si,,rncrrs. Lsindo, leg. 3940, sin fol. S раnyоГΡ nvehvü, eredeti k ć:iга i.
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János püspök, bécsi spanyol kö'et jclent ćsének első oldala a zentai csatáról
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(2) A spanyol А 11аmlаnács 1697. oklóbcr 12-i ül ćsćnck jcgrzőkиnyvc

Jelen vannak az Államtanács tagjai :
Portocarr'ero bíboros
Maniera márki
Villafranca márki
Uram

Látta a Tanács Solsona Püspökének ide zárt, szeptember 14-i levelét. amchben
jelentést tesz arról a gy őzelemről. amelyet a császári hader ők arattak az ottománok
ellen ugyanannak a hónapnak a 11. napján, nagy kárára a törököknek ćs igen kis
veszteségével a császáriaknak. Ennek a körülmém•ei kit űnnek a csatolt beszи molóból.
amelyet, mint mondja, a miniszterek tájékoztatásából és a császár szavaiból ismeri
meg.
A Tanács úgy véli. a püspök olyan választ kapjon. hogy Felséged nagyon örtil
ennek az oly dicsőséges gvбzclannek, és hogy Felséged továbbra is várja az újabb
híreket ennek a szerencsés esemém°nek az ercdm ćnуéгől.
Fölséged meg foltja parancsolni, mivel szolgáljuk.
Madrid, 1697, október 12.
[A tanácsosok kézjegyei ј

ј A jegyzőkönyv hátlapján az államtitkár kivonata:]
Hivatalból.
Madrid. 1697. október 12.
Elrendelve 10-én.
Az Államtanács I foglalkozott ]

Solsona püspökének levelével és benne foglalt jelentésével. amely a császári hadaknak az ottománok felett aratott gy őzelméről szól.
Don Crispín González Botello
Ahogy tetszik.
A király kézjegye
Elkiildve 17-én.
[

]

Sгтапсп.г, Estado, leg. 3940, sin fы. 5ј~омиоl п vehv ű, ercdeѓi ké зrr•at.
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(3) János solsonai püspök , bécsi spanyol követ 1197, szeptember 16-án
kiráhához , II. Károlyhoz írt levelének kiegészített más оl аtа , a szeptember 19-i
levél melléklete

Szeptember 1 l-én lovasságunk jó rendben megérkezett Zentára (Sentas), ahol az
ottomán hadsereg egy része még nem kelt át a Tiszának (Tibisco) az innens ő pa rt járól. Mintegy 24 000 janicsár és 5-6000 lovas volt háromszorosan elsáncolva. Egy
huszárcsapat elfogott egy basát, aki elmondta, hogy az ottomán had a hídon való átkeléssel van elfoglalva, amel"et azért készítettek ott, hogy clkc гiljék az ütközetet.
Akkor Jenő herceg jónak látta - minthogy megérkezett a gyalogságunk - megrohamozni az ellenség sáncait, amiket az védelmezett is egy ideig, de kis id ő múlva
megkezdte a visszavonulást. És minthogy a híd igen keskeny volt. annyira megtelt
emberekkel, hogy senki sem tudott átkelni rajta. Amikor a mieink ]cküzdötték a
második és a harmadik sáncot is. mindazok. akik nem voltak elsáncolva - 10-12 000en voltak -, a Tiszába vetették magukat, és nagyrészt belefulladtak. Ezzel véget é гt a
nap. Másnap az egész ellenséges tábor elhagyatva találtuk a folyó túlsó paffján. A
herceg megparancsolta. hogy foglalják cl, és közben útnak indította Vaudemont
(Waudemont) herceget.
Találtak a Tisza innens ő partján 72 ágyút. nagymenmiség ű golyóval és mindenféle lősz_eгt. valamint n ćhánvezer szekeret. amelyek 5 hídra való alkatrész szállítására
szolgáltak. És a császáriak vesztesége nem volt több körülbelül 500 halottnál ćs sebesültnél.
[Keticzés és aláírás nélkül)
S'гпгпмспв, Esiado, lc(. 3 94 0, zin /il. Sјэамио l пиеl"и, kiг;iэ•пivs тпвоlаl.

(t) .János solsonai püspök, bécsi spanyol követ 1697, szeptember

19-én írt levele királyához, II. bárolyhoz
Uram
A gyorspostával, melyet Milánóba küldtem e hó 1 4-én, tudattam Fölségeddel - Isten ó'ja - a szerencsés gy őzelmet, amit 1 l-én délután adott az isteni kegyelem a
császári hadaknak az ottománok ellen a Tisza folyó átkel őjénél.
Azt is tudattam még, hogy a császár úr elhatározta, hogy rendkívüli üzenetet
küld Fölségednek ezzel az oly boldogító hírrel. Ezt megismételtem én is Fölségednek 16-án mindazokkal a megfontolásokkal, amelyekkel szolgálhatnak, hogy ennek a
szе rencsés eseménynek a körülményeit jobban megismerjük. mert az igazából az isteni kegyelem műve ćs jótéteménye volt.
Később megérkezett Dietrichstein (Diectresthcin) ezredes sok szekér zászlóval és
zsákmányolt sátorral és Savoyai Jen ő hercegnek a császár őfelsége számára készített
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terjedelmes jelentésével mindarról. ami tö гtént a szerencsés összecsapás el őtt, magában az akcióban és utána. Csatolom a két korábbi üzenetet; ez a harmadik, amelybe
belefoglaltam a fönt említett jelentést, remélve, hogy sikerül befejezni a fordítást német nyelvből, amelyen íródott, miel őtt a császári gyorsposta elindulna
Három dolog nincs benne magában a jelentésben: a zsákmányolt ágyuk és az
egyik, illetve a másik részről elesettek száma. De gondoskodom a kinyomozásukról,

és az utóiratban vagy rendes postával hírül adom Fölségednek.
A nagy örömben is érz ődik, hogy bizonyos okok miatt, amelyeket a herceg megmagyaráz, nem gyümölcsöztetheti ezt a gy őzelmet úgy, ahogy kívánatos volna.
Én meggyőztem ő császári fenségét, hogy legalább Temesvárt (Temisuar) ostromolja meg, azén, hogy a diadal jobban tündököljön, és hogy egészen Konstantinápolyig (Constantinopla) hatoljon a megdöbbenés visszhangja. A császár őfelsége nekem azt mondta, hogy igen bölcs tanácsom tetszik neki. Azt is fejtegettem ő császári fensége el őtt, hogy megtöгténhet, a szultán békefeltételeket készít, hogy kevésbé
szégyenletesen térjen vissza Konstantinápolyba, és hogy jónak látszanék meghallgatni
azokat, mert véleményem szerint fontosabb, hogy leszakítsa a gy őzelem gwmölcseit,
mint egy nagy vár elfoglalása. Minthogy aligha érhet el nagyobb sikert Franciaországban, mint amekkorát kikényszerített ebben a háborúban a császár őfelsége. Ez
nagyon tetszett neki.
Végül mostantól fogva elkezdtem meggy őzni ő császári fenségét, hogy ne kössön
békét a törökkel. A legfontosabb kizökkenni a rendes kerékvágásból, és meggyorsítani azokat az intézkedéseket, amelyek .elgrádnak a jöv ő május végi megrohanására
irányulnak. Mert ez az igazi eszköze annak, hogy ez a háború nagy dics őséggel fejeződjék be, vagy biztos sikerekkel és veszélytelenül folytatódhasson. Ő császári fensége úgy mutatja, hogy szüntelenül azon a véleményen van, mint én. Biztatni fogom.

Közben megismétlem Fölségednek legalázatosabb jókívánságaimat ehhez az örömhöz,
és kérem Istent, óvja meg királyi és katolikus személ_yét, minthogy arra szüksége
van a kereszténységnek.
Bécs, 1697. szeptember 19.
F. János, Solsona püspöke
Simancas, Estado, leg. 3940, sin fol. Xpanvol nvelvü, eredeti kéirаt.
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Savoyai Jen ő hadvezér jelentésének els ő oldala a csatáról
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(5) Savоyai Jenő herceg fővezér 1G97.szeptembcr
15-ćn, a táborban kelt jclent ćse a zentai csatáról 1. Lipót német-római
császárhoz ćs magyar kiráhу hoz

Másolat savovai Jen ő hercegnek a császár őfclsćgćhez küldött jelent ćsćгő L amelyet a
Zcnta (scnta) ćs Kiskanizsa (Kleinkanisa) közötti táborból írt.
Legutóbbi, folyó (hó ј hetedik ćs nvolcadiki alázatos jelent ćsan folytatásában teljes tisztelettel be kell mutatnom császári Fcls ćgednek, hogy kilencedikén, amint éppen visszavonulásra k ćsztiltem, ugyanazon az ćjsrлkán hírt kaptam mind az ćn osztagaimtól, mind a magvaroktól ćs a [ ćrthctcticn név ј (Cázi) huszáraitól, hogy az clIensćg nemcsak hogy megindult a sziregi (sirek) mocsár felé, hanem a szenttamási
(Santo Thomas) mocsárig jjutott.j Ezért ugyanazon a kilcnccdiké л hajnalban tábort
bontottam, miután int ćrkedtem. hogy biztosítsam az éléstárat 11- ćre. Megértenem (érthetetlen kifcjczćs ј , hogy az cllensćg el őbb érkezhet szegedre, mint én, fő leg, hogy inditsak gyorsan 810 társzekeret azz<al a paranccsal, hogy kövesse a hadsereget kenvćгrel, liszttel ćs kćtszerstihtcl, aztán hogy az utak biztosítva legyenek az cllens ćges
portvázások ellen. A fent mondott 9- ć n fölkerekedvén ismét a szireki mocsárhoz vonultam, átkeltem rajta az egész hadsereggel, l ćvćn az részben szinte száraz, ćs ott,
ahol az ellenség meghagyta a hidakat. Ezután nem k ćtelkcdvén abban, hogy az ellenség fölégeti a szenttamási jhidatj - amint az be is következett -, ćs hog' a
víz mćlvsćge miatt lehetetlen volna átkelnem rajta a gyalogsággal ćs a málhával,
ugyanazon a napon a mondott szcn пamuísig vonultam ar cgćsr. lovassággal ćs több
mint 100 társzek ćrгcl, hogy hidat verjek. Meg is érkeztem két vagy három órával
alkonyat el őtt. Építettem két hidat, az egyiket a gyalogság, a másikat a tüz ć rsćg ćs a
málha számára, ezek aznap elk ćsztiltek. Én a mocsár mellett maradtam a lovassággal, amíg a gyalogság el ővédje megérkezett, aztán a hadsereggel eg Уütt a becsei
(Petseck) éléstárig meneteltem. Addig minden hír arról tájékoztatott, hogy az ellcusćg Szeged irínyába ment, ćs kiküldött a körn'ćkrc n ćhámezer tatárt, táradó [kurucot] ćs törököt. Erre én is elküldtem szegedre egy 200 lovasból, továbbá 4 lovas
századból, más lovas ezredekb ől ćs 1700 már ott lév ő g}alogosból álló sereget. Megparancsoltam, hógv mindenképpen kutasson fel és szerezzen pénzt, siettette a többi
pénzt. hogy a liszt őrlés munkája lehet ővé váljék, ćs hogy legalább a palánkot ćs az
ćlćstárat annyira védhet ő állapotba hozza, hogy ne legyen kitéve az ellcns ćgcs elözönlésnek ćs a felgyиjtás veszćlvćnek.
10-ćn haditanácsot tartottam. ćs tájékoztattam a tábornokokat a kapott hírekr ől, a
hadsereg hclyzet ćről ćs az élelmiszerkészletr ől, ćs kértem a vćlemć nyüket. Aztán
еg'hangúlag úg' döntöttek, hogy id ővesztés nélkül folytatni kell a mcnetcl ćst az ellenség felé, minthogy már nini volt kétséges, cltök ć ltc, hogy egyenest szegedre
/ gy, amely egyetlen napig sem tud védekezni. Ezután ugyanazon az éjszakán ćrtesiltcm Tököli (Dekeli) zentai kapitánvtól, hogy az ellenség ma délben még ott volt.
kiküldtem a körnv ćkrc a lovasságomat, hogy elpusztítsa ćs fölćgessc [a körnvéket ј a
föntebb említett módon. Azonfölül, hogy biztonságban legyenek, és különösen, hogy
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tudjam, hol van valójában az ellcns ćg, kiküldtem még külön osztagokban két hadnag'ot, mindegyiket 30 lovassal, 5 trombitással ćs ugyanannyi futárral.
II-én hajnal el őtt fölkeltettem a tábort. 12 menetoszlopban vonultam a hadsereggel: G lovassági és ugyanannyi gyalogsági loszlopban.i A ttiz ć rsćg. amely nem volt
elkülönítve a centrumtól ćs a dragonyos századoktól, középen ment, aztán a hadsereg mögött következett az egész lovasság együtt és a málha n ćhányszáz lovas fedezetében, akik parancsot kaptak, hogy semmit ne hagvjanak hátra.
Így folytattam a mcnetcl ćst reggel 9-ig. amikor is megérkezett néhány futár azok
közül, akik a két hadnaggyal mentek, azzal a hírrel, hogy rábukkantak Zenta közelében az ellenséges őrsćgrc. tüzeket láttak, és hogy az említettek t ćвvlegesen harcba
keveredtek vele. Ezért kiküldtem a huszárokat. hogy támogassák a mondott két osztagot, ćs mcntsćk fel őket. ј A husi<írok І hoztak fogolvk ćnt egy basát. akit az cllens ćg
azért ktddölt ki egy osztaggal, hogy hírt szerezzen rólam. Kés őbb Visszatért a két
nevezett osztag egyetlen ember elvcszt ćsc nć lktil.
Aztán a n еnetel ćst folytatva kihallgattattam a mondott basát, ćrt ćsćre adván.
hogy lefejeztetem, ha nem mond igazat. El őször azt vallotta, a szultán Szeged irányába megy, hogy megnézze. Vajon megkaparinthatja-e az átkel őt, minthogy Thököly
(Tekeli) ćs az összes kuruc meggy őzte, hogy elfoglalhatja ј Szegedet ј , mielőtt ćn követheUi ćm a hadsereggel, mivel nincs semmiféle er ődítmćnve.Dе ćrtestilt az ćn menetelésemről és arról, hogy a ј szegedi ј helyőrség nagyon er ős, megállt Zentánál, ćs a Tiszn (Tibisco) hidat veretett. Ezt társzekerek hozták, egy franciának a találmánya.
Belgrádban gyártották ezen a télen. igen tökéletes ćs alkalmas találmány. A mondott
szultán Fels ő -Magyarországra (Vngria Superior, a korabeli szóhasználatban az ország
Maroson fölüli része) és Erd ćlуbe akar vonulni. El őször személvesen ő kelt át a Tiszán nćhánvezer katonával, aztán a múlt ć[jel ugyanazt tette a neh ćztüzćrség ćs a
málha, addig az idő pontig, amíg a mondott basának megparancsolták, hog} menjen
ki ј földerít ćsre] az osztaggal. A hadsereg maradéka több mint 100 ágyúval még
ezen a parton maradt, de nem tudja megmondani biztosan, vajon ezek is átkeltek-e
vagy sem. Eközben elsáncolták magukat, ćs megkezdték egy másik. kisebb sánc építését a hídfőnél. A tatárok, kurucok ćs a törökök mindenütt gyújtogatnak, bár mondják, nem a szultán parancsára, amir ől nem tudok meggv őződni.
Most visszwnegyek néhány l ćpćst a jelentésemben, hogy bemutassam császári
Fenségednek: Szeged meger ősítetlen hely, ćs mostanáig főként a palánk és az éléstár teljesen nyitottak Voltak. Ezekben dolgoztam ki nagy gonddal ćs pénz nélkül ezt
a hadjáratot, amennyire Ichetséges volt. Alakítottam is valamit a váron. amelyben a
falak egy része földb ől volt. N ćhánv év óta nincs benne semmilyen ágyi ► sem, nem
lévén földtöltése. Egyszóval olyan Vár, amely nini maradhatna fenn alig 2 4 óráig is.
Mindazonáltal intézkedtem, és jó, hogy le tudtam zárni ezt a helyet, és biztosíthattam az ellenség portyázásai ellen. Ott Van az egész tiszai éléstár, sok neh ćztüzćrsćgi
löveg ć s muníció, amely oda lett visszavonva Temesvár múlt évi ostromkísérlete
után. Kötelességem ez alkalommal bemutatni ćs bebizonyítani teljes alázattal császári
Fcnségcdnek, hogy ha a t ćrsćg várai nini helveztetnek biztos állapotba, lehetetlen
lesz, hogy a hadsereg eljuthasson annak minden r ćszćre. Ellenben félni kell a jöv ő-
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től, mert elkerülhetetlen , hogy az ellenség ne akarja mindig elözönleni egyik vagy
másik részét . Ez az, amit szükségesnek tartottam teljes tisztelettel közölni császári
Fenségeddel.
Most visszatérek els ő jelentésemhez, hírül adván császári Fenségednek , hogy az
új hír vétele után folytattam a menetet az említett rendben . Híreket kaptam a huszároktól és a futároktól , hogy az ellenség folyamatosan , nagy számban kel át a folyó másik partjára. Részemről és a többi tábornok részér ől is hihetetlennek t ű nt,
hogy a gyalogság nagyobbrészt elhagyta volna ezt az oldalt , hiszen a múlt éljcl éppen csak hogy megkezd ődött a második sánc k ćszítćse , amint a basa é s más foglyok mondják . Ezét a lovassággal és némi ttiz ćrséggel egy órányi távolságra közelítettem meg Zentát , ahol mind biztosabb híreket kaptam , é s ott bevá пam a gyalogságot. Csatarendbe állítottam a hadsereget, tudniillik a jobbszárnyat a Tisz бig lezб rtam.
a balszárnyat pedig annyira kiterjesztettem a sík mez őre , amilyen távolságot a csapatok meg tudtak szállni , a balszárnyat kett ős vonalban állítottam fel.
Amikor mindez befejeződött, ćs ily módon fölfejlődött a hadsereg, nem volt több
hátra a napból három és fél óránál . Csatarendben el őrenyomultam , é s Zentához érkeztem. Találkoztunk 2000 ellenséges lovassal. Újra hírt kaptam a futároktól, hogy a
hídon , amelyen az ellenség kel át, nagy z ű rzavar van. Ezét a tartalékból mindkét
szárnyra három ezred dragonyost , lovast és tüzérséget irányítottam . Minthogy az említett hírek szerint az ellenség nagy z űrzavarban kel át a hídon reméltem, hogy
visszavonulás közben rohamozhatom meg. Ezt annál is kisebb veszéllyel valósíthattam meg , mivel az egész hadsereg támogatott , minthogy hátrahagytam a szükséges
parancsokat , hogy folyton csatarendben kövessen.
Az ellenséges lovasság, amely a fent mondott formában mutatkozott , egyre inkább
visszavonult . Ugyanakkor láthatóvá lett a rendetlenség a hídon , noha még sok málha
volt az innenső oldalon. Amikor egy ágyúlövésnyire megközelítettem az ellenség
sáncát az ágyúzni kezdett mire én viszonoztattam Ia lövéseket ami után a hadsereg rövidesen rendben el őrenyomult Megparancsoltam hogy a 6 ezred zavar nélktil
újra álljon vissza a helyére amíg a hadsereg hátramaradt része be nem érkezik, ami
meg is töпΡént Ebben a rendben nyomultam el őre az egész hadsereggel az cllens ćg
sánca elé fél ágyúlövésnyire a napból azonban nem volt több hátra mint két óra.
Aztán a baloldalt lezá пam a vízig a balszárny mindössze néhány lovasával. Úgy.
látsтott, hogy az ellenség meg akarja támadni a lovasságával a mondott balszárnyat
a vízparton De amint ezt elhatározta én áttelepítettem néhány löveget azok közül,
amelyek folytonosan a hidat l őtték és a jobbszárnyon is megfelel ő intézkedéseket
tettem Aztán támadást indítottam egyszerre minden oldalról Előbb azonban, minthogy észrevettem , hogy a balszárnyon - mint előbb mondottam - az cllensćg támadni
akar a lovasságával , ott, ahol a folyópad és a visszahúzódott folyó medre között
maradt egy kb. 40-50 lépésnyi térköz , ahonnan a hátunkba kerülhet , a legnagyobb
gyorsasággal néhány ágyút küldettem oda, és rohamra vezényeltem a balszárny és
oldalvéd gyalogságát , kevéssel előbb , mint a centrum és a jobbszárny gyalogságát. Ez
sikerrel járt annak ellenére , hogy az ellenség nagy tüzet zúdított rá ágyúval, kartáccsal és puskával . A balszárny említett gyalogsága mégis áttö гte a sáncot. Ennek
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folytatásaként az egész hadsereg, a lovasság ćs a gyalogság rohamra indult, úgy,
hogy az ellenség némileg zavarba jött, mert hátulról is zaklattak. Két sánc volt.
egyik a másik mögött, aztán egy szek ćrgуlírű . Az első olvas erős ćs magas volt,
hogy nem is értem, miként törhette át a gyalogság. A lovasság a gyalogsággal együtt
nyomult el őre a sáncárokig, állta az ellenség tüzét. és a gyalogsággal egyszerre támadott, amit én még életemben soha nem láttam. Amint a balszárny az említett
módon rést ütött, áttörték egyesült er ővel ј a sáncot], és katonákat nem lehetett többé
feltartóztatni. A lovasságnak le kellett szállnia a lóról, és kézzel kellett tért nyitnia
azután, hogy az ellenség hátrahagyott holttetemein kereszttil néhány hetven átkelt az
árkon. A balszárny lovas századai etvágták az ellenség hídhoz vezet ő útját, és ezzel
nagy öldöklés kezdődött mind a sáncban. mind a hídon és a vízben. amelybe az ellenség abban a hitben vetette be magát, hogy megmenekülhet. Számos katona annyira fel volt dühödve, hogy nem adott kegvelmet szinte senkinek, jóllehet voltak basák
és tisztek, akik ígé гék, hogy sok pénzt fizetnek. Ilymódon nagyon kevesen estek fogságba, ezeket is a halottak közül és a híd alól szedték ki. Ezekt ől tudódott ki, hogy

az egész ellenséges gyalogság bizonyosan az innens ő oldalon volt, a túlsón pedig
nem volt több a szultán őrizetére irendeltl kétezer embernél. Ezért méginkább hihető , hogy a veszteségnek sokezerre kellett rúgnia, mert a folyó túlsó partjára nem jutott át több kétezernél. Ez a dics őséges akció a nappal egvvtt fejez ődött be, sőt maga a Nap nem akarta addig elengedni a napot, míg ragyogó szcm ćvel nem láthatta
császári Fenséged legdics őségesebb hadainak teljes diadalát.
Legkegyelmesebb Úr. Az én gyönge tollam nem képes kell őképpen megrajzolni
az Ön táborkarának nemes és h ősies bátorságát, még kevésbé ill ő módon dicsérni és
magasztalni. Szíveskedjék csásr<~ ri Fenséged jó szívvel fogadni ezt az én nagyon köteles beszámolómat. ne úgy, mint a szerencsés akciók alkalmával szokásos üdvözletet.
Többet kell teljes igazsággal bevallanom, és császári Fenséged hasonlíthatatlan hadscregćnck halhatatlan dics ősége miatt tanúsítanom Іćrtheteticn kifejezés] , mert joggal
megérdemli. Tegyen császári Fenséged valamilyen kegyes nyilatkozatot ja hadseregnek), segíttesse meg a katonákat a régóta ígért pénzküldeményekkel, merje meg a
tábornokokat és tiszteket jó szívvel ezen túl az Ön kegye és jóakarata, és örvendeztesse meg őket főként valamilyen kitüntet ćsscl, mert ez kedvez ő alkalom volt, mert
megérdemelték, és credm ćnyeivel méltó lett rá mindegyik.
Voltak néhányan, kiknek alkalmuk volt kiemelkedni a többi közül, és nem tudom, volt-e egyetlen is az összes között, aki nem tett többet, mint amit kötelessége
megkövetelt. A szövetségcsele, így Lengyelország (Polonia), Szászorsz бg (Saxonia) és
Brandenburg (Brandemburg) tábornokai, tisztjei és katonái is nagyon vitézül viselkedtek, és rendkívüli módon kitüntették magukat.
Éjjel kettőkor minden csapatot visszaparancsoltam a sáncokból, kiürítvén azokat.
Az éjszaka folyamán a legjobb volt, amit tehettem, s amit tettem is, hogy őrizték a
Tisza hosszát, lévén, hogy lehetetlen volt ugyanazon éjjel a katonákat visszavonni a
zászlóikhoz. Elrendeltem még, hogy őrizzék az cllcnség hídját. és helyezzenek cl őrsége! a túlsó pnіtat ahd sak dkn јc llotl, &rámos át, ki xbb fct"т nrarad
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A következő, 12-i napon kijclöltettcm a tábort a hadsereg számára. Felismertem.
hogy az el őző napi akció jelentősebb volt, mint hittem, akár a halottak nagy
mennyiségét, akár az ágyúk, kartácsok, bombák, gránátok és más l őszerek nagy számát és a sok társzekeret, akár a sok nagyobb ćs kisebb állatot tekintve is. A vív túlsó pa гtjáп az ellenséges tábor félórányi távolságból elhagyottnak látszott, és megerősítették a hírviv ők is, hogy a szultán az elmúlt éjjel visszavonult Temesvár felé
a nagy és rendkívül eredményes akció után, miután elkiildte a lovasságát - mintha
csak az is harcolt volna -,félve, hogy császári Fenséged hadserege átkel a hídon, és
elvágja azt Temesvártól. A táborban maradt minden készlete, közte magának a szultánnak a holmija tevékkel, más állatokkal, nehéztüzérséggel, bombákkal. kartácsokkal
és más lőszerekkel, valamint elmondhatatlan mennyiség ű élelmiszerrel, és mind az
innenső, mind a túlsó parton legalább 6 ezer társzekér. Aztán katonákat küldtem át
minden ezredb ől a megérdemelt zsákmányért. De amint rendszerint történni szokott.
tűz keletkezett a munícióban az ćjszаka ezen az oldalon, másnap pedig a másikon,
emiatt az élelmiszer jó része és más dolgok is mcgsemmisiillek. Bár minden óvintézkedést megtettem ennek a bajnak az elkerülésére, nem volt elegend ő ahhoz, hogy
megakadályozzam.
Tahá tцnk kimondhatatlan mennyiségű zászlót, lófarkas zászlót, dobot és nagydobot. A zsákmányolt tüzérségnek és a császári Fenséged hadseregéb ől elesetteknek ćs
sebesülteknek (a számát] császári Fenséged méltóztatik majd kegyesen megtudni a
mellékelt kimutatásból. Nem k ćtelkcdem benne, hogy ha Vaudemont (Baudemont)
herceg, akit el őzőleg küldtem, már teljes tisztelettel szóban is tájékoztatta császári
Fenségedet az els ő eredményről, meggyőződhet róla kegyesen császári Fenséged, hogy
minél inkább feltárul, annál inkább figyelemreméltóvá válik ez az akció. A katonák különösen a híd közelében -úgy menetelnek a holttesteken, mintha szigeten јј árnának.] Mindjobban bizonyos, hogy az egész ellenséges gryalogságból nem maradt meg
- mint már el őbb mondtam - csak 2 ezer ember. Megtalálták a szultán pecsétjét, egy
erdélyi biztos - aki Rabutin tábornokkal jött, hozta el nekem. Biztos, hogy ez nagyon
ritka dolog, minthogy nem volt még ebben az egész háborúban soha egyetlen gy őzelem sem, amelyben másikat találtak volna. Így hihet őbbé válik, hogy maga a nagyvezér is holtan maradt, amint a foglyok és a hírviv ők is beszámoltak róla, minthogy
köteles azt mindig a nyakába akasztva hordani. Nagy tisztesség lesz számomra, ha a
mondott [pecsétet] császári Fenséged trónja el őtt láthatom, személyesen mutatván be
teljes alázattal.
A zászlók között vannak az ellenséges hadsereg legfontosabb dobogói], különösen
a janicsároké. Mondják, maga a jjanicsár] aga is holtan maradt. Most a huszárok és
mások császri Fenséged hadseregéb ől beszáguldozzk a környéket négy-öt mérföld
távolságig, és nagy zsákmányt és foglyokat ejtenek, még mindig több holttestre ćs
nehéztüzérségi lövegre találnak. Megparancsoltam Glöckersberg (Klopfsperg) ezredesnek, hogy 600 lovassal kövesse az ellenséget, hogy lássa, mit zsákmányolhat, ttizérséget és más dolgokat, valamint hogy ejtsen további foglyokat.
Elküldöm eközben császári Fenséged ezredesével, Dietrichstein (Diectreisteyn)
gróffal ezzel a nagyon alázatos jelentésemmel együtt az ellenség zászlait és
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boncsokjait. Ő maga be fog s х imohni teljes tisztelettel szóban is császári Fenségednek a dolgok jelenlegi állásáról. A továbbiakra néz-e nem kétlem, hogy az ellenséges hadsereg maradéka néhány napig teljesen ebben az állapotban maradt. Érezhet ő,
hogy ebben a kedvező helyzetben јćrthetetlen kifejezés] nu a annyira el ő rehaladott
még az idő , hogy még ebben az évben ne lehetne legalább bevenni a temesvári palánkot, és fölégetni a raktárakat. És bár az id ő nem engedi meg a vár megrohamozását, lehetne legalább bevenni a temesvári palánkot, és fölégetni a raktárakat. És
bár az idő nem engedi meg a vár megrohamozását, lehetne még lövetni, aminek
következtében néhány nap alatt elesne a vár, ha a jöv ő évben idejében megostromolnánk. Ennek ellenére meg fogom még vizsgálni a hadbiztosság és a tüzérség [illetćkeseivel] együtt ezt az tigyet, és minél el őbb tájékoztatom a történtekr ől teljes
aláz<atossággal császári Fenségedet. És ha nem lchelséges -ett ől Гélek - megkísćrehú
ezt a vállalkozást, olyan állapotba fogom helyezni a hadsereget, hogy legalább a javát megőri -zhessem, ami lehetséges is lesz. Szíveskedjék császári Fenséged megparancsolni a legnagyobb gondosságot, hogy meg tudjam tenni az intézkedéseket a szállások iránt, és gondoskodhassam Belgrád (Belgrado) jöv ő évi ostromának szükségleteiről, mert nem lehet kedvez őbb a lehet őség. minthogy szinte lehetetlen, hogy az ellenség pótolni tudja elvesztett gyalogságát. Lévén, hogy meg kell őriznem császári Fenséged hadseregét, nini látok más eszközt, mint idejében téli szállásra ktildeni, hogy
korán kezdhessem újra a hadjáratot.
Alázatosan könyörgök császári Fenségednek, szíveskedjék tudatni velem, melyik ćs
hány lovasezredet kell visszaküldenem Erdélybe, mert nincs vesztegetni való id ő,
hogy késedelem nélkül megtegyem ezeket az intézkedéseket, és eközben biztonságba
is helyezzem a végvárakat, és lássam, hogyan kell rendbehozni az állásokat, ćs
hány embert kell hely őrségbe állítanom. Továbbra is alázatosan tájékoztatni fogom
császári Fenségedet.
Végül cl kell mondanom császári Fenségednek, hogy miután öt vagy hat postával nem jött levél, mert az ellenséges portyák miatt a posták és a kocsik nem futhattak biztonságban, és viss мΡ tartották őket Szegeden, folyó ohó] 13-án veszem kézhez az általam küldött gyorsposta visszatértével és [azzal a gyorspostával] , amelyet
császári Fenséged szíveskedett kegyesen kiildeni nekem, múlt [hó] 28-i és folyó [hó]
5-i császári intézkedéseit, amelyekre - minthogy a dolgok állása megváltozott -elég
választ ad ez a tiszteletteljes jelentésem.
Most pedig kegyesen engedje meg császári Fenséged, hogy kifejezhessem túláradó
örömömet, nemcsak azért, mert császári Fenséged kegyesen jóváhagyta minden eddigi
intézkedéseimet, hanem azért is. mert végrehajtottam, amiket császfri Fenséged parancsolni méltóztatott említett intézkedéseiben, el őbb, mintsem megkaptam volna őket.
[Az államtitkár jegyzete az utolsó lap alján:]
Jelentés a török fölött 1697.szeptember 11. napján aratott gy őzelenгől.
[Olvashatatlan rövidítés] Solsona püspökének ugyanazon [hó] 19-i levelével.
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Simmnc пs, Esiado, leg. 394O.,sin %п1. Sрппиоl nvelvü fr гlitпs a: eredeti francia
vagy nén гиt nvelv ű kézirпtról. (Л leg/egvzés: Sп vovпi Jenő hercegnek a heveзetőhen
enrlitett és Dгrdпs GvuIa гiltal is idé:elt levele li•ancia nyelven íródott, a: itt kliзгilt
4. sz. (loktanerrh.un viszont nénret nyeh"ü jelenté.ct enrlil. л s_er:ű szerint a spanyol
kivet "agv elléve.sгtette, vпgv пérпet nvelvü Jordiihst kapni', irnien a: e Пentrnortdпs.)

(6) I. Lipót német - római császár ćs magyar király 1697. szeptember 1(► -án
írt levele II. tiároly spanyol királyhoz

Fordítás.

Felséges ćs nagvon hatalmas Király. Uram; Unokatestvérem, Rokonom ćs nagyon
szeretett Testvérem.

Nem kétlem, hogy Fölségednek ezzel a ICV Ć11c1 ritka örömöt szerzek. Nos, értesítem Fölségedet. hogy a seregek Istene az ő végtelen irgalmával újra nagy ćs kiemelkedő győzelmet engedett hadaimnak, amelyek a keresztény név esküdt ellenségei
ellen ktizdöttek, mert Savoyai Jen ő herceg - akire Magvarorsz<~ gon a hadseregem vezérletét bíztam - szereti Őt. A herceg elhatározta, hogy megrohamozza az ellenséget
a saját , három sánccal meger ősített táborában, elfoglalta azt c hó 11-én Zenta (zenta
mellett, oly elszántsággal ćs bátorsággal, hogy a véres csata után úrrá lett fölötte,
ćs szétzúzta az ellenséget, amely hátrahagyott 72 ágyút, hatalmas mennyiség ű készletet, l őszert, szekeret és lovat, ćs végül az egész málháját. Holtan maradt közel
tizenkétezer barbár, más nagy részük megfulladt a nagy z űrzavarban, amikor át akart
kelni a Tiszán, a többiek futásban kerestek menedéket. Ez a gy őzelem annyira fölénves volt, hogy az enyéimb ől csak ötszáz ember hiányzik, ugyanannyi a sebesült.
Minthogy ezeket a jó sikereket a Mindenható er ős jobbkezének kell tulajdonítani,
így remélem, hogy Fclsćged velem egvütt hálát fog adni ezért a kivételes áldásért.
ćs kérni fogja az ő isteni segítségének további kedvezéseit a keresztény közösség

javára és gyarapodására. Szívb ől kívánok Fölségednek nemcsak hasonló gy őzelmi sikereket, hanem tökéletes cg ćszségel és teljes boldogságot.
Ebersdorf (Eberstrff ), 1697. szeptember 16-án.
Felséged jóakaró testvére
Lipót (Leopoldo)

Icímzés a levél hátlapján, amely egyúttal borítékul is szolgált:]
A Hispániák és az Indiák felséges és nagyon hatalmas katolikus Királya, Uram,
Unokatestvérem, Rokonom és nagyon szeretett Testvérem. јАz állantitkár följegyzése
a levél hátlapján:]
Ebersdorf, 1697. szeptember 16.
A csásZйr úr Felségednek.
Október 31- ćn érkezett gyorspostával az Ön követe útján.
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Ilii ad a szerencsés sikerr ől, amelyet őfelsége, a császár hadai értek el a török
hadsereg ellen.
A császár úr Felségedhez írt lcvclének fordítása, amelyben ćгtesítést küld a gy őzelemről, amelyet hadai Magyarorsz<~ gon értek cl.
Ebersdorlból, 1697. szeptember 16-án.

Sиnuаncаs, Е•stndo, leg.. 3940, sin fal.. Latin nveh"ú eredeti és sрапwol nvelváí fnrdithsa, nіiііdketl ő kézirat.

(7) A spanyol Л 1l л mtxnács 1697. novcmbcr 2 -i ül ćsćnck jcl;yzл könyvc

[ Jelen vannak az Államtanács tagjai: ]
Manz_era márki
Kasztília admirálisa
Villafranca márki
Monterrey (Montcrey) gróf
Uram
A ma délutáni ölésen - amint azt Fcls ćged Villanucva márki múlt ( hó ј 3l-i írása által megparancsolta - látta a Tanács a császár úr két becsatolt levelét. Az egyik.
amelyet saját kez űleg írt, hírt ad Fclségcdnek az igen örömteli sikerr ől, amelyet hadai Savoyai Jcn ő herceg parancsnoksága alatt arattak a múlt [hó] Il- ćn az
ottománok ellen a Tisza (Tivisco) átkel ő jénél, [ami] az ellcnsćg nagy veres ćgćvel,egćsz tűzérségćnek és málhájának eheszt ćsćvel ćs a szultán menckt lés ćvcl [végződött.]
Előadatott a Tanácsban Solsona ptispök ćnek ugyanazon hó 19-én kelt mellékell
levele is, amellyel együtt megküldte l6-án írt Ievel ćnck másolatát Milánón keresztül.
Közli a sikert, és küld egy jelentést - amit Icgutóbb vitt Bécsbe Dietrichstein
(Diectrestein) ezredes, akit Jcn ő herceg küldött - , amelyben részletesebben van kifejtve, mi történt azon alkalommal.
A tanácsban - mint ahogy Felséged megparancsolta -el őterjesztetett az ide mel1 ćkelt följegyzés, amely az Államtitkárságon tal<ílhaló azokról az örömünnepekr ől,
amelyeket Fcls ćgcd hasonló sikerek alkalmával rendelt cl.
A Tanács, miután Fels ćgcd királyi lábához helyezte alá ха tos ćs örömteli jókívánságait a nagyon szercncs ćs győzelem okán, úgy véli, hogy - tekintettel a Titkárság
enilékeztet őjébcn bemutatott példákra, amelyek hasonló alkalmakkor foganatosíttattak
- Fölséged -lévén, hogy szolgáljuk -megparancsolhatja, legyen ezért két ćјcl kivilágítás, és holry Fcls ćged nyilvánosan hajtasson kocsiján hálát adni az Atochai
Miasszonyunknak az annyira csodás sikerért. ćs szíveskedjék válaszolni a császár úr-
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nak szeretettel ćs tisztelettel, jókívánságait küldve néki.
Fölséged meg fogja parancsolni, mivel szolgáljuk.
Madrid, 1697. november 2.
[A király jegvzete:]

Minthogy egveté гtek a Tanáccsal, menjen a lev ćl azén aláírásommal.
[Az államtitkár kézjegye]
[A jegyzőkön}v hátlapján:]
Hivatalból.
Madrid, 1697. november 2-án..
Elrendelve október [ 31. ]napján.
Az Államtanács
a császár úr két levelével [foglalkozott], amely elbeszéli a császári hadaknak az
ottománok felett aratott csodálatos gy őzclmét, ćs egy másik [lev ćllel[, amelyben
Solsona püspöke ugyanazt adja hírül.
[Az államtitkár kézjegye]
Beleegryezem. hogy három ć[jeli kivilágítás legyen: e [hónap] 2 5-26-27-én folyamatosan, amint megparancsoltam.
[A királv kézjegvc]
Crispin de Bolello
Sirrrпncns, Eslndo,leg. 3 940, sin firl. S/ югvol nvel ий, ег-edeli kézir•п1.
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I3alassy Ildikó
A ZENTAI EUGEN-S70I30R REGÉNYE
A törökök feletti gy őzelem 200. évfordulójának megiinneplése
Előszó
A zentai csata közelg ő , 300 éves évfordulója megünneplésére készül városunk. E
körülmény teszi időszerű vé, hogy felelevenítsük, hogyan emlékeztek meg el ődeink e
jelentős történelmi eseményr ől.
Az eddigi legnagyobb ünnepségre 1897-ben. a 200.évfordulón került sor. Ekkor
készíttették el a zentaiak azt a lovasszobrot, amely sohasem érkezett meg Zentára. A
szobor ká І "áriájával már mások is foglalkoztak, mint azt majd látni fogjuk az idézetekbő l, utalásokból, de a hiteles dokumentáció és újságcikkek, valamint az e témával foglalkozó irodalom együttes felhasználásával tudtommal még senki sem kísérelte meg részletesen bemutatni a szobor útját a budai várig. A téma, ha nem is a
földön, de hozzám karnvújtásnyira, a zentai levéltárban, múzeumban és könyvtárban
hever. Érd
emesnek tartom a gazdag anyagot (közgy űlési jegyzőkönyvek, a Szoborbizottság levelezése és jegyz őkönyve, az itteni múzeumnak a zentai csatával kapcsolatos anyag-, tárgy- és képgy űjteménye, stb.) könyv alakjában is feldolgozni egy ilyesfé
]eképpen megfogalmazott mottó alatt: nemcsak a könyveknek, a szobroknak is megvan a saját sorsuk.
Szeptember 11-ét, a csata napját városunkban a múltban hosszabb-rövidebb megszakításokkal nagy csinnadrattával, lakomával, bállal, fegyverpufogtatással ünnepelték.
Hosszú évek óta éppen a feledés id őszakában élünk. Savoyai Eugen (Jen ő) herceg, a
csata győzedelmesked ő fővezére nem volt ugyan vidékünk szülötte, viszont arról sem
igen tehet, hogy a második világháborúban a Jugoszláviát megszálló egyik ellenséges SS-hadosztály az ő nevét vette fel, így tehát méltatlanul feledkezünk meg róla.
Pedig törökver ő csapata igencsak nemzetközi volt: németek, szerbek, magyarok és
mások harcoltak oldalán. Ne illessen senki a nacionalizmus, a magyarkodás vádjával, ha gyakran fordulnak majd el ő az idézetekben a "hazafias", a "magyar haza", a
"szeretett királyunk" és ezekhez hasonló kifejezések. Nem kívánom kihagyni, sem
kipontozni az idézetekb ől a fentiekhez hasonló mondatrészeket, mint azt gyakran tettük levéltári anyag közreadása alkalmával. A csata akkor és itt zajlott! Különben is
József Attila egyik sokat idézett, de nem mindig megszívlelt mondatának szellemé-
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ben szeretném az esemégyeket felidézni (mint azt Nagy László teszi A török világ
végnapjai Magyarországon cím ű könyvében):
'4 harcot, nnrelvet ćiseiпk vi"iak,
békévé oI(lj'l az emlékeзés

s гепгlег►гг vég ►•е kozOs dolgainkat,
еz a nri типкг"т ► гк; és iiem is kevés. "
(А Dd ► тСП7Сгl)

A zentai ötlet alapján és pesti szobrászm űvész kezei alatt készült emlékm ű történetének megírására nem csupán a közelg ő jubileum és a Zentán fellelhet ő dokumentáció késztetett. Pesti és zentai emberekkel folytatott beszélgetéseim alapján állítom, hogy kevesen hallottak, olvastak a szobor keletkezésének és elhelyezésének körülményeiről. E munkával talán bővíthetem vidékünk lakóinak helytörténeti ismereteit. Annál is inkább, meri szó lesz benne többek között a törökök elleni harcokról, a
zentai csata el őzményeiről, magáról a csatáról és az annak tiszteletére állított, ma is
Zentán található emlékm ű töгténetéről.
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I. AZ ELOZMFNY Ћ;К

Török hódítások, törökellenes háborúk

Hogy jobban megé гtsük, mekkora lelkesedés fűtötte a zentaiakat egy impozáns,
nagyméretű szobor megrendelésére a zentai csata 200.évfordulója alkalmából, rövid
kis barangolást teszünk a csatát megel őző események világában, hogy olvasóim megéгtsék Eugen herceg hadvezéri nagryságát és a csata jelent őségét.
Minderről szánualan tö гІćnelemkönyv ad leírást; a török id őkről, a török ellen vívott csatákról több írásm ű jelent meg világszegye, akár önálló könyvként, akár mint
több évszázad eseményeit feldolgozó monográfiák, tö гténelmi tanulmányok része.
Ezét a szobor elkészítésének tö гténelmi el őzményeit csak nagyon röviden vázolom.
A 15. századi hadjáratok egy id őre megállították a hódítókat, de a 16. századig a
török meghódította Ázsia és Afrika egy részét, majd Magyarország és Ausztria ellen
fordult. A mohácsi csata (1526) és Buda elfoglalása (1541) után Magyarország nagy
része másfél évszázadra török uralom alá kerül. Vidékünk e korszakáról így ír Dudás Gyula Zenta rövid tö гténete cím ű, feltehet őleg 1903-ban kiadott füzetében:' ".a
л lohиcsi vész ' гΡun setét íj bori'/ vгΡrrostmk vidékérc is. A ѕzігІеz йІІЫІ nrаgvnrѕ rg helvire csekély az иm і .r szerb és török lakosság telepidt s e v гоs a: 1697. évi ze іі tаi
nagy és vinghirü csаiи rg a szegedi vиrbаn scéke/íí p аѕasиg а 1гΡ tаrtіzó johh гΡígv falu volt. E hosszi' id ő alatt vиrosunkrhl csak egy ízben hallunk említést és pedig az
1660-as években, amidőn is Szegel

vrnчΡгΡsa,

bizonyos elveszett oknrrnv а и tirиsa vé-

gett megkeresi a nég mindig létez ő budai kиptalant, hogy a kezeik К(zlitt lev ő oknnnwok szerint tudják, hogy S ~ enta a kгΡrptаhn tulajdona..."

A 17. száz<ad fol уamán a török birodalom belső szervezetlensége miatt lassan
gyengülni kezd. Utolsó jelentős terjeszkedési kísérlete (Bécs ostroma 1683-ban) már
sikertelen, itt kezd ődik a török háborúk második szakasza, amelynek során az addigi
hódító már védekezésre kényszerül. A Szent Liga (Ausztria, Lengyelország és Velence szövetsége a török ellen) megalakulásával megkezd ődik a nagy leszámolás id őszaka, a "bécsi hadjárat", a "16 éves háború." E harcok szerencsés kimenetelét döntötte el többek között a zentai csata is, amelynek megnyerésével Savoyai Jen ő, a
Habsburgok hadvezére kiszorította az ellenséget másfél évszázada megszállt vidékünkről.
A zentaiak közül is csak kevesen tudják, hogy a török ellen két csata is folyt
városunknál, az első 1686. október 15-én, amikor Veterani császári hadvezér gy őzedelmeskedett. A legtöbb tö гténelemkönw elhallgatja az els ő zentai ütközetet, noha
ennek során szabadult fel a szegedi vár és a Tisza - Duna köze. A vidék lakosságát
azonban még ezután is igen gyakran háborgatja a török, egészen a világhír ű második zentai csatáig, amikor is Eugen herceg végképp ki űzte a törököket vidékünkr ől
ćs véget vetett további hódításaiknak.
' A továbbiakban a korabeli kiadványokból, valamint a sajtóból vett idézeteket bet ű
szerinti h ű séggel közöljük (A szerz ő)
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Török világbeli bolyongásunk során, íme, eljutottunk a zentai dönt ő csatáig. Ki
más is számolhatna be róla hitelesebben, mint maga a gy őztes hadvezér?z Nini ári
viszont tudnunk, hogy II. Musztafa szultán már korábban is elhatározta, hogy maga
vezet hadat Magyarország ellen. Az elhatározást csak két év múlva, 1697 nyarán
követte tett. Mire Belgrádig érkezett, I. Lipót császár már felkészült "fogadására". Ez
év július 5-én nevezte ki fővezérré a 34 éves, jelentéktelen külsej ű, gyenge testalkatú, de már népszerű tábornagyot, Savoyai Eugent. A terv: rajtaütésszerűen, váratlanul
meglepni az ellenséget. A keresztény sereg július 13-án indul az Alföld felé, miközben II.Musztafa serege Péterváradnak veszi az irányt. Egy rabul ejtett pasa elárulja,
hogy a szultán hidat veretett Zentánál, hogy csapatával átkeljen a Tiszán, és Magyarország vagy Erdély ellen indul. .

Savoys hercege

Ejtsünk néhány szót magáról Francois-Eugéne de Savoie-Carignanról, a g убztes
hadvezérről, hiszen az ő alakját örökíti meg a címadó szobor.
A "nemes lovag", ahogyan katonái nevezték, el őkelő család sarjaként született Párizsban 1663-ban. Családja, gyermekkora és neveltetése dönt ő hatással volt kés őbbi
sorsának alakulására. A sovány, beteges, gyenge testalkatú, de okos és ügyes fiúcskát
családja ćs a családhoz közel álló francia király, XIV.Lajos (ismertebb nevén a
"Napkirály") papnak szánta. Édesanyja, a szép Olimpia a pletykák szerint a király
szeretője volt, egyesek szerint a "kis abbé" ebb ől a viszonyból származott. Korán
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zentai csata leírását, Eugen herceg jelentését e kötet 14. oldalán olvashatjuk.

megérezte, hogy az uralkodó nem kedveli, és talán éppen ezért é гt meg benne az
elhatározás, hogy majd egyszer világraszóló tetteket hajt végre.
Anyja 16КĐ -ban belekeveredett a király elleni merényletbe, ezért szám űzték. Ennek
ellenérc Jen ő herceg készségesen jelentkezett katonának, de az uralkodó durván
visszautasította. Az érzékeny lelk ű, büszke ifjú elhagyja Párizst, majd jelentkezik
I.Lipót osztrák császárnál. Életét felajánlotta a Habsburg-ház javára, de egyel őre csak
engedélyt kap, hogy a császár oldalán maradhasson.
Nevével a tóііénelemkеwvekben el őször 1684-ben, Buda ostrománál találkozunk,
ekkor megsebesűl a karján. 1686-ban már ezredparancsnok. Sikeres csatákat vív

Mohácsnál, Belgrádnál, majd a franciák ellen, nyugati hadszíntereken. Nagy elégtétel
a számá га , hogy az őt egykor visszautasító XIV. Lajos francia király csapatai ellen
is harcolhat. A zentai csata évében, 1697-ben kerül vissza a török elleni csatákba.
(Elődjét, Frigyes Ágost hadvezé п lengyel királlyá választották). Nagy elszántsággal
harcolt a törökök ellen, és a siker nem is marad el: Zentánál (1697), Péte гváradnál
(1716) és Belgrádnál (1717) is fényes diadalt arat. 1703-ban a bécsi udvar haditanácsosává nevezik ki. majd Belgium helyta гІója lesz.
Utoljára 1734-ben vett részt harcokban, mégpedig a franciák ellen. Élete utolsó
szakaszát Bécsben, visszavonultan töltötte. 1736-ban halt meg tüd őgyulladásban. Mivel
családot nem alapított , jelenúős vagyonát unokahúga és a királyi kincstár örökölte.
Örök nyugvóhelyére fén уvzó, ünnepélyes temetés után helyezték el hamvait a bécsi
Szent István templomban.
Kétségtelen, hogy a hadti гténet egyik legjelent ősebb alakja volt. A kiemelked ő képességű hadvezér, haditanácsos életéről, tetteiről, sikereiről könyvtárnyi kötet, tanulmány jelent meg világszсr'te. Mi, zentaiak is büszkélkedhetünk egy életrajzíróval
Balogh Károly буёгgy ügvv d személyében, aki 1891-ben adta ki könyvét Történetpolitikai tanulmányok Eugen S аvoya herczege életrajzához - megbízható források
után címen, a herceg arcképével és a zentai csata térrajzával. Résiünkre e könyv amellett, hogy a zentai csatági is részletesen vázolja - azért nagy jelent őségű, mert első ízben esik említés egy cn іlékmű elkészítésének szükségességér ől:
"В(ícsnіegve és Zenei k ~izörnsége...csak örnmag4t fogja a eivilizи /t vikrg el őtt
megtisztelni, ha een herosí nagy embernek és a római német szent birodalom és
Európa sok és külónféle o гszпgaihб l segitségünkre olt Zent иn'l összesereglett és az
ottani csatanrezón elhullott keres ténv testvéreinknek emléké! meg is örökiii. "

Hangsúlyozna, hogy a zentaiak nem a nagyszámú elesett török katona halálát ünnepelnék, hanem a békét és a szabadságot. "levente kellene dívó él ő szóval
iiieguJitani, feleleveniteni n_ i'tódok a évében a miagv és dics ő ember magas erénvii
iránt a nіegérdennelt kegvelést, a: irtókar érdekeiért és jobb létéért elhullott hősök
felelli gv ~ sхoló és hnlйs érzelmeiket. "

1llcgcmlékezеsck a zent ai győzelemről
Úgy gondolom, érdemes néhány mondatban felelevenítenünk a zentai gy őzelemmel kapcsolatban korábban megrendezen ünnepségeket. A legels ő örömünnepet köz-
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vctlentil a nagy diadal után. 1697. szeptember 21-ć n rcndczt ćk a bćcsiek fáklyás
körmenetekkel. diadaloszlopokkal, ćpiiletck, terek fcldíszítésével, latin feliratokkal
(Vienna ad Zcntam Sc гvata - Zcntánál n кgsz.аbadítoct Bécs városa). A gy őzedelmeskcdő herceg november elej ćn ćrkczett Bécsbe, ahol m ć ltó tinnepćlycssćggel fogadták.
Az uralkodó kitüntetésekkel halmozta cl. A Zentánál kivívott gy őzelcm ćrl ćs hősi
magata пásáćrt Csepel sziget ćt kapta ajánd ćkba. Sokfajta ćrmet verettek, eml ćktárgyakat kćszítettck.
Zentai jubileumi rendezv ć nyekről 1 К 16-tól tudunk. Mihálkovits Antal akkori jegyző indítván ~ o-r.ta a csata ćvfordulójának nкgtinnepl ćsćt. Az 6 felkćrésćre írta meg
Ugróczy Ferenc szegedi tanár a zentai csatáról szóló cls ő magyar пуен-и könyvet.
Feltćtelezćsek szerint az 6 tollából származik az els ő zentai ünnepl ćs leírása is.
amelybő l ezírttal csak n ćhám• mondatot ragadunk ki: "J; 169'. es;t.. x;crpl. / 1 -iki oil
lörléгг l иг /пу.г;егlе jek's, нп;[irlkr?пк Nirliгnelёherг Гуеп neve_ele.c е.г

igvc'lli;i

egy

a пгпуп rгeméhcrn
itlk(í;e пnrk етнгксзепг ünrгcpér iihék п в.егг lпгпк.. /tie/v hogy (11711(11 г1í -

sзe.sehh ёs maga is egy emlćke;ele.c jel п11пГ el/'elejtiieleileii maradna, лгпг еlг•ire
o/v rendelések léiellek, hogy a s;inlai rrlk(telтгek iimagvar leirti.cп rг vinrlп rпshпrr ј(гпгге (a fent említett Ugróczí köny' - B.I.) е.с egy o/v raj:olaia ké.csü/ne, iii/vii a Ia-

ппс.снгг;нпгг (ír(ík ern/ёkcceliгl /él/üggesclelné п ek. (Készítette Borccllini József B.I.)....А./inde;eknek е /ké.c;irllévef i.c S`enl пrп a neve;cll 1iOj)ii ип /о eliгrke;Iévи /, a
helybeli сlиljпrrik sok írdeпres uni vendirgekkel kimeiiiek нгуипггп;оп helyre, ahol
liajdami a; tilkö;el 1(irli'n1; (r.c ill n ; e régre /i/von! salon a/all a ntгrs•пгг"rgvr.rknпk
гlrrrrчrgп.cпi ko;i legelгiб h is a; ёkes гппгпнпп tivcg п lп jog/all ппуи rajilai nnrlп ltп lill elű....knvelle a; д?lkгí_е /т•n/ Irt klírг vvec•ské пek (I venrlёgek k(iгl ‚al() kro.c;ligп -

1авп. 1 'ёgrч' UgVamie:eii he/viii /Q пve.c ehc•г(1 a(la1011, mely je/cll a k(í.örгinгnek kifпkп do;ó ér;ései k(i;l Ć)/irl.cégcгnek, kegyes kirп /vunk ппk és a; egés; г/icsősége.c пгг.смlггп i
lгп~ ппк egcг.c;.cégéérГ, пегпе.с lгп_mtkér4, дгс.гг•i пет е lиггкегl, nuesrkп ceпgé.sek е.с
пgvtrdarrrig пsok k(i;l leli jioliarak ririllellek és е neve;ell 11(1]) a legli.c_1пн 6 (irvende;ések ćs ha;aJiui hrr _
- gri ér;ir.cek k(í;i ellollili!l. Igy lehп l (I 'Ѕ'' иііѓаіаК, vi1é; гi.ceik-

nek érdenre.c nrпradёki, пепг igy rгпpi, Iiaiiiiii cír(ikk( /i'nnrпrпdпrгdri ILs;leleljellel
hecsr.'r11ék s на lп llпк r иeg7 azon cs•ndп l(irliгп elel, mely iiuincsak ífkel. hanem egésa нп-

;ппкп l a l(irYik пek гупјп lггl гirчíkre megmenlc:lle. Eljeiiek leht•тг a S`еггlпгпк, kik ily
ггепге.с ér;é.clćil lelkesílhг lt ц rг , olv пenreseп rilöllék izeg .с_enl- Л 1гнг'rlу lгпипппк

11 -ik
ггпрјп l... "
Ugyanitt, egy másik leírás szerinL "De nemcsak a kafholikus lemnj)lomban lana1(111 nri.ce, lгпlгеlЈг ли"rg (7 g(ír. kelelrek l епгр liпгпнпп is .с a s_er•hek a magyarokkal
igvesO/ten i'rnпepe/líгk nIig a húres gvй;e/епг епг /(rkél....l'elo/ ип.сг'rsok is lana flak пгп gvm , szerb és /a liii nyelven..., a ибгп.с el<iljпr•nr.., fe/kris;(inl(fkel lanboiinl' лкнс/дкiг hr.г.гli-

1o11hk a .ссі h .с пктgнгп• kгrнawgel a l[tcПvё,9 г'iss;eГпr1lrsrп...E;en heho;oli kegvelele.c ri пnepélv
egís; a; 1860-as irvekig minden ё vhen migfanlaroIl, mig nenr (1 1(ir(5k- nrпgvпr hпrпlsпg ear egy idóre nreg.c;ir п lelle. Ultihhi idйhen п_оггнпп Ciomhi.c Gпhor ke;demé п ve;сгвегчг (1885-1ri 1 - 13. 1 .) trjhól nregke;dellek a; гlппсре lves•.cégck s a;rilп, hгrr nem o/vall
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dicscsel, mint régehhen, minden évhon

nі cgtаrtntnak... "' Erekről sz ~ímos színes. H-

dám tudósítást olvashatunk a régi zentai újságokban.

Habár akkor már szálloda, utca ćs sziget is viselte Zcntán Eugen herceg nevét. a
Zentai Hírlap 1893. ćvi szeptember 10-i szu пΡa a Zentai csata emléke cím ű vezćrcíkkćben erélyesen követeli egy szobor clk ćszítćsćt: "...kell, јі~ itétlen erkölcsi k ~itcleхsige akkor annak a mu veil v иlй nak, hogy аctirihа lépve, s;uhrot emeljen аnіі hős

s ппrг~ rп...Act tudjuk, hogy egy s ~ohor féhllítпΡsа idő- és pén;he kerül. (Ezt sajnos

később a Szobor-bizottság figyelmen kívül hagyta!

- 13.I.)....h acsak minden ember egy

fillérre! jиrulnа a szohorho;, hr:ton elmondhatjuk, hogy a "ing legszebb pr oduktumrit leheth ~ e аhból fedezni... "

Hamarosan sor is kerül egy emlékoszlop megalkotására, mely 1. Ferenc józsefnek.
a Habsburg monarchia uralkodójának, a magyarok királyának 1895 szeptemberében
tervezett látogatása alkalmából készült. (A "királylátás" költs ćgeít felsoroló szљnadatok között nem bukkantam erre vonatkozó bejegyz ćsrc a városi közgy űlés jegУzőkönyvében- sem pedig Zenta város házipénztárában.) A csata színhch ćn, a szigeten
megtartandó hadgyakorlatok megszeml ćlésćre érkező királynak igyekeztek kedvesked-.
Történelmi Levéltár; Zenta (a továbbiakban TLZ)
F:381, Dudás Andor Krónikája I.
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ni a zentaiak a k őoszloppal, amelyen a következ ő felirat állt: "1697. sіcptembcr 11.
EUGEN HERCZEGNEK, a zentai h ősnek Zenta város lakossága."
Bár nem tanozik szorosan a témához, hadd szóljak b ővebben e "mesterm ű" sorsáról is, mely állítólag nem nyerte el a király tetszését (látta-e vajon?), pedig talapzatára kiállították azt az ágyúcsövet, melyet a gy őzelem után a hadvezér Zcntának
ajándékozott, több ágyúgolyó ćs az_ ásatások alkalmával talált külbnbbző tárgyak társaságában. Idővel a "kellékek" eltünedeztek, napjainkra csak egy táblával ellátott k ődarab maradt emékeztet őül. (Hosszú kallódás után, egy-két évvel ezel őtt az új helyhatóság a Homok nevezet ű lakótelep északi részére helyeztette át.)
1902-ben ezt írja róla az Összetartás c. lap: "1z Eugen szigeten levő cѕаtа emlék alapját régi idő óta kikezdték barbár kezek. Legutóbb az emlék tetején levei
harczi jelek közül csentek el egy kett őt. A régi g аzd/dkоdás ulolsó emlékei küziil
vаló inai emlékoszlop, nyelv porha kinint, az mm іаk rwgvedrészét sepr éri nreg, nini
m аrаdаndó emlékm ű, de аzért igvelnie kell az illetékes h оtóságnаk arra, hogy lehetőleg eleje vétessék a megrong пliп tпsnпk, mert egyszer csak arra virrodirnk, hogy se
híre, se hamva neni lesz neki. "

További "fogyását" figyelemmel kísérhetjük Dudás Andor gy űjteményében:

"balаnri

nagy hаzafr rossz szemivel nézte Eúgennek porondi »hntaln asc' szobrát, .c
az
érczönhvénvt széttörte, hogy most akárki is elviheti. Dudás Andor tanácsos jelentést
tett a tаnácsnаk, hogy a szobornak szept. 11-ig való kij аvitásиról intézkedhessék,
hogy a győztes h пdvezér szobra ne tö ііkrevenve foga4jа a hozzá hódoiitra kiyornult

puhlikumot. "

1903-ban a következ ő "hízelgő" írás jelent meg a kőtömőről: A budapesti é.s
talán ‚іz összes vidéki lapok átvették egyik kr аjczáros zentai ujsиgлak nagvkép űsködő hírét, hogy a zengi Eugen szobrot megcsonkították. AFOS hát megnvughthaiJuk
Európa és vidékének felháborított érdekl ődćf közösségét, hogy képtelenség ott szobrot megcsonkítamii, ahol nincs szobor. Ország-világnak elirru juk, hogy Zentán nincs
szobra Eugen herczegnek, inert a Rána szobrász alkotott Eugen szobor vél еNenül a
budai várpalotát dísziti - ő felsége a király költségén. Anni Zentán van, az minden
inkább, csak nenr szobor. Egy ismeretlen m űvész nagyság, nyári ídőben talán kőnyüves mester, patom pár forintért készített valami sírk őfélét.... i% gerednrén уbern öггendetesebb csaplrs nem érhetné Zenta városát, mint oz, ha valaki mindenestül ellopná e
dicső emléket. "

11. A LOVASS'L0130R k1LVÁRIÁJA
Vágyak és clképzci ćsek
Az előzmények hosszúra nyúlt vázolása után következzék most már a címben
ígért szoboгІörténet.
Nos, az első konkrét javaslat Boromisza János polgármeste гtől származik. El őterjesztését Zenta város képvisel ő-testülete 1896.július 12-én tartott rendes közgy űlésén
olvassák fel, melyet itt most teljes egeszeben közzéteszek:
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"Tekintetes Képvisel ő Tectülel!A közel jöv őben, 189'.évi szeptenrher 11-én 200
esztendeje lesz annak, hogy А hgvarország /elszаbadithtott a török iga alól.
'1'örté,aeti tény, hogy a zentai csata utols•ója volt az ország fеLsхаbaditása érdekében lefolyt hosszú küzdehneknek, nenrktdönbern történeti tény az is, hogy Lengyel és
NémetorзΡzág bizonytalansága a zentai csata gyapján s-önt meg, tehát az e нa•ópai érdeket jelentő zentai hпdrténv nem nnrlhat el méltó nіegüІІneplés és n іеgörökité.s

nélkül.
Nem szenved kétséget, hogy a іenrzet figyelme ezen r'r пnepély felé fordul, alkalonrazerünek találnnі tehát aiinak nréltcí lcfolvás és a riagv haditény enгlikének
nregőrökítése érdekéhen
javпslatonrat
a következőkhe,і előterjeszteni:
A nagy haditér?y megörökitéseül emeltessék Zenta város [eridetén alkalmas

hetven egy hazai nrüvész által megalkotandó Eugen-szobor.
Ezen szobor ünnepélves• leleplezésére való részvéteh•e hiv п. sбК imieg minden illetékes tényező.
3..A szobor költségei társadalmi 1ito јі, közadakozás és az 1879..tLIX. t. cz.. S '- а

értelmében közh аsz,n гΡ czélra játékdifi nreritesen engedélyezendő kisпrsolás és játékdíj, valamint nyerenrénvadcí mentesen ti7eszkO:1e11dŐ ingoságіk - КLcorsolása utján hi:tosiiassanak.

d. Ezen el ősorolt és az ügy teljes kivitelének érdekében 6 116 egyéb teendők ellátásával, folyamodások, feliratok, átiratok, körözvények, meghlvá.cok t nnepélvek intézésével, szóval a dolog ternrészetéhííl fblyó és vele összef[ gg ű intézkedések megtételével egy a polgármester elnöklete és »Errgen Szohor Bizottság Zentá б, czinr alatt
szervezend ő S tagi.? bizottság bizassék meg, melynek tagjait a polgmчΡnester nevezze
ki.

Гzen bizottság legközelehh mcg пlпkulvá п, onnragát kiegészitheli, érvérwes határozat hozatalfa az elіuiköіn kivül tagjainak jeles számban vпló jelenléte szikséges;

eljбrósáról pedig a városi képe. testidegek é.s annak utјбп a ііyrlvбnosságnak sznmol be.

Az így nnegalkotandó bizottság a városi рбnztm9 és a közvagvont igénvhe nem
veheti, a város terhére kiadásokat és rendelkedéseket nem tehet, (Figyelem! Sorsdö вtő kijelentés! - B.I.) a kit űzött szél végrehajtása és h е/ jezése érdekéhen azonban
legjobb belátása szerint felel ősség mellett jár el.

Tekintettel arra, hogy a 200-ik ésfordгrlótól alig 1 4 hónap választ el, és ilyen
nagvohbszabású szohor інű létesítése kétség krvül hosszabb id бt vesz igénvhe, ezen
javaslat határozattá emelés esetén sttrgćisen, soron kivül végrehajta лdó.
Tekintetes Képvisel ő Testiflet: Az elífadottak szerint a kérdést akként vélem nregoldhatni, hogy a város• jelenlegi sz űk pénzviszonvai közöl! a városi pénztár
megkinnél[essék illetve combination kiv иrl hagvassék (hagyatott is! - B.I.) minél fogva
tisztelettel kérem:
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і/él/óztassék jm'aslalomai h аlórozaѓ á emelni, és az erre vonпг ko_б jegvz őkбΡnvvi
krvornainak soron kivül való sürg ős kindvónvozósót elrendelni. " a

Fentieket a közgy űlćs egyhangúlag. "közbelyesléssel" elfogadja, ćs a további teendőket, melyek teljesen azonosak a javaslatban felsoroltakkal, i pontban foglalja össze.
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A Szobor-bizottság jcgyz őköny' ćnck első oldala
a TLZ, F: 003. Zenta rendezett tanácsú város, 39. sz. Zenta város képvisel ő
testületének jegyz ő könyve, 1896.
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Ezek után a dolog nagyon jól, teljes sikert ígér ően indul: a fent említett ülés és
az ott hozott határozatok elfogadása után két nap múlva már össze is ül az "Eugen
Szobor Bizottság." Elnöke Boromisza János polgármester, elnökhelyettese Tóth Lajos
gimnáziumi igazgató, tagjai pedig Buday Dezs ő városi tanácsnok, Ormos Kálmán városi jegyző és Mikoscvits József tigуv- d, városi képvisel ő.
Az első összejövetcicn a következ ő határozatok születtek:
"E1őаd6vó és

јegvz(ívé Ormos K'hrrá јІ hizo ѓ1sógt lag egvharіgídag

Ііegvиlаsztаtik.

Az tigvkezelés• a k о vetkez őkbe,і álhpittalik reg:
a hi:otlsag részére külön iktаtó fektetend(í meg.
a hizottsпg jegvzíík оnvvei egvheköloll könwhen йѕѕzеgvйјІеndбk,
a hizoitsag részére egy ktilön Jčstékes ćs sz(5raz pecsét rendelendő EUGEN
SZOBOR BIZO Т.4G, ZhГNTЛ N korirattal.... "
Továbbá: "l ekiralellel arra, hogy a kétszcíz пdas éi f rrdcdótгíl csak rövid 14 hóппp
v(5ln.czl el, mely id ő alatl a szobor kühségei orsz'rgіs• gyűjtés és kisorsol(5s utjtrn
hizlosilaidók, ezek uregtlirléntévii pedig alig marad idő a szobor megalkolrísиra,
meghizatik a hizottsóg ehn ёke, hogy a magas pérіztigvi kornr иnvtól az 1879. XLIX t.
cz..5 -a ahpjón az Eugcn-szobor, - mint kl)zhas n czélra j иlékdiђnrentesen eііgedélveze ііdd orszгΡrgos kisorsolгΡrs•, - és helyben négyezer darab egy koronás helétlel játékdíj - és• adónreііtesen reпdeze пdö ingcíságkisorsolásmга vonatkozó engedély ktszolgáltatása iránt a várиііgvci aliapán úr és• fő ispán sir ő !4éltóságá,іak pártolásа
mellett stirgőscn fo Іуaііііdјёк és az ez iráпli folyamodásoknak miel őbbi kegyes elintézisét a pénziigvnriniszter (Jr ő ExcellenliáјáПá! szerélves 7negjele пés által kérje
ki...

Határozat születik a zentai csata 199. évfordulója megünneplésének módjáról is
(a tervek szerint az utolsó szobor nélküli megemlékezés!), mely szerint "ősi szokáshoz liiven folyó évi szeptember hir 11-én a lielvsziiien a f őispán Úr ű і'léltóságának védпökség е a/alt üііnepeltc>ssék meg, ezen alkalomhól rendeztessék a / і5vm гrsi
hirlapú•ók és az Opera tagjainak közhejöltével egy korhrí haiigversenv, nre/v nri п denhen az 1600-as іdőkrбl sz бllna, ezen hang verseny kapcsoltassék össze a zentai
csatáról tarhndó felolvasássа l és egy alkaluri költemények valamely neves nrr vé х ,r б
által tйr Іénő elszmva/ásával, végtil rc іІdezte.csék egy városi bá1, árelv dolgok kivitelérc
alak јііaѕѕёК a helybeli w чΡіük koz геір :íkdésével egy vigalmi bizottság... "

A szobor megalkotójának személyér ől csak egyetlen mondatban határoznak:
"Az Országos Magvar Кбp:6mivészeti Tanács és főisрmn Úr ű 1' /6 /tóságának

véleménye a m ű vész személve

ćs a szobor köllségernek mérve iránt kikéretni re п-

(jellelik. "

Az 5. határozati pont szerint

"a magas kir. kormányhoz és az ország tönvé п vha-

tóságaihoz és уárosaihoz az timnep бgek támogatása és a közadakozás• megnyitása
irбnti fölirat, illetve felhivás megszerkesztésére Dr Dadás Gyula úr, a ZENT'1 CS.I7A czinі :i történek 1,6 h-ója Кбге sék fel. "
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És utolsóként: ';9z Eugern Szobor helyéül a Sent Hátuntság-tér jelöltetik meg. (A
mai központi park helyén - B.L) Еelkérendő az érsek Úr ő üxcellentiája, az egvháztanács és a vc гos/ képvisel дtecttilel a he/v átengedés iránt. "

Mint látjuk, a Szobor-bizóttság lelkesedése, buzgalma nem ismer határokat és
akadályokat. Egy id őben, egyforma jelent őséget tulajdonítva a tárgyak mindegyikének,
párhuzamosan foglalkozik a csata 199, évfordulója megünneplésének megszervezésével, a lovasszobor elkészítéséhez szükséges anyagiak biztosításával, a szobor formájával és elkészít őjének kiválasztásával.
Már a második ülésen "egy a fővárosi hírlapíró urakból alakítandó m űvészeti bizottsággal" való kiegészítésr ől születik döntés. Tagjai között több nagy névre bukkanunk. mint Bródy Sándor, Ábrányi Emil, Kiss József stb., "...akik szivesek lesznek a
szobor kivitele. költségeinek mérve és a m űvész személye iránt a bizottságot
véleményczőleg tájékoztatni." s
Ezen a szlon minden simán haladt; már augusztus 25-én megérkezik a pesti
újságíró- és szerkeszt ő csoport jegyzőkönyve, benne a szoborról alkotott elképzeléssel
és ötletekkel:
"A bizottság a maga részérő l is nrbndenekekfit lelkes örömmel Іdvözli a Zenta
vmros közönsége által meginditott mozgalmat és méltónak tartja a kétszázados évfіrdіlót arra, hogy л/аgvarországnаk ezen tinnepén miajdan a h ős Sа vіyal Jenű
szobráról a csata szinhclvén hulljon le a lepel. Egyhangú nézete a bizottságuk,
hogy a dicsći hadvezér emléke csakis lovasszobor óllal ör ćiküheiri nieg...4 szobor
á/tа lános formája és jellege legmegfelel őhhen a Lipót korabeli borok stilusbari tervezhet ő...
A talapzat előri>szén, domináló helyen alkаlm аzаndó a isiagyar cinrer, bánészén
pedig szintén szenrheötl ő he/ve ű Zenta város eredeti, Ulászló korabeli cimere alkalnrazandó. A talapzat magassága 5,5 - 6 méter magas, az аlsó lépcsć9zet i - 8 méter
széles és i0 - 1 2 méter hosszú legyen. A darnináló lovasszobor n нéltó nrellékalakjaiként javasolja a bizottság, hogy a talapzat felső részéи , mintegy m пgát a talapzatot
kiegészltve: két kemrénv k őb ől faragott meglmncolt török fogoly alkalmazandó....=t két
alak meg п lkotásábaп agyar a mіű vésх fпutáziájánпk korlát nem sz аbható, azonban
lérnyeges, hogy a szemlélüben els ő pillanatharc azon impressziót ébrc>ssze, hogy itt a
hatalmas gубző diadalmiaskodik a legy őz(ittek fölött бs a kétszázados rabigából történt megszabadulásnak is apotheozisa legven. A talapzat alsó részén, a két nreglán-

colt törökt ől jobbra és baba, illetve alattuk, a talapzat aLsó slkját élénkítve reliefek
alkalmazm іdók, amrelveknek motivirnrai a zentai csata esc>nіényeih ől veendők...
Hogy a lovasa/ak méretei domináljanak: szükséges, hogy annak magassága 4,50 5 nгéter legyen. A 16 nyugodt állású, de azért tüzes és eleven legyen; sen,nresetre se
domináljon azornban a lovas felett.. .A jőпlak maga bt szke, de nini nffc>ktált pózban
üljön a lovon... a lovasszobor valamint a két relief bronzhól öntendő, a talapzat és
a két fogoly pedig haraszti vagy pátvi kemény k őbćíl faragandó... Feltétlenül szr sé-

s TLZ, F:003. A zentai Szobor Bizottság jegyz ő könyvei 1896-1897
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ges, hogy a nnüvész leg аlóbb 1,70-ed rіаgvaígár plasztikus tervet készitsen, nmely tiszta képet nvirjtson a nnegalkotаndó н іi n k..."
A bizottság alapos eszmecserét folytathatott ajánlata megtétele el őtt, mert a továbbiakban arra is felhívja a zentaiak figyelmét hogy ha netalán nem lesz elegend ő
pénz a fent javasolt változat realizи lására, a m űvésztől alternatív tervet is kérjenek,
egyszerűbb alapzattal, mellékalakok és domborm ű nélkül. Nos, aki látta a szobrot a
budai Várban, tudja, hogy ez az intelem süket fülekre talált, és a fenti leírásnak
megfelel ő remekműben gyönyörködhet. Csak hát nem Zentán!!
A pestiek javaslatát a Szoborbizottság már a beérkezés utáni napon tartott összejövetelén elfogadja, és válaszlevelében megkéri tisztelettel a m űvészi bizottságot,
"hogy az en іlékn ій nregаlkotиsóvat nіegbizandó krváló alkotó képesség ű m űvész sze,

nіélve iгйat javaslatot tervi sz гveskedјék"

A pesti m űvészeti bizottság ajánlata a szobor leend ő megalkotójáról hamarosan,
1896. augusztus 30-án megérkezik. Négry, akkor már híres szobrász nevét sorolja fel:
Zala Györgyét, de ő akkor a Millenniumi emlékm ű elkészítésével van elfoglalva,
Stróbl Alajosét, aki a Szent István-szobron dolgozik, Fadrusz Jánosét, a pozsonyi Mária Terézia- és a kolozsvári Mátyás-szobor kivitelez őjét, valamint Róna Józsefét, aki
éppen befejezte komáromi Klapka-szobrát.. A pesti újságírókból és szerkeszt őkből álló bizottság ez utóbbit véli a legalkalmasabbnak, mivel képességeit már több m űvével bizonyította, és éppen nem vállalt nagyobb munkát, ami az id ő rövidsége miatt
döntő tényező . Mindössze egy év álla m űvész rendelkezésére!

A zentai Szoborbizottság már a fent említett napon Róna Józsefre szavaz, és felkéri a m űvészt, hogy 14 nap alatt készítse el a szobor kivitelezésére vonatkozó javaslatát. Miel őtt válaszlevelét ismertetném, hadd mutassam őt be néhány szóval
(megérdemli!): a lexikonok elismert szobrászm űvészként írnak róla. Lovasberényben
született 1861-ben, m űvészi tanulmányait Bécsben fejezi be, majd Pesten kezd el dolgozni. Első munkái tárgyát a bibliából és az antik mitológiából veszi, stílusa kezdetben a barokkhoz áll közel, kés őbb egyre inkább naturalista. Kisplasztikai és dekoratív jellegű munkáin kívtil nagyszabású emlékszobrait Zrínyir ől, Kossuthról és - hogy
ne maradjon ki a felsorolásból - Savoyairól alkotta. 1929-ben megírta önéletrajzát,
ndybх a їііаtiаldаl való találkcunól is beszámol 1940-agy hah meg & х1арat
Nos, 1896.szeptember hó 3-án Róna eképpen válaszol városunk képvisel őinek:
"...Azon megtisztel ő nregbizаtóst hogy Savwai Jen ő herczeg a zentai h ősnek:
lovasszobrót elkészitsenr, a legnagyobb örön ііnel és lelkesedéssel e/fogadial és a nr ű
sikeres ііegoldиsиra nniriden nrüvészi ambrtiónrnіal jogok törekedni. Az 1/10 nagyságú
minta elkészitését már nregkezdteni és az folvó évi Septernher h б 15-én nrüteremben
(Lipót körút 8-10. sz. alatt) megtekinthet б lesz... "Árbeli ajánlattal azonban csakis az
1/10-es nagyságú minta megtekintése után kíván szolgálni. A szobor árával kapcso-

latos tárgyalások megejtésére és a minta megtekintésére a Szoborbizottság 21. számú
határozata éhelmében Boromisza Jánost, Tóth Lajost és Ormos Kálmánt küldik a
fővárosba. A "kiruccanásról" jegyz őkönyv készül, a jegyzőkönyv igen kedvező megállapításai alpján pedig szerz ődés. Eredeti példányát a zentai Levéltár őrzi. Jelentősebb
részeinek közreadását kár lenne kihagyni e tanulmányból.
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Róna József ćs a Szobor bizottság kőzöd szerz ődčs első oldala
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) )É4 egvrésa•8l a zrntai
" SZERZО

S7rnovai L'ugeni herczeg , ;ohorbizoltsиg és

nrиsrészt Rum Jcizscf szobrasz írr köz űt! az

аlulúгrtl napon é.s helyen

(13p.189Г.s;ept. l9. -13.1.) a krivetkez ű feltételek mellett jön létre:

1. .4 zentai Savov аi Eugeim herceg szohorhizollsбg megbizza Rona József szobrиsz urat, hogv az бltala henrutatott ѕ írgv a nrüvé.szeti bizotLs иg, nіiпt (? Sгohorhгzottsбg бltal elfogadott szobortervezet a/apjбn Sаvovаi Eugen hertzig /ov аsszobrбt
elészltse és Zenta vбrosбban, a bizottsбg б ltal kijelölt hetven felиllltsa.

1. R бnа József írr ezen rneghtzиst elfogadva kötelezi nmg бt a lovasszobrot a be nin tabu és јб vбhаgvott tervezet al пpjón teljes nuwészi amhicioval elkészite іі i olvképen, hogy az emlékszobor 189' évi Septernhcr 10-én Zerrt иra a kijelölt helyen felиllithа tó, illetve leleplezhet ő legyen.

‚1 lovasszohor akképen készitend ű, hogy a j(Sаlаk і аgаssбgа, beleértve lovat
és lovast a plvntével egvtitt 4,5 méter magas legvemn. A talapzat m аgassбg а 5 ,5 mé-

ter, írgvhogv az egész szobor m аgаssбgа a jöldczinétől szбmli ve 10 méter legven...
Rona József úr kötelezi nr пgп t, hogy a lovas alakot, a lovat és a lalpa;aton
lev б két donrhormíívet bronzha önteti, a talap;at lii; s az azon alknln► аzn,іdó két
nrellékalаk, czínrerek é.s• egyéb ornаinenlбlis részek ktviteléhez pedig patvi vagy lharas;ti keménvkövet alkalmaz.

.4 jent КCiriilirt enіlékszob оrnak бra szerz ődő felek között 138 000 frt, azaz
Ggvsz бzh аrminc•іі volc•ezer ji•t o. é. иliаpittаtik nreg, mely бrért Rune József úr kötelezz
magбt az аiаpozиsi, a tervezési, a mint иzбsi, a bronzöntési és a kőfaragó nіиmk иlatokat olvképe іі elkészíteni, hogy a fenti Osszege іі jélül a szohorbizоttsбggnl szenrhern
.emminenni tov бhhi igényt, nem t бnraszthat. Egvultal kötelezi nmg бt Roma •lбzsef w г
a szobrot re ііdeltetési helvé іі hiбnv nélki l teljesen elkészitltern feh/litani... "

A szerződés a továbbiakban meghatározza a fenti összeg kifizetési módját. Mivel
a dolog anyagi, "kemémebb" oldaláról a következ ő fejezetben bővebben is lesz szó,
egyelőre csak annyit, hogy a szobor árát négy egyel őre részletben folyósítja majd a
megrendel ő a remélt ćs tervezett, folyamatosan begy űlő pénzből.
-

A mindent eldönt ő anyagiak

A szobor formája meghatározva, a szobrászm űvész kiválasztva, már "csak" a
pénzt kell el őteremteni a nagy terv megvalósításához. És ez a dolog rázósabb része.
Összetettségér ől, bonyolultságáról a Szoborbizottság gazdag levelezési anyaga és soksok számla tа núskodik. Mint már hangsúlyoztuk, a nem jelentéktelen összeget sorsjegy által, bálak, rendezvények bevételéb ől, esetleg közakadozásból, önkéntes adományokból kívánták összegy űjteni oly módon, hogy a városi kass -zйt ne terhelje semmiféle költség. A Bizottság komolyan hitt az anyagiak megteremtésének lehet őségében, minden erejét megfeszítve kilincselt, írt, könyörgött, kért. Ebb ől a szempontból
vád nem érheti. Utólag azonban elmarasztalhatjuk naivságáért, tájékozatlanságáért.
Lelkesedése, hazafias érreime, buzgósága elvakította, figyelmét csak arra a szeptember
I l-re összpontosította, amikor majd lehull a lepel a nagy m űről a csata színhelyén.
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1896 augusztus 15-i dátummal "alázatos folyamodvány" megy Nagyméltóságú dr
Lukács László mkir. Belügyminiszter Úrhoz Budapestre, amelyben a Bizottság részletesen megindokolja óhaját és kér "kдzhаsznír czélrа 300.000 forint összeg erejéig
egy adóköteles, de játékdijnre П tes kisaгsolásra vonаtknzó eпgedélvt...és a folvó évi

September 11-én lebonyolítandó 4000 (larab egy koronás hetétű jálékdy - és аdórrentes ingóság kisorsolását engedélyezni. "

A felhők ekkor kezdenek gyülekezni: a pénzügyminiszter 64.720 sz. alatt kelt válaszában csupán 4000 darab 50 krajcáros sorsjeggyel ta гtandó tárgysorsjátékot engedélyez, a 300 000 forintos sorsjáték lebonyolítása viszont csak törvény útján érhet ő
el, ez pedig hosszú id őt venne igénybe. A kezdeményezők ismét a pénzügyminiszterhez fordulnak, ezúttal 500 000 forintos ingóság kisorsolásának engedélyezése iránt,
mely által "vé/jitk a /étesitend ő nna költségeinek egy részét biztosítani, melynek engedélvezésétől Јigg nrostnrár az egész kérdés, mely a kivitel stádi іnnáhan d61,1 e di-

gába, ha Nаgyn нi>ltóságod kegyes pártfogásába nenr méltóztatná a törléneti nevezetességű ügyet ".

A 69.195 sz. pénzügyminiszteri "magas rendelet" 200 000 darab 1 forintos vagy
400 000 darab 50 krajcár tárgysorsjátékot engedélyez. Boromiszáék kezdik belátni,
hogy több engedményre aligha számíthatnak, így kérnek, ami még kérhet ő : "n fe/állítаndó szobor építése költsége m аga 138.000 ft összeget vesz igé м vhe, melynek
összegуűjtése nzajdnenr ember fölötli feladatot ró az alulirt bizottságra, akik nehéz
feladatuk közepette mély tisztelettel fordulunk nagv іnéltóságоd kegyes szimie elé, alázatosan esedezvén: Kegveskeajék a nemes czéb га való tekintettel az alulírt hLotlság
egyszer ű, ajánlott és pénzes leveleire a рa гtóntentességet, a bizottság elnöke,
Boronrisza János és jegyz ője: Ormos Kálmán részére pedig a fővárossal szükségessé
vált gyakori érretkezés könvnyiti>se és költségeinek n гegtпkпritása czéljábol a folyó
és az 1897. évre érvé иyes szabad vasíni jegyeket engedélvezm іi. Mely tiszteletleljes
kérelmünk után maradunk Nagvné/tóságodnak alázatos szolgái. "

Miközben a tárgysorsjáték engedélyezése és lebonyolítási módja körül folyik a
levelezés, azért csordogál innen-onnan egy kis pénz a Bizottság betétkönyvére a
Zentai Általános Takarékpénztárba. Érkeznek önkéntes adományok (els ők között pl. a
zentai Heszler és Társa cégt ől 100 Ft).
Elég szép bevétellel dicsekedhetnek a szervez ők a szept. 11-i hangverseny után
is: 713 Ft 44 kr, de a kiadások 613 Fr 84 kr-t fel is emésztettek. Hasonló a helyzet
a bál számadásainál is. Lezajlott tehát a 199. évforduló is. Méltó bevezcl ője vdt a közel
kező, a 200. évforduló rendezvényeinek, amint-mint már tudjuk - a tervezett szoborleleplezés tett volna teljessé. A Zentai Közlörnv 1896. szept. 13-i száma szinte egész
terjedelmét az ünnepségek leírásának szenteli. Címoldali cikkét így kezdi: "I бrosгmk
közönsége évek óta sem ülte nieg oly kiváló módon szept. 11 é1, hint ez évben, minek oka részben a milleniunri esztendő, részbegy azon ііagvszabásur mozgalom, mely
Eugen fővezér szobrának a jövő évben leerndő fölállilására iгбп yuy. "Közli az ürme- .
pi beszédet (Szánts Bertalan tartotta), dicsérő szavakkal részletezi a hangverseny
eseményeit. A beszárnroló záró része pedig igy hangzik: "Halvány és héz пgos
tudositásunk is tапuságot tesz arról, hogy az Eugen szobor fölállítására i~ ditott
-
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nrozgalorn e/síi lépése is nіиr a legszereііcsésehbnek nrondh аtб. Eltekintve a minden
ГΡziben sikerült szeptember 11-i ünnepségékt ől, az abban közrennik ćidдt! nнr.'vé zi
nаgvsиgok és kr k lelkes rés. -véte kivívta czilnnk sz бn ~ бrа az orszбg figvehnét mit
ha jónаk és helyesnek bizonyult rendezéssel siker/rl mindvégig éhien tartaniuik, biztosan renіélhcljük, hogy 189?. szcpleher I1-én állni fog f őtertinkörn Eugen fűvezir
szobra s hirdetni fogja a hálás иt бkurnаk nenr-eti életrrnk világra szóló esenrénvét
zentпi diadalt. "

‚7

De szálljunk vissza a földre. Érkeznek a kijózanító jelek: a környékbeli bankok
sorra visszautasítják a nyeremén уј ték ügyeinek vállalását. csak a budapesti Kereskcdelmi Bank mutat némi érdekl ődést a dolog iránt. A szen-ez ők elbizonytalanodnak.
A művésszel kötött szerz ődést a következőképpen módosítják: ' zrrcmt, hogy a
138.000 fi l vбllalati c r ténvleg be ji g folyni a szerz бdű brzottsбg szavatossбgоt
meni vállпl és a szerződésnek ilv értelnréhe п v аló n ~ аgvаrбzatбt el nem fogadhatja,
a fizetési kötelezettségét pedig akként értelmezi, hogy a ténvleg hcfirlvandcí lisszegeket fogja a vállalati ár lehaj/ибha бtszolg б/tаtni, és pedig az e.edékesség idejében
amennvrben a szükséges Összegekkel rendelkezni fog, ha pedig a fizetési kötelezeltség teljesítésére az esedékességek idej ćhen kell ő összeg he nenr fcr/vt ' ln а, müdeiikor a rendelkezésre álló Összegeket fogja vб /Іаlkozó n і :i"észnek бtszolgбltatni, saját
kezelése alatt Ezer forintn бl Inhbet nem tаrthahvrn vissza. "

Az 1896-os év hátralev ő részében nem történik jclent őscbb I ćpés a dolgok el ősegítése érdekében. Megvan a hatósági engedély 200 000 darab egyforintos vagy 400
000 darab 50 krajcár sorsjegy kibocsátásához, mely a szobor költségeinek egy részét
hivatott fedezni. De ebb ől sokára lesz pénz. Róna József viszont már elkészült a
gipszmintával, ćs egyre másra kénvényezi az esedékes els ő részlet ki гzetćsét. A válasz csak ennyi: "tudпmás иl vétetve, a kiutai бs irónt akkor Jog rendelkezés tétem, ha
megJelelő pénzösszeg h%/vik."Hogy az ügy még bonyolultabb legyen, "a sonsjб lék
-

sorsjegyei a jótékony Izéli б /lami sarsјálékra valб tekú гtetlel csupán 1897. é v január hó elseje utón hozható forgalomba. " Tehát bármennyire is sürget az id ő, pénz-

szerzés szempontjából nincs mit tenni. Hogy mégis történjen valami. Boromisza engedélyt kéményez a sorsjegyek osztrák területen való árusításához, ćs igyekszik a játék portómentességét kieszközölni. November végén ajánlat érkezik a bécsi A. Molling bankháztól a sorsiáték lebonyolítása tárgyában. Róna József egyet ćrtćsćvel a Bizottság a sorsjáték kezelését ćs vezet ćsćt a fenti cégre ruház..za át. Ett ő l kezdve a
szobrász a változatosság kedvéért Bécsbe is címezi pénzkér ő leveleit, de a válasz jó
ideig "majd a portómentesség elnverése trt бn. "Csakhogy a Bizottság nini adja fel, a
remény további lépésekre készteti. December 19-én Boromisza besz б molót fogalmaz
a vármegyei főispánnak a Bizottság eddigi ténykedésér ől és intćzkedćsciről, melyben
többek közölt így nyilatkozik; "a sorsjб lékhól 10 000 frt ősszegre szбnríthat a bizottsбg, a hiиnyz б összeget pedig közadakozós 6ijmn reméli összegv űjlhctбnek...a szobor-

ürü kivitele technikailag hizlosiIva van, az anyagiak iránt pedig, tekintve a sajtó
kedvez ő hangulatбt, nincs 0k aggбdalonrra "

Az év utolsó napján a Bizottság négy új taggal "egészíti ki magát" (Rezsny Aurél, Szárics Bertalan, Vuics János ćs Braun Izsó urakkal), ćs így "megerősödve" még
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mindig reménykedve lép át az ominózus 1897-es évbe. Az új év jól is kezd ődik: a
zentai Casino vígalmi bizottsága tombolával összekötött bálat szervez az Eugenszobor javára, mely 257 Ft 80 krajcárt hoz, majd megérkezik a "magas rendelet",
mely engedélyezi a tárgysorsjáték jegyeinek a birodalmi tanácsban képviselt ki гályságok és ta гtományok területén történ ő áruba bocsátását. A következ ő hivatalos írás
viszont lesújtó: a kereskedelemügyi miniszter 79745 és a pénzügyminiszter 99505
számú "magas intézvényeikkel" a portómentességet ćs az újabb tárgysorsjáték iránti
kérelmeket elutasítják. A szcrvcz ők nem nyugszanak bele: "Ezen kéгvérnvek iііegirjitиsиvа l az еhпC sig nieghizaiik.. "

Róna egyre elkeseredettebben és rámen ősebben követeli régóta esedékes já гandóságál: "Ali ilihm aunigv is mindent elkövetünk, hogv a dolgon lendits• nk, aniennyin

lehet, (le a legjobb esetben is elhirхódik minden. LYs ćísor•bmі pedig mégis аzora
kellene leni, hogy rajton? v аІаnriképen segilsenek, phne ha a sorsjegyeket csak
fehruгΡn• bóhnn hocsпjtjпk ki, ab.solute пenr tudom, addig is nri tevíi legyek. hiszen
mostari az volna szirkséges, hogy А lіlling iiekenr az 5000 fi•tot a po гlónіепtesség
megаdиsа d/ li fizesse ki, teh и t azoinal. Aler•t én eddig 14 000 fr•tot adta,,, ki és
teljesen ki vagyok merülve, i gv nu г пenr tudok tovc hh. Talon csak lesz r и valami
irt és mód, hogy rlfollingot erre rй leltetne venni... ha nemi, akkor ignz ип kuntele
vagyok n нrnkиsаinrat elküldeni. Arra elvigr•e neimi leheltem felkészithve, hogy a bizottsиg a hónap ► nи hиn sem lesz azon helyzetben, hogy p(irez еr forintot bосSиSS оn rendelkezésemre. "

Róna személvesen is elmegy Bécsbe pénzért könyörögni, de nini kap semmit.
A zentaiak иjbóli kćrvćnyezésćre a Molling cég 2500 forintot ad Rónának, de a
művész hamarosan sürgeti a további részletek kifizetését: "Óгiиsi kiadd a ИΡі voltak. a
legnagyobb pénzzw аrhаП vagyok г ú г. "Érúttal 200 forintot utalványoznak ki neki a
Magyar Les тtámítoló és Pénzуáltó Banktól az oda befolyt önkéntes adományokból.
Dícséretet azonban kap eleget: a bécsi M űvészeti Akadémia tanára, Zumbusch
Gáspár és a magyar fővárosi m űkritikusokból alakított m űbíráló bizottság elismerően
szól hosszú besz< molójában a megtekintett gipszmintáról: 'Rбпп Jб se/ Jeпп
íier•czege minden tekinti then srkerirlt nrü, mely a nnиvészeli tökéletesség szemponijп -

bиl véve a legmagasabb igénvekel is kielégilheli....rninden esetre hizonvos az, hogy
a vбгosиak, melyben elhelvezendrk, kiv и h disze é.s m ű vészeti nevezetessége lesz, melvet senki .sem fog nizni a nélkr.i І, hogy léleke ііrclíf hatбsб t ne érezné... Mini tartaliii, nnint m ű vészeti kivitel tekintetéhen egvпrпnt ki/igиstalаn... "

A pesti hírlapok is elismeréssel szólnak Róna József legújabb alkotásáról,
"mellyel becsületet szerzett a magyar képz őművészet számá гa."
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A csőd
A botrány már a leveg őben lóg. Rezsny Aurél, utólag beválasztott bizottsági tag
még idejében kiszáll a buliból illetve bele se I ćp, mondván
a bizottság erkölcsi
,

: "...

és ar?vagi felelг sséget válhlt, хzóvа l a leg/bnto.ahb clolgokal nіиr• víglegezte s igy

irtólagos beválasztásom folvtán nini igen vau alkalmam m_ ügy érdekében érdemleges tevékenvségel kifejteni..."

Zenta város képvisel ő-testülete 1897.március 6-án tartott gy űlésén Matkovits József városi képvisel ő felteszi a kérdést: "Igaz-e a városhаn szállingózó hír, hogy az
Eugen szoh оrbizottság az Eugen szobor elkészítésé г niegremlelle?"

A város érdekeit megóvandó kérdi, hogy terheli-e a várost valami anyagi гelelősség, s lesz-e a városnak c körül valami kiadása. Az elnökl ő polgármester, Boromisza
János ismćtcltcn elmondja, hogy "a jélállíla ііi szándékolt Eugen szobor és a
kibocхájtandó sorsjegvek után a várost senrnri néven ііevezend е anyagi felettiség
neru terheli, ahhoz egy krajczárral sin► fog hozzá járulni, mert az t б sadalmi ínon
jog !élre hozatni."

Matkovits erélyes tiltakozása ellenére, "hogy az Eugen szobor érdeméhen a városi

közgy űlés hárimily naiv részt vegyen" fclhívatik a polgármester, hogy a következ ő

képvisel ő gyűlésre kćszitsen egy besrt~ molót a Szoborbizottság eddigi munkájáról.
A kérdésről tehát még egyszer (és utoljára!) tárgyal a városi képvisel ő-testület.
Az 1897.április 10-i jegyz őkönyv néhány, részünkre érdekes mondata így hangzik:
"4 bizottság mmdiii kérdésben a maga nevében és a maga felelősségére jár el,
a szenzбdést a і,rаga nevében k~iKitte meg és a sorsjegy с'oncess 5 i.c az nevére

szól, lehál a város az egén dolgon kívül áll. Az ekiadottak szerint a szobrász a
m űvet a saját rizikójára készíti el és az iránt senkiltil garaпtiál :7en: kívánt, tehát
a kérdés anyagi része tekintetében legf$hh ér(lekelbпіk a szobrász tekintend ő, a kivel a bizottság mindenben egvetCrlve, s őt fontosabb esetekben egyenesen az ő
kivánsága szerint fб•t cl... nehogy a imai гá ► gvа /ássа l valami k<itelezettség lіá ► •іdjoіі a

várisi pénztárra, sőt kiakarja ker•irlпi nіég rnviak látszatát is, hogy a képviselő testiilet há►•,нi néven nevezend ő conectirsha volna a szobor bizottság és annak munkálkodásrrvnl rrndíhványozza, hogy a imai napra tárgyalásra kilűzйtt szobor ügy a liapircndrSl vétessék le s ezért ellenzi im бg azt is, hogy a szoho ►•ügy bár nri alakban
is, a gazdasági bizottsághoz áttétessék szám пljoп el a bizottság, s tegyen jele іtésг
annak akinek tetszik!... Ezen határozat ugv a bizottság elnökével, valamint a szobor
vállalkozójával tr і lіnіás és mihez tartás végett Кйzöltelni hatгΡn•oztatott. "

Ez egyenes ćs érthető beszéd, de ha jól emlékszünk, ugyanez a gy űlés fogadta cl
Boromisza kezdcménycz ő ajánlatát és nevezte ki nem egészen egy évvel ezel őtt a
Szoborbizottságot!
Áprilisban "szélnek eresztik" a közadak оzás gyűjtőíveket is. Savoyai h őstetteinek
és érdemcinek ecsetelése után ílv szavakkal buzdítják a népet pénzgyvjtésre:
".4 nagy hadvezet ő hatalmas lovas szobra Róna József zseniális szobr бsz нnk nrtternréhen készen áll és reivid hó пapok kérdése, hogy a nni vбszi kézzel megformált

anyag századokkal daczoló, t йііdoklб érez-alakot öltsön.
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A di аdаlm уs zentai titközet kétszáz аdos é"fordulóján - 1897 szeptember I1-én akarjuk fölállítаni...Zenta város főterés, a hajdarai véгáztatott hпrcztпezőn, a hol
minden talpalatnyi rög a nagy hadvezet б elszántságát, dicsőségét hirdeti.
Hogy a remek szobormíí költségei az ünneplés határnapjáig fedezve legyenek:
tisztelettel és bizalonnmal fordul u nk a nnagvar nemzet áldozatkészségéhez. Adakozásr а
szólitjuk fel mindazokat, a kik ismerik a magyar történetnek azt a fényes lapját, a
melyen a Savovai Jen ő neve tti іі dököl; a kik tudják és érzik, hogy a zentai nagy

miap az egész magyar nemzet hasznára és dics őségére vált; s akik abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy aranvaikkal vagy filléreikkel mimiden igazi nagyság,
iiiinden igazi nagy tett emlékének a megörökítésében közrem űködhetnek..."
Róna jelentése szerint szétküldtek 7500 német és 10 000 darab magyar nyelv ű
g}vjtő ívet, de május végéig mindössze 120 darab érkezik vissza átlag 40-50 forint
adománnyal. Ebb ől 451 forint a nyomdaköltség. Rón а innen kap alkalmanként 100200 forintot. Az adományok a legkülönböz őbb körökből és helyekről érkeznek: katonai alakulatoktól, városi házipénztárakból, egyénekt ől Budapestről, Bécsből, Pozsonyból,
Temesvárról, Triesztbő l, Zomborból, Losoncról stb.,stb. A lista igencsak tarka, de a
hozzá fűzött remények tekintetében nagyon szürke, vérszegény.
A vég

A Szoborbizottság utolsó fellelhet ő jegyzőkönyvi bejegyzése (90.sz.) 1897, május
12 i dátummal zárja a ftizetet. (Találtam ugyan egy számlát új jegyz őkönyv vásárlásáról, de sajnos, maga a jegyző kön}w II. kötete nincs meg a zentai Levéltárban). Így
ezen a vonalon nem kísérhetjük tovább az eseményeket. Az imént említett utolsó
jegyző könyvi bejegyzésben a bizottság indítványoz.za, forduljanak segítségért a "Császári yés
Klrál
i "
főher•czegek
és főher•czeg
~ ok ó fe/ségeikhez...azza/
a hórlolntteljes
könyörgéssel, hogy hazafias vállalkozásában legmagasabb kegyével és tán іogatásávаl
boldogítani méltóztassék "
Innentől a szervezők levelezési anyaga is nagyon hiányos. Egy-két számla apróbb
bevételekrő l és kiadásokról, egy meghívó a bizottság összejövetelére június hó 18-ra
(elhalasztva 22-re - addig talán még történhet valami! -),melynek 2. napirendi pontja
már sejteti az ügy végkifejletét - a szobor leleplezésének az anyagi rész megoldatlansága indokából való elhalasztása -,valamint Róna levele egy utolsó szalmaszálról: "a bécsi Staatslotterie hírzása e hó 10-éra lesz. E sorsjáték jövedelme különböz ő
czélokra elosztásra jut. Folyamodni kellene tehát rögtön az osztrák pé пzirgyminiszterhez, hogy a jövedelemb ől juttassanak egy rész[ a szobor alapnak."
Postafordultával érkezik a Szoborbizottság iratgy űjteményének utolsó darabja, a
szobrász kiigazítása, miszerint az ajánlott sorsjáték jövedelme csakis jótékony célokra
fordítható, így tehát nem adhatnak szoborra.
Szorul a hurok. Sajnos, az ügy kulminációs fázisáról, a szobor további sorsáról, a
200. évforduló szobor nélküli megünneplésér ől csak közvetve, utólagos beszámolók,
leírások útján értesülhetünk. Jó szolgálatot tesz e tekintetben Róna életrajza, mely
Egy magyar m űvész élete címen jelent meg a szerz ő kiadásában Budapesten 1929-
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ben. A budapesti Széchényi Könyvtárban jutottam hozzá. A szobrísz leírja benne
esetét a zentaiakkal az els ő la/álkor% tót a szobor elk ćszültć ig. Számunkra már nem
is meglepő, hogy a m űvészi munka bcn ІLrtatásától sokkal jelent ő sebb rész jut az ügy
anyagi oldalának ismertetésérc. Már a munka elvállalása "attól függ, mennyit fizetnek
a zcntaiak. Egy lovasszoborra nem adhatnak kis pénzt." Néhány oldallal odébb: "Mivel a bizottságtól nem kaptam el őleget, minden megtakarított pénzemet hefektetlem
a mmnkáfimh а .c аdcísságot is csinált аnr. "Bízva az ügy sikerében ugyanis telket

rol ház és m űterem ćpítćsćhcz. 'A

vásá-

falakat nyár h йхiák is fel, orrikor fc ➢ГΡt a nagy

krach. A sorsolás credménve alig a гi:edrésél tette ki a szobor k ~5ltségének. Ezt
ingvari megkaptam, öle a szoborra felvett kölСSöl7)ket sem: tudta": helőle kifizetni. A
hi:oiiság Zenta vlгosáho: fordult, de a: hallani sem akart az i gугй1. - .1 fiért non:
fordullak akkor hozzá, amikor a nreghi:ást аdták! Egyék csak meg a fй:ifriketl... 11
megyéhez /đrdull a hizо ttság, ott kinevették őket A kormйіwho: is elmentek, ott azt

nііndhották, elég gazdag a v' rгОs, fizes•. еіі a:! A: egésз szohor-ügv kezdeti nevetséges
lenni, de rcm: nizve annál tragikusabb lett. Kéiségbeesctten várhm гΡ.. Amrellett más
nінnkпm sem igen akadt... - Мirrіáп a szobor elkés_ йlГΡ - azt remi a hi:otlsгíg - legcél-

szerühb volna felállíiani. A leleplc:ése іі a király is megjelenne ѕ a :entaiak
еlszégyelnék magukat s végril mégis ki/i et ііék... -Egy »smarnk - nrnndottan: bossarsml. -Sem a b гomіzün пΡ'i, .remi n k őfaragó nem adná ki a szobrot pén: nélkül. Aztá іn
nincs is penenr a s:ohor clscгíllitrrsпnпk .c felállításinuk költ.cégeire. Es harmadszor,
frtvülök a:

egé.sc bi:oitcпgгп, a polgármreslerre s нa egész Zenta városárн ! Ezek

mind svindlerek, csalók. Es ha felállitmnánr a szohror»ai, a sóhivatalhoz sza/adhatnék
a péп:emért! Olyan nincs /... A: csellel sokat foglalkoztak a: ијѕ gok s mindenki fel
volt háborodvа .... A bisotiság azomibari nagy dologra határosa el magát. Írt egy
szip f ыvamodvánvi a királvho: s támr оgн tását kérték...tiöaben kiállítotim н núívenret
a мűcsгΡm•nokham і (1899. - BJ.)...Tudtm", hogy a király minden évhon megtekinti a kiállitási. A:t remélnem, hogy numkám tels_eni fog neki s• talán iclfe.cíleni fbgja a
zeniaiak kivánságát. A király azonban ez гΡíital kivételesen ііenr fölt s nunden re-

továbbiakban Róna leírja, hogyan látta meg
Hauszmann Alajos, a királyi palota ćpítćsze a szobrot, hogy az ő javaslatára a király.
I. Ferenc József meg is vásárolta az emlékm ű vet, Róna szerint ezekkel a szavakkal:

mréпvségemі kmгha veszett..." A

-Frn megveszi,,: a: enrlékmüvet...di magamnak. К a enlaiak rni:hetik a dolgukat.
A fukarok!... Es ígv korír/l emlék,nüvcr н a vár elé, a világ egyik legszebb he/vére...
a vételöss:eg valamivel kevesebb volt, mrint a: eredeti. .1 zentaiaknak viss afizelienr
a: előlegei... "

Szobor nélkül

A szobor tehát id őre elkészült, ćs 1900-ban a budai Várban fel is állítják.
Így töгtćnt meg, hogy a csata 200. évfordulóját emlékm ű nélkül ünnepelte Zenta.
A szigeten azét volt népünnep. este a városban táncvigalom. "Ezek јl vedelnél a
zentai gv& ći emléksaohránнk fwfia sánták, nyelvet a föv ő tavasszal állítпnпk fel ".
(Ismeretlen eredet ű újságcikk - kivágás a zentai Múzeumban). Remény tehát még
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mindig van. Ezért sikerülhettek jól az tinnepség rendezvényei a szoborbotrány ellenére is . A zentai Gymnazium 1897-1898 tanévi Értesít ője is említést tesz a nagy
eseményről;
"Szeptember 11-én a zentai csata 200. é ► fđrduІóját tinne>pelttik a csata színhelvéіі Érdujhelvi Аkn уhért pléháііo.s wr áltа / tartott isteni tiszteletben és s,-e, і theszédbe,і való részvétellel. Ezt kivette Vé zi Jdzsef driak, a Bordapesti Napló j őszerkes.-tőjének en ј lékheszéde s• лlohіdr L lncze iparossegédnek szavalata (Snvov П i Jenő, Abrdnvi Euі iltűl), miket a tani'ld ifu% .dg és taiim•i kar tagjai szintén végig hallgattak. "

A következő , 1898-as évben viszont nagy csend ül a városon a csata évfordulóján. Dudás Andor gyűjteményében is csak egyetlen mondat szerénykedik err ől: 'A
zentai csata emlékét ebben az évben neur iinnepellék meg. "

Annál hangosabbak az újságok ! Jó témát nyújtott a szobor körüli botrány a következő évekre is. A Zentai Híradó 1901. szeptember 22-i sz<4mában Az Eugen szobor regénye cím alatt reményvesztett, gúnyolódó cikk jelenik meg;
"Képes levelez őlapok, sorsjegvek, hangverscrwek és gvüjidívek segíts•égével teli
kürtöltök a világot, hogy végre-valah игa mi zentaiak is egy nagy, érdemes dolgot
m јveltünk, nyélbe ütütttir іk egy szobrot, egy remek alktotdst.
llosszd évszázadok óta az elsó érdeme. cselekedet, a mir ől tudomást vett az orszdg és• tudomást vett a nagy világ is... Es ir e, annyi kapkodás utdli az Eugen
szobor, mint a töhb г testvér zentai alkotás - a tervszerii/len.ség, jéjetlenség és pкrrtоskoddsok ősi talajában nrcg/eneklett, elkallddott és önikre eltünt a zentai ldthatdrrdl.
A budai kirdlvi várpalota udvarán fog/a /hirdetni a _entaiak szobra a magvar szobrászat dicsőségét és egvrdгΡ jüleg a zentai tdrsadalom lehetetlenségét йѕ a
hárgvusdgig men ő nemt дгд' гinгségi t...:1 nri kezünkben a legszebb alkotás is eltorzul,
a legnemesebb eszme is elfajul... Utolsó ereklyénket, a legdráháhh kinc.tinkel, - n törtéііcluri endékel is elkótv пvctvéltrrk... Hol vannak a városnak nemesen, önzeilcntd és
okosan gondolkodó polgárai, a kik e szoborhun nemcsak egy drága va.tiimeget ldttnk, - hanem e szobor kapcsán Zenta város fejl ődéséről és јöv ćijéről is gondolkoztak? Ki hirdette tántorítatlanul e szobornak els ő sorban Zentdt érdekl ő óriási fon-

tosságát? Ki cselekedett már önзetlenü! valami nagyot e szerencsétlen város
érdekéhen?... Visszafelé megviink az egész vonalon. A várn іеgvének jdl tejelő jejd.s

tehenei vagyunk, de abban a meggv г zдdéshen élünk és élt űnk a mai napig, hogy a
szobor révén ő Felsége, a magvarok legigazsdgosabh krrdlva, visszaállította volna
régi tйгv>іі ves és az idők jiэlvamán elkallódott jogunkat, az önálló tč гvvénvh а tdsdgi
jogot. Ez lett volna ő felsége legn гéltóhb ajándéka Zenta város részérc mért a kedves figyelemért, hogy Zenta város szobrot emelt, a k йzйѕ hadsereg dicső emlékű

hadvezérének...(Lám, Iám ! Még mondja valaki , hogy egy jelentéktelen kis szobor tör-

ténetének szйntunk ennyi helyet és id őt !? Hiszen Zenta város további fejl ődését hivatott meghatározni! - B.I.) Elt űnt a s•.-oborhizottsdg, elti гntek a sorsjгΡ>gvek és a
hangverseny jüvedelnrek, nniarad a régi, reménytelen, bizonytalan dilapot, a legsötétebb jöv ő. Az Eugen szobor he/vén, majd a jöv ő nc>nrsedék szobrot fog emelni, de
veri a törдКvегд diadalmas Eugen herczegnek - egy hatalmas lovas szobrot, hanem
egy idomtalan lomha, nagy tengeri rákot - nekiink, a mi enrlékiink tiszteletére és ez
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jelképezni fogja a arai zentai társаdаlonr tehetetlenségét és rákszerű hаlаdását a
fejlődés utján... "

A szobor-botrány még évekig foglalkoztatja a közvéleményt. A zentai Szabad
1901.szeptember 22-i számában, a címoldalon napvilágot lát egy né уnelen nyílt
levél Olvassa a kir. ügyész úr'? Legyen világosság! címen. Követeli, hogy "і riutáп a
jog, törvény és igazság korsza Кбbmі élünk", indítson a királyi ügyész vizsgálatot,
meri "itt nálunk és az egész országb гΡm rengeteg pénz gv űlhetett be és a szobor
még sepr került ide hozzánk. Beszélnek sikk аsztásról, csаlásгól és az Isten tudja, Sri
mindenről, de nem tesz senki lépést arra n бzve, hogy a törvény rendes írtjan gyírjtsák fel e homályos ügy nregvilágitásma a fáklyákat."
Az újság következő számában olvashatjuk Boromisza János ügyvédnek, a Szoborbizottság elnökének éles hangú és rendreutasító válaszát, melynek lényege "...nii ~ t a
bizottság elnöke, de bármelyik m űködő tagja is bármikor és bár-kinek kiket ezen
szobor ügv érdekel, felvilágositást adott. -Ekként állván a dolog, a czikkiró rengeteg pénzláto іnúrnya hazafras aggodalmát eloszlatjuk, ha nem húvik czikkévii a sajtó
kuliszszái піögé, hanem nevével benruiatkozik és bizonyitékot szolgál állitásai гa...Azt
egyébként megigézem, nem ugyan czikkú•cí sajtóbeli figyelmeztetésére, hanem kötelességem tudatában, hogy a szobor-bizottság müködésének eredmé пyél, amint arrbl n
felsőhatóságoktól a hпtározпt leéгkeхik - a községnek henrrrtatonr. мég egyet; a szobor
felállitásához Zenta város mint erkölcsr tesuilet egy ji1lérrel sem járult hozzá. "
Többet tudunk meg a zentai Igazmondás 1903.szeptember 4-i számából, feltéve.
hogy szerkeszt ői célkitűzése hű a címéhez: "Annak kijelentése mellett, hogy az elszámolt összegek jelzésénél koronák helyett forintok lettek h пsználvп, megemlitjük, hogy
az elszámolás körüli visszaéléseket nem a szobor-bizottság követte el, hanem a sorsjegyeket kibocsájtó Molling bécsi bankház...(Itt egy hosszú kimutatás következik a
bevételekről és kiadásokról - B.1.).._9 bankház ezen elszámolása aszó szoros értelmében véve felületes, meghízhatatlan, teljesen igazolatlan, mivel nincsen okmánvolva,
felt űnően óriási összegek szerepelnek benne, minek végeredménye az lett, hogy a
sorsjegyekért á 11 i t ó l a g bevett 102945 fr i 22 kr összegb őГΡ a valódi czélra 656 7
frt 41 kr jutott. Ezen elszámolás erkölcsi érékéhez fcil гisleges lennie további
conunentárt fizni!... Minthogy pedig a bizottság anyagi felel ősséget nemi vállalt a
szobor árának fedezésér-e, csupán a gyűjtés-t vállпlta magár-a, pénzbeli kötelezettség
Sajtó

:

nem is terheli a bizottságot... "

És hogy írásom tarkítsam, az eddigi történelmi, gazdasági, jogi megvilágosítások
után hadd szolgáljak egy kis politikai "buktatóval" is: "Іvlidőn szerződés kötése napirenden volt a m űvész urat, ugy Vészi . Јбzsef urat is az a ivagy remény támogatta,
hogy a sorsjиtékból 35 - 50.000 frt tiszta bevételi eredmény lenne, a többi összeg
magyarországi és az osztrák monarchiai adományokból fog hefolyni, amellett biztosította a bizottságot, hogy a posta porló és sorsjátéki illeték elengedtetését biztosan
keresztül viszi. Ezen fina пclrozás meglehet ősen biztos reményeket is nyújtott, azonban
épen azon idők folyama alatt a ►%észi József ín' szerkesztése alatt lev ő Budapesti
Napló,az akkori kornrányeln ~ik politikáját és személvét álladóan és naponta erős
tиmadásokkal illette, s ez oknál fogva a legvalószín űbb az, hogy egy lapszerkeszt ő
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бk, а érdekében a biztos renré,іvekkel ina g га vиlkalГΡ frnancú•ozиsа
úrnak v'

e r si-

ii ,,

kerOlheteN, mert a korm иnvelnök јб lndе/atir гá іrogаt's а teljesen elesett... " De nincs
minden veszve, mert az utolsó mondat így hangzik: "Mindezek még пenr szolgпhгпk

ik,'! arra, hogy uj gуijtést ne inditsunk Sávovi Jen ő herczeg azobr'rа, egy uj bizіltsиg иltаl. "
A zentaiak sokáig nem nyugodtak bele, hogy a szobor városuk f őterc helyett a
budai várba került. Miután az emlékm ű köгili botrány hullámai lassan elültek, megkezdődtek a találgatások, reménykedések, mikor ćs hogyan kerülhetne a lovasszobor

eredeti rendeltetési helyére. (Szerény véleményem szerint a sors kegyes volt a szoborhoz! Mi maradt volna bel őle itt a két világégés és a feisz аbadulás után? Annyi,
mint a néhai zentai Szent-Háromság-szoborból: egy morzsányi sem!'?)
Hosszabb szünet után, 1941-ben isn еt napirendre kerül a téma. A Zentai Ufsпg
az évi május 7-i szљн
m ban A Zentai szobor hаzа tér című cikkében Szén Sándor
tollából egy, a szobor történetével foglakozó hosszabb bevezet ő után arról olvashatunk, hogy a mesterm ű csak i d e i g l e n e s elhelyezést nyert az ország f ővárosának
legszebb helyén, ahová annak idején Hunyadi Mátyás szobrát tervezték felállítani.
"Mm-

А9иtvиs hа hhnаk 450. évéhen felmerült az a teng, hogy a zentai .

szobrot... eredeti fe16!!lt иsi he/vén Zenta v иrossиbаn иl1ltstrk fel. Igy 7_enta v иrosа a
tőrök felett aratott nagy zentai csпtпnпk 250 ésfi.)rdulójиt, 1917.szepten іber 11-én
mm г e szép szobor tövéhen Unnepelhetrné...A zentai szobor hazatérését szop 'galnnazó
inozgaloinuiak m пris sok lelkes hive van a jővиrosbаn és Igy reméllІet(i, hogy eiiiiek
a szép ten'nek a kereszi јilvltelél se іІmni seт аkаkиlvozlhаtjа reg... "

Mint tudjuk, a dolgok másként alakultak.. .A fenti írás azonban egy lavínát indított el, ismét az ćrdekl ődćs középpontjába kerül a zentai csata és Eugen herceg, azaz a szobra. Ennek eredménye egy négy гёsљёІ álló, folytatásos írás a Zen ГΡai Ujsбg
1941. december hó 10, 12,14 és I7.számában A Zentai Eugen Szoborbizottsлg, majd
А llért van IЭг'dпn az Eugen szobor címmel.
Mondják, hogy Zenta város fennállása 750. ćvfordulójának ünneplésekor (12161966) ismét felmerillt az ötlet, hogy talán ez a generáció tehetne valamit az ügyben. Írásbeli nyoma ennek nincs, találtam viszont a zentai Levéltárban egy nagyon
érdekes és meglep ő levelet, melyből arra következtetek, hogy "szobrunk" holléte ;nég
mindig és m бsho! is szivilgv• ".A r бckeveiek t иrt karokkal fogadjбk Savoyai Eirgen
szobrát. A Népazahnds бg Ne kertilјдmі vissza c. vitaindltó cikke és a j аnuиr 7-i
szбrnhan kдzдlt érdekes levelek id őszerífié teszik a további hozzósz бlбsokпt is. Itt
van a szobor egvedal ‚néltó lelve Ráckevéi, S а vnvai Eugen Кas!>!ya mellett! A
Duaiapart festбi k~irnvezetéhen részhe п nyár !ielvrehozva бll a vllághirr'í bécsi
Belvedere hírneves épit ője Joh ann lrrkas von 1lildehrandt alkotása. Mellette nagy tб
és ГΡбgas tuség, amit ha a már meglévő ГΡervek szeri пt méltóképen rendbehoznak, a
legpОmpбsnhh hбttere lenne az impoz пns lovasszohornak
Savіvai Eugeii lovasszobrának ldekiv б,іkozásбról érár a nridt évhen a Budapest
c. !il.ydiratbami Losonci :Miklós dr.,a helvheli gi;Ўnіáziaoіі igazgatója és ћnívészettörténet tanára k!%jlette indokait.. .R бna Јбzsef alkotása eredetileg .se діі a Kirпlvr Vбr

szám бra késztilt!..JІelvuirtéііeti vonatkoz бshan viszont valóban nemzeti btiszkeség és
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egyben idegerгfirrgпlnri varтaбerő leiine a 150 éves török rnhsпg пlо! vпkí Ји lв~п6п -

ditпs сlопно tilköz иtét nverő hndve зér lovassobra, egvkori kпs•[élуп теЛеп. Smvov пi
Eugen egvéhként is figvelmet érdenrel, mert korпnпk legjobban nгű velt emberei köaé
tnrtozoll, amit nenr csak a rпckevei kпstély épitéséhe п uregnvilv пnarlt iзlése, de
l"oltairrel és Л %ntcsgrrieuvel vnló levele:ése is bizon Vii. UtOhbi itt 12 пckevér т meg is
lйнogпttn..Jdevпrjuk tehпt a sz obrot, inert 11 t van az igazi heve.. .A szobor itt tпlгrlпп meg nem csak igazi hátterél de vпlódi јеlerтtгiségét!" (Aláírás GKováts Mária,
dr. 1971)

Utószó
igy volt, igaz mese volt. Remélem amellett, hog" helytörténetet kedvel ő (zentai)
olvasóim számára szereztem néhány kellemes percet - annak ellenérc, hogy a leírtak
nem válnak el ődeink dícséretére -, írásommal azt is elérem, hogy a száz év el őtt
történtek a csata Э00.évfordulója ünnepségeit el őkészítő bizottságnak tanulságul szolgálnak. Jelenlegi gazdasági helyzetünket tekintve azonban éppen arra kell
számítanunk. hogy lesznek, akik talán nem is akarnának ünnepelni. Ebben az esetben
viszont végezetül hadd ajánljam a thai szervez ők гigyclmébe a Zentai 1liradó egy
mondatát (1901. szept. 22.):
"Szeptennber 11-e, e nagy rnapnak lörté, іelmi errdéke egy olyon hatalmas t őke,
egy olyan öröksége e v бrosnak, hogy valóban bбrgvuak voh ібrnk, ha nem igvekeznénk e hatalmas tőkét városunk h пsznm•a, fejl ődésére mielőbb érlékesíteni."
Még ha szobor nélkül is!
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()sszcfіrіIаló
1697. szeptember I I-én Savoyai Eugen herceg, olasz sz йnnazású, Franciaországban
született osztrák császári hadvezér dönt ő győrelmet arat II. Musztafa török szultán
hadserege fölött a zentai csatában. E végs ő diadalt követi 1699 januárjában a karlócai békekötés, amely a kereken szzötven éves török uralom megsz űnéséhez. vezet az
akkori Magyarország túlnyomó r ćszćн.
E nagy jelcntősćgű LÖrt Ćііelmi eseményről világszerte számos hosszabb-rövidebb
tanulmány, leírás jelent meg napjainkig.
Ezúttal egy k ćtrćszes könyvet tart kezében az olvasó: kö хreadjuk azokat a korabeli iratokat, amelyeket dr. Barta László szentesi levéltáros tárt fel spanyolországi
kutatásai során a zentai csatával kapcsolatban; Balassv Ildikó zentai levéltáros pedig
összefoglalja hiteles dokumentumok fclhasználásával annak a gvönvIr ű lovasszobornak a
történetét, melyet Zenta városa rendelt a csata 200, ćvгordulójának méltó megünneplése alkalmából, és amely sohasem került "haza". ma is a budai Vár egyik legszebb

dísze.
Rezi me

11 . septembra 1697. godine austrijski carski vojskovodja princ Eugen Savojski,
rodom iz Francuske. stekao je presudnu pobedu fad vojskom turskog sultana
Mustafe 11. u bitci kid Sente. Posle toga dolazi do mirovnog ugovora u Sremskim
Karlovcima 1699. godine, koji je doveo do ukida turske vladavine posle punih 150
godina u većcm deli tadašnje Ugarske.
o tom иелта zna čajnom dogadjaj su do naših dana pisane mnogobrojne studije
širom sveta.

Ovog puta č italac drži U пгсг knjigu koja se sastoji ix dva dela: u prvom deli
objavljujemo savremene dokumente u vezi bitke kid Sente kije je otkrio dr. Barta
Lгíszló arhivist iz Senteša prilikom istraživanja u arhivima Španjolske; zatim Balaši
Ildiko, arhivista ix Sente je na osnovu arhivske gradje sastavila istorijat inog
divnog spomenika koji ii grad Senta nan гčü povodom dostojnog proslavljenja 200.
godišnjice scn ćanske bitke a koji nikad nije stigao "ku ći" i koji je i dan danas
jedan od najlepših ukrasa Budimske tvrdjave.
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z1JSAMMENFASSUNG

An 11. September 1697 besiegte der in Frankreich geborene
đsterreichische kaiserlichc Feldherr, Prinz Eugen von Savoy das t ű rkische
Iker des Sultans Mustafa IL entscheidend in der Schlacht hei Zenta.
Diesem Endsieg folgte der Friedensabschluss im Januar des .iahres 1699 in
Sremski Karlovci, der zum Ende der rund 150 jáhrigen türkischen
Ilerrschaft im grđssten Teil des damaligen Ungarns füh гІe.

Von diesem bedeutungsvollen historisehen Ereignis wurden bis heute
überall auf der Welt viele Studien and Beschreihungen veröffentlicht.
Diesmal hilt der Leser em n zweiteiliges Buch in dcr Hand: wir publizieren
im ersten Teil die von Dr. László Barta, Archivist aus Szenics in
spanischen Archiven erforschten zeitgen đssischen Dokumente

ű ber die

Schlacht bei Zenta, dann lesen Sie im zweiten Teil von Ildikó Balassy,
Archivist aus Senta die auf Grund zuferlássiger Dokumente
zusammengesetzte Geschichte der sch đnen Reiterstatue, die die Stadt Zenta
zur würdigen 200. Jahresfeier der Schtacht bestellt hatte, die aher nil „zu

Hause" angekommen ist. Sie isi such heute einer der sch ő nsten 5chmückc
dcr Burg in Buda.

KES1iN1E

On 11`—`' September 1697 Prince Eugen of Savoy, general of the
Austrian emperor, born in France, in the battle of Zenta decisively defeated
the army led by the Turkish sultan Mustafa II.
This final victory was followed by the conclusion of peace in January
1699 in Sremski Karlovci. It led to the end of the Turkish domination
which had lasted round 150 years in the predominant part of Hungary at
that time.
A lot of studies and descriptions have heefl written about this

historical event of great importance up to now all over the world. This
time the reader is holding a bipartite book in his hand: in the first part
the documents belonging to the period and about the battle of Zenta are
published, which dr. László Barta, an arhivist from Szentes found during his
research work in Spanish archives. Then Ildikó Balassy, an archivist from
Zenta (Senta) tells us on the basis of archival documents the story of the
wonderful statue which was ordered by the town Zenta for the worthy
celebration of the 200. battle-anniversary but which has never arrived
"home". Today it is one of the most beautiful decorations in the fortress of
Buda.
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