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Előszó

2006 áprilisában a Belvárosi Plébániatemplomban készítettem tanulmányomhoz fotókat
egy impozáns méretű márvány síremlékéről, mely az oltár közvetlen közelében található. Az elhunyt tetteit latin nyelvű emléktábla hirdeti. Ténykedésemet élénk figyelemmel kísérte egy idős
úr. Hamarosan meg is szólított: „Ön hallott már erről az emberről, erről a Krayról? Szerintem
ezek az állítólagos veronai, magnanói, bresciai és mantovai győzelmei nem is történtek meg
soha. Az illető nyilván csak fizetett a papoknak, hogy rávéssék ezeket a táblára. Higgye el, ismerem azt a korszakot, Napóleon korszakát, de ilyen csatákról én még soha nem is hallottam.”
Valóban otthonosan mozgott a történelemben, mivel fejből sorolta Bonaparte tábornok első itáliai hadjáratának eseményeit. Nehezen tudtam csak meggyőzni, hogy Kray Pál táborszernagy
valóban véghezvitte azokat a tetteket, amelyeket emléktáblája hirdet.
Nemcsak a fent említett idős úr tudásanyagából hiányzik az a fejezet, amely az 1711 és
1848 közötti időszak császári hadseregének magyar hadvezéreiről és magyar katonáiról szól.
Történetírásunk és az iskolai történelemtanítás számára évtizedeken keresztül elsősorban a
függetlenségi harcok és a Bécs elleni felkelések jelentették a magyar múltat. Bocskai hajdúi,
Rákóczi kurucai és 1848/49 honvédjei álltak a kutatások homlokterében. Pedig a Habsburgok
zászlai alatt is százezrek küzdötték vitézül végig a dinasztia sorozatos „örökösödési” háborúit,
illetve kiválóan harcoltak a forradalmi Franciaország és Napóleon ellen. Az egyszerű katonákon kívül a magyarság jeles hadvezéreket is adott a császári hadseregnek. Gondoljunk csak a
legendás huszártábornokra, Nádasdy Ferencre, de említhetjük Hadik Andrást, Berlin megsarcolóját, majd a Haditanács elnökét, és ide kívánkozik Alvinczy József is, aki Napóleonnal kétnapos, elkeseredett csatát vívott Rivolinál. Ebbe a sorba illeszkedik Kray Pál táborszernagy. E
korukban ismert és elismert személyiségekről jelenleg csak elavult, vázlatos, szűk forrásbázison alapuló életrajzok állnak rendelkezésünkre. Ezt a hiányt kívántam némileg orvosolni egy
Kray-biográfia elkészítésével.
Ezúton kívánom megköszönni mindazoknak, akik felbecsülhetetlen értékű segítséget nyújtottak munkám elkészítéséhez. Köszönet illeti Lenkefi Ferencet, Hermann Róbertet, Fazekas
Istvánt, Kelenik Józsefet és Balla Tibort, akik mint a bécsi magyar levéltári kirendeltség munkatársai a legnagyobb szívélyességgel voltak segítségemre a bécsi kutatásaim során. A korszak
kitűnő ismerőinek, Nagy L. Istvánnak és Réfi Attilának segítsége szintén elengedhetetlen volt.
Kitűnő kollégáim Pollmann Ferenc és és Domokos György pedig számtalan ötlettel, megtermékenyítő beszélgetéssel, újszerű nézőponttal és nem utolsósorban technikai segítséggel könnyítették meg munkámat.

I. A kutatás módszerei, forrásai és historiográfiai áttekintés

Az életrajz újra és újra megújuló műfaja a történettudománynak. A biográfia gyökerei az
ókorba nyúlnak vissza, amikor a nagy emberek életének és tetteinek leírása maga volt a történelem. A 19. század nagy német történetírói a személyiség történelemformáló szerepét abszolutizálták, míg a 20. század derekán a francia Annales iskola egyenesen a műfaj létjogosultságát
is tagadta. A klasszikus, narratív jellegű történeti életrajz lassan ki is ment a divatból. Helyét az
akadémiai történettudományban a sokkal inkább a „társadaloméletrajzi” megközelítés váltotta fel, mely a személyiséggel szemben a társadalmi közeg meghatározó jellegét hangsúlyozta.
Az 1970-es években fedezték fel újra az életrajzot, de ekkor sem a klasszikus formájában, hanem a történeti antropológia és a mikrótörténetírás formájában, melyek már sokkal nagyobb
hangsúlyt fektettek az „egyszerű” emberek hétköznapi életének megismerésére, illetve különféle „esettanulmányokkal” kívánták megmutatni a részben az egészet.1
Ezzel egyidőben disszertációm tudományága, a hadtörténelem is egyfajta válságot élt át,
melyből a „New Military History” megjelenése jelentett kiutat. A hadtörténelem (és a hadsereg)
iránt az 1960-70-es években megnyilvánuló érdektelenséget és ellenségességet ez az irányzat
úgy kívánta feloldani, hogy bevonta vizsgálódásába a háborúk és a fegyveres erők társadalmi,
gazdasági és kulturális aspektusait is. E módszerek tudatos vagy tudattalan átvételével a hadtörténetírás fokozatosan hazánkban is megújult. Manapság például már elképzelhetetlen egy
szakmunkában valamely háború vagy hadjárat leírása a társadalmi és gazdasági háttér teljes
negligálásával – amint az sokáig megszokott volt.
A biográfia műfajának újraértékelése és a hadtörténetírással szemben támaszott új követelmények ellenére, disszertációm alapvetően narratív elbeszélésmóddal, ha úgy tetszik, konzervatív módszerrel közelít témájához. Így az életrajz magától értetődő módon jelöli ki saját szerkezetét, az időhatárt és a vizsgálandó forrásokat. Fő célja ugyanis Kray hadvezéri működésének
bemutatása és értékelése, melynek bemutatása csak narratív módon lehetséges. Tevékenysége
megismeréséhez szükséges a karrier csúcspontját jelentő 1799. itáliai és az 1800. évi németországi hadjáratok részletes ismertetése, melyek egyébként is a napóleoni háborúk „vakfoltjainak” számítanak mivel a korszak névadó hőse először Egyiptomban, majd Itáliában harcolt.
Igyekeztem elkerülni viszont azt a csapdát, hogy a tábornokot kiszakítsam történeti hátteréből és schilleri vagy legalábbis zweigi hőst faragjak belőle, aki mindig maga szabott irányt
sorsának. Kraynak még pályája csúcspontján is számtalan korlát között kellett mozognia, mely
belső és külső korlátokat minden esetben igyekeztem bemutatni. Fennmaradt levelezése révén
róla és kortársairól rengeteg figyelemreméltó kultúr-és mentalitástörténeti apróságot megtudunk, de a hosszú és eseménydús katonai pálya miatt ezek ismertetésétől gyakran kénytelen
voltam eltekinteni.
A narratíva „uralkodása” ellenére néhány területen igyekeztem elrugaszkodni az életrajz
időrendjétől és tematikus fejezeteket kialakítani, melyekben a klasszikus biográfiát a társadalom-életrajzhoz kívántam közelíteni. Így fontosnak tartottam a társadalmi háttér bemutatását,
a családi kapcsolatok és a kapcsolati háló feltérképezését – amennyire azt a források lehetővé
tették. Néhány családtörténeti, birtokigazgatási és egyéb „civil” kérdést viszont csak érintőlegesen tudtam tárgyalni. A „Kray-kultuszt” szintén külön tematikus fejezetben tárgyalom.

1

A korszerű történeti-biográfiai irányzatok összefoglalását lásd Szabó, 3–8.
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Jelen munka szándékaim szerint olyan adalékokkal is szolgálhat – elsősorban a korabeli
császári-királyi hadsereg belső életére vonatkozóan – melyek túlmutatnak a táborszernagy személyén. Így bepillantást nyerhetünk a belviszályoktól sújtott katonai felső vezetés működésébe,
mely részben magyarázattal szolgálhat a sorozatos vereségekre is, melyek a francia háborúk
idején érték a császári-királyi hadsereget.
A korabeli hadászat és harcászat metódusaival, a hadszervezet ismertetésével, különféle katonai szakkifejezések kibontásával viszont nem állt módomban részletesen foglalkozni. E kérdésekben a megfelelő helyeken lábjegyzetben ajánlom a kurrens hazai vagy nemzetközi szakirodalmat.2
*

E sorok írója a Magyarország hadtörténete című összefoglalóban, melyben Borus József
írta az 1711 és 1848 közötti időszakot felölelő fejezetet, találkozott először Kray Pál táborszernagy nevével. Jellemző, hogy a szerző még 1985-ben is úgy érezte, hogy magyarázatra szorul
az, hogy az 1711 és 1848 közötti periódusnak helye van hazánk hadtörténetében. Borus az
1799. évi magnanói csata kapcsán említi Krayt: „Nevét ma csak a régebbi magyar vagy osztrák
munkákban találhatjuk meg, nem szerepel sem az Életrajzi Lexikonban, sem a Magyarország
története V. kötetében, noha a XVIII. század végén vívott háborúknak Károly főherceg után ő
volt a legtehetségesebb hadvezére.3
Érthető, hogy az 1945 utáni történetírás szűkszavúan vagy egyáltalán nem foglalkozott
egy császári hadvezérrel, aki minden ízében a reakciót testesítette meg és a kivégzett kuruc felmenő ellenére nem illett bele semmilyen nemzeti függetlenségi koncepcióba. Krayról azonban
nemcsak a marxista történetírás, hanem már az ő utána következő generáció, a reformkor nemzedéke is nagyrészt elfeledkezett. A táborszernagy viszont élete során gondosan összegyűjtötte
azokat a dokumentumokat, melyeket fontosnak vélt életrajza elkészítéséhez.4
Az eddigi legrészletesebb életrajz halálának évében 1804-ben látott napvilágot. Genersich
Keresztély (1759–1825) Késmárk monográfusa, evangélikus lelkész5 kétkötetes, monumentális művet jelentetett meg a város jeles szülötteiről Merkwürdigkeiten der königlichen Freystadt
Késmárk címen.6 Genersich a második kötet felét, mintegy 140 oldalt a táborszernagy életleírásnak szánta. Az egyébként rendkívül sokoldalú, természetkutatóként is ismert szerző alapos munkát végzett. A szövegből arra következtethetünk, hogy maga Kray Pál is alaposan hozzájárult az
anyaggyűjtéshez. Genersich elsődleges forrásai alighanem azok a dokumentumok voltak, melyeket valószínűleg Késmárkon élő Kray Sándor bocsátott rendelkezésére. A szerző felhasználta Kray kérvényeit a Mária Terézia-rend különböző fokozatainak elnyerése érdekében, Coburg
herceg leveleit, továbbá azt a hadműveleti naplót, melyet a táborszernagy az 1793 és 1800 közötti tevékenységéről állított össze, illetve egyéb feljegyzéseket is. A biográfus olyan gazdag
2
3
4

5
6

A császári-királyi hadsereg szervezetét és harcászatát az 1765–1805 közötti időszakban részletesen tárgyalja
Nagy L. István disszertációja, mely hamarosan könyv alakban is napvilágot fog látni. (Nagy, 2010.)
Borus, 434.
Öccse, Sándor tervbe vette a biográfia elkészítését (Just, 290.), de valószínűleg inkább átengedte a feladatot a
jobb iráskészséggel rendelkező késmárki lelkésznek. Az Ofner Zeitungban 1801 elején a táborszernagy tudta nélkül megjelent egy életrajt, mely Kray szerint elég „merész és szókimondó” volt bizonyos kérdésekben,
ami őt is bátorította, így több olyan dokumentumot is átengedett öccsének, melyeket inkább visszatartott
volna a cenzúra miatt. (Just 286.)
Szinnyei, http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/g/g06496.htm (letöltés ideje 2011. október 4.)
Genersich, 335–470.
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anyag birtokába jutott, hogy önálló kötetben is meg kívánta jelentetni Kray Pál pályaképét, ám
ez végül kéziratban maradt. Ez a mű is fennmaradt, mégpedig az Országos Széchenyi Könyvtár
Kézirattárának német nyelvű gyűjteményében.7
A 19. század közepén a Mária Terézia-Rend rendtagjairól íródott biográfiai gyűjteményben8
kapott helyet egy áttekintő Kray-életrajz, és a Würzbach-lexikon is terjedelmes szócikket közölt a táborszernagyról,9 akiről a korszak jóformán minden jelentős hazai és európai életrajzi
gyűjtménye és lexikonja megemlékezett.
1905 tavaszán a Kray nevét viselő a 67. k. u. k. gyalogezred parancsnoka, Mikulicz-Radecki
ezredes a leszármazók belegyezésével a bécsi Kriegsarchiv rendelkezésére bocsátotta Kray Pál
táborszernagy irathagyatékát, könyveivel és térképeivel együtt. A hagyaték nagyrészét az a
214 sajátkezű levél képezte, amelyet a táborszernagy öccsének, Sándornak írt 1784-től haláláig. A leveleket a bécsi hadilevéltár Mitteilungen des K. und K. Kriegsarchivs sorozatában az
1909-es évfolyamában közölték „Dr. Just százados” gondozásában.10 Ahogy azt a közreadó is
leszögezte: „Már egy futólagos áttekintés is megmutatta a hagyaték nagy forrásértékét, nemcsak az osztrák hadtörténelem, hanem az egész korszak politikai és kulturális viszonyait illetően.” Just szerint a Sándorhoz írott levelek jól kiegészítik azt a képet, melyet a táborszernagyról
a „hivatalos jelentések” alapján alkothatunk és személyességük révén élénk színekkel gazdagítják a Kray-portrét.
Ez a forrásközlés alkotja disszertációm egyik pillérét, ugyanakkor e szövegek felhasználása
és beépítése komoly feladatot is jelentett. Ezekből a levelekből ugyanis kizárólag Kray nézőpontjából ismerjük meg kortársait és a körülötte zajló eseményeket. Az is tény, hogy bár volt némi
öniróniája, a szigorú önreflexió – amint az az egészséges lelkialkatú és tevékeny embereknél általános – nem volt jellemző rá. Tényállításai viszont többségükben hitelesek, de tetten érhetőek
finom csúsztatások: saját szerepének némi felnagyítása, kínosabb események elhallgatása stb.
Mivel célom nem egy katonai hagiográfia megírása volt, ezek a momentumok voltak számomra
az életpálya talán legérdekesebb pontjai.
A 19. század legvégétől ismét mutatkozott némi szerény érdeklődés Magyarországon a táborszernagy (és az egész korszak) iránt. Egyik oldalági leszármazottja Kray Miksa, törvényszéki elnök 1888-ban közölt a Szepesmegyei Történelmi Társulat évkönyvében egy rövid életrajzot
főként Genersich munkájára támaszkodva.11
Az 1888-tól megjelenő Hadtörténelmi Közleményekben Olchváry Ödön két cikket is szentelt neki. Olchváry először Kray karrierjének egyik kínos pontjáról, Kray Pál és az öt napra
terjedő rajnai hadjárat 1797-ben címmel közölt egy rövid és meglehetősen felszínes tanulmányt.12 1916-ban, valószínűleg a Románia elleni hadjárat apropójából Olchváry Kray erdélyi
tevékenységét vette górcső alá, különös tekintettel a Horea-felkelés leverésében játszott szerepére. E tanulmány már elsősorban a kiadott Kray-levelekre támaszkodik.13
A két világháború közötti hadtörténetírás nagy alakjainak, így Markó Árpádnak, Gyalókay
Jenőnek, Pilch Jenőnek és Breit Józsefnek figyelmét elkerülte Kray személye, illetve csak mel-

7
8
9
10
11
12
13

Biographie. Terjedelme mintegy 200 folió.
Hirtenfeld 407–411.
Würzbach 161–198.
Just. Néhány levél Sándor nejének, Kray sógornőjének szólt. Az eredeti hagyaték a Kriegsarchiv állományában nem található, jelenlegi őrzési helye ismeretlen.
Kray, 1888.
Olchváry, 1892.
Olchváry, 1916.
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lékesen említették nevét összefoglalóikban.14 Julier Ferenc a jeles katonai szakíró viszont felvette Krayt a Magyar hadvezérek válogatott sorába, Hunyadi János, Zrínyi Miklós, Hadik András,
Görgei Artúr, Klapka György és Damjanich János mellé.15
1945 után a császári szolgálatban harcolt magyarok neveit feledésre ítélték. A csendet a már
említett Borus József törte meg 1985-ben. Már a rendszerváltás után két rövid tanulmány jelent
meg kifejezetten Kray személyéről. Rainer Pál régész és heraldikus kitüntetései alapján azonosította egy 18. század végi festményen Kray Pál táborszernagyot. Rainer rövid életrajzot is közölt Krayról elsősorban az osztrák életrajzi lexikonok alapján.16 Munkájának fő érdeme, hogy
ráirányította a figyelmet a táborszernagy egyik legszebb ábrázolására.
A 18. század és a napóleoni korszak nemrégiben elhunyt jeles kutatója, Zachar József figyelmét sem kerülte el Kray. Egy 2001. novemberi pozsonyi nemzetközi konferencián, melynek
témája a hadsereg, város és társadalom kapcsolata volt, előadásának témájául a táborszernagy
személyét választotta. A konferenciakötetben az előadás szövege nyomtatásban is napvilágot
látott.17 Bár Zachar főleg a rendelkezésére álló biográfiai adattárakat használta, a téma megközelítése és a személyiség elhelyezése korszakában már új perspektívákat nyitott a kutatásban.
Kray magasabb parancsnoki és különösen hadszíntér-parancsnoki tevékenységének áttekintését nagyban megkönnyítette, hogy az 1808-ban alapított Oesterreichisch-militärische
Zeitschrift évnegyedes szakfolyóirat osztrák katonai dokumentumokra támaszkodva, az 1815
utáni évtizedekben feldolgozta a Monarchia minden fontosabb hadjáratát a korszakban. E tanulmányok viszont általában rendkívül száraz és tömör nyelvezeten íródtak, teljes tárgyilagosságra törekedve. A katonai helyzet és a hadműveletek aprólékos ismertetésén kívül általában
nem nagyon vállalkoztak többre.18
A bécsi Hadilevéltár nagyszabású vállalkozása, a 19. század vége felé meginduló, az egyes
hadjáratok alaposabb feldolgozását célzó sorozat (Geschichte der Kämpfe Österreichs) vonatkozó
alsorozatának a Kriege unter der Regierung des Kaisers Franz megjelent 11 kötetéből sajnos teljesen kimaradtak a Kray pályáját érintő 1793 és 1800 közötti hadműveletek. A korszak érthető
okokból legnépszerűbb személyiségéről, Károly főhercegről viszont két jelentős mű is született a
20. század elején. A Kriegsarchiv két munkatársa Oscar Criste ezredes, illetve Moritz von Angeli
alezredes egyaránt összeállított egy-egy vaskos biográfiát, melyekben találhatunk Krayra vonatkozóan is adatokat.19
*

A levéltári források közül a karrier első felének rekonstruálásában, a bécsi Hadilevéltárban
az egyes császári-királyi alakulatokról 1740 óta vezetett és a sorezredekről többé-kevésbe fenn
is maradt mustrajegyzékek és állománytáblák (Musterlisten und Standestebellen) nyújtottak segítséget.20
14
15
16
17
18
19
20

A Magyar Nemzet Hadtörténelme vonatkozó köteteiben Breit (Bánlaky) József értékeli Kray németországi
főparancsnoki teljesítményét is, amit majd az 1800. évi hadjárattal foglalkozó fejezet végén ismertetek.
Julier, 363–373.
Rainer, 23–28.
Zachar 2001, 186–204.
Az első koalíciós háborúra lásd Gebler, 1835, 1844. Az 1799. évi itáliai hadjáratra: Stutterheim, ill. az 1800
évi németországi hadjáratra r. szignójú ismeretlen szerző. (Der Feldzug 1800)
Angeli és Criste, 1912.
A császári-királyi hadseregben csak 1820-tól kezdték meg az egyes személyekről felvett nyilvántartási lapok
vezetését.
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A Császári-Királyi Udvari Haditanács, mint központi katonai-adminisztratív szervezet iratanyaga szintén rengeteg információval szolgálhat és szolgált egy magasra ívelő katonai karrier tanulmányozásában. A protokollumokból jól láthatóan a tisztek személyes ügyeinek, ilyenolyan kérvényeinek intézése tekintélyes részét képezte a testület munkájának. Sajnos 1815 után
a Haditanács iratanyagát könyörtelen selejtezésnek vetették alá, de az irattári segédkönyvekben (protokollumokban) közölt tartalmi összefoglalók révén egy-egy ügy lényege általában
megismerhető.
A táborszernagy hosszú katonai pályája során öt háborúban vett részt, de az események
részletes, levéltári forrásokon alapuló ismertetését csak két hadjárat esetében láttam szükségesnek és lehetségesnek. E hadjáratok feldolgozásának alapja a Kriegsarchiv Alte Feldakten gyűjteményes fondja, melyet időrendben, hónapok szerint haladva alakítottak ki a Kriegsarchiv levéltárosai a 19. század végén. Ez a fond tartalmazza a klasszikus hadműveleti iratanyagokat:
különféle hadműveleti terveket, parancsnokat, jelentéseket, illetve katonai adminisztrációs
ügyeket a harcoló seregre vonatkozóan. A hónap szerint nem besorolható iratokat az ún. XIII.
hónapba helyezték. Itt maradt fenn a Kray által összeállított hadműveleti napló is, illetve az
1797-es vizsgálat jegyzőkönyve.
A Haus- Hof und Staatsarchivban őrzött Kriegsakten iratsorozat a politikai és katonai vezetés kapcsolatára vonatkozóan őriz rendkívül értékes iratanyagot. Bár a második koalíciós háború időszakából két forráskiadvány is rendelkezésre áll21, Kray 1800. évi levelezése Thugut
kancelláral és a császárral, illetve Dietrichstein gróf és Lauer altábornagy jelentései a táborszernagyról feldolgozatlanok voltak, és komoly adalékokkal szolgáltak disszertációmhoz.
A Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténelmi Levéltárban őrzött budai főhadparancsnokság (Generalkommando in Ofen) iratanyaga szintén őrzött Krayra vonatkozó adalékokat, melyek révén jobban megismerhettem több, a haditanácsi protokollumokban szűkszavúan ismertetett ügyet, így elsősorban a tábornok ellen 1791-ben folyt vizsgálat dokumentumait.
A Magyar Országos Levéltár családi levéltárak szekciójában (P) maradt fenn a SzögyényMarich család fondjában a táborszernagy nagyjából 70 iratból álló hagyatéka, melyek nagyrészt a végleges nyugalmazása utáni időszakban keletkeztek. Ebben a hagyatékrészben találhatóak Kray Pál végrendeletei is.

21

Lásd Hüffer, 1901 és Vivenot.

II. A karrier kezdetei

II. 1. Társadalmi háttér, iskolák
A Kray család a szerény vagyonú szepességi városlakó köznemesek közé tartozott. A táborszernagy egy túlnyomórészt németek lakta, evangélikus és pietista közegű városban,
Késmárkon nőtt fel, mely bizonyára nyomott hagyott jellemében is. Kray Pál pályafutása során
sokszor adta tanúbizonyságát „cipszer szorgalmának”, kötelességtudásának, alaposságának –
és fáradhatatlan vagyongyűjtési hajlamának. Távol állt tőle bármilyen herdálás és adósságcsinálás, ami viszont már egyáltalán nem volt idegen fiaitól, akik már egy más közegben nőttek
fel. Mindennek ellenére ő maga saját identitását aligha valamiféle protestáns, polgári és cipszer
alapokon határozta meg. Házassága (és karrierje) érdekében át is tért a katolikus vallásra. Bár
nem volt magyar anyanyelvű, megnyilvánulásai alapján rendkívül büszke volt magyar nemességére, mely a korszakban többet jelentett, mint bármelyik párnázott szék a városi tanácsban.
Szülőföldje, a Szepesség ekkor meglehetősen tipikus kibocsátó helye volt a császári-királyi
(elsősorban gyalogos) tiszteknek. A tisztikar magasabb rétegeiben azonban a szepességi polgári, köznemesi háttér már csak ritkán volt elegendő. „Kivételesen egyik-másik ifjabb sarjadék, a
kiben hevesebb tettekre buzdító vér pezsgett vagy nagyobb ambitio lakozott, katonai pályára
lépett melyet azonban rendszerint már alantosabb fokon ismét elhagyott, minthogy ott is külföldi származású tiszttársai mindenkor nagyobb előnyben részesültek, amit, – simuló amúgy
sem lévén, – öntudatában sértve soká nem tűrhetett. Miért is a XVIII-adik század háborúi alatt
katona viselt sok nemeseink között nagyon kevés vitte törzs tisztségig, tábornokságig pedig
mindössze… Kray és két Mattyasovszky.”22 – állapította meg a szepességi nemesekről Sváby
Frigyes.23
A Kray család gyökerei a morvaországi Prerauba24 nyúlnak vissza, ahonnan Kray Pál ükapja, aki szintén a Pál nevet viselte, II. Ferdinánd császár uralkodása alatt távozott Magyarországra.
Szülőföldjét vallási okokból hagyta el ugyanis az erőszakos ellenreformáció miatt a protestáns
iskolákat bezárták. Magyarországon a késmárki, lőcsei és bártfai iskolákat látogatta, majd teológiát végzett a híres wittenbergi és thorni egyetemeken. 1655-ben Bártfán telepedett le, ahol
evangélikus lelkipásztor lett. 1662-ben nemesítette meg Kray Tamás sógorát Klösz Jakab bártfai nyomdászt Lipót császár, és az uralkodó kiterjesztette a nemességet a nyomdászmester egész
családjára is. Ennek emléke a családi címerben a nyomdai szedőtábla. A család sikeresen épült
22

23

24

Mattyasovszky Ezékiel vezérőrnagy (1730–1806), több ilyen nevű tábornok nem található a Schmidt-Brentano
jegyzékben. http://oesta.gv.at/Docs/2006/11/20/Kaiserliche%20bzw_%20k_%20k_%20Generale%2016181815%20_Liste_.pdf (letöltés ideje 2012. május 31.)
Sváby, 7. A Réfi Attila által az 1792 és 1815 között szolgált huszártörzstisztekről összeállított kiváló adattár szerint a 184 magyar honosból három fő származott Szepes vármegyéből, míg a szepesi városokból
egy fő. (Réfi, 781.) A későbbiekben, az 1867 utáni a Szepesség egyike lesz a Monarchia fő tiszti utánpótlási
helyének Magyarországon, mind a közös hadsereg, mind a honvédség vonatkozásában. (Hajdu, 358–360.)
Christopher Duffy mustrajegyzékek feldolgozásán alapuló kutatásai alapján tudható, hogy a hétéves háború időszakában a magyar gyalogezredek tisztikarának 6,58 százaléka szepességi származású volt, vagyis ez
a megye volt a legjobban reprezentált a tisztikarban. A huszárok esetén ez az arány mindössze 2,24. százalék volt. (Duffy 2003, 466.) Ennek több oka is lehetett. A cipszerek számára nem jelentett problémát a hadsereg német szolgálati nyelve, továbbá nem „derogált” számukra a gyalogsági szolgálat, melynek megkezdése
jóval olcsóbb is volt egy fiatal tiszt számára. Ha szepességi katonai karrierekről beszélünk, természetesen
nem kerülhető meg Görgey Artúr személye sem, aki bizonyos személyiségjegyeiben, így szorgalmában és
takarékosságában hasonlít Kray Pál jelleméhez.
Ma Přerov (Csehország)
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be a Szepesség társadalmába, de Pál unokája, Jakab felívelő karrierje paradox módon majdnem magával rántotta a családot a mélybe. Kray Jakab 1685-től Késmárk főjegyzőjévé választották, majd éveken át egyik fő irányítója volt a város perének az elkobzott Thököly-birtokokat
megszerző Rueber család ellen. 1703-ban nyolc felvidéki város megbízta közös sérelmeiknek
a nádor elé terjesztésével. 1704-ben Késmárk főbírája. Csatlakozott Rákóczi fejedelemhez és
hamarosan bizalmi állásokat töltött be. 1705 májusától 1709-ig kisebb megszakításokkal a fejedelem danzigi megbízottja volt. A diplomáciai megbízatásokon kívül fő feladata a francia segélypénzek adminisztrálása, illetve a kuruc hadsereg számára fegyver, lőszer és ruházat beszerzése. Balszerencséjére éppen szülővárosában tartózkodott, amikor a császáriak bevonultak
Késmárkba. 1709. december 13-án Siegbert Heister császári tábornagy elfogatta, hadbíróság
elé állíttatta és harmadmagával kivégeztette. A családi birtokot, mely ekkor a városi házból,
a rokuszi birtokból és tokaji és kereszturi szőlőkből állt, Heister rövid úton elkonfiskálta és
Stefan Stainville lovassági tábornoknak adományozta. Özvegye ettől kezdve nyomorúságos körülmények között tengette életét. Kray Jakab végzete meghatározta fiai, Jakab és Pál sorsát.
Kénytelenek voltak ugyanis felhagyni a városi polgár kényelmes életével és egy olyan életút felé
fordulni, mely merőben idegen volt a lelkipásztor és értelmiségi ősökétől: mind Jakab, mind Pál
kardot kötött és katonának állt.25 A fiatalabb fiú, Pál danzigi, königsbergi és greifswaldei tanulmányai után hasznosítva széleskörű műveltségét 1711-től a császári hadmérnökkar tisztje lett.
Főhadnagyként szolgált Pétervárad és Belgrád ostrománál az 1716–1717-es hadjáratban. Kitűnő
szaktudását őrzi az a térkép, melyet a Szepességről készített. A sors azonban nem hagyott számára sok időt: harminckét évesen hunyt el 1720-ban.
Az idősebb fiúra, Kray Jakabra várt az a feladat, hogy a családot erkölcsi és anyagi értelemben rehabilitálja. Az ő története annyira kalandos és meseszerű, hogy magát Jókai Mórt
is megihlette, aki az Apja fia címmel örökítette meg regényes életét.26 Hazatérése után Kray
Jakab 1710-ben Bécsbe sietett, hogy az udvarban elérje a családot sújtó büntetés részleges vagy
teljes enyhítését. Küldetése azonban drámai fordulatot vett, amikor egy fogadóban előbb heves szóváltásba, majd párbajba bocsátkozott egy bizonyos Adam Riedmüller nevű kapitánnyal
a Nádasdy-huszárezredből.27 Miután halálosan megsebezte ellenfelét, Kray Jakab menekülni
kényszerült. Prágában álnéven mint Jakob Hanisch beállt közlegényként a Saint-Amour dragonyos ezredbe. Harcolt a franciák ellen, majd bátorságával nagyon kitüntette magát Savoyai Jenő
1716. évi péterváradi hadjáratában. Helytállása révén ezredében egészen az őrmesterségig emelkedett. Bár atyja „árulása” és a saját maga által elkövetett gyilkosság is terhelte múltját, Kray
Jakabnak végül sikerült a lehetetlen. 1727-ben alakulata28 éppen a Szepességen vonult át. Jakab
meg kívánta látogatni édesanyját és a rokonságot, ezért személyazonosságát felfedte ezredparancsnoka előtt, aki őt nagyra becsülte, mint kiváló katonáját. Parancsnoka, Sprung alezredes
nemcsak megengedte neki, hogy visszavegye régi nevét, hanem elintézte zászlósi kinevezését
is. E fordulatot akár kissé meseszerűnek, a családi legendárium részének is gondolhatnánk, de
25

26
27

28

Bár az életrajzírók (Mind Just, mint Kray Miksa) nem atyjuk kivégzése és a vagyon elvesztése következményeként mutatja be Kray-fúk katonai pálya felé fordulását, hanem korábbra teszik azt, véleményem szerint
e nélkül aligha következett volna be ez a pályamódosítás mindkettőjüknél.
Jókai műve először az Athänum kiadónál jelent meg 1889-ben.
Jókai interpretációjában természetesen Riedmüller kapitány az, aki korábban aljas módon megakadályozta, hogy a császár felmentő ítélete időben eljusson Késmárkra. Ezután véletlenül találkozott a fogadóban
Kray Jakabbal, akinek ismeretlenként elhencegett ravaszságával, mire az ifjú Kray előrántotta szablyáját és
párbajra hívta ki atyja gyilkosát, akit ott, a fogadóban kardélre hányt. A „nagy mesemondó” természetesen
még jobban kiszínezte Kray Jakab történetét. Valószínűleg ő szolgált mintájául a hajlíthatatlan lőcsei főbíró,
Fabricius alakjához is a Fekete város c. regényében.
Akkor Liechtenstein herceg tulajdonában állt. (Wrede, 1901. 677–678.)
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a Haditanács29 1728. évi mutatókönyvében valóban szerepel Sprung alezredes beadványa, melyben menedéklevelet, salvum conductumot kér Kray Jakab őrmester számára, egyben mellékeli
az őrmester kérvényét és magyarázatát arra, hogy miért szolgált annyi éven át álnéven.30 Kray
Jakab, miután a gyilkosságért ily módon bocsánatot nyert, 1729-ben kivált a császár szolgálatából és hazatért Késmárkra. Hamarosan sikerült a család presztízsét maradéktalanul helyreállítani szülővárosában.31 Feleségül vette egy másik patríciuscsalád lányát, Unterbaum Évát,
és hamarosan gyermekeik születtek. Jakab 1733-ban, Katalin 1734-ben, Pál 1735-ben32, végül
Sándor 1742-ben jött világra. Kray Jakab 1741-ben folytatta katonai karrierjét az újonnan felállított Szirmay-(később Esterházy-, 1798-tól 37.) gyalogezredben, melynek soraiban immáron kapitányként vett részt az osztrák örökösödési háború csehországi hadszínterén. 1743-ban megromlott egészsége miatt kivált a szolgálatból. 1751-től képviselte Késmárk szabad királyi városát
a pozsonyi országgyűlésen, ahol hasznosította széleskörű tapasztalatait, és kiváló kapcsolatokat épített ki a felsőtábla némely tagjával. Ezek közül a leggyümölcsözőbbnek alighanem gróf
Csáky Miklós prímással való kiváló viszonya bizonyult, aki egyben Szepes vármegye főispánja
volt. A felvilágosult főpap a jelek szerint túllépett a vallási különbségen is.
Kray Jakab elsőszülött fiát alighanem helyi és országos politikai pályára szánta. Ifjabb Kray
Jakab később be is került szülővárosa szenátusába. A második fiút, Pált azonban a táborszernagy életrajza szerint kora ifjúságától kezdve a katonaéletre készítette fel, melyhez elengedhetetlennek tartotta bizonyos műszaki és matematikai ismeretek megszerzését. Csáky érsek
támogatta ebben a tehetségesnek tűnő fiút.33 A leendő táborszernagy testvéreihez hasonlóan
Késmárkon végezte alapfokú tanulmányait a helyi evangélikus iskolában. Ezután az érsek támogatásával Selmecbányán, az 1735-ben alapított Bányatisztképző Akadémiát látogatta, ahol
a kiváló matematikus és hadmérnök, Mikoviny Sámuel tanítványa volt. Az akadémia befejezése után Kray Pál egy teljes évet töltött a selmeci bányavidéken önkéntes gyakornokként. 1753ban patrónusa, Csáky érsek magához rendelte Pozsonyba, majd Bécsbe küldte matematikai tanulmányai folytatására. A bécsi egyetemre azonban valószínűleg már nem iratkozott be, de
matematikai-műszaki ismereteit még bőségesen kamatoztatathatta későbbi szolgálata során.34
Miként nagybátyja, ő is otthonosan mozgott a térképek világában. Életrajza szerint fiatal kadét korában a város felkérésére elkészítette Késmárk külső birtokainak pontos felmérését, mely
olyan jól sikerült, hogy a várostyák elhelyeztették a késmárki levéltárban.

29
30
31

32

33
34

A továbbiakban a Császári-Királyi Udvari Haditanácsot ezen a rövid néven használom.
KA HKR Protocolla 1728-223.
Kray Miksa szerint a család már 1711-ben visszakapta vagyonát. (Kray, 1888.) Ezt csak részben támasztja
alá az 1720. évi országos összeírás, mely szerint nemes Kray Jakab özvegye adófizetőként a város első körzetében egy fél házhelyet birtokol (az összeírás online elérhető a MOL honlapjáról: http://193.224.149.8/
adatbazisokol/adatbazis/52/adatlap/2682. Letöltés ideje: 2012. május 30.
Kray Pál az anyakönyvi bejegyzés szerint 1735. február 6-án született Késmárkon. lásd https://familysearch.
org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-22649-26406-30?cc=1554443&wc=MMVV-8FT:n2144051851 (letöltés ideje:
2012. július 19.) A legtöbb életrajz téves dátumot közöl: előfordul február 5. és 7., de 12. is.
Genersich, 336.
A magyar honosok bécsi egyetemlátogatást feldolgozó Szögi László-féle monográfia nem említi Kray Pál nevét. Zachar József (Zachar, 2001. 192.) szerint az ifjú Kray a bécsi cs. kir. Mérnökakadémiát látogatta, ezt
azonban nem támasztja alá Friedrich Gatti monográfiája, mely nem említi nevét a hallgatói névsorban.
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Az ifjú Kray Pált az újabb tanulással eltöltendő évek helyett sokkal inkább vonzotta atyja
mestersége, mely törekvése alighanem Kray Jakab szándékaival is egyezett. 1754 januárjában a
19 éves ifjú elhagyta Bécset és április 3-án beállt a Haller-féle magyar gyalogezredbe (31.), melynek alezredesi zászlóalja ekkor a Szepességben állomásozott. Kray valószínűleg minden atyai és
érseki segítség nélkül megkapta a káplári rangot, mely az ő esetében természetesen csak előszobája volt a tiszti kinevezésnek. Életrajza szerint ebben az alakulatban az összes altiszti rangban
szolgált, mígnem 1757-ben április 16-án zászlósi rangban átvette az újonnan szervezett Pálffy
János-féle gyalogezred (39.), majd 1757. december 22-én hadnaggyá nevezték ki.35 Az újonnan
létrehozott ezred azonnal a csehországi harctérre indult, mivel ekkor már egy éve tombolt a
hétéves (avagy harmadik sziléziai) háború. Ez az ezred kezdetben a hadsereg egyik hírhedt alakulata volt. Délszláv és magyar legényei a háború első évében olyan vad fegyelmezetlenségeket
követtek el, hogy Pálffy gróf lemondott az ezredtulajdonosságról, amelyet Jacob von Preysach tábornok kapott meg, aki kemény kézzel betörte embereit a katonai fegyelembe. Az ifjú Kray zászlós, majd alhadnagy 1758–1760 között az ezred tulajdonosi századában (Leib-Compagnie)36 szolgált. Ezredével részt vett Schweidnitz ostromában és elfoglalásában (1757. október), a breslaui
(1757. november 22) győzelemben, majd a császári fősereg katasztrofális leutheni vereségben
(1757. december 5.) egyaránt. 1758-ban részt vett Neisse ostromában, ahol a mérnökkarba beosztva tevékenykedett, báró Johann Baptist Bechard őrnagy közvetlen parancsnoksága alatt.
Ugyanezen év októberétől Draskovich József gróf, altábornagy segédtisztje lett, mely beosztás
bizonyára sokat lendített Kray pályafutásán, hiszen így személyes kapcsolatokat építhetett ki a
magasabb hadvezetéssel. Draskovich szerint segédtisztje „minden alkalommal szorgosan, hűen
és fáradhatatlanul” látta el mellette feladatait.37 1759. május 22-én Krayt már főhadnaggyá léptették elő. Az 1760. évi hadjáratban az ezred a legendás Ernst Gideon von Laudon táborszernagy
hadtestébe került, mely a sziléziai harctéren tevékenykedett. A június 23-i landeshuti győzelem
után 1760. július 26-án Glatz ostroma során hajtotta végre azt a vakmerő haditettet, melyért
életrajza szerint „a legmagasabb dicséretre” terjesztette fel a hadvezetés. Kray főhadnagy egyike volt az elsőknek, akik egy horvát rohamosztag élén először hatoltak be az erődbe, és ő volt
az, akinek a porosz várparancsnok, Göllnitz báró, ezredes38 megadása jeléül átadta az „új erőd”
kulcsait, melyeket Kray ezután személyesen vitt el Laudonnak. Glatz elfoglalása után Laudon
három fiatal (és magyar honos) tisztet emelt ki az uralkodónőnek írt jelentésében, akik később
mindhárman fényes katonai pályát futottak be: Kray főhadnagyot, Splényi Gábor kapitányt és
Rukavina Mátyás hadnagyot.39
A hadjárat többi részében már nem kísérte siker a sziléziai osztrák sereg harcait. II. Frigyes
főserege augusztus 15-én Liegnitznél döntő vereséget mért az osztrákokra. Kray főhadnagy a
liegnitzi csatában „egy fontos parancs kézbesítése” során súlyosan megsebesült40 és hónapokra szolgálatképtelenné vált. 1760 decemberében ezrede mustrajegyzéke szerint még kórházban
lábadozott. 41 Krayra jellemző módon, amint magán érezte felsőbb körök tekintetét azonnal
35
36
37
38
39
40
41

MLST IR No. 39. Musterlisten, Eperjes, 1782. május 18. Karton Nr. 3482. és Biographie, 4. f, ill., Just 5.
MLST IR No. 39. Standestabellen, 1757-58-60. 3512.
Ez az információ Draskovich tábornok tanúsítványából származik, melyet Kray 1762. évi kérvényéhez csatolt, melyet a Mária Terézia-rend megszerzése érdekében nyújtott be. Biographie, 5. f
Just szerint Friedrich Quad báró, ezredes adta át Kraynak Glatz kulcsait.
Mayer IR 39. 44.
Biographie, 3. f.
KA MLST IR No. 39. Musterlisten, 1760. december 18. Bautzen. Karton Nr. 3479.
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nekiállt ütni a vasat. 1761 folyamán kérelemmel fordult a Haditanácshoz, hogy érdemeire való
tekintettel helyezzék át egy huszárezredbe kapitányi rangban.42 Kérvénye süket fülekre talált és
Kray még évtizedeket szolgált ezredében.
A következő évben Laudon ismét betört Sziléziába, ezúttal egy orosz sereg is támogatásával, de a porosz király abban az évben kitért a csata elől és a bunzelwitzi megerődített táborba
vonult vissza. A hadjárat egyetlen eredménye Schweidnitz erődjének ismételt elfoglalása volt.
Felépülése után Kray visszatért segédtiszti szolgálatába és közreműködött az erőd ostromában.
Az 1762. június 21-i haitersdorfi vesztes ütközetben ismét tanújelét adta bátorságának és
katonai tudásának. Krayt még a négy évvel ezelőtti, Neisse ostroma során szerzett terepismerete miatt azzal bízta meg a hadvezetés, hogy egy ötven huszárból álló elővéddel vezesse fel az
első támadást. A főhadnagy vállalkozása sikeres volt, annak ellenére, hogy végül a támadás kudarcba fulladt melynek során Draskovich tábornok is fogságba esett.
Laudon figyelmét felkeltette az intelligens, törekvő és bátor főhadnagy, akire több ízben
bizalmas információkat bízott, melyeket a szövetséges orosz hadvezetésnek kellett eljuttatnia.
Kraynak futárküldetése során ellenséges területeken kellett átvágnia, de minden esetben sikerült kézbesíteni az üzeneteket az oroszokhoz és épségben visszajutni onnan.43
A hétéves háború 1763-ban a hubertusburgi békével ért véget. A Habsburg Monarchiának
megannyi kiontott vér és háborús erőfeszítés ellenére sem sikerült visszaszerezni Sziléziát.
Kray főhadnagynak, bár meglehetősen hamar elérte rangját,44 más utakat kellett találnia a
tartós béke időszakában, ha előbbre kívánt jutni a katonai pályán. A főhadnagyi fizetés csak
igen szűkös megélhetést tett lehetővé, ráadásul, ahogy életrajza fogalmaz, azok a „beígért jutalmak” is elmaradtak, melyeket elöljárói kiváló szolgálatai elismeréseképpen helyeztek kilátásba. Ebben talán némi szerepe volt pártfogója Laudon táborszernagy kegyvesztettségének is,
aki alulmaradt a Franz Moritz Lacy tábornokkal szemben folytatott belső hatalmi harcban.
1763 februárjától a főhadnagy ezredét Magyarországra vezényelték. Kray segédtiszti beosztását letéve Eszéken majd Székesfehérváron, az alakulat toborzó központjában foglalta el új beosztását. Itt ismét rámosolygott a szerencse mivel megismerkedett a 23 éves hajadonnal Mihics
Franciskával, akit hamarosan, 1763. augusztus 11-én oltárhoz is vezetett.45 A számára anyagi
értelemben is rendkívül előnyös házasság miatt Kray elhagyta ősei vallását és áttért a katolikus
hitre.46 1764 februárjában egy hónapot szülőföldjén töltött, mivel még teljesen be nem gyógyult
sebesülése miatt az orvosok fürdőkúrát javasoltak neki. Talán egyúttal ez volt az ifjú pár nászútja is.47 Házasságának köszönhetően hamarosan a katonai pályán való előmenetelre is esélye
nyílott. Rangvásárlás révén 1766. március elsejétől az ezred rangsorban utolsó előtti, 11. puskás

42
43
44

45

46
47

KA HKR Protocolla 1761-März. Band Nr. 938.
Biographie, 4. f.
Összehasonlításképpen megemlíthető, hogy 1757 novemberében Fischer és Bodó zászlósok szolgáltak
Krayjal együtt az ezred kivonuló állományával (három másik kadét Magyarországon tartózkodott.) 1767ben Fischer zászlós még mindig csak alhadnagyként szolgált. MLST IR No. 39. Standestabellen, 1767 február, Monats-Tabelle Karton Nr. 3515.
Szluha, 178. A magyar gyalogezredekben ebben az időszakban meglehetősen magas volt a nős tisztek aránya: A magyar regimentek tisztjeinek több mint ötöde le tudta szurkolni a legkevesebb 1200 forintra rúgó
házassági kauciót. A huszárezredekben az arány mintegy 30 százalékos volt. A német gyalogezredek tisztjeinek viszont mindössze 4, 21 százaléka volt nős a hétéves háború időszakában. (Duffy 2003, 200.)
Biographie, 5. f.
MLST IR No. 39. Standestabellen, 1764. Monats-Tabelle (február) Karton Nr. 3514. és Biographie, 5. f.
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(Fusilier) századának parancsnoka lett századosi rangban.48 Életrajza némi sértett büszkeséggel
említi meg, hogy a „beígért jutalmak” ellenére tette meg ezt a lépést, vagyis ő maga nem vásárlással kívánt előrejutni, de végül mégis rákényszerült erre.49
A századosi rang viszonylag fiatal életkorban (31 évesen) történő elérését tekinthetjük egyfajta választóvonalnak. Egy összeköttetésekkel nem rendelkező tiszt előrejutása békeidőszakban rendkívül lelassult. A legtöbb fiatal hadnagy vagyon és protekció híján helyzetét reménytelennek látva kivált a szolgálatból és más pályán kereste a boldogulást. Különösen igaz volt ez a
katonáskodó magyar köznemesek esetében, akiknek esélyük volt a szolgálat után vármegyéjük
apparátusában vagy a központi közigazgatás szerveinél való elhelyezkedésre. Kray előnyös házassága viszont megmentette katonai karrierjét.
A házaspár első gyermeke, Antal Késmárkon született 1766. április 11-én. Az újdonsült apa
bizonyára sok időt töltött külön családjától, mivel ekkor még az ezred alezredesi zászlóaljánál,
Székesfehérváron állomásozott. Az elkövetkezendő évtizedek Kray százados és családja számára
a birodalom garnizonjai között való vándorlás és a lélekölő hétköznapi szolgálat keretei között
zajlottak. Miután átkerült a második zászlóaljba öt évig különböző lombardiai állomáshelyeken, Paviában, Milánóban és Mantovában állomásozott. Családja, mely 1769. október 15-től
egy fiúval, Ferenccel bővült, az ezred mustrajegyzékeinek tanúsága szerint vele tartott Itáliába.
Kray Franciska, egészen 1782-ben bekövetkező haláláig, férjével maradt és a gyerekekkel együtt
elkísérte őt minden állomáshelyére élve a katonafeleségek kényelmetlen és meglehetősen puritán életét. 1771-ben a Lengyelország első felosztása miatti csapatösszevonások következtében
az ezredet átvezényelték Magyarországra, ahol Pesten, Kanizsán és Lentiben is állomásozott.50
1772-ben a frissen megszerzett Galícia következett. 1773. május 11-én Premslauban (Przemyśl)
mustrálták meg a már huszadik éve szolgáló Kray századost.51 1774 decemberében bár rendfokozatában nem is, beosztásában jelentős változás történt, mivel kinevezték ezredének 1. gránátos
százada élére. A gránátosok az ezred elitjének és kirakatának számítottak, így az ezredtulajdonosok mindig gondosan megválogatták az ide kinevezendő tiszteket. „A gránátos századosnak
egy nagy haditapasztalattal rendelkező, bátor és ismert tisztnek, továbbá jó kiállású férfinek
kell lennie, aki ráadásul az a fajta, aki a hadjáratok nehézségeit jól viseli, illetve ezek alatt feladatait meg tudja oldani. Legyen ugyanekkor egy viselkedni tudó ember is, mivel a táborban,
a garnizonban és a szemléken többször kerül a hadvezetés szeme elé, amiből viszont ő is nagy
hasznot húzhat.” – summázza a gránátos tisztekkel szemben támasztott követelményeket, illetve ennek előnyeit galántai Esterházy József tábornok 1747. évi szabályzata, melyet saját ezrede
számára bocsátott ki.52 Nem kétséges, hogy Kray megfelelt ezeknek a követelményeknek, és bár
a mustrajegyzékek a tisztek esetében nem közlik a testmagasságot és testfelépítést, alighanem
jól megtermett, „katonás” férfiú is volt, ha beosztották gránátos tisztnek.53 Az új beosztás azt
is jelentette, hogy Kray, ha papíron nem is, gyakorlatilag kikerült ezrede kötelékéből, mivel a
gránátos osztályokat hármasával önálló gránátos zászlóaljakba szervezték. A 39. gyalogezred
gránátosai, két másik magyar ezred (a 31. és 32.) gránátosaival együtt nagyrészt Pozsonyban
48

49
50
51
52
53

Just, 5. Életrajza szerint már 1764-ben még főhadnagyként századparancsnokságot vásárolt, de ennek ellentmond az a 1765. októberi mustrajegyzék, mely szerint ekkor Kray főhadnagy Ludvig von Quirting százados beosztott tisztje ezredének harmadik, Székesfehérváron állomásozó harmadik zászlóaljában. (MLST
IR No. 39. Musterlisten, 1760. október 27. Székesfehérvár.)
Biographie, 5. f.
Wrede, 1898. 3294. és MLST IR No. 39. Musterlisten (Musterplatz Lenti 1771. július 29.) Karton Nr. 3483.
MLST IR No. 39. Musterlisten 3484.
Duffy 2003, 254.
Just szerint Kray külső tulajdonságai az alábbiak voltak: középmagas, vékonydongájú testalkat, pirospozsgás arcszín. Karvalyorr, melyet értelemtől csillogó, mélykék szemek „szelídítenek meg”. (Just, 302.)
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állomásoztak 1776 és 1777 folyamán. Az alakulat 1778-ban előbb Bécsben, majd a bajor örökösödési háború (1778–1779) kitörésekor a csehországi Münchengrätzben szolgált. Kray számára azonban nem ez a rövidke „krumpliháború” hozta meg a törzstiszti rangot. Gróf Keglevich
Károly alezredes kilépése után Preysach altábornagy, ezredtulajdonos 1778. március 19-i beadványában Ternyey Mihály őrnagy alezredesi előléptetését javasolta, míg az ő helyére Kray századost ajánlotta a Haditanácson keresztül az uralkodónak.54 1778. április elsejétől Kray Pál őrnagy elfoglalhatta új beosztását, mint ezrede másodőrnagya.55 1780-ban Kray őrnagy ezredével
Galíciába vonult, de egy hónapot Pesten töltött, ahol anyósa, Mihics Terézia (Mihics Antal özvegye) elhalálozása miatt hagyatéki ügyeket intézett.56 Ezután visszatért lembergi állomáshelyére,
de 1780 októberében ezredét szülőföldjére a Szepességbe vezényelték.57
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Szolgálatának immáron 28. évében Kray Pál őrnagy lehetőséget kapott arra, hogy uralkodója figyelmét magára irányítsa. Bártfai tartózkodása alatt a város és Sáros vármegye egyaránt
megbízta őt egy híd és a hozzá tartozó műút rendbehozatalának irányításával, melyet kiválóan
végrehajtott. Az Oroszországból hazafelé tartó császár mikor áthaladt a Szepességen Kray életrajza szerint „megcsodálta” ezt a művet.58 Az aktív és sokoldalúan képzett őrnagy tehát békeidőben is megtalálta módját, hogy kitűnjön tiszttársai közül. 1783. szeptember 23-án Szegedről
beadványban fordult az uralkodóhoz, melyben javaslatot tett a jelenleginél hat bécsi mérfölddel rövidebb, Lucsivnától Késmárkon és Lublón át Bártfára vezető új postaút kiépítésére, mely
alkalmas a csapatok gyorsabb mozgatására is Galíciából az Örökös Tartományok irányába.
Beadványát tervekkel is alátámasztotta. A Haditanács válaszában elhárította a javaslat érdemi
megtárgyalását, mondván, hogy ez az ügy sokkal inkább a polgári közigazgatás hatásköre, így
Kraynak Balassa Ferenc grófnak a Magyar Kamara elnökének megkeresését tanácsolta.59
Ugyanezen év őszén, a pesti nagy hadgyakorlaton ezredese, Wenzel von Cameller betegsége miatt az alakulatot ő vezényelte, és ügyesen végrehajtott manővereivel elnyerte a császár
tetszését. Kray életrajza szerint ez kitűnően sikerült harcászati bemutató volt az oka annak,
hogy 1783. november 7-i hatállyal II. József soron kívül alezredessé léptette elő és a 2. székely
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KA HKR Protocolla G 1778-2116. Kray már korábban, valamikor az év elején Kollonich alezredes kilépése
után megkereste a katonai vezetést előléptetése ügyében, de hiába csatolt tanúvallomásokat kiváló szolgálatát alátámasztandó, a Haditanács ekkor még nem egyezett bele soron kívüli előléptetésébe. (KA HKR
Protocolla G 1778-1024.)
A másodőrnagy a hivatalosan az ezredes által vezényelt ezredesi zászlóalj tényleges parancsnoka volt háború idején. Békeidőszakban a századosok feladatát végezte, és csak a rangban legidősebb századosnak számított. (Nagy I. 25.)
A MOL őrizetében fennmaradt Kray Pál (mint házastársa Mihics Franciska, aki betegsége miatt nem tudott
Pestre utazni, teljhatalmú megbízottja) és sógora Mihics Sebestyén megállapodása a hagyaték megosztásáról. Az okmányt Pest szabad királyi város főbírája és szenátusa előtt állították ki 1780. január 15-én. (MOL
P 643 9–11 f.)
MLST IR No. 39. Standestabellen,1778–1780, Karton Nr. 3521–3523.
Biographie, 5. f.
KA HKR Protocolla G 1782-5476. és Genersich, 339-340. Utóbbi szerint Kray egy bizonyos Samuel Kéler nevű evangélikus lelkész tervezetét öntötte szakszerű, térképes formába. A terv végül a régi postaúton fekvő
települések ellenállásán bukott el.
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határőr-gyalogezredbe60 helyezte át.61 Kray mindig hálával viszonozta József nagylelkűségét, és
a legnagyobb tisztelet hangján beszélt jótevőjéről, aki „felejthetetlen császárként” emleget életrajzában.
Az 1782. év azonban egy családi tragédiát is hozott. Felesége, Franciska már nem élte meg
az Erdélybe való költözést és 1782. november 26-án, Bártfán gyermekágyban elhunyt. Újszülött
lányuk, Éva is követte édesanyját december 4-én. Kray gyásza jeléül pompás temetést rendezett
feleségének és márvány síremléket emeltetett neki és Éva lányuknak, melyre latin nyelvű feliratot vésetett.62 Hosszú élete során még két gyermekét kellett eltemetnie.63
Kray alezredes 26 évi szolgálat után vett búcsút ezredétől, melynek sorsát érthető módon
később is figyelemmel kísérte. Az 1799. évi itáliai hadjárat során íródott leveleiben rendszerint
külön tudósít az akkor Nádasdy Tamás gróf, altábornagy tulajdonában lévő regiment sorsáról
öccsének, aki 1791. évi nyugdíjazásáig maga is évtizedeket szolgált az ezrednél. Az 1799-es hadjáratban az ezred Verona környéki csatákban tanúsított bátor helytállásáért Kray altábornagy
arany medált adományozott az alakulat zászlajára.64
Krayt szolgálata a háromszéki Uzonba hívta, mint a székely határőr-ezred helyettes parancsnoka. Öccsének írt leveleiben65 katonáit csak „kedves” vagy „bátor” székelyeimnek” hívta, vagyis az alakulat hamar elnyerte tetszését. Erdély azonban veszedelmes és nyugtalan hely
volt ekkortájt. A Dél Erdélyben és a szigethegységekben immáron a népesség nagy részét kitevő
románság nem tartozott a kiváltságolt erdélyi nemzetek, a szász, székely és a magyar nemesség közé, a román jobbágyok szociális állapota a korszak viszonyai között is rendkívül rossznak számított. A Mária Terézia-féle modernizáció szinte nyom nélkül múlt el a tartományban.
A közbiztonság is csapnivaló volt, így az uralkodónak már 1784 nyarán, hónapokkal a felkelés
kirobbanása előtt királyi biztost kellett kineveznie a bánáti és dél-erdélyi „latorvilág” felszámolására.66 A román jobbágyok és magyar uraik szembenállását tovább mérgesítette a nyelvi és
vallási különbség, a pópák fanatikus uszítása, továbbá II. József bizonyos félreértésekre okot
adó intézkedései, melyek azt sugallták a román jobbágyoknak, hogy az uralkodó esetleg a magyar nemességgel szembeni fegyveres leszámolást is megengedhetőnek tartja. Józsefnek valóban szándékában állt kibővíteni az erdélyi határőrség rendszerét, melynek céljából összeírást
rendelt el. Ennek hírére a román jobbágyok tömegével sereglettek, hogy határőrnek iratkozza60
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Ez az alakulat 1762-től szerveződött az erdélyi határőrvidék többi, újonnan létrehozott alakulatával együtt.
Később, 1798-tól 15. határőr-gyalogezred, majd 1851-től betagolják a sorgyalogezredek közé 46. számon.
(Wrede 1898.)
MLST IR No. 39. Standestabellen. 1783. Karton Nr. 3524. és Genersich, 340.
Biographie, 5. f. A felírat a következő: Quod Praenoboli et Charissimae Conjugi Franciscae Kray nate Mihitz
26 Nober. 1782. aetatis 42 Annorum in Purpeno et filiae Franc. Eva 4 Decembri et Dierum 24 inmaturo
fato, ereptis tugens Viduus Paulus Kray Incl. Reg. Hung Pedes Bar a Preysac Vigiliarum Praefectus erexit:
Per Terras varias, per compita Saxa petendi/Post vitas urbes commoda Barthfa effuit./Ecce suis Sexus
exemplum ac Gloria magna/Qua fuerat vivens ex animata jacet/Regalis dedit Alba, illi duci patre cunas/
Antonio Mater blanda Theresia fuit.
Bár ekkor még csak 48 éves volt, Kraynak meg sem fordult a fejében egy esetleges újranősülés. Évekkel
később 1793. október 3-i levelében számolt be öccsének egy távoli rokonának Vitalis kanonok felvetéséről,
melyben az egyházfi egy szepességi hajadont ajánlott a tábornok figyelmébe. Az 59 éves Kray elutasította
ezt az ajánlatot, mondván, hogy „öreg vagyok én már ezekhez a bolondságokhoz, meghagyom ezeket fiaimnak.” (Just, 134.)
Just, 249. és 256.
Erdélybe vezénylése révén az addig egy alakulatban szolgáló két testvér immáron elszakadt egymástól. 1784
novemberéből származnak Kray Pál levelei Sándor öccséhez, így tevékenysége innentől kezdve ismerhető
meg részletesebb módon, illetve tárható fel tetteinek személyesebb motivációi.
Gorun, 47.
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nak fel, aminek révén adómentességre tehettek volna szert. 1784. október 31-én a tömeg Horea
(igazi nevén Vasile Ursu Nicola) vezetésével Gyulafehérvár mellett meggyilkolta a két zarándi
szolgabírót, mely jeladás volt a nyílt lázadásra. A felkelés vezetői, Horea, illetve Closca és Crisan
egy darabig el tudták hitetni a többiekkel, hogy a császár ügyük mellett áll és tudtával zajlik a
leszámolás a magyar nemességgel. Zarándból a mozgalom átterjedt a szomszédos vármegyékre,
Hunyadra, Aradra, Fehérre, sőt egészen Szebenig kiterjedt. A román felkelők felégették a magyar falvakat és nemesi kúriákat, brutális kegyetlenséggel gyilkoltak, raboltak és pusztítottak.
Az erdélyi polgári és katonai hatóságok habozva és nehézkesen reagáltak az eseményekre, az
uralkodó pedig a nagy távolság miatt nem tudott érdemi intézkedést tenni. József kezdetben azt
hitte, hogy a reformjaival szemben ellenséges nemesség felnagyította a veszélyt, de amikor november 13-án megismerte a lázadás valós mértékét, szigorú parancsot adott a katonaság erélyes
alkalmazására és a statárium bevezetésére. Habozása és erélytelensége miatt november 20-án a
császár csökkentett járandósággal nyugállományba küldte Johann Franz Preiss táborszernagy,
erdélyi főhadparancsnokot, kinek utódjául Dominik Fabris altábornagyot nevezte ki.67
A császári-királyi katonaságot Erdélyben68 tehát meglehetősen későn mozgósították és a
pontos parancsra is sokáig kellett várni. Kray alezredes betegen feküdt szállásán, amikor parancs érkezett, hogy azonnal mozgósítsa zászlóalját és induljon további utasításig Nagyszebenbe.
Négynapi kimerítő menet után 1784. november 30. körül ért alakulatával a városba. Közvetlen
parancsnoka, Pfefferkorn vezérőrnagy ekkor intézkedett zászlóalja széttagolt alkalmazásáról a
felkelők ellen. Egy századot Schultz székely huszár alezredes támogatására Gyulafehérvár térségébe kellett küldenie, míg egyet Szászváros és Déva térségébe, őt magát pedig egy osztállyal,
melyet egy szakasz huszárral erősítettek meg, a lázadás fészkébe, a Fehér-Körös, az Aranyos
vidékére és az Ompoly-hegységbe küldték. „Nekem jutott a hegyvidék, mint a rabló csőcselék
(Raubgesindels) központja, ahol hatszázan vannak felfegyverkezve. Talán én leszek az a szerencsés, aki megtalálja ezt a bandát, remélem, székelyeim ki tesznek majd magukért.” – írta december elsején Sándornak Szászsebesről.69
Ebben az időszakban a lázadók immáron több csoportra oszlottak és a mozgalom sokat
veszített erejéből, mivel a románság számára nyilvánvalóvá vált, hogy a császár és a hatóságok
nem támogatják ügyüket, továbbá a vármegyék ellenállása is megszilárdult és feltűntek oldalukon a karhatalom erői is.
Kray alezredes csapata „száguldó különítményként” járőrözött az Érchegységben és
Abrudbánya környékén, védelmezve a bányavidék magyar lakosságát a rablásoktól és atrocitásoktól, felszámolván a még aktív fegyveres csoportokat – mindezt télvíz idején, a havasok zord
körülményei között. Körösbányán az alezredes 44 nemest szabadított ki az oláhok fogságából.
Kray beszámolt arról is, hogy a nemeseket oláh ruhába öltöztették. Arra is volt példa, hogy a
magyar nőket erőszakkal eskették össze oláh férfiakkal a pópák.
1784. december 6-an Kray alezredes 400 főnyi csapatával a zalatnai bányavidék felé nyomult, mivel a hírek szerint itt még egy nagyobb csapat felkelő gyülekezett. Kray komoly elővigyázatosságról és katonai szakértelemről tett tanúbizonyságot, jóllehet még sohasem vezetett
önálló hadoszlopot. Menetét egy 50-50 Toscana- és székely huszárból, továbbá 50 határőrből
álló elővéddel biztosította, így az oláh zendülők nem tudták tőrbe csalni a Mihelye falu felet67
68
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Olchváry 1916, 125–126.
Ez akkor a határőrcsapatokon (két székely és két oláh két zászlóaljas gyalogezreden, és a székely huszárezreden) kívül a Toscana-huszárezredet, a Savoya-dragonyosezredet, az Orosz-gyalogezred egy zászlóalját, a
Gyulai Ferenc-gyalogezred egy zászlóalját jelentette. (Just, 12) 1784 novemberéből származnak Kray Pál első
fennmaradt levelei Sándor öccséhez, így tevékenysége innentől kezdve ismerhető meg részletesebb módon.
Just, 129.
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ti szorosban, a Körös-patak völgyében. December 7-én délután miután Kray hírt kapott arról,
hogy Vajda főhadnagyot és huszárjait a menet elején már körülfogták, az alezredes előrevágtatott szétbontakozott lovassága élén és a tömeg elé lovagolt. Korábban utasította gyalogságát,
hogy a szorost övező magaslatokon nyomuljon előre és kapja oldalba a lázadókat, akik főleg
vasvillákkal és lándzsákkal voltak felfegyverezve, de akadt köztük néhány puskás is. Kray először felszólította a tömeget, hogy tegyék le fegyvereiket, de a lázadók válaszul tüzet nyitottak a
katonákra. Az ezután következő huszárroham és a gyalogság megjelenése azonban hamarosan
megfutamította tömeget, mely 85 halott és 30 fogoly visszahagyásával szétfutott. Az ellenállás
egy parasztudvaron és csűrben tartott a legtovább, melyet a székelyek rágyújtottak a lázadókra.
Kray katonái az éjszakába nyúlóan üldözték a menekülőket. A cs. kir csapatok vesztesége mindössze egy kimúlt ló és öt könnyű sebesült katona volt.70 Zalatna térségében Schultz alezredes
különítménye december 11-én szétverte a másik csoport lázadót.71
Ezekkel az összecsapásokkal a fegyveres felkelést sikerült többé-kevésbé felszámolni, de
Kraynak és székelyeinek még hosszú ideig kellett a havasokban kutatnia a lázadók maradékai
után és még a főkolomposok sem kerültek a hatóság kezére, kiknek fejére külön-külön 300 tallért tűztek ki. Kray december végén végül kiküldött egy 100 fős különítményt Vajda főhadnagy
vezetésével egészen a török határhoz, mely végül sikerrel járt. A helyi román parasztok elkalauzolták a székely katonákat és néhány kamarai hajdút, akik december 27-én elfogták Horeat
és Closcát egy kunyhóban. Kray őket „újévi ajándékként” azonnal továbbküldte Pfefferkorn
tábornoknak Gyulafehérvárra. Vajda főhadnagyot a császár azonnal századossá nevezte ki és
600 tallérral jutalmazta meg.72 Kray közben erélyesen folytatta a fegyverek begyűjtését és az eltulajdonított magán és kincstári javak visszaszerzését. Számításai szerint viszont a bányavidék
javaiban mintegy kétmillió gulden kár esett.73
Mivel Magyarországról és a Bánátból folyamatosan érkeztek sorcsapatok a lázadás sújtotta vidékre, döntés született, hogy a határőrök térjenek vissza eredeti állomáshelyeikre, mivel
ottani állomásoztatásuk immáron túlságosan költséges volt. Bár abban reménykedett, hogy
székelyeivel együtt ő is visszamehet Kézdivásárhelyre, a katonai vezetésnek más tervei voltak
személyével kapcsolatban. Az erdélyi főhadparancsnokság 1785. január 4-i jelentése nagy teret szentelt Kray alezredes tevékenységének és mellékelte december 31-i jelentését is Horea és
Closka elfogásáról, mely nem maradt visszhang nélkül Bécsben.74 Pfefferkorn tábornok parancsa értelmében hat század sorgyalogossal, az Orosz - és a Gyulai-ezredek egy-egy osztályával és
egy divízió Toscana-huszárral Zalatna és Torockó vidékét kellett biztosítania. Kicsiny csapatát
két löveggel is megerősítették. Ebből a kiemelt pozícióból Kray már „gyanakodhatott” egy soron kívüli előléptetetésre is, mely nem is váratott soká magára. Az uralkodó 1785. február 13-án
jelenlegi beosztását meghagyva ezredessé léptette elő Krayt.75 Az érchegységben és a havasok-
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Just, 15.
Makkai-Szász, 1986. II. 1096.
Olchváry, 132-133.
Genersich, 346.
KA HKR Protocolla. 1785-311.
Bár hivatalosan a 2. székely gyalogezred másodezredese lett, teljes ezredesi gázsit, évi 2328 forintot ítélt meg
neki az uralkodó. A kinevezési pátens Kray az uralkodóháznak tett korábbi szolgálataival, kiváló tulajdonságaival, a jelenlegi erdélyi „nyugtalanság” lecsillapítása körül szerzett érdemeivel, de különösen és kiemelten a lázadóvezérek elfogásával indokolja a soron kívüli előléptetést. (Just, 20.)
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ban való szolgálat nyomorúságaiért, ami felőrölte egészségét is, bizonyára nagy kárpótlást jelentett ez az elismerés. Beosztása egyébként is rengeteg adminisztrációval és fáradalmakkal járt.76
Hamarosan a harmadik, még szökésben lévő lázadóvezért, Crisant is elfogták Kray katonái,
akiket szintén oláh parasztok vezettek nyomra. Őt Kray január 30-án küldte Gyulafehérvárra.
Crisan elfogása és ezredesi előléptetése miatt meleg hangú gratuláló leveleket kapott a kényszernyugdíjazott Preiss táborszernagytól, közvetlen felettesétől Rall altábornagytól és Jankovich
gróftól, akit József császár a rend helyreállítására nevezett ki kormánybiztosnak.77
Február 16-án miután Crisan felakasztotta magát bocskorszíjára a börtönben, Horea
és Closka pedig szintén a gyulafehérvári tömlöc rabja volt, – őket 1785. február 28-án,
Gyulafehérváron kerékbe törték – felmerült, hogy a katonaság térjen vissza eredeti állomáshelyeire. Kraynak nem tetszett ez az ötlet: „Úgy tűnik nekem, hogy nem ismerik eléggé [Bécsben]
e csőcselék gonosz szívét” – írta testvérének február 19-én Zalatnáról. „Az oláh és rusznyák
népnek rossz a természete. Csak látszatra higgy esküdözéseiknek. Az a legkevesebb, hogy egyszer térdre borulnak előtted, majd röviddel később ugyanezek fegyverrel az utadat állják” –
összegezte Kray a felkelés alatt szerzett tapasztalatait Sándornak. 78 Nem állíthatjuk azonban,
hogy indulatai a felkelés leverése alatt bármikor is elhatalmasodtak volna rajta. A december 7-i
összecsapás során is igyekezett amennyire csak lehet az „emberélet kíméletével” szétoszlatni a
lázadó tömeget.79
A felkelés utáni nyugodalmasabb hónapok azonban lassan egyre türelmetlenebbé tették
Krayt, aki torkig volt zalatnai beosztásával és a bizonytalansággal, mivel még mindig nem voltak információi arról, hogy az uralkodó melyik ezred élére állítja majd.
1785 márciusában a kormányzat óvatosan mégiscsak hozzálátott a csapatok kivonásához.
Kraytól is elvezényelték az Orosz-ezred egy osztályát és egy szakasz kivételével a huszárokat is
visszavezényelték állomáshelyükre.80 A csapatmozgásokat nagymértékben akadályozta az áprilisi árvíz és a tartós eső. A zalatnai szolgálat unalmát Fabris altábornagy júniusi szemléje szakította meg. Kray megmutatta az erdélyi főhadparancsnoknak az előző évi hadjárat színhelyeit.
Ő és Fabris lóháton hat napon keresztül barangoltak a bányavidéken egészen a magyar határig.
Az altábornagy kérésére, Kray megmutatta neki a blezsényi összecsapás, majd a „Horea fogás”
színterét is. Fabris teljes mértékben elégedett volt az ezredes tevékenységével és intézkedéseivel.81
Nagy nyugtalanságot okozott ismét a nemesség körében, amikor szeptemberben a gyulafehérvári börtönből megszökött 32 lázadó. Kray együttműködve a pópákkal hamarosan elfogta
a szökevények nagyrészét, akik általában önként jelentkeztek, miután Kray megígérte részükre a kegyelemet. Az ezredes felpanaszolta öccsének, hogy erre a feladatra már csak alig 200
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„Folyamatosan beteg vagyok és ápolásra szorulok. – panaszkodott öccsének Zalatnáról, január 30-án írt
levelében – Csak három napja, hogy eret kellett rajtam vágni és a leginkább egy jó orvosra lenne itt szükségem. Legtöbb kötelezettségemnek eleget tudok tenni a szobából, és bár a Generalkommando rendelkezésemre bocsátott egy segédtisztet az adminisztrációra, biztosíthatlak téged, hogy maradt elég körmölnivaló
nekem is” (Just, 18.)
Genersich, 346-347.
Just, 18.
Genersich, 343.
Uo. 348.
Genersich, 347. és Just, 26. Kray Sándornak írt június 15-i levelében így ítélte meg az erdélyi helyzetet: „A mi
rendszerünkből [a józsefi közigazgatási reformokból] semmi sem lesz, mert az ország a lázadás őrületéből
még nem gyógyult fel. Az állami összeírás mindenki előtt meseszerűnek tűnik. Sok újítás lenne ez egyszerre
in fieri. Ez mindenekelőtt megalapozást kíván, mivel székelyek ügye egy kritikus pont, akik 800 éve, mint
valódi nemesemberek élvezik kiváltságaikat, most egyszerre kitennék őket házaikból és más ezzel egyenértékű birtokokra telepítenék őket az egyszerű jobbágyokkal vegyesen, mely igen bajos lesz – kritizálta óvatosan uralkodóját az ezredes. (Just, 26)
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fő állt rendelkezésére, mivel Gyulai-ezred egy osztályát is elvezényelték tőle augusztus elején.
Kénytelen ezért mindenféle csalafintasághoz folyamodni, hogy erőit többnek lássák.82
A császár a főhadparancsnokságon keresztül ismét megköszönte Kraynak célszerű intézkedéseit, a leginkább együttműködő abrudbányai protopópát 100 dukát jutalomban részesítették.83 Az ezredes szomorúan vette tudomásul, hogy egy augusztusi főhadparancsnoksági rendelet további „őrködésre” kárhoztatta Zalatnán. Rezignáltan írta augusztus 31-én öccsének, aki
ekkortájt szintén karhatalmi feladatokat látott el felvidéki állomáshelyén: „Úgy látszik, hogy
mindketten a parasztok gyötrésére vagyunk előre elrendelve.” Ez után viszont büszkén számolt
be arról, hogy egy haditanácsi rendeletben a császár ismét biztosította elégedettségéről ügyes
intézkedései és szorgalma kapcsán és biztosította hálájáról, melyet alkalom adtán újra kifejezésre fog juttatni.84
A nyár lassan őszbe fordult, októberben pedig már hó borította az érchegység csúcsait. Az
oláhok körében ismét nyugtalanságot keltett a jobbágyság tervezett megszűntetésének és az
urbárium bevezetésének híre. Kray némi aggodalommal tekintett a katonaság távozása utáni
időszakra, igaz személy szerint alig várta, hogy elhagyhassa Zalatnát és elfoglalhassa új beosztását. A várakozás hosszú hónapjai után 1785. december 20-án kapta kézhez az uralkodói döntést, mi szerint az 1. oláh határőr-gyalogezred vezénylő ezredesi beosztását kapja meg.85 Bár
nyilvánvalóan örült az előléptetetésnek, érzékelhetően nem volt elragadtatva új beosztásától.86
Feladatai fogyatkozásával a zalatnai tartózkodás unalmát az akkortájt divatos természetbúvárkodással igyekezett elütni. A következő év végén büszkén számolt be testvéröccsének, hogy ásványgyűjteménye immáron 2000 ritka és szép darabra rúg.87
1785 őszén már érzékelni lehetett Erdélyben is, hogy a Habsburg Monarchia hamarosan
szembekerül Törökországgal, azonban az a hír is elterjedt, hogy egy porosz háború is lehetséges. Kraynak mindenesetre mielőtt elfoglalta volna új állomáshelyét, még egy „titkos megbízást” is végre kellett hajtania, így egészen 1786 februárjáig zalatnai őrhelyén maradt. Az uralkodó, aki még mindig tartott a felkelés újraéledésétől, parancsot adott az erdélyi guberniumnak és
főhadparancsnokságnak, hogy azokat az oláhokat, akik érintve voltak gyilkosságok és rablások
elkövetésében, össze kell fogdosni és a Bánátba, az 1. oláh bánsági regiment körzetébe kell szállítani családjukkal és állataikkal és egyéb ingóságukkal együtt. Az intézkedés nagyjából száz
főt érintett. Az áttelepítést a katonaságnak kellett volna rajtaütésszerűen egy nap alatt végrehajtani. A polgári és katonai főhatóságok Krayt bízták meg a parancs végrehajtásával, akinek
nem tetszett az elképzelés, mivel az időjárás rendkívül hideg és havas volt, illetve a kijelöltek
házai elhagyatott hegyvidéken, nagy területen voltak szétszórva, továbbá a rendelkezésre álló
erők is nagyon szerények voltak. Javaslatot tett feletteseinek, hogy inkább a pópáknak, a falusi
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Just, 27. A Kray parancsnoksága alatt álló erő ekkor a De Vins-gyalogezred egy osztálya volt két löveggel kiegészítve.
Genersich, 348.
Just, 28. A rendelet lásd KA HKR Protocolla G 1785-5437. alatt. József személyesen intézkedett arról, hogy
az abrudbányai protopópa 100 talléros jutalomban részesüljön.
Just, 30-31.
„Jóllehet ez nem egy kellemes beosztás számomra, mégis elégedettséggel tölt el, hogy az ezredtörzs csak
egy órányira fekszik Nagyszebentől, mi által több társasági életben lesz részem, mint más, távoli helyeken
állomásozó ezredeknél.” – írta Sándornak Zalatnáról 1785. december 21-én. (Just, 32) 1786. január 5-én
ugyaninnen kelt levelében Kray köszönetet mondott kinevezéséért a Haditanácsnak, továbbá kérte, hogy
a megüresedő alezredesi helyet kapja meg valamelyik őrnagy az ezredből, így lehetővé válik a kiváló Mosa
százados előléptetésére is. Az alezredes a Haditanács (mely hatóság a tulajdonosi jogokat gyakorolta a határőr-alakulatok felett) figyelmébe ajánlotta a 2. székely határőrezredet a tisztikartól az „utolsó közlegényig”
kiváló szolgálatuk miatt. (KA HKR Protocolla G 1786-186)
Just, 44.

II. 3. A kiugrás

25

bíróknak és néhány megbízható lakosnak kell egy császári parancs kihirdetése ürügyén egybehívni az illetőket, így megkönnyítve a feladatot. A főhadparancsnokság és a Gubernium rögtön
belegyezett a javaslatba és Zalatnát, Gyulafehérvárat, Brádot és Dévát jelölte ki gyűjtőhelyül. Az
állítólagos uralkodói rendelet kihirdetésének időpontja február 10. volt, mely napon Kray megkönnyebbülésére, az érintettek nagyrésze meg is jelent. Az ezredes elfogatta a Zalatnán megjelent 24 személyt, akiket ezután Gyulafehérvárra küldött, továbbá intézkedett családjuk és ingóságaik Bánátba küldéséről. Földjüket kárpótlás ellenében a hatóságok lefoglalták.88
„Majdnem hihetetlen, hogy a nép milyen bizalommal volt Kray ezredes iránt, aki a kemény
megtorlás rettegett gonoszságát szeretetté változtatta és még a tetteseket is védte.” – olvasható
életrajzában. Ugyancsak az életrajz szerint még olyanok is eljöttek február 10-én a császári parancs kihirdetésére, akiket senki sem szólított fel erre, ugyanis szerették volna hallani, hogy az
ezredes mit közöl a többiekkel. Kray szerint a 24 személy őrizet alá helyezése sem keltett felháborodást. „A bírák és az ártatlanok olyan megelégedéssel tértek vissza otthonaikba, mintha valamilyen különös kegyben részesültek volna.”89 Azok, akik szerepeltek a kitelepítendők listáján,
de valamilyen oknál fogva nem jöttek el aznap, nem bújtak el, hanem később önként jelentkeztek az ezredesnél.
Kray mindezeket tapasztalva úgy vélte, hogy a rend bányavidéken helyreállt, lázadástól immáron nem kell tartani, így nyugodtan hagyhatja el katonáival együtt a térséget.
1786. március 21-én végre átvehette az ezredparancsnokságot Orláton az 1. oláh határőrezred központjában. Az átadás-átvételen jelen volt Rall altábornagy és Fellner hadbiztos is. Az
újdonsült ezredparancsnokra komoly feladatok hárultak. A korábbi ezredparancsnokot, az agg
és beteges Hannibal von Sburlati ezredest nyugállományba helyezték,90 és a jelek szerint az alakulat adminisztrációját és könyvelését illetően nem hagyott maga után túlságosan rendezett
állapotokat. „Kényelmetlenségeimet csak növeli, hogy nincs sem auditorom, sem számtartóm”
– panaszkodott Sándornak 1786. március 28-án írt levelében. Kray ugyanakkor Orlátot a pazar
természeti környezet és a jó klíma miatt „a világ legkellemesebb helyének” nevezte, ahol bőségesen terem a gyümölcs és a zöldség, a patakok teli vannak pisztránggal. Nagyszeben úri közönsége szintén rendkívül szívélyesen fogadta a magának már fényes nevet szerzett ezredest.
A szolgálat a határőrvidéken egyéként nem ígérkezett könnyűnek. „A határőr-lövészeken kívül
276 tüzérem és 192 mesterlövészem van az ezrednél, vagyis háromféle kiképzést kell adni, és
ezek a fickók azért nem néznek ki olyan rosszul, mint ahogy azt a sorezredeknél elképzelik”91
Később Kray intézkedett 20 kiszolgált altiszt nyugalmazásáról, akiket fiatal és németül tudó
személyekkel váltott fel. Tisztikara minőségével viszont összességében elégedett volt. 1786 júliusában ezredével részt vett az erdélyi hadgyakorlaton, melynek helyszíne alig egy órányira
volt Orláttól. Itt az ezredesnek két ízben is alkalma volt találkozni József császárral, aki Johann
Browne altábornaggyal együtt megszemlélte a hadgyakorlatot. Az uralkodó ismét kifejezte
elégedettségét Kray teljesítményével kapcsolatban. Az ezredes intelligenciájára jellemző, hogy
uralkodója előtt elsősorban azon sajnálkozott, hogy ügybuzgalmát József alattvalói ellen kellett
kifejtenie. A császár erre így szólt: „Már tájékoztattak arról, hogy nem alkalmazott túlzott szigort, és a szükséges kényszerintézkedések nélkül ez nem ért volna véget.”92
Az 1787. év első felében Kray ezredes számára elsősorban regimentje kiképzése jelentette a
fő feladatot. „Mivel magam is végigmentem a kiképzésen, ezért gyakran részt veszek a manőve88
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Genersich, 349. és Just, 34-35.
Genersich, 350.
KA MLST 1. WGIR 1786. január. Karton Nr. 6144.
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reken, és így meg tudom ítélni munkájukat. Ezek az urak [ti. ezrede] már évek óta nem voltak
kiképzőtáborban, ezért néha elég reménytelenül festenek.” – írta még előző évben Sándornak.93
Hadik Andráshoz hasonlóan, aki kormányzósága idején szintén belevágott ebbe az üzletbe,94 Kray sem mulasztotta el erdélyi tartózkodása során bányarészvények (ún. kuxák) vásárlását. Három bányában is érdekeltséget vásárolt összesen 400 forint értékben, és kettőből szerény
hasznot is húzott. „A bányászat egyébként is puszta szerencsejáték… néhányan meggazdagodnak belőle, de még többet taszít a szegénységbe. Ezért csak módjával űzöm és nem kockáztatok
sokat.”95
Mindeközben 1787 nyarán az Oszmán Birodalom és Oroszország között 1774 után ismét
fegyveres konfliktus tört ki. II. József császár a Pétervárral fennálló szövetség miatt kötelezve
érezte magát a fegyveres beavatkozásra Katalin cárnő oldalán. Szeptemberben mozgósították
a császári-királyi hadsereget, mely az Adriától egészen a Dnyeszterig egy óriási kordont vont a
török határ mentén. A tényleges hadüzenet azonban csak 1788. február 9-én történt meg. A császári seregek hosszadalmas késlekedése Kray ezredest is megtévesztette: „Amennyire nagyok
a hadi előkészületek, oly komolytalannak tűnik az egész mindkét fél részéről. Talán már télen
megszólalnak a béke harsonái és minden katonához visszatérhet a megnyugodott felesége” –
írta 1787. november 27-én Kray sógornőjének, kinek férje a Nádasdy-ezreddel a Szávához vonult.96
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III. 1. A török háborúban
Kray vigasztaló szavai dacára a háború hamarosan valójában kitört. Az ezredes az Erdélyt
védelmező V. hadtest kötelékébe került, melynek parancsnoka Fabris altábornagy volt. 1788
áprilisától egy önálló különítményt kapott, mely alakulatának ezredesi zászlóaljából, egy-egy
svadron székely - és Toscana-huszárból, önkéntesekből, illetve egy hatfontos és négy háromfontos lövegből állt. Csapata a hátszegi völgyben a Vulkán-szorost biztosította, ám főereje némileg
hátravonva Porceni körül állomásozott.97 1788. május 10-én érte csapatát először komolyabb ellenséges támadás, amikor Kara Musztafa pasa megtámadta állásait. Bár jelentős veszteségeket
szenvedett, sikerült visszavernie a támadást és követve a menekülő ellenséget Kray megszállta
a havasalföldi Krajova városát, ahol öt hónapig tartózkodott, úgy hogy csapatai ellátásáról maga gondoskodott, a császár kincstárának egy garasába sem került a havasalföldi vállalkozás.
Júliusban megérkezett Karl Johann Pfefferkorn tábornok némi erősítéssel, aki 20-án is vette
a parancsnokságot Kray különítménye felett is, ám hamarosan jobbnak látta az Erdélybe való
visszatérést. Augusztusban ráadásul Pfefferkorn folyamatosan betegeskedett.98 Kray nagyon
sajnálta a havasalföldi pozíciók feladását, mivel úgy vélte, hogy így a törökök közelebb kerülnek
a Vulkán-szoroshoz és Erdélyhez. Irigységnek és intrikálásnak tudta be, hogy a hadvezetés kiüríti az általa elfoglalt pozíciót. Már ekkor is megmutatkozott hadvezéri karakterének az a jellegzetessége, hogy körömszakadtáig ragaszkodott a már egyszer birtokba vett állásokhoz, melyeket nem szívesen adott fel harc nélkül. Ő maga is betegeskedett, és kénytelen volt Hátszegen
egy időre visszamaradni, így az elkövetkezendő erdélyi vereségekben az ezredesnek nem volt
része. Augusztus 15-én egy török csapatnak Kara Musztafa pasa vezetésével sikerült bekerítenie
egy-egy század Alvinczy- és Orosz-gyalogságot a Vulkán-szorosban, melyeket teljesen megsemmisítettek és egy ágyút is zsákmányoltak. Ezután betörtek a Hátszegi-völgybe, melynek falvait
felégettek. „Jó néhány határőrszázadomat jutatták koldusbotra” – állapította meg szomorúan
Kray. Későbbi becslése szerint 37 falut égettek fel a portyázók és sokakat hurcoltak szolgaságba.99 A hadvezetés kénytelen volt további csapatokat küldeni a térségbe Joseph Heinrich Staader
tábornok parancsnoksága alatt, azonban a dél-erdélyi császári csapatok kénytelenek voltak
szeptemberben egészen a Marosig visszavonulni. Kray immáron a korai havazásért imádkozott
az égiekhez, hogy a hágókat tegye járhatatlanná az ellenség előtt.
Keserű lecke volt a császári hadvezetésnek a háború első éve. A törökök a vártnál keményebb ellenfélnek bizonyultak és minden hadszíntéren fájó kudarcok érték a büszke cs. kir.
hadsereget.100 „Meg fogod majd látni, hogy a hadsereg nagy változások elé néz” – jelentette ki
Sándornak Kray. Az erdélyi eseményekre vonatkozóan pedig leszögezte, hogy ha ő egészséges
lett volna, akkor „elszántsága és helyismerete” révén elejét tudta volna venni a kudarcoknak.
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KA AFA 1788-13-14. Karton Nr. 837.
Genersich, 352.
Just, 56.
1788 nyarán a törökök Bánát fenyegetésével eltérítették a császári-királyi fősereget – mely II. József személyes vezetése alatt állt – Belgrád tervezett ostromától. A császári fősereg egészen Karánsebesig vonult vissza,
majd egy éjszakai pánik miatt szeptemberben egészen Lugosig menekült. A török portyázók óriási pusztítást végeztek Bánságban is. Ezt a kudarcot csak részben ellensúlyozta Laudon tábornagy sikerei az Una völgyében, majd Coburg herceg győzelmei Moldvában.
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Állítása szerint a császár is sajnálatát fejezte ki betegsége hallatán és kijelentette: „számítok még
Kray ezredesre”.101
Kray ezredével 1788/89 fordulóját Orlát környékén téli szállásra vonult. A következő év
tavaszán az elhunyt Fabris altábornagy helyett Friedrich Wilhelm Hohenlohe herceg, altábornagy vette át az erdélyi önálló hadtest parancsnokságát, akivel Kray kiválóan megértette magát. „Ő egy nemes szívű német, több kedvességet mutat irányomban, mint az elhunyt olasz,
[Fabris altábornagy] és legalább megtisztel teljes bizalmával.”102 Februárban, amint a csapatokat Hátszeg környékén koncentrálták, Hohenlohe dandárparancsnokká nevezte ki Krayt, aki
új beosztásával három rangidős ezredest is megelőzött. Parancsnoksága alá saját ezrede mellett
a Splényi-ezred egy zászlóalját is beosztották. Dandárja a hadjárat kezdetén Hunyadon állomásozott, majd 1789. május elejétől ismét átvette a Vulkán-szoros védelmét. Kray parancsnoksága
alá beosztottak egy osztály Toscana-huszárt, 120 lovas albánt103 és 200 „plajászt” (kiszolgált határőr) is. A védelmi rendszer egészen a Zsil folyóig húzódott. Két mérfölddel hátrébb a második
védelmi lépcsőben Staader tábornok állomásozott a Splényi-ezred többi részével, két zászlóalj
Belgiojoso-sorgyalogossal, két osztály Savoya-dragonyossal és egy osztály Toscana-huszárral. A
szoros fontosabb pontjait sáncokkal is ellátták. Később Staader május végén egy közelgő török
támadás hírére a teljes Splényi-ezreddel és a dragonyosokkal maga is a Vulkán-szorosban szállt
táborba. Kray ebben az időszakban részt vett egy titkos küldetésben, melynek során egészen
Karánsebesig lovagolt el, felderítve az ellenség pozícióit és mozgásait, majd Lugoson jelentést
tett Wartensleben tábornoknak.
Bár egy időben tervbe vették a Staader-hadtest bevetését Friedrich Josias Coburg herceg, táborszernagy támogatására a moldvai harcok során, Hadik tábornagy ellenkezésén megbukott
ez az elképzelés, mivel ő nem volt hajlandó a bánáti főerőkből kiegészíteni az erdélyi hadtestet.
Bár Kraynak időről-időre vissza kellett vernie kisebb török vállalkozásokat, az ezredes elégedetlen volt a tétlenséggel és támadó vállalkozásokat javasolt Staadernek. Parancsnoka azonban
ezeket sorra elutasította, így kezdte meglehetősen frusztráltnak érezni magát. Rosszkedvéhez
hozzájárult az is, hogy mivel még Hunyadon minden pénzével együtt ellopták utazótáskáját,
meglehetősen szűkölködve kellett élnie. Az idő múlását is kezdte már érezni. „Kezdek öreg és
csúf lenni.” –írta szomorúan Sándornak 1789 júliusában.104
Mindjárt megváltozott Kray hangulata, amikor Hohenlohe herceg megparancsolta, hogy
október 7-én a határt átlépve intézzenek támadást Porceni városka ellen. A támadásban Kraynak
az előőrsöt kellett vezetnie, mely 10 szakasznyi lovasságból, 100 önkéntesből, négy osztály sorgyalogságból, két háromfontos lövegből és mesterlövészekből állt. Ezt követte 60 lépésre a főerő, mely hat osztály gyalogosból és 20 szakasz lovasságból állt. Végül az utóvéd két osztály
gyalogsággal és 12 szakasz lovassággal következett. A Porceninél álló mintegy 3000 fős ellenséges csapat táborát és poggyászát hátrahagyva rövid harc után futásnak eredt. Még aznap este a néhány kilométerre fekvő Vajdeniből egy 7000 fős török sereg érkezett erősítésül, azonban
Kray gyalogságával olyan kedvező állásokat foglalt el a Porceni környéki magaslatokon, hogy
két órám keresztül, az ellenségnek érzékeny vesztéseget okozva minden támadást visszavert.
Következő nap délben a törökök minden erejüket egyesítve ismét megtámadták Hohenlohe
hadtestét. A császáriak első lépcsőjét Kray alkotta ezredével, melyet két svadron lovasság tá-

101 Just, 54-55.
102 Uo. 60.
103 A szövegben arnauta. Nem biztos, hogy az illetők etnikailag is albánok volt, mivel gyakran így neveztek
minden balkáni zsoldost, akik a bojárok és egyéb fejedelmek szolgálatában álltak.
104 Just, 64.
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mogatott. A törökök „vad gyűlölettel és hevességgel minden oldalról” támadták ezredét.105 A
császári gyalogság azonban nem veszítette el hidegvérét és fegyelmezett sortüzekkel, illetve
jól irányzott tüzérségi tűzzel visszavert minden támadást, majd ellentámadásba ment át, és
szuronnyal űzte el az ellenséget. Ekkor Hohenlohe a centrumban támadásba dobta teljes lovasságát, illetve megerősítette Krayt két-két szakasz huszárral és dragonyossal, hogy kerülje
meg a törökök szárnyait és kerüljön a hátukba. Az ezredes vállalkozását fényes siker kísérte,
és négy löveget is elvett az ellenségtől. Kray különösen mesterlövészei teljesítményét dicsérte.
Hohenlohe kíméletlenül üldözte a menekülő törököket. Az ellenséges lovasság megkísérelte fedezni a gyalogság visszavonulását, azonban az üldözést vezető Kray azonban a dragonyosokkal szemből lendületesen megtámadta, míg a huszárságot a török gyalogsággal szembe küldte,
mely éppen egy erdőből bontakozott ki. Az ellenség hamarosan pánikszerű menekülésbe kezdett, így a cs. kir. csapatok elfoglalhatták a vladini török tábort is, ahol szintén busás zsákmányt ejtettek. Hohenlohe herceg előzetes várakozásait jócskán felülmúlta az elért siker, aki a
győzelem érdemeinek nagyrészét Kraynak tulajdonította.106 Az ezredes ráadásul úgy fejtette ki
ezt a kitűnő vezetési teljesítményt, hogy előtte napokig magas láz kínozta.107
Bár az erdélyi hadtest főerői visszatértek a Kárpátok mögé, Kray ezredével és egy osztály huszárral, illetve önkéntesekkel hátramaradt az ellenség megfigyelésére Havasalföldön.
Támogatására a Vulkán-szorosban Staader és Leonardo tábornokok erőit állomásoztatta a hadvezetés. Az ezredesnek, mint az előőrsök parancsnokának egészen Krajováig kellett őrjáratokat kiküldenie. Kray október folyamán több javaslatot is tett Krajova elfoglalására, de végül a
hadvezetés csak akkor egyezett bele Osztrák-Havasalföld egykori fővárosának megtámadására,
amikor Laudon108 Belgrád visszafoglalása után megkezdte Orsova ostromát, így a térség megszállása szükségessé vált. Coburg herceg november 3-án parancsolta meg Hohenlohénak a tartomány megszállását.109 Kray már másnap meg is indult Krajova ellen. Staader erői követték
az ezredes előrenyomulását. A 12 mérföldes út folyamán először 400 török lovas próbálta útját
állni a Zsil folyó átkelőjénél, azonban a huszárok szétverték az ellenséges lovasságot. A törökök
még kétszer próbálták a császáriak útját állni – sikertelenül. Kray, ahogy az irreguláris lovasság
elleni harceljárás megkövetelte, két óriási négyszöget formálva közelítette meg a várost, melynek védői nem várták be támadását, hanem kiürítették a települést. A helyi lakosság az utcákra kitódulva, az egyház a harangokat félreverve üdvözölte a császári csapatokat, míg a bojárok
lóháton lovagoltak elé. A teljes ornátusba öltözött pópák rögtön hálaadó misét akarta celebrálni. Kray miután megszállta a várost húsz lövést adatott le egy hatfontos ágyúból, hogy a kívül
ismét gyülekező törökök kedvét elvegye egy esetleges ellentámadástól. Az ezredes miután erős
őrjáratokat küldött ki az ellenség megfigyelésére, tájékoztatatta a hadvezetést is Krajova elfoglalásáról. November 10. körül megérkezett Staader tábornok is seregtestével, de Hohenlohe a főerőkkel csak december 6-án érkezett meg Krajovába. A térnyerés és a győzelmek ellenére Kray
abban reménykedett, hogy határőreivel hamarosan visszatérhet Erdélybe, mivel a rossz időjárás
és a mostoha körülmények ugyancsak megtépázták csapatait.110 Reményei ellenére Kraynak itt,
105 Uo. 65.
106 „Kray ezredes úr a tavalyi év során már tanújelét adta katonai tehetségének és kiváló tulajdonságainak, melyeket ezen összecsapás során ismét bizonyította.”– dicsérte ismét Hohenlohe beosztottját 1789. október 15-i
Nagyszebenben kelt jelentésében. Criste, 1904. 345.
107 Uo. 67.
108 Hadik tábornagy leváltása után 1789 júliusában Laudon tábornagy kapta feladatul a fősereg vezetését és
Belgrád elfoglalását.
109 KA AFA 1789-11-1. Karton Nr. 835.
110 Kray levele Krajováról, 1789. november 16-án. Just, 67–70.
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a havasalföldi előőrsökön kellett áttelelnie. Gondjait és fáradalmait azonban egy csapásra feledtette a számára 1789. december 21-én megítélt Mária Terézia-Rend lovagkeresztje.
1790 januárjában a téli hadműveleti szünetet megszakítva Kray csapatainak egy veszélyes
és nehéz küldetést kellett végrehajtania, amikor a törökök Viddinből egy 8000 fős sereggel megkísérelték a körülzárt Orsova felmentését. A török előőrsök már egészen Kladovóig nyomultak előre, és Lipthay Antal alezredes gyenge különítményét szorongatták. Kraynak sikerült ismét egy rajtaütéssel annyira ráijesztenie az ellenségre, hogy a törökök rögtön visszavonultak
Viddinig. A vállalkozás alatt az ezredes mindössze három halottat és négy sebesültet vesztett.111
Belgrád október 8-i elfoglalásával illetve Coburg és az orosz Szuvorov Focşani és Martineşti melletti győzelmei révén végképp a szövetségesek javára billent a mérleg nyelve, de a Kray által is
áhított béke még váratott magára.
1790 tavaszán a hadműveletek megindulása előtt Kray ezredes különítményével112 a Zsil és
az Aluta folyók között állomásozott immáron nem az erdélyi, hanem a Coburg-féle havasalföldi
hadtest kötelékében. Jól megérdemelt tábornoki előléptetésére az 1790. március 24-i keltezésű
uralkodói kézirattal került sor, melyet azonban már nem a „felejthetetlen” József császár113, hanem utóda, II. Lipót császár és király írt alá. Az előléptetés Coburg herceg, hadseregparancsnok
javaslatára történt, és Krayjal együtt Vécsey Zsigmond és Staader vezérőrnagyok is előléptek
altábornaggyá.114
Kray tábornok április 28-án parancsot kapott, hogy verjen hidat az Alután, hogy összeköttetést teremtsen Honorius Mayersheim vezérőrnagy különítményével. Ezután Kray, akit megerősítettek a Belgiojoso-ezred két zászlóaljával is a tieai és udai állásokat szállta meg, biztosítva
az erdélyi szorosok előterét és a hadsereg legfőbb raktárát.
E pusztán defenzív feladat „unalmát” az ezredes kisebb vállalkozások indításával törte
meg. Május 13-án egy sikeres erőszakos felderítést indított az Al-Dunánál Turn (Szörényvár) és
Nikapoli (Nikápoly) ellenséges erődök ellen. A vállalkozásban egy zászlóalj oláh határőr, 400
Barcó-huszár (10.), 100-100 Toscana-huszár és Savoya-dragonyos és öt könnyű löveg vett részt.115
Az ellenség nyugtalanítására azért is szükség volt, mert Coburg herceg a főerőkkel Gyurgyevót
ostromolta. A sejthető török visszacsapás kivédésére a hadvezetés jelentősen megerősítette Kray
erőit, aki ekkor 10 zászlóalj gyalogsággal és nyolc osztály lovassággal rendelkezett, de ellenséges támadás esetén csak négy zászlóaljat és négy osztály lovast tudott összevonni.
Kray ezután június közepéig az Al-Duna vidékén portyázott és az ellenséges hajóforgalmat
igyekezett megakadályozni a folyamon. Június 18-án 500 lovassal és 800 gyalogossal indult
portyára a folyamhoz és sikerült négy ellenséges sajkát elsüllyesztenie. Július elsején vissza-

111 Just, 71-75.
112 A különítmény az 1. oláh ezred két zászlóaljából, egy-egy osztály Toscana-huszárból és Savoya-dragonyosból
és egy svadron lovas arnautából állt. (KA AFA 1790-3-5. Karton Nr. 875.)
113 József 1790. február 20-án Bécsben elhunyt az 1788-ban a táborban szerzett maláriája következtében. A
halálát követő magyarországi nyugtalanságról Kray ezt írta Sándornak 1790 júliusában: „Beszélj honfitársaink lelkére, hogy nem viselkedhetnek egy ilyen bölcs és jó királlyal szemben ennyire hálátlanul és önmagukra nézve is kártékonyan.” (Just, 78.)
114 KA HKR Protocolla G 1790-4403.
115 Szörényvár alatt Kray 400 török lovassal csapott össze és néhány fős saját veszteség mellett huszárjai és dragonyosai 80 törököt vágtak le. A tábornok megpróbált egy ravasz blöffel a kicsiny és romos erőd birtokába
kerülni, de a törökök nem ültek fel a cselnek. Kray jelentésének kivonatos ismertetését megküldte Sándor
öccsének is. (Just, 76.)
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űzött Szisztovónál egy ellenséges csapatot, mely korábban átkelt a Dunán. 116 Ezekkel az önálló
akciókkal Kray kivívta Coburg herceg megbecsülését is, aki számos tanújelét adta ennek.117
1790 augusztusától a hadjárat fáradalmai következtében Kray egészsége ismét megrendült.
A tábornok több mint egy hónapig szolgálatképtelenné vált. Mindeközben a háború is nyugvópontjára jutott. Gyurgyevó sikertelen ostroma megakasztotta a további császári előrenyomulást a Duna völgyében. Poroszország egyre fenyegetőbb fellépése miatt Ausztria békeajánlatot
tett a Portának, melyet az készségesen elfogadott és hamarosan megkezdődtek a tárgyalások.
A fegyverszünet hivatalos kihirdetésére 1790. szeptember 23-án került sor. Bár a csapatok
nagyrésze visszatért a birodalom területére Ausztria egyelőre megszállás alatt tartotta Moldva
és Havasalföld elfoglalt területeit.
Kray Pál számára a török háború óriási előlépést hozott. Bekerült a tábornoki karba, elnyerte a legmagasabb katonai kitüntetést, mely társadalmi státuszát is megváltoztatta. 1790
nyarától egy majdnem hadosztály erejű seregtestet vezethetett, melynek során Coburg herceg
bizalma révén nagy önállóságot élvezett. Az ár, amit ezekért fizetett részben egészsége feláldozása volt, illetve Antal fia halála is beárnyékolta az ezen eredmények felett érzett örömöt és elégedettséget.
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Kray vezérőrnagyot, a hadsereg rangban legfiatalabb tábornokát a Haditanács havi 3000
forintos ellátmánnyal azonnal tartalékos állományba (Reservationsstand) kívánta helyezni.
Coburg herceg azonban közbelépett és intézkedett arról, hogy Krayt továbbra is alkalmazzák. „Miután azonban a szolgálat megköveteli, hogy a tábornok úr ezen a vidéken, mégpedig
Krajován kerüljön alkalmazásra és egy hét zászlóaljból, két lovasezredből és a teljes lovas önkéntes csapatból, illetve a mesterlövészekből álló dandár és ezáltal a Kis-Havasalföld feletti parancsnoksággal bízzák meg.” – írta Kray szerint Coburg a Haditanácsnak.118 Érdekes Kray fejtegetése
ezzel kapcsolatban: „A sikeresen lezajlott magyar koronázásnak [II. Lipót pozsonyi koronázása
1790. november 15-én] bizonyára hatása lesz a magyar ezredek diszlokációjára is. Talán az is
politika volt, hogy engem tartalékos állományba helyeznek. Ez az aggodalom irányomban teljesen felesleges.”119
Kray dandárjával a béke végleges megkötéséig 1790 decemberétől az Orsova és Ruszcsuk
közötti 30 mérföldes előőrsi vonalat tartotta megszállás alatt. A katonai feladatok, a törökök folyamatos szemmel tartása, a kereskedők ellenőrzése mellett Kray nyakába szakadt a szisztovói
békekongresszusra utazó követek fogadása, a porosz, holland, és angol diplomaták kísérgetése
és szórakoztatása, mely egyrészt komoly feladat elé állította, de a művelt emberek társaságát
kedvelő tábornokot valósággal felvillanyozta. A porosz követ, Girolamo Lucchesini márki Kray
116 KA AFA 1790-13-1 Karton Nr. 875. (A hadtest hadműveleti naplója).
117 Coburg, leveleiben melyeket válaszul Kray jelentéseire írott, a tábornok „széleskörű tudását”, „okos elszántságát” dicsérte és ígéretet tett, hogy a „legfelsőbb helyen” is említést tesz érdemeiről. Másutt Kray „fáradhatatlan szorgalmát” emelte ki és kijelentette, hogy a csapatok az ő parancsnoksága alatt a „legjobb kezekben”
vannak. (Just, 77.)
118 Kray levele Sándornak, Krajova, 1790. december 4. (Just, 80.) A Haditanács 1790. évi mutatókönyveiben
nincs nyoma e levélváltásnak. Kray viszont hivatalosan 1790–91 folyamán de jure tartalékos állományban
volt, annak ellenére, hogy tényleges szolgálatot látott el egy veszélyeztetett ponton. 1791 márciusában az
uralkodó rendelkezett Horváth, Kray, Boros, Szerelem, Mongelas és Kospoth vezérőrnagyok ismét tényleges
szolgálatba való helyezéséről.
119 Uo.
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régi ismerőse volt, még abban az időszakban, amikor ő Paviában szolgált, a márki meg ugyanott végezte tanulmányait. Az olasz annyira elégedett volt a fogadtatással, hogy a tábornok szerint Wenzel von Kaunitz kancellárnak is dicsérőleg írt Krayról. 1791 márciusában találkozott
a „magyar miniszterrel” gróf Esterházy Ferenccel is. A tábornok azonban ebben az időszakban
már a nyugállományba helyezése érdekében tett lépéseket, ugyanis már elege volt az elhagyatott határvidéken való szolgálatból és a havasalföldi klímával, melynek ismét csak egészsége
látta kárát. A szisztovói kongresszus a vártnál jobban elhúzódott a béke csak nehezen akart
megszületni, mivel a Porta és az oroszok változatlan hevességgel küzdöttek tovább. Ismételten
kiújuló betegségei miatt Kray a tavasz folyamán kezdett tapogatódzni esetleges nyugállományba helyezése ügyében, azonban a hadvezetés, pontosabban az új havasalföldi hadtestparancsok,
gróf Joseph Anton Mittrowsky táborszernagy egyelőre nem kívánta végleg elengedni a tábornokot a hadseregtől. Írt a hadseregparancsnoknak, Wallis tábornagynak is, aki továbbította
kérését Bécsbe. Ő hivatalosan 1791. május 13-án Belgrádban kelt jelentésében jelezte Kray megrendült egészsége miatti nyugdíjkérelmét a Haditanácsnak.120 A jelek szerint viszont a tábornok
leváltása eldöntött kérdés volt, hiszen még az uralkodói döntés előtt át kellett adnia a parancsnokságot Karl Ludwig Prugglach tábornoknak. Wallis tábornagyot Bécs már 1791 márciusának
végén arról tájékoztatta121, hogy „Kray tábornok felmentése, illetve leváltása jelenlegi posztjáról
nem történhet meg addig, ameddig nem áll rendelkezésre elegendő bizonyíték, hogy további
alkalmazása ott már nem lehetséges, mivel több tábornok egyidejű visszahívása káros a szolgálatra nézve és felesleges nyugtalanságot kelt a tartományban.”122 Elképzelhető azonban az
is, hogy mindez valóban Kray saját kérésére történt, hiszen állítása szerint ő írt Wallisnak és
Mittrowskynak távozási szándékáról, melyet megrendült egészségi állapotával indokolt.
Kray 1791. május 24-én adta át dandárját Prugglach tábornoknak, hogy elutazzon a
mehádiai (későbbi Herkules-fürdőbe) fürdőkbe, de egy fenyegető ellenséges csapatmozgás miatt még nyolc napot a kalafati előretolt állásokban töltött. Mindeközben jelentette Wallisnak és
Mitrowskynak, hogy a hírek szerint Albániából a törökök erősítéseket vezényeltek a térségbe,
és felajánlotta további szolgálatait. Felettesei azonban válaszukban biztosították Krayt, hogy
nyugodtan megkezdheti a mehádiai fürdőkúrát. Kray el is indult, azonban ismét arról értesült,
hogy a szultán összevonja seregeit és a háború kiújulással fenyeget. Ekkor ismét írt Wallisnak,
hogy kész arra, hogy tovább szolgáljon, amíg a veszély el nem hárul. A tábornagy erre kitérően azt válaszolta, hogy jelenleg nem valószínű, hogy ismét kitör a háború, Kray kúrálja ki
magát nyugodtan a mehádiai fürdőben, majd ha egészsége helyreáll, jelentkezzen újra szolgálatra. A tábornok mindent elkövetett, hogy elébe menjen annak a vádnak, hogy veszély esetén
cserbenhagyta a szolgálatot, ezért „utolsó erőmet is felajánlottam” – fogalmazott június 26-i
levelében, és még ekkor is kétségét fejezte ki, hogy az uralkodó jóváhagyja nyugalmazását.123
Meglepetésére azonban 1791. június 23-án II. Lipót minden további nélkül jóváhagyta nyugdíjkérelemét, évi 2000 forint szokásos járadék mellett.124 A tábornok ezen kívül még számíthatott
a 600 forintos nyugdíj-kiegészítésre is, mely a Mária Terézia-Rend lovagkeresztje után járt.
120 KA HKR Protocolla G 1791-5362. A kérelmező nyugdíjának folyósítását a budai hadikasszából kérte. Kray
helyett Wallis tábornagy Prugglach vezérőrnagyot javasolta a krajovai dandár feletti parancsnokság átvételére.
121 Wallis táborszernagy 1799. március 17-én írta Belgrádból, hogy Mittrowszky táborszernagy hadtestparancsok tudakolja a három Havasalföldön alkalmazott tábornok Horváth, Enzenberg és Kray tábornokok eltávolításának időpontját. KA HKR Protocolla G 1791-3420.
122 Uo.
123 Just, 86-87.
124 KA HKR Protocolla G 1791-6893.
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A rövid mehádiai fürdőkúra után választott tartózkodási helyére, Pest felé vette az irányt
Lugoson és Szegeden keresztül. Bár Kray Sándor öccsének és sógornőjének írt leveleiben elégedettségét hangoztatta eddigi pályájával kapcsolatban, némi keserű szájíz kiérezhető volt a sorok
közül. „A mi mesterségünk hálatlan és veszélyes. Szerencsés az, aki becsületét megőrizve tudja
befejezni pályáját. Jó, ha az ember olykor szóvá teszi azt, hogy kényes az igazságtalanságra, így
legalább használhatunk a többi derék embernek. Jelenlegi sorsommal elégedett vagyok.”125 E
talányos szavak mindenesetre nem a színpadról való önkéntes lelépést valószínűsítik.
Pesten, ahol a tábornok egy kicsiny bérelt házban lakott, saját szavai szerint a „filozófusok”
életét élte. „Utazgatok, gyakran kilovaglok és legkedvesebb esti időtöltésem a színház, amelyből
itt egész tűrhető van.” A pesti úri társaság is szívélyesen fogadta a tábornokot. „…büszkék arra,
hogy egy magyar ember magát ennyire kitüntette, ami nekik dicsőséget okoz.”126
E kellemetességek közepette azonban Kray a színfalak mögött valószínűleg mindent megtett, hogy visszatérjen a hadseregbe és folytassa karrierjét. Rögtön Pestre való megérkezése
után audienciát kért a városban tartózkodó három főhercegtől, és végül Ferenc főherceg fogadta is, aki nagyon udvariasan bánt vele, és biztosította arról, hogy „teljes felgyógyulása” esetén
újra alkalmazni fogják. A nádor, Sándor Lipót főherceg is táplálta reményeit, amikor az 1792-es
újévi fogadáson közölte, hogy mivel szemlátomást jó színben van, reméli, hogy hamarosan újra
szolgálhat. 1792 júniusában, II. Lipót elhunyta után ismét fogadta az új uralkodó, Ferenc, akit
Kray alighanem udvariasan emlékeztetett korábbi ígéretére, de a császár közölte, hogy jelenleg
minden tábornoki beosztás foglalt a hadseregben, viszont alkalom adtán emlékezni fog a tábornokra. A Budán zajló koronázásra és az ott megnyílt országgyűlés ünnepségeire és a felsőtábla
üléseire Kray egyaránt meghívást kapott és részt is vett. 1792 végén azonban az újabb háborús
helyzet ismét csatasorba állította a tábornokot.
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Kray levelezése és a „hivatalos” életrajzok szerint tehát az ígéretesen ívelő pálya folytatását
rossz egészségi állapota tette lehetetlenné. Ezzel párhuzamosan viszont folyt egy vizsgálat személye ellen, melyről nem állítható biztosan, hogy nem volt köze előbb rendelkezési állományba
helyezéséhez, majd időleges eltávolításához a hadseregből. Kray tábornok és több más császárt
tiszt körül egy botrány kezdett kibontakozni, aminek híre Bécsbe is elért. Valamikor 1791 kora
tavaszán görög, oláh és örmény kereskedők jelentkeztek a bukaresti hadtest-parancsnokságon
Kray tábornok és más császári tisztek elleni panaszukkal. Az ügyek addig dagadtak, amíg kivizsgálásukra a Haditanács egy bizottságot jelölt ki Mayersheim tábornok vezetésével, mely
1791 májusában, Bukarestben kezdte meg működését a panaszosok kihallgatásával.
Az első, Krayt érintő ügy vizsgálati jegyzőkönyve szerint 1790 júliusában Konstantinápolyból
Bukarestbe tartó kereskedők, bizonyos Dumitrie Margarit és Fjodor Csotkanos áruját a Dunán
való átkelés után Kray csapatai lefoglalták és a tábornok szállására vitték, majd ott a ládákat kipakolták. A tábornok 1300 forintot, adjutánsa 100 forintot követelt máskülönben az áruk egy
részét visszatartották volna. Ez az összeg a kereskedők szerint átadásra is került, később azon125 Just, 90.
126 Pesti tartózkodása idején Krayt egy újabb komoly kellemetlenség érte. 1792 novemberében, amíg a prímási palotában az érsekkel ebédelt, betörtek házába és 500 forint értékű arany- és ezüstneműt tulajdonítottak el. A tábornok fanyar humorral ezt írta az esetről Sándornak: „Bizonyára egy francia egyenlőség-hívő
volt az elkövető, mert az eltulajdonított ezüstneműt gondosan kiválogatta és a többit sértetlenül otthagyta.
Ésszerűségét csak csodálni tudom és köszönettel gondolok rá.” (Just, 92.)
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ban a vámon kiderült, hogy további 8500 piaszter értékű áru hiányzik a készletből. A hiányzó
árukat a tábornok szállásán mások látni vélték, azonban a megkárosított kereskedők csak 500
piasztert kaptak kárpótlásul. A kereskedők összes kárukat 11 715 piaszterre becsülték, amit a cs.
kir. bukaresti hadtestparancsnokságnak címzett beadványukban Kray tábornokon követeltek.
A második panaszról 1791. május 16-án Bukarestben vetetett fel jegyzőkönyvet két
ruszcsuki örmény kereskedő, bizonyos Samuel és Stephan. Állításuk szerint 1790 májusában
Bukarestbe tartó nyolc szekerüket Ciganestiben tartóztatták fel, majd rabolták ki Kray emberei,
Panajot arnauta kapitány vezetésével. Az elveszett áru értékének, az elszenvedett egyéb károknak és extra kiadásoknak összesítésével a kereskedők 12 361 lejre becsülték, melyből 1000 lejt a
bukaresti nagy díván, 2000 lejt pedig maga Kray térített meg, a fennmaradó 9361 lejt azonban
továbbra is követelték a tábornokon és Panajot kapitányon.
A Mayersheim-bizottság vizsgálatát meglehetősen kapkodva folytatta és zárta le ideiglenesen, ahogy azt az ügy újrafelvételét elrendelő haditanácsi utasítás 1792. márciusában leszögezte. A megkötött szisztovói béke értelmében a cs. kir. hadseregnek azonnal ki kellett ürítenie
Havasalföldet, így az ügy végére Mayersheim tábornok nem tudott pontot tenni. A császári hatóságok azonban több esetben elismerték felelősségüket és az uralkodó elrendelte a kereskedők
kártalanítását, így a vizsgálat „végkicsengése” elmarasztaló értelmű lehetett Krayra nézve is.127
A rendelkezésre álló források alapján nehéz a tábornokot egyértelműen felmenteni a kereskedők kifosztásának vádja alól. Az ügyet már akkor sem lehetett lesöpörni az asztalról, hiszen végül egészen a legmagasabb grémiumig eljutott. Maga Kray a két bukaresti kereskedő
Margarit és Csotkanos vádjai kapcsán készítette el egy terjedelmes írásbeli védekezését a hadtestparancsnokságnak, miután az május 7-i keltezéssel megküldte számára a jegyzőkönyvet és
a vádakra való reagálásra kérte fel. Kray válasza május 11-én, Krajován kelt és érvelési technikájában, továbbá stílusában rendkívül hasonlít az 1797-es neuwiedi ügyben előadott védekezésére
és szintén rengeteg érdekes adalékkal szolgálhat Kray habitusára vonatkozóan.
A tábornok először is kijelentette, hogy jól emlékszik a tieai táborba 1790 júliusában behozott török zsákmány-árura, melyeket minden jog és háborús szokás szerint hadizsákmánynak
tartott, és csak a bukaresti díván könyörgésére adott vissza valamennyit némi ajándék fejében.
Az elmúlt nyolc hónapban viszont senki sem kereste meg az ügyben. Leszögezte, hogy neki,
mint egy önálló csapat parancsnokának, a végső sikert szem előtt tartva, a parancsok, „a háború törvényei”, az állam és csapata érdekei szerint kell eljárnia. Amikor az azóta elhunyt Fabris
altábornagy a Vulkán-szoros őrzésére kijelölt különítmény parancsnokának kinevezte, elmondta, hogy Nicolai Mavrogeni fejedelem128, mikor Fabris jelezte neki, hogy a közelgő háborúban a
kereskedelem szabad folyását és biztonságát akarja, a fanarióta azt válaszolta neki, hogy a törökök szokásai szerint viszont mindenki éppen azt akarja megkaparintani, ezért kár ilyesmiben
megállapodni. Ez a levélváltás Fabris és a fejedelem között bizonyára megvan az erdélyi archívumban – tette hozzá.
Az immáron három éve folyó háborúban senki sem adott utasítást vagy parancsot arra vonatkozóan, hogy a kölcsönös szabad kereskedelmet tűrni kell – folytatta. A törökökkel egy esetleges téli fegyverszünetről sem lehet írásban megegyezni, hiába próbálkozott ezzel ő a vidini
szeraszkirnál, Juszuf pasánál előző télen. Mellékelte védekezéséhez az abban az időben kapott
utasításokat a hadtestparancsnoktól, melyek az előőrsi vonal szigorú őrzése mellett minden
utas és szekereik „előállítását” írják elő a tiaei táborba, Kray színe elé.
127 A bizottság részjelentést tett a Haditanácsnak 1791. május 29-én az ügyek állásáról, melyben megemlíti a
két oláh kereskedő újonnan felmerült vádját Kray ellen is. KA HKR Protocolla G 1791-6371.
128 Görög névváltozat Nicholas Mavrogenes. Havasalföld fanarióta fejedeleme 1786 és 1790 között.
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Az ügy egyik kulcsszereplője állítása szerint egy Alexi nevű kereskedő, aki a császáriak táborában tartózkodott és azt a tájékoztatást adta az inkriminált árukról, és arról hogy szerinte
„török zsákmányról” van szó, így Kray, miután az önkéntesek behozták azt a táborba, rögtön
kiosztott ingyenesen két kis bála pipadohányt tiszttársainak. Alexi és több más kereskedő felismerte a lehetőséget, hogy nyomott áron juthat az állítólagos zsákmányhoz, így jelent meg
ott a vád egyik tanúja, bizonyos krajovai Tyeptenar is, aki a tábornok szerint azért ajánlkozott
később, hogy azt vallja, hogy Kray szállásán lopott árukat látott, mert aggódott, hogy a bukarestiek meglátják saját portékáikat nála. Kár, – sajnálkozott Kray – hogy ez a „kétszínű alak”
most Mehádiában van, mert esküt kéne vele újra tetetni a díván előtt, mivel Tyeptenár mást nem
láthatott a tábornok szállásán, mint az ő szegényes holmijait. Végül, néhány nappal az áruk behozása után két fiatal kereskedő érkezett Bukarestből Alexivel a tiaei táborba, és egy Kraynak
címzett „nagyon megindító és szívhez szóló” ajánlólevelet hoztak Landes Visitor Scarlatitól, aki
a bukaresti díván nevében jelentős káruk megtérítését kérte, de ugyanakkor 1000 lejt fel is ajánlottak az árukért cserébe. Kray ezt kevesellte és legalább 1300 lejt követelt, az általa 30 ezer lej
értékűre becsült árukészletért. Ezután egy ellenséges vállalkozás miatt nem tudott az üggyel
foglalkozni, végül azonban úgy értesült, hogy adjutánsa jelenlétében, írásbeli átadás-átvétel kíséretében a két kereskedő visszakapta portékáját. Később találkozott velük, és akkor még „hálásak és elégedettek voltak az irántuk gyakorolt kegyemmel”. Állítása szerint a kereskedőknek
még egy kétfős kíséretet is biztosított Bukarestbe.
Mielőtt bárkiben is felmerülhetett volna a gyanú, hogy a szóban forgó 1300 forintot egyszerűen eltulajdonította volna, a tábornok csatolt egy részletes elszámolást a pénzről, mely szerint
ő ezt nagyrészt az előőrsökön szolgálatot teljesítőknek, főleg a vállalkozásokra önként jelentkező huszároknak és arnautáknak, akik az ellenség közvetlen közelében tevékenykedtek, és ezért
minden jelentésért fejenként 20 krajcárt kaptak. Erre azért is rá volt szorulva, mert külön pénzt
a kincstártól nem kapott hírszerzők fizetésére. Ezen kívül ebből a pénzből katonáinak húst is
vásárolt, illetve a falusi bíróknak és öregeknek is adott, hogy szimpátiát ébresszen a császáriak
iránt. Az egyetlen dolog amivel Kray nem tudott elszámolni, az a kis pipadohány volt, melyet
szétosztott a „sóvárgó” dohányos tiszttársai között.
Meggyőződése szerint, – folytatta – az egész ügyet egy „német ellensége” felbujtására indították a csak „mostanában ilyen arcátlan” kereskedők, hogy az ő itteni reputációját lerombolják. Állítólagos ellenségének nyolc hónap állt rendelkezésére, hogy tervét kifőzze és végrehajtsa. Jellemző az oláh kereskedők gátlástalanságára, hogy pár nappal később a caracali táborban,
ahol Kray saját poggyásza volt elhelyezve, az éjszakai órákban a kereskedők behatoltak szállására, ahol azt gyanították, hogy lefoglalt árujukat őrzik. A zajra felébredt házvezetőnője, aki segítségért kiáltott, mert azt hitte, hogy rablók járnak a házban.129 Erre megjelent a tábor őrzésével
megbízott Staabregiment egyik őrvezetője, aki elkergette a kereskedőket, hiába bizonygatták,
hogy Kray tábornoktól hoztak írásbeli engedélyt arra, hogy árujukat elvigyék. A tekervényes
ügy ismertetése után Kray végül kijelentette: a csapatok moráljának sem tesz jót, ha a hadtestparancsnokság ilyen szigorral vizsgálja a hasonló jellegű ügyeket. A törökök rablásai és a civil
lakossággal szembeni kegyetlenségei ismertek, és mégsem jut eszébe senkinek sem vizsgálatot
követelni… Végül Kray elutasította a kereskedők által követelt 11 715 piaszter kifizetését, és reményét fejezte ki, hogy e „hamis tanúk vallomásai alapján, akiket ebben az országban könnyű
megvásárolni” indított ügyben megszűntetik az eljárást.130
129 Kray a végrendeletében is megemlítette ezt a bizonyos hölgyet, név szerint Ducsminska Franciskát, aki a török és francia háborúk alatt végig vezette a tábornok háztartását, ellátta őt és gyermekeit egyaránt, továbbá
vigyázta személyes tárgyait. (lásd a mellékletet).
130 A ruszcsuki kereskedők ügyében Kray külön nem írt választ.
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A „kereskedőügy” elől azonban a nyugállomány sem jelentett menedéket. A Haditanács
1792. március 31-i keltezésű átiratában sürgetette a magyarországi főhadparancsnoknál, Coburg
hercegnél, hogy 1791. szeptemberi 21-i határozata értelmében folytasson le eljárást a ruszcsuki
és az oláh kereskedők ügyében és szülessen bíróság ítélet a budai főhadparancsnokság jogi grémiumán, a Judicium Delegatum Militare-n.131 Erre azért van szükség, mert az előző évi vizsgálat
jogszerűsége sok kívánnivalót hagyott maga után és maga Kray tábornok is fontosnak tartja,
hogy az ellene felhozott vádakban nevét a bíróság előtt tisztázza. Az ügy újbóli lefolytatását
azonban meggátolja az a tény, hogy a vádlók és tanúik nem elérhetőek, ezért a Haditanács egészen addig elnapolta az eljárás újjáindítását, amíg ők vagy megbízottaik nem jelentkeznek a hatóságoknál.132 Kray, amint kézhez kapta Coburg herceg tájékoztatását az eljárás újraindításáról,
1792. április 30-i keltezéssel a Haditanácshoz fordult a „rágalmazó” ügy azonnali megszüntetését kérve, de a válasz elutasító volt, mondván, hogy a magas hivatal ezzel kapcsolatban ragaszkodik a budai főhadparancsnokságnak leírt álláspontjához vagyis adott esetben a per megindításához.133 A tábornok ezen kérése viszont szöges ellentétben áll a Haditanács március 31-i
átiratának kijelentésével, hogy ő maga is szeretné a per megindítását és ezáltal neve tisztázását.
Az ügy mindenesetre folytatás nélkül még abban az évben „elaludt”, a károsultak – immáron
török alattvalók – érthető módon nem jelentkeztek a távoli Budán, hogy a katonai bíróság előtt
keressék igazukat.134
Nehéz felmérni ezen ügyek súlyát Kray karrierjének időleges megtörésében és további kutatásokat igényel, mivel az ő ügye valószínűleg csak egy volt a bizottság által vizsgált panaszok
sorában. Ha vádak akárcsak részben is igazak, a tábornok védekezésében több megfontolásra
érdemes elem is van, mely tetteit, ha nem is menti, de magyarázza. A Balkánon a török ellen
vívott háború gyökeresen eltért a nyugati hatalmak ellen folytatott „kabinetháborútól.” A császári-királyi tisztek és katonák ezen a hadszíntéren pillanatok alatt legalább egy évszázadot
ugorhattak vissza az időben. A Balkánon egy olyan ellenféllel kellett harcolniuk, melyet nem
korlátozott semmilyen hadijog, így eléggé hiábavaló próbálkozás volt a császári-királyi hatóságoktól ugyanezt megkövetelni saját katonáiktól és tisztjeiktől. Lehet, hogy a parancsnokságába
beosztott arnauta zsoldosok is hatással voltak Kray magatartására, akinek ráadásul gondoskodnia is kellett különítményének ellátásáról. Azért is könnyen meginoghatott, mert tudjuk, hogy
pénzének nagyrészét még a háború kitörése előtt ellopták tőle.
Ha a kereskedők megsarcolása állt a tábornok eltávolításának hátterében, érthetővé válnak
Kray leveleinek keserű szavai a becsület és reputáció megőrzésének nehézségeiről. A tábornok
mindenesetre nem említette Sándornak ezeket az ügyeket, melyek végül is így vagy úgy nem
bizonyultak végzetesnek Kray Pál vezérőrnagy további karrierjére és tulajdonképpen bírósági
ítélet sem marasztalta el.

131
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133
134

KA HKR Protocolla G 1791-2845.
A Haditanács átiratát lásd a HL GC 1792-59-168.
KA HKR Protocolla G 1791-2845
Kraynak ekkor, 1792 nyarán egy másik vádlója is támadt. Egy havasalföldi illetékességű kereskedő, bizonyos Griga Jenecsik június 16-án kelt keresetlevelében a budai Judícium előtt kártérítést kért „Gray tábornoktól” a törökök elleni hadjáratban feltartóztatott és eladott 210 sertése ügyében, melyet 1789 nyarán a tábornok a Vulkán-szorosban tartóztatott fel és kobzott el bárminemű ellenszolgáltatás nélkül. A
főhadparancsnokság megküldte Kraynak a panaszt tájékoztatást kérve az ügyben, melyre ő június 30-án
terjedelmes levélben válaszolt, mely szerint ő a sertések árát 400 lejt letétbe helyezte egy Targu Zsiu-i bojárnál, aki ekkor hadbiztosi feladatot látott el a császári sereg mellett. A Judícium elfogadta a tábornok érvelését és elrendelte az illető bojár megkeresését. (HL GC 1792-59-261, és 1792-59-290)

IV. Az első koalíciós háborúban

IV. 1. Coburg herceg elővéd-parancsnoka (1793-1794)
A párizsi Nemzeti Konvent elsősorban különféle belpolitikai megfontolások alapján, 1792.
április 20-án hadat üzent „Magyarország és Csehország” királyának. Hamarosan Poroszország
és Nagy-Britannia, majd számos kisebb európai hatalom avatkozott be a háborúba Ausztria oldalán. A konvent politikusai aligha sejtették, hogy egy kisebb megszakításokkal húsz éven át tartó
konfliktust szabadítanak Európára. A háború kirobbantása mindenesetre Kray vezérőrnagyot
is meglepte: „Bár itt nagy a lárma és behívják a szabadságolt tiszteket, mindenki kételkedik egy
Franciaországgal vívott háborúban, mivel a franciáknak nincsen pénzük és van elég bajuk otthon is, nemhogy még külföldi vendégeket hívjanak a fejükre ellenség gyanánt. Ezen kívül a
császárunk egy békeszerető fejedelem, akinek a németalföldi felfordulás és a többi tartomány
biztosít elég gondot és elfoglaltságot.” – írta Sándornak, 1792. január 31-én, Pesten. Majd kételyét fejezte ki azzal kapcsolatban is, hogy a hozzá hasonló „öreg katonákra” valaha is szüksége
lesz a birodalomnak.135 A tábornok ennél nagyobbat éppenséggel nem is tévedhetett volna…
A háború azonban még is kirobbant és Ausztria hadigépezetének – soraiban a nyugdíjból
visszahívott Krayjal – ezúttal nem lázadó parasztokkal vagy török szpáhikkal kellett megküzdenie, hanem egy nyugati hatalommal, mely egy új, kíméletlenebb hadviselést honosított meg
Európa csataterein. Az egyesített porosz-osztrák seregek rendkívül kelletlenül és lassan vonultak fel Franciaország nyugati határaira a braunschweigi herceg parancsnoksága alatt. Az ősszel
meginduló porosz offenzívát Valmynál megállították a franciák 1792. szeptember 20-án, míg az
Osztrák Németalföldről novemberre kiszorították az osztrák erőket a Rajnán túlra. A belgiumi
cs. kir. főparancsnok, Albert szász-tescheni herceg katasztrofális hadvezérnek bizonyult (nevelt
fia Károly főherceg aligha tőle leste el a hadvezéri mesterség főbb fogásait), így 1792. december
5-én Coburg herceg, tábornagy került a rajnai császári-királyi, majd a következő év tavaszától
a birodalmi sereg136 élére. Kray Pál vezérőrnagy számára ezzel ismét egy lehetőség nyílott karrierjének megkoronázására vagy legalábbis folytatására. Hiszen minden panaszkodása és a „filozofikus” élet hangoztatott élvezete ellenére, nem lehet kétségünk, hogy Kray mégiscsak folytatni szerette volna a félbe maradt karrierjét.
Coburg herceg emlékezett egykori alárendeltje önállóságára és aktivitására és rögtön kinevezése után kezdeményezte a császárnál, a Haditanács elnökénél és Lacy tábornagynál más tábornokok mellett Kray aktív állományba helyezését, majd beosztását a rajnai seregbe.137 Első próbálkozása nem járt eredménnyel, a Haditanács más tábornokokat rendelt a keze alá, Coburg azonban
nem adta fel. 1791. december 21-én megismételte kérését, arra hivatkozva, hogy a könnyűcsapatok létszámának gyarapodása révén elengedhetelenűl szükséges e tábornokok alkalmazása.138
1792. december 25-i hatállyal végül három, a „kisháborúban” és az előőrsi szolgálatban
jártas magyar tábornokot, Kray, Rudolf Otto139 és szoboszlai Mészáros János vezérőrnagyokat
135 Just, 94.
136 A regensburgi birodalmi gyűlés 1793. márciusában deklarálta a birodalmi háborút Franciaország ellen.
137 Bécsben, 1792. december 13-án kelt beadványában Coburg kérelmezte Ottó, Mészáros és Kray vezérőrnagyok beosztását seregébe. Az uralkodó erre a kérésre először elutasítóan reagált, mondván, hogy a tábornokok listája végleges. KA HKR Protocolla G 1791-12455.
138 KA HKR Protocolla G 1791-12730.
139 Ritter Rudolf von Otto vezérőrnagyot legfeljebb „tiszteletbeli” magyarnak számíthatjuk lévén a szászországi Weissenfels szülöttje. A kiváló huszártiszt 1783 és 1788 között a Graven-huszárezred parancsnoka volt.
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neveztek ki a rajnai sereghez. Mindenről Krayt Coburg december 29-én kelt sajátkezű levelében
értesítette. A császári rezolúciót és a haditanácsi dekrétumot a tábornok ugyanezen a napon
kapta kézhez.
A karrier esetleges meglódulása azonban az öröm mellett aggodalmat és gondot is okozott
Kraynak. A sorozatos hadjáratokban és egyéb fáradalmakban megfáradt testének lázongásai
mellett anyagi problémákat is okozott az újabb kinevezés. Számítása szerint mintegy 2000 forintra rúgott a táborba vonulás költsége, jóllehet két hátas- és két teherhordó (Wagenpferd) lovat
és számos egyéb szükséges felszerelési tárgyat már korábban megvásárolt. A tábornok kijelentette öccsének, hogy kénytelen jelenlegi háztartása több tárgyától megválni, hogy poggyásza
terjedelmét csökkentse.140 Kray tett azonban más lépést is, melyet nem kötött testvére orrára.
Január 22-i keltezéssel kérvényt nyújtott be a Haditanácsnak németalföldi útjának fedezésére,
melyre a hadikasszából 1000 forintos előleget és a beosztásához járó naturáliák előrehozott kifizetését kérte. A Haditanács hozzájárult kérése teljesítéséhez.141 Az utazás elől immáron minden akadály elhárult.
Kray 1793. január 19-én érkezett Bécsbe ahol február 5-éig tartózkodott. A vezérőrnagyot
fogadta Ferenc császár is, aki elégedettségét fejezte ki tábornoka újabb szolgálatvállalásával kapcsolatban, és a „legkegyesebb kifejezésekkel” adott hangot azon véleményének, hogy Kray bizonyára ugyanúgy megállja a helyét a franciákkal szemben, mint ahogy tette a törökök ellen.
A rövid uralkodói audiencia után Lacy tábornagy következett, akivel életében először ekkor
találkozott személyesen. A birodalom hadügyeinek egykoron teljhatalmú irányítója, aki még
ekkor is óriási befolyással rendelkezett, sűrű bocsánatkérések közepette egy kanapén, „slafrokban” fogadta Krayt, akivel egy félórán keresztül beszélgettek. Lacy rendkívül elégedett volt a
tábornok katonai felkészültségével és a hadviselésről vallott nézeteivel. Wallis gróf, tábornagy
a Haditanács elnöke régi ismerősként köszöntötte Krayt, akit még a hétéves háborúban ismert
meg Draskovich tábornok segédtisztjeként. Ezután Browne táborszernagy következett, akiről
a vezérőrnagy sajnálkozva állapította meg, hogy gyenge egészségi állapota miatt már aligha alkalmas a tábori szolgálatra.142 A tábornok egy későbbi levele tanulsága szerint a birodalom politikai vezetésével is találkozott ekkortájt Bécsben. Bernhard von Jenisch államtanácsos, Kray
régi ismerőse143 mutatta be neki Johann Amadeus Franz de Paula Thugut bárót, aki ezekben a
napokban, Johann Philipp Cobenzl gróf bukása után foglalta el a kancellári méltóságot. Thugut
a későbbiekben óriási szerepet játszott katonai ügyekben, így Kray karrierjének alakulásában
is. Más kérdés, hogy e rövid találkozásból a tábornok később nem tudott sokat profitálni.
Amikor Kray április 11-én (más források szerint 1-én)144 beérkezett a fősereg Mons melletti boussu-i táborába, a hadihelyzet már lényegesen kedvezőbb volt a szövetségesek számára,
mint 1792/93 telén. Coburg herceg először összevonta a porosz-osztrák erőket a Ruhr folyó mögött, majd március 1-jén támadásba lendült és Aldenhovennél vereséget mért a franciákra, akik
kénytelenek voltak feladni Maastricht ostromát és Lüttichig (Li ge) visszavonulni. A francia főparancsnok, Charles François Dumouriez kénytelen volt feladni a Hollandia elfoglalására szövö140 Kray levele Sándornak, Pest, december 29. Just, 97-98.
141 KA HKR Protocolla G 1793-2796.
142 Kray Pál levele Sándornak, Enns (Linz mellett), 1793. február 13. Levelét Kray a következő mondattal zárja:
„Hogyan fogják vajon mentegetni a jakobinusok azt az undorító tettet, amit Lajossal, a törvényes királyukkal szemben követtek el? A szegény királynő szomorú végzete is állandóan foglalkoztat minket. Isten adja,
hogy meg tudjuk bosszulni ezeket a rémtetteket.” Just, 99.
143 Jenisch képzett orientalista, Thugut régi munkatársa, bizalmasa volt, akivel Kray esetleg erdélyi szolgálata
alatt találkozhatott.
144 Kray hadműveleti naplója (Kriegs-Journal) az elsejei megérkezést említi, míg április 23-i levelében Sándor
öccsének a 11-eit. (Just, 105.)
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getett tervét és Löwennél összpontosítani minden erejét. Ennek ellenére Coburg március 18-án
nagy győzelmet aratott felette Neerwindennél. A franciák visszavonulása menekülésbe torkollott, mely a sereg felbomlásához vezetett. Március végére Németalföldet teljesen visszafoglalták
a szövetségesek. Ráadásul a felső vezetésben is egy bomlási folyamat vette kezdetét, melynek
betetőzéseképpen Dumouriez a tisztikar nagy részéve, a hadügyminiszterrel és négy foglyul
ejtett konventbiztossal, továbbá majdnem 2000 katonával április 5-én dezertált a szövetségesek táborába. Ráadásul a hadszíntérre beérkezett egy jelentős angol és holland sereg is Frigyes
Ágost yorki és V. Vilmos orániai hercegek vezetése alatt. A francia északi erődvonal felszámolása, majd a Párizs elleni offenzíva csak idő kérdésének tűnt, mivel az alig 40 ezer főre olvadt
és demoralizált Armée du Nord aligha tudott érdemben beleszólni az események alakulásába. A
szövetséges tábornokok antwerpeni haditanácsa értelmében a jobbszárnyon az angol-holland
seregek vonultak fel mintegy 50 ezer fővel Lille ellen, míg a centrumban Coburg herceg 70 ezer
fővel a Schelde mentén a Condé, Valenciennes, Le Quesnoy, Landrecies és Maubeuge erődjeit,
vagyis a Vauban-féle északi erődgyűrűt készült elfoglalni. A balszárnyat Jean Pierre de Beaulieu
tábornok biztosította 20 ezer fővel.
Ez volt tehát a katonai helyzet, amikor Kray Pál vezérőrnagy elfoglalta beosztását az elővédhadosztályban, mely a Károly főherceg vezetése alatt állt. Kray szerint Coburg herceg őt „figyelmességek közepette, sőt barátsággal”145 fogadta.
Kray parancsnoksága alatt az elővéd-hadosztály gyalogosdandára állott, mely három gránátos zászlóaljból (a Pückler-, Barthodeiszky- és Briey-zászlóaljakból), és a Sztáray-gyalogezred
két zászlóaljából állt. Az előőrsi szolgálat ellátásához nélkülözhetetlen könnyűcsapatokat a
Mahony- és a tiroli vadászok, illetve az erdélyi szabadcsapat biztosította.146 Seregteste 1793 áprilisában Onaingban állomásozott. Coburg herceg másik protezsáltja, Otto vezérőrnagy az elővéd-hadosztály lovasságból álló dandárjának vezetését vette át. A fősereg április elején egyidejűleg vont blokád alá, illetve figyelt meg több ellenséges erődöt, továbbá igyekezett közöttük a
kommunikációt meghiúsítani.
Április 12-én Kray mindjárt részt is vett egy kisebb éjszakai összecsapásban, melynek során
Valenciennes-ből kicsapó ellenséges különítményt verte vissza teljes dandárja bevetésével. A
franciák kénytelenek voltak visszahózódni az erődbe, Kray viszont öntevékenyen elfoglalta
Valenciennes egyik elővárosát, melyet egy későbbi ostromra gondolva megszállt és sáncokat
építtetett ki. A franciák az elkövetkezendő napokban többször is megpróbálták kivetni onnan
Kray erőit, de erőfeszítéseiket rendre meghiúsította az a négy 12 fontos ágyú és két tarack, melyet a császáriak a sáncokba telepítettek. Az egész osztrák elővéd hamarosan sáncok mögé húzódva nézett szembe a valenciennes-i helyőrséggel, mely nem is próbálkozott tovább kitörésekkel.
A nyugalmasabb időszakot kihasználva Kray engedélyt kért és kapott a brüsszeli főparancsnokságtól arra, hogy inkognitóban Antwerpenbe távozzon. Itt szerencséjére éppen szemtanúja
volt annak, amint korának máig lenyűgöző harceszközei, az angol sorhajók beúsznak a Scheldecsatornába, hogy csapatokat tegyenek partra. A tábornok levelének tanúsága szerint bámulattal
figyelte a háromárbocos úszó erődöket.
Kray hamarosan visszatért Brüsszelbe, ahol április 22-én együtt vacsorázott Károly főherceggel, aki kénytelen volt – időlegesen – a hadseregtől megválni, hogy elfoglalhassa Németalföld
kormányzói székét. Az ifjú főherceg küszködött megindultságával, és bosszús volt amiatt, hogy
nem tudta Kray előtt visszafognia könnyeit. Ő így idézte fel Károly szavait: „Kedves Kray tábornok, a fájó szívem nem hagy aludni, hogy a hadsereget el kell hagyjam. Csak nemrég kezdtem
145 Uo.
146 Just, 105, illetve KA AFA 1793-4-15. Karton Nr. 910.

40

IV. Az első koalíciós háborúban

el a mesterségemet tanulni, és most, hogy már sok örömömet lelem benne, le kell mondanom
róla.” Búcsúzóul ezt mondta: „Tartsuk meg a barátságot egymással és emlékeztesse csapatait is
gyakran az enyémre.”147
A lelkes, ugyanakkor rendkívül tehetséges és agilis Károly a jelek szerint hamar elnyerte
a nála majdnem negyven évvel fiatalabb Kray (de az egész hadsereg) atyai szimpátiáját. Károly
utódja az elővéd-hadosztály élén egy felvidéki magyar nemes, benyói és urbanói Benyovszki
János altábornagy lett.
Hamarosan sor került Kray első komolyabb ütközetére a franciák ellen. 1793. május elsején, mihelyst Dumouriez utódja, Auguste Picot de Dampierre tábornok elég erősnek érezte magát a cselekvésre, megkísérelte Condé és Valenciennes felmentését. Késő éjszaka sikerült két
oszlopban (az egyiket az erőd kitörő helyőrsége alkotta) közel férkőznie a császári előőrsökhöz.
Az ellenséges előrenyomulást először Kray érzékelte, akinek tüzérségi tűzzel sikerült a jobbszárnyon addig feltartania az ellenséget, amíg Benyovszki erői szét tudtak bontakozni. Ezután
viszont az elővéd balszárnyán nyomultak előre túlerővel a franciák, ahová Kraynak át kellett
dobnia a Sztáray-ezred két zászlóalját és a gránátosokat. Az itt található redoute körül gyilkos
tüzérségi párbaj vette kezdetét, melyben a túlerő lassan kezdett felül kerekedni. A sáncra a
tábornok becslése szerint 2000 ágyúgolyó zúdult rövid idő alatt. Kray kénytelen volt gyalogságát egy mélyút fedezékébe visszavonni és fohászkodni, hogy a főerők, melyek kétórányira
táboroztak az elővédtől, időben beérkezzenek a csatatérre. Coburg herceg erői végül abban a
pillanatban avatkoztak be a küzdelembe, amikor Otto tábornok már kénytelen volt két falut
feladni és visszavonulni. Coburg megérkezése új erővel töltötte fel az elővéd csapatait is, ráadásul egy lövedék felrobbantott egy francia lőszereskocsit Soultain falu térségében, mely az ottani
ellenség soraiban nagy rendetlenséget keltett. Az Esterházy- és a Barcó-huszárok, továbbá a vadászok és néhány önkéntes a Sztáray-ezredből kihasználták a felfordulást, és további zűrzavart
okoztak, melynek hatására az ellenség kivonta csapatait a két faluból. Ezután a fő gyalogsági
támadás teljes sikert hozott, a franciák rendezetlenül hagyták el a csatateret és menekültek
Valenciennes-be.148 Kray Sándornak írt levelében dicséri Coburg herceg hősies és elszánt magatartását ugyanakkor kárhoztatja a fősereg táborkarának munkáját, mivel az elővéd balszárnyát
túlságosan kitették az ellenséges támadásnak.149
Május 7-én a franciák famars-i táborukból ismét támadást intéztek a császáriak által megszállt Soultain falu ellen és gyorsan visszaűzték a cs. kir előőrsöket. Kray, mivel jelentősnek
ítélte az egész hadsereg oldalára leselkedő veszélyt, öntevékenyen oda sietett néhány löveggel és
négy szárny nehézlovassággal, és az ellenségnek a nyílt terepen nagy veszteséget okozva viszszakergette a franciákat táborukba. Kray szerint Coburg herceg, aki egy dombról követte figyelemmel az eseményeket, megjegyezte: „Biztos vagyok benne, hogy Kray tábornoknak ott kell
lennie.” Ez után szárnysegédjét küldte annak a tisztázására, hogy ki rendelte el a rohamot, majd
a miután megbizonyosodott róla, hogy valóban Kray, a herceg nyilvános dicséretben részesítette a magyar tábornokot.150
147
148
149
150

Just 108.
Kriegs-Journal
Just, 110
Kray a rohamban részt vett egyszerű katonákról sem feledkezett meg. Javaslatára Coburg herceg nyolc
érdemérmet osztott ki a német lovasság között. (Just, 112.) Ugyanebben a levélben (Onnaing, május 16.)
számol be Kray Dampierre tábornok, aki egy május 8-i ütközetben esett el, nagy pompával lezajlott temetéséről is. Leveleiben a tábornok folyamatosan tájékoztatta öccsét a franciaországi belpolitikai helyzetről.
Alighanem számos más kortársával együtt a Konvent közeli bukását és az ellenforradalom közelgő győzelmét jósolta a katonai vereségek nyomán. (Just, 113.)
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Május 20-án Coburg herceg elhatározta, hogy a frissen beérkezett brit csapatokkal együttműködve kiűzi a franciákat famars-i állásaikból. Május 23-ára, miután gróf Joseph Johann
Ferraris táborszernagy oszlopa elfoglalta az aulnois-i sáncokat, több mint 20 ezer szövetséges katona nyomult Famars ellen, ám az ellenség nem várta be a támadást, hanem az éjszaka
Cambrai felé visszavonult. Ebben a hadműveletben Kray vezérőrnagyot Wenzel Colloredo táborszernagy oszlopába vezényelték, és feladata szerint az osztrák balszárnyon valenciennes-i
helyőrség esetleges kitöréseit kellett elhárítani. 151
Május 26-án, miután megkezdődött Valenciennes körülzárása, Kray feladata a település elővárosainak, Marlis-nak és St. Saulve-nak az elfoglalása volt. A tábornok egy angol lovasegység
támogatásával152 könnyedén elfoglalta az utóbbit, Marlis-val azonban meggyűlt a szövetségesek baja, mivel ott erős sáncok mögött a franciák három zászlóaljat és 14 löveget állomásoztattak. Coburg ezért Kray kérésére jelentős tüzérségi és gyalogsági támogatást adott a vállalkozás
végrehajtásához. Május 27-én hajnalban öt cs. kir. üteg lőtte két órán keresztül a marlis-i sáncokat. Kray már éppen rohamra készült a sáncok ellen, amikor egy „magyar tüzérezredes”153
arról kívánta meggyőzni őt és Coburgot, hogy a védművek még mindig túl erősek ezért elfoglalásuk lehetetlen vállalkozás, anélkül, hogy réstörő ütegekkel ne rombolnák le teljesen. Krayt
bosszantotta az ezredes „fecsegése” mivel úgy vélte, hogy a lángokban álló épületeket a védők
maguktól is elhagyják. Miután az osztrák tarackok gránátjai levegőbe röpítettek egy francia
lőszereskocsit, Kray néhány önkéntessel, vadászokkal és a Beaulieu-zászlóalj egy osztályával
rohamot intézett a sáncok ellen, miközben huszárokkal támadta az ellenség szárnyait a falu
szélein. Bár az erődből is erősen tüzeltek az osztrákokra, a teljes Beaulieu-zászlóalj és hannoveri gyalogság támogatásával a roham sikerült, Marlis a szövetségesek kezére került. Az osztrák
veszteség mindössze 50 főre rúgott.
A két elfoglalt előváros segítségével megkezdődhetett Valenciennes módszeres ostroma a
párhuzamok kiépítésével. A Kray által elfoglalt sáncok ezúttal a védők erőfeszítéseit hiúsították
meg a kitörésekre és a munkálatok zavarására. Az ostromműveletek ennek ellenére rendkívül
lassan haladtak és csak június 14-re virradóra készült el az első párhuzam. Kray maga ezekben
a napokban a futóárkokban vezényelte a munkálatokat, magát rendkívüli veszélynek kitéve.
Hamarosan elkészültek az első ütegállások, ahonnan 20 mozsár és 30 nehéz ostromágyú nyitott tüzet a falakra. Június 17-én az ostromlók egy kitörést is elhárítottak. Kray szerint „kellemes látvány” volt, ahogy a vár előtti nyílt térség, az Esplanade megtelt menekülő franciákkal.154
Az őrség helytállása miatti elhúzódó és keserves ostromot – a franciák bátorságát még Kray
is elismerte – Condé elestének a híre gyorsította fel július 11-én. A három párhuzam elkészülte
után Kray amiatt mérgelődött, hogy különféle, túlzottan „ökonómiai” megfontolások és előírások alapján a tüzérség az ostrom ezen szakaszában kevesebb lőszert használhatott fel, mint az
első párhuzamban, mivel a réstörő ütegek számára kellett a muníciót fenntartani. A tábornok
151 Jellemző a cs. kir. hadsereg kiforratlan vezetési struktúrájára, hogy Kray ezúttal sem a saját dandárjainak
csapatait, hanem két szárny Esterházy-huszárt, egy zászlóaljat a Beaulieu-gyalogezredből és a Mórocz-féle
vadász-zászlóaljat vezette. (Uo.)
152 Az angolok mellett cs. kir. részről összesen egy szárny huszár, vadászok és egy szabadcsapat vett részt az
akcióban.
153 Hadműveleti összefoglalójában Kray nevesíti is az illetőt: egy bizonyos Funk ezredest említ. Kriegs-Journal
154 Just, 116-117. Kray ebben a levélben (St. Saulve, 1793. június 19.) beszámolt az átélt rendkívüli fáradalmakról, arról, hogy az őrség légballonok útján kísérelte meg Párizst tájékoztatni az ostrom előrehaladásáról.
Kray szerint rendkívül elhúzódó ostromra lehet számítani, lévén az erőd parancsnoka esküt tett arra, hogy
inkább a romok alá temetkezik, mintsem feladná Valenciennes-t. Közben Coburg herceg helyett, aki a „megfigyelő hadsereggel” Cambrai ellen vonult, York hercege vette át az ostrom irányítását. Károly főherceget
pedig Brüsszelből ismét visszahúzta a szíve a sereghez és látogatást tett a táborba.
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és több tiszttársa a maguk részéről már inkább egy „Laudon-féle” rajtaütést üdvözöltek volna,
mintsem egy „Harsch-féle”155 módszeres ostromot. Kray már egyszerűen ostobaságnak tartotta
azt a túlzottan metodikus eljárást, melyhez a cs. kir. mérnökkari tisztek Valenciennes ostrománál tartották magukat. A hosszadalmas munkálatok a futóárkokban már így is 500 fős veszteséget okoztak a szövetségeseknek, így a hosszas pepecselésnél a védők tüzében már egy direkt
támadás sem lenne véresebb – vélte Kray. Roham helyett azonban a hadmérnökök aknák ásásával igyekeztek az elő-védműveket, vagyis a két szarvművet felrobbantani, hogy a réstörő ütegek
számára helyet biztosítsanak.
Július 26-án végül sikerült rohammal elfoglalni az erőd fedett útját és egy szarvművet miután három aknával jókora rést robbantottak az erőd külső védművein. A támadás alatt Kray
ismét tanújelét adta öntevékenységének. A tábornok egy alig 300 fős különítménnyel a Scheldecsatorna partján fedezte a rohamot. Nem bírt tétlenül megülni a támadás alatt és kicsiny csapatával, melyet határőr-mesterlövészek, vadászok és az O’Donnell-szabadcsapat egy százada alkotott egy merész rajtaütést hajtott végre. Csapatából jól úszó önkéntesek keltek át a Scheldén
és a főtámadás jobbszárnyán rajtaütéssel elfoglaltak egy ellenséges sáncot, ahol 30 főt ejtettek
foglyul és négy ágyút zsákmányoltak. Hajnalban aztán a kicsiny csapat a foglyokkal visszatért
a csatorna túloldalára, miután a négy ágyút a vízbe lökték. Kray állítása szerint diverziójával
jelentősen hozzájárult a fedett út elleni főtámadás sikeréhez, és tábornoktársai és később Coburg
herceg gratulált a rajtaütés sikeréhez. Kray titokban hajtotta végre akcióját, mivel néhány nappal korábban egy haditanácson már javasolta ezt a rajtaütést, azonban a mérnökkar főnöke
ezt az akciót túl veszélyesnek minősítette és azt javasolta a főparancsnoknak, hogy ne járuljon
hozzá. Kray alighanem szigorú felelősségre vonásnak nézett volna elébe, ha önhatalmú vállalkozását nem kíséri siker.
A későbbiekben sérelmezte is a tábornok, hogy bár az általa kezdeményezett rajtaütésben
– melyet, ahogy ő fogalmazott, elővéd-csapatokkal hajtott végre – részt vevő két hadnagyot
kapitánnyá léptették elő, továbbá a Valenciennes elfoglalásában a legkisebb részt vállaló tábornokokat is „babérkoszorúval koronázták meg” addig számára az elismerések megmaradtak a
szavak szintjén. 156
Ezután Valenciennes védőinek már nem sok esélye maradt a kitartásra. A bátor Ferrand
tábornok és 7000 fős őrsége július 26-án a yorki herceggel kötött kapituláció értelmében teljes
katonai pompával kivonult a várból és átadta azt a szövetségeseknek.
Condé és Valenciennes eleste jókora rést ütött a Vauban-féle erődvonalon. A szövetségesek azonban az eltérő érdekek miatt nem tudtak megegyezni a további koncentrált fellépésben.
Coburg herceg javaslatát a franciaországi betörésre a britek elvetették, mivel az angolok számára a forradalmi rezsim megbuktatásánál sokkal fontosabb volt Dünkirchen (Dunkerque) megszerzése. Augusztus 12-én Marchiennes-ből az angol, hannoveri és hesseni csapatok elvonultak
Dünkirchen ostromára. Ráadásul a császári hadvezetés kénytelen volt a yorki herceget megerősíteni 15 cs. kir zászlóaljjal és nyolc svadronnal, melyeket Alvinczy József altábornagy parancsnoksága alá rendeltek. Mindeközben a meglehetősen kétkulacsos politikát folytató porosz
király is gyakorlatilag kivonta csapatait (mintegy 9000 főt) a flandriai harctérről.157 Coburg
herceg kénytelen volt meggyengült erőivel egyidejűleg Quesnoy ostromát és Lille blokádját folytatni. A fősereg, kiegészülve holland csapatokkal a megszokott módon folytatta az erődrendszer
155 Ferdinand von Harsch gróf, táborszernagy (1704–1792). A hadmérnök-akadémia igazgatója 1760 és 1770
között), a birodalom elsőszámú szakértője a várvédelem- és ostrom területén.
156 Uo. 124.
157 A poroszok miután kivonták erőiket Flandriából ígéretet tettek egy hasonlóan erős hadtest odavezénylésére
ám ez mintegy hat hetet vett igénybe.
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felgöngyölését: az erők nagyjából fele valamelyik erődöt ostromolta, illetve egy másikat blokád
alá vont, míg a főerők ún. megfigyelő hadseregként (Observations Armee) szemmel tartották a
felmentést megkísérlő francia csapatokat, akiket ekkor Custine tábornok vezetett.
Kray 1793 augusztusától ismét új csapatokat kapott a keze alá az Orchies és Marchiennes
között a megfigyelő hadsereg egyik elővéd-dandárjának parancsnokaként. Egységébe ekkor a
Kaunitz (20.)- és a Keuhl-gyalogezred (10.) három zászlóalja, egy-egy osztály Császár-huszár (1.)
és Lobkowitz-könnyűdragonyos tartozott. A poroszok távozásával a quesnoy-i ostromseregből
Coburg herceg Beaulieu altábornagyot vezényelte Cysoing-ba négy sorgyalog-zászlóalj, 3000
holland és egy vértesezred élén, hogy az előőrsi vonalat megerősítse. Kraynak ezután Beaulieuvel együttműködve kellett a franciák gyakori próbálkozásait elhárítania. Augusztus 24-én és
30-án egyaránt sor került kisebb ütközetekre. Utóbbi során a franciák három oszlopban támadták a teljes cs. kir. elővéd-vonalat. A roham súlypontja nem Kray, hanem Beaulieu arcvonal-szakaszára esett, de a tábornok 200 huszár élén sietve oldalba és hátba támadta az egyik támadóoszlopot, melyet a Kavanagh-vértesek segítségével teljesen felmorzsolt. Kray öntevékenysége
jelentősen hozzájárult a holland-császári csapatok aznapi sikeréhez, melynek során nyolc löveget vettek el az ellenségtől, mely több száz foglyot volt kénytelen hátrahagyni. „A bátor Kray
tábornok, aki parancs nélkül a segítségemre sietett és az ellenséget oldalba és hátba támadta,
ezáltal teljesen jóvátette e balszerencsés affért.” – írta Beaulieu jelentésében Coburg hercegnek.
A két tábornok viszonya (ekkor még…) úgy tűnik, kiváló volt.
Az ebben a térségben egyre erősebbnek tűnő ellenséges nyomás láttán, a császári hadvezetés jobbnak látta Krayt és Beaulieu-t négy gránátos zászlóaljjal és három osztály Esterházyhuszárral megerősíteni. Ezt a seregtestet az elővéd támogatására Coburg Orchiers-be küldte.158
Míg a császári előőrsi vonal Kray és Beaulieu parancsnoksága alatt sikerrel hárította el
az ellenséges próbálkozásokat, szeptember 6-án és 8-án a franciák Jean Nicolas Houchard tábornok parancsnoksága alatt Hondschooténál vereséget mértek a Dünkirchen ostromát fedező
hannoveri seregre. A yorki herceg kénytelen volt az ostromot felfüggeszteni és visszavonulni a
Loo-csatorna mögé. A szövetségesek számára egész Nyugat-Flandria elveszett.
„Ez a rögtönzés [ti. Dünkirchen ostroma] a mi hadseregünk műveleteit is tévútra vitte” –
szögezte le Kray az angolok vereségét kommentálva. Neki és Beaulieu-nek Coburg herceg parancsa értelmében Ypres és Menin térségébe kellett vonulnia, hogy a yorki herceg visszavonulását fedezze, és hogy a szintén bajba került hollandok számára támogatást nyújtson. Az orániai
herceg maga kérte is erősítést kért Coburgtól. Szeptember 12-én Kray dandárja159 Menin alá
érkezett, ahová egy Messines-nél megvert holland hadtesttel találkozott. Másnap a franciák
Werwicknél nagy erőkkel megtámadták a holland csapatokat, akiket a fiatalabb orániai herceg,
a mindössze 19 esztendős Vilmos György vezetett. Kray ezt az eseményt és a hollandok szorult
helyzetét rögtön jelentette Beaulieu altábornagynak, aki azonban valamiért elengedte a füle
mellett ezt az értesülést. Kray végül maga szeptember 13-én hajnalban maga sietett a városkából kiszorított orániai herceg segítségére két svadron huszár és két svadron dragonyos élén. A
tábornok saját állítása szerint sikeresen öntött lelket az ifjú hercegbe és embereibe, akik meg158 Just, 125-126. Ugyanebben a levélben (Cysoing, szeptember 2.) Kray említi a cs. kir. tisztek számára gyanús
és ellenszenves poroszok elvonulását, melynek a tábornok csak örülni tudott, mivel azok a megszállásuk
alatt vidéket kontribúciókkal és rekvirálásokkal sanyargatták. Bár a császári hadsereg a szokott eljárása szerint („nach unserem System”) mindenért drágán és készpénzzel fizetett, mégsem tudta megnyerni magának
a helyiek szimpátiáját, mivel Kray szerint a „csőcselék a republikánus forradalomban megtalálta a számítását.”
159 Beaulieu hadteste ekkor a Clerfayt-, Keuhl-, és a Kaunitz-gyalogezredek 2-2 zászlóaljából, 2-2 svadron
Lobkowitz és Császár könnyűlovasságból, 2 lovas és 2 gyalogos tarackból és 6 db 12 fontos lövegből állott.
(KA AFA 1793-10-197 Karton Nr. 921.)
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kísérelték Werwick visszafoglalását. A holland gyalogság a sáncok és a franciák által megszállt
városka ellen intézett támadást, míg Kray lovassága az ellenség szárnyait veszélyeztette. A nehéz, csatornákkal, mocsarakkal és vizesárkokkal átszegdelt terepen azonban a császári lovasság nem tudott kibontakozni, ráadásul az orániai herceg is megsebesült a golyózáporban, ami
megrendítette a holland gyalogság morálját. A szövetségesek kénytelenek voltak visszahúzódni Menin irányába, ahol úgy tudták, hogy még a holland hadtest főereje állomásozik. Annál
nagyobb volt Kray megdöbbenése – aki lovasságával az elővédet alkotta – amikor Meninből
tüzérségi tűz zúdult csapataira. Néhány lézengő menekült beszámolójából kiderült, hogy a holland hadtest egy kisebb francia demonstráció láttán azonnal feladta a várost és vad menekülésbe kezdett. Kray ezután Ypres felé indult, mely települést azonban szintén megszállva talált.
Kicsiny csapatával csak úttalan utakon keresztül jutott el a főerőkhöz, miután szerencsés módon véletlenül belebotlott Beaulieu csapataiba, melyek szintén kénytelenek voltak visszavonulni
a hollandok gyávasága miatt. Kray megérkezése nagy örömet váltott ki a cs. kir. főhadiszálláson, mivel Coburg herceg már azt hitte, hogy tábornoka fogságba esett.
Miután a hollandok majdnem teljes tüzérségük elvesztésével egészen országuk határáig vonultak vissza, Beaulieu altábornagy megbízta Krayt, hogy egy zászlóaljjal a Keuhl-ezredből és
hat szakasz lovassal Courtrai-t fedezze. Míg ő maga a hadtest többi részével a három órányi menetre táborozott a várostól. Kray csapatai kiverték Courtrai-ból a fosztogató franciákat, melyet
a hálás polgárság fejedelmi vendéglátással köszönt meg.160
Az ellenség nyomása azonban a következő nap egyre fokozódott Kray erőin, aki bár viszszaverte a franciák erőszakos felderítését, segítséget kért Beaulieu-től. Az altábornagy azonban csak „csepegtetve” küldött számára két szakasznyi lovasságot és egy zászlóaljat a Kaunitzgyalogezredből. E zászlóaljból egy osztályt Kray előőrsei megerősítésre küldött, az alakulat
többi részével a Courtrai-i városkapu környékét szállta meg.
A tábornok balsejtelmei másnap hajnalban valóra váltak. Szeptember 15-én hajnalban,
három oszlopban 8000 francia támadta meg állásait. Szerencséjére az ellenség fő csapása Kray
elővédjére irányult, mely Courtrai-tól negyedórányira a Neederbach hídjánál állt. Az osztrákok
szerencséjére az átszegdelt terep kiváló lehetőséget biztosított a védelemre, így Kray hatékonyan
tudta bevetni csekély erőit. Az ütközet három órán keresztül folyt, mígnem Beaulieu ismét egy
svadronnyi lovasságot, egy zászlóaljat és jelentős tüzérséget küldött támogatásul. Miután az
osztrákoknak sikerült mindkét ellenséges szárnyat megrendítenie, hamarosan az egész francia
sereg vad futásban keresett menedéket. Kray csapatai egy órán keresztül üldözték az ellenséget, míg a tábornok gyülekezőt nem fújatott. Végül a „holtakkal és sebesültekkel borított csatatéren” a harci zaj elültével maga Beaulieu altábornagy is megjelent… Hamarosan megérkezett a yorki herceg kérése az altábornagyhoz, hogy másnap támogassa a szövetségeseket egy
Menin irányába folytatandó támadás során. Szeptember 16-án a brit-hannoveri-hesseni csapatokkal együttműködve Beaulieu hadosztálya átkergette a franciákat a Lys-folyócskán és visszafoglalta Werwick városát. Kray ezúttal a fő támadó oszlopot vezette benne a teljes lovassággal.
Bosszankodva állapította meg, hogy ha a yorki herceg kombinált hadteste nem késik egy órát,
akkor a 20 ezer fős ellenséges sereget teljesen felmorzsolhatták volna.161 Így viszont a franciák
megúszták néhány száz fő és két löveg elvesztésével. Igaz, az Armée du Nord fegyelme ismét teljesen felbomlott. Houchard tábornokot a kudarc miatt Párizsban guillotine várta.
Kray elégedettségét azonban felettese méltánytalan eljárása árnyékolta be, de végül ő került ki győztesen ebből az összecsapásból is. Beaulieu „nagyravágyása és egoizmusa” miatt a
160 Just, 131.
161 Uo. 132.
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szeptember 15-16-i eseményekről írt jelentéséből teljesen „kifelejtette” Kray szerepét. Coburg
herceg azonban Kray szerint tisztában volt az ő valódi szerepével és dicsérő hangú levelet juttatott el neki, továbbá Beaulieu-t, akire az orániai herceg a Haditanácsnál is panaszt tett, mivel a
szeptember 13-i menini ütközet során nem nyújtott számára kellő támogatást, eltávolította az
önálló elővéd-hadosztály éléről, és a fősereghez osztotta be. Beaulieu utóda egyelőre a hannoveri
Johann Ludwig Wallmoden tábornok (II. György angol király törvénytelen gyermeke) lett, mivel
Kray mellé jelentős hannoveri kötelékeket osztottak be. A Lille-től délkeletre fekvő Cysoing-ban
állomásozó elővédben a Kray alá közvetlenül a Clerfayt-, Keuhl-, Kaunitz-gyalogezredek két-két
zászlóalja, a Császár- és a Lobkowitz-svalizsérek és az Esterházy-huszárezred két-két svadronja,
továbbá két század határőr-mesterlövész tartozott, vagyis összesen mintegy hat zászlóalj, hat
svadron és két önálló század állt parancsnoksága alatt.162 A Cysoing-i táborban helyett kapott
még a mintegy 9000 fős brit-hannoveri csoportosítás is.
Szeptember 30-án Kray parancsot kapott egy Lille elleni diverzióra. A tábornok ezért megszállta Lannoy városkát és az ellenséges elővédeket átűzte a margue-i hídon. Az ellenség heves
ágyútüze ellenére Kray csekély veszteség mellett lerombolta a hidat és visszatért a cysoing-i
táborba. Itt még aznap örömteli eseményben volt része: találkozhatott János fiával, aki ekkor
Joseph Binder von Degenschild vezérőrnagy adjutánsaként szolgált.
Quesnoy szeptember 13-i kapitulációja után a szövetségesek további célpontja Maubeuge
erődjének elfoglalása volt. Szeptember 29-én Coburg herceg a főerőkkel átlépte a Sambre folyót és megkezdte az erődváros blokádját, melyet Wattignies-nél egy előretolt csoportosítás fedezett. Jean-Baptiste Jourdan tábornok, a balszerencsés Houchard utóda a francia északi sereg főparancsnoki beosztásában azonban mindent megtett, hogy elérje Maubeuge felmentését.
Erőfeszítését végül siker koronázta és Lazare Carnot segítségével kétnapos, elkeseredett küzdelemben sikerült vereséget mérni október 15-16-án Wattignies-nél Coburg herceg csoportosítására. A herceg inkább túlzott óvatosságból, mintsem szükségszerűségből elrendelte Maubeuge
ostromának félbeszakítását és erőinek Hautmont és Boussieres közé való visszavonását.
Kray Pál és elővédi dandárja ebben az időszakban a jobbszárnyon Menin és Marchiennes
környékén állomásozott. A wattignies-i vereség következtében a szövetségesek időlegesen kénytelenek voltak kiüríteni ezt a térséget, azonban október 27-én a yorki herceg visszafoglalta
Menint, majd felszámolta Ypres és Nieuport körülzárolását.
Ezekből a harcokból Kray is kivette a részét. Október 21-én a franciák több oszlopban felvonultak az Orchies-i és Marchiennes-i cs. kir állások ellen és utóbbi városkában alaposan megtépázták a Kaunitz-ezred egyik zászlóalját. Marchiennes-t Kray végül kénytelen volt aznap feladni. A meglehetősen előretolt és elszigetelt állásaiban sikerült három napig kitartania, annak
ellenére, hogy az ellenség időről-időre kisebb nagyobb vállalkozásokat indított ellene.
Október 24. hajnalán viszont a franciák nagyjából 15 ezer fővel és jelentős tüzérséggel
(Kray becslése szerint 30 ágyúval és négy tarackkal) majdnem teljesen körülzárták Orchies-ben
a vezérőrnagy gyenge dandárját, aki mindössze négy zászlóaljjal, vagyis alig 4000 fővel, továbbá nyolc ágyúval és két tarackkal rendelkezett.163 A tábornoknak ráadásul semmi reménye nem
volt arra, hogy segítséget kapjon akár Coburgtól, akár a yorki hercegtől. Kray azonban nagyszerűen sáfárkodott a rendelkezésére álló erőkkel. Tüzérségével az arcban, a balszárnyon és a
hátba támadó ellenséges oszlopokat sikerrel tartotta fel, míg az átkarolására igyekvő francia
különítményt jobbszárnya gyalogságával és lovasságával szétverte. Egy másik oszlopot szintén
szétugrasztott egy gyalogsági különítmény elszánt előrenyomulásával. A többi ellenséges tá162 KA AFA 1793-10-317. Karton Nr. 921.
163 Két-két zászlóalj a Kaunitz ésKeuhl ezredekből, illetve két-két gyenge svadron a Császár-lovaskarabélyos és
a Lobkowitz-svalizsér ezredből. (KA AFA 1793-11-689 és 11-714. Karton Nr. 923. )
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madó csoportosítás látva bajtársai menekülését szintén vad futásban keresett menedéket. Kray
azonban gyenge lovassága miatt nem tudta teljes mértékben kihasználni az ellenség soraiban
eluralkodó pánikot és mindössze egy órán keresztül merte üldözni a franciákat. Így is sikerült
azonban számos foglyot ejtenie és öt ágyút és ugyanennyi lőszereskocsit zsákmányolnia.164 Az
ellenség veszteségét Kray mintegy 2000 főre becsülte, míg a saját veszteség halottakban négy
tiszt és 45 legénységi állományú, továbbá 37 ló volt. Sebesültekben Kray nyolc tisztet, 241 legényt könyvelhetett el, illetve 50 fő és 12 ló eltűnt. Csapatai bátorságról Kray csak a legnagyobb
tisztelet hangján szólhatott.
„Kedves Öcsém, óriási veszélybe kerültem, és sehonnan sem remélhettem segítséget. A hat
órán keresztül megállás nélkül folyó ágyúzás miatt minden erődítményünkben és a főseregnél
is riadót fújtak, mivel elterjedt az a hír, hogy engem megvertek és az egész csapattestemet fogságba ejtették. Csak az Úr egyedül tartott meg csodálatos módon és ajándékozott meg engem
egy nagyszerű győzelemmel.” – írta Kray Sándor öccsének Orchies-ből november 15-én.165 Kray
állítása szerint az ütközet után, amikor fáradtan visszatért főhadiszállására egy babérkoszorút
talált íróasztalán, melyet ismeretlen kezek helyeztek oda.166
Kray azonban nem sokáig élvezhette győzelmes gyümölcsét. Coburg herceg október 25-én
és 26-án az orchiers-i győzelméért kifejezett elismerő szavai mellett megparancsolta a tábornoknak Marchiennes visszafoglalását. Október 30-án a yorki herceg – akinek ekkor Kray közvetlen
alárendeltje volt – is megparancsolta ugyanezt a támadást. Az elsáncolt és erős helyőrséggel –
mely Kray becslése szerint 3000 főből, 12 ágyúból és két tarackból – rendelkező városka viszszafoglalása nem ígérkezett könnyű feladatnak.167 A Kraytól két mérföldnyire állomásozó yorki
herceg erősítésül két zászlóaljjal megszállta Orchier-t, hogy a tábornok erőit maradéktalanul a
támadásra tudja fordítani. A hadműveletben Coburg utasítására részt vett a Douai-ban állomásozó Otto tábornok is.
Kray diszpozíciója szerint a rendelkezésére álló erők három oszlopban indultak Marchiennes
ellen október 30-án éjjel 2 órakor, amikor az ellenség „a legmélyebb álmát aludta.”168 Az első oszlopot a Kaunitz-ezred 3. zászlóalja, egy osztály Keuhl-gyalogság és hat szakasz Császárlovaskarabélyos alkotta, míg a másodikat a Kaunitz-ezred első zászlóalja, egy osztály a Keuhlezredből és hat szakasz Lobkowitz-svalizsér. A harmadik oszlop a Beaulieu-gyalogezred két
osztályából, a Keuhl-ezred egy osztályából, hat szakasz Esterházy-huszárból és két szakasznyi
Császár-lovaskarabélyosból állt. A második oszlopot Kray személyesen vezette, míg a többi támadó csoportosítást egy-egy törzstisztje.169 Kray támogatására St. Amand-ból Ludwig Vogelsang
ezredesnek is fel kellett vonulnia, ugyanakkor Otto tábornoknak Varlingból és Hamage-ból hasonlóképpen két oszlopban kellett egészen a sáncrendszer rézsűjének (escarpen) jobb oldaláig
előrenyomulni és a rajtaütésben részt venni.170 Kray beszámolója szerint csapatát kiegészítette
még „néhány vadász és önkéntes is”.
A támadók szerencséjére az éjszaka koromsötét, esős és szeles volt, a látótávolság alig néhány lépésnyire csökkent. Ami előny volt a rajtaütésnél súlyos hátránynak bizonyult a tájékozódásban. Kray egyik oszlopa eltévedt a csalitosban és nem ért időben a támadás helyszínére.
A tábornok személyes vezetése alatt álló oszlopból négy önkéntes magát szökevénynek adta ki
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Kriegs-Journal.
Just, 135-136.
Kriegs-Journal.
A tábornok úgy fogalmazott, hogy a „legsavanyúbb almába kell most beleharapnom… Just, 136
Uo. 137.
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Kray parancsa 1793. október 30-ra. KA AFA 1793-11-826. Karton Nr. 923.
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és a francia őrszemek közelébe férkőzött. Miután elvágták az őrök torkát, az előőrsi vonalat is
sikerült átörni, így be tudtak hatolni a városba. A többi oszlop nem járt el hasonló ügyességgel,
ezért az ellenségnek sikerült riadót dobolni és néhány ágyúlövést leadni. Ezután véres és kaotikus utcai harc kezdődött. A franciák a megerődített városfalat nem tudták sokáig tartani, bár
a vizesárkok jó ideig hátraáltatták a császáriak előrenyomulását. Végül elkeseredett, hullámzó
helységharc után a védők visszahúzódtak egy magas és erős falak által védett apátságba. Kray
kénytelen volt a városba tüzérséget (két-két ágyút és tarackot) hozatni, hogy a franciák ellenállását megtörje. Ezalatt Otto tábornok két oszlopa és tüzérsége is akcióba lépett és így a nyomás
egyre fokozódott az ellenségen, bár a védők egy kitörést is megkíséreltek, mely majdnem kiszorította Kray csapatait a városból. Végül az apátság melletti házak lángra kaptak, a tűz pedig
hamarosan átterjedt az épületre is. A védők egy törzstisztet és egy trombitást küldtek Krayhoz,
hogy a szabad elvonulásról tárgyaljanak. Kray azonban megmutatta a francia tisztnek, hogy
a városba folyamatosan érkeznek a friss császári csapatok, így a további ellenállás reménytelen. Kijelentette továbbá, hogy ezen az éjszakán vagy a védők vagy ő és katonái maradnak holtan Marchiennes utcáin és fokozta az apátság lövetését. Kray ezt követően egyik törzstisztjét
küldte vissza az ellenséges parlamenterrel, akinek a védősereg parancsnoka reggel fél nyolckor
megadta magát miután Kray becsületszavát adta, hogy garantálja biztonságukat.171 Az apátság
kapuján sorban kivonultak a védő csapatok; először egy alig 200 fős huszárezred, majd öt gyalogzászlóalj, melyből három sorezredi alakulat volt, és végül egy tüzérszázad. Összesen 1700 fő
került aznap a császáriak fogságába, köztük 86 tiszt. A foglyokat egy huszárosztály kíséretében a tábornok a yorki herceg cysoing-i táborába küldte. Kray 300 lovat, 12 ágyút, két tarackot,
14 lőszereskocsit, 3000 kézifegyvert és jelentős mennyiségű lőszert, illetve ellátó-szekereket is
zsákmányolt. A csapatok természetesen azonnal fosztogatni kezdtek, ahogy a város birtokába
jutottak, és Kraynak csak délelőtt 10 órára, amikor friss csapatok érkeztek Marchiennes-be, sikerült megfékezni a zsákmányolást és helyreállítani a rendet. Az ellenség vesztesége megközelítette a 600 főt, míg a cs. kir. csapatok 173 főt vesztettek halottakban és sebesültekben, köztük
egy őrnagyot. A városban végül Vogelsang ezredes különítménye maradt helyőrségül két zászlóaljjal.172 Marchiennes visszafoglalásával Flandriából teljesen kiszorultak a franciák.173
Kray meglehetős keserűséggel jegyezte meg öccsének, hogy mindössze a francia őrség kivonulásánál került elő a többi támadó oszlop, akik őt a balszerencsében magára hagyták „és
csak a távoli ágyúszóban kívántak gyönyörködni.”174 Lehet a tábornok szavaiban némi túlzás
is, hiszen a korábbi levelében és jelentésében csak egyetlen támadó oszlop eltévedéséről számolt
be. Kray valószínűleg inkább Otto tábornok és Vogelsang ezredes tevékenységével nem volt elégedett.
A tábornok a marchiennes-i rajtaütésről beszámoló levele végén némi megkönnyebbüléssel számol be Kray Sándornak arról, hogy a csapatok hamarosan téli szállásukra vonulnak,
így a fáradalmaknak egyelőre vége szakad. Valóban a rossz idő miatt, Coburg herceg a fősereggel Mons környékén a Schelde és a Sambre között kénytelen volt december elején táborba vonulni. A hosszú, a tengerparti Nieuporttól egészen Trierig terjedő arcvonalon Coburg a
Valenciennes–Câteau-Cambresis szakaszt jelölte ki Kray Pál vezérőrnagy csapatai számára.
Kray átvette Benyovszky altábornagytól az elővéd-csoportosítás feletti parancsnokságot, és erre a feladatra majdnem a teljes Császár-huszárezredet, hat svadron ulánust, egy zászlóaljat a
Beaulieu-ezredből, négy tiroli- és két határőr mesterlövész-század mellett. Kray előőrsi vonala
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Oisynál kezdőtt és a Selle folyócska mentén húzódott Câteau-ig. Ha az előőrsi vonalat támadás
érte, akkor Kraynak ez utóbbi városig kellett visszahúzódnia, ahol hat zászlóalj és egy svadron
dragonyos támogatta volna komoly veszély esetén.175
Kray ennek ellenére meglehetősen veszélyesnek ítélte meg helyzetét, mivel tudomása szerint egy 30 ezer fős ellenséges hadtesttel kellett farkasszemet néznie. December 4-én a sűrű
ködből szellemlovasokként három ezred francia lovasvadász és huszár csapott le Kray huszárjaira és ulánusaira, akik a tábornok szerint nem voltak eléggé elővigyázatosak. A szétugrasztott cs. kir. lovasság vesztesége 40 főre rúgott és a franciák egészen Câteau-ig törtek előre, ahol
azonban az Esterházy Antal-gyalogezred egy erős őrjárata és némi tüzérség visszaszorította
őket. A rajtaütés furcsa közjátékaként 26 ellenséges huszár egy őrmester vezetésével átszökött
a császáriakhoz.176
Kray Pál vezérőrnagynagynak 1793 tavaszán addigi katonai karrierje legnehezebb feladatainak kellett megfelelnie. Az elővéd egyik csoportosítását vezetve a főseregtől elszigetelten,
önállóan kellett helytállnia. A főerők előtt működő „szűrőként” általában az ő csapatai voltak
a legközelebb az ellenséghez, így Kraynak a koalíciós háború első évében tucatnyi kisebb-nagyobb ütközetben kellett részt vennie és több ízben egyedül kellett elhárítani a túlerejű ellenség
előrenyomulását. Az, hogy a nyomasztó ellenséges túlerő egyszer sem tudta megtörni a tábornok hidegvéréről, határozottságáról, helyzetfelismeréséről és csapatai jó morális állapotáról tanúskodik. Kray és az egész császári hadvezetés kezére játszott az is, hogy a franciáknak ebben
az időszakban egyelőre még a fegyelmezetlen önkéntesekből és a tisztikarát majdnem teljesen
elvesztett sorezredeikből nem sikerült egy kiegyensúlyozott teljesítményre képes hadsereget
összekovácsolniuk. Az időnként az őrjöngésig fellelkesített önkéntes gyalogság előrenyomulása
a pusztító ellenséges tűzben gyakran csapott át pánikba, főleg ha az első roham kudarcba fulladt. A legarisztokratikusabb fegyvernem, a lovasság egy jókora része dezertált, így a cs. kir. lovasság minden szempontból elsöprő fölényt élvezett a sík flandriai hadszíntéren, mely általában
alkalmas volt ennek a fegyvernemnek a hatékony alkalmazására. Azonban Kray dicséretére elmondhatjuk, hogy mind a yorki herceget Hondschoote-nál, mind magát Coburgot Wattigniesnél sikerült megrendítenie a francia rohamoszlopoknak. Talán ha Kray vezérőrnagy jelen van,
másként alakultak volna azok az ütközetek is. A jól megérdemelt jutalom 1793-as tevékenységéért azonban a következő évre csúszott át. Ez a jutalom természetesen az altábornagyi rang,
a Mária Terézia-rend parancsnoki keresztje, és talán egy gyalogezred tulajdonossága lett volna,
azonban Kray legvérmesebb álmaiban sem remélhette volna mindhármat.
Teljesítményét a yorki herceg is elismerte. 1793 decemberében saját futárát küldte
Coburghoz, hogy elérje Kray vezérőrnagy további alkalmazását seregénél. A brit főparancsnok
kérése azonban túl későn érkezett, a tábornok addigra már elfoglalta új beosztását a cs. kir. főerőknél. A yorki herceg magához Krayhoz is egy „kegyes hangú” levelet intézett, és hozzájárult
egy hosszabb szabadsághoz, továbbá megköszönte addigi jó szolgálatát.177
Nem mondhatni, hogy nyugodtan telt 1793/94 tele a flandriai és picardiai hadszíntéren.
1794. január 6. és március 28. között nem kevesebb, mint 45 kisebb-nagyobb előőrsi összecsa175 Uo. 140.
176 Just, 140-141. Ugyanebben a levelében (Vendegies aus Bois, december 7.) Kray beszámolt Sándornak a
Vendéeben kialakult polgárháborúról, a francia csapatok körében uralkodó terror légköréről és a visszataszító vallásüldözésről, tovább az ateizmust dicsőítő ünnepségekről. „Világos, hogy Isten ezt a nemzetet a
bajok miatt, melyet a világ minden részén az intrikáikkal okoztak, a saját földjükön bünteti meg. A derék
része e népnek átmenekül hozzánk, és nagy nyomorban tengeti napjait. Sorsuk a zsidókéhoz hasonló, akik
megátkozva bolyonganak a világban, és akiket mindenki sajnál, de senki sem lát szívesen.” – írta az emigránsokról Kray.
177 Just, 142.
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pás történt a szembenálló seregek között. Az új francia főparancsnok, Jean-Charles Pichegru
ugyanis így kívánta újonc csapatait hadi tapasztalatokhoz juttatni. „Az ellenség állandóan farkasszemet néz velünk és naponta csipkedi előőrseimet, jóllehet mindig visszaűzzük őket – írta
Kray Sándornak 1794. január 24-én.178 Újév napján is sor került egy jelentősebb francia lovassági rajtaütésre, azonban Kray előőrsei sáncok mögül és tüzérséggel támogatva visszaverték az
ellenség próbálkozását.
A szokatlanul hideg tél, mely a szembenálló feleket nagyon megviselte179, lassan engedett a
szorításából. Carnot sürgetésére, Pichegru március 29-én mintegy 35 ezer fővel és 50 löveggel
felvonult Câteau ellen, hogy rést üssön az osztrák előőrsi vonalon és megteremtse a szövetségesek által körülzárt Cambrai és Landrecies közötti összeköttetést. Talán Pichegru abban is reménykedett, hogy miként Elzászban Wurmser ellen, itt is egy váratlan offenzívával napok alatt
fordít a hadihelyzeten.
Kray, aki mindössze három zászlóaljjal, négy század vadásszal és hat osztállyal rendelkezett,180 szerencséjére néhány nappal korábban sáncokkal (egy-egy nagy redoute-tal) erősítette
meg szárnyait, illetve a centrumnál is három flesche-t létesített. A redoute-kban egy osztály
gyalogság és négy löveg, a flesche-ekben két-két löveg kapott helyett. A sáncok révén Kraynak
sikerült jelentősen megerősítenie állásait. Az ütközet kezdetén a franciáknak a heves tüzérségi
előkészítés és az ismételt gyalogsági rohamok ellenére nem sikerült megközelíteniük sem Kray
sáncait, akinek tüzérsége kartáccsal űzte vissza a túl közelre merészkedő francia tirailleur-öket.
Az ellenség komolyabb próbálkozásait Kray vadászai és lovassága csírájában fojtotta el. Nem voltak azonban ennyire ügyesek a tábornok balszárnyán álló cs. kir. elővéd-csapatok, Mihajlovich
ezredes és Wilhelm von Kerpen tábornok parancsnoksága alatt, vagy a franciák nyomása volt
rajtuk erősebb, mindenesetre hamarosan vissza kellett húzódniuk. Kray hamarosan kénytelen
volt támogatásukra küldeni két szakasz ulánust és két lovagló löveget. Ennek az ellentámadásnak a támogatására Franz Werneck tábornok – akit Kray „jó barátjaként” aposztrofált – két
zászlóaljat küldött. Az ellenséget sikerült kiszorítani az általa korábban elfoglalt sáncokból és
visszaszerezni azt a négy löveget, melyet korábban zsákmányolt. A Kray-jal szemben álló tábornok – talán maga Pichegru – megpróbálta a második támadó lépcsőben álló csapatait a
zsákmány ígéretével szintén rohamra bírni, azonban a katonák megtagadták az engedelmességet mondván: „Tábornok polgártárs! Ön azt akarja, hogy minket is széttépjen ez a szörnyű
ellenség?” A franciák azonban este hat óráig tűz alatt tartották Kray állásait, de a tábornok
sem maradt adósuk és időről-időre lovasrohamot intézett az egyre demoralizáltabb ellenséggel
szemben. Egy szakasz huszárnak sikerült öt ellenséges löveget zsákmányolnia és szétugrasztani három ellensége svadront.

178 Ebben a levélben számolt be arról a dezertőröktől származó információjáról is, hogy Jourdan tábornokot
letartóztatták és Párizsba vitték. „Vajon ki akar majd a végén náluk tábornok lenni?” – tette fel Kray a költői kérdést. (Jourdan végül csodával határos módon megmenekült a guillotine-tól). Figyelmeztette azonban öccsét egyúttal, hogy a franciákat hiba lenne alábecsülni, mivel eddig két nagyhatalom (Ausztria és
Poroszország) hadseregét tartoztatták fel sikeresen. A poroszok Mainz visszaszerzésén kívül nem sokra jutottak, míg Wurmser 1793 végén kénytelen volt Landau ostromát feladni és a Rajna jobbpartjára visszavonulni. (Just, 146.)
179 A tábornok panaszkodott öccsének amiatt is, hogy azon a környéken nincsenek kályhák pusztán kémények
gondoskodnak a fűtésről, így a hideg majdhogynem elviselhetetlen. (Uo.)
180 Kray csapatai három osztály Császár-huszárból, három osztály ulánusból, egy svadron Kavanagh-vértesből,
a Rousseau és Nádasdy gránátos zászlóaljakból, a Beaulieu-gyalogezred egy zászlóaljából és két-két század
tiroli lövészből és határőr-mesterlövészből állt. (Kray jelentése Coburg heregnek: KA AFA 1794-5-35, 36.
Karton 967.)
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Amint Kray észrevette, hogy a franciák estefelé kezdenek visszahúzódni, előreparancsolta
két 12 fontos és két hatfontos lövegét a gránátos zászlóaljak fedezetével. A francia lovasság egy
óriási négyszöget formálva próbálta meg fedezni a visszavonulást, ám ezt a lovastömeget a cs.
kir. tüzérség pillanatok alatt a legnagyobb rendetlenségbe és pánikba hozta.
Kray nem tudta azonban ragyogó sikerét kihasználni, mivel erői ismét csekélyek voltak egy
hatékony üldözéshez, illetve hamarosan az éjszaka is leszállt. A tábornok a zsákmányolt ellenséges felszerelést szemügyre véve, megállapította, hogy a franciák sátrakat és főzőüstöket is hoztak magukkal, így ez a támadás nem egy egyszerű előőrsi vállalkozásnak volt, hanem Pichegru
tervei azt célozták, hogy a még széttagoltan, téli szálláson pihenő cs. kir. erőket egyenként megsemmisítik.
„Ezt az egész affért már napokkal korábban megjósoltam, mire szerencsére megerősítettek
engem és támogatást helyeztek készenlétbe… Ez az ütközet az egész hadsereg figyelmét felkeltette, és most minden jobban megy.” – írta büszkén Sándor testvérének Kray.181 A tábornokot
egy magyar mérnökkari tiszt is támogatta a cateau-i sáncok kiépítésben. Pulszky Ferdinánd
főhadnagy tevékenységét Kray dicsérte jelentésében, és ő volt az, aki a március 29-i ütközetről
megvitte Coburg hercegnek a győzelem hírét. Az 1794-es év a szövetségesek számára biztatóan
induló, de végül a csalódások éve volt Kray és az egész császári hadvezetés számára. 1794 nyarára a császári-királyi csapatok és szövetségeseik elveszítették nemcsak franciaországi hódításaikat, hanem hamarosan egész Belgiumot is.
A politikai vezetés Thugut kancellárral az élen nem tett meg mindent, hogy a Németalföldön
és a francia területen Coburg herceg vezetésével harcoló cs. kir. sereg megkapja a szükséges támogatást. Bécs figyelmét megosztotta a Lengyelország újabb felosztása felé mutató válság, ráadásul Thugut eleve úgy vélte, hogy Osztrák-Németalföld birtoklása nem éri meg azt az erőfeszítést, melyet a folyamatosan fenyegető francia offenzíva kivédésére kellene tenni.
Az „egyszerű” katonák – mint Kray Pál – nehezen tudtak beletörődni abba, hogy erőfeszítéseiket a politika semmivé teszi. „Balszerencsénk oka államtitok (…) Minden politikai ármánykodást sejtet, melynek a számláját majd a császár fizeti meg és talán egész Németalföldet el kell,
hogy veszítsük, mivel egy rossz békét kényszerítenek ránk.”182
1794 tavasza azonban még nem indult rosszul a szövetségesek számára. Április 17-én a cs.
kir. fősereg az uralkodó közvetlen tekintete előtt offenzívába lendült, hogy Pichegru csapatait átűzze a Sambre folyón és ezáltal Landrecies ostromát lehetővé tegye. Ebben a támadásban
Kray a balszárnyon nyomult előre Catilion falu és az előtte kiépített sáncok ellen, mint Alvinczy
József altábornagy oszlopának az elővédje. Mihajlovich ezredes különítményével – mely az első
oszlop elővédjét alkotta – együttműködve erős tüzérségi tűz fedezete alatt elfoglalta a catilioni
sáncokat, kiverte a franciákat a faluból is, majd átkergette a Sambre folyón. Kray tüzérségét felállította a folyó mindkét partját uraló magaslatokra, ezáltal lehetetlenné tett bármilyen ellentámadást. Ezután Kray folytatta előrenyomulását a visszavonuló franciák nyomában és minden
pontról kiverte az ellenséget, ahol meg akarták vetni a lábukat. Kray győzedelmes, de kimerült
csapataival a Femy melletti magaslaton ütött tábort, hogy egyúttal Landrecies helyőrségét is
szemmel tartsa.
Az április 17-i sikeres előrenyomulás végül lehetővé tette az ostromot. Április 19-én Coburg
herceg körülzárta Landrecies erődítményét, majd miután a cs. kir. csapatok három francia felmentési kísérletet is elhárítottak, április 30-án az erőd 6000 fős helyőrsége kapitulált. A szövetséges tüzérség irtózatos pusztítást vitt véghez a városban. Ebben az időszakban Kray csapatai
181 Just, 150.
182 Uo. 158.
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élén Cateau-ban állomásozott és tevékenyen részt vett az április 19-i, 26-i és 29-i felmentési kísérletek visszaverésében.
Az erődítmény elfoglalásának örömére a táborban május 5-én Te Deumot celebráltak. A sátrat, melyben a hálaadó misét tartották éppen Kray felsorakozott csapatai előtt verték fel, és maga a császár is itt tartózkodott. A szertartás után az uralkodó ellovagolt csapatai teljes arcvonala
előtt, melyek Kray szerint a hadjárat megpróbáltatásai ellenére remekül festettek.183
Nem alakultak azonban a dolgok a szövetséges seregek számára kedvezően NyugatFlandriában. Az ottani biztató kezdetek után gróf Karl Joseph Clerfayt de Croix táborszernagy
Mouscronnál egy kisebb vereséget szenvedett és kénytelen volt feladni Courtrai-t és Menint. A
vereség hírére a császár és Coburg herceg személyesen oda sietettek, mivel a hadvezetés úgy ítélte meg, hogy ezen az arcvonalszakaszon egy döntő csata várható, melyre azonban végül csak a
császár elutazása után került sor.
Kray 1794 májusában az orániai herceg parancsnoksága alatt álló holland kötelékek – nyolc
zászlóalj és négy svadron – alárendeltségébe került. Az elővédek parancsnokaként változatlanul a cateau-i állásban fedezte a holland főerőket. Kray szerint kitűnő kapcsolatot épített ki az
orániai herceggel is, akit ő egy „finom és sármos” úriembernek ismert meg.184
Kray császári csapatokból álló seregtestét folyamatosan bosszantották a franciák kisebb nagyobb rajtaütéseikkel, mígnem ő május 16-án könnyűcsapataival és tüzérségével „olyan leckét
adott nekik”, hogy a túlerejű ellenség pánikszerűen visszamenekült a guise-i sáncok mögé és
többet nem próbálkozott Kray éberségét kijátszani.
A Németalföld sorsát meghatározó események azonban nem itt, hanem Charleroi környékén történtek. Mindkét fél Nyugat-Flandriában vonta össze főerőit, mígnem Jourdan június 18án átkelt a Sambre-én és ostrom alá vette Charleroi-át. Coburg herceg öt oszlopban június 26-án
megtámadta Jourdant, azonban 15 órás kemény harc után végül a szövetségesek visszavonultak, miután Coburg kézhez kapta a jelentést Charleroi elestéről. E vereség, bármennyire kevéssé
volt katonailag jelentősnek és döntőnek nevezhető, politikailag végzetesnek bizonyult. A koalíció a flereus-i vereséggel gyakorlatilag felbomlott, az együttműködés megszűnt és a szövetségesek más-más irányba vonultak vissza, hogy érdekszféráikat fedezzék. A cs. kir. főerők a Maas
folyó mögé vonultak vissza, a hollandok Antwerpenbe, a britek Brabantba. Bécs végül arra az
elhatározásra jutott, hogy Osztrák-Németalföld immáron nem éri meg a további erőfeszítéseket.
Coburg utasítására, mely általános visszavonulást rendelt el Brüsszel irányába, Kray
az orániai herceg csapataival kénytelen volt feladni a cateu-i állásokat. Július 8-án vonult be
Brüsszelbe. Innen csapatainak egy részét a fősereghez küldte, a többivel folyamatosan fedezte
Coburg visszavonulását Löwen és Tirlemont felé. Kraynak minden állásában addig kellett kitartania, amíg a hercegtől nem kapott egyértelmű visszavonulási parancsot. Az ellenség nem merte azonban Kray csapatait185 különösebben háborgatni. Miután Coburg a főerőket Tirlemont-nál
vonta össze a tábornok feladata az volt, hogy az összeköttetést biztosítsa a herceg csapatai és
a Löwenben állomásozó osztrák-holland vegyes hadtest között. Július 15-én Coburg Krayt egy
megbeszélésre invitálta Tirlemont-ba. Ahogy a tábornok kitette a lábát a Löwen melletti állásából, az ellenség talán távollétének tudatában mintegy 12 ezer fővel megtámadta csapatait. Bár
Kray visszasietett, hogy a védelmet irányítsa, hamarosan kénytelen volt elrendelni a visszavo183 Just, 153.
184 Uo. 154.
185 Csapatai ekkor 2 zászlóalj Keuhl-, 1 Josef Colloredo-, 1 Stuart-, 2 Ulrich Kinsky-sorgyalog ezredekből, 5
század a Mahony-, 3 a Le Loup-vadászokból, 3 század tiroli vadászból, további 10 svadron a Blankensteinhuszárezredből állt, egységének létszáma mintegy 10 458 főre és 2289 lóra rúgott. Hadteste 1794. július 28án kiegészült még 2 zászlóaljjal a Wenzel Colloredo-ezredből. (Just, 156.)
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nulást mivel hírét vette az, hogy a hollandok feladták Mechelent, vagyis jobbszárnya védtelen
maradt. Csapataival megvetette a lábát Löwen mögött, azonban hamarosan parancsot kapott
Coburgtól, hogy másnap vonuljon vissza Diest városába, hogy az ottani raktárakat és tábori
sütödét fedezze. A folyamatos visszavonulás meglehetősen csüggedtté tette a tábornokot, akinek azt kellett átélnie, hogy vereség nélkül adja fel a sereg azokat az erődöket és városokat, melyeknek megszerzéséért az előző évben jelentős áldozatokat hozott a cs. kir. hadvezetés. Kray
helytelenítette a vezetésben elharapódzó zűrzavart is. Öccsének írt levelében szóvá tette, hogy a
hadjárat kezdetén Hohenlohe herceg, táborszernagyot eltávolították a főszállásmesteri törzs éléről. Őt követte a fiatal és ambiciózus Karl Mack vezérőrnagy, akinek hamarosan szintén menni
kellett. Helyét a „vezérkar” élén a Waldeck herceg, altábornagy foglalta el. A gyorsan cserélődő
táborkari főnökök miatt Kray szerint a hadműveleti terveket úgy váltogatta a hadvezetés, mint
más az alsóneműjét.186
Miután a készletek nagyrészét sikerült Maastrichtba menekíteni, Kray parancsot kapott,
hogy a fősereget követve július 20-án hagyja el Diest városát és vonuljon vissza a Maastricht térségébe. Itt a tábornok Frigyes, hesseni herceg, Maastricht kormányzójának alárendeltségébe került és csapataival a folyó balpartján, az erőd külső védművein került elhelyezésre. A dolgok itt
hamarosan visszazökkentek a „megszokott” kerékvágásba: Kray tábornoknak és csapatainak
napról-napra kisebb ellenséges vállalkozásokkal kellett szembenéznie. A tábornok helyzete annál is inkább kényes volt, mivel az ő hadteste volt az egyetlen cs. kir. erő a Maas túlpartján. Az
ellenség folyamatos zaklatását megelégelve Kray elhatározta, hogy csapdát állít a franciáknak.
A tábornok az augusztus 5-re kitűzött vállalkozásra erősítést kért és kapott két másik magyar
tábornok által vezetett elővéd-csoportosítástól, melyek Werneck altábornagy hadtestéhez tartoztak. Rákosi Boros Ádám vezérőrnagy négy svadron Császár-könnyűlovast, Dévay Pál báró
vezérőrnagy két osztály Ferdinánd-huszárt küldött támogatására. Kray a kitűzött napon erőivel
három oszlopot formált, melyek közül a középsőt személyesen vezette. Hajnalban a tábornok
ezen hadoszloppal megtámadta az ellenséget Tongern falunál, míg a két másik oszlop visszamaradt és csapdát állított az ellenségnek. A franciákat két óráig kellett kisebb csatározásokkal
bosszantani, míg végül hajlandóak voltak elhagyni sáncaikat és ellentámadást indítani. Kray
csapatai, mint afféle 18. századi lovas nomádok, zűrzavart színlelve visszahúzódtak a franciák
elől, akik mintegy ezer lovassal üldözőbe vették őket. Amint az ellenség a megfelelő helyre érkezett a csapda (Embuscade) bezárult körülöttük. „Mindent a szablya döntött el, egyetlen lövés
sem dördült el” – írta az ütközetről Kray.187 A huszárok és könnyűlovasok 200 franciát vágtak
le, 140-et foglyul ejtettek, 300 lovat zsákmányoltak. A tábornok némileg bosszankodva jegyezte
meg, hogy ha a jobboldali oszlop csak egy negyedórával hamarabb ér a rajtaütés helyszínére, akkor a teljes ellenséges csapatot fogságba ejtették vagy levágták volna. Kray egészen a Tongernig
üldözte a pánikszerűen menekülő ellenséget, ahol a sáncokon belül is nagy zűrzavart tapasztalt, azonban a kimerült lovak és legénység miatt a sikert nem tudta még jobban kihasználni.
A tábornok elégedetten konstatálta azt is, hogy a francia foglyok többsége a királyi hadsereg
egykori katonája volt. Az ellenséges tisztek viszont makacsul verekedtek, így a cs. kir. lovasok
kénytelenek voltak egy kapitányt és három hadnagyot levágni.
„Könnyű elképzelni azt, hogy milyen kitörő örömmel fogadta a tábornagy [Coburg herceg]
ezt a jelen körülmények között lelkesítő győzelmet (coup)” – tette hozzá büszkén Kray. A sikert
azonban némileg ismét beárnyékolta a többi cs. kir. tábornok passzivitása. Bár Kray seregtestét
Coburg megerősítette három osztály Ferdinánd-huszárral, továbbá a következő napon Werneck
186 Uo. 157.
187 Uo. 160.
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altábornagy hét zászlóaljjal és 24 lovasszázaddal átkelt a Maason, hamarosan azonban újra viszszatért a folyó balpartjára és teljesen passzív magatartást tanúsított.
Kray győzelmének volt némi stratégiai hatása is, mivel elvette a franciák kedvét további
vállalkozásoktól ezen az arcvonalszakaszon, így lehetővé tette a hollandoknak, hogy erődítményeiket készletekkel töltsék fel. Utóbbiakat Kray szerint a szövetséges seregek visszavonulása
aggodalommal töltötte el, hogy hamarosan hazájukat megszállják a franciák. Amint azt 1794
őszének eseményei megmutatták, ez a félelmük nem is volt alaptalan. Augusztus 13-i levelében
számolt be Kray öccsének Robespierre és társai bukásáról és kivégzéséről is. A tábornok szerint
ez azért következett be, mert Robespierre „Franciaország Cromwellje” kívánt lenni.188

IV. 2. Szolgálata Clerfayt alatt (1794–1795)
1794. augusztusában a hadműveletekben néhány hetes szünet állt be. Jourdan mindöszsze kisebb vállalkozásokat indított 19-én és 23-án. Talán ezt a nyugodtabb időt használta ki az
udvar, hogy augusztus 28-án egy császári kézirat útján leváltsa a főparancsnokságról Coburg
herceg, tábornagyot, és helyébe Clerfayt táborszernagyot nevezze ki. Bécs ezen döntése fájdalmasan érintette Krayt, hiszen Coburg herceg az ő patrónusának számított. A tábornoknak és az
egész katonai vezetés számára nagy csalódást jelentettek azoknak az erődöknek a gyors eleste,
melyek 1793-94-ben kerültek a szövetségesek birtokába.189
Clerfayt a cs. kir. fősereget kezdetben a Maas mentén kordonban állította fel. Kray, elővédcsoportosítása élén Maastricht térségében maradt. Hamarosan azonban az Ourthe folyó mellett szeptember 18-án elszenvedett kisebb vereség hatására Clerfayt feladta a Maas vonalát és a
Ruhr folyó mögé vonult vissza, vagyis a cs. kir. németalföldi hadsereg visszatért abba a pozícióba ahonnan Coburg herceg 1793 tavaszán megindította ellentámadását. Itt a császáriak egyesültek a porosz segélycsapatokkal. A szövetségesek ereje mintegy 120 ezer főre rúgott, de a poroszok még a korábbi, csekély erőfeszítéseket sem voltak hajlandóak megtenni a franciák ellen.
Kray vezérőrnagy elővéd-csoportosítása ekkor Linnich, Jülich és Kirchberg térségében állomásozott. Clerfayt minden bizonnyal szintén kitűnő parancsnoknak tartotta Krayt mivel jelentős erőket adott a keze alá. A tábornok alárendeltségébe tartozott Vincenz Kolowrat vezérőrnagy dandára (10 zászlóalj, négy svadron), a Dévay-dandár (21 könnyűszázad és 18 svadron)
és Michael von Kienmayer vezérőrnagy dandára (22 könnyűszázad és 16 svadron). Ezen erők
létszáma 15 613 főre és 4152 lóra rúgtak, így Kray a hadsereg egyik legerősebb csoportosítását
vezette mindössze vezérőrnagyi rangban. Ekkor erőhöz, egy ilyen fontos beosztáshoz a császári
hadseregben már altábornagyi rang dukált. Kraynak némileg szerencséje is volt az új beosztásával, mivel ha a körülzárt Maastrichtban marad a hessen-kasseli herceg alá rendelt cs. kir. segéderők parancsnokaként, akkor 1794 novemberében a garnizonnal együtt valószínűleg fogságba
esett volna.
Talán ő is hasonlóképpen érzett ezekben a napokban, mint egyik magyar tábornoktársa
Dévay Pál: „Mi odahagyánk Níderlandot, de talán... szánszándékkal, mivel okunk rá tellyességgel nem vala; reménlem, ez által Fölséges Urunk régen ohajtott békességet akarja közelíteni,
188 Just, 160.
189 Landrecies július 17-én, Quesnoy augusztus 17-én, Valenciennes a párhuzamok ásása előtt, már augusztus
28-án, Condé 29-én kapitulált. Ezen erődítmények közül egyedül Quesnoy őrsége fejtett ki érdemi ellenállást. Nyugat-Flandria erődjei szintén a franciák kezére kerültek 1794 nyarán. Krayt különösen Wenzel
Cammeler és Mikoviny tábornokok gyávasága háborította fel, akik néhány napos körülzárás után, egyetlen
lövés nélkül adták fel Valenciennes-t és Condét. (Just, 165.)
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mivel maga látta, hogy ezen gaz Nép egyebet nem érdemel, hanem az Francziáknak által hadni,
az kik nagyobb emberségre az Gillotinnal fogják eőket Resonra hozni.” – írta egyik levelében
Németalföld kiürítéséről Dévay.190
A francia főerők Jourdan vezetésével végül 1794. október 2-án indították meg offenzívájukat a cs. kir főerők ellen. A Ruhr folyó mentén október 2-án és 3-án vívott kisebb harcokat összefoglaló néven aldenhoveni ütközetként tartja számon a történetírás. Kray beszámolója szerint
ebben az ütközetben az ő elővéd-csoportosítása játszotta a főszerepet, mely két órányira állomásozott a hadsereg hambachi táborától. Az ütközetben Kraynak két kiváló francia tábornokkal,
Jean Baptiste Bernadotte-tal és Jean-Baptiste Kléberrel kellett farkasszemet néznie. Clerfayt az
eseményekből ítélve nem fejtett ki komoly erőfeszítést a Ruhr-vonal védelme érdekében. A tábornoknak, akinek közvetlen alárendeltségébe mindössze öt zászlóalj és hét lovasszázad tartozott, egy 40 ezer fős ellenséges sereggel kellett felvennie a harcot és csak csekély segítséget
jelentett számára az a néhány hevenyészett tábori erődítés, amire támaszkodhatott. Két órás kemény harc után Clerfayt, aki a táborból a francia támadás hírére személyesen az elővédhez sietett, parancsára Kray visszahúzódott Jülichig. A visszavonulás a szűk utak és átjárók, továbbá a
cs. kir. csapatok átkarolását célzó ellenséges oszlopok miatt nem volt egyszerű feladat. Kraynak
azonban sikerült egy villámgyors lovassági ellentámadással egy francia oszlopot megfutamítania és hét ellenséges löveget zsákmányolni. A sikert azonban csekély erői miatt nem tudta kihasználni és kénytelen volt folytatni a visszavonulást a Ruhr folyón túlra. Hogy az október 2-i
harcok nem voltak jelentéktelenek, azt Kray nagy veszteségei is mutatják, melyek az alá beosztott Dévay- és Kienmayer-különítményekkel együtt 510 főre és egy lövegre rúgtak.
Bár a fősereg jülichi állása erősnek volt mondható, a túlerejű ellenség a gróf Maximilian
Anton Latour altábornagy parancsoksága alatt Dürennél álló balszárnyat, illetve a Werneck altábornagy parancsnoksága alatt jobbszárnyat egyaránt veszélyeztette. Clerfayt ezért jobbnak
látta október 6-án a sereget a Rajnán átvezetni. Október végére a poroszok passzivitása miatt is,
a teljes Rajna balpart a franciák kezére került.
Október végén Kray Pál vezérőrnagy két magyar tábornok, Dévay Pál és bátorkeszi Ott
Károly vezérőrnagyok különítményének élén, három sorezredi zászlóaljjal, 33 könnyű századdal és 26 svadronnal a Bonntól Düsseldorfig húzódó előőrsi vonalat biztosította.191
A Rajna mentén hamarosan megmerevedtek a frontok. Jourdan a francia főerőkkel
Maastricht körül állomásozott. A császári fősereg november elején szintén téli szállásra vonult.
Az 1795-ös év kevéssé volt gazdag hadi eseményekben, mint az előző kettő. A császáriak rajnai visszavonulása után a brit-hannoveri-holland seregek helyzete tarthatatlanná vált.
1794/95 telén a befagyott csatornákat és folyókat kihasználva Pichegru tábornok 1795. január
20-án bevonult Amszterdamba és hamarosan a francia szuronyok árnyékában kikiáltották a
Batáviai Köztársaságot, mely rögtön szövetségre is lépett Franciaországgal. Április 5-én, hogy
Lengyelország utolsó felosztásában szabad kezet kapjanak, a „porosz urak” (Herren Preussen,
ahogy Kray aposztrofálta őket leveleiben) különbékét kötöttek Párizzsal és visszavonták csapataikat az immáron semlegesnek számító porosz területre. Példájukat követte Spanyolország,
Portugália és Nápoly is. Ausztria így hamarosan egyedül maradt a szárazföldi küzdőtéren,
mindössze néhány szerény méretű birodalmi kontingensre számíthatott. A rajnai hadszíntéren
190 Fest, http://mek.oszk.hu/05700/05797/html/05.htm#d1e8841 (letöltés ideje: 2012. július 5.).
191 Dévay vezérőrnagy különítménye a Gemmingen, K. Schröder sorezredek egy, illetve másfél zászlóaljából, a
Mahony-, O’Donnell-vadászok öt, ill. hat századából és a teljes Császár-huszárezredből (10 svadron) állt. Ott
Károly különítménye a Stain-ezred egy zászlóaljából, az O’Donnell-vadászok négy századából, nyolc század
tiroli lövészből, a Mahony- és La Loup-vadászok 5-5 századából, a teljes Ferdinánd-főherceg huszárezredből
és hat svadron ulánusból állt. Just, 166.
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a Clerfayt vezette fősereg 1795 szeptemberéig passzív maradt a Majna és Neckar közötti arcvonalszakaszon, míg a Rajna balpartján egyedül Luxemburg erődje maradt császári kézen, de
az is kénytelen volt kapitulálni 1795. június 7-én. A császár felső-rajnai seregének élére közben
Sigmund Dagobert Wurmser gróf, lovassági tábornok került, aki Freiburgban ütötte fel főhadiszállását.
A császáriak balszerencséjét némileg ellensúlyozta az, hogy a thermidori konvent
Franciaországa maga is súlyos belső problémákkal küszködött. „Amennyire én a hozzánk gyakran dobosok kíséretében192 átlátogató francia tisztektől megtudtam, ők is szenvedélyesen vágynak a békére, mivel a zűrzavar és a nélkülözés országukban egyre csak fokozódik, továbbá belátták, hogy a republikánus egyenlőség és boldogság több hátránnyal, mint előnnyel jár.” – írta
Sándor öccsének Kray.193
1795 nyara gyakorlatilag eseménytelenül telt a rajnai hadszíntéren. A császári-királyi fősereg, – mely a felső-rajnai sereg nélkül mintegy 60 ezer főt számlált – a Duisburgtól Düsseldorfon
át a Majnáig húzódó vonala szállta meg. Clerfayt célja a Rajna balpartjára való visszatérés, illetve az ostromlott Luxemburg felmentése volt, mely hadműveletre el is készültek a tervek.
Kray természetesen az elővédet vezette volna, mely feladatot ezúttal inkább hárította magától:
„Ennek a támadó hadsereg (Operationsarmee) előőrsének vezetésére jelöltek ki, melyre azonban
több szakértő (Kompetenten) is bejelentkezett, akiknek ezt a veszélyes dicsőséget szívesen átengedtem volna. Amint megtudtam azonban, ezt [a támadás tervét] Clerfayt táborszernagy már
megküldte Bécsbe, és ettől nem akar eltérni.”
Kray kelletlenségének legfőbb oka alighanem a fővezérváltás volt. Bár öccsének írt leveleiben nem kritizálta nyíltan Clerfayt-t, gyakran éreztette, hogy nem elégedett a felső vezetés teljesítményével és visszasírja Coburg herceget. Hat évvel később a németországi sereg főparancsnokaként viszont maga is megtapasztalhatta milyen egy kelletlen és meglehetősen ellenséges
tábornoki karnak parancsolni, rajtuk a fővezéri akaratot keresztülvinni…
Clerfayt parancsára Kray végül Gerauban, egy hesseni kisvárosba vonta össze elővéd-csoportosítását.194 Állásai a Majnától délre, a folyótól egy órányi menetre húzódtak. A Rajna szintén hasonló távolságra volt. Kray feladatához a folyó völgyének Mannheimig húzódó szakaszának megfigyelése is hozzátartozott.
A tervezett rajnai átkelés és Luxemburg – melyet Kray a „római birodalom védőbástyájának” aposztrofált – felmentése végül elmaradt. Clerfayt május végén egy offenzívát fontolgatott
a franciák mainzi tábora ellen. Minden előkészületet megtettek, már a támadás óráját is kitűzték, amikor a főhadiszállás lefújta a hadműveletet. Kray szerint vagy a poroszok frankfurti jelenléte és kiszámíthatatlan viselkedése riasztotta el a hadvezetést a támadástól vagy a hátérben
már elkezdődtek a béketárgyalások. Mindenesetre, ha a harcok kiújulnak Kray, mint az elővéd
parancsnoka lesz az első „aki az ellenségbe beleharaphat. Talán a »vég megkoronázza a művet«
(finis coronat opus). Meglátjuk!” – írta rezignáltan Sándornak.195

192 A kor szokásai szerint a parlamenterek vagy egyéb küldöttek egy dobos kíséretében, aki egy egyezményes
jelet vert, közelítették meg az ellenséges előőrsi vonalakat.
193 Mühlheim am Rhein, 1795. március 4. Just, 168-169. Kray ebben a levelében számol be Sándornak Hollandia
francia megszállásáról, a Mainz és Luxemburg környéki kisebb harcokról, a küszöbön álló porosz különbékéről. A tábornok értesültségére jellemző, hogy a brit belpolitika változásairól, továbbá az egykori holland
gyarmatok és flotta sorsáról is beszámol testvérének.
194 Csapatai ekkor a teljes Császár-huszárezredből, a Barcó-huszárezred kilenc svadronjából, három szlavóniai
határőr-zászlóaljból (1., 3., 4.) a szerb szabadcsapatból, a Mahony-vadászokból, a tiroli lövészekből, és a La
Loup-vadászcsapatból álltak. (KA AFA 1795-5-42. Karton Nr. 1027.)
195 Trebur bei Großgerau, 1794. június 6. Just, 174.
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A nyári hónapok azonban végül hasonló eseménytelenség közepette peregtek le, mint az
év első fele. A császári hadvezetés július végén Mannheimnél tervbe vette egy diverzió végrehajtását a Rajna túlpartjára, hogy a francia erők itáliai átcsoportosítását megakadályozza, ám a
heves esőzések annyira megduzzasztották a folyót, hogy a part menti ütegállások és az átkelésnél használható szigetecskék víz alá kerültek. Az immáron meglehetősen kegyvesztettnek számító Clerfayt-nek ráadásul – ahogy Kray fogalmazott – „kihívója akadt a porondon” Wurmser
lovassági tábornok személyében, aki Bécsben gyors sikereket ígért egy elzászi offenzíva esetén.
Wurmser alá Bécsben ezért 80 ezer főt rendeltek, melyek nagyrészét a főseregtől vonták el, létrehozva így a felső-rajnai hadsereget. Maga Kray nem bízott a vállalkozás sikerében: „Sok sikert
és dicsőséget kívánok ehhez, és boldog vagyok, hogy engem Clerfayt visszatartott a védekező
hadseregnél (Defensivarmee). Talán ezt a lehetőséget más használja ki, akinek szerencséjét soha
nem fogom irigyelni.” – tette hozzá a tábornok.
Végül a császári hadsereg ezen vállalkozása is elmaradt, valószínűleg azért mert a háttérben valóban megindultak a béketárgyalások a franciákkal, melyek azonban végül nem bizonyultak sikeresnek és a thermidori rezsim megszilárdulásával 1795 szeptemberében Párizs újra
elég erősnek érezte magát, hogy a fegyverekhez nyúljon.
Az augusztus még nyugalomban telt a rajnai fronton, ahol Kray vezérőrnagy a hadsereg
elővédjével a Neckar torkolatától Philippsburg erődjéig húzódó folyószakaszt tartotta megfigyelés alatt196. Főhadiszállása a pfalzi Schwetzingen városkában volt, ahol a tábornok megcsodálhatta a „birodalom legszebb kertjeit”. Kray ezekben a hetekben azt írta öccsének, hogy a
hadseregben azt beszélik, hogy a birodalom békét fog kötni Franciaországgal, melyhez mint
birodalmi rend a császári is csatlakozni fog, ám Magyarország királyaként folytatni fogja a
háborút. Ennél a bonyolult közjogi megoldásnál is jobban foglalkoztatta azonban Krayt tokaji készletének erőteljes megfogyatkozása. A tábornok ezért levelében arra kérte Sándor öccsét,
hogy küldjön neki a „jófajta édesből”. Kray jó egészségét és erejét az immáron harminc éve nap
mint nap fogyasztott tokajinak tulajdonította, továbbá panaszkodott a savanyú rajnai borokra,
melyeket nehezen vesz be gyomra....197
1795 szeptemberében végül Jourdan az Armeé de Sambre-et-Meuse élén illetve Pichegru
az Armée de Rhin-et-Moselle élén támadásba lendültek. Előbbi Düsseldorfnál lépte át a Rajnát,
míg ennek fedezésére utóbbinak Mannheimnél kellett foglalkoztatnia az osztrákokat. Ezalatt
Clerfayt a mintegy 97 ezer fős cs. kir. alsó-rajnai sereggel a Ruhr, Sieg és Lahn folyók között
állt. Krayt az elővéd-csoportosítás élén pedig egészen a Neckar torkolatáig tolta előre. Wurmser
felső-rajnai serege mintegy 87 ezer fővel a Neckar és Bázel között húzódó arcvonalszakaszt tartotta.
1795. szeptember 7. és 13. között Clerfayt táborszernagy kitért Jourdan offenzívája elől,
majd csapatait a Majna mögött vonta össze. Október 10-én Frankfurtnál végül maga lendült ellentámadásba. Miután a cs. kir. fősereg átlépte a Nidda folyócskát Clerfayt egészen Limburgig
nyomult előre. Október 12-én Jourdan megpróbálta visszaszerezni a Nidda vonalát, ám egy
egész napos ágyúzással sem tudta megrendíteni a császári elővédeket, melyek szilárdan tartották magukat, a folyócskán átmerészkedő francia rohamoszlopokat pedig rendre visszaverték.
Az ellenség végül másnap a teljes arcvonalon hátrálni kezdett a Rajna irányába. A Kray vezette
elővéd folyamatosan „csipkedte” a visszavonuló franciákat, míg Jourdan jobbnak látta érdemi
196 Kray parancsnoksága alatt ugyanazok az erők álltak, mint júliusban, csak a Barcó-huszárezred helyett a
Ferdinánd főherceg-huszárokat vezényelték hozzá.
197 Uo. 176-178. Kray ugyanebben a levelében számol be a hadsereg „lefejezéséről”. Kinsky, Blankenstein és
Colloredo táborszernagyokat nyugdíjazták, illetve tartalékos beosztásba helyezték. A vezérőrnagy szerint
Clerfayt bukása is küszöbön állt.
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ellenállás nélkül október 22-én Neuwiednél és Düsseldorfnál visszatérni a Rajna túlpartjára. Az
ellenség üldözésnek feladata Krayra és egy másik magyar tábornokra, Boros vezérőrnagyra hárult. Kray szerint a francia visszavonulás „teljes zűrzavar közepette” történt és a visszavonuló
ellenség óriási mennyiségű hadianyagot hagyott maga után. A franciák mindössze kisebb különítményeket hagytak a jobbparton.
Clerfayt ezután Mainz felmentését határozta el, melyet október 29-én sikeresen végre is hajtott, egy nap alatt felszámolva az ellenállást a kiterjedt sáncrendszerben.
Ezután a császári sereg Pichegru ellen fordult. November 5-én Kray személyesen vezette a
Karaczay-svalizsér ezredet Dahlsheimnél, mely megfutamította a franciák elővédjét. Clerfayt
előrenyomulásának hírére a Rajna-Moselle hadsereg is jobbnak látta a visszavonulást. A franciák üldözésében természetesen nagy szerepet kapott a Kray Pál vezérőrnagy vezette elővéd,
melynek csapatait október 31-én a hadvezetés átadta Württemberg herceg, altábornagynak, aki
ezekkel visszamaradt Düsseldorf térségében, míg Kray átvéve a fősereg elővédjét részben más
csapatokat kapott.198
November 5-én, 9-én és 10-én, majd végül 13-án Kray erői több ízben összecsaptak e „bátor
tábornokkal” – amint Kray Pichegrut aposztrofálta. A 10-i kreuznachi ütközet során a Loudonszabadcsapatból fogságba esett egy káplár, akit Pichegru elé vezettek. A francia tábornok megkérdezte tőle, hogy melyik osztrák generális ellen harcolt aznap. Amikor a káplár megnevezte
Krayt, Pichegru meghazudtolta, mondván, hogy az lehetetlen, hiszen ő a teljes császári fősereggel küzdött. Ezt az eseményt természetesen Kray leírásából ismerjük, ám a hadműveleti iratok
teljes mértékig megerősítik a tábornok szavait. Kray valóban egyedül vette fel a harcot a francia
fősereggel, ahogy ahhoz a korábbi évek előőrsi szolgálata során hozzászokhatott. Igaz, az utolsó
ütközet során kellett a császári főerők beavatkozása is, amivel végül sikerült Pichegrut egészen
Landauig visszanyomni.
Clerfayt, hogy a sereg kijelölt téli szállását biztosítsa, megparancsolta gróf Friedrich
Nauendorf és Kray tábornokoknak, hogy az ellenség jobbszárnyát Alsenz és Gran között támadják meg, hogy Jourdan és Pichegru vezette seregek esetleges egyesülését kizárják. A támadást Kray az odenbachi sáncok ellen, míg Nauendorf Lautereck ellen indította december 8-án.
Az offenzíva sikerrel járt, a császári csapatoknak sikerült megvetniük lábukat mindkét ponton. Kray végül Kirnig nyomult előre. December 15-én és 17-én a francia hadsereg egyik ifjú
reménysége, François Séverin Marceau-Desgraviers tábornok megkísérelte visszafoglalni ezt
a települést, azonban ő sem járt sikerrel Krayjal szemben, bár a Jourdan-hadsereg tekintélyes
részét a keze alá adták. A sorozatos összecsapások során a főseregtől meglehetősen elszigetelt
Kray-csoportosításnak azonban már a lőszere is fogytán volt, ráadásul az idő is téliesre fordult.
December 19-én Kray volt az, aki találkozót javasolt Marceau-nak egy esetleges fegyverszünet
ügyében. A tábornok tárgyalási javaslatát kezdetben puszta hadicselnek minősítette, hogy szorongatott seregteste némi levegőhöz jusson.199
Amint az látni fogjuk Kraynak, mint az elővéd parancsnoka jóval többször került kapcsolatba az ellenséges tisztekkel-tábornokokkal mint egy „átlagos” császári tábornok. Bár a legtöbb
198 Október 31. előtt Kray parancsoksága alatt a Grün-Loudon és Wurmser szabadcsapat hat-hat százada, két
század határőr-mesterlövész, a Beaulieu-, Clerfayt- és Württemberg-sorgyalogezredek egy-egy zászlóalja, a
Barcó-huszárezred kilenc svadronja és a Karaczay-svalizsérezred hat svadronja állt. (Összesen 6280 fő és
2540 ló). Október 31. után Kray erői két szlavóniai határőr-zászlóaljból (1. és 4.), a Grün-Loudon szabadcsapatból, az 1. varasdi határőr-zászlóaljból, a teljes Blankenstein-huszárezredből és a Karaczay-svalizsérezred
hat svadronjából álltak, összesen 5920 főből és 2070 lóból. (KA AFA 1795-11-25, 38, 51, 56, 64. ill. KA AFA
1795-11-69, 12-4, 5, 20, 35, 51. Karton Nr. 1037-1038.)
199 Just, 184.
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francia parancsnoknak a hatvanas éveit taposó Kray az apja lehetett volna, illetve a császáriak
és a franciák között ideológiai ellentét is feszült a „szokványos” hadiállapot mellett, a tábornok a jelek szerint remekül megtalálta a hangot tárgyalópartnereivel, és rendkívül szívélyes viszonyt épített ki a francia „kollégákkal.” Kezdetben, valószínűleg a konventbiztosok mindenhol
árulást szimatoló gyanúja miatt, a francia hadvezetés nem nagyon mert kapcsolatba lépni a császári tábornokokkal még az olyan, a korszak hadviselésében megszokott ügyekben sem, mint
a fogolycsere. A thermidori fordulat után azonban a két fél közötti érintkezés lassan normalizálódott. 1795. november 22-én Pichegru tábornok egy rendkívül „nyájas és udvarias” levélben, mely egyáltalán nem volt „republikánus színezetű”200 fordult Krayhoz egy fogoly ügyében.
Kray Clerfayt-től engedélyt kapott arra, hogy hasonló hangnemben válaszoljon a franciának.
December 19-én pedig Kirn városkában Kray négy francia tábornokkal folytatott személyes
megbeszélést egy esetleges 48 órás fegyverszünetről. A franciák a rossz időjárás miatt hajlottak
Kray javaslatára, aki aligha számított ajánlatának ilyen készséges fogadtatásáról. A tábornok által megkötött kétnapos fegyverszünet a Bázel-Düsseldorf vonalon azonban hamarosan Clerfayt
és Wurmser, illetve Pichegru és Jourdan egyetértésével egy öthónapos fegyvernyugvássá szélesedett. 1795. december 31-én ugyancsak Kray és Marceau írta alá az alsó-rajnai hadsereg illetve
az Armeé de Sambre-et-Meuse közötti egyezményt, melynek esetleges felmondását tíz nappal
korábban kellett a másik félnek előre jelezni. December 25-én felső-rajnai hadsereg és Pichegru
között egy ugyanilyen tartalmú megállapodás jött létre, melyet császári részről Latour altábornagy, a franciák részéről pedig Louis Charles Antoine Desaix tábornok írt alá. 201
A fegyverszünet megkötésének örömére Kray zenés vacsorát adott a francia tábornokok
tiszteletére, akik bókokkal halmozták el lovagias és figyelmes ellenfelüket. A kirni megállapodást követően mindkét kimerült hadsereg téli szállására vonult.
Nem volt mindenki ilyen megértő Bécsben a megkötött fegyverszünettel kapcsolatban.
Clerfayt és kisebb mértékben Kray az egyezmény miatt támadások kereszttüzébe került, „mert
néhány Don Quijote-féle hős az ellenségtől távol azzal hetvenkedett, hogy most alkalom adódna számukra, hogy előrenyomuljanak, amire azonban három hónap alatt a jó időben sem akarat sem lehetőség nem volt. Te tudod, hogy ezek a hangok bizonyos körökben megértő fülekre
találnak.” – írta Sándornak Kray, aki meg volt győződve arról, hogy a hadsereg 1795 őszén-telén miután felmentette Mainzot és bevette Mannheimet, továbbá átűzte az ellenséget a Rajna
balpartjára elérte teljesítménye maximumát.202 A „bizonyos körök” alatt Kray alighanem a
harcias Thugut kancellárt értette, aki valóban nem volt elégedett a hadsereg teljesítményével
és 1796 februárjában keresztülvitte Clerfayt tábornagy leváltását. A mindenható kancellár a
fegyverszünetben való aktív közreműködése miatt talán Krayra is ráütötte a „gyanús defetista
elem” feliratú bélyegzőt. Az elkövetkezendő évek történései, különösen az 1797-es hadbírósági
megaláztatás valamennyire igazolni látszanak ezt a feltevést.
A téli szállásra vonuló alsó-rajnai sereg elővédjeként,203 Kray a pfalzi Meisenheim környékén ütötte fel főhadiszállását. Bár jelen fejezet elsősorban a katonai pályafutással foglalkozik,
egy családi tragédiát muszáj itt is megemlíteni, mely majdnem véget vetett Kray Pál katonai pá200 Uo. Kray ekkor aligha tudhatta, hogy Pichegru titkos levelezést folytatott Condé herceggel az emigránsok
egyik vezéralakjával és hamarosan royalista összeesküvésbe keveredett, melynek következtében októberben leváltották.
201 Vivenot, 416.
202 Just, 184.
203 Elővédje ekkor a következő erőkből állt: négy század határőr-mesterlövész, két század a lüttichi, három század a salzburgi szabadcsapatból, két század a Károly főherceg-szabadcsapatból, két szlavóniai határőr-zászlóalj (1. és 4.), a teljes Blankenstein-huszárezred és a Karaczay-svalizsérezred hat svadronja. KA AFA 179513-78. Karton Nr. 1039.
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lyafutásának. 1796. február elsején Ranzen városában egy tífuszos lázrohamban elhunyt Kray
Pál ifjabbik fia, a Barcó-huszárok kapitánya, a mindössze húszéves Kray János. A tábornokot
megrendítette ez a csapás és elkeseredésében Clerfayt tábornagyon keresztül azonnali nyugdíjazását kérte a Haditanácstól. A főparancsnok azonban visszatartotta Kray levelét és maradásra
kérte. Erre unszolták őt a tábornok szerint Wurmser tábornagy és Wartensleben gróf, táborszernagy egyaránt. Kray maradása mellett azonban elsősorban az szólt, hogy felettesei megsúgták neki, hogy egyike lesz azon 26 főnek, akiket hamarosan altábornaggyá léptetnek elő. Kray
reményei szerint a háború után a magyarországi főhadparancsnokság pesti vagy kassai altábornagyi helyét fogja majd betölteni, és úgy majd legalább Sándor testvéréhez is közelebb lesz.204
1796. március 4-én Kray Pál vezérőrnagy valóban elnyerte az uralkodótól a jól megérdemelt
altábornagyi kinevezését. Előléptetésében valószínűleg nagy szerepe volt egy bizonyos Franz
Dietrichstein grófnak 205, akit Thugut még előző év nyarán küldött Clerfayt főhadiszállására, hogy
folyamatosan tájékoztassa a rajnai hadseregben uralkodó állapotokról. A gróf a kancellárnak írt
leveleiben számos személyi észrevételt is tett.206 Az általa előléptetésre ajánlottak szinte egytőlegyig léptek egy rendfokozatot Clerfayt leváltása után. Többek között a kitűnő huszárparancsnok,
Mészáros János is ekkor lépett elő altábornaggyá. Utóbbi rangot ekkor egy olyan személyiség is
elnyerte, akinek pályája később még keresztezni fogja Kray életútját: a hadmérnök Franz Lauer
vezérőrnagyról van szó, aki Thugut kancellár egyik fő tanácsadója lett katonai ügyekben.207
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1796. április elsején Kray régi ismerőse Károly főherceg vette át mindkét németországi hadsereg feletti főparancsnokságot. Április végén Károly három napon keresztül a meisenheimi
előőrsi vonalat szemlélte meg. Ekkor a főherceg a „legkegyesebb és leghízelgőbb szavakkal” biztosította Krayt bizalmáról és arról, hogy a sereg elővédjét a továbbiakban is ő fogja vezetni.208
Ebben a levelében, melyben Károly főherceg látogatásáról is tudósított, tájékoztatta Sándort az
itáliai eseményekről: „Beaulieu tábornoknak rosszul áll a szénája Itáliában, melyen én, aki ismerem őt, nem csodálkozom.209 Csak azért kellett őt mindenhol hősként feltűntetni, mert protekciója van” – hangzott Kray tömör véleménye tábornoktársáról.210
Károly főherceg tervezett pfalzi offenzívájának jeleként az elővédhez folyamatosan érkeztek az erősítések, Krayt hamarosan négy teljes cs. kir. lovasezreddel211 és négy svadron szász
huszárral és négy század szász-weimari vadásszal erősítették meg. A rajnai fronton azonban
végül a császári erők kénytelenek voltak védelembe vonulni, mivel a sorozatos itáliai kudar204 Just, 189.
205 Franz Dietrichstein (1767–1854) gróf, vezérőrnagy sikeres katonai karrierje mellett 1796-tól kezdve diplomáciai feladatokat is ellátott Szentpéterváron és Berlinben. Thugut kancellár bizalmasának számított és a
kancellár bukása után Dietrichstein diplomáciai pályája is véget ért. (Würzbach III. 1854. 300-301)
206 Dietrichstein levele Thugutnak, Frankfurt, 1795. október 18. Vivenot, 303.
207 Ezen előléptetési hullám alkalmával lett altábornagy többek között báró Davidovich Pál és gróf Heinrich
Joseph Bellegarde is.
208 Just, 190.
209 Az ifjú Bonaparte tábornok az osztrák-szárd kordont 1796. április 12-én Montenotténál és Milesimónál áttörte, a szárdokat megverte 22-én Mondovinál, majd miután Torinót fegyverszünetre kényszerítette, május
10-én sikeresen Lodinál Beaulieu-vel szemben áttört az Adda vonalán és május 15-én bevonult Milánóba.
210 Meisenheim, 1796. május 11. Just, 191.
211 A Blankenstein- és Vécsey-huszárezreddel, a Keglevich-ulánusezreddel és a Karaczay-svalizsérekkel. KA
AFA. 1796-5-42 és 5-69. Karton Nr. 1073.
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cok hatására a Haditanács kénytelen volt május 31-én Wurmser tábornagyot 25 ezer fő élén
Németországból Tirolba vezényelni, hogy a körülzárt Mantovát felmentse. Ez a kivonás egy
tátongó lyukat hagyott a felső-rajnai arcvonalszakaszon, melyet Károlynak mindenképpen be
kellett tömnie.
1796 májusának végén a két francia Rajna-menti hadsereg közül a 76 ezer főt számláló
Sambre-Maas hadsereg Jourdan parancsnoksága alatt állt, melynek Kléber vezette balszárnya
Düsseldorfnál és Kölnnél összpontosult. Centruma, Jourdan személyes vezetése alatt Neuwied
és Koblenz között állomásozott, míg jobbszárnya Marceau parancsnoksága alatt a Nahe folyócska rajnai beömlésénél. A mintegy 78 ezer fős Rajna–Mosel hadsereg, amelynek parancsnokságát Pichegru helyett Jean Moreau vette át, balszárnyával Desaix parancsnoksága alatt
Kaiserslautern és Landau közt, centrumával Laurent de Gouvion St. Cyr alatt Strasbourgnál,
jobbszárnyával pedig Pierre Ferino tábornok parancsnoksága alatt Schlettstadt és Hünningen
táján állt.
Velük szemben osztrák részről szintén két hadsereg állt a Rajna mentén. A 90 ezer főnyi
alsó-rajnai hadsereg Károly főherceg parancsnoksága alatt, főerejével a Rajna balpartján a
Seyerbach és a Nahe között, a württembergi herceg vezette jobbszárnnyal a Sieg és Lahn között. A meggyengült felső-rajnai hadsereg, a Rajna mentén Mannheim és Basel között 55 ezer
fővel állomásozott Latour táborszernagy parancsnoksága alatt.212
Kray elővédjét, mely a fegyverszünet felmondásakor (május 21-én) Meisenheimben állt, jelentős erő, mintegy 14 554 fő alkotta. Rajta kívül a hadseregnek még három elővédje volt, melyeket Friedrich Karl Wilhelm Hohenlohe herceg, vezérőrnagy (Stromberg környékén), Karl
Mercandin gróf, altábornagy (Sobernheimben) és Boros altábornagy (Ramsteinnél) vezényelt.
Ezen elővédek közül azonban messze Krayé volt a legerősebb.213 Miután a hadsereg összpontosítása május 25-ére megtörtént, ő vette át a hadsereg egyesített elővédje (36 könnyűgyalogos
század és 22 svadron, 13 572 fő) feletti parancsnokságát a Biblisheim-Kirn arcvonalszakaszon.
Kray altábornagy tartalékjául hat sorezredi zászlóaljjal és 10 svadronnal Vinchant de Gontreuil
vezérőrnagy seregteste szolgált. A Károly főherceg által tervezett offenzíva idején Krayra jelentős szerep hárult volna, mivel egy mintegy 18 ezer fős seregtesttel Baumholder környékén
kellett volna a fősereg jobbszárnyát fedeznie Mercandin altábornagy Kirnnél operáló erőivel
együttműködve. Június 6-án a sereg élén Kray már elérte Alsenborn városát, amikor Károly főherceg parancsa értelmében azonnal vissza kellett fordulnia.214
Bár a császári fél mondta fel a fegyverszünet, mégis a franciák léptek fel támadólag. A
Lazare Carnot által jegyzett ambiciózus hadműveleti terv szerint az előnyomulást Jourdannak
kellett megkezdenie, oly módon hogy a Marceau alatt álló jobbszárny egyelőre passzív marad,
míg a centrum és a balszárny Düsseldorfnál, Kölnnél és Neuwiednél a Rajna jobbpartjára átkelve, fokozatosan jobbra kanyarodva az alsó-Majna felé nyomul előre. E manőverrel egyrészt
megkönnyíti Marceau átkelését, másrészt Károly főherceget Pfalz elhagyására és a birodalom
belsejébe való visszavonulásra kényszeríti. Moreau-nak, miután átkel Strasbourgnál a Rajnán,
előbb Karlsruhe, majd Stuttgart felé kellett előnyomulnia. Siker esetén a továbbiak folyamán a
két seregnek a Duna völgyében kellett egyesülnie a Bécs felé való egyesült előnyomulás céljából.
Jourdan balszárnya Kléber vezetésével május 31-én és június 1-én Düsseldorfnál 20 ezer
emberrel átkelt a Rajnán és súlyos vereséget mért Ferdinánd, württembergi herceg táborszernagy 25 ezer fős kikülönített hadtestére, mely a franciák düsseldorfi hídfőjével szemben a csá212 Bánlaky http://mek.oszk.hu/09400/09477/html/0020/1864.html (letöltés ideje: 2012. július 5.)
213 Angeli, I. 40.
214 Uo. 62.
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szári fősereg hátát biztosította.215 Utóbbit előbb a Sieg, majd a június 4-én az Altenkirchennél
vívott ütközet után a Lahn folyó mögé nyomta vissza egészen Limburgig. Károly haladéktalanul leváltotta a herceget és helyére Wartensleben táborszernagyot nevezte ki. Ekkor június
5-én Jourdan is megkezdte Neuwiednél az átkelést, melyet 10-ig teljesen végrehajtott. A franciák ismét körülzárták Mainzot. Jourdan a mintegy 50 ezer főt számláló fősereggel június 12-ig
a Lahn vonalán egészen Wetzlarig vonult fel. A francia sikereket azonban hamar ellentámadás
követte. Károly főherceg azonban, miután a főerőkkel kénytelen volt visszatérni a Rajna jobbpartjára, hamar felismerte, hogy ha kiveti a franciákat Wetzlarból, azzal mindjárt meg is kerüli
Jourdan balszárnyát és visszavonulási útjának elvágásával fenyegeti. Elhatározását tett is követte, és június 14-én a cs. kir csapatok négy oszlopban felvonultak a Lahn vonalára. Kray altábornagynak a mintegy 10 ezer fős elővéddel a várostól nyugatra elterülő brauenfelsi magaslatokat
kellett megtámadnia, míg Johann Konrad Hotze altábornagynak 216 6500 fővel Weilburg falut
kellett elfoglalnia, míg a szászoknak Gros Rechenbacból kellett a városka ellen felvonulniuk.
Kray és Hotze oszlopainak Werneck altábornagy tartalék-hadoszlopa nyújtott támogatást.
A wetzlari ütközetben Kray Pál altábornagy egy jelentős csoportosítás élén tevőleges szerepet játszott, bár az összecsapás fő terhét főleg Hotze és Werneck erői viselték. Június 16-én
hajnalban Kray az elővéddel, mely három zászlóaljból, 44 könnyűszázadból és 16 svadonból
állt, Leunnál átkelt a Lahnon és erős különítményeket küldött ki Stockhausentől Greifensteinig.
Csapatainak zömét Kray a parancs értelmében Daubhausennél vonta össze és a herborni utat
és a fősereg további előrenyomulásához kulcsfontosságú weilburgi szorost biztosította. Aznap a
császáriakat viszont a François Joseph Lefebvre vezette francia hadosztály délutánra majdnem
kiszorította a wetzlari állásból és átnyomta a Lahnon túlra, így magának Károly főhercegnek
és kellett beavatkoznia, hogy a szívósan előretörő franciákat megfékezze. Az ütközetben ismét
megmutatkozott Werneck altábornagy ügyetlensége és alkalmatlansága, akit az ellenség majdnem „lendületből” futamított meg. Végül 16-án estére a szász hadtest bevetése után Lefebvre
átengedte a csatateret az osztrákoknak.217
A wetzlari ütközetet követő üldözésben Kray játszotta a főszerepet. Károly balszárnyán előrenyomulva kiűzte a franciákat Weilburgból, ahol két löveget zsákmányolt és számos foglyot
ejtett. A franciákat egészen Hachenburgig követte majd a Sieg vonaláig szorította, sőt egyes ellenséges seregtestek Neuwiednél visszamenekültek a Rajna balpartjára.
A Lahn vonalának elvesztése után Jourdannek nem maradt más választása, mint teljes seregének visszavonása a Rajna mögé. Hogy a főerők visszavonulását fedezzék, a francia utóvédek folyamatos harcban álltak Krayjal. Június 18-én Károly a főerőkkel is megérkezett Hachenburgba
és utasította Krayt, hogy az ellenséget támadja meg Altenkirchennél és kényszerítse további
visszavonulásra, majd szorítsa át a Siegen túlra. A franciák harc nélkül feladták az utóbbi várost, ám Kircheip falunál igyekeztek megvetni lábukat. Kray azonban – parancs nélkül – rövid
harc után kivetette az ellenséget onnan, és a környező magaslatokat megszállta seregtestével,
mivel hírét vette, hogy a közeli Uckerath városkában a teljes Kléber-hadtest foglalt állást három
hadosztállyal. Az uckerath-i ütközet végül egy véres, de meglehetősen értelmetlen utóvédharcnak bizonyul, melynek hevessége két önfejű, és becsvágyó tábornok, Kléber és Kray makacsságának volt köszönhető. Míg Kléber teljesen önhatalmúan tartózkodott még az uckerathi ál-

215 Kray sajnálkozva írta Sándor öccsének, hogy a württembergi herceg ügyetlensége miatt ebben az ütközetben súlyos veszteségeket szenvedtek olyan alakulatok is, melyek korábban az ő alárendeltségében is szolgáltak, így az O’Donnell-szabadcsapat, a tiroli vadászok és a Barcó-huszárok. (Just, 193.)
216 Hotze szintén az 1795. évi márciusi előléptetési hullámban lett altábornagy és került fontos beosztásba.
217 Angeli I/2.
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lásában és vállalt ütközetet, ugyanez elmondható volt Krayról is, akinek nem szabadott volna
harcba bocsátkozni a nálánál másfélszer erősebb ellenséggel.
A franciák hamarosan felvonultak Kircheip visszafoglalására. Amikor a magyar tábornok
érzékelte Kléber támadási szándékát, két lépcsőben csatarendbe állította gyalogságát és nyolc
löveget előrerendelt tüzérségéből, hogy a franciák heves ágyútüzét egyensúlyozza. Kléber egy
órás tüzérségi előkészítés után délelőtt 11-kor három erős oszlopban megtámadta Krayt, akinek
centrumát megrendítette a legerősebb, középső ellenséges oszlop, melyet lovasság is támogatott. A császáriak üggyel-bajjal tudták csak tüzérségüket megmenteni. Klébernek sikerült végül visszafoglalnia Kircheip falut is. Kray ekkor egy lovassági ellentámadást indított, melynek
során ő maga személyesen is kézitusába keveredett és csak szerencsével úszta meg a sebesülést
vagy a fogságba esést. Bár a lovassági ellentámadás nem járt sikerrel időt adott a császári gyalogság első harcvonalának, hogy a második lépcső oltalma alatt rendezze sorait. A gyalogsági
ellentámadás során különösen a Splényi-gyalogezred tüntette ki magát. A franciákat ekkor sikerült visszavonulásra kényszeríteni, a csatatérre újra visszatérő császári lovasság mintegy 800
foglyot ejtett, mivel sikerült négy ellenséges zászlóaljat és némi lovasságot bekeríteni. Saját veszteségei sem voltak azonban jelentéktelenek: a hivatalos jelentések szerint Kray halottakban, sebesültekben és eltűntekben 14 tisztet, 534 közembert és 336 lovat vesztett.218
Kléber még aznap este visszavonult a Sieg vonala mögé, bár a vereséget természetesen nem
ismerte el. Kray némi lovassággal egészen a Wupper folyóig üldözte a visszavonuló franciákat. A tábornok szerint Károly főherceg bosszús volt, hogy nem vehetett részt az ütközetben.
A főparancsnok amint hírét vette Kray nehéz helyzetének, azonnal két vértesezredet és némi
gyalogságot küldött segítségére, melyek azonban már nem tudtak beleavatkozni az ütközetbe.
Kray alighanem némileg túlzásba esett, amikor kijelentett öccsének, hogy „kár, hogy mindez
[mármint az erősítés megküldése] nem korábban történt, mert ez az egész további hadjáratot
eldöntötte volna.”219 Károly mindenesetre Kray adjutánsát, Seethal alezredest küldte Bécsbe az
uckerath-i ütközetről szóló jelentéssel és egy zsákmányolt „nagy nemzeti [Nationalfahne] zászlóval.” Utóbbit a Splényi-ezred vette el az ellenségtől.220
A Jourdannal szemben kivívott sikerek azonban csak átmeneti jellegűek lehettek, mivel hamarosan Moreau is támadásba lendült a Felső-Rajnánál. Június 21-én Károly főherceg kénytelen
volt a Neckarhoz sietni, hogy Latournak segítséget nyújtson. A Lahn és a Sieg között mindössze
egy harmincezres sereg maradt Wartensleben táborszernagy parancsnoksága alatt, melynek
balszárnyán Kray a Mainz-Frankfurt utat fedezte. „A főherceg nem szívesen hagyott engem
hátra és ezt a leghízelgőbb szavakkal közölte. Talán valami összeesküvés lehet a háttérben, ami
miatt nekem még sincs előtte túl nagy hitelem…” – írta Sándornak.221 Ez utóbbi mindenesetre
némileg kijózanító felismerés lehetett Kray altábornagy számára.
Míg a július 9-i malschi ütközetben Károly főherceg vereséget mért Moreau-ra, a cs. kir.
fősereg az erőltetett menetektől és a folyamatos csatározásoktól nagyon legyengült. Ráadásul
mindeközben az alsó-rajnai fronton Jourdan június 27-én Neuwiednél ismét átkelt a Rajnán.
Kray altábornagy csapatai ekkor Wartensleben táborszernagy – kinek főerői a Rajnával párhuzamosan futó Westerwald-hegységben gyülekeztek – jobbszárnyán a Kalte Eiche erdős hegygerincét szállták meg. 222
218
219
220
221
222

Angeli I. 116–118.
Just, 196.
Genersich, 411.
Just, 196.
Neuwiednél a Rajnával szemben Wartensleben balszárnyát Finke (majd az ő betegsége után Kienmayer) tábornok hadteste képezte, míg a Rajna völgyét kisebb különítmények biztosították a Neckárig. Angeli I. 209.
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„Wartensleben tábornok nem rendelkezik sem kellő katonai tehetséggel, sem lelkierővel,
hogy ezt a hadsereget vezesse.” – hangzott Kray tömör véleménye elöljárójáról.223 A felső-rajnai
császári sereg vezetőjének védelmében azonban el kell mondanunk, hogy az ezen az arcvonalszakaszon bekövetkező kudarcok oka maga Károly főherceg volt, aki erőinek zömét Moreau-val
szemben vetette be, és jelentősen alábecsülte Jourdan erejét. Így az ellenség az Alsó-Rajnánál
mintegy kétszeres túlerőbe került a császáriakkal szemben.
A franciák előbb Wartensleben balszárnyát szorították ki Neuwiedből rajnai átkelésük során, majd Lefebvre-hadosztály az osztrák jobbszárnyon július 3-án, miután a fősereg a partváltás után teljesen kibontakozott, elfoglalta Siegent. Másnap a franciák délután háromkor nagy
túlerővel (13 zászlóaljjal, kilenc svadronnal és 10 löveggel) három oszlopban megtámadták Kray
állásait a Kalte Eichén. Bár a császári hadvezetés sáncokkal kívánta megerődíteni ezt a pozíciót,
a védművek még félkész állapotban voltak. Kray félnapos kemény harc után kénytelen volt feladni a hegygerincet és a leszálló este oltalma alatt, jelentős veszteséget (16 tiszt, 723 közember,
79 ló) elkönyvelve Dillenburgig visszavonulni.
A franciák térnyerése után Wartensleben (majd betegsége után helyettese, Colloredo-Mels
altábornagy) kénytelen volt a főerőkkel a neukirchi állást feladni és Wetzlar térségébe visszavonulni. Kray a jobbszárnyon Dillenburgból Giessen városába húzódott vissza. Július 8-án az alsórajnai sereg és Werneck tartalék-hadteste meglehetősen ügyetlen és bátortalan módon feladta a
Lahn vonalát és Nieder-Weiselig húzódott vissza. Kray az utóvéd élén a pohlgönsi magaslatokon
biztosította a főerőket. Az utóvédhez csatlakozott Johann Baptist Alcaini tábornok seregteste is.
Másnap, Wartensleben folytatta a visszavonulást Wöllstadt-Rossbach térségébe. Kray és Alcaini
Friedbertől északra Nauheim és Nieder- Mörlen mellett állomásozott.
Július 10-én az előrenyomuló Kléber-hadtest Collaud- és Bonnard-hadosztálya délelőtt 11kor felvonultak Krayjal szemben, aki az éjszakába nyúló kemény harc után megtartotta állásait,
sőt az ideiglenesen a franciák birtokába kerülő Nieder-Mörlent egy ellenlökéssel visszafoglalta.
Mind az ellenség, mind Kray veszteségei jelentősek voltak. A franciák egyedül foglyokban 200
közlegényt és hat tisztet vesztettek. Császári részről 11 tiszt, 215 legény és 315 ló esett el, sebesült meg vagy került fogságba.224
Bár Kray sikerét Wartensleben másnap ki akarta használni arra, hogy egy ellentámadással megszilárdítja wöllstadti állásait, hamarosan azonban a jobbszárnyán megjelent a Lefebvrehadosztály, mely átkarolással fenyegette. A felső-rajnai cs. kir. hadsereg erre a hírre a friedbergi
állásba vonult vissza. Kray erői a balszárnyat alkották Rodbachnál. A július 10-én azonban
Jourdan kemény harc után kivetette a császáriakat a friedbergi pozícióból, bár ahogy Károly főherceg egyik életrajza is kiemeli, Kray alaposan megnehezítette a franciák dolgát egy „okosan
kivitelezett ellenlökéssel”, mely megrendítette az ellenség jobbszárnyát. Délután négyre azonban Wartensleben jobbnak látta elrendelni a visszavonulást Frankfurt irányába Bergenig. A császáriak összes vesztesége megközelítette az 1000 főt.225
Június 11-én és 12-én a Wartensleben-csoportosítás a Majna balpartjára húzódott vissza,
ahol kordonszerűen állt fel. Kray Hadik Károly és Joseph Anton Simbschen vezérőrnagyok seregtestei felett diszponálva Offenbachtól Stockstadtig foglalt állást a könnyűcsapatok mellett
négy zászlóaljjal és 13 svadronnal.
Károly főherceg július 12-én Pforzheimben kelt haditerve értelmében a Wartenslebencsoportosításnak a legrövidebb úton Duna völgyében kellett egyesülnie a felső-rajnai cs. kir. sereggel, hogy együttes erővel támadják meg előbb Jourdant majd Moreau-t. Wartensleben teljes
223 Uo. 198.
224 Kray jelentése Wartenslebennek. KA AFA 1796-8-5. Karton Nr. 1075.
225 Angeli, 229.
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seregének a Majna vonalát és Frankfurtot feladva ezért Würzburgon keresztül a Duna völgyébe,
Amberg térségébe kellett sietnie. Wartensleben július 15-én eleget tett Károly utasításának, de
katonái nem nagyon értették, hogy milyen magasabb stratégiai célnak engedelmeskedve kell
óriási területeket a franciáknak átengedni. A táborszernagy ráadásul július 20-án pánikszerűen
feladta a rendkívül fontos Würzburg városát és a csapatokat feleslegesen fárasztva a cseh határ
felé Bamberg irányába vette az irányt. Kray is osztotta e kétségeket, akire az utóvéd parancsnokaként a visszavonulást fedezve ismét óriási nyomás nehezedett. „Gyakran egyszerűen csak
elszaladunk, anélkül, hogy tudnánk miért, és raktárakat, készleteket, továbbá a legszebb tartományokat hagyjuk veszni egy lövés nélkül. Eleget vitázok én is ezen, és mivel az utóvédet
vezetem, teljesen egyedül kell küzdenem, a hadseregnek időt biztosítanom a retirálásra, továbbá amennyire csak lehet a készleteket mentenem – írja az altábornagy öccsének augusztus 16án már a bajorországi Sulzbachból.226
Augusztus 2-án Bambergből Wartensleben végre a Duna völgyébe vette az irányt. A
Regensburgtól északra található Ambergbe végül augusztus 10-én érkezett meg. Kray szerint,
bár az általa vezetett hátvéd227 folyamatosan csatározott Jourdannal – akinek hadtestei széles
fronton követték Wartenslebent – a fősereg, mely egyetlen lövést sem adott le nagyobb veszteségeket szenvedett az erőltetett menetektől, mint az ő csapatai.
Mindeközben a főherceg szintén visszavonult a Duna völgyében Moreau elől egészen
Nördlingenig, mígnem augusztus 11-én Neresheimnél ütközetbe bocsátkozott vele, azonban
döntetlen eredménnyel. A kudarcok hírére a német fejedelmek egymással versenyezve váltak ki
a háborúból, rendelték vissza a csapataikat és kötöttek fegyverszünetet a franciákkal.
Ezekben a napokban Kray szerint felmerült az a lehetőség, hogy őt egy önálló, a Wartenslebencsoportosítás lovasságából kialakított hadtest élére nevezik ki, melyet Csehország védelmére
küldenének. Krayt némi aggodalommal töltötte el ez a megbízatás, melynek révén rangban idősebb tábornokokat előzne meg, mivel szerinte a már meglévőek mellé számos újabb ellenséget
és irigyet szerezne. „Titkos bécsi pletykák” szerint a háború után Kray beosztása a háború után
a császárvárosban történne. „Nem akarom remélni a Haditanácsot, mert azt nem engedi az én
politikám” – tette hozzá talányosan Kray.228
Az altábornagy azonban ezekben a napokban túl sokat nem tépelődhetett a háború utáni
karrierjén. Augusztus 3-án, miután az elővéd egy töredékével, két határőr zászlóaljjal és három
osztály lovassal éppen Burg Eberachban fedezte a Bambergben céltalanul és határozatlanul időző
Wartensleben oldalát, Bernadotte tábornok ellenséges hadosztálya vonult fel ellene. Az ütközet
során, hogy kicsiny különítményének gyengeségét leplezze, Kray egy vakmerő cselhez folyamodott: gyalogságát mindössze egyetlen sorban állította fel, és lovasságával merészen megtámadta
ez egyik túlzottan előremerészkedő francia oszlopot, melyet 200 fős veszteséggel visszaűzött.
Bernadotte-nak minden erőfeszítése ellenére sem sikerült Burg Eberachot elfoglalni, viszont
Wartensleben végre elhatározta magát Bamberg elhagyására. Kray ezután ismét a Forcheimbe
tartó menet oldalát fedezte. Augusztus 6-án Bambergtől délre Höchstadtnál ismét egy kemény
ütközetet vívott a császári hadsereget követő Jourdan-hadsereg teljes Kléber-hadtestével, melynek mindhárom hadosztálya (Bernadotte, Paul Grenier és Jean Étienne Championnet vezetésével) támadólag lépett fel ellene, hogy Krayt a főseregtől elvágja. Jourdan ezek után felderítéssel
226 Just, 198.
227 Kray immáron hadtestnek (Corps-nak) nevezi csapatait, mely a Császár-gyalogezred három zászlóaljából, az
1. és 4. szlavón-, a 2. és 3. varasdi-, két „kombinált” oláh határőr-zászlóaljból, határőr-mesterlövészekből,
a Barcó-, és Vécsey-huszárezredből, a Latour-svalizsérezredből és a Keglevich-ulánusezredből állt. KA AFA
1796-9-11. Karton Nr. 1076.
228 Just, 199.
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húzta az időt, a császáriak pedig – Kray és a fősereg egyaránt – folytathatta a visszavonulást,
melyet az átszegdelt terep megkönnyített. Bár Wartensleben küldött Kraynak három sorgyalogzászlóaljat, a franciák túlereje elől estére kénytelen volt visszahúzódni, de az ellenség nem tudták Wartenslebentől elválasztani és Kraynak sikerült Forcheimnél egyesülnie a fősereggel.229
Kraynak a fősereg visszavonulásának fedezése közben a raktárak és készletek biztonságba
helyezéséről is gondoskodnia kellett. A mindent precízen adminisztráló altábornagy összesítése szerint a hadjárat során 3400 hordó lisztet menekített Csehországba, míg az ellenség kezére
mindössze 80 jutott. Életrajzírója, (vagy inkább maga Kray) szerint ez a visszavonulás, minden
időkben a „hadművészet egyik mesterműveként” marad fenn. Az altábornagy egy másik adata
szerint 1796. július 4. és augusztus 24-e között a visszavonulás alkalmával mindössze két sebesült tisztet volt kénytelen az ellenségnek hátrahagyni, míg csapatai ugyanebben az időszakban
20 francia tisztet fogtak el.230
Augusztus elejére vált világossá a császári hadvezetés előtt, hogy Jourdan inkább egyesíti erőit Wartensleben ellen, így Csehországot egyelőre nem fenyegeti veszély. Alighanem ekkor került ad acta Kray csehországi önálló hadtestparancsnoksága is.231 Augusztus 10-én
Wartensleben megérkezett Ambergbe. Kray az elővéddel Sulzbachot és Hartmannshofent szállta meg. Augusztus 17-én a Collaud-hadosztály kísérelte meg kivetni innen, ám az éjszakába
nyúló ütközetben Kray, aki a főseregtől némi erősítést is kapott, kitartott a kiválóan megválasztott sulzbachi állásában és nagy veszteséget okozott az ellenségnek. Collaud elővédjét, mely
megpróbálta „menetből” kivetni Krayt állásaiból, nem más, mint Michael Ney dandártábornok
vezette. A későbbi marsall és Moszkva hercegének rohama összeomlott Kray jól felállított tüzérségének tüzében. Az altábornagy mindenre kiterjedő gondosságát, figyelmét és ügyességét
Károly főherceg életrajzírója is kihangsúlyozza.232
Kraynak másnap viszont el kellett hagynia Sulzbachot és visszahúzódni Ambergbe, mivel Wartensleben ekkor ismét kitért Jourdan elől és a Naab folyócska mögé húzódott viszsza. Mindeközben azonban Károly főherceg Moreau-t lerázva a fősereggel augusztus közepén Ingolstadtnál átkelt a Duna balpartjára és 20-a körül megteremtette a kapcsolatot
Wartenslebennel. Az események váratlanul a császáriak számára váltak kedvezőbbé. Míg
Károlynak végül sikerült egyesítenie erőt, Jourdan és Moreau számára a közös fellépés lehetősége szertefoszlani látszott. 24-re Károly főherceg egy támadást irányzott elő az Amberg körül
állomásozó Jourdan ellen. Wartensleben eközben a kedvező schwarzenfelderi állásban várta
Jourdan támadását, aki augusztus 21-én felvonult ellene. Támadása végül eredménytelennek
bizonyult, mivel Kray és a cs. kir elővédek két másik csoportosítása, Hadik és Anton von Elsnitz
tábornokok folyamatos elővéd-csatározásokkal lassították a franciákat. 21-én este viszont Kray
is kénytelen volt visszahúzódni a Naab folyócska keleti partjára. Ettől a naptól kezdve azonban
véget ért a németországi cs. kir. seregek, így Kray altábornagy számára is a visszavonulás és
térvesztés csüggesztő időszaka. Az ellentámadás során az ambergi és würzburgi sikerek pedig a
„Németország megmentője” címet eredményezték Károly főhercegnek és megalapozták hadvezéri nimbuszát. Ezekben a győzelmekben Kray altábornagy is nagyban kivette részét.
Károly főherceg bár határozottan megparancsolta a táborszernagynak, hogy indítson támadást Jourdan ellen, Wartensleben ennek csak vonakodva és a főherceg teljes tekintélyének beve-
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tése árán tett eleget.233 Az augusztus 24-re Jourdan ambergi állásai ellen indítandó támadás során Kray az első támadó oszlopot, mely 10 zászlóaljból és 22 svadronból állt, vezette, melynek az
ellenség balszárnya ellen kellett nyomulnia. Jellemző Kray szerepének felértékelődésére, hogy az
elővéd vezetése immáron Hadik vezérőrnagyra szállt, mivel Kraynak az ütközet folyamán fontosabb szerepet szánt a hadvezetés. A korán meginduló offenzíva nem várt sikert hozott. Kray
erői elűzték a francia előőrsöket, majd betörtek Amberg városába, míg Károly főherceg szintén
napkeltekor arcban támadta meg Jourdant. A francia főparancsnok nem várta meg, míg a koncentrikusan felvonuló cs. kir. oszlopok teljesen bekerítik, hanem félbeszakította az ütközetet és
Forcheim felé vonult vissza, mely visszavonulás kis híján meneküléssé változott. Kray a cs. kir.
jobbszárny234 élén, melyet immáron nyolc zászlóalj, 44 könnyűszázad és 43 svadron alkotott,
nagy szerepet vállalt Jourdan üldözésében, azonban beosztása immáron különbözött a korábbiaktól. Már nem egy (vagy az egyetlen) elővédet, illetve valamiféle kikülönítést vezetett, hanem a
hadsereg egyik komplett szárnyát, melyben nyolc gránátos-zászlóalj kapott helyet.
A megtépázott Sambre-Moselle sereg, melyet a főherceg manőverei nemcsak a Moreauval való együttműködéstől, hanem a természetes visszavonulási iránytól is megfosztottak,
Erlangenen és Neukirchenen keresztül Bamberg felé vette az irányt, ahol a majnai átkelésnél
utóvédje megütközött Krayjal. Az altábornagy itt 100 foglyot ejtett, elfoglalta a Bambergben
felhalmozott készleteket, mielőtt a franciák megsemmisíthették vagy magukkal vihették volna, továbbá elfoglalt egy hadikórházat is. Károly főherceg parancsára folytatódott az üldözés
Geraldhofen és Hasfurt irányába miután a negyvenezresre olvadt francia sereg Schweinfurt felé
húzódott vissza. Kray hamarosan Schwarzachnál maga is átkelt a Majnán, majd a Hasfurtnál
bevárta Sztáray Antal és Johann Liechtenstein herceg, vezérőrnagy különítményeit, hogy
Arnsheimnél együtt tartsák megfigyelés alatt a Schweinfurtban táborozó ellenséget, mely hamarosan továbbindult. Jourdan szeptember 3-ára kívánta elérni Würzburgot. Károly főherceg
nem követte a kerülő úton Jourdant, hanem csak Krayt küldte utána, hanem Bambergből egyenesen Kitzingennek és Würzburgnak vette útját, megelőzte ellenfelét azért, hogy azt vagy döntő csatára kényszerítse, vagy visszavonulási vonalától elvágva, a hegyek közé vesse vissza. Így
Jourdannak, amikor Schweinfurtból ismét Frankfurtra vezető visszavonulási vonalára akarta
visszanyerni, az őt Würzburgban megelőző ellenséget meg kellett támadnia. Károly főherceg
ugyanis augusztus 31-én Bamberget elérve, szeptember 1-én Elsnitz tábornok parancsnoksága
alatt öt zászlóaljat és 17 lovas századot Hassfurton át Jourdan után küldött, ő maga pedig a főerővel, Hotze altábornagyot az elővéddel előretolva, egyenesen Würzburgnak vette útját. Hotze
már szeptember 1-én megszállta Würzburgot, követve a Sztáray altábornagy által vezetett 13
zászlóalj és 17 lovas század által, aki aznap a Kitzigentől északra fekvő Reppendorfot érte el,
míg Liechtenstein vezérőrnagy három zászlóaljjal és 16 lovas századdal ugyanaznap Euerfelden
és Erfeldorfon át előnyomulva, a Sperber- és Estenfelder erdőkig jutott előre. A sereg zöme két
233 Károly utolsó parancsát Amberg megtámadására ezekkel a szavakkal zárta, miután Wartensleben táborszernagy két nap alatt öt ízben próbált kibújni a támadás felelőssége alól: „Ragaszkodom a megváltoztathatatlan parancsomhoz.” (Angeli, 354) Ezeknél a momentumoknál világlik ki, hogy mennyire fontos volt
a főhercegi tekintély az irigységtől, rivalizálástól és engedetlenségtől sújtott császári-királyi tábornoki kar
vezetésében. Az 1800. évi németországi hadjárat is megmutatta, hogy egy soraik közül kiemelkedett főparancsnok számára (ez akkor Kray Pál táborszernagyot jelentette) gyakran lehetetlen feladat volt parancsai
végrehajtására bírni egy-egy beosztott tábornokot.
234 A balszárnyat hasonló erőkkel Sztáray Antal altábornagy, a sereg centrumát (Gros der Armee) Wartensleben
táborszernagy vezette. Kray alárendeltségébe tartozott még Philipp von Görger ezredes különítménye is.
Regensburgban és Ingolstadtban erős különítmények biztosították a Duna vonalát Nauendorf és Kerpen vezérőrnagyok parancsnoksága alatt, míg Bajorországban Latour táborszernagy seregteste hátrált az Örökös
Tartományok határáig Moreau elől. (Angeli, 396).
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oszlopban követte az előretolt csoportokat. Ezek közül az egyik, 12 zászlóaljból és 26 lovas századból álló, Károly főherceg alatt szeptember 1-én Ober-Schwarzbachot, a másik – 13 zászlóalj és 41 lovasszázad – Kray altábornagy parancsnoksága alatt Geroldshofent érte el. Amikor
Jourdan Schweinfurtnál szeptember 1-én este a császáriaknak Würzburgba való előnyomulását
megtudta, seregét ő is oda irányította. A 11 ezer emberrel Lauringennél álló Lefevbre parancsot
kapott, hogy Schweinfurt biztosítására az Elsnitz-csoporttal szemben, melyet Károly főherceg
utóbb még öt zászlóaljjal és kilenc lovas századdal erősített meg, maradjon vissza.
A már szeptember 2-án este megkezdett, de valójában csak 3-án kibontakozó würzburgi
csatában Károly főherceg 47 zászlóaljban és 120 lovas században mintegy 40 ezer, Jourdan pedig 33 zászlóaljban és 61 lovas században körülbelül 32 ezer ember felett rendelkezett. A francia
hadvezetés nem számolt Kray és Elsnitz megjelenésével a csatatéren, mivel úgy vélték, hogy e
két seregtest mindenképpen visszamarad Schweinfurtban Lefevbre-el szemben, aki viszont nem
merte elhagyni állásait.235 Jourdan szeptember 2-án déltájban ért Würzburg alá és Bonneau lovasságát, valamint a Simon-hadosztály néhány zászlóalját azonnal felvonultatta a Stein Bergen,
míg az említett hadosztály zöme a lengfeldi magaslatokon át előnyomulva, az osztrák elővédeket Lengfeld–Esterfeldből kiűzte. Hotze hiába kísérelte meg ismételten az említett helységek
visszafoglalását; azok szilárdan a franciák kezében maradtak. A Simon-hadosztálytól balra a
Championnet-hadosztály fejlődött fel és Lichtenstein csapatait visszaűzve, Körnachot, továbbá
az esterfeldi és körnachi erdőt szállta meg. A Grenier-hadosztály részben Championnet balszárnyán, részben e hadosztály mögött második harcvonalként Unter-Bleichfeldnél állott fel. A franciák felvonulása és az elővéd harcok estig tartottak, miközben Sztáray csapataival Liechtenstein
és Hotze támogatására Rottendorf és Lengfeld között vonult fel, de egyelőre a harcba nem kapcsolódott be. Jourdan másnapra a csata elfogadása mellett döntött. Sztáray altábornagy még
a délután folyamán azt a tájékoztatást kapta a főhercegtől, hogy 3-án reggel az osztrák sereg
zömével meg fog jelenni a harcmezőn, így Sztáraynak az ellenség túlerejével szemben állásaiban szívósan ki kellett tartania. Jourdan tartalék-lovasságát az éj folyamán Mayenbrunnba tolta el, egyébként pedig a Stein Berg–Lengfeld–Estenfeld–Sperber Holz–Körnacher Holz–Ober–
Bleichfeld vonalon foglalt állást.
A cs. kir. sereg a következő pozíciókat foglalta el a szeptember 2-ra virradóra: Kienmayer
tábornok a Majna balpartján a würzburgi erőd előtt, Hotze altábornagy Würzburgban és erői
zömével város előtti Galgen Bergen, Sztáray altábornagy a Rottendorf előtt fekvő magaslatokon és az esterfeldi erdő szegélyén állomásozott. Liechtenstein tábornok a Kalten GrundHolz nevű erdőben, továbbá Euerfeld és Prosselsheim között. A főherceg még az előző éjjelen
Schwarzachnál a Majnán hidat veretett, amelyen át előbb Kray oszlopa 12 zászlóaljjal és 27
svadronnal Geroldshofenból, azután Wartensleben tábroszernagy oszlopa (12 zászlóaljjal és 24
svadronnal) Ober-Schwarzachból nyomult Würzburg felé. A császári hadvezetés számára nagy
feladat volt ekkora erő gyors átjuttatása a folyó túlsó partjára egyetlen hídon, azonban a menet
zökkenőmentesen, bár jelentős késéssel zajlott le.
Sztáray altábornagy szeptember 3-án reggel sűrű ködben támadta meg az ellenséges állásokat. Ő Esterfeldet és Lengfeldet, Hotze a Lengfeldtől délnyugatra fekvő Aumühlét vette be
rohammal; a Simon-hadosztályt mindketten az északra fekvő magaslatokra nyomták vissza és
a hadosztály ismételt kísérleteit, hogy az elveszett helyiségeket visszaszerezze, sikerrel hiúsították meg. Ugyanabban az időben Championnet is előnyomult a Kalten Grund-Holzban levő cs.
kir. csapatok ellen és azokat heves harc után a rottendorfi patak balpartjára és Euerfeldre nyomta vissza. Ám Championnet, arcban Liechtenstein csapatai által lekötve, jobbról pedig Sztáray
235 Angeli, 405.
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Esterfeld irányába intézett rohama által oldalában veszélyeztetve, a támadást tovább nem folytathatta, mire Jourdan Greniernek adott parancsot arra, hogy Championnet támogatására szintén lépjen harcba. Grenier azonban a császári erőknek Schwarzachon át folyamatban levő
előnyomulását érzékelve, csak három zászlóaljat és két lovas századot küldött Seligenstadtba
Championnet támogatására, hadosztálya többi részét pedig Ober-Bleichfeld és Heiligenthal
között fejlődtette fel.
Kray átkelése Schwarzachnál sokat késett, de erről az altábornagy nem tehetett, ugyanis az
egyetlen híd csak szűk áteresztőképességet biztosított a csapatok számára. Mögötte Wartensleben
gránátosai keltek át a Majnán, míg ő maga 24 vértes századdal a folyón Scharzachtól délre már
9 óra tájban híd nélkül kelt át, és Dittelbachon át Biebergau felé nyomult előre. Korábban a lovasság azért nem kereshetett gázlót, mert a sűrű ködben a kötelékek könnyen eltévedhettek volna.
Kray szerint Károly személyesen sietett Schwarzachhoz, hogy az átkelést megsürgesse. Mikor
látta, hogy a Majnán mindössze egyetlen hidat vertek, a főherceg „legnagyobb elégedetlenségét”236 fejezte ki – alighanem Wartensleben irányában és megparancsolta, hogy csak a gyalogság használja a hidat, a lovasság azonnal keressen gázlót. Kray az átkelés után Schwarzachról
Prosselheim felé vett irányt. A főhercegtől kapott parancs szerint Wartensleben altábornagynak
a vértesekkel és nyolc gránátos zászlóaljjal Sztáray jobbszárnya mellett, Kraynak pedig oszlopával Prosselsheimen át a franciák baloldalába kellett előnyomulnia. Wartensleben a 24 vértes
századdal már délelőtt 10 óra felé megérkezett a kivérzett Liechtenstein-különítmény támogatására majd egy negyedóra múlva Kray lovassága és könnyűcsapatai is harcba léptek OberBleichfeldnél Greiner előőrseivel. Kray életrajza szerint, miután az altábornagy „messzire látó,
kitűnő katonaszemével észrevette a veszélyt” a szorongatott Liechtenstein segítségére „szeretett és bátor” Barcó-huszárezredét küldte, akiket öntevékenyen galoppban küldött előre a csatatérre, míg oszlopának zöme futólépésben illetve ügetésben követte a huszárokat.237 Jourdan
ekkor lovassága zömét Championnet balszárnyán egyesítette, hogy az Erfeldorfnál álló 56 századnyi osztrák lovassággal vegye fel a harcot. Miután az osztrák gránátosok délután három
órakor Erfeldorfnál beérkeztek a csatatérre Jourdan harcba vetette lovasságát. Ezt a lovas ütközetet Liechtenstein 12 lovasszázadának Euerfeld és Seligenstadt közötti francia lovasság ellen
végrehajtott támadása vezette be, majd újabb és újabb lovassági kötelékek csatlakoztak mindkét
oldalon a harchoz, melyet Károly főherceg tartalékban tartott 12 vértessvadronja döntött el a
császáriak javára. Kray szerint míg a francia lovasság az első adandó alkalommal pánikszerűen
elmenekült, addig az ellenséges gyalogság az erdős terepen bátran és állhatatosan harcolt.
Az vértesek utolsó rohamával egyidejűleg az Erfeldorfnál felvonult cs. kir. gránátosok is
rohamra indultak az Esterfelder Holz és Kalter Grundban levő francia gyalogság ellen és azt
Körnachon túlra szorították vissza. Ezalatt Kray lovassága és könnyű gyalogsága fedezete alatt,
két oszlopban Ober-Bleichfeld és Heiligenthal felé nyomult előre és miután mindkét helységet
rohammal bevette, Greniert Opferbaum felé visszavonulásra kényszerítette. A továbbiakban
Kray és Liechtenstein lovassága Opfermbaumnál Grenier utóvédét is szétverte.
Lovasságának kudarca után Jourdan azonnal parancsot adott seregének Arnstein felé történő visszavonulásra. Erre a főherceg az egész harcvonalnak általános előnyomulást rendelt el,
mely „szépen megnyilvánuló együttes erőkifejtés”238 csakhamar felszámolta a még ellenálló ellenséges kötelékeket, elsősorban a Championnet-hadosztály maradékait.

236 Genersich, 419.
237 Uo.
238 Az 1796-os hadjáratra és a würzburgi csatára lásd Bánlaky http://mek.oszk.hu/09400/09477/
html/0020/1866.html
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Erős utóvédek védelme alatt, melyek Rimper–Mayenbrunn–Rupprechtshausen–Sultzwiesen vonalában foglaltak állást, a franciáknak sikerült, bár meglehetős rendetlenségben a Gramschatzi-erdőn át Arnstein felé visszavonulni. Négy gránátos zászlóalj, illetve könnyűlovasság és
-gyalogság Kray parancsnoksága alatt tovább üldözte az ellenséges utóvédeket és hamarosan
állásaik elhagyására kényszerítette őket. A würzburgi csata utolsó mozzanata, a Gramschatzierdő elfoglalása így ő nevéhez fűződik. Az erdős terepen a császáriak azonban nem erőltették a
további üldözést.239
A csata után Károly főherceg egész sorgyalogságát Werschbach és Grumbach között két
harcvonalba, a nehéz lovasságot pedig a harmadik harcvonalba állította fel, készen arra, hogy
az ellenség esetleg megújuló támadásával szembeszállhasson, de ez túlzott óvatosságnak bizonyult. A csata délután öt órára ért véget. A franciák 2800 embert, köztük 1000 foglyot és hét
löveget, a császáriak összesen mintegy 1470 ember vesztettek. Kray életrajza szerint viszont
csak az ő oszlopa egyedül ezer foglyot ejtett.240 A csatát követő éjjelt az osztrákok Rimparnál, a
franciák Arnsteinnál töltötték.
A döntő vereség és az immáron megoldhatatlan ellátási problémák miatt úgy festett,
hogy Jourdannak nem maradt más választása, mint visszavonulni a Rajna mögé. Szeptember
4-én a Sambre-Moselle hadsereg nagy ívben északnyugat felé kanyarodva, megkezdte a viszszavonulását Wetzlaron át a Rajna felé. Károly főherceg állandóan előretolt balszárnnyal,
hogy Jourdannak Moreau-val való összeköttetését lehetetlenné tegye, párhuzamosan követte
őt Zellen és Aschaffenburgon át Frankfurtig és már szeptember 8-án felmentette Mainzot és
Mannheimet. Ugyanaznap Kray elővédje, a Blankenstein-huszárok bevonultak Frankfurtba.241
A würzburgi győzelmet követő üldözés során Krayt, talán hogy a benne rejlő energiát, határozottságot és önállóságot kiaknázza, a főherceg ismét az egyik elővédi csoportosítás élére állította, mely 50 könnyű századból, 23 svadronból állt, így 6800 fő gyalogságot és 3000 lovast
számlált. Az elővéd tartalékául két sorezredi zászlóalj és nyolc svadron szolgált. A Kray iránti
bizalmat jól jelezte, hogy néhány napig Sztáray altábornagy betegsége miatt a tartalék-hadtestet
szintén ő vezette.242
Mivel a Sambre-Moselle sereg ezekben a napokban némi erősítéshez jutott, Jourdan elhatározta, hogy egyelőre kitart a Rajna jobbpartján, főerőivel a Lahm folyó vonalán állást foglalva. Károly főherceg azonban eltökélte, hogy átűzi a franciákat Elzászba. Az altábornagy,
hogy Jourdan figyelmét az ellenséges balszárnyon magára vonja, az Aschaffenburg melletti
Besenbachnál szeptember 6-án, illetve Gießennél 11-én kisebb előőrsi csatározásokat vívott az
ellenség biztosító erőivel. Kray feladata viszont kulcsfontosságú volt szeptember 15-én és 16án. Károly főherceg utasítása értelmében a Lahn felső folyásánál, Gießen és Wetzlar térségében
lekötötte Jourdan figyelmét, míg a főherceg 16-án Limburg felé egy erőteljes támadást hajtott
végre 243 Gießennél aznap Kray a főherceg-féle hadművelet „kicsinyített” mását hajtotta végre: tüzérségével és könnyűcsapataival arcban lekötötte ellenfelét – Grenier hadosztályát – míg
Elsnitz csapatai megkerülték a franciák balszárnyát. Grenier először visszahúzódott a Lahnon
túlra, majd később azonban teljes hadosztályát bevetette Kray ellen. A franciák visszaszerezték
239 Kray 1797-es vitairata szerint (bővebben erről lásd a vonatkozó fejezetet) ekkor a csata végén, ő javasolta
Károlynak az üldözés folytatását, melynek révén még szerinte legalább három menekülő francia zászlóaljat
el lehetett volna fogni.
240 Genersich, 421.
241 Uo. és Angeli, 416.
242 Angeli, 442.
243 Uo. 436-437. A másik elővédet Hotze altábornagy vezette, míg a főerők (Corps de Bataille) mindkét lépcsőjét
Wartensleben táborszernagy, a tartalékot Sztáray altábornagy.
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az elvesztett állásaikat, azonban ekkor Kray is a tartalékokhoz nyúlt és bevetette Joseph von
Schellenberg vezérőrnagy parancsnoksága alatt álló három sorezredi zászlóaljat, melyek szuronyt szegezve rohammal űzték vissza az ellenséget a Lahn túlpartjára. Jourdan, aki ekkorra
már a helyszínre érkezett, jelentős erőket vetett be Kray ellen, aki az esti órákban a túlerő elől
visszatért korábbi állásaiba, de célját teljes mértékben elérte, mivel az ellenség figyelmét teljesen magára vonta.244 Limburgnál a főherceg aznap döntően megverte a francia jobbszárnyat. A
gießeni ütközetben a franciák 700 fős vesztesége mellett halálosan megsebesült Bonneud dandártábornok, de Kray veszteségei is jelentősek voltak.245
Jourdant a limburgi ütközet Düsseldorf felé való visszavonulásra késztette. Szeptember 19én Altenkirchennél vívott utóvédharc után végül szeptember 30-án ismét a Rajna balpartjára
tért vissza s nyomban lemondott a hadsereg-parancsokságáról.
Bár a szeptember 19-i altenkircheni utóvédharcot, a Hotze-féle elővéd vívta Marceau hadosztályával, azonban ennek az ütközetnek az egyik tragikus eseménye Krayt is, aki ekkor csapataival Hachenburgban, az ellenség neuwiedi hídfőbe történő visszavonulását követte figyelemmel. Az altenkircheni ütközet folyamán Marceau, mikor látta, hogy gyalogsága meghátrál,
személyesen vezette rohamra lovasságát a cs. kir. huszárok ellen. Ekkor egy tiroli vadász egyetlen jól irányzott lövéssel leszedte a 27 éves francia tábornokot a nyeregből. A haldokló, erősen
vérző Marceau két adjutánsával együtt a császáriak fogságába került. Kray levele és életrajza
szerint a francia személyesen egykori ellenfelétől, Kray altábornagytól kért egy jó ezredorvost,
míg más források szerint Károly főherceg küldte el saját orvosát Marceau-nak. Az ifjú tábornok
azonban másnap Altenkirchenben elhunyt. Holttestének átadása a francia előőrsöknek, illetve
temetése, melyen császári tisztek is részt vettek, a korszak lovagias szellemének legszebb megnyilvánulásai közé tartoznak.246 A főherceg hozzájárult ahhoz is, hogy Marceau-t végakaratának megfelelően majd Koblenzben temessék el. A fiatal tábornok holttestének átadásáról Kray
intézkedett, aki egy 12 főből álló kíséretet jelölt ki a Barcó-huszárezredből, továbbá engedélyt
adott Marceau két adjutánsának, hogy visszatérjenek saját csapataikhoz. Miután átadták a holttestet a neuwiedi francia előőrsöknek, az ottani parancsnok, Castelvert tábornok egy-egy dukáttal jutalmazta meg a magyar huszárokat, majd egy levelet juttatott el Kraynak. „Az egész
hadsereg nagy érdeklődéssel figyelte az Ön nagylelkű magatartását Marceau tábornokkal kapcsolatban, és tiszteli a Tábornok Urat és azt a nemzetet melyhez tartozik. Én magam személyesen ez úton fejezem ki nagyrabecsülésemet.” – írta Castelvert. Kray az üggyel kapcsolatban
megállapította: „Az ilyesféle szövegek, már nem is emlékeztetnek a korábbi barbárokra.”247
E levél – és a francia hadvezetés egyéb, későbbi megnyilvánulásai – alapján az ellenséges tábornokok pontosan tudták, hogy Kray a Habsburgok birodalmának mely nemzetéhez tartozik,
és talán kijelenthetjük, hogy bizonyos történelmi okok miatt nagyobb szimpátiával és bizalommal fordultak hozzá, mint a többi osztrák tábornokhoz. Igaz, ehhez az bizalomhoz Kray közvetlen és lovagias viselkedése is nagyban hozzájárult. A francia tábornokokkal való „meghitt”
viszonya azonban a következő év tavaszán némileg megbosszulta magát.
244 Károly főherceg elégedett volt Kray aznapi demonstrációjának eredményével, csak azt vetette – utólag – az
altábornagy szemére, hogy „egy puszta demonstráció érdekében túl messzire ment és túl sok embert áldozott fel.” Erzherzog Karl, 1814. 174.
245 Angeli, 441.
246 Hasonló gesztust tett a francia hadvezetés az1800. júliusában Alessandriában a marengói csatában halálosan megsebesült Hadik Károly altábornagy dísztemetésével, illetve 1808. decemberében Nicholas Soult marsall, aki a La Corunna-i ütközetben elesett Sir John Moore brit tábornokot helyeztette végső nyugalomra
teljes katonai tiszteletadással.
247 Just, 202.
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Szeptember 21-én Kray átvette Andreas Neu altábornagytól248 hadteste parancsnokságát,
mely 8000 gyalogosból és 1600 lovasból állt. Ezeket az erőket Károly főherceg 10 svadronnal
erősített meg.249
Kray szeptember 29-én már nemcsak egy díszelgő egységet küldött a neuwiedi hídfőhöz,
hanem Károly főherceg parancsa értelmében támadást intézett ellen. Bár tárgyalások is folytak a franciákkal Neuwied kiürítéséről, a császári hadvezetés úgy döntött, hogy fegyverrel űzi
ki az ellenséget a városból és a hídfőből. Kray rohama Heddesdorfnál és Irlichnél teljes sikerrel
járt, majd második próbálkozásra Neuwied városából is kiűzte az ellenséget. Az elsáncolt hídfő
elleni támadás – melyet 50 löveg és kilenc zászlóalj védett – azonban nem járt sikerrel. Kray is
felvonultatta tüzérségét a környező magaslatokra és a két fél hamarosan hosszadalmas, de értelmetlen tüzérségi párbajt folytatott, melynek a város látta legnagyobb kárát. Másnap, 30-án
tárgyalások kezdődtek, melynek eredményeképpen Bernadotte, aki a hídfőbe vezényelt francia
hadosztály parancsnoka volt és Kray megegyeztek, hogy a franciák és a császáriak abbahagyják
Neuwied lövetését, továbbá mindkét fél semlegesnek ismeri el a várost és a kastélyt. Ennek fejében a császáriak kötelezték magukat, hogy nem indítanak több vállalkozást az elsáncolt hídfő
és a Rajna-híd megszerzésére.
A neuwiedi megállapodás után az alsó-rajnai fronton jó időre elhallgattak a fegyverek. Kray
hadteste ekkor Werneck altábornagy alárendeltségébe került, akinek összesen 30 ezer fős hadserege a Lahn és a Sieg folyók között maradt. Károly ismét visszatért a Felső-Rajnához, hogy
Kehl és Hundsrücken erődjeinek megszerzésével feltegye a koronát az 1796. évi teljesítményére.250 Az alsó-rajnai hadsereg vezetésével megbízott Werneck azonban Károly ösztönzése ellenére teljesen passzív maradt a Lahm vidékén, így nem nyújtott érdemi támogatást a főhercegnek.
Ezen az arcvonalszakaszon mindössze Kray és Hotze altábornagyok kisebb vállalkozásai törték
meg a csöndet.
Krayt hírszerzői értesülések arra ösztönözték, hogy mégis mindent megtegyen a neuwiedi
híd megrongálására, mivel attól tartott, hogy az ellenség kitörésre készül a hídfőből, hogy egy
hundsrücki partváltást támogasson. Október 20-ról 21-re virradó éjszaka ezért összekötözött fatörzseket úsztatatott neki a neuwiedi pontonhídnak, mely a Rajna magas vízállása és erős sodrása miatt nagy erővel csapódtak a pilléreknek és nagy károkat okozott a hajóhídnak, melynek
több pontoneleme elsüllyedt. Másnap Kray diverziós céllal Valendarnál és Irlicknél átcsapott a
Rajnán. Csapatai több száz ellenséges fogollyal tértek vissza állásaikba.251
A nyugalmas időszakot kihasználva, Kray hamarosan tárgyalási ajánlatot tett a franciáknak a neuwiedi hídfő kiürítésére, mely mindkét hadsereg számára megkönnyítette volna
a megfelelő téli szálláshelyek elfoglalását, mivel a fagyos idő igen korán beköszöntött a Rajnavidékre. November 8-én 252 Neuwied városában tábornokai kíséretében találkozott a francia
balszárnyi hadtest, Kléber hadosztálytábornokkal és hadosztály-parancsnokaival: Grenier és
Championnet tábornokokkal. Ezekkel a francia katonákkal Kray az előző hónapokban számos
alkalommal összemérte kardját, ezért valószínűleg mindenki számára nagy élményt jelentett a
személyes találkozó. A francia tábornokok kifejezetten jó benyomást tettek Krayra: „Ők és ad248 Neu korábban a körülzárt Mainz kormányzója volt, majd a város felmentése után csatlakozott Károly főseregéhez, majd szeptember 21. után ismét visszatért régi beosztásába.
249 Angeli, 449.
250 Jourdan visszavonulása után Moreau-nak sem maradt más választása mint visszatérni a Rajna balpartjára.
Kehlt 1797. január 7-én, Hüningent február 7-én foglalták el a császáriak.
251 Genersich, 426. és Kriegs-Journal. Ez alighanem a szóbeli fegyverszüneti megállapodás megszegése volt
Kray részéről, de az altábornagy valószínűleg egy hasonló szándékú francia próbálkozást hiúsított meg a
neuwidi hídfőből, így az ellenség sem nagyon tehetett – és nem is tett – szemrehányást.
252 Genersich, 426.
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jutánsaik nagyon udvarias emberek és semmi sincs bennük a republikánus, még kevésbé a vad
forradalmi szellemből” – írta Sándor öccsének Kray.253
A találkozó során a franciák tájékoztatták Krayt, hogy a francia főparancsnok, Pierre
Beurnonville tábornok már külön futárral elküldte az altábornagy ajánlatát Párizsnak, mivel a
politikai vezetés hozzájárulása nélkül ő sem merte kiürítetni a neuwiedi hídfőt. Bár a tárgyalás
így gyakorlatilag eredménytelenül zárult, Kray egy vacsorára vendégül látta ellenfeleit. Az étkezés során alkalmuk nyílt megvitatni a hadjárat eseményeit. A francia tábornokok elárulták,
hogy Krayt tartották/tartják legveszélyesebb ellenfelüknek, akin mindig rajta kellett, hogy legyen a szemük. Az altábornagy szerint a hídfő kiürítésére vonatkozó ajánlatát is azért utasították vissza, mert féltek, hogy Kray valami „projektben” sántikál.254
Bár az ellenség vonakodott a neuwiedi pozíció kiürítésétől, december 8-án Kray és
Beurnonville végül szóban megállapodott a fegyverszünetben. A megbeszélésen jelent volt francia részről Kléber és Lefebvre is, illetve császári részről Krayon kívül még három tábornok.
Ezután mindkét hadsereg nyugodt hónapokat tölthetett téli szállásán. A neuwiedi hídfőt nem
ürítették ki, de mindössze egy kicsiny francia őrposzt maradt ott, míg a városban egy császári különítmény állomásozott. Werneck csapatai a Lahn túlpartján foglaltak el téli szállásaikat.
Kray szerint az ő tárgyalásának eredményeképpen Mühlheim városa is semleges területnek számított és a Mainz és Mannheim körül vont négymérföldes „demilitarizált” kordon elfogadása
francia részről szintén az ő érdeme, melyet a két érintett császári tábornok Neu és Hotze altábornagyok is elismertek. Voltak viszont Kray szerint olyanok, akik Bécsből, egy „fűtött szobából” kritizálták intézkedéseit.
Kray jó viszonyát a francia hadvezetéssel sem nézte mindenki jó szemmel: öccsének december 25-én, Limburgban kelt levelében azt írta, hogy elöljárója Werneck altábornagy érzékelteti
vele irigységét és neheztelését, ezért Kray egy másik beosztást kért a császártól. Az altábornagy
másik kívánsága egy három hónap időtartamú szabadság volt, melyet Bécsben és Pesten kívánt
eltölteni.255 Kérése azonban süket fülekre talált: Rossz előérzetei ellenére Kraynak a rajnai fronton kellett helytállnia a következő hadműveleti év, 1797 tavaszán is.
Visszatekintve az 1796. évi hadjáratra, Kray joggal lehetett büszke teljesítményére. Az altábornagy saját bevallása szerint a június 19-i, kircheipi és uckerath-i, Kléber ellen vívott ütközetre volt a legbüszkébb, ahol „előőrsömmel egy egész ellenséges hadsereggel szemben harcoltam
és győztem.”Akárcsak a megelőző években a Kray tábornok alá tartozó elővédet gyakran átszervezte a hadvezetés és ez alól Károly főherceg sem volt kivétel. Az ellenséges francia hadsereggel
szemben, ahol már egy viszonylag kialakult magasabbegység-struktúra működött, a cs. kir.
hadseregben egy-egy hadműveletre gyakran állítottak össze ad hoc összetételű hadoszlopokat,
illetve az egyes tábornokok alá beosztott csapatokat gyakran váltogatták. A különféle csoportosításoknak és seregtesteknek parancsoló császári tábornoknak aligha könnyítette meg a dolgát,
hogy kis túlzással minden héten más és más csapatok tartoztak alájuk.256 Kray, mint az elővéd
parancsnoka általában könnyűgyalogságnak és könnyűlovasságnak parancsolt, de gyakran
tartoztak seregtestéhez sorgyalog-zászlóaljak is, illetve tüzérség. Az altábornagy mindhárom
fegyvernem vezetésében, működésük összehangolásában nagy jártasságot mutatott, továbbá az
immáron negyedik éve zajló háborúban alkalma volt alaposan kiismerni az ellenség harcmódját. Nem véletlen, hogy Károly főherceg jelentéseiben általában az első vagy a második helyen
253 Just, 204.
254 Uo. 203.
255 Uo. 204. Jelen sorok írója nem bukkant a haditanácsi iratanyagban Kray ezen kérelmére. Talán az altábornagy közvetlenül a császárnak írt vagy közvetítő útján fordult az uralkodóhoz.
256 A problémára lásd Nagy, 2012.
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említette Kray altábornagy nevét azok között a személyek között, akik a különféle ütközetekben, összecsapásokban kitűntek.257
Leonhardt von Rotkirch und Panthen, későbbi cs. kir. altábornagy, aki az 1796-os hadjárat során ifjú főhadnagyként Kray szállásmesteri törzsében szolgált, így emlékezett vissza parancsnokára: „Kray egy vérbeli katona volt. Ameddig a tekintete elért, senki sem tudott nála
célszerűbb intézkedéseket megtenni. Ösztönösen a legjobb döntést hozta és a megfelelő pillanatot rögtön meg tudta ragadni. Az előre megfontolt tervek és elgondolások viszont nem tartoztak erősségei közé. Különösebben vonzó megjelenés és ragyogó tulajdonságok nélkül ő tudta a
legjobban a csapatokat feltüzelni. Néhány oláh szót szólt az oláhoknak, akiknek korábban az
ezredese volt, és ők rögtön úgy küzdöttek, mint a gránátosok. Jelentéktelen lován lassú ügetésben mindig ott lehetett látni őt, ahol a veszély a legnagyobb volt. Állandóan a legnyugodtabb
viselkedést tanúsította, még akkor is, ha a belül forrtak az indulatai. Bármilyen rosszul is állt az
ütközet, megérkezése megfordította azt. Mindenkinek rögtön támadnia kellett. A legkedvezőbb
fordulat közepén, gyakran elhagyott egy pontot és egy távolihoz ment, ha hallása, ami sohasem
csalta meg, arról tájékoztatta, hogy ott csapatai megfutamodnak. Szállását rendszerint az előőrsökhöz közel ütötte fel. Mivel egészsége gyenge volt, meghatározott óránként meleg ételt kellett
magához vennie. Az ütközet közepén gyakran adott jelet neki maroknyi kísérete, hogy itt az
ideje az ebédnek. Akkor elvonultak a közeli szállásra vagy egy előre kijelölt házba. Negyed órán
belül mindenki újra nyeregben ült. Ekkor újult erővel űzött mindenkit előre. Aki nem tudott
előrenyomulni, annak viszont legalább a helyén kellett maradni. Jobban rettegtek az ő ritka, de
akkor pusztító dühkitörésétől, mint az ellenség túlerejétől. Az a kíméletlen makacsság, mellyel
állásaiban kitartott, mely számára sok ragyogó sikert hozott, gyakran pusztulással fenyegető
veszélybe is sodorta, azokban ezekből többnyire kimentette a jó szerencséje.”258
A háború utolsó éve azonban Kray számára elismerés helyett keserű és megalázó csalódást
hozott.

257 Károly főherceg jelentése a Haditanácsnak azokról az egyénekről és alakulatokról, akik és (amelyek) a különféle összecsapásokban kitűntek. KA HKR Protocolla G (3256. kötet) Sessio 55. dto. 9sten Juli 1796.Ebben
Kray szerepel az első helyen, őt követi de Gontreuil, Mylius, Hadik és Kienmayer, illetve Károly főherceg
Dettingenben, szeptember 10-én kelt jelentése az ambergi ütközettől kezdve az achaffenburgi összecsapásig
terjedő időszakban magukat kitüntető személyekről. Ebben Kray a második helyen szerepel egy másik magyar tábornok, gróf Hadik Károly vezérőrnagy mögött. KA HKR Protocolla G (3263. kötet) Sessio 82. dto. 12
Okt. 1796:
258 Gebler 1844, 145.
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V. 1. A neuwiedi francia offenzíva és előzményei
A drámai itáliai események meghatározták a rajnai front helyzetét is az 1797-es évben.
Wurmser az előző év nyarán és őszén hiába próbálkozott az ostromlott Mantova felmentésével,
végül csapatai egy részével maga is az erődbe szorult. Október végén Alvinczy József táborszernagy vette át az itáliai és tiroli fronton a főparancsnokságot, aki még két ízben próbálta meg
felmenteni az erődöt, ahol immáron 30 ezer császári katonát zártak körül a franciák. A felmentési kísérletek végül nem jártak sikerrel. 1797. január 13. és 15. között Rivolinál Alvinczy döntő
vereséget szenvedett Bonapartétól. Károly főherceget a császár január 25-én kinevezte az itáliai
hadsereg élére, majd február és március folyamán 22 zászlóaljat és 18 svadront csoportosítottak
a németországi frontról Itáliába. Kisebb mértékben azonban a Direktórium is kénytelen volt a
Rajnától csapatokat vezényelni Bonapartéhoz.
1797. február 2-ától Károlytól Latour gróf táborszernagy vette át ideiglenes jelleggel a rajnai front felett a főparancsnokságot. Jobbszárnyát az alsó-rajnai arcvonalszakaszon Werneck
altábornagy, a centrumot személyesen Latour, míg a balszárnyat Sztáray altábornagy vezette. A
rajnai sereg összlétszáma ekkor mintegy 130 ezer fő volt.
Kray számára eseménytelenül teltek a hetek-hónapok a limburgi főhadiszálláson.
Szabadság- és egyben áthelyezési kérelmét Bécsben „el sem utasították, de nem is engedélyezték, vagyis hagyták elaludni.”259 Kray február folyamán néhány hétig, Werneck szabadsága alatt
Frankfurtban helyettesítette a jobbszárnyi hadtest parancsnokát. Az altábornagy szerint felvetődött az is, hogy őt bíznák meg egy alsó-rajnai sereg parancsnoki posztjával: „Ezt én csak egy
üres szóbeszédnek tartom, és nem hiszem, hogy szükségem lenne arra, hogy ezt elutasítsam,
mivel ennek a fontos posztnak a betöltésére nem vagyok alkalmas, illetve nem rendelkezem a
szükséges eszközökkel és protekcióval. Eddig minden tábornok eljátszotta itt a reputációját. A
hadsereg teljes bizalma ellenére talán én sem járnék jobban, mivel nagy különbség van a között,
hogy az ember egy húszezres vagy egy ötvenezres seregnek parancsol.”260 Egy következő levelében (Limburg, március 12.) Kray ismét egy nagy előléptetési hullámról számolt be Sándor öccsének, melynek következtében 16 fő altábornaggyá, 24 fő vezérőrnaggyá lép elő. Pletykák szerint
Albert herceg lesz a rajnai front parancsnoka és Mack altábornagy a főszállásmestere, aki már
meg is érkezett Mannheimbe. Kraynak végül csak ez utóbbi értesülése bizonyult helyesnek.261
A Krayjal szemben álló francia erők parancsnoka, Kléber tábornok áthelyezése miatt egy
rendkívül udvarias hangú levélben búcsúzott el lovagias ellenfelétől. „Nem igaz, Kedves Öcsém,
– írta ezzel kapcsolatban Kray – hogy egyrészt hízelgő, ha az ellenség megbecsül, másrészt kellemetlen, hogy a sajátjaink nem ismernek el minket. A saját öntudatunk és az egész hadsereg
tisztelete mégiscsak ér valamit…”

259 Just, 208.
260 Az itáliai eseményekkel kapcsolatban Kray ugyanebben a levelében (kelt Frankfurtban, 1797. február 14-én)
kifejezte sajnálkozását Sándor öccsének a „szegény Alvinczy táborszernagy” balszerencséje végett, ám végül
némi rosszindulattal (vagy teljesen tárgyilagosan) hozzátette: „Szerencse, hogy neki ekkora protekciója van
[Kray itt alighanem arra gondolt, hogy Alvinczy József volt Ferenc császár és király egyik tanára katonai
tárgyakban az uralkodó trónörökössége alatt], máskülönben a végén még nem úszná meg a felelősségre vonást.” Uo. 209.
261 Uo. 211.
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Március 24-én Kraynak volt szerencséje személyesen Neuwiedban találkozni Kléber utódjával, Lazare Hoche tábornokkal, aki egy sikertelen írországi expedíció után átvette az alsó-rajnai
francia csapatok feletti parancsnokságot. Kray egy „jó kiállású, illemtudó fiatalembernek” ismerte meg Hoche-t, akiről tudta, hogy ő volt az, aki felszámolta a Vendée-i polgárháborút. Kray
szerint tárgyalópartnerének valóságos vesszőparipája volt a béketeremtés és tárgyalásaik során
csak a közelgő fegyvernyugvásról volt szó.262 Az áprilisi események tükrében a franciának –
akár tudatosan, akár nem – „pacifista” megnyilvánulásaival alighanem sikerült alaposan megtévesztenie Kray altábornagyot.
1797 tavaszán a franciák jelentősen megerősítették rajnai seregeiket. 1796 végén a sikertelen írországi vállalkozásból visszatért Watrin-hadosztályt, majd a hollandiai Északi Hadseregtől
a Desjardins-hadosztályt vezényelték erre a hadszíntérre. Bonaparte tábornok követelésére a
Direktórium mindkét rajnai hadsereget április első napjaiban cselekvésre utasította. A haditerv értelmében a két seregnek a Duna-völgyében kellett egyesülnie. Bár a felső-rajnai francia
erőknek a hídfők elvesztése miatt nehezebb dolga volt, mint Hoche-nak, a Direktórium mégis
Moreau-ra bízta az offenzíva megindítását, hogy Svábföldön és Bajorországon keresztül minél
hamarabb Bonaparte segítségre siethessen.
Az Armeé de Sambre-et-Meuse, mely hat gyalogoshadosztályból, két könnyű- és két nehézlovas-hadosztályból állt, elhagyta téli szállásait és felvonult a tavaszi offenzívára. A balszárnyi
hadtest (két gyalogos- és egy dragonyos-hadosztály), Championnet hadosztálytábornok vezetésével, Düsseldorf környékén, a Rajna mindkét partján összpontosult. Grenier hadteste (két gyalogos hadosztály és egy huszárhadosztály Ney tábornok parancsnoksága alatt) illetve a hasonló
erőkből álló Antoine Richepance hadosztálytábornok hadteste a Rajna balpartján, a neuwiedi
hídfővel szemben állt.263 Ugyanekkor az Armée de Rhin-et-Moselle-t Moreau Strasbourg környékén vonta össze.
A francia készülődések első hírére a rajnai cs. kir. erők főparancsnoka, Latour táborszernagy is megtette a szükséges intézkedéseket, hogy a fegyverszünet felmondása esetére alárendelt seregtesteit szintén összpontosítsa. Az összpontosítás és a merész „megelőző csapás” terve
a főszállásmester, Mack tábornok elképzeléseit tükrözte. Werneck április 3-án azt a parancsot
kapta a táborszernagytól, hogy a jobbszárnyi hadtestet haladéktalanul összpontosítsa a központi fekvésű Neukirchen térségében, de Siegen térségét szintén fedezze. Ami a Kray altábornagy által a neuwiedi francia hídfővel szemben álló csapatait illeti, ameddig csak lehet ki kellett tartaniuk az ellenséges offenzívával szemben, de Werneck semmiképpen sem küldhetett
erősítéseket ebbe a térségbe.264 Abban az esetben, ha az ellenség a főcsapást a Lahn és a Sieg között, a neuwiedi hídfőből kitörve kívánja végrehajtani, az altábornagynak a balszárny felé kell
előretörnie, viszont ha a francia támadás súlya Siegen térségébe esik Wernecknek minden erejével, egyetlen gyenge különítmény kivételével oda kell sietnie. A parancs értelmében a császárikirályi jobbszárny-hadtest nem vonulhatott vissza harc nélkül a Lahn folyó mögé. Wernecknek
mindenképpen csatát kellett vállalni a kétszeres túlerőben lévő Sambre-Maas hadsereggel. Ha
az események kedvezőtlen fordulatot vesznek a hadtestnek Wetzlaron keresztül Friedberg és
Frankfurt irányába kellett visszavonulnia. A teljes rajnai sereg centruma Mannheim, balszár262 Uo. 212.
263 Gebler, 1835 III. 118–121. Hadtörténelmi érdekesség, hogy Hoche tábornok (és nem Napóleon császár) volt
az, aki először összevonta hadserege nehézlovas alakulatait egy különálló, a tartalék részét képező nehézlovas-hadtestbe. Ennek parancsnoka 1797 tavaszán Jean-Joseph Ange d’Hautpoult tábornok volt és a hadműveletek kezdetén Andernach térségében összpontosult.
264 Bár a neuwiedi vereség után Kray szemére vetették, hogy miért maradt Werneck parancsai ellenére a hídfőben, ő voltaképpen ezzel a főhadiszállás általános parancsának tett eleget.
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nya kordonszerűen széttagolva Weil, Freiburg, Alt-Breisach, Offenburg és Steinstadt környékén
állomásozott. Latour mindössze két kicsiny tartalék hadtestet alakított ki a Majna-vonal fedezésére, illetve Rastadt mögött.
Április 13-én a várakozásoknak megfelelően Lefebvre hadosztálytábornok Hoche nevében
felmondta az eddig érvényben lévő hallgatólagos fegyverszüneti egyezményt. A Kraynak címzett szűkszavú, de udvarias levelében Lefebvre arról tájékoztatta az altábornagyot, hogy április
17. nulla órától a francia fél ismét megkezdi a hadműveleteket.265
A nagyjából negyvenezer fős Werneck-hadtest végül április 13-ra, a fegyverszünet felmondásának idejére meglehetősen széttagolt állapotban volt, „hála” a hadvezetés ellentmondásos utasításainak, melyek egyszerre szorgalmazták a koncentrációt ugyanakkor távoli pontok fedezését
is. A fő csoportosításnak kinevezett seregtest hét zászlóaljjal és 26 svadronnal Neukirchenben
állomásozott, de nem messze a neuwiedi hídfőtől, Dierdorfnál egy nyolc zászlóaljból és 16 svadronból álló csoportosítás foglalt állást gróf Johann Siegmund Riesch altábornagy vezetésével.
Kienmayer vezérőrnagyot három zászlóaljjal és 16 svadronnal Altenkirchennél, míg Elsnitz tábornokot hét zászlóaljjal és kilenc svadronnal Siegnél különítette ki a hadvezetés, vagyis az
erők koncentrációját nem sikerült megvalósítani a Lahm és a Sieg között sem. 266
A parancs értelmében Werneck tehát megtette a szükséges intézkedéseket, igaz április 13i jelentésében kétségét fejezte ki az utasítás ésszerűségével kapcsolatban felettesének: „Ismét
utazást tettem a Lahm és a Sieg közötti térségében, melyet még alaposan megszemléltem és
nem vagyok arról meggyőződve a csapatok általam [Nyilvánvalóan Latour parancsa szerint] kialakított felosztása és felállítása a legcélszerűbb arra nézve, hogy Excellenciád magas parancsa
szerint az előrenyomuló ellenséget egyesített erővel tudjam megtámadni.” Ugyanebben a jelentésében Werneck javaslatot tett arra, hogy Kray altábornagy hadosztályát 7000 fővel inkább
Dierdorfnál vonja össze, hogy az ellenség elől szándékát elrejtse és Neuwied előtt csak egy erős
különítményt hagyjon, hogy ezzel az erejét megossza. Amikor az ellenség felmondja a fegyverszünetet, Werneck Krayt esetleg a neuwiedi magaslatokra tolná előre, hogy ha Siegburg felé
nyomulna főerőivel Altenkirchennél Kray és Werneck egyesülve indíthatna támadást Hoche ellen. Abban az esetben, ha valamelyik tartalék hadtest a Majnán keresztül előrenyomul a Lahn
vonalára Werneck azonnal egyesítené Kray hadosztályát a főerőkkel – az altábornagy ezt azért
javasolta, mert jól tudta, hogy csekély erői nem lesznek elégségesek a számára előírt feladat végrehajtásához.267 Latour táborszernagynál azonban az altábornagy javaslatai süket fülekre találtak. A főparancsnok ragaszkodott Mack haditervének pontos végrehajtásához.
Az igazsághoz hozzátartozik, hogy Werneck dolgát Kray altábornagy sem könnyítette meg.
A két tábornok között csak a pár év rangidősség döntött Werneck javára, és a császári-királyi
hadseregben már-már szokásos módon Kray vonakodott végrehajtani felettese parancsait, akiről ő maga sem volt túl jó véleménnyel.
Werneck a Homburgban, április 5-én kelt parancsában arról tájékoztatta Krayt, hogy a
mannheimi főhadiszállás döntése értelmében a jobbszárny főerejét Neukirchennél kell összevonni, míg Neuwied környékét csak megfigyelik 268 és az ott maradó erőket úgy kell elhelyezni, hogy
azonnal csatlakoznia tudjanak a főerőkhöz Neukirchennél.269 Később Werneck egy részletes ri-
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KA AFA 1797-4-47/s. Karton Nr. 1158.
Gebler, 1835 III. 123-124.
Werneck levele Latour táborszernagyhoz, Hachenburg, április 13. KA AFA 1797-4-52. Karton Nr. 1158.
Ezzel valószínűleg Werneck is eléggé szabadon értelmezte a Mack-féle haditervet, mely Kray számára kitartást írt elő a hídfővel szemben, hogy Hoche előrenyomulását lassítsák.
269 KA AFA 1797-4-27. Karton Nr. 1158.
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adótervet is életbe léptetett Kray számára.270 Werneck április 14-én ismét utasította Krayt, hogy
Franz Jellachich271 vezérőrnagy dandárjával együtt az anhauseni szorost fedezze, illetve erői
nagyrészét Dierdorfnál összpontosítsa és a hídfővel szemben csak csekély erőket hagyjon. Kray
először ezt a parancsot is elengedte a füle mellett. Másnap Werneck megismételte elhatározását és
együttműködésre szólította fel Krayt: „Meggyőződve Nagyságod barátságáról és a szolgálathoz való ragaszkodásáról, továbbá arról, hogy a parancsról melyet Önnek továbbítanom kellett tudomása van, számítok az Ön tevékeny és az alapvető célkitűzéseimmel összhangban lévő együttműködésére.”272 Április 15-i levelében Kray arról biztosította Wernecket, hogy „biztosan számíthat arra,
hogy mindent, amit Ön számomra megparancsolt a legpontosabban végrehajtom.” Ugyanakkor
elöljárója parancsaival ellentétben, Kray egy sorral lejjebb már arról győzködte felettesét, hogy célszerű az ellenség kitörését a neuwiedi hídfőből a lehető legjobban megnehezíteni, ezért négy zászlóalj sorgyalogságot (a Kaunitz-, Gemmingen- és Callenberg-ezredekből) és hét svadron lovasságot
közelebb telepített a hídfőhöz. Hadtestparancsnoka többszöri felszólítására viszont végül április
17-én Dierdorfba küldte hadosztálya maradékát. Wernecket a jelek szerint sikerült meggyőznie
Kraynak, aki elhitette vele, hogy időt tud nyerni a neuwiedi állásban. A hadtestparancsok beleegyezett abba, hogy a három zászlóaljból és három századból álló Jellachich-dandárral és még két
sorezredi zászlóaljjal maradjon neuwiedi hídfővel szemben, hogy az ellenség kitörését innen megnehezítse. A maradék erőit sem az eredeti tervnek megfelelően az anhauseni szorosban, hanem a
Neuwied és Berndorf között húzódó sáncokban helyezte el. Április 17-i Latournak írt jelentésében
Werneck már azt írta felettesének, hogy Kray hat zászlóaljjal a neuwiedi hídfővel szemben marad,
hogy az ellenség kitörését felfogja. Az altábornagy ekkor a következőket vetette papírra: „szükségesnek tartom, ezen csapatok feláldozását (sic!)… mivel máskülönben Hoche és Championnet erőinek egyesülése elkerülhetetlen. Ezért elfogadtam Kray altábornagy javaslatát.”273
Latour, Werneck és Kray azonban egyaránt bízott abban, hogy sikerül a franciákat tárgyalásos úton meggyőzni a fegyverszünet megújításáról. Reményeiket valószínűleg az éltette, hogy
a távoli Stájerországban, Leobenben április 7-én és 13-án Károly főherceg fegyverszünetet kötött Bonaparte tábornokkal és a béke immáron karnyújtásnyi távolságra került.
270 A riadóterv értelmében a hadtest tartalék tüzérségének riadóoszlopokat kell emelnie a teljes arcvonalszakasz bizonyos kiemelkedő pontjain így a Kalten Eiche csúcsán illetve a Wetzlar melleti magaslatokon egészen Neukirchenig. A riadóoszlopok tetején ellenséges támadás esetén jelzőtüzeket kellett gyújtani, de mivel
ezek a tüzek csak tiszta időben voltak láthatóak, a tüzérségnek meghatározott számú lövést is le kellett adni.
Werneck ezután tovább „finomította” a hadtest összevonásának részleteit. A terv szerint a hadtest jobbszárnya 10 zászlóaljjal és 38 svadronnal a neukircheni állásba balszárnyát pedig 6 zászlóaljjal és 16 svadronnal
a bodeni állásba koncentrálja. KA AFA 1797-4-2. Karton Nr. 1158.
271 Buzimi Jellachich Ferenc báró, Josip Jelačić horvát bán (1801–1859) atyja.
272 KA AFA 1797-4-47. Karton Nr. 1158.
273 Werneck április 17-i jelentése Latournak. KA AFA 1797-4-79. Karton Nr. 1158. Werneck később sem tagadta, hogy végül úgy látta célszerűnek, hogy Kray Neuwiedban maradjon. Werneck, saját szerepének magyarázatára, így idézte fel azokat a napokat a májusi vizsgálat során: ”....Kray leveleiből továbbá látható, hogy
ő ugyanezen a napon, amikor ismételt parancsomra két zászlóalj Callenberget és egy osztály Zeschwitzet
Dierdorfba elindított, két zászlóalj Gemmingent és Kaunitzot és egy osztály Latourt viszont azzal a megjegyzéssel visszatartott, hogy így az ellenséget több nyomatékkal tudja megakadályozni a neuwiedi kitöréstől, vagy legalábbis ezt megnehezíteni és ezáltal lehetővé tenni az általam Championnet tábornok oszlopára
mérendő csapást. Az én további válaszaim bizonyítják, hogy az idézett leveleit Kray altábornagy úrnak csak
későn, az esi órákban kaptam kézhez, mivel ezek csak délben íródtak. Változtatni ezen az intézkedésen, még
ha én változtatni is akartam volna, 18-án reggel ebből a távolságból lehetetlen lett volna, mivel az ellenség
támadása minden pillanatban bekövetkezhetett. Még inkább úgy találtam, hogy számomra Kray szándéka
célszerű, mivel annál bizonyosabban reméltem, hogy Championnet tábornokot meg tudom verni, ha ő [ti.
az ellenség] éppen olyan gyorsan, mint 17-én előrenyomul, mielőtt Hoche tábornok kitör Neuwiedből és fel
tud vonulni az ahnhauseni magaslatokra.” (KA AFA 1797-13-17. Karton Nr. 1164.)
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Április 16-án Kray ismét tárgyalásokat kezdett a franciákkal. Az altábornagy aznap
Neuwiedbe utazott, ahol találkozott egy bizonyos Greiffenklau asszonnyal, Hoche barátnőjével,
aki meggyőzte Krayt, hogy a francia főparancsnok inkább hajlik a békére és csak arra vár, hogy
a császáriak javasolják a fegyverszünet meghosszabbítását. Hölgyvendége szerint támadás napja még ki sincs tűzve a francia főhadiszálláson. Kray tájékoztatta Wernecket, hogy megérkezett
Neuwiedbe szárnysegédje Plunquet gróf, alezredes, aki rögtön továbbindul Koblenzbe, ha
Hoche-tól engedélyt kap az útra, melyre elkíséri a már említett Greiffenklau asszony is.274 A
császári tábornokok tehát éppen azt hallották ettől az informátoruktól, amit hallani akartak,
és már önmagában ez is felkelthette volna gyanakvásukat. Az, hogy Kray meglehetősen túlértékelte a francia tábornokokkal való jó kapcsolatának fontosságát, mutatja az a megjegyzése,
hogy kihasználva az ellenséges tábornokok hozzá fűződő meghitt viszonyát, és hogy egyúttal
Plunquet alezredest „helyzetbe hozza” személyesen is kiállított és aláírt egy okmányt, mely a
grófot teljhatalommal ruházta volna fel a koblenzi tárgyaláson.275
Kray tehát aznap április 16-án a tárgyalások és a fegyverszünet meghosszabbítása reményében figyelmen kívül hagyva Werneck további parancsait, illetve meggyőzve felettesét igazáról, hadosztálya nagyobb részével a Rajna völgyében maradhatott. Még a tinta sem száradt
meg Kray jelentésén, amikor az altábornagy délután egy órakor kénytelen volt ismét tollat ragadni és arról tájékoztatni felettesét, hogy friss információi szerint a francia főerők 40 ezer fővel Neuwiednél, Oberwertnél, Braubachnál és Bingennél a Rajna átlépésére készülnek, melyet
Championnet 10 ezer fővel támogat Siegburg és Siegen térségben. Kray véleménye szerint (amit
talán legjobban az angol wishful thinking kifejezéssel lehet visszaadni) azonban a széttagolt ellenséges felvonulás miatt Hoche nem lehet túlzottan erős vele szemben Neuwiednél. Hogy a
jobbszárnyát fedezze Kray két zászlóalj vallont Dierdorfba küldött és csak két zászlóaljat hagyott Anhausen térségébe.
Kray ebben a jelentésében is vitatta a neuwiedi pozíció feladásának célszerűségét mivel a
francia főerők szemlátomást vele szemben gyülekeznek, hogy aztán Montabauer és Limburg
ellen nyomuljanak. Rámutatott arra, hogy az egyesített alsó-rajnai hadtest hiába lépne fel
Championnet ellen, győzelme esetén sem tudná megakadályozni a Lahn vonalának elvesztését,
illetve az összeköttetés megszakadását Mainz erődjével. Kray ezek után udvariasan megköszönte Werneck tájékoztatatását a mannheimi főparancsnokság szándékait illetően, és kijelentette,
hogy ezeket az elképzeléseket és parancsokat „meggyőződésem ellenére végre fogom hajtani”
– tette hozzá.276 Az idő azonban elszaladt. Még ha az altábornagy komolyan is gondolta ez utóbbit, az események másnap felgyorsultak. Kienmayer április 17-én jelentette Wernecknek, hogy
a francia elővéd átlépte a Sieg folyót és másnap valószínűleg megkezdődik Championnet előrenyomulása ezen az arcvonalszakaszon. Werneck a hadtest zömével ezért rögtön tábort bontott
Marienbergnél és Crobach térségébe nyomult. 18-án hajnalban Neuwieddel szemben a francia
oldalon, a hídon és magában a hídfőben élénk csapatmozgásokat figyeltek meg az osztrák elővédek. Hajnali négykor eldördült a riadó lövés, mire Kray személyesen a heiterdorfi redoute-hoz
sietett, ahol a francia főparancsnok levele várta. Ebben a tárgyalások megkezdését eddig húzóhalasztó Hoche váratlanul ráállt, hogy újra készen áll a hídfőben Plunquet gróffal tárgyalni, a
274 Olchváry Ödön tanulmányában a Kray jelentésében csak „Frau Greiffenklau”-ként aposztrofált személyt
Hoche szeretőjeként és grófnőként emlegeti – hivatkozás nélkül. (Olchváry 224.) Ugyancsak Olchváry információja szerint Greiffenklau grófné egy korábbi levelében Krayt arról tájékoztatta, hogy az április 13-a után a
francia főhadiszállásra küldött Marschall cs. kir. táborkari őrnagy viselkedése nem nyerte el a francia tábornokok tetszését, viszont egy másik küldöttel szinte biztos a siker, mivel maguk is hajlanak a fegyverszünetre.
275 Kray jelentése Wernecknek. Neuwied, 1797. április 16. KA AFA 1797-4-25. Karton Nr. 1158.
276 Gebler, 133.
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„felesleges vérontás” elkerülése érdekében.277 Hoche tábornokai körében fogadta a grófot, majd
egy félórás megbeszélés után elfogadhatatlanul kemény feltételeket szabott a császáriaknak. A
fegyverszünet meghosszabbításáért cserébe követelte a Lahm és a Sieg közötti térség kiürítését és Ehrenbreitstein erődjének azonnali átadását. A követelések elutasítása esetén a franciák
azonnal megtámadják a császári állásokat. Ezeket a feltételeket Plunquet és Kray nyilvánvaló
módon nem fogadhatták el. Valószínűleg a franciák is tudták ezt, mert amint Plunquet visszatért Krayhoz a támadás rögtön megindult. Mindeközben Hoche jól kihasználta az időt és egyik
hadosztálya a másik után kelt át a Rajnán és állt csatarendbe a császári állásokkal szemben.
Kray a heiterdorfi redoute-ról maga is jól megfigyelhette, ahogy a tömött ellenséges oszlopok felfejlődnek a támadáshoz. Testvérének írt levelében így festette le akkori állapotát: „Képzelhetted
azt a szorult helyzetet, amibe e váratlan követelés nyomán kerültem. Hogy ne tartsanak gyávának vagy egyenesen árulónak, azt a döntést hoztam, hogy az ellenséget magam támadom meg,
és inkább szenvedek bátor katonaként vereséget és esem el, mintsem hogy egy szégyenletes és
kapkodó visszavonulás során kelljen fogságba esnem és a fegyvert letennem.”278
Az igazságnak azonban jobban megfelel az, hogy Hoche villámgyors előrenyomulásával és
Kray késlekedésével az a lehetőség is elveszett, hogy csapatait visszavonja az ahnhauseni álláshoz, ahol a szoros jobb lehetőségeket kínált volna a védelemre. Április 18-án reggel Kray papíron is mindössze 8000 fővel (5500 gyalogos és 2500 lovas) rendelkezett, azonban csak csapatainak töredéke állt Neuwiednél rendelkezésére, mivel Riesch altábornagy a hadosztály másik
felével Dierdorfnál állt.279 A hídfővel szemben arcvonala Hedersdorf és Bendorf között húzódott, melyet hat redoute támogatott. Ha az ellenség meg akarta kerülni ez utóbbi falut, három
további sáncot kellett leküzdenie, melyeket Kray a hedersdorfi fennsíkra telepített.
Hoche csapását a jobbszárnyával és a centrumával akarta a cs. kir. állásokra mérni. A
Richepance-féle könnyűlovas hadosztályt a szélső jobbszárnyra helyezte el, mellette két gyalogoshadosztály vonult fel. A centrumban a Grenier-hadtestnek kellett előrenyomulnia. A második lépcsőt a Watrin-hadosztály és a Hautpoul-féle nehézlovas-hadosztály alkotta.
Reggel nyolc órakor heves tüzérségi előkészítés után a francia rohamoszlopok megindultak
Kray csapatai ellen. A Lefebvre-hadosztály a francia jobbszárnyon Bendorf felé nyomult előre,
míg Grenier Heddersdorfot fenyegette. Az első francia rohamokat a császári sáncokból áradó
heves tüzérségi tűz majdnem egy óráig feltartotta és nagy veszteségeket okozott a támadóknak.
Kray ezalatt makacs ellenállásával némi időt nyert, hogy széttagolt erőit összevonja és megkezdje a visszavonulást a magasabban fekvő, erdővel borított terepszakaszokra. Hoche azonban nem
habozott erélyesen kihasználni erőfölényét: 30 löveg összevonásával egy óriási üteget képzett a
redoute-okkal szemben, melynek elsöprő tüze megpecsételte a további ellenállás sorsát. Kray felgyorsította a visszavonulást Dierdorf felé, magára hagyva a sáncok őrségét és az ott elhelyezett
tüzérséget. Hoche, amint észrevette ellenfele mozgását, három erős lovassági oszlopot küldött
277 Az események kivizsgálására, Kray és Werneck szerepének tisztázására májusban összehívott bizottság minősítése szerint „Hoche ezen lépése nyilvánvalóan pusztán az időnyerést szolgálta csapatai felvonulására.”
KA AFA 1797-13-17 Karton Nr. 1164.
278 Just, 215.
279 Kray csapatai a hídfőben a következő alakulatokból álltak: a Gemmingen és Kaunitz sorgyalog-ezredek egyegy zászlóalja (két-két hatfontos ezredlöveggel), az O’Donnell és a trieri választó (Chur Trier) szabadcsapatok
hat-hat századából (két-két háromfontos löveggel), a 3. varasdi határőr-zászlóalj négy századából (két háromfontos löveggel) , a határőr mesterlövészek négy századából, a Latour-könnyűlovasok két svadronjából,
a Barcó-huszárok két svadronjából, két svadron ulánusból és egy Anhalt Zerbst-féle lovassági különítményből. Kray közvetlenül tehát összesen két sorzászlóaljjal, 20 századdal, és hat svadronnal rendelkezhetett. A
forrás – Kray vallomása a vizsgáló bizottság előtt – kivételesen feltünteti az egységekhez beosztott lövegek
számát és űrméretét is. A jegyzőkönyv ismertetését lásd később KA AFA 1797-13-17. Karton Nr. 1164.
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rohamra, melyek a heves tüzérségi tűz ellenére átrobogtak a redoute-k közti folyosókon és alaposan megtépázták a visszavonuló cs. kir. csapatokat. Kray ekkor lovasságával igyekezett fedezni
gyalogsága visszavonulását az erdőkig. A franciáknak azonban sikerült bekeríteni és fogságba
ejteni a varasdi határőrök két századát, a Kaunitz-zászlóalj nagyrészét, és ami még fájóbb volt,
a teljes tartalék tüzérséget. Kraytól a szerencse is elpártolt, mert a lövegek elvesztésének egyik
oka az volt, hogy egy felrobbant lőszereskocsi a szűk ahnhauseni úton felborult és lehetetlenné
tette az áthaladást. Mindeközben a franciák felszámolták Kray állásainak két sarokpontját is:
Lefebvre gyalogsága és Richepance lovassága elfoglalta Kray szélső balszárnyán a sáncokat és
Engers falut, majd felvonultak Bendorf ellen. A francia oszlopokat a Sayn patak mögött védekező
gyenge császári különítmény, melynek élére Kray a Latour-könnyűlovasok parancsnokát, Petzler
báró alezredest tette,280 először visszaverte, de végül Richepance teljes lovasságának, nyolc lovasvadász-ezrednek nyomása megtörte ellenállásukat. A teljes Gemmingen-zászlóalj és a lovasság
egy része is fogságba esett, míg a különítmény többi része szétszóródott. Ezután a francia jobbszárny Montabauer irányába nyomult előre. A kíméletlen üldözés során a lovasvadászok hét löveget, öt zászlót és számos lőszereskocsit zsákmányoltak. Richepance lovasságának előretörését
Lefevbre hadosztálya is követte. A császári jobbszárny végpontját, a hedersdorfi sáncokat ugyanekkor egyetlen rohammal vette birtokba kilenc század gránátos Louis Bastoul tábornok személyes vezetése alatt. Délre az ellenség a teljes sáncrendszert birtokba vette, igaz, súlyos veszteségek
árán. Grenier hadosztálya ezután Dierdorf felé nyomult. Kray a délután folyamán Hachenburgig
vonta vissza erőit és csak egy kicsiny utóvéddel lassította Grenier előrenyomulását. Végül délután
háromkor ez is kénytelen volt visszavonulni és a Maas-Sambre hadsereg centruma estére elérte
Dierdofot, míg a jobbszárny Montabauert. Championnet ugyanezen a napon a haditerv szerint
Siegburgból Weyerbuchig nyomult előre, így a francia balszárny elérte Altenkirchent.281
Így történt tehát a neuwidi kudarc, mely az első koalíciós háború egyik legkínosabb vereségét jelentette a császári-királyi hadsereg számára. Kray csapatai jókora részét, saját bevallása
szerint 1600 emberét vesztette el elsősorban foglyokban. Ami ennél is nagyobb súllyal eshetett
latba a hadvezetés szemében teljes tüzérségét, az ezredlövegeket és a tartalék tüzérséget egyaránt a csatatéren hagyta.
Az amúgy is ingatag alapokon álló Mack-féle offenzív terv abban a pillanatban összeomlott, amint Hoche gyors előrenyomulása miatt Riesch altábornagy kénytelen volt Dierdorfnál
majd Hachenburgnál hátramaradni, így semmiképpen sem tudott csatlakozni egy esetleges
Championnet elleni támadáshoz. A franciák másnap játszi könnyedséggel Werneck hátába kerülhettek volna és elvághatták volna a császáriak visszavonulási útját a Lahm folyó irányába.
Ezáltal éket verhettek volna a németországi cs. kir. seregek közé, továbbá elvágták volna sereg
frankfurti raktáraitól. Werneck azonnal le is tett bármiféle offenzív fellépésről.
Április 19-én az alsó-rajnai hadtest egyes részeinek óhajtott egyesülése Hachenburgnál végre megtörtént, de egy olyan szorult helyzetben, ahonnan a császári hadvezetésnek nehéz volt
megtalálni a kiutat. Az egyesített hadtest megindult a Lahn irányába, de a visszavonulás már
csak egy szűk folyosón volt lehetséges. Werneck már április 16-án jelezte, hogy nem látja biztosítottnak a hadtest visszavonulási útját Frankfurt irányába, ám a hadvezetés csak késve indította
útnak a Simbschen-hadtestet, hogy a Lahn átkelőit fedezze. Ezt a folyosót a francia jobbszárny
legszélső, Lefebvre-hadosztálya, április 19-én könnyűszerrel elvághatta volna. A császáriak szerencséjére Hoche nem a legcélszerűbb irányt választotta a további hadműveletek folytatására,
280 Kray jelentése a neuwiedi ütközetről (címzett nélkül), Beneckhiebel [?], 1797. április 26. Ezen jelentést használta az egyetlen osztrák feldolgozás is. KA AFA 1797-4-82. Karton Nr. 1158. Ugyanezen a jelzet alatt található Werneck április 19-i jelentése az ütközetről Latour táborszernagynak is.
281 Gebler, 137-138.
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így Werneck üggyel-bajjal, de folytatathatta a visszavonulást Wetzlar felé. A hátvédet Kray csapatai alkották. A francia hadvezetés mikor felismerte hibáját Ney tábornokot küldte a császáriak üldözésére egy erős különítmény élén. 19-én késő délután Ney elővédje összecsapott Kray
csapataival, de az altábornagy ügyesen kihasználta a szürkületet és gond nélkül elszakadt ellenfelétől időt nyerve Wernecknek a visszavonulás folytatására a Lahn felé. A francia tábornokot
az őt később világhírűvé tevő bátorsága és lendülete ezúttal kellemetlen helyzetbe jutatta, mert
kíséretével együtt fogságba esett. Kray 19-én este érkezett Salzburgba. Másnap Rothnál ismét
ő fedezte a hadtest átkelést a Lahn túlpartjára, ami különösebb veszteség nélkül megtörtént.
Hoche 18-i hibás parancsai megmentették az alsó-rajnai cs. kir. hadtestet a biztos pusztulástól.
Április 22-én a Werneck-hadtest végül megérkezett Frankfurtba. Április 22-én este a Lefebvre
vezette francia jobbszárny megközelítette a várost és előkészületeket tett Frankfurt bevételére,
amikor megérkezett a híre a leobeni előzetes békének, melyet április 17-én írtak alá. Másnap
a rajnai fronton is megindultak a tárgyalások a fegyverszünetről és a demarkációs vonal meghatározásáról. Kraynak ismét alkalma nyílott találkozni francia ellenfeleivel. Az altábornagy
szerint a franciák „kifejezték csodálatukat az én legutóbbi támadásom és azt követő veszélyes
visszavonulásom felett, melyet az ő oszlopaik között hajtottam végre” – írta Kray Sándornak.
„A főparancsnok, Hoche tábornok azt mondta nekem, – folytatta az altábornagy – hogy az
én csodálatra méltó teljesítményemet a Direktórium előtt is méltatta.” Kray azonban maga
is érezte, hogy a neuwidi eset kapcsán sokaknak aligha a csodálat jut eszébe. „Mindeközben,
Kedves Öcsém, különösképp aggaszt az, hogy a háború végén ez a balszerencse ellenségeim
és irigyeim rágalmaihoz újabb ürügyet szolgáltat.” Kray beszámolt arról is, hogy szabadságot
kért Károly főhercegtől, aki mindeközben újra átvette a rajnai fronton a főparancsnokságot,
és egyúttal sürgősen kérte áthelyezését egy másik hadszíntérre. Károlynál azonban egyelőre
süket fülekre talált ez a kérés. „Talán most fognak a lomtárba hajítani, ahová én amúgy is nagyon szívesen megyek” – zárta levelét Kray.282

VI. 2. A vád, a vizsgálat és az ítélet
Az altábornagy balsejtelmei teljes mértékben megalapozottak voltak. Werneck jelentései
nyomán Latour táborszernagy már április 19-én a Kray által elszenvedett „súlyos vereségről”
és „óriási veszteségekről” tájékoztatta több tábornoktársát. Bár Werneck április 19-i jelentésében 283 ügyesen próbálta elkenni a neuwiedi „eset” részleteit, Latourhoz azonban még aznap befutott egy jelentés egy bizonyos Mayer mérnökkari főhadnagytól, aki „nyugtalanító híreket”
közölt a főhadiszállással. Latour ezért a helyzet tisztázására Werneckhez küldte régi ismerősünket Rotkirch báró, századost. Április 20-án már azt jelentette a mannheimi főparancsnokság
Károly főhercegnek, hogy „biztos értesülések szerint Kray altábornagy különítménye, mely hat
zászlóaljból és némi lovasságból állt, teljesen felmorzsolódott.”284 Latournak, aki ekkor is rendkívül lassú és tehetetlen hadvezérnek bizonyult a felső-rajnai hadszíntéren 285, saját szempontjából jól is jött Kray és Werneck súlyos kudarca.
282
283
284
285

Langensebold bei Hanau, 1797. április 29. Just, 217.
KA AFA 1797-4-82. Karton Nr. 1158.
Latour táborszernagy jelentése Károly főhercegnek. Mannheim, április 30. KA AFA 1797-4-98. Karton Nr. 1158.
A széttagolt felső-rajnai császári erők nem tudták megakadályozni a franciák erőszakos átkelését a Rajnán
Freistett és Diersheim között április 19-én, továbbá 21-én és 22-én alulmaradtak az átkelést követő kisebb
ütközetekben is. Főerőivel a Murg folyócska mögé visszaszorítva, Latourt is a leobeni megegyezés híre mentette meg a súlyosabb kudarctól. (Angeli, I/2. 262–269.)
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A fegyverszünet megkötése után a demarkációs vonalat a szembenálló felek a Majna jobbpartján, a Nidda folyó vonalán húzták meg. Kray a Majna túlpartján maradt és Rüsselsheimtől
Mainzig terjedő vonalat tartotta megfigyelés alatt csapataival.286
A neuwiedi kudarc és az azt követő visszavonulás érthető módon nagy port vert fel a bécsi
udvarban és a közvéleményben egyaránt. Kray szerint Latour jelentései mellett a császárvárosba visszatért Mack főszállásmester is ellene hangolta az udvart és a bécsi közvéleményt egyaránt, aki saját terveinek kudarcát is el akarta így kendőzni.287
Ferenc császár május 17-én a következőket írta Latour táborszernagynak: „Kray és Werneck
altábornagyok viselkedése… oly érthetetlen és nehezen megbocsátható, hogy én ezt semmiképpen sem tudom és akarom annyiban hagyni, hanem feladatul szabom, hogy az Ön elnökletével
egy tapasztalt és a dolgokat megítélni képes tábornokokból és törzstisztekből valamint a törzshadbíróból álló vizsgálóbizottságot állítson fel.” Az uralkodó csatolta is azokat a kérdőpontokat,
melyekre mindenképpen választ várt, továbbá pártatlanságot követelt a bizottság tagjaitól. A
vizsgálatot „személyekre való tekintet és kímélet nélkül kell lefolytatni.” – tette hozzá Ferenc. 288
Néhány nappal később, az uralkodó ismét e tárgyban írt Latournak. Ferenc gondos hivatalnokhoz illően áttekintette Kray és Werneck levelezését és jelentéseit, de a császár nem talált más
okokat a kudarcra, mint amiket Latour is megnevezett. Az uralkodónak többek között feltűnt,
hogy április 16-i Wernecknek intézett jelentésében, Kray kifejezte kétkedését az ügyben, hogy
Hoche serege akár 40 ezer fős is lehet. Ferenc szerint azonban tekintve a neuwiedi cs. kir. különítmény csekély erejét, Hoche akár 20-30 ezer fővel is szétzúzhatta volna azt, tehát Kray ezen
érvelése érthetetlen. Az uralkodó a probléma gyökerét azonban sokkal inkább Werneck, mintsem Kray tevékenységében látta, aki elhitte azt, hogy beosztottja meg tudja akadályozni Hoche
kibontakozását a neuwiedi hídfőből, továbbá negligálta a főparancsnokság eredeti elképzeléseit
a csapatok sürgős neukircheni koncentrációjára.289 Ferenc tehát az általa létrehozott bizottság
döntése előtt nagyjából meghozta az ítéletet az ügyben.
A végül Heidelbergben ülésező bizottság előtt Kray először május 17-én jelent meg.290 Az
adatok felvétele után az altábornagy nem a legszerencsésebb módon kezdte meg védekezését.
Hangot adott azon gyanújának, hogy bizonyára Werneck altábornagy egy előzetes jelentésében
írt panasza adott okot a császárnak, hogy ellene, mint „leghűségesebb szolga” ellen egy ilyen
szigorú vizsgálatot indítson. Ő ellene, – folytatta – aki annyi éven keresztül, minden körülmény
közepette a legjobban igyekezett ellátni a szolgálatot. Kérte ezért, hogy a bizottság mutassa meg
a fent említett panaszt, avagy vádat. A bizottság természetesen lesöpörte az altábornagy közbevetését mondván, hogy Kray saját jelentései szolgálnak a vizsgálat kiindulópontjául ezért „nem
valószínű”, hogy Werneck vádaskodása motiválta volna a császárt. Kray azonban ezek után is
ragaszkodott az állítólagos dehonesztáló levél vagy jelentés létéhez azonban végül kijelentette,
hogy kész válaszolni a kérdésekre.
Arra kérdésre, hogy Werneck megparancsolta-e azt, hogy Neuwiedet csak csekély erővel
védje, és azonnal vonuljon vissza a túlerő elől Neukirchen térségébe, Kray igennel válaszolt.
Hozzátette azonban, hogy Werneck április 15-i parancsára ő azt a javaslatot tette, hogy mivel
286 Kray hadosztályát ekkor Jellachich, Mylius és August Briey tábornokok dandárjai alkották, összesen kilenc
zászlóalj és nyolc század erővel, lovasság nélkül. (Just, 217)
287 Uo.
288 Uralkodói kézirat Latour táborszernagynak, Bécs, 1797. május 17. KA AFA 1797-5-44/1. Karton Nr. 1160.
Jellemző Ferenc császár aprólékosságára, hogy a vizsgálóbizottság működési helyéül Seeligenstadtot javasolta Latournak. A kérdőpontok hiányoznak az irat mellől.
289 Uralkodói kézirat Latour táborszernagynak, Bécs, 1797. május 22. Ugyanazon jelzet alatt, mint az április
17-i levél.
290 A kihallgatás jegyzőkönyvét lásd KA AFA 1797-13-17. Karton Nr. 1164. jelzet alatt.
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az ellenség Limburg ellen akar előrenyomulni, fontos lenne mégis a neuwiedi állás megtartása.
Ebbe a javaslatába Werneck április 17-i levelében bele is egyezett.
Arra a kérdésre, mely azt feszegette, hogy vajon Kray nem hagyott-e túl sok csapatot és
tüzérséget a hídfővel szemben, amikor csak arra volt parancsa, hogy megfigyelje az ellenség
mozgását, Kray azt felelte, hogy Werneck miután erői nagyrészét elvonta, végül az ahnhauseni
táborból is elvett tőle négy sorezredi zászlóaljat és egy osztály vértest és Dierdorfba küldte. Azt
a vádat is visszautasította Kray, hogy nem gondoskodott a tüzérségi tartalék és a poggyászok
(Baggage) biztonságba helyezéséről: „ha valami elveszett a poggyászból, akkor az csak úgy történhetett, hogy a kiadott parancsot nem követték, és bárki, aki így járt el, megérdemli a büntetést.” – igyekezett Kray gyorsan továbbadni a felelősséget.
A bizottság nekiszegezte azt a kérdést is, hogy miként tudta a fegyverszünet meghosszabbításának hiú reménye megakadályozni abban, hogy megtegye a szükséges óvintézkedéseket viszszavonulásának zökkenőmentes lebonyolítására. „Egy cseppet sem hagytam magam félrevezetni
– hangzott az altábornagy válasza – mindenre készen álltam. Parancsom volt arra, hogy az ellenség kibontakozását a neuwiedi hídfőből megnehezítsem és én ezt meg is tettem. Megtámadtam
az ellenséget és kétmérföldnyire visszaszorítottam… Werneck altábornagynak időt nyertem.
Eljárásom ennélfogva megfelelt a kapott parancsnak és a végső célnak.” – tette hozzá Kray.
Jól rávilágít Kray hadvezéri habitusára, fejlett önérzetére és motivációjára a következő
kérdésre adott válasza. A bizottság azt feszegette, hogy ő jelentéseiben folyamatos véleménynyilvánításaival, aggodalmaskodásaival nem lépte-e túl hatáskörét, mely kizárólag a neuwiedi
állás megfigyelésében és a túlerő előli azonnali visszavonulásban és a főerőkhöz való csatlakozásban állt. „Mint az elővédek parancsnoka – válaszolta Kray – az volt a kötelességem, hogy
az egész hadsereg biztonságáról gondoskodjam… Az ellenség ereje számomra pontosan ismert
volt, mely jóval nagyobb volt annál, mint amikor a legfelsőbb parancsot kiadták, továbbá pontos ismeretekkel rendelkeztem a környékről. Tudtam, hogy Neuwied és Altenkirchen az egyetlen pont, ahol az ellenséget kedvező helyzetből meg lehet támadni és meg lehet verni. Ismert,
hogy én Jourdant, akinek akkor [1796 augusztusában] 24 ezer embere volt, 8000 fővel Kircheip
és Weyerbuch között megvertem. Ezeket a pozíciókat azonban csak úgy lehet kihasználni, ha a
neuwiedi állás megfelelően biztosított.” Ezután Kray „levezette” a bizottságnak, hogy a parancsban csak az állt, hogy az ellenséget a Lahm és a Sieg között támadják meg, a pontos helyet erre
nem jelölték ki. Mivel Kray úgy értesült, hogy az ellenség teljes erejével Neuwiednél áll, kötelessége volt felhívni elöljárója figyelmét a legcélszerűbb eljárásra – érvelt az altábornagy.
A május 28-i ülésén a kérdezők először a rendelkezésére álló csapatok pontos összetételét
és létszámát tudakolták, illetve azt, hogy az altábornagy tudomása szerint, mekkora ellenséges
erőkkel állt szemben április 18-án. Kray válasza után a bizottság feltette a logikus kérdést: hogyan remélhette az ellenség szándékainak meghiúsítását vagy akár csak dolgának megnehezítését ilyen egyenlőtlen erőviszonyok mellett? A válasz megint árulkodó: a vádlott kijelentette,
hogy abban reménykedett, hogy Werneck ezalatt megtámadja az ellenséget, és neki csak néhány órát kell kitartani. Különben is – tette hozzá – ő már nem egyszer tartott fel pár zászlóaljjal egész hadseregeket. Eberachnál 1796. augusztus 3-án például három ellenséges hadosztályt
foglalkoztatott reggeltől estig mindössze két határőr zászlóaljjal és hat svadronnal, hogy a hadsereg visszavonulását fedezze –elevenítette fel a tavalyi eseményeket Kray. „Jelen esetben azért
a remény is élt, hogy a tárgyalások a fegyverszünet megújításáról sikeresek lesznek” – zárta
válaszát az altábornagy, utolsó mondatával némileg megcáfolva egy korábbi kijelentését, hiszen
így kiderült, hogy a franciáknak mégiscsak sikerült lóvá tenni.
Ezután a bizottság az emlegetett tárgyalások részleteiről faggatta az altábornagyot. Kray
ezeket röviden így summázta: Werneck az ő tudtán kívül a fegyverszünet felmondása után
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elküldte Marschall őrnagyot Koblenzbe tárgyalni, majd ennek sikertelensége után jelentkezett nála Plunquet alezredes. Utóbbinak azonban nem volt teljes meghatalmazása, így Kray
Wernecktől teljes körű meghatalmazást és instrukciókat kért Plunquet részére, melyet még aznap megkapott a hadtest parancsnokától. Ezután ment a gróf tárgyalni Hoche-al, azonban végül
csak Grenier-vel tudott beszélni – a francia főparancsnokkal csak a támadás előtti percekben.
„Miért óhajtotta a fegyverszünet meghosszabbítását ilyen majdhogynem dicstelen vágyakozással?” – hangzott a további, némileg ellenséges hangvételű kérdés, melyre Kray tömören
így felelt: ő mindenben Werneck instrukciói szerint járt el.
Ezután a dicstelen nap további részleteit kellett feleleveníteni. A bizottság ismét nekiszegezte a kérdést, hogy a pusztán „megfigyelő hadtest” méretű seregtestével, hogy merte felvenni a
harcot az ellenséggel. Kray ekkor ismét a fegyverszünet reményével, illetve a korábbi példákkal
magyarázta vakmerőségét, amikor „bebizonyosodott, hogy csekély erőkkel is lehet kiemelkedő
teljesítményt nyújtani.” Különben is, – tette hozzá – ha Werneck jelentős sikert ért volna el azzal, hogy ő időt nyert neki, ennek a vereségének nem lett volna jelentősége.
Ezt követően arra kellett többek között az altábornagynak felelnie, hogy miért nem akkor
tette meg észrevételeit a neuwiedi pozíció megtartásának szükségességéről, amikor az általános
utasítás (Haupt Disposition) a rajnai sereg számára napvilágot látott. Kray kijelentette, hogy véleményét rögtön írásban közölte Werneckkel, amilyen hamar csak lehetett.291
A kihallgatás május 29-én folytatódott és valószínűleg ez az alkalom volt a legkényelmetlenebb a vádlott számára. A bizottság ugyanis szembesítette Krayt azzal a döntésével, hogy bár április 15-én írásban biztosította Wernecket arról, hogy végrehajtja a parancsot, mely a neuwiedi
völgy elhagyására utasítja, de ugyanekkor három zászlóaljat és hét svadront a bendorfi táborból
magához vont. „Miként lehet ezt az intézkedést a fenti biztosítékkal egyeztetni?” – hangzott a
kérdés. Kray erre csak azt tudta válaszolni, hogy Werneck „nem emelt szót” ezen intézkedése
ellen. A másnapi, 16-i parancsában Werneck azonban kijelentette, hogy nem áll módjában megváltoztatni Kray elhatározását Neuwied megvédésére, és azt is egyértelműen ki lehetett olvasni
a hadtestparancsnok aznapi leveléből, hogy nem ért egyet beosztottja döntésével.
Kray erre azt válaszolta, hogy április 17-én végül kifejezetten megparancsolták az ellenség
kibontakozásának megakadályozását a hídfőből, mely elhatározás, vagyis az eredeti parancs
megváltoztatása úgy tűnt, hogy három nap alatt érlelődött meg Werneckben – tette hozzá.
Hol is van akkor az április 17-i parancs, ami számára előírta az ütközetbe bocsátkozást a
hídfőben? – tudakolta a bizottság. Az iratok között ugyanis ilyen tartalmú utasítást senki sem
talált. Kray erre kijelentette, hogy bár a „hídfő” (Téte de Pont) kifejezés Werneck parancsában
nem fordul elő, nyilvánvaló, hogy az ellenség „kibontakozni” (debouchiren) csak a hídfőből tudhatott, így logikus, hogy neki ott kellett megpróbálni e törekvését meghiúsítani.
„Azt hiszem, hogy mindenre kimerítően válaszoltam, melyből mindenki leszűrheti, hogy
én mindent a parancsoknak, az időknek és a körülményeknek megfelelően, belátásom szerint
[kiemelés tőlem – L. B.] tettem, és úgy vélem, hogy a legmegfelelőbben jártam el, még ha az eredmény nem is tükrözi igyekezetemet és erőfeszítésemet.” – szólt az „utolsó szó jogán” Kray.292
Kray altábornagy szerepe minden objektív mérce szerint meglehetősen ellentmondásos
az 1797. április 18. és 23. közötti „ötnapos háborúban”. Először is saját elképzelését, prekon291 A bizottság még hosszasan faggatta Krayt arról, hogy miért csak Werneck április 15-i parancsára válaszolta
17-én, hogy Neuwiedet fontosnak tartja megvédeni. Az altábornagy ekkor egy figyelemreméltó kijelentést
tett, miszerint neki Werneck bizalmasan elárulta, hogy bizonyos düsseldorfi információk szerint, a császáriak minden terve az ellenség kezére került. Kray erre azt tanácsolta, hogy a parancsait csak akkor közölje
vele írásban, ha ez elkerülhetetlen. KA AFA 1797-13-17. Karton Nr. 1164.
292 Uo.
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cepcióját igyekezett felettesére erőltetni, akinek parancsait napokig egyszerűen nem vette figyelembe. Werneck erélytelenségét bizonyítja, hogy végül elfogadta Kray érveit és 17-i parancsa értelmében végül beleegyezett abba, hogy beosztottja felvegye a harcot a franciákkal. Kray
alighanem túlzott önbizalomtól fűtve valósággal önként ajánlkozott áldozati báránynak azért,
hogy Werneck támadását fedezze. Ugyanakkor a jelek szerint hagyta magát abba az illúzióba
ringatni, hogy a francia hadvezetéssel való jó kapcsolata révén talán sikerül elkerülni a támadást. Amikor ez bekövetkezett, Kray csapatainak helyzete a sáncok ellenére kedvezőtlen volt,
hiszen szemtől szembe találta magát az ötszörös túlerővel. Werneck és Kray, illetve a Mack-féle
haditerv együtt végül egy olyan helyzetet teremtett, mely a lehető legrosszabb forgatókönyvet
valósította meg. Az altábornagy ezúttal ráfizetett a túlzott magabiztosságára, melyet az előző
évek sikerei tápláltak. Ezúttal azonban nem viszonylag rendezetlen francia csapatokkal találkozott, hanem kézben tartott és jól vezetett ellenséges erőkkel. Hoche nagyságrendekkel jobb
hadvezérnek bizonyult, mint a középszerű Jourdan vagy Bernadotte, akikkel az előző évben
Kray összecsapott. Ha viszont az altábornagy feladja a sáncokat és lépcsőzetesen visszavonul a
hegyes-erdős terepszakaszra még talán esélye lett volna némi esélye Hoche előrenyomulását lassítani. Werneck valószínűleg azt remélte, hogy Kray pontosan így cselekszik.
Mint láthattuk, a vizsgálat folyamán Kray sem viselkedett teljesen méltányosan felettesével
szemben, akit bizonyos szempontból egy rossz döntésbe is belerángatott. Igaz, Werneck határozatlanságával maga is hozzájárult a neuwiedi kudarchoz.
A június 26-án kelt uralkodói döntés293, végül mindkét altábornagyot elmarasztalta az engedetlenség vádjában. Franz Wernecket a Haditanács a rendes összeg felével, 1500 forinttal
azonnali hatállyal nyugdíjazta. Kray sem kerülte el azonban a büntetést, mely bizonyos szempontból megalázóbb volt, mint Wernecké: az uralkodó „tekintettel korábbi érdemeire és szolgálataival való megelégedettségére” 14 napi fogságra ítélte és rendelkezett arról, hogy Itáliába
helyezzék át. Új állomáshelye elfoglalásakor azonban nem utazhatott Bécsen keresztül. A büntetést az uralkodó rendelkezésére a würzburgi erődben kellett letöltenie.294
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A döntést követően az altábornagy azonnal hozzálátott saját reputációjának megmentéséhez. Július 15-i keltezéssel kérelmet intézett az uralkodóhoz, hogy a várfogságot módosítsa házi
őrizetre vagy rossz egészségi állapotára való tekintettel, küldjék nyugállományba. Az altábornagy némi eredményt elért ezzel a kérésével, mert fogságát valóban házi őrizetté mérsékelte az
uralkodó.295 Kray ezután Károly főherceghez fordult, aki szerinte „minden követ megmozgatott”, hogy ezt a döntést megváltoztassa Bécsben, bár Károly szerint az altábornagy megbüntetéséhez magasabb politikai érdekek is fűződtek. A hadsereg kudarciért ugyanis őt, az „ártat293 .KA HKR Protocolla G 1797-6127 Werneck Kray szerint szintén megalázva érezte magát és nem fogadta el
a csökkentett nyugdíjat, hanem ansbachi birtokára vonult vissza. (Just, 220) Franz Werneck reaktiválására az 1805. évi hadjárat előestéjén került sor. Az altábornagy azonban ekkor is egy „Mack-féle katasztrófa”
elszenvedője volt. A fősereg utóvédjének parancsnokaként kénytelen volt október 18-án Trochtelfingennél
kapitulálni a franciák előtt. Ezért ismét hadbírósági eljárás folyt ellene, amikor 1806 januárjában elhunyt.
http://www.napoleon-series.org/research/biographies/Austria/AustrianGenerals/c_AustrianGeneralsW.
html#W27 (letöltés ideje: 2012. február 7.)
294 Kray Pál levele Sándornak, Offenbach, 1797. július 18. Just, 218. Kray szerint a bizottság előtt ő az eredeti
dokumentumok és parancsok segítségével „magát teljesen tisztázta”, ám Werneck ezek hiányában büntethető maradt – tette hozzá kárörvendőn.
295 KA HKR Protocolla G 1797-7860.
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lant” kellett bűnbakul feláldozni. Kray tájékoztatta arról is öccsét, hogy természetesen azonnal
beadta nyugdíjazási kérelmét az uralkodónak, amit azonban Károly egyelőre nem továbbított
Bécsbe. Jelenleg gyenge egészségi állapota miatt még meg sem kezdte a „várfogság” letöltését.296
Kray úgy érezte, hogy mozgósítania kell legfelsőbb politikai kapcsolatait is. Július 11-én
Offenbachból levelet intézett Thugut kancellárhoz. Kray a lehető legalázatosabb stílusban emlékeztette Thugutot találkozásukra és ismeretségükre, melyre öt évvel azelőtt Bécsben átutazóban, rokona297 Jenisch államtanácsos révén került sor, illetve arra mely egy évvel később a
cateau-i táborban történt. Ezek után az altábornagy arra kérte a minisztert, hogy járjon közbe
a császárnál: „szabadjon szomorú sorsomat alázatos szolgaként Ön elé tárnom, bizakodással eltelve az Ön kegyes együttérzésében és jóindulatában, egyúttal legmagasabb kegyét és védelmét
(Protection) kérni.” Kray ezek után felpanaszolta a császár kíméletlen és „példátlan” szigorát vele
szemben, a bizottság előtti meghurcolását, a 14 napos várfogságot, melyeket minden bizonnyal
Latour táborszernagy „téves és alaptalan” jelentései váltottak ki. A régi érdemek, az államnak
tett szolgálatok felidézése után megpróbálta meggyőzni a kancellárt arról, hogy járjon közbe
az uralkodónál érdekében azért, hogy ezt a megalázó büntetést törölje el, illetve helyezze őt a
„korábbi érdemeknek megfelelően” nyugállományba. Kray igazát alátámasztandó, megküldte
Thugutnak a vizsgálat rövidített összefoglalóját is.298
Az altábornagy kérésére azonban nem érkezett válasz, a keserű poharat ki kellett üríteni.
Kray 1797. augusztus 31-től kezdve Mainzban töltötte le büntetését. Neu altábornagy a város
kormányzója, Kray régi barátja mindent megtett, hogy ottani tartózkodását ne érezze fogságnak. Az elítélt számára Neu felajánlotta a kormányzói palota egyik szobáját lakhelyül, és ragaszkodott hozzá, hogy Kray mindennap nála ebédeljen. Az altábornagy ajtaja előtt nem állt őr, a
„fogoly” mindennap kikocsizott a kormányzóval és rendszeresen látogatta a mainzi színházat.
Vizitre járultak hozzá a helyőrség tábornokai és tisztjei, továbbá meglátogatta a választófejedelem minisztere is. Mindenki biztosította megértéséről és támogatásáról. Kray szerint „a tervezett
megaláztatás csak megbecsülésemet növelte”.299 Szeptember elsejei keltezéssel viszont kérelmet
intézett a Haditanácson keresztül az uralkodónak. Ebben a folyamodványban az altábornagy
azt kérte, hogy miután Mainzban letöltötte büntetését Magyarországon kapjon majd békealkalmazást. A Haditanács azonban válaszában arról tájékoztatta, hogy jelenleg nincsen betöltetlen
beosztás a magyarországi főhadparancsnokságon. Bécsből viszont azt sugalmazták Kraynak,
hogy a büntetés letöltése után kérjen néhány hetes szabadságot Magyarországon, hogy megrendült egészségét helyreállítsa. Ezután, ha alkalmasnak érzi magát a további szolgálatra, akkor az
itáliai hadseregbe nyerhet beosztást, ha nem, akkor nyugállományba távozhat.300
A büntetés azonban mégiscsak csak büntetés maradt és a megsebzett önérzetet nem hagyta
nyugodni az elszenvedett sérelem. Szeptember 29-i Sándornak írt leveléhez csatolt egy kis könyvecskét a „neuwiedi esetről” melyet Kray szerint „tudomásom nélkül egy tiszt állított össze és
küldte el nekem, továbbá néhány példányát ide-oda, hogy az igazságot közzétegye.”

296 Just, 218.
297 A szövegben Jenisch-t Kray az ő vetterjének aposztrofálja, mely lehet sógor, de távoli rokon, atyafi is. Annak
nem találtam semmilyen nyomát, hogy bármilyen rokonsági kapcsolat lett volna a délnémet származású
Jenisch és Kray között.
298 HHStA Kriegsakten 404. Karton Nr. 404.
299 Just, 220. Kray szerint több birodalmi méltóság, így a Hessen-Nassaui fejedelem, Reuss, Isenburg és különösen a zweibrückeni herceg fejezte ki sajnálatát itáliai áthelyezése miatt.
300 KA HKR Protocolla G 1797-9000, 9255 és 10 623.
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A „Néhány, az ítéletet helyreigazító szó Kray altábornagy eljárását illetően a legutóbbi, szerencsétlen neuwiedi eset kapcsán” című nyomtatványt301 anonim szerzője úgy közli, hogy egy
barátja, egy cs. kir. katonatiszt levelét idézi, melyet ő az „érdemes” Kray altábornagy védelmében írt. Vagyis az anonim szerző nem is saját véleményét tolmácsolja, hanem egy „barátjáét”.
Mielőtt azonban rátér a „levél” ismertetésére, a szerző néhány általános gondolatát osztja meg
az olvasóval. Sehol nem lehet jobban észrevenni a nagy tetteket, mint a háborúban, de ezek az
érdemek gyorsan akár bűnökké is válhatnak. – kezdi eszmefuttatását. A háború gyűjtőhelye
„mindenféle népségnek”, akiket muszáj „erélyes parancsokkal” vagy „erős elvekkel” korlátozni, melyek szenvedélyeiket korlátok közé szorítják. Itt ugyanis felcsapnak a különböző nemes és
nemtelen szenvedélyek. Ezt a „sokfejű fenevadat” hívhatjuk egyszerre birtoklási vágynak, embertelenségnek, irigységnek és rágalmazásnak, „mely számtalan tervet keresztülhúzott már”.
Valaki az általa kifejlesztett muskétára büszke, más a kifinomult haditervére, ezért vagy
azért a sértett hiúságnak számtalan káros hatása van – elmélkedik tovább a szerző. A „tevékeny
férfire” nincs veszélyesebb, mint a kicsinyes senkik árulkodása – folytatja – akik, csillogó köntösbe burkolják semmitmondásukat avagy leplezik magas beosztású bűntársaik gondatlanságait és hibáit úgy, hogy azokat intrikus módon a derék emberek nyakába varrják, így kerülve el
saját bukásukat. Ennek a háborúnak kezdetén a közvéleményt arra hangolták, hogy a leghangosabbnak adjon igazat és az igazi bátor férfiak háttérbe szorultak és az irigyek és buták uralkodnak – hangzik az „ismeretlen” szerző sommás véleménye, aki hamarosan rátér egy „barátja”,
egy „becsületes és hozzáértő katona” véleményének ismertetésére is. Ez a derék tiszt először is
sajnálatát fejezi ki, hogy uralkodóját egy „csaló fantaszta” mímelt hűségével és patriotizmusával, továbbá színlelt alázatosságával megtévesztette és félrevezette. „Ha ez így megy tovább, a
szeretők és a szobalányok által körülrajongott fiúcskák félreállítják legjobbjainkat, így fegyvereinket nem kíséri tovább a szerencse. Mit ér a legjobb terv, ha tudás és bátorság hiányzik a végrehajtásához?” Ezután a szerző barátja kirohan az „ifjonc széltolók” ellen, akik amint kikerülnek
a katonai akadémiáról ahol a „hadművészet ábécéjében éppen csak eljutottak a B-hez”, pozíciókat határoznak meg a terep ismerete nélkül. Ők azok, akik megvetéssel elfordítják fejüket az
idősektől. Amint azonban az ellenség ágyúi megszólalnak, megbénul az ékesszóló nyelv és a
„festett hősről” kiderül, hogy puhány alak, akitől kár bátorságot és elszántságot várni.
Ezek után jöhetnek az öregek ismét, hogy az ellenséget feltartsák, a katonákat bátorítsák
és a „rövidlejáratú tábornokok” által okozott problémákat elhárítsák. Ő az [a szerző itt gyorsan átvált egyes számba], aki nem származásának köszönheti az eredményeit és az érdemkeresztet nem „hamis beszámolók” és nepotizmus miatt bitorolja. De az egyszerű katonáknak is
megvan a véleménye ezekről a tisztekről – folytatja a szerző. Nem a jó szívét és az ügyességét
dicsérik, annál inkább emlegetik haragját, elviselhetetlen gőgjét és embertelen bánásmódját.
Embereiknek nincs benne bizalmuk, és csak arról híres, hogy szeret rossz társaságban vedelni,
és kártyázni, illetve egy bizonyos, a szövegben csak „h.”-val jelölt, alighanem az örömlányokra
utaló tevékenységet űzni. A szolgálatot elhanyagolja, katonáit fosztogatásra ösztönzi, rossz lovas, ám előszeretettel hajszolja halálra hátasát – teszi fel a koronát a vádakra a szerző. Egyszóval
az illető pusztán „körző a papíroson”, nem a gyakorlat embere. A „barát” ezután felvilágosítja a
szerzőt, arról, hogy micsoda anyagi visszaéléseket követnek el bizonyos kapzsi tisztek, melyek
révén az „egyszerű bátor katonát” megkárosítják, és akit így akár dezertálásra is késztethetik.
Az állítólagos tiszt ezután olyan érdemekről beszélt, melyeket az „irigység és kapzsiság” elhomályosít, és amiket a legmagasabb helyeken nem ismernek el. A parancsnokok viszálya elrontja
301 Einige Worte zur Berichtigung der Urtheile über die Verfahrungsart des General-Feldmarschall-Lieutenants
Baron Kray, bey der letzten unglücklichen Geschichte bey Neuwied 1797. (h. n. é. n. [1797])
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az egész hadigépezetet – szögezte le a szerző. A jó szolgálatot tehát el kell ismerni és igazságot
kell szolgáltatni a meghurcolt hazafiaknak a legmagasabb helyről. De ilyenféle igazságtétel ritka, mint a fehér holló, teszi hozzá rezignáltan, ezért e sorok írója csak a közvéleményt szeretné
meggyőzni igazáról.
Ezek indították a szerzőt arra, hogy egy barátjának egy császári-királyi tisztnek a levelét
közreadja, melyet az érdemes Kray altábornagy védelmében írt – tért rá a lényegre a röpirat.
Ismerjük a vádakat, melyeket a neuwiedi vereség miatt ellene szegeztek és Heidelbergben
egy bizottság előtt kellett ártatlanként számot adnia és végül az uralkodó áthelyezte az itáliai
hadsereghez. Bírái között voltak ellenségei is, kiknek támadása visszaszállt saját fejükre – itt
egy lábjegyzet következik: a Werneck-hadtesttel egy időben a felső-rajnai hadsereg is pórul járt.
Ott miért nem állítottak fel bizottságot?
Úgy állt ott, mint egy tisztességes ember, – folytatódott a heidelbergi kihallgatás felidézése
– aki nem másokat akar mocskolni, hanem magát megvédeni. Nem beszélt barátai ellen, nem
beszélt más hibáiról és igazságtalanságairól, hanem csak a vádakra válaszolt, melyeket ellene
szegeztek és példát adott vádlóinak higgadtságból és lelki nagyságból. – így a „szerző tiszt barátja”, aki ezek szerint jól ismerte a kihallgatás részleteit.
Ezek után a „levél” ismertette a katonai helyzetet a rajnai fronton, ahol a sereg az itáliai erősítések miatt nagyon meggyengült. Mack főszállásmester terve használhatatlannak bizonyult,
mivel közben az ellenség viszont jelentősen megerősödött. Werneck hadteste pedig csak 20 ezer
főből állt. Az elsáncolt neuwiedi állásról, ahonnan az ellenség kibontakozását előnyös helyzetből meg lehetett volna akadályozni, a helyismeret nélkül kiadott parancs csak annyit mondott,
hogy ezt ameddig lehet, tartani kell, anélkül azonban, hogy ott jelentős erőket hagytak volna
ott. Amint Hoche 14-én bejelentette, hogy a fegyverszünetet három napon belül felmondja,
Kray jelezte ezt Wernecknek és azt is közölte, hogy az ellenség egy 40 ezer fős sereget Koblenz
és Bonn között von össze és egy másik tízezreset Düsseldorfnál. – folytatja a röpirat. Erre a császári erőke is elkezdték koncentrálni, és Plunquet alezredes azt a parancsot hozta Kraynak hogy
a fegyverszünet lejártával hagyja el neuwiedi völgyet. Ezenkívül Plunquet megkísérelt tárgyalni a fegyverszünet meghosszabbításáról. Néhány nappal korábban egy saját futár által Kray is
megpróbálta elérni a fegyverszünet meghosszabbítását a folyamatban lévő béketárgyalásokra
való tekintettel a mannheimi főhadiszállás felkérésére. A szerző szerint azzal a felkiáltással,
hogy ő már két ízben is nagy szolgálatot tett az államnak, és ezért nem lesznek hálátlanok!
Ismét lábjegyzet: így beszéltek ekkor még ezzel a „nemes emberrel” akivel nemsokára végezni
akartak.
Kray tanácsára végül Werneck azt a parancsot küldte 17-én, hogy az ellenség neuwiedi kibontakozását akadályozza meg és a pozíció fontosságára való tekintettel maga is legyen ott jelen. A fegyverszüneti ajánlat nem ért célt, mivel a franciák lehetetlen követelésekkel álltak elő.
A hídfőből kitörő francia oszlop ellen Kray személyesen vezette az ellenállást Hettersdorfnál
bár alig 12 könnyű százada, négy-négy svadron huszárja és ulánusa volt arra a célra, hogy időt
nyerjen Wernecknek, miközben ő az Altenkirchennél az előrenyomuló franciákat megveri. Kray
csak két óra után kezdett visszavonulni, miután az ellenségnek nagy veszteségeket okozott.
A szerencsétlen események után – folytatódik a szöveg – Latour arra a következtetésre jutott, hogy ezek csak az összhang hiányából és a parancsok be nem tartásából következhettek be.
Azért is igyekezett Krayt befeketíteni, hogy a felső-rajnai nagyobb kudarcokat elkendőzze, ahol
az ellenség több teret nyert pedig csak hajókkal tudott átkelni, míg itt a jobbpart Düsseldorftól
Neuwiedig teljesen szabad volt.
Az ellene indított eljárás alighanem tisztázni fogja, de egy ilyen tisztet a vizsgálat, aki a
hétéves háború óta szolgál és a Mária Terézia-rend parancsnoka, bizonyára nagyon megvisel.
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– aggódott a szerző Krayért. A francia háborúban néha egész seregek ellen harcolt magára hagyatva; győzelmeinek sora Menintől Gießenig terjed. Minden jelentős csatában és ostromban
kitűntette magát. Az előző évben számtalan előőrsi győzelméről vált ismertté a hadseregben.
Würzburgi győzelme (sic!), amely nagyobb lehetett volna, ha a végén a tanácsát követve elfognak három francia zászlóaljat, és a visszavonuló francia gránátosokat köztük a „szép Lefebvrefélét” teljesen elpusztította, és ebben a háborúban 60 löveget zsákmányolt és csak 15-öt vesztett.
Ezután a szerző végképp elveti a sulykot. Kray egyszeriben a birodalom és Csehország megmentője, úgy hogy előkészítette lendületével Károly főherceg győzelmét. – finomítja némileg a kijelentést. Azt a tábornokot pedig nem lehet elítélni, aki az ellenség nyolcszoros túlereje ellen veszít
–summázza az eseményeket a „szerző tiszt barátja”. Krayt egyébként is tettei és emberszerető
természete miatt ismerik mindenhol. A könyvecske végén Seneca szavai állnak: „In sapientem
non cadit injuria.”
Valószínűleg nem járunk messze az igazságtól, ha feltételezzük, hogy a könyvecske szerzőségét mindenki Kraynak tulajdonította, és nem annak a titokzatos ismeretlen szerzőnek, aki
közzéteszi tiszt barátja levelét. Lehetséges viszont, hogy más volt a megszövegezője az irománynak és nem Kray – bizonyos stilisztikai jegyek utalhatnak erre – azonban bizonyosra vehetjük,
hogy szerepe volt a könyvecske megszületésében.
Kray nagyon veszélyes vizekre tévedt e könyvecske kiadásával, vagy – legyünk a naivitásig jóhiszeműek – ismeretlen jóakarója akár nagyon kellemetlen helyzetbe is hozhatta volna
védencét. Az altábornagy karrierjét végül a jelek szerint nem törte derékba ez az iromány, ami
nyíltan vádolta és kritizálta a hadvezetés két befolyásos személyiségét Mack altábornagyot és
Latour táborszernagyot és közvetve magát az uralkodót is. A függelemsértés mellett akár a felségsértés vádja is „ráhúzható” lett volna az ügyre, egy olyan korszakban, amikor a politikai vezetés sokkal visszafogottabb hangvételű megnyilvánulásokra is érzékenyen reagált. Valószínű
az is, hogy egy ilyen mű Kray hazájában soha nem is került volna a nyilvánosság elé, hiszen
kiadásához a cenzúra semmiképpen sem járult volna hozzá a Habsburg Monarchia területén. A
katonai és politikai vezetés viszont talán látott annyi hasznot Kray további szolgálataiban, hogy
„lenyelte” ezt a kissé illojális megnyilvánulást, így a könyvecskének – egyelőre – nem lettek következményei.
A röpirat megszületése viszont egy rendkívül érdekes mentalitástörténeti adalékkal szolgálhat számunkra. Az ancien regime tisztjei a jelek szerint sokkal rugalmasabban értelmezték a
katonai függelem kérdését, mint társaik a 19. század végének tömeghadseregeiben. Egy ilyesféle
sorok közüli kibeszélés, szolgálati ügyeknek a sajtónyilvánosság elé vitele elképzelhetetlen volt
már Ferenc József haderejében is két-három generációval később. Elkövetőjére – még ha nem
is adta a nevét írásához – súlyos büntetés várt volna, bár inkább helyesebb, ha azt mondjuk,
hogy nem is jutott volna eszébe senkinek sem ilyesmit megjelentetni. Ugyanerre utal az mai
szemmel nézve hihetetlen mértékű engedetlenség, a parancsok végrehajtásának folyamatos elszabotálása és a feljebbvaló elleni gátlástalan intrikálás – ezeket természetesen nem csak Kray
altábornagy engedte meg magának. Az ancien regime hadseregeiben ez a mentalitás korántsem
volt ritka, de a császári-királyi hadsereg felsőbb vezetése valóságos melegágya volt ezeknek a
jelenségeknek.
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VI. 1. Az ideiglenes főparancsnokság
Szeptember 26-án az altábornagy végül Nürnbergen, Regensburgon, Passaun és Linzen át
Bécs majd Magyarország felé vette az irányt, hogy néhány hetes szabadságát eltöltse. Bécsben
Ferenc császár fogadta az altábornagyot. Az uralkodó „biztosította kegyéről, és hangot adott
kívánságának, hogy az érdemdús tábornok gyorsítsa meg visszatérését Magyarországról, hogy
a velencei tartomány birtokbavételénél közre tudjon működni.”302 – vagyis immáron szó sem
volt a nyugállományba vonulásról. Az altábornagy így valóban csak néhány hetet tudott Pesten
eltölteni, ahol találkozott Sándor öccsével. 1797. december 13-án parancsot kapott arra, hogy a
Tarvisban (Tarvisio) gyülekező dandár erejű csoportosítás felett a parancsnokságot átvegye. Egy
rövidke békeév után 1799 egy újabb nagyszabású európai háborút hozott, melynek során számos körülmény szerencsés együttállása folytán Kray Pál nevét megismerte a világ.
Az 1796/97. évi hadjárat alaposan megtizedelte a tábornoki kart is a császári-királyi itáliai
hadseregben is. Kray Pál altábornagy áthelyezése mellett Johann Zoph és Eugen Montfrault tábornokokat is kénytelen volt az uralkodó 1797 végén Itáliába helyezni, hogy a Bécs ölébe potytyant Velence és a Terra Firma katonai megszállását lebonyolítsák.303 Az sem volt titok, hogy a
campoformioi béke nem teremtett tartós megnyugvást a kontinensen. Anglia és Franciaország
a Mediterráneumban folytatta a háborút, míg Bonaparte tábornok belevágott az egyiptomi vállalkozásába. A harcok bármikor ismét fellángolhattak Itáliában is.
A cs. kir. megszálló csapatok részeként Kray hadosztálya 12 napos menet után 1799. január 20-án vonult be Vicenzába. Az elit és a köznép Kray szerint egyaránt nagy lelkesedéssel,
felszabadítóként köszöntötte a császári csapatokat, mivel a francia megszállók alaposan kifosztották a vidéket. Sándornak írt leveleiből kiderült, hogy az altábornagy remekül érezte magát
Vicenzában és Padovában, illetve Veronában ahová időnként látogatást tett. Lenyűgözte a vidék
civilizáltsága, a pompás paloták és templomok, illetve a nemesség és polgárság barátságos viselkedése. 1798-ban a tavasz is korábban jött el a szokottnál, így Kray már februárban gyönyörködhetett a virágba borult itáliai tájban. Az altábornagy azonban nem csak a turista szemével
nézte a vidéket, hanem bejárta az előző év balsikerű hadjáratának csatatereit is.304
Kray élénk figyelemmel kísérte a cs. kir. hadsereg tervezett átszervezését. Május 17-i levelében azonban hangot adott kételyeinek is. Valószínűleg alapos átszervezés helyett a reformok abban merülnek ki majd, hogy megváltoztatják a zászlót, hosszabbra vagy rövidebbre szabják az
uniformist – tette hozzá epésen. Azokból reformerekből, akiknek neve ismert volt előtte, nem
nézett ki annyi tehetséget és tapasztalatot, mely elegendő lenne egy gyökeres megújuláshoz.305
Az 1798. év viszonylag békésen telt Itáliában, igaz az év nyarától kezdve egyre világosabbá
vált, hogy az újabb háború kitörése csak idő kérdése. Kraynak is több ideje maradt a levélírásra.
302 Just, 223. Velencét és szárazföldi birtokait a campoformioi béke (1797. október 17.) értelmében, kárpótlásul
az elveszített Osztrák-Németalföldért kapta meg a birodalom.
303 KA HKR Protocolla G 1798-67. Just szerint a császár már december 13-án külön parancsban utasította
Krayt, hogy átvegye a Tarvisban gyülekező, majd onnan Vicenzába vonuló hadosztályfeletti parancsnokságot. A megszállást végrehajtó hadsereg parancsnokai előbb Terzi majd Wallis táborszernagyok voltak. Kray
csapatai ekkor a Gyulai-ezred gránátos osztályából, a Wilhelm Schröder sorgyalog-ezred egy zászlóaljából,
12 század Grün-Laudon vadászból, a 7. (varasdi határőr-ezred) 6 századából, egy század utászból, öt század
vadászból (Plank Jäger), 4 svadron Levenehr-könnyűlovasból állt.
304 Just, 232.
305 Uo.
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Igyekezett Sándor öccsével megosztani legfrissebb – hol valós, hol téves – értesüléseit a brit-francia tengeri háború állásáról, Bonaparte egyiptomi kalandjáról, Róma francia megszállásáról, a
pápa meghurcolásáról és internálásáról, illetve a brit-osztrák-orosz-török koalíció biztató együttműködéséről.306 Az altábornagy az időt kihasználva természetesen saját karrierje egyengetéséről
és egy kamarai birtok megszerzésének régóta dédelgetett tervéről sem feledkezett meg.307
1798. decemberében Wallis táborszernagyot a rajnai frontra vezényelték. Utóda a velencei
sereg élén egy mindössze 25 éves fiatalember, Frigyes orániai és nassau herceg, V. Vilmos holland helytartó ifjabbik fia, akit a francia megszállás űzött el hazájából. A herceget frissen nevezték ki táborszernagynak, hogy a beosztásához méltó rendfokozatot is megkapja. Thugut és
Ferenc császár valószínűleg azt remélték, hogy egy új Károly főherceget nyernek Frigyessel.
Ha volt is benne csalódottság, hogy egy „zöldfülű” arisztokratát neveztek ki parancsnokának,
Kray ezt igyekezett öccsének sem kimutatni. Az orániai herceg ráadásul közkedvelt volt a hadseregben és fiatal kora ellenére rendelkezett hadi tapasztalatokkal. 1796-ban Kray alatt is szolgált
vezérőrnagyként. „Ő egy bátor, ifjú hős, és a tapasztalat által még több is lehet… Mivel velem mindig is barátságos viszonyban állt, remélem, hogy jól ki fogunk jönni egymással.” – vélte Kray.308
Az orániai herceg azonban nem sokáig állt az itáliai hadsereg élén. 1798 karácsonyán
Frigyes herceg súlyosan megbetegedett. Kray szerint szemleútja alatt fázhatott meg, amikor a
padovai főhadiszállásról a nyirkos hidegben Velencébe utazott. A herceg, amíg még tudatánál
volt Padovába kérette Krayt, hogy mint rangidős altábornagynak átadja az ügyeket, de mire az
altábornagy oda ért az ifjú táborszernagy már súlyos állapotban volt.
Kray mindent megtett, hogy segítsen parancsnokának. A törzsorvos, dr. Nobis erőfeszítései
mellett felszólítására a padovai egyetem orvosi karának professzorai és a város legjobb orvosai
is konzíliumot tartottak a herceg betegágya felett, azonban gyógyszereik hatástalannak bizonyultak. Az orániai herceg január 6-án elhunyt.309
Mint rangban legidősebb altábornagy az uralkodó döntéséig automatikusan Kray Pál
vette át az itáliai hadsereg feletti ideiglenes főparancsnokságot, mely váratlan megtiszteltetés
alighanem óriási gondot és fejtörést jelentett számára az első perctől kezdve. Kényelmes vicenzai
„fészkéből”310 kirángatva egyszer csak a nyüzsgő padovai főhadiszálláson kellett intézkedni. A
herceg már nem tudta érdemben tájékoztatni a hadsereg ügyeiről, az ellenség jól érzékelhetően
támadásra készült. Kray tájékoztatta Károly főherceget, aki a németországi sereg élén állt, is arról, hogy az ellenség mintegy 40 ezer főt képes már most néhány nap alatt összevonni, ezért ő
is kisebb összpontosítást rendelt el. Tájékoztatta arról is egykori felettesét, hogy a császár hozzájárult még az orániai herceg korábbi javaslatához, hogy Veronát és Legnagót sürgősen erődítsék meg.311
306 Egyik 1798. október 16-án Vicenzában kelt levelében Kray arról az értesüléséről számolt be Sándornak,
hogy Bonapartét teljes seregével együtt megsemmisítették Arábiában, őt magát elfogták a törökök, lefejezték és fejét Konstantinápolyba küldték. Mivel Párizsban erre a hírre királypárti felkelés tört ki, valószínűleg a tartós béke immáron karnyújtásnyi távolságra került... Just, 237. Kray később (1799. január 20-án)
beszámol a nápolyi uralkodó elsietett támadásról a Rómát megszálló francia erők ellen, a nápolyiak gyors
vereségéről, melynek során maga Mack altábornagy, aki ekkor a királyi hadsereg parancsnoka volt francia
fogságba került. „Mack altábornagynak kell most a teljes felelősséget vállalnia, akiről az egész világ előtt kiderült, hogy ő csak egy jó főszállásmester és nem egy vezénylő tábornok. Ezen kívül most vezekel ő azokért
a bűnökért, melyekkel engem vádolt.” (Just, 242)
307 Uo. 229.
308 Kray levele Sándor öccsének. Vicenza, 1798. december 4. Uo. 239.
309 Kray január 8-án temetette el az orániai herceget nagyszabású katonai tiszteletadás közepette. (Just, 240)
310 Uo. 243.
311 Kray levele Károly főhercegnek. Padova, január 21. KA FA 1799-1-21.
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Bécs nagy reményekkel tekintett a közelgő háború elé. Bonaparte egyiptomi expedíciója
alatt a franciák Afrikába menet megszállták Máltát és elűzték a johannita lovagokat, ami felbőszítette Pál orosz cárt, a rend patrónusát. A cár hamarosan szövetséget kötött a bécsi udvarral, és hetvenezres sereget ígért a franciák ellen, legjobb tábornoka Alexander Vasziljevics
Szuvorov-Rimnitzky herceg, tábornagy vezetése alatt. Az orosz segélyhad áprilisra érhetett
Itáliába, míg Károly főhercegnek Németországban kellett tartania a frontot. A két hadszíntér
között Tirolban gróf Heinrich Joseph Bellegarde altábornagy hadteste biztosította az összeköttetést. A vorarlbergi és churi mellékhadszíntéren Hotze altábornagy nézett farkasszemet az
Armée d’Helvétievel. Svájc birtoklása végül a második koalíciós háború kulcskérdésévé vált.
A Direktórium még az oroszok beérkezése előtt át kívánta venni a kezdeményezést mindhárom hadszíntéren. Pusztán a számokat tekintve, Itália volt a franciák háborús erőfeszítésének
fő célpontja. A németországi (kb. 48 ezer fő) és svájci (kb. 50 ezer fő) csoportosítások erejével
szemben Itáliában mintegy 117 ezer francia és itáliai szövetséges katona gyülekezett. Ez a jelentős
erő azonban pusztán papíron volt félelmetes, mert belőle Közép-Itáliában és Nápolyban mintegy
34 ezer fő, teljesen elszigetelődve a lombardiai főerőktől, Jacques-Etienne Macdonald tábornok
parancsnoksága alatt megszálló erőt képezett. Az Oglió folyó mentén és Mantova térségében a veterán Louis Schérer tábornok parancsnoksága alatt 83 ezer katona gyülekezett, közülük 25 ezer
erődökben és városokban biztosította az egyre népszerűtlenebb francia uralmat Itáliában, másik
25 ezer főnyi részüket pedig az olasz szatellit (piemonti, ciszalpin, ligur stb.) államok állították ki.
Minden húzódozása és panaszkodása ellenére január 30-i levélének tanúsága szerint Kray
bízott abban, hogy ideiglenes megbízatását az itáliai hadsereg élén a hadvezetés véglegesíti vagy
a tiroli sereg élére nevezik ki.312 Végül azonban csalódnia kellett. Bécs úgy döntött, – melyet
február 12-én kapott kézhez 313 – hogy a háború előestéjén Michael Melas, Bellegarde és Hotze
altábornagyokat nevezték ki az itáliai, tiroli és vorarlbergi seregek élére. Utóbbi kettő ráadásul
fiatalabb is volt nála – tette hozzá.314 Melas altábornagyot nyugállományból hívták vissza, és
a kétségtelen tisztességén kívül semmilyen jeles haditett nem fűződött a nevéhez. „Ez a mostani eljárásmód… számomra annyira fájó, hogy eltökéltem, hogy nyugdíjazásomért folyamodom.”315 Február 17-i padovai keltezéssel Kray be is adta nyugdíjkérelmét az uralkodóhoz, de
Ferenc válaszában elhárította a kérést, mondván, hogy a nehéz időkben nem nélkülözhet egy
olyan katonát, mint Kray.316
Maga Melas, akit kinevezése után sietősen előléptettek lovassági tábornokká, sem volt túlzottan lelkes új beosztása317 elfoglalásakor és több hónapig sikerült elhúznia grazi tartózkodá312 Kray levele Sándornak, Padova, január 30. Just, 242.
313 Kray levele Melas lovassági tábornoknak az „Itáliai cs. kir. csapatok vezénylő tábornokának” , Padova, március. 7. KA AFA 1799-3-13. Karton Nr. 1197.
314 Ha a rangidősségre gondolt, akkor Kray ebben tévedett, mert Hotzét néhány hónappal korábban nevezték
ki altábornagynak mint őt. Kinevezéséhez alighanem nagyban hozzájárult svájci származása. Életkorukat
tekintve azonban Hotze négy, a francia-szász hátterű, arisztokrata Bellegarde gróf egyenesen 20 évvel volt
nála fiatalabb. Michael Melas lovassági tábornok pályája sok hasonlóságot mutat Kray karrierjéhez. Görög
eredetű szász polgárcsaládban született Segesvár mellett 1729-ben. 17 évesen lépett be a hadseregbe és végül
sok évtizedes szolgálat után – akárcsak Kray, volt szárnysegéd és gránátostiszt is – 1789-ben jutott be a tábornoki karba. 1796/97-ben szolgált Itáliában is, így rendelkezett némi helyismerettel. Egyébként Kraynak
igaza volt abban, hogy semmiféle különösebb siker nem fűződött a nevéhez.
315 Kray levele Sándornak, Padova, 1799. február 15. Just, 243.
316 Kray beadványa a Haditanácsnak. KA HKR Protocolla G 1799-1826. Ferenc válaszát 1799. március 8-i dátummal lásd: KA HKR Protocolla G 1799-1826 számon.
317 A politikai vezetés szándéka szerint Melas mindössze a császári-királyi erők ideiglenes parancsnoka lett volna Itáliában. Az igazi jelölt József főherceg volt, ám végül Szuvorovot nevezte ki Ferenc cs. kir. tábornaggyá
és az itáliai szövetséges erők teljhatalmú parancsnokává.
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sát. Melas távollétében Krayra hárult az a feladat, hogy a cs. kir. hadsereget felkészítse a közelgő ellenséges támadásra. Kray március 7-i levelében értesítette Melast, hogy kézhez kapta
Bellegarde altábornagy tájékoztatását a tiroli helyzetről és a a cs. kir. seregek felosztásáról.
További levelezésük tanúsága szerint Kray mindent megtett, amit ideiglenes főparancsnokként megtehetett, hogy a várható francia támadást felfogja. Helyzetét viszont nagyban nehezítette, hogy Bécsből március 21-ig hivatalos hadműveleti tervet nem kapott, ráadásul Kray hiábavalóan kérlelte Melast, hogy tájékoztassa várható beérkezése időpontjáról. Az idős és beteg
főparancsnok hol a belső-ausztriai véderő szervezésére, hol a rossz utakra hivatkozva egészen
áprilisig ki tudta tolni a parancsnokság átvételének időpontját. Melas az elől is elzárkózott, hogy
konkrét utasításokat adjon a parancsnoksága alatt álló itáliai hadseregnek, többször kijelentvén, hogy teljes a bizalma az altábornagyban. Kray március 10-én azt jelentette Melasnak, hogy
„önhatalmúlag” kénytelen volt jelentős csapatösszevonásokat foganatosítnia, mivel megérkezett Itáliába a németországi és graubündeni, formális hadüzenet nélküli, sikeres francia offenzíva híre. Azok a cs. kir. csapatok, melyeket a hadvezetés Itáliába szánt, ekkor még nagyrészt
Stájerországban és Magyarországon álltak. Kray szándéka szerint március 20-ra 50 ezer főt kívánt az Etschnél felvonultatni, de ezt a célt csak fokozatosan lehetett elérni. Az ideiglenes főparancsnok ezért első lépésben megparancsolta Friedrich Franz Xaver Hohenzollern grófnak, aki
altábornagyi rangban Kray korábbi hadosztályát vezette, hogy vonuljon fel Bassano és Vicenza
közé. Ezzel egy időben Fröhlich altábornagy a Piave és a Brenta, míg Zoph altábornagy a Piave
és a Tagliamento, Ott Károly altábornagy a Tagliamento és az Isonzó közé nyomultak előre csapataikkal. Az Etsch vonalát változatlanul Kaim és Mercandin tábornokok hadosztályai biztosították.318 Melas 16-án jóváhagyta Kray intézkedéseit, de mint az itáliai terepet ismerő tapasztalt
lovastiszt megparancsolta Ottnak, hogy a Lichtenstein-vértesdandár még maradjon a helyén,
mert a nehézlovasság Itáliában használhatatlan, és csak végszükség esetén kerüljön bevetésre.319 Kraynak azonban nem csak egyszerűen menetparancsokat kellett kiadnia. A sereg átcsoportosítása, és a háborúra való felkészülés számos szervezési feladatot igényelt. Fel kellett tölteni az erődök készletét, az Etsch hídfősáncait meg kellett erősíteni Pastrengónál és Veronánál
egyaránt, illetve újabb hidakat kellett verni a Piavén és a Tagliamentón. Gondoskodnia kellett
a velencei központi raktárak feltöltéséről és védelméről egy esetleges flottillatámadás esetén.
Kray itt, a lagúnák mentén partvédő ütegeket is létesített.320
Március 21-én a padovai főhadiszállásra Melas „előőrseként” Bécsből Tirolon keresztül megérkezett Johann Gabriel Chasteler de Courcelles márki, vezérőrnagy az itáliai hadsereg frissen
kinevezett főszállásmestere. A márki az egykoron jelentős számban a császári hadseregben szolgáló vallon hadmérnökök utolsó generációjához tartozott. Chasteler tarsolyában egy bonyolult
hadműveleti terv lapult, melyből azonban szinte semmi sem valósult meg. Ez a terv Bellegarde
koncepciójához hűen – melyet Thugut kancellár és Ferenc császár is támogatott – Itáliába helyezte volna át a hadműveletek súlypontját.321 Ennek ellenére, a graubündeni sikeres francia betörés
elhárítása miatt, Franz St. Julien gróf, tábornok vezetésével Kraynak azonnal ki kellett különítenie egy hat zászlóaljból és némi lovasságból álló seregtestet, melyet Tirolba, a Brenta völgyén
318 Padova, március 10. KA AFA 1799-3-19. Karton Nr. 1197. Az előreküldött hadosztályok poggyászait Kray
visszatartotta Görz és Laibach között.
319 Melas levele Kraynak, Graz, március 15. KA AFA 1799-3-19. Karton Nr. 1197.
320 Stutterheim, I/3 18.
321 Károly főherceg inkább Dél-Németországba és Svájcba helyezte volna a hadműveletek súlypontját és tiltakozásul le is mondott, de később visszavonta döntését. Március 25-i stockachi győzelme ellenére azonban végig meglehetősen passzív magatartást tanúsított 1799 első felében a németországi és svájci fronton. (Roider,
296.)
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keresztül a Chiesa völgyébe kellett volna küldeni.322 Az altábornagynak ez aligha nyerte el a tetszését, mivel a francia támadás előestéjén akartak volna tőle csapatokat elvonni. Mindazonáltal
a terv készítői sem számoltak komolyan azzal, hogy a cs. kir. seregek azonnal offenzívába lendülnek Itáliában. Mindenki inkább az orosz segélyhad és Szuvorov érkezésére várt.
Egy korabeli, ismeretlen szerző által Londonban megjelent munka, mely az 1799 évi
itáliai eseményeket dolgozta fel, így mutatta be Krayt a brit olvasóknak: „Kray tábornok
Magyarországon született és gyermekkora óta a császári hadseregben szolgált. Ő, amint az a
magyar tisztekre jellemző, mindig tanújelét adta annak, hogy magas szinten képzett a háborúnak abban a formájában, melyet könnyűcsapatokkal az előretolt posztoknál szoktak vívni…
Kray tábornok most hatvanas éveiben jár, de aktív, robosztus és még valószínűleg sokáig képes
lesz kifejteni tehetségét hazája és uralkodója védelmében.”323
Az „aktív” és „robosztus” Kray azonban ekkor csalódottságát fejezte ki, hogy nyugdíjkérelmét Bécs elutasította: Kray 1799. március 20-án Padovából a következőket írta Sándor öccsének: „Reményem a nyugalomra nem tartott sokáig (…) Thugut báró utasítására és Őfelsége határozott kívánságára el kell, hogy álljak méltatlan kívánságomtól és tovább kell szolgálnom (…).
A Haditanács is ilyen értelmű határozatot hozott. Hogy tetszik neked legkedvesebb öcsém, ez a
mostani komédia, amiben részt kell, hogy vegyek?” Az altábornagy csalódottságát enyhítendő,
Jenisch és Ludwig Türckheim udvari tanácsosok is magánlevélben fordultak hozzá és kilátásba
helyezték, hogy jutalma a hadjárat végén egy ezred lesz.324
Kray és a császári hadsereg szerencséjére, az Armée d’Italie sem volt már ugyanaz az erő,
mely 1796/97-ben Bonaparte tábornok parancsnoksága alatt a hadjárat minden csatáját megnyerte. Louis Schérer hadosztálytábornok, miután március 21-én átvette e hadsereg parancsnokságát, a Direktórium utasítását követve, még az oroszok beérkezése előtt megelőző csapást
kívánt mérni az itáliai cs. kir. erőkre. Feladatát saját katonái is nehezítették, mivel hadseregét
az egykori rajnai és moselli seregből állították össze, és beosztottjai jobban tisztelték egykori
győzedelmes vezérüket, Moreau tábornokot – akit ekkor hadtestparancsnokként alárendelték
Schérernek – mint a közutálatnak örvendő főparancsnokot, akit csak egy korrupt svájci zsoldosnak tartottak. Schérer, nagyjából az osztrák összpontosítással egy időben, az Oglio folyó
vonalán vonta össze mintegy 50 ezer fős seregét. Katonáinak már félhavi zsolddal tartozott a
francia hadvezetés, így Schérer kárpótlás gyanánt kilátásba helyezte, hogy Verona városát a
győzelem után kedvükre kirabolhatják.325
A franciák lassúsága így elegendő időt adott Kraynak a felkészülésre, akinek szintén mintegy 50 ezer fő állt rendelkezésére és további 15 ezer – az Ott- és a Zoph-hadosztályok kötelékében – felvonulóban volt a frontra. Március 25-ére a közvetlenül rendelkezésére álló öt hadosztály közül a balszárnyon Friedrich Gottesheim vezérőrnagy megerősített dandárja (7800 fővel)
a pastrengói elsáncolt tábort326 szállta meg, míg Kaim- és Hohenzollern-hadosztályok (összesen
20 ezer fővel) a jobbszárnyon, Veronánál álltak. A Fröhlich- és Mercandin-hadosztályok (szintén
20 ezer fővel) egy lépcsővel hátrébb, Bevilaquanál, a tartalékban álló Klenau-hadosztály (4500
fővel) először Polesinénál foglalt állást, majd Kray ezt is előretolta az Etsch vonalára, hogy az el322 A különítménybe három-három magyarországi kiegészítésű zászlóaljat jelöltek ki az Alvinczi- és Esterházyezredekből.
323 Idézi: Duffy 1999, 46.
324 Kray levele Sándor öccsének, Just, 248.
325 Kaim altábornagy jelentése Kraynak. a március 26-i veronai csatáról. (dátum, hely nélkül). KA AFA 1799-395. Karton Nr. 1197.
326 Kray március elején 14 redout-val és négy flesche-vel látta el a pastrengói sáncrendszert, mely mintegy 6000
lépés széles volt. Balszárnya az Etsch meredek partjára támaszkodott, míg a jobbszárnya a Tion folyócskára.
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lenséget, ha Legnago ellen akar támadni, oldalba kapja. Kray, aki egyelőre Bevilaquaban ütötte
fel főhadiszállását, meglátása szerint az ellenség Verona ellen vonta össze erőit. Terve szerint a
város ellen előrenyomuló ellenséget a Fröhlich- és Mercandin-hadosztályok Legnagón keresztül oldalba támadták volna. Az arcvonal déli szektorában létrehozott koncentráció viszont magában hordozta azt a veszélyt is, hogy az ellenség a Verona térségében elért sikert kihasználva
megveti a lábát az Etsch balpartján és elvágja az osztrákokat Tiroltól, vagy Verona ellen fordul
és Kray hátába kerül.

VI. 2. A Verona környéki csaták
Kray azonban úgy döntött, hogy nem marad passzív és március 27-én megelőző csapást
mér Schérerre. Erről a szándékáról tájékoztatta is a Haditanácsot, azonban az ellenség időközben átvette a kezdeményezést.327 1799. március 24–25-én a francia csapatok átkeltek a Minció
folyón. A háború megkezdődött Itáliában is. Kray altábornagy katonai pályafutásának legnehezebb feladata elé nézett, hiszen még soha nem parancsnokolt ekkora erőknek. A március 26-i
nap végül három egymástól független ütközetbe torkollott az Etsch mentén: az erőviszonyoktól
függően a franciák kerekedtek felül Pastrengónál, míg Veronánál döntetlenül mérkőztek a felek,
végül pedig a déli szektorban Kray a császári főerők élén nagy győzelmet aratott Montrichard
egyetlen hadosztálya felett.
A Direktórium utasítására Schérer az utolsó pillanatban kénytelen volt egy hadosztályt
Toszkánába küldeni, tovább gyöngítve ezzel rendelkezésre álló erőit. Mindazonáltal a franciák
jelentős koncentrációt tudtak létrehozni északi szárnyukon Gottesheim pastrengói táborával
és Kaim veronai csoportosításával szemben. A francia tervek szerint miután birtokukba került a pastrengói állás és megvetik lábukat az Etschen túl, Schérer és vezérkara majd eldönti,
hogy Tirol vagy Verona irányába folytassák a hadműveleteket. Ez a határozatlanság francia
szempontból később ugyancsak megbosszulta magát. A hadműveletek a fegyverszünet formális felmondása nélkül március 26-án hajnali három órakor kezdődtek ezen az arcvonalszakaszon. Moreau tábornok három hadosztály (a Grenier-, Delmas- és Serrurier-hadosztály) élén
megtámadta a cs. kir. sáncrendszert. A sáncokban hétórás elkeseredett ütközet után végül felülkerekedtek a franciák, mivel túlerejük révén Moreau meg tudta kerülni az állás balszárnyát.
Gottesheim kénytelen volt óriási veszteségeket elszenvedve visszavonulni. Osztrák szempontból
az volt a pastrengói ütközet legbalszerencsésebb következménye, hogy egy Etsch-híd sértetlenül a franciák kezére került és a császári főerőket is sikerült időlegesen elvágni a tiroli utaktól.
Érthetetlen módon azonban Moreau és Schérer nem használta ki ezt a nyereséget és mindössze
két zászlóaljat és némi lovasságot állomásoztatott a túlparton, igaz a három francia hadosztály
is kimerült a nyolcórás harcban.
Schérer mindeközben, ugyanezen a napon két hadosztály élén, Veronához igyekezett szegezni a cs. kir. főerőket, míg a déli, vagy jobbszárnyon a Montrichard-hadosztály feladata volt
Michael Fröhlich vezérőrnagy és Mercandin erőinek lekötése. A március 26-i veronai ütközet
gyakorlatilag döntetlen eredménnyel zárult a Hatry- és Victor- illetve a Kaim- és Hohenzollernhadosztályok között. A császári erők részben a város előtt egy nagyjából félóra járásnyi távolságra húzódó félkörben, részben magában Veronában várták az ellenséges támadást. Schérer
személyes irányításával a franciák hajnalban koncentrált módon megtámadták a császári ál327 Elképzelhető az is, hogy Kray főszállásmestere, Chasteler márki kezdeményezte a támadás megindítását és
a kezdeményezés átvételét. A Chasteler által preferált hadviselési mód meglehetősen agresszív volt, amint
azt a későbbiekben látni fogjuk.
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lásokat Santa Lucia és Santa Massimo térségében. Az előbbi településnél a Lipthay-dandár kétségbeesett küzdelmet vívott a Victor-hadosztállyal. Maga Lipthay Antal altábornagy is halálosan megsebesült. Schérer kezdeti sikere után, mely Santa Lucia elfoglalásában csúcsosodott ki,
Kaim bevetette tartalékát a Hohenzollern-hadosztályt, mely kitört a városból és kiszorította az
ellenséget Santa Luciából. Az ütközet kora hajnaltól este 10 óráig tombolt, míg végül Schérer
visszatért az ütközet előtti állásaiba. A március 26-i veronai ütközetben a cs. kir. hadsereg vesztesége 2600 halottra, sebesültre és eltűntre rúgott. A francia veszteség nagyságrendje hasonló
volt. Az ütközet után a felek 12 órás fegyverszünetet kötöttek a holtak eltemetésére. „A parancsnokságom alatt álló csapatok csodálatos hősiességgel küzdöttek, az ellenség pedig… 18 órán
keresztül tűrte a puskatüzet.” – írta jelentésében a veronai ütközetről Kaim altábornagy, aki
maga is megsebesült.328
A déli szektorban a Montrichard-hadosztály támadását reggel hat órától a legnagói erőd
akasztotta meg mindössze három zászlóaljnyi helyőrségével és heves tüzérségi tűzzel. Délután
öt órakor azonban megjelentek a csatatéren Kray személyes vezetésével a Fröhlich- és Mercandinhadosztályok, miután kényelmesen végrehajtották a „lefőzést” és pihentek néhány órát, mivel
előző nap erőltetett menetben foglalták el állásaikat. Az első lépcsőben támadó Fröhlich hadosztályával szemben Montrichard egészen az éjszakába nyúlóan kitartott, de végül kénytelen
volt Isola della Scala felé visszavonulni. Kray becslése szerint a franciák 2000 főt vesztettek
halottakban és sebesültekben és 600 foglyot, 12 löveget és 32 lőszeres kocsit hagytak a császáriak kezén. A cs. kir. katonák különösen kíméletlenül bántak a Dombrowsky-féle lengyel légió
tagjaival, akik szinte kivétel nélkül osztrák dezertőrök voltak. Számukra nem volt kegyelem. A
császári összes veszteség mindössze 700 főre rúgott Legnago körüli harcokban. Kray számára
nyitva állt az út nyugatnak Mantova felé vagy esetleg északnak Magnano és Villafranca irányába, vagyis egyenesen Schérer hátába. Az altábornagy azonban rögtön kénytelen volt felhagyni
az ellenség üldözésével, amikor hírét vette a Verona elleni támadásnak és a pastrengói állás és a
két Etsch-híd elvesztésének. Kray felismerte a fenyegető veszélyt és még az éjjel erőltetett menetben Verona felé vette az irányt. Arcolénél és Legnagónál mindössze néhány zászlóaljat hagyott
hátra, hogy szárnyait fedezze.329
A támadás első napjának a franciák részben elérték céljukat. Bár Veronát nem sikerült elfoglalniuk, megvetették lábukat az Etsch túlpartján. Kray döntése hibásnak bizonyult a tekintetben, hogy két hadosztályt hagyott a déli szektorban, bár tudta, hogy a francia főcsapás Verona
térségében várható. Schérer és Moreau passzivitása azonban kezére játszott, mivel a franciák
nem tudták kihasználni helyzeti előnyüket. Kray így képes volt gyorsan kijavítani hibáját és
átcsoportosítani erőit Verona térségébe. Ezáltal viszont le kellett tennie arról a tervéről, hogy
az Etsch jobbpartján Schérer hátát és szárnyait veszélyeztesse. A teljesen intakt Mercandinhadosztállyal 26-án éjszaka visszatért a balpartra, és hajnalban megérkezett Verona térségébe.
Másnap, 27-én a Fröhlich-hadosztály is megérkezett a városba. A császári fősereg koncentrációja ezáltal megtörtént. Kray haladéktalanul megparancsolta a St. Julien-csoportosításnak, hogy
sürgősen térjen vissza Bozenből Itáliába és működjön közbe az Etsch balpartjára átkelt ellenséges erők kiszorításában. Károly főhercegnek írt levelében Kray a jobbszárnyán elszenvedett
„kellemetlenségeket” jórészt e hat zászlóalj Bellegarde által indítványozott elvezénylésében látta.330 Ezzel a meglátásával Kray valószínűleg „jó pontokat” szerzett Károlynál, mivel a főherceg
körömszakadtáig ellenezte a tiroli hadsereg létrehozásának tervét.
328 Kaim keltezetlen jelentése: KA AFA 1799-3-95. Karton Nr. 1197.
329 Kray hadinaplója. Kriegs-Journal
330 Kray levele Károlynak, Verona, március 28. E levelében gratulált Kray a főherceg stockachi győzelméhez is.
KA AFA 1799-3-110. Karton Nr. 1197.

98

VI. Kray mint Retter Italiens. Egy karrier váratlan felívelése

Kray 28-án jelezte a Haditanácsnak, hogy előző nap megérkezett Veronába. A pastrengói
állást és egy hidat továbbra is az ellenség kezén talált. A két hajóhídból egyet sikerült csak felrobbantani, a másikat az ellenség birtokolja, és két ellenséges zászlóalj tartózkodik az Etsch
balpartján. A tiroli műutat így elfoglalta az ellenség, de Kray tervei szerint, másnap Elsnitz tábornok egy három zászlóaljból és egy svadron könnyűlovasból álló harccsoporttal kiveri őket
onnan, mert a franciák még nem rendelkeznek hídfősáncokkal. Utána a hidat el kell pusztítani. Kray tudósítása szerint a Zoph-hadosztály nagyrésze is megérkezik másnap Verona térségébe.331
A tervezett támadás napján, március 29-én, azonban ahogy az osztrák katonai folyóirat kritikusan fogalmaz: „egyedül aznap annyi hiba és félreértés történt, hogy a csapatokat nem tudták összevonni és a támadás elmaradt.”332
Másnap azonban maga Schérer sietett Kray segítségére. Tirolból rossz hírek érkeztek a
francia főhadiszállásra, mivel Bellegarde ellentámadása miatt a franciák kénytelenek voltak kiüríteni a tartományt. Több napos hezitálás után, a március 29-i haditanácson végül az a döntés
született, hogy a franciák megkísérlik Verona és Legnago között áttörni a frontot ezért a centrumban Veronával szemben, Isola della Scalánál vonta össze főerőit. Az Etsch völgyében mindössze a Jean Filibert Sérurier tábornok parancsnoksága alatt álló 6000 fős hadosztály marad,
mely másnap átkelt a balpartra. Elszigetelt helyzete ellenére Sérurier március 30-án délelőtt 10
órakor felvonult Veronától északra Paronával szemben a császári állások ellen miután elűzte a
francia hídfőt megfigyelő cs. kir. előőrsöket. Egy különítményt a franciák a városka megkerülésére is kiküldtek. Kray helyzetfelismerését dicséri, hogy azonnal megtámadta Sérurier-t mivel
látta, hogy a többi francia hadosztály még nem tud neki segítséget nyújtani az Etsch túlpartjáról. Veronából kibontakozva Kray először a teljes Fröhlich-hadosztállyal (hét zászlóaljjal és négy
svadronnal), majd további 14 zászlóaljjal és négy svadronnal indított ellentámadást, melyet három oszlopban hajtottak végre. Az első az Etsch mentén, a második a tiroli műúton, a harmadik
a hegyek lábánál nyomult Sérurier ellen. A császári ellentámadás olyan heves volt, hogy rövid
harc után a franciák a hídig szorultak vissza, ahol 12 löveget állítottak fel a félkész hídfősáncba.
Ezt a pontot azonban a heves kartácstűz ellenére a Weber és Fiquelmont gránátos zászlóaljak
szuronyt szegezve, „menetből” elfoglalták. A franciák ezzel az elkapkodott támadással percek
alatt elvesztették a nagy véráldozattal március 26-án megszerzett hídfőt, pusztán csak arra maradt idejük, hogy a hajóhíd deszkáit felszedjék, és a köteleket elvágják. Így azonban a támadás
előtt a császáriak oldalába kiküldött megkerülő különítmény nem tudott elmenekülni. A cs.
kir. csapatok a következő napokban sorra fogták el a hegyekben bujkáló franciákat, így több
mint 1100 foglyot ejtettek alig 400 fős saját veszteség mellett.333 Sérurier ezután Peschiera felé
vonult vissza hadosztálya maradékával, majd miután az erődben néhány zászlóaljat őrségként
visszahagyott, parancsot kapott Schérertől a fősereggel való egyesülésre.
A francia hídfő felszámolása után az út Tirolba ismét nyitva állt. Az innen Itáliába visszavezényelt St. Julien később parancsot kapott Kraytól, hogy dandárjával vonuljon fel Peschierával
szemben és vegye blokád alá a Garda-tó partján, a Mincio torkolatában fekvő erődöt.
331 Kray március 28-i jelentése a Haditanácsnak. KA AFA 1799-3-110a. Karton Nr. 1197.
332 Stutterheim, I/3 13.
333 Kray szerint a franciák azzal is elő kívánták segíteni a 30-i vállalkozás sikerét, hogy 29-én délben Victor
tábornok fegyverszüneti ajánlatott tett a császári hadvezetésnek a 26-i csatákban elesettek holttesteinek
összeszedésére. Kray beleegyezett ebbe, de a franciák már két órával a fegyverszünet lejárta előtt, délelőtt
10-kor támadásba lendültek. KA AFA 1799-3-116 Karton Nr. 1197. Kray jelentése a március 30-i veronai ütközetről. KA AFA 1799-3-116 Karton Nr. 1197. ill. Stutterheim I/3 14-15. Ez utóbbi szerint az Etsch-hidat nem
felszedték, hanem leszakadt a tolongás miatt és számos francia a folyóban lelte halálát.
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Schérer április elsejére mind a hat hadosztályát egy szűk arcvonalon koncentrálta Veronától
délre. Főereje, három hadosztállyal az Etsch folyóhoz közel, Albaredóval szemben állt, míg
Moreau Buttapietránál a Hatry- és Montrichard-hadosztályokkal fedezte a hadsereg balszárnyát
Kray veronai főerőivel szemben. Egy francia hadosztály Legnagóval szemben alkotta Schérer
jobbszárnyát. Kray miután értesült a franciák mozgásairól a Huff-sorgyalogezred három zászlóalját Albaredonál visszahagyva, teljes seregével Veronánál átkelt az Etschen. A Hohenzollernhadosztályt Kray a balszárnyán a Garda-tó felé Sonna térségébe küldte, míg a Zoph-, Kaim- és
Mercandin-hadosztályokat április 2-án a Verona előtti táborba vonta össze jobbszárnyán Santa
Luciara, balszárnyán Tombára támaszkodva. A két hadsereg közvetlen közelről nézett egymással farkasszemet, és számos kisebb összecsapás történt a felderítő különítmények és őrjáratok
között. Fulda őrnagy, az 5. huszárezred három svadronjával ezekben a napokban rajtaütött egy
francia különítményen Villafranca városkában és több mint 500 hadifoglyot ejtett, továbbá két
löveget és kilenc lőszereskocsit zsákmányolt. A huszárok elfogták Schérer egyik parancsát is,
melyben a francia főparancsnok utasítja a peschierai helyőrséget, hogy sürgősen szállítassák át a
pontonokat a fősereghez. Kray így valószínűsítette, hogy Schérer ismét megkísérli a partváltást
– ezúttal Veronától délre. A császáriak előtt így felvillant az a lehetőség, hogy elvágják Schérert
Mantovától és a Mincióba szorítsák.334 Érdekes módon a franciák (pontosabban Moreau) is birtokába kerültek Kray tervének.335 A francia hadvezetés ebből az értesülésből kiindulva megkísérelte elvágni az ellenséges balszárny ellen felvonuló császári főerőket Veronától. Mindkét hadsereg tehát arra törekedett, hogy elvágja a másikat bázisaitól. Schérer azonban habozott tervének
végrehajtásában. Ebben valószínűleg közrejátszott az is, hogy a napok óta szakadó eső, a rossz
minőségű utak és a megduzzadt Etsch jelentősen megnehezítette az átkelést a folyón.
Végül Kray határozta el magát hamarabb a támadásra. Ezt előkészítendő, április 3-án táborkarának tisztjeit kisebb különítmények élén kiküldte, hogy felderítsék a franciák állásait és közelebb rendelte a fősereghez a Hohenzollern-hadosztályt. A császári hadvezetés szándékai szerint
másnap a cs. kir. itáliai hadsereg négy oszlopban megtámadja a Magnanónál, Buttapietránál
és Dossobuonónál felderített francia főerőket. Az első oszlop, Mercandin tábornok parancsnoksága alatt az ellenség jobbszárnyát, a másodiknak Magnano térségében a centrumot kellett
támadnia, Kaim altábornagy parancsnoksága alatt. A harmadik oszlopnak (Zoph-hadosztály)
Dossobuono és Castel d’Azzano térségében kellett megtámadnia a francia balszárnyat. A negyedik oszlop, a Fröhlich-hadosztály tartalékul szolgált a támadáshoz. Fröhlichnek a második oszlopot kellett követnie, mivel a döntés Magnano térségében volt várható.
A szélső balszárnyon a Hohenzollern-hadosztálynak a Tartaro folyócska vonalára kellett
előrenyomulni, majd Villafrancát birtokba venni, ezután Povigliano – Isola Alta térségében tüntetni és egyúttal a mantovai utat szemmel tartania. Kray és táborkara nem számolta ezt a hadosztályt a támadó oszlopok közé, azonban a csata eseményei megcáfolták ezt a vélekedést.
Kray és táborkara április 3-án este végül úgy döntött, hogy mivel a felderítéssel és támadási
parancsnok kiadásával kicsúsztak az időből, a támadást egy nappal, április 5-én reggelre eltolják. Az Etsch vonalán Szénássy ezredes parancsnoksága alatt a veronai garnizonból négy zászlóaljnak, illetve tőle délre Albaredónál Schustek ezredesnek kellett egy kisebb különítménnyel
és némi tüzérséggel az ellenség jobbszárnyát és hátát nyugtalanítaniuk.
A francia hadvezetésnek feltűnt az élénk ellenséges felderítő tevékenység. Schérer ezért úgy
határozott, hogy nem várja meg a császáriak támadását, hanem elébe megy az eseményeknek
és ő is mozgásba hozza hadseregét. A francia hadosztályok, melyek az Etsch vonalára vonultak
334 Stutterheim, I/4 16.
335 Thiers, V. 315. Jomini szerint Moreau viszont csak kikövetkeztette Kray támadó szándékait az április 3-i császári felderítéséből. Jomini, 1822. 180-181.
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fel, ismét Verona felé fordultak. Victor és Grenier hadosztályai a legrövidebb úton, a folyóval
párhuzamosan a francia jobbszárnyat alkotva San Giovanni felé nyomultak előre, míg, Moreau
a Hatry- és Montrichard-hadosztállyal a centrumban Somma Campagna és Sonna irányába operált. A balszárnyon Séruriernek Villafranca felé kellett előrenyomulnia. A közelgő magnanói
csata, mely Itália sorsát volt hivatva eldönteni, április 5-én zajlott le nagyjából egyenlő erők között. Kray 38 ezer gyalogost és 4800 lovast volt képes felvonultatni, míg Schérer összesen 41
ezer fő felett parancsnokolt.336 A magnanói csata helyszíne a számtalan vízmosás, csatorna, szőlőskert, falakkal körülvett tanya és falucska miatt rendkívül nehezen volt járható, ráadásul a heves esőzések miatt a menetoszlopok csak a szárazulatokon mozoghattak, melyek szigetekként
emelkedtek ki a vízből és a csapatok szétbontakozása is óriási nehézségekbe ütközött.
Április 5-én kora reggel mindkét hadsereg mozgásba lendült. A császári oszlopok hajnali
öt órakor indultak útnak. Hamarosan, délelőtt 10 óra tájékán heves találkozóharc alakult ki
az egymással szemben mozgó francia és császári oszlopok között. Mind Schérer, mind Kray a
vártnál hamarabb ütközött ellenállásba.
A császári balszárnyon a túl gyorsan előrenyomuló és meglehetősen elszigetelt helyzetbe kerülő Mercandin-oszlop hamarosan nehéz helyzetbe került. Az Etschel párhuzamosan felvonuló
Victor és Grenier oldalról és szemből egyaránt fenyegette. Két császári ezredet a Wartenslebenés a Preis-regimentet valósággal elsöpört az ellenséges áradat, Mercandin tábornok halálosan
megsebesült, mikor rendezni próbálta felbomló oszlopát. Az ellenség megállíthatatlannak tűnően nyomult Verona felé. 337
Kray, aki személyesen a tartalék császári oszlopnál tartózkodott,338 érzékelve a balszárnya
válságát azonnali ellenintézkedéseket tett. Utasítására a Szénássy-különítmény két sorgyalogezrede és a 7. huszárezred fedezte Kaim és Mercandin visszavonulását. Weyrother alezredes a
táborkarból a tartalék Fröhlich-hadosztályhoz sietett és a Nádasdy-, Reisky-, és Thurn-ezredek,
illetve a Lobkowitz-könnyűlovasok arcvonalát balra fordította, így ezek a meglehetősen felbomlott rendben előrenyomuló Victor és Grenier oldalába tudtak kerülni. Kray a tüzérségi tartalékból két üteget előrehozatott, melyek rögtön elkezdték pásztázni az ellenséges oszlopokat. A
hadiszerencse pillanatok alatt megfordult és osztrákok mellé állt. A 7. huszárezred segítségével
mindeközben tisztjeik Tombánál rendezték a Preis- és Wartensleben-ezredeket, melyek ismét
előrenyomultak, így a franciák immáron három oldalról kerültek nyomás alá. A rend teljesen
felbomlott, az ellenséges katonák fegyverüket eldobálva pánikba esve özönlöttek vissza. A császáriak percek alatt 3000 foglyot ejtettek, illetve hét zászlót és nyolc löveget zsákmányoltak. A
francia veszteségek még nagyobbak is lehettek volna, ha néhány zászlóaljuk nem fejt ki hősies
ellenállást San Giovanni falucskában. A település elleni támadást maga Chasteler márki vezette.
Mire a császáriak végre elfoglalták ezt, Victor és Grenier biztonságba tudták helyezni hadosztályuk roncsait.
Ezekkel az eseményekkel párhuzamosan a csatatér többi szektorában is fellángoltak a harcok. A centrumban, Magnano térségében Kaim altábornagy vezette második oszlop a Delmashadosztállyal került szemben. Mivel erőik nagyjából hasonlóak voltak mindkét parancsnok
megelégedett azzal, hogy csapataik sakkban tartják egymást.
336 Stutterheim, I/4. 19. Jomini a csatában bevetett császáriak létszámát 46 ezer főben adja meg, mivel hozzászámolja Kray erőihez a Szénássy- és a Schustek-különítményt is. (Jomini 1822, 184.)
337 Kray április 20-án Melasnak írt levelében Chastelert hibáztatta Mercandin kudarcáért, mivel főszállásmestere,
aki ekkor Mercandin oszlopánál tartózkodott, az altábornagyot egy elhamarkodott támadásra kényszerítette bele. Kray kijelentette, hogy ha ő maradt volna a főparancsnok, kezdeményezi Bécsben Chasteler leváltását. (Hüffer 1904, 290.)
338 Kriegs-Journal.
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Jacques Maurice Hatry és Montrichard hadosztályai (Moreau közvetlen parancsnoksága
alatt) Magnano melletti falucskánál, Scudo d’ Orlandónál találkoztak Zoph altábornagy oszlopával. A kedvező terepet kihasználva Zoph órákon keresztül dacolt a francia nyomással, ám végül
kénytelen volt Scudo d’ Orlandót kiüríteni. A Klebeck-ezred egyetlen zászlóalja dacolt már csak az
ellenséggel. Zách Antal táborkari ezredes személyes vezetésével ez az alakulat kivetette a franciákat a faluból, időt nyerve a főparancsnoknak, hogy a centrumból erősítést küldjön ebbe a szektorba. A tartalék hadosztályból Hohenzollern St. Julien vezérőrnagy dandárját küldte Alpo falu viszszavételére, hogy Moreau balszárnyát veszélyeztesse. Kray maga hamarosan egy sorezredi és egy
gránátos zászlóaljat, továbbá fél svadron könnyűlovast küldött a centrumból Zoph segítségére.
Hannibal Sommariva ezredes vezetésével az ellenlökés sikeres volt, és a franciák 500 hadifogoly
hátrahagyásával visszahúzódtak. Moreau azonban nem adta fel, mivel Hatry hadosztálya alig egy
órányira járt Veronától. Hohenzollern kénytelen volt teljes hadtestével a centrum felé húzódni, nehogy Moreau éket verjen a harmadik oszlop és közé. A császáriak ezért kiürítették Villafrancát.
A szélső balszárnyon Hohenzollern és Sérurier között szintén heves harcok folytak, melyek
inkább a franciáknak kedveztek, de ezek az események nem gyakoroltak különösebb hatást a
csata alakulására. Hohenzollern parancsára Gottesheim vezérőrnagy dandárja ugyan birtokba vette Villafrancát, illetve Johann Döller vezérőrnagy két zászlóaljjal megszállta a megáradt
Tartaro folyó gátját, de Sérurier sikeresen kivetette innen a császári erőket, illetve a centrum
támogatására Hohenzollern kénytelen volt kiüríteni Villafrancát is.339 Moreau és Schérer balsikere révén azonban Sérurier is kénytelen volt másnap Goito felé visszavonulni.
A francia jobbszárnyon Victor és Grenier előbb Raldonnál kísérelte megvetni a lábát, de
a császáriak fokozták a nyomást és a franciák számos foglyot, löveget és lőszereskocsit hátrahagyva, az éjszaka folyamán egészen Isola della Scaláig kellett visszavonulnia. Schérer 5-én este
kiadta a visszavonulási parancsot a Delmas-hadosztálynak és Moreau hadosztályainak is, melyeknek a Tartaro mögött kellett állást foglalniuk.
Az 1799. évi itáliai hadjárat első szakasza, a Verona környéki összecsapás-sorozat Kray
magnanói győzelmével lezárult. A császáriak lassan követték a visszavonuló franciákat, melyek
óriási veszteséget voltak kénytelenek elkönyvelni: 8000 halottjuk és sebesültjük maradt a csatatéren, illetve mintegy 4500 fő esett hadifogságba, köztük 104 tiszt. Az arcvonal mögötti falvak,
zsúfolva holtakkal, haldoklókkal, sebesültekkel és szökevényekkel infernális képet mutattak. A
szakadó esőben végrehajtott visszavonulás végképp felőrölte az egykor dicsőséges Armée d’Italie
morálját.
A császáriak szintén jelentős veszteségeket szenvedtek: Kray 780 halott, 3000 sebesült és
1900 fogoly elvesztését jelentette. Jellemző az összecsapás hevességére, hogy három császári tábornok is súlyosan megsebesült: Mercandin altábornagy és Kovacsevics János vezérőrnagy bele
is haltak sérüléseibe.
Azonkívül, hogy a Mincióhoz küldött egy kisebb különítményt, Kray Villafrancánál vonta
össze hadosztályait. Április 14-ig, Melas és Szuvorov beérkezéséig, az itáliai cs. kir. főerők pasz339 A Tartaro gátjánál került sor a csata egyik bizarr epizódjára. Döller a gát és az Isola Alta-i híd közé telepített
két magyar gyalogzászlóaljat a Gyulai-ezredből és két löveggel, míg a 4. bánáti határőr-zászlóaljat Vigasio
falu ellen az előrenyomuló Sérurier hátába és oldalába küldte. Újházy, táborkari őrnagy mindeközben a
Karaczay-svalizsérekkel rajtaütött egy gyanútlanul előrenyomuló francia oszlopon, melyet teljesen szétugrasztott és hat löveget és lőszereskocsikat zsákmányolt. A lövegek és kocsik elszállítása és a svalizsérek
visszahúzódása láttán a gát mögött álló magyar gyalogság soraiban váratlanul pánik tört ki. Újházy hiába próbálta rendezni a magyar gyalogságot nem tudta megakadályozni a két zászlóalj teljes felbomlását és
pánikszerű menekülését. Eközben Újházy őrnagy halálos sebet kapott a franciák pedig azonnal birtokba
vették a gátat és a hidat. Az így elszigetelődött bánáti határőr-zászlóalj ezért szinte teljesen megsemmisült.
(Stutterheim, I/4. 25.)
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szívak maradtak, mindössze a könnyűcsapatok hajtottak végre némi üldözést, de ezek is inkább
csak megfigyelték a franciák visszavonulását. A cs. kir. itáliai sereg április 9-én a Mincio partján, a valeggioi magaslaton vonult táborba.340
Christopher Duffy brit hadtörténész a következőképp méltatja Kray Pál érdemeit a Verona
környéki csatákban: „a Biblia említi valahol azokat az embereket, akik vetnek, hogy mások
arathassanak, és e mondás nagyon jól illik Krayra. Sikerét egyedül magára számítva kellett
kivívnia… felfogta a váratlan francia támadást és jóllehet csak egy átmeneti főparancsnok hatáskörével rendelkezett, megtörte az ellenség kohézióját és a hadjárat első hetének végére 10
ezer fős veszteséggel űzte vissza támadóját.” Duffy kiemeli: Kray sikerei révén Szuvorov és
Melas roppant kedvező helyzetből indulhatott neki Itália visszafoglalásának, hiszen: „...a háború olyan, mint az üzlet: az előbbiben az első csatát megnyerni, míg az utóbbiban az első milliót
megszerezni a legnehezebb.”341 Henri Jomini szintén dicsérő szavakkal szólt Kray hadvezéri teljesítményéről, bár egyúttal kritikával illeti a császári hadvezetést, hogy a csata hevében letett
eredeti szándékáról és nem koncentrálta jobban erőit a francia balszárnnyal szemben. Jomini
szerint ha Kray engedte volna Grenier-t és Victort egészen a veronai glacis-ig előrenyomulni, akkor a francia centrumot könnyedén áttörhette volna.342
Láthattuk, hogy Kray altábornagynak a hadjárat elején számos nehézséggel kellett szembenéznie, hiszen nem ismerte beosztott tábornokait, ahogy a bonyolult itáliai terepet sem.
Ideiglenes főparancsnokként kellett helytállnia, úgy, hogy kezdetben semmilyen haditerv vagy
központi elképzelés nem volt a kezében. Mindezek ellenére az altábornagy karrierjének legnagyobb taktikai teljesítményét fejtette ki ezekben a napokban. Gondos előkészületei és a csapatok jó felállítása, továbbá az ellenség hibái együttesen meghozták gyümölcsüket. A magnanói
csata során Kray és táborkari tisztjei mindig jókor voltak jó helyen, míg Schérer vezetési teljesítményét és a francia felvonulási tervet, mely túlságosan széthúzta az egyes hadosztályok közötti távolságot, később többen kemény kritikával illették. Természetesen – ahogy a történelem
minden sikeres hadműveletében és nagy katonai teljesítményben – ebben is találhatunk szép
számmal hibákat. A kulcsfontosságú pastrengói állást az osztrákok a támadás első napján elvesztették, és amint láthattuk, a visszafoglalására indított hadműveletet el kellett halsztani a
vezérkari munka alacsony színvonala miatt. A magnanói csata előtt Kray és táborkara szintén
kifutott az időből, igaz ez a késedelem inkább a császáriak kezére játszott, mert a francia oszlopokat a császári támadás mozgásban érte és nem stabil védelemben. Amikor tehát Kray megingott Schérer rögtön a segítségére sietett valami kapitális hiba elkövetésével, vagy egyszerűen a
hadiszerencse pártolt mellé.
Krayt az igazi kritikák nem is a Verona környéki csaták során kifejtett teljesítményéért
érték, hanem a Magnano utáni passzivitásáért. 1799 áprilisában, a főparancsnokság átvétele
után Szuvorov tábornagy ezeket a hadműveleteket nézegette egy osztrák térképen, majd Pjotr
Bagration hercegnek és Chastelernek értékelte Schérer és Kray teljesítményét. Előbbit Szuvorov
egy „kisiskolással” hasonlította össze, aki „gyáva és középszerű módon” vezette a biztos pusztulásba csapatait. „Kray barátom viszont fogadja gratulációmat! – folytatta Szuvorov – Úgy manőverezett mint egy hős, rávetette magát az ellenség balszárnyára, áttörte azt, majd pánikba
ejtette és folyamatosan űzte lovassággal és ágyútűzzel. De ekkor egy gonosz szellem a fülébe
súgta: »Gondolj az utánpótlásra«, és az üldözés véget ért.” A jeles orosz hadvezér tehát azt kérte
számon Krayon, amit általában gyakran vetettek mások is az osztrák hadvezetés szemére: lassúságot és túlzott ragaszkodást az ellátási vonalakhoz.
340 Kriegs-Journal.
341 Duffy 1999, 47.
342 Jomini, 1822. 195.
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A „hivatalos” osztrák katonai folyóirat, a Militärische Zeitschrift, mely a korábbiakban keményen elmarasztalta Krayt, ebben a vádpontban védelmébe vette. „Többen hajlanak rá, hogy
kárhoztassák Kray tábornokot, hogy győzelemét nem használta ki jobban; anélkül, hogy őt
mentegetni akarnánk, szükségesnek tartjuk felhívni az olvasó figyelmét arra a tényre, hogy
Kray nem volt a hadsereg főparancsnoka, bár az ellenséget bátor férfiként megtámadta, továbbá igazi hadvezérként cselekedve meg kívánta előzni az ő csapását. Szuvorov és Melas érkezése
bármelyik nap bekövetkezhetett, így nem akart az általuk tervezett további hadműveleteknek
elébe vágni, mivel elképzeléseiket sem ismerte, és parancsokat sem kapott felsőbb helyekről.”343
Kray Melas lovassági tábornok április 10-én érkezett meg a valeggioi táborba, majd Kray
végre április 12-én a villafrancai főhadiszálláson hivatalosan is átadhatta a főparancsnokságot
az itáliai hadsereg felett. Kraynak minden oka megvolt a büszkeségre és úgy érezte, hogy a sors
elégtételt adott számára az előző év keserű csalódásai és megaláztatásaiért. „Az Úr kegyes volt
hozzám és úgy hiszem, hogy mint szánalomra méltó ideiglenes parancsnok nem okoztam csalódást, sőt kitűntem. Kíváncsi vagyok, hogy Bécsben mit szólnak majd ehhez. Remélem, sikereim
csendre intik és megszégyenítik ellenségeimet, akik eddig gonoszul bántak velem… Nagy elégtételt éreztem, hogy a parancsnokságom időszakát ilyen dicsőséges módon zárhattam le. Ezáltal
megmentettem a szerencsétlen itáliai hadsereg becsületét is. ”344

VI. 3. Mantova visszafoglalása
A kortársaiban hol egy zseniális hadvezér, hol egy futóbolond benyomását keltő Szuvorov
herceg 20 ezer orosz katonája élén április 14-én vonult be Veronába. Vukassovich József báró,
altábornagy seregteste Tirolból (mintegy 9000 fővel) úton volt Szuvorov és Melas megerősítésére. Mindösszesen tehát a szövetségeseknek 71 ezer fő állt rendelkezésére Itália visszafoglalására. Igaz, ezen erők jó része a Garda-tó és az Adda folyó közötti tengelyen volt szétszórva. A
harcias vérmérsékletű Szuvorov égett a vágytól, hogy minél hamarabb rávesse magát a franciákra. Utóbbiak helyzete egyenesen kétségbeejtő volt: Schérernek mintegy 7500 fővel meg kellett erősítenie Mantova és Peschiera helyőrségét, így erői alig 25 ezer főre olvadtak. Ráadásul
Vukassovich előrenyomulása miatt, mely a balszárnyát fenyegette, Schérer kénytelen volt fokozatosan visszavonulni a Mincio vonaláról, előbb a Chiese, majd április 23. után az Oglio folyócska mögé. Ott sem volt azonban a franciáknak túl sok maradása: hamarosan egészen az Adda
vonala mögé kellett visszahúzódniuk Milánó előterében.
Bár Krayt Szuvorov kitüntető figyelemmel és kedvességgel üdvözölte, az altábornagy számára bizonyára rossz érzéseket keltett, hogy győzelmei után Melas irányítja tovább a cs. kir.
hadsereget, bár az egyesített erők főparancsnokául Szuvorovot nevezték ki, akit Ferenc császári tábornaggyá is kinevezett. Alighanem Szuvorov és Melas számára is kínos volt ez a helyzet mivel Krayt sikerei után nem volt illendő egyszerű hadosztályparancsnoknak „visszaminősíteni.” Végül az a megoldás született, hogy Kray és Bagration együtt vezetik a hadsereg
elővédjét, mely császári részről Ott Károly hadosztályából állt. Kray státusza más szempontból
is megváltozott. Magnano után szinte természetes volt a táborszernagyi előléptetés, melyre az
április 20-i haditanácsi határozattal került sor.345 A valeggiói főhadiszálláson Kray április 30án kapta kézhez kinevezési pátensét. Ahogy azt az újdonsült táborszernagy május 3-i levelében
ironikusan megjegyezte „Ez a váratlan csapás [mármint Kray itáliai győzelmei – L. B.] úgy lát343 Stutterheim, I/4. 29.
344 Just, 252-253.
345 KA HKR Protocolla G 1799-3419.
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szik mindent összezavart Bécsben, mert pátensemet csak három nappal ezelőtt kaptam kézhez,
anélkül, hogy erről korábban értesítettek volna”.346
Az osztrák-orosz tábornoki kar április 18-án megszemlélte a csapatokat. Másnap, április
19-én, a szövetségesek támadásba lendültek. St. Julien és Elsnitz vezérőrnagy a Mincio átlépése
után mintegy 10 ezer fővel hátra maradt Peschiera és Mantova megfigyelésére.347
A borzalmas időjárási viszonyok – a tavaszi esőket követő feneketlen sár – a szövetségesek helyzetét sem könnyítették meg. A körülmények és Szuvorov felfokozott idegállapotban
kiadott parancsai kezdetben káoszt és kapkodást szültek. Az orosz csapatok, használható térképek, helyismeret és képzett vezérkari tisztek nélkül, állandóan eltévedtek a csatornák, kertek,
rizsföldek és tekervényes utcájú városkák itáliai labirintusában, a kényelmes, „gemütlich” tempóban vívott háborúhoz szokott császári-királyi tisztek és katonák pedig a szuvorovi menettempó miatt panaszkodtak állandóan.348
Bresciánál azonban, mihelyst az első puskalövés eldördült, végül jól vizsgáztak a csapatok.
Kray 11 ezer fős elővédje április 21-én rohammal foglalta el a megerősített város erődítményét,
amit Bouzet őrnagy zászlóalja védett. Bagration és Ott zászlóaljai koncentrált rohammal szorították ki a franciákat a városból annak romos citadellájába. Kray végül személyesen beszélte rá
Bouzet-t a megadásra, miután a Nádasdy-gyalogezred magyar bakái, létrákkal a vállukon, felsorakoztak a kicsiny fellegvár megrohamozására. Kray parancsot kapott, hogy Brescia védői számára, ha elzárkóznak a megadástól, nem szabad kegyelmet adni. Szuvorov maga magyarázta el
a megdöbbent Chastelernek brutális intézkedése célját: „… ha a bresciai helyőrséget lemészároljuk, nem merik tovább védeni a többi jelentéktelen, kicsiny helységet és időt és vért takarítunk
meg. Máskülönben az ellenség megpróbál kitartani mindenféle romos erődöcskében, amely
nem csak nagy késedelmet okoz, de jelentős emberveszteséget is mindkét oldalon.”349
A bresciai epizód után, melynek sikerét az orosz jelentések alaposan kisajátították maguknak, Szuvorov ismét kiadta a parancsot az előrenyomulásra. Kray erről a következőket írta
Melasnak: „Chasteler vezérőrnagy levelet küldött nekem, amelyben azt írta, hogy a tábornagy
[ti. Szuvorov] utasított arra, hogy keressem meg az ellenséget és indítsak támadást ellene, minden erőmmel, amit csak össze tudok gyűjteni. Ez nem az a fajta parancs, amire az ember egy
nagy hadvezértől számít. Ha az ellenséget előbb még meg is kell találni, akkor először is különítmények útján fel kell deríteni pontos helyzetét, és csak ezek után lehet terveket készíteni.”350
Kray hamarosan (ismét) alaposan összeveszett Chasteler márkival, aki a cs. kir. parancsnokok
szerint túlságosan is Szuvorov hatása alá került.
Mindenesetre a tábornagy megváltoztatta döntését és személyes megbeszélésük után, április 22-én, Szuvorov Kray Pál táborszernagyot a Mantova és Peschiera blokádjára, majd elfoglalására kikülönített hadtest parancsnokává nevezte ki. A hadtest egyelőre St. Julien és Elsnitz már
említett csapataiból állt. A főparancsnok Kray alá rendelte továbbá gróf Johann Klenau vezérőrnagy (mintegy 5000 fős) hadosztályát, amely a Pó folyótól délre tevékenykedett.351
Mantova és Peschiera mellett Kraynak el kellett foglalnia néhány kisebb jelentőségű helyet
is a Pótól délre, így Fort Urbanót, Ferrarát és Ravennát, továbbá fedeznie kellett a folyó vonalát
346
347
348
349
350
351

Just, 255.
Hüffer 1904, I. 41–42.
Duffy, 1999. 58–59; Stutterheim, II/5. 7.
Duffy, 1999. 58.
Kray levele Melasnak. Brescia, április 22. KA AFA 1799-4-4. Karton Nr. 1203.
Klenaut még maga Kray küldte ki március végén a Pó völgyének szemmel tartására és az ellenség nyugtalanítására. Klenau rendkívül sikeresen tevékenykedett ott, számtalan hadifoglyot ejtve és a teljes francia Póflottilát zsákmányul ejtve.

VI. 3. Mantova visszafoglalása

105

egy esetleges francia támadással szemben. E feladatok jelentős erőt igényeltek, ezért Szuvorov
összesen 23 ezer főt bocsátott Kray rendelkezésére, ami azonban, tekintve a mintegy 12 ezer fős
mantovai védősereget, továbbá a kisebb helyek őrségét, még mindig elégtelen volt. Ráadásul Ott
és Klenau tevékenysége a Pótól délre alig 11 ezer ezer főre csökkentette a várharcokhoz rendelkezésre álló erőket.352 Az 1796/97. évi francia ostrom és blokád eseményeit felidézve Kray erői
éppen hogy csak Mantova körülzárására és megfigyelésére voltak elegendőek. Bár az erőd fontosságához képest nem tartozott a legkorszerűbbek közé, nagy alapterülete és kedvező fekvése
miatt nagyobb erőket igényelt volna az ostromlók részéről.
Kray táborszernagy május 3-án vonta össze csapatait (elsősorban St. Julien vezérőrnagy
erőit) és ostromtüzérségét Couteaux ezredes nagyjából 1500 fős védőserege ellen. Nem kisebb
személyiségek kísérték figyelemmel Peschiera ostromát, mint Konstantin orosz nagyherceg, illetve kísérője Esterházy herceg. A notabilitások elégedettek lehettek a látottakkal: május 5-én
elkezdődött az ágyúzás és a francia őrség már másnap bejelentette megadási szándékát. Május
7-én Konstantin nagyherceg jelenlétében megtörtént a kapitulációs okmány aláírása.353 Kray
nem vette át a „szuvorovi” módszert: a kapituláció iratlan szabályai szerint a fogságba esett
franciák, miután esküt tettek, hogy fél évig nem harcolnak a szövetségesek ellen, felkoncolás
helyett szabad elvonulást kaptak, és Brescián keresztül eltávozhattak a francia vonalak felé. Az
ostromlók az erődből 100 löveget és 18 felfegyverzett hajót zsákmányoltak, amiket azonnal leúsztattak a Minción, hogy rendelkezésre állhassanak Mantova ostromához. Peschiera elfoglalásának másik hozadéka az volt, hogy az itáliai szövetséges seregek immáron zavartalanul használhatták a Tirolba vezető műutat utánpótlási célokra és csapatmozgásokra. Jelentésében Kray
St. Julien tábornokot, Danno mérnökkari alezredest és Gillet tüzér őrnagyot dicsérte az ostrom
alatt mutatott helytállásukért, illetve szakértelmükért.354
Kray Szuvorovnak írt, május 7-én, Castelnuovóban kelt levelében biztosította a főparancsnokot, hogy már másnap útnak indítja erőit Peschiera alól Mantovához: „… hogy minden szükséges előkészületet megtegyek az ostromhoz, illetve biztosíthassam a Pó vonalát, s ezáltal előrenyomuló hadseregünk ellátásáról gondoskodjam.”355 Peschierában mintegy 1500 fős helyőrség
maradt vissza.
Kray számára, mikor seregével útnak indult az erőd ostromára talán felidéződtek azok az
évek, melyeket 1767–68 körül a mantovai garnizonban töltött, mint ifjú százados. A táborszernagy ezért valószínűleg kiváló helyismerettel rendelkezett, melyet alighanem kamatoztatni is
tudott az ostrom során.
Mantova erődparancsnoka, a nagy elméleti felkészültségű hadmérnök, François-Philippe
Foissac-Latour hadosztálytábornok, miután egy szökevénytől értesült a cs. kir. megfigyelő-különítmény gyengüléséről, vagyis St. Julien csapatainak Peschiera ostromára történt elvonásáról,
május 8-án kitörést intézett Elsnitz tábornok erői (mintegy nyolczászlóalj és egy huszárezred)
ellen. A franciák Mantova minden kapuján egyszerre indították a támadást, amelynek főiránya
a Pradella-kapu volt. Onnan Curtatonéig nyomultak előre, míg a lengyel légió, a Ceresa-kapuból
kiindulva, a Pietolénál állomásozó cs. kir. zászlóaljat kísérelte meg lerohanni. Elsnitz csapatai
azonban nem csak sikeresen visszaverték a támadást, de jelentős veszteséget is okoztak a franciáknak. Kray másnap, udvarias hangú levél és a peschierai kapitulációs okmány kíséretében,
visszaküldte Foissac-Latour-nak Monnet tábornok titkárát, aki a kitörés során esett fogságba.
352 Kray levele Melasnak, melyben értesíti az ostromsereg feladatairól. Valeggio, április 30. KA AFA 1799-4-15.
Karton Nr. 1203. Kray levele Melasnak, melyben értesíti az ostromsereg feladatairól. Valeggio, április 30.
353 Genersich, 442.
354 Kray jelentése Tigének, Castelnuovo, május 6. KA AFA 1799-5-3. Karton Nr. 1203.
355 KA AFA 1799-5-4. Karton Nr. 1203.
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A levélben felhívta Mantova parancsnokának figyelmét arra, hogy a távoli ágyúszó nem egy
felmentő sereg közeledtét jelzi, hanem az Adda partján fekvő Pizzighettone ostromát (az erődöt
május 11-én vették be Kaim és Hohenzollern tábornokok csapatai).356 Később fogolycserére is
sor került a szemben álló felek között, de Foissac-Latour nem járt túl jól: Kray gondosan ügyelt
arra, hogy az átadott foglyok között csak olaszok és svájciak legyenek. Mantova városának
kormányzója mindeközben megtette az általa szükségesnek vélt lépéseket az erőd védelmére.357
A szövetséges fősereg gyors előrenyomulása és sikerei meglehetősen háttérbe szorították a
Mantova környéki eseményeket. A franciák sikertelenül próbálták megakadályozni átkelésüket
az Addán, ráadásul Sérurier tábornok 3000 fős hadosztályával fogságba esett, és a szövetséges
csapatok április 29-én bevonultak Milánóba, ahol azonban a város citadellájában 2500 fős francia helyőrség védekezett.358 Milánó május 21-én kezdődött ostroma újabb jelentős forrásokat
vont el a mantovai ostromseregtől. Kray a Haditanácsnak írt május 17-i levelében már konkrét
terveket említett Mantova ostromával kapcsolatban – ezekről majd később ejtünk szót –, viszont
panaszkodott amiatt, hogy a tervek megvalósításába nem tud belefogni, mivel ostromtüzérségének jelentős részét átvezényelték Milánó ostromához. Ezért, időrabló módon, Legnagóból,
Veronából és Peschierából kénytelen lövegeket hozatni, ami azt jelenti, hogy 10 napnál előbb az
ostromműveletek semmiképpen sem kezdődhetnek meg.359
Kray erőfeszítései, hogy pár héten belül mégis megkezdhesse az ostromot, hamarosan
hiábavalónak bizonyultak. A lombardiai hadszíntéren új ellenség tűnt fel: Macdonald tábornok
dél-itáliai hadserege, mely addig Nápolyt és Rómát tartotta megszállás alatt. Szuvorov 1799.
május 22-i parancsában utasította a mantovai ostromsereget a műveletek beszüntetésére,
és az erők egy részének haladéktalan átcsoportosítására a Pó vonalára. Az értékes tüzérségi
felszerelést Villafrancára kellett telepíteni. Továbbá, a parancs értelmében, a Mantova alatt
maradó erők parancsnoka Elsnitz tábornok lett, míg Kraynak öt zászlóalj, négy század vadász
és négy svadron Nauendorf-huszár élén San Nicoloba kellett vonulnia, hidat vernie a Pón, hogy
megkísérelhesse a csatlakozást a Fornovónál állomásozó Ott-féle önálló hadosztályhoz.360 Ez
utóbbira végül soha nem került sor, Kray és erői maradtak a Pó északi partján.
Bár Mantova még jóformán meg sem kezdett ostroma félbeszakadt, a Kray parancsnoksága
alá tartozó erők elértek kisebb sikereket: május 24-én Klenau tábornok rövid ostrom után elfoglalta Ferrara erődjét, Grill alezredes különítménye pedig két nappal később rajtaütéssel bevette
Ravenna városát.
Macdonald előrenyomulásának célja a Pó vonala volt, melyet Piacenzánál kívánt megközelíteni. Mivel mindeközben a francia főerők egészen Genova környékére szorultak vissza,
Macdonald tudta, hogy sok segítségre nem számíthat tőlük. Mindenesetre a szövetségesek
sem voltak rózsás helyzetben. Szuvorov és Melas Torinóig nyomult előre, Kray ostromserege
viszont tőlük 200 kilométerre nyugatra, Mantova alatt várakozott. A Pótól délre három izolált különítmény állomásozott: Klenau tábornok Bolognánál, Hohenzollern gróf, vezérőrnagy
Modenánál,361 Ott altábornagy pedig Fornovónál.
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Kray jelentése Tigének. Roverbello, 1799. május 9. KA AFA 1799-5-5. Karton Nr. 1203.
A mantovai körülzárás és ostrom részletesebb leírását lásd Lázár, 2006.
Duffy, 1999. 119.
Kray jelentése Tigének. Roverbello, május 17. KA AFA 1799-5-12. Karton Nr. 1203.
Kray jelentése Tigének. Roverbello, május 23. KA AFA 1799-5-16. Karton Nr. 1203.
Ezt a seregtestet Szuvorov Milánó bevétele után Kray parancsnoksága alá rendelte. Ezzel a Kray-hadtest
ereje május 31-re, 40 zászlóaljra, 10 könnyű századra és 14 lovasszázadra nőtt. Lásd Chasteler vázlatos hadrendjét az itáliai szövetséges erőkről: KA AFA 1799-6-7b. Karton Nr. 1203. Hohenzollern azonban kénytelen
volt azonnal Macdonald ellen vonulni.
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Macdonald Hohenzollernre akarta mérni az első csapást. Június 12-én két hadosztállyal
megtámadta a 4800 fős cs. kir. különítményt. Az egyenlőtlen küzdelemben a gróf erői teljesen
odavesztek volna, ha Klenau meg nem sejti az ellenség szándékát és nem fedezi Hohenzollern
visszavonulását. A cs. kir. erők így is majdnem kétezer főt vesztettek a véres modenai utcai
harcokban. Kray mindenesetre Hohenzollern vereségének hatására felszedette a Pó hídját San
Nicolonál és erői nagy részét átcsoportosította a folyam megfigyelésére. Mantova alatt Elsnitz
néhány zászlóalján kívül jelentős számú felfegyverzett milicista maradt, akik Kray felhívására
csatlakoztak az ostromsereghez. Lombardia lakóinak zöme a fosztogatások, majd az adók és
a kíméletlen sorozás hatására egyértelműen a szövetségesek mellé állt. Kray júniusi jelentései
Mantova védőinek tevékenységét teljesen passzívnak ítélte, így az erőd körülzárása az alacsony
harcértékű felfegyverzett parasztokkal is megoldható volt.362
Macdonald némi habozás után nem Kray, hanem Szuvorov ellen, Piacenza felé fordult.
Szuvorov Alessandria alatt értesült Hohenzollern vereségéről, és azonnal parancsot küldött
Ott altábornagynak, hogy a fősereg megérkezésig, a Tidone folyócska vonalán tartóztassa fel
Macdonaldot.363
Június 17-én a franciák megtámadták Ott állásait a Tidone mentén. A császáriak (soraikban
a Nádasdy-ezred két zászlóaljával) lépésről-lépésre, halogató harcot folytatva vonultak vissza
egészen a Trebbia folyó vonaláig. Szuvorov és Chasteler, bámulatos menetteljesítményre sarkallva a szövetséges csapatokat, másnap, 18-án érkezett Piacenza térségébe és felvette Ott visszavonuló, megtépázott erőit.
Június 18-án délután a szövetségesek három oszlopban megtámadták a Trebbián átkelő
francia erőket. Véres csata kezdődött, amely két napig tombolt. A szövetségeseknek sikerült
mintegy 30 ezer főt összpontosítaniuk Macdonald ellen, míg a franciák túlságosan széthúzták
hasonló nagyságú erőiket egy 14 kilométer hosszú arcvonalon. Ennek ellenére a francia előrenyomulás június 19-én délelőtt elért bizonyos sikereket, de délutánra a szövetségesek felülkerekedtek. Macdonald, miután borzalmas veszteségeket szenvedett, este 10-kor kiadta a visszavonulási parancsot. Seregével végül kalandos úton átvágta magát az Appenineken, és Pistoia
városa körül gyülekeztette erőit, majd július elején elérte a ligur tengerpartot és csatlakozott
Moreau csapataihoz.364
A trebbiai csata után Macdonaldtól immáron nem kellett tartaniuk a szövetségeseknek.
Szuvorov és a Haditanács között azonban markáns véleménykülönbség kezdett kibontakozni a
további hadicélokat illetően. Szuvorov késlekedés nélkül, minden rendelkezésre álló erővel offenzívát kívánt indítani az utolsó itáliai francia támpont, vagyis Genova és a ligur tengerpart
ellen, mielőtt Macdonaldnak sikerülne egyesülni Moreau-val. Szuvorov véleményét osztotta a
szövetségesek táborkari főnöke, Chasteler márki is, aki azonnal el is készítette a szükséges haditerveket. Bécs, vagyis Thugut kancellár és a Haditanács azonban arra utasította Szuvorovot,
hogy először minden erővel a két, még ostromlott, illetve körülzárt erődöt, Alessandriát, de
mindenekelőtt Mantovát kell bevennie.
A császári hadvezetés döntését valószínűleg egyaránt motiválták racionális és érzelmi okok:
Mantova birtokában, egy esetleges balsiker után, a szövetségesek megvethetik lábukat a Mincio
vonalán, ám amíg a franciák ellenőrzik azt, ez a természetes támpont nem jöhet szóba.365 Az
érzelmi/politikai motivációk azonban ennél is erősebbek voltak: az erőd felmentése érdekében
362
363
364
365

Duffy, 1999. 89–90. és Kray jelentése Tigének. Castelluchio, június 15. KA AFA 1799-6-12. Karton Nr. 1203.
Duffy, 1999. 90–92.
Uo. 108–109.
Stutterheim, III/1. 31. Stutterheim ezredes az osztrák hivatalos katonai szakfolyóiratban, az események
után 13 évvel íródott tanulmányában természetesen a katonai okokat hangsúlyozta.
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1796–1797-ben négy császári hadsereg morzsolódott fel, vagyis Bécs óriási anyagi és emberáldozatot hozott, minden eredmény nélkül. Az addigi sikerek koronáját Mantova elfoglalása jelentette volna, amely valószínűleg visszaállíthatta volna Európa előtt a megtépázott birodalmi
katonai presztizst. Ennek megfelelően Ferenc császár július 10-én kelt levelében egyenesen megtiltotta Szuvorovnak, hogy Mantova, Alessandria, és a torinói citadella elfoglalásáig jelentősebb
hadmozdulatra használja erőit.366
Amint láthattuk, Kray hadteste egyelőre nem foghatott komolyabb ostromműveletekbe
Mantova ellen. Mindenesetre Kray táborszernagy nem vesztegette az időt a szövetségesek számára vészterhes június hónap folyamán. Mivel a május 7-i kitöréssel a védők megmutatták harci
kedvüket, az ostromlók sáncrendszer építésébe fogtak az erőddel szemben. A konkrét ostromműveletek megkezdése után, július elején, Kray új tábor építését rendelte el, amely a tervezett
rohammal szemben, Certosára, Madonna del Vittoriára és Capilupára támaszkodott. A tábor
előtt cirkumvallációs sáncot is létesített. A tábortól délre elkészült a kontravallációs vonal is.367
A trebbiai csata után Szuvorov július 1-jei, Alessandria alatt kelt parancsa368 már
egyértelműen az ostrom megkezdésére és mihamarabbi sikeres befejezésére szólította fel Kray
táborszernagyot, akinek helyzete azonban nem volt könnyű. Ugyancsak július 1-jén, Melasnak
írott jelentésében, felhívta főparancsnoka figyelmét arra, hogy mérnökkari tisztjeit Alessandria
ostromához, illetve más feladatokra vezényelték, és Mantova ostroma egyébként is meglehetősen
háttérbe szorult a hadászatilag kevésbé fontos Alessandriáéhoz képest. Azokban a napokban jelentkezett újra Kraynál bizonyos Antonio Carlo Giovelli,369 akit nem sokkal a trebbiai csata után
fogtak el az ostromlók, cipőtalpában Macdonald levelével Foissac-Latournak. Az olaszt Kray akkor továbbengedte a városba, mivel a levél meglehetősen elavult információkat tartalmazott.
Július 1. körül Giovelli letette Foissac-Latour válaszát Kray íróasztalára, amelyben a kormányzó
meglehetősen optimista hangon számolt be a francia hadvezetésnek a város helyzetéről. A válaszból viszont végre kirajzolódott az ostromlottak pontos ereje (mintegy 12 ezer fő), és a kormányzó állítása szerinti magas morálja és jó hangulata. Kray terveit ezek az információk alaposan felforgatták: „…mivel a garnizon erősebb, mint ahogy azt eddig sejtettük, rákényszerültem,
hogy minden oldalról színlelt támadásokat és lövetést hajtsak végre, hogy a helyőrséget minden
oldalról foglalkoztassam. Ehhez a jelenleginél több ember és főleg több mérnök szükséges.” A
körülzáró sereg létszáma valóban nem volt jelentős. Jelentésében Kray 14 820 fős ütközetlétszámot említett, amely alaposan elmaradt a korszak elvei szerint szükséges, az ostromlottak erejéhez képest legalább háromszoros túlerőtől.370
A helyzet azonban hamarosan megváltozott. Bécs határozott utasítására Szuvorov jelentősen megerősítette Kray csapatait. Az éppen Macdonaldot üldöző Ott altábornagy erőitől kilenc
zászlóaljat és jelentős mennyiségű tüzérséget vont el, továbbá egy orosz tüzérkontingenst is

366 Duffy, 1999. 114.
367 „Journal der Belagerung der Stadt und Festung Mantua” KA AFA 1799-8-3a. Karton Nr. 1268. Melléklet
Kray augusztus 4-én, Mantovában kelt jelentéséhez.
368 KA AFA 1799-7-9. Karton Nr. 1203. Szuvorov ebben azt írja: „Siessen Excellenciás Uram Mantova elfoglalásával (…), mivel az ellenség jelenlegi gyengesége és zavarodottsága szükségessé teszi a további hadműveletek
mihamarabbi megkezdését.”
369 Bár Kray elengedte Giovellit, később, egy július 17-i jelentésben (KA AFA 1799-7-52e., Karton Nr. 1203.) felhívta Melas figyelmét arra, hogy a férfi nyilvánvalóan kettős ügynök, valószínűleg Berthier tábornok itáliai
kémhálózatának feje. Giovelli – jelentette ekkor Kray – megígérte, hogy néhány hét múlva még hasznosabb
értesülésekkel tér vissza.
370 Kray jelentése Tigének. Castelluchio, július 1. KA AFA 1799-7-27. Karton Nr. 1203. Idézi Szuvorov július 1-jei
parancsát az ostrom megkezdésére.
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Mantova alá vezényelt. Rechbinder tábornok cári csapatai ugyanakkor Ott seregtestét egészítették ki, hogy az ostromot a Pó déli partján fedezze.
1799. július 5. és 10. között összegyűltek az ostromhoz szükséges erők a castelluchiói táborban.371 Danno mérnökkari alezredes július 14-i kimutatása szerint az itáliai császári seregben szolgáló 36 mérnökkari tisztből 22 Mantova ostrománál szolgált.372 Az ostromló hadtest
főparancsnoka Kray Pál táborszernagy, táborkari főnöke a pesti születésű Zách vezérőrnagy,373
a tüzérség parancsnoka Anton Reisner ezredes, míg a mérnökkari főnök Joseph Danno alezredes lett. Később, Kray többszöri sürgetésére, Alessandria alól átvezényelték az ostromhoz
Franz Orlandini mérnökkari alezredest, aki egykoron maga is fogságba esett Mantova elesténél. Orlandini az ostrom későbbi fázisában át is vette a futóárkok ásásának irányítását.
Az ostromtervek már két hónapja készen álltak. Reisner alezredes és a többi mérnök- illetve tüzértiszt egybehangzó véleménye alapján Kray terveiben az erőd déli és nyugati szektorának támadása szerepelt, ahol a tavak és elárasztások szélessége nem volt olyan jelentős, illetve
a külső erődítések is azokon a részeken voltak gyengébbek. A déli és a nyugati szektoron belül a Pradella-szarvmű tűnt különösen sebezhetőnek. Ez a kicsiny erődítés a Pradella-kapuval
szemben, a Pajolo-csatorna és a Felső-tó közötti töltésutat ellenőrizte. Fontossága ellenére falai
elhanyagolt állapotban voltak. Ha azt a létesítményt az ostromló birtokba veszi, kiszáríthatja a
Pajolo-kiöntést, ezáltal megfoszthatja a védőket Mantova legerősebb védművétől, a víztől.
A szarvműtől délnyugatra található Pradella-ravelin és az Alexis-bástya közötti falszakasz,
ún. állapota szintén nem volt kifogástalan. Ezt a 350 ölnyi (kb. 660 méter) hosszú szakaszt a védők két hosszú földhányással próbálták megerősíteni. A franciák helyzetét nehezítette, hogy a
ravelin és a bástya egyaránt magasan a horizont fölé nyúlt, ami megkönnyítette az ostromütegek dolgát. Ráadásul a ravelin fala ugyancsak erősen leromlott állapotban volt és egyik oldalán
jókora nyílás tátongott.
Kray és a műszaki tisztek tervei szerint az első párhuzam a belfiorei magaslatnál indul és
balra a Felső-tóig, jobbra a Pajolo-mocsárig terjedt volna. Mindenekelőtt azonban az ostromlóknak el kellett űzniük a franciákat a Pajolo-csatorna gátjáról, ahova Foissac-Latour egy teljes üteget telepített, több ütegállás elkészítése pedig folyamatban volt. A gátról a franciák tűz
alatt tudták tartani a tervezett futóárkok környékét, és meghiúsíthatták a Pradella-szektor elleni ostromműveleteket. Ezért Kray mindenekelőtt az említett gát elfoglalását, vagy legalábbis
az ott található üteg elhallgattatását tervezte. Az ellenség a gáton található ütegen kívül jelentős
egyéb – igaz, rögtönözött – védművel is rendelkezett a déli szektorban. A Pajolo-csatorna és a
borgo fortei műút találkozásánál található Thorazzo-toronyba tüzérséget telepítettek, előterét
paliszádolt sáncokkal erődítették meg, ezzel mintegy másfél kilométerre előretolták Mantova
déli védvonalát. A governolói út és a csatorna találkozását ugyancsak megerősítették a franciák. A gát ottani szakaszára tüzérséget telepítettek, amellyel tűz alatt tarthatták a Pajolo öszszes átkelőjét. Ezeket az előretolt védműveket Bonaparte és mérnökkarának főnöke, François de
Chasseloup-Laubat tábornok még 1797–1798 folyamán építtette.
Kraynak ezekben a napokban azonban nemcsak az egyébként rendkívül passzív ostromlottak okoztak gondot, hanem a frissen kinevezett, polgári elöljárók hanyagsága is. A munkálatokhoz szükséges vízi és szárazföldi szállító eszközök beszerzésének, illetve a civil munkások
371 KA AFA 1799-8-3a, 3. p. Karton Nr. 1268.
372 Danno alezredes jelentése a Mérnökkari Igazgatóságnak KA AFA 1799-7-52d. Karton Nr. 1268.
373 KA AFA 1799-7-20. Karton Nr. 1268. Záchnak hamarosan, Melas utasítására, át kellett vennie a fősereg vezérkari főnökségét, mivel Chasteler márki július 17-én Alessandria ostrománál súlyosan megsebesült. Kray
július 23-i jelentésében von Skal ezredes, Peschiera parancsnoka áthelyezését kérte Zách helyére Melastól.
Skal néhány napon belül el is foglalta új beosztását.
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összegyűjtésének feladatát az ezzel megbízott tisztviselő, Venturini tanácsos és társai nem, illetve hanyag módon végezték el. Kray ezért – ahogy az ostromnapló fogalmaz – Venturinit elrettentő példaként letartóztatta és Peschierából őrizet alatt, vasra verve, a castelluchiói táborba
vitette.374
1799. július 5-én éjszaka a császári-királyi erők hozzáfogtak az első közvetlen ostromművelethez. A Pajolo gátján található francia ütegek oldalában, Signonénál és Vallé-nál két üteg
létesítésébe kezdtek. A védők másnap reggel vették észre az építkezést és azonnal heves tüzet
zúdítottak rájuk két ágyúból, amelyeket sietve hoztak ki a városból és állítottak fel a gáton. Az
ágyútűz többket megölt és megsebesített, ennek ellenére nem hátráltatta jelentősen a munkálatokat, amelyek a július 6-ról 7-re virradó éjszakán is zajlottak. Ugyanaznap, hogy a franciák
figyelmét megosszák, az ostromlók több ütegállás kialakításába fogtak Mortuanánál, vagyis a
Citadellánál, illetve San-Giorgo elővárossal szemben, La Mottetánál.375
Másnap a Pradella-szektorban a franciák fokozták a tüzet, így Kray kénytelen volt a nappali órákra felfüggeszteni a munkálatokat. Folytatódott a cirkumvallációs sánc építése is, de ami
az ostrom szempontjából még fontosabb volt, Casa Rosa mellett, a gáttal szemben, újabb üteg
létesítése kezdődött.
Július 7-én éjszaka, a védők heves tüze ellenére, folytatódott a signone-i és a valle-i ütegek
építése. A franciák hamarosan felfedezték a casa rosai üteg építési munkálatait is, és oda is heves tüzet zúdítottak – kevés sikerrel. Mindeközben a franciák is kétségbeesett erőfeszítéseket
tettek a Pradella-szektor megerősítésére: a Pajolo gátján újabb ütegállások kiépítése zajlott.
A heves ellenséges tűz miatt a nappali ostromműveletek újfent lehetetlenné váltak. Július
8-án este Kray haditanácsot tartott a castelluchiói táborban. A tanácskozás úgy döntött, hogy
július 10-én hajnalban két válogatott rohamosztag támadást intéz a francia előretolt védvonal
legerősebb támpontja, a Thorazzo-torony ellen. A torony fontosságát elsősorban a mellette található zsilip határozta meg, amelynek kinyitásával az ostromlók részben kiszáríthatnák a Pajolokiöntést. A rohamosztagok támogatására Kray négy, tábori lövegekből álló üteg felállítását határozta el, amelyekből három a toronnyal szemben, a ceresai út mentén foglal állást, míg a
negyedek Pietole-nél a franciák sáncait oldalról pásztázza.376
Miután a casa rosai üteg is elkészült, július 9-én este az ostromlók hozzáláttak a Thorazzo
elleni támadás előkészítéséhez, és bár a pietoléi üteg nem készült el 10-e hajnaláig, a cs. kir. tábori tüzérség377 jelentős szerepet játszott a támadás sikerében.
Július 10-én hajnalban Kray kijelölte a támadást végrehajtó csapatokat. Ried ezredes parancsnoksága alatt a Gyulai- és a Lattermann-ezredből 1–1 zászlóaljat jelölt ki, amelyekből
50–50 önkéntes jelentkezett a rohamcsapatokba. Az önkéntesek parancsnokául a Lattermannezredből Somer százados, a Gyulai-ezredből Lázár gróf, százados jelentkezett. A sorezredi zászlóaljak mellett egy-egy különítmény tiroli lövész és D’Aspre-vadász fedezte a támadást.378
Hajnali három órakor megdördültek az ágyúk a ceresai országút mentén. A tűz olyan heves
volt, hogy a franciák az első csapás után menekülni kezdtek a sáncokból. Kray tapasztalt szeme
rögtön észrevette a zűrzavart, s hosszas tüzérségi előkészítés helyett a különítmények azonnali
támadását határozta el. A franciáknak így valóban nem maradt idejük, hogy saját lövegeikkel
viszonozzák a tüzet: hamarosan sebesülteket és halottakat hátrahagyva menekültek a Thé sán374
375
376
377

KA AFA 1799-8-3a., 4 p. Karton Nr. 1268.
Stutterheim, III/2. 4–5.
Uo. 6.
Uo. 7. Az ütegekben összesen 6 hatfontos, 16 tizenkétfontos ágyú, illetve 2 hétfontos, és 7 tízfontos tarack
tüze összpontosult.
378 Kray jelentése Tigének. Castelluchio, július 10. KA AFA 1799-7-10. Karton Nr. 1268.
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cok biztonságába. Az ostromlók néhány perc alatt, jelentéktelen veszteségek árán,379 elfoglalhatták a sáncrendszer kulcsát.
A sikeres rajtaütés után a támadók megkísérelték az ellenség zavarodottságát kihasználva
a Pajolo-gátat és ütegeit is elfoglalni, de végül, az ellenség heves kartácstüzét tapasztalva, a várható veszteségekre tekintettel, Kray leállította a rohamot.380 Azt remélte, hogy a későbbiekben
vér nélkül, pusztán tüzérségi tűzzel, úgyis le lehet majd szerelni a gát ütegét. A cs. kir. utászok
július 10-ről, 11-re virradó éjszakán rendbehozták a Pajolo felszedett hídját, majd kinyitották a
zsilipeket, hogy a víz lefolyását elősegítsék. Ezzel az erőd déli-délnyugati része hamarosan védtelenné vált: a kiöntés és a mocsarak lassan, de biztosan apadni kezdtek.
Ki tudja, mikorra és milyen vesztességekkel tudta volna Kray elkezdeni az ostrom következő lépését, vagyis az első párhuzam ásását, ha Foissac-Latour nem siet segítségére. A kormányzó
július 13-án fehér zászló alatt vezérkari főnökét küldte az ostromsereg parancsnokához. A magas beosztású hadikövet levelet nyújtott át, amelyben kérés, vagy inkább bejelentés állt: FoissacLatour hadosztálytábornok tájékoztatta Kray Pál táborszernagyot, hogy másnap, július 14-én,
a franciák méltóképpen kívánják megünnepelni a Bastille lerombolásának évfordulóját. A források nem egyértelműek abban a tekintetben, hogy a felek vajon „hivatalos” fegyverszünetet
kötöttek-e arra a napra, vagy csak egyszerűen szóbeli ígéret történt a másnapi fegyvernyugvásra. A császári hadműveleti iratok mindenesetre nem beszélnek semmilyen garanciáról, amelyet
Kray adott volna másnapra, míg mások –elsősorban az angolszász történetírók – egyenesen
fegyverszünetről beszélnek.381 Kray Melasnak írt jelentésében az eseményt néhány szóban summázza: „Különös módon, a parancsnok [ti. Foissac-Latour] vezérkari főnöke által bejelentette,
hogy 14-én örömünnepet ülnek a Köztársaság alapításának tiszteletére, ezért minden ágyúból a
falakon három sortüzet fognak leadni. Délután 5 órakor lakoma lesz, majd pantomim-előadás,
végül bál. Mi ezért feladatainkat az ő vigasságaik alatt zavartalanul végrehajthattuk.”382
Július 14-én reggel feldördültek az erőd ágyúi, később a város terein lelkesítő szónoklatok
hangzottak el, amiket dörgő „Vive la Republique!” kiáltások követtek. Örömtüzek gyúltak, a
katonák és az immáron eléggé megfogyatkozott számú franciabarát mantovaiak szabadságfákat állítottak. Délután 5 órakor, újabb díszsortűz után, a kormányzó a hercegi palotában 150
tisztjével ünnepi lakomához ült, amit színházi előadások követtek. A mulatságok egészen másnap hajnalig folytak. Július 15-én reggel a francia őrök elképedve látták, hogy az ostromlók a
Pradella-szarvműtől alig 250 ölnyire elkezdték, és még aznap éjszaka jóformán be is fejezték az
első párhuzam ásását.
Kray tehát tényleg nem tétlenkedett, hanem amennyire csak lehet, kihasználta FoissacLatour árulással felérő ostobaságát. Mivel 14-én sem ellenséges tűztől, sem kitöréstől nem kellett tartaniuk, az ostromlók mintegy 3300 civil és katonai munkás mozgósításával, jóformán a
franciák orra előtt, napnyugtától napkeltéig rohammunkával négy láb széles és 3 láb mély árkot
ástak.383 Christopher Duffy szerint Kray, aki még tűzszünet esetén sem sértette volna meg annak betűjét, aznap úgy cselekedett, mint egy igazi „ravasz magyar.”
A következő napokban a franciák talán rádöbbentek, mekkora hibát követtek el azzal az
egynapi előnnyel, amit az ostromlóknak adtak, akik július 15-én ismét több mint 5000 munkást mozgósítottak az árkok és ütegállások kiépítésére. A franciák heves tűzzel próbálták akadályozni őket, de mindössze két munkást sikerült megsebesíteniük.
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KA AFA 1799-8-3a. 7. p.
Kray jelentése Szuvorovnak. Castelluchio, július 10. KA AFA 1799-7-52. Karton Nr. 1203.
Duffy, 125.
KA AFA 1799-7-52b. Karton Nr. 1203. Castelluchio, július 15.
Stutterheim, III/2. 4–5. KA AFA 1799-8-3a. 8. p. Karton Nr. 1268.
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Másnap hajnalban elkészült az első párhuzam, igaz egyelőre még kiépített ütegállások nélkül, egyedül egy mozsárüteg került elhelyezésre a párhuzam jobbszárnyán, az Alexis-bástyával
szemben.384 Bár a nappali munkát az ágyútűz lehetetlenné tette, alkonyatkor hozzákezdtek a
második párhuzam, illetve a közlekedő árkok ásásához a belfioréi magaslat peremén, egyúttal
az ellenséges őrjáratokat visszaűzték az erőd fedett útjáig. A háromezer munkást négy zászlóalj
gyalogság és egy szakasz vértes fedezte.385
Kray július 17-i jelentésében összefoglalta az ostrom addigi eseményeit Melas tábornoknak.
Beszámolója szerint napi két váltásban 6600 munkás dolgozott az árkokban. A fedezettel együtt
naponta 9400 fő volt szolgálatban. A certosai megerődített táborban 24 zászlóalj állomásozott,
a többi alakulat a Mincio bal partján, egy kisebb táborban került elhelyezésre. Mivel a munkások és katonák bőséges pálinka- és borellátásban részesültek, a hangulat remek volt.386
Július 18-án a második párhuzam is elnyerte kellő szélességét és mélységét. Az ellenség elsősorban a szarvművön, az Alexis-bástyán és a Thé-sáncban elhelyezett ütegeivel hevesen lőtte
a munkásokat, immár valamivel nagyobb sikerrel, mivel a császáriak öt halottat és 19 sebesültet vesztettek. A munkálatok is jelentősen lelassultak, mivel az ostromlók, mintegy 4000
munkás mozgósításával, kénytelenek voltak ismét kizárólag az éjszakai órákban dolgozni.
Reisner alezredes aznap kijelölte az ütegek helyét a második párhuzamban. Július 18-ról, 19re virradó éjszaka ismét lázas munka folyt az új ütegek kiépítésén és a párhuzamokban. Éjjel
a lövöldözésben az ostromlók részéről négyen meghaltak, 20-an megsebesültek, de a második
párhuzam kilencütege és a 600 lépésnyi hosszúságú közlekedő árkok készen álltak. Reisner
19-én négy 16 fontos, francia gyártmányú löveggel egészítette ki a valléi tábori üteget, hogy a
gáton állomásozó francia ágyúkat leszerelje. Az ostrom következő lépése ebből következően a
párhuzamokra legnagyobb veszélyt jelentő gát-üteg felszámolása volt. A mérnökkar aznap 2100
katonai és 900 civil munkást foglalkoztatott.387
Július 20-tól néhány napon keresztül az időjárás sietett az ostromlottak segítségére: a gyakori esők miatt az árkokat víz öntötte el, így az ostromlóknak először a károkat kellett kijavítaniuk. A mérnökkar aznap 2100 katonai és civil munkást, a tüzérség 1650 katonát dolgoztatott
az ütegek építésén. A veszteség július 20-án is csekély volt.
Másnap a második párhuzamot a balszárnyán 120 lépéssel meghosszabbították, így az,
ütegállásaival és közlekedőivel együtt, elkészült.388 A Madonna della Graziánál összpontosított
ostromtüzérség lövegei 21-én éjjel, a franciák heves tüze közepette, elfoglalták helyüket a második párhuzamban; 22-én már a lőszert is kiszállították az ütegekhez. A felázott talajon keserves
munka volt az ágyúk vontatása, a lövegek minduntalan elakadtak a sárban. A munkások kénytelenek voltak rőzsekötegeket rakni a kerekek alá. Mindezt természetesen a védők nem nézték
tétlenül: július 20-tól 22-ig az ütegeken dolgozó 4760 munkásból 16-an meghaltak, 42-en megsebesültek.
Július 23-án éjjel az utolsó simítások is elkészültek az ütegállásokon. Mindeközben a
Rechbinder-féle orosz hadtest tüzérsége is bekapcsolódott az ostromba a maga 31 lövegével. Az
orosz tüzérséget főleg kissé elavult ún. „egyszarvúak”389 és 12 fontos lövegek alkották. Kray
tervei szerint az orosz tüzérség feladata az erőd lövése és bombázása volt a tervezett támadási
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Dolleczek, 487.
KA AFA 1799-8-3a. 9. p. Karton Nr. 1268.
Castelluchio, július 17. KA AFA 1799-7-52e. Karton Nr. 1203.
KA AFA 1799-8-3a, 10. p. Karton Nr. 1268.
Uo.
A 18. század közepén kizárólag az orosz tüzérségben rendszerbe állított, a tarack, a mozsár és az ágyú tulajdonságait egyaránt ötvöző kiskaliberű, különböző méretekben gyártott löveg.
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iránytól legtávolabbi pontokon, vagyis a Citadellánál és a San Giorgo elővárosánál. Ezáltal kívánta Kray és Reisner a védők figyelmét és erőfeszítéseit megosztani. Ennek megfelelően három további orosz üteget telepítettek a Mincio túlpartján, Erbettonál, Mantunellánál és Casa
Gabrianinál.
Július 24-én éjszaka a francia tüzérség – szokás szerint – hevesen lőtte a cs. kir. állásokat. Hajnali négy órakor aztán a megadott jelre a második párhuzam 10 ütegének 40 ágyúja, tarackja és mozsara egyszerre dördült el.390 Két órás heves tűz után a Pradella-szarvmű,
az Alexis-bástya, a Pradella-kapu ravelinje és a Thé-sánc ütegeit a cs. kir. tüzérség leszerelte és
elhallgattatta. A franciák lövegei vagy áldozatul estek az ostromlók tüzének, vagy kénytelenek
voltak a falakról biztonságosabb helyre visszavonulni.391 Ugyanekkor az orosz tüzérség is tüzet
nyitott a Citadellára és San Giorgóra, a valléi és ceresai ütegek 28 lövege pedig hozzákezdett a
gáton települt francia tüzérség leszereléséhez.392 Az ostromlók egyedül július 24-én 5114 lövést
adtak le Mantovára; a mozsarak 824 bombát vetettek a falak mögé.393
A lövetés és bombázás első számú célpontja a Pradella-szarvmű volt, amit az ostromtüzérségnek sikerült is alaposan megrongálnia. A védmű falainak megközelítését azonban a Pajolo
gátján található üteg oldalazó tüze továbbra is jelentősen megnehezítette, bár az ostromlók mindent megtettek az elhallgattatására. A gát-üteg és a ceresai út mentén található, még francia
kézen lévő sáncok megrohamozását és elfoglalását Kray július 25-e hajnalára tűzte ki. A roham végrehajtására úszni tudó önkénteseket válogattak ki, akiknek, a csatornát átúszván, deszkákkal és gerendákkal kellett segíteniük a többiek átkelését. A feladatot ismét a Gyulai- és a
Lattermann-ezred két–két századának kellett támogatnia. A rohamosztagok parancsnoka ismét
Ried ezredes lett, az önkéntesek vezetését Schmitt mérnökkari főhadnagy vállalta.
A támadás a gát ütegének elfoglalásán kívül a védők erőinek megosztását is szolgálta, mivel
francia dezertőrök beszámolóiból Kray előtt kirajzolódott az ostromlottak létszámbeli és morális gyengesége, ami elsősorban a mocsaras vidék éghajlatából (ami már Wurmser csapatait is tizedelte), illetve a szimulánsok, dezertőrök nagy számából következett. Ez utóbbi viszont egyértelműen a francia parancsnokok intézkedéseinek számlájára volt írható, hiszen akkor Mantova
készletei még mind lőszerben, mind élelemben bőségesnek számítottak.
Július 25-én éjszaka az ostromlók megrohamozták a gátat és a sáncokat. Az önkéntesek először haboztak belevetni magukat a zavaros vízbe, mígnem Martinov orosz hadnagy, jó példát
mutatva, fejest ugrott a csatornába. Emberei követték példáját, és miután átsegítették az utánuk
következőket, lerohanták a sáncokat. A rohamosztagok, kemény közelharc után, hamarosan
elűzték a gát védőit, de a Thé-sáncból heves ágyútűz zúdult rájuk. Az ezután következő eseményekről ellentmondóak a források; Stutterheim szerint a védők erőfeszítései miatt a cs. kir. csapatoknak el kellett hagyniuk a gátat és sáncokat,394 Kray aznapi jelentése szerint viszont nem
hogy megtartották a kérdéses pontokat, de még egy francia ellentámadást is visszavertek. Kray
jelentése szerint emberei betörtek a Thé-sáncba is, ahol számos löveget beszögeztek, de onnan
vissza kellett vonulniuk. Valószínűleg ez utóbbi mozzanat okozta a Kray és Stutterheim közötti
ellentmondást.395
390 A második párhuzamban az alábbi ostromütegeket építették ki: 1 réstörő üteg: 2 db 12 fontos ágyú; 3 réstörő üteg: 3×4 db 18 fontos ágyú; 1 réstörő üteg: 4 db 10 fontos tarack; 1 réstörő üteg: 6 db 18 fontos ágyú; 2
réstörő üteg: 2×4 db 24 fontos ágyú; 2 mozsárüteg: 2×4 db 30 fontos mozsár. Dolleczek, 488.
391 Uo.
392 Kray jelentése Tigének. Castelluchio, július 23. KA AFA 1799-7-20. Karton Nr. 1268.
393 KA AFA 1799-8-3a. 11. p. Karton Nr. 1268.
394 Stutterheim, III/2. 7.
395 KA AFA 1799-7-52i. Karton Nr. 1203. Castelluchio, július 25.
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Másnap, július 26-án, az ostromlók az erőd másik oldalán is jelentős sikert értek el. Elsnitz
vezérőrnagy csapatai demonstrációt hajtottak végre San Giorgo előváros ellen. A látszattámadás annyira jól sikerült, hogy a franciák a nap folyamán rohamtempóban kiürítették az újonnan, nagy költségekkel megerődített védművet. A visszavonulás olyan gyors volt, hogy az oda
telepített lövegeket a védők érintetlenül hátrahagyták. Kray aznap este gróf Pálffy Miklós ezredes vezetésével egy svadron Kavanagh-vértest, másnap napkeltekor a Jellachich-gyalogezred
egy zászlóalját vezényelte a frissen megszerzett elővárosba. San Giorgo bevételével az ostromlók
számára nagy erők szabadultak fel, mivel az arcvonal rövidülésével lényegesen könnyebbé vált
a város körülzárása.
A szövetségesek vesztesége jelentéktelen volt, az orosz tüzérséget viszont érzékeny csapás
érte, mivel egyik parancsnokukat, Leslie őrnagyot egy lövedék halálra sebezte.
A támadás főirányában, vagyis a Pradella-szarvműnél az ostromlók, immáron a francia
ágyúk tüzétől jóval nagyobb biztonságban, hozzáláttak a harmadik párhuzam és a közlekedő
árkok kiépítéséhez. Estére már 20 lépésnyire megközelítették a szarvmű fedett útját.
Július 26-án estére az ostrom eredményei immáron kézzel foghatóak voltak. San Giorgo
külváros elvesztésével és a szarvmű megközelítésével a védők helyzete kétségbeejtővé vált.
Ráadásul Reisner fokozta a Pradella-szektorra zúduló tüzet. Az ottani védművek 27-én reggelre
teljesen romba dőltek. A védőütegek elhallgattak, egyedül a Citadella tudott válaszolni az ostromütegek tüzére.396
E fejleményekre Foissac-Latour kétségbeesett lépésre szánta el magát: 26-án este 11 órakor
kivonta csapatait a szarvműből, amit a cs. kir. vadászok még aznap éjfél körül megszálltak. A
franciák beszegezték hátrahagyott lövegeiket, az ostromlók nem ütköztek semmilyen ellenállásba. A gyanús csendet hamarosan óriási robbanás törte meg. A franciák előző éjszaka aláaknázták a szarvművet a Pradella-kapuval összekötő gátat. A gát felrobbantásától Foissac-Latour
azt remélte, hogy a Felső-tóból lezúduló víz elárasztja a Pajolo-kiöntést, így a további ostromműveletek folytatása lehetetlenné válik. A víztömeg azonban (egyelőre) nem akart lezúdulni, mivel
a robbanás nem okozott elég nagy kárt a gátban, ellenben a keletkezett kráter és a törmelékek
kiváló fedezéket biztosítottak az ostromlóknak a Pradella-kapu megközelítéséhez. A helyszínre
siető De Vaux mérnökkari hadnagy azonnal munkásokat hivatott a helyszínre, akik rögvest fedezékek építéséhez fogtak a Pradella-kapuval szemben.397
Július 27-én délelőtt, a kritikus helyzetre való tekintettel, Foissac-Latour haditanácsot hívott össze. A kormányzó számításai szerint az akkorra már 8700 főre olvadt garnizonból, a
betegek és sebesültek nagy száma miatt, alig több mint 3500 fős harcoló létszám állt rendelkezésre egy esetleges roham elhárítására a Pradella-kapunál. A kormányzó végül javaslatot tett a
haditanács negyvenöt részvevőjének a Pradella-kapu feladására. Ez gyakorlatilag megpecsételte
volna az erőd sorsát, ezért több tiszt is hevesen tiltakozott e döntés ellen398
Másnap, 28-án délelőtt, Kray délelőtt 10 órakor Franz Orlandini ezredest, és egy másik
tisztjét hadikövetként, fehér zászló alatt, a védőkhöz küldte. Ez alatt az ostromlók ágyúi is elhallgattak. Orlandini átadta Kray levelét a kormányzónak, amelyben a táborszernagy helyzetének átgondolására kérte Latourt. Ebben Kray felhívta a francia figyelmét arra, hogy miután
a kormányzó mindent megtett katonai kötelessége teljesítése érdekében, ideje, hogy véget vessenek a felesleges vérontásnak és a város további értelmetlen pusztításának. Hangsúlyozta azt
is, hogy a hadműveletek állása szerint a védők nem bizakodhatnak felmentésben. „Ha Ön …
396 KA AFA 1799-8-3a. 11–12. p. Karton Nr. 1268.
397 Uo. 12.
398 Mindezeket Maubert ezredes leírásából ismerhetjük, aki a francia mérnökkar főnöke volt az ostrom alatt.
Ismerteti: Cuccia
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– zárta levelét Kray – a körülmények nyomása alatt a kapitulációról akarna tárgyalni, kérem,
értesítsen e szándékáról.”399
Nem kétséges, hogy a kormányzóban már megvolt e szándék. Az üzenet hatására délelőtt
11-kor újabb haditanácsot hívott össze, amely kinyilvánította, hogy tárgyalásokat kell kezdeni
az ellenséggel. A haditanácson azonban nem képviseltették magukat azok a magas beosztású
tisztek, akik ellenezték a közelgő megadást.400
A tárgyalások majdnem egész délután folytak. Hajnali két órakor Foissac-Latour levelet
küldött Kraynak, amelyben ismertette azokat a feltételeket, amelyek alapján hajlandó átadni
Mantovát. A védők szabad elvonulást követeltek a francia vonalakig. Kray e követelést először
nem kívánta teljesíteni, mivel a császári főhadiszálláson többen felháborodtak a franciák feltételei láttán, emlékeztek az 1797-es megadásra, amikor Wurmser és Bonaparte között fel sem
merült a szabad elvonulás lehetősége. Először Kray tehát visszaküldte a parlamentert, Monet tábornokot, azzal a fenyegetéssel, hogy a már teljesen kiépített ostromütegek újból tüzet nyitnak,
ha a franciák ragaszkodnak a szabad elvonuláshoz.401 Az idő azonban sürgette az ostromsereg
parancsnokát, mivel a további szövetséges hadműveleteknél égető szükség volt a Mantova alatt
álló mintegy 30 ezer katonára.
Még ugyanezen az éjszakán végül megszületett a megállapodás Kray és Foissac-Latour között Mantova átadásáról. A tárgyalások eredményeképpen valamikor július 28-ról július 29-ére
virradó éjszaka, Castelluchioban, a császári főhadiszálláson Foissac-Latour hadosztálytábornok
és Kray Pál táborszernagy aláírta a 17 pontot és egy kiegészítő rendelkezést tartalmazó kapitulációs okmányt, amelyet azonban – számomra ismeretlen okból – július 30-ra kelteztek.
Az erőd átadása július 30-án nem ment zökkenőmentesen. Az események kezdetben kicsúsztak Foissac-Latour kezéből, mivel a helyőrség és a lakosok közül jó néhányan ellenezték a
megadást. E csoportok elsősorban nem a Köztársaság francia katonái voltak. A város zsidó közössége, amint meghallotta, hogy délben a helyőrség a malomhídon és a Citadellán keresztül
kivonul a városból, azonnal értesítette a lengyel, svájci, ciszalpin és piemonti katonákat, akik elállták a kapuhoz vezető átjárót. Feszült percek következtek: mivel Latour-t már császári-királyi
tisztek és katonák vették körül, félő volt, hogy kiújulnak a harcok. Ebben a pillanatban valaki
a Citadellából riadót fújt. A lengyelek megtámadták a cs. kir. katonákat és heves közelharc alakult ki. Kray parancsnoki karizmáját mutatja, hogy a dulakodó tömegben, személyes fellépésével, rendet tudott teremteni. A lengyel tisztek elsősorban nem a császáriaknak kívánták a vérét
ontani; Foissac-Latour gúnyos kiáltásaik közepette adta át Mantova városát és erődjét Kray Pál
táborszernagynak.402
Mivel a helyőrség több katonája a raktárak kifosztásába kezdett, Kray Melasnak írt jelentésében felhívta felettese figyelmét arra, hogy Szuvorov sürgetései dacára július 30-án egész nap
a rend helyreállításával kellett foglalkoznia.403
A francia kormányzó teljes megalázásáról azonban nem a lengyelek, hanem a természet
gondoskodott. Július 30-án éjszaka, a császári tábor nagy rémületére, nagy erejű árhullám zúdult le a Felső-tóról, elsöpörte a gátakat és az ostromműveket, elöntötte az árkokat és az ütegálKray levelének német nyelvű fordítását lásd KA AFA 1799-7-52m. Karton Nr. 1203.
Cuccia
KA AFA 1799-8-3a, 12. p. Karton Nr. 1268.
A kapitulációs okmány egy titkos pontja értelmében a franciák kiszolgáltatták a lengyel légió katonáit, akik
túlnyomórészt osztrák dezertőrök voltak az ostromlóknak. Foissac-Latour tettével örökre beírta magát a lengyel történelem negatív figurái közé. Mantova és lengyel védőinek átadását egyaránt megörökítette Marian Brandys
és talán a legnépszerűbb lengyel történelmiregény-író Stefan Zeromski Hamvak című regényében, mely alapanyagul
szolgált Andrzej Vajda A Légió című filmjéhez.
403 Kray jelentése Melasnak. Mantova, július 31. KA AFA 1799-7-28. Karton Nr. 1203.
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lásokat. Ha Foissac-Latour még legalább két napig kitart a romos erődben, vagy a Citadellában,
akár heteket is nyerhetett volna Franciaország számára a fő hadszíntéren, hiszen ne feledjük:
Mantova ostroma az itáliai szövetséges erők legalább egyharmadát lekötötte.
Bécsbe, a Haditanácshoz és az udvarhoz, Kray táborszernagy fia és szárnysegédje, Kray
Ferenc őrnagy vitte meg a város bevételének hírét. A császár azonnal elrendelte, hogy a birodalom minden helyőrségénél és a kivonult csapattesteknél hálaadó szentmise, „Te Deum” tartandó
Mantova bevételének örömére. A császári család maga is részt vett a Stephansdomban egy hálaadó misén.404 Mantova romos falai közé visszatérve, Kray az erőd és a város ideiglenes katonai
parancsnokául Zoph altábornagyot nevezte ki. Az erődben Kray csak csekély létszámú helyőrséget hagyott. A tüzér- és mérnöktisztek azonnal hozzáláttak a franciák által az erődben hagyott
óriási készletek felméréséhez. Kiderült, hogy a felhalmozott lőpor és élelmiszer mennyisége
alapján Foissac-Latour akár még hónapokig védhette volna a várost. 405
Nem túlzás kijelenteni, hogy Mantova gyors visszafoglalása óriási meglepetést keltett világszerte. Napóleon Bonaparte vetette papírra az alábbiakat, mikor Egyiptomban hírét vette a
szövetségesek sikereinek Itáliában: „Okom van arra számítani, hogy Mantova kitart november
végéig, én pedig remélem, hogy még október előtt hazaérkezem Európába.”406 Bonaparte 1796
nyarán egy hónapos előkészületek után három hétig ostromolta az erődöt, de tapodtat sem jutott előre és végül hét hónap után kiéheztetetéssel jutott Mantova birtokába. Ehhez képest Kray
táborszernagynak mindez az ostromárkok ásásának megkezdése után szűk két hét alatt sikerült. Természetesen azt sem hallgathatjuk el, hogy Foissac-Latour közel sem mutatott olyan elszántságot és szakértelmet, mint Mantova akkori császári-királyi parancsnoka, Canto D’Yrles
altábornagy.
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1799 augusztusának elején mindkét szembenálló fél elhatározta a hadműveletek felújítását. Az Armée d’Italie kapott némi erősítést Franciaországból, ráadásul egy új, tehetséges főparancsnokot is a harmincéves Barthélemy Joubert tábornok személyében. Joubert a genovai
tengerparton egyesítette az itáliai francia erőket. A francia hadvezetés augusztus közepére
támadást határozott el a meglehetősen szétszórt szövetséges erők ellen, illetve tervbe vette az
ostromlott Tortona felmentését. A Direktórium és Joubert azonban nem számolt a Mantovát
ostromló császári-királyi hadtesttel, elképzelhetetlennek tartották ugyanis, hogy az erőd ne
tartson ki legalább szeptemberig.
Kray Mantova bevétele után azonnal parancsot kapott Szuvorovtól a fősereghez való haladéktalan felzárkózásra.407 A táborszernagy azonban csak augusztus 3-án tudta útnak indítani
nagyjából 20 ezer főre apadt hadtestét. A késedelem oka elsősorban a csapatok rossz állapota
volt. Bár maga az ostrom nem követelt túl sok áldozatot,408 az egészségtelen, mocsaras vidék
sok katonát kiragadott a sorból. A legénységi állományból augusztusra mintegy 2000 volt tá404
405
406
407

Uo.
KA AFA 1799-8-108. Karton Nr. 1204. Beköstigung Ansatz.
Feleki László: Napóleon. A csodálatos kaland. Budapest, 1976. I. 345.
Szuvorov parancsa Kraynak. Bosco, július 31. A parancs értelmében Kray csapatainak augusztus 12-re meg
kellett érkezniük Alessandria alá. KA AFA 1799-8-41. Karton Nr. 1205.
408 Kray jelentése a hadsereg-főparancsnokságnak. Castelluchio, július 27. Az ostrom összes vesztesége halottakban császári részről mindössze 3 fő tiszt, 74 fő legénységi állományú, sebesültekben 7 fő tiszt, 228 fő
legénységi állományú, eltűntekben 41 fő legénységű állományú volt. Az orosz tüzérkontingens vesztesége
nem ismeretes. KA AFA 1799-8-2d. Karton Nr. 1268.
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vol betegség miatt. A tábornoki karból szinte hírmondó is alig maradt: St. Julien, Minkowitz,
Lattermann és Morzin vezérőrnagyok betegen maradtak vissza Mantovában, pedig a csapatok
előtt még óriási feladatok álltak. Kraynak alig egy hete volt, hogy a piemonti síkságon csatlakozzon a fősereghez. A megindulás után már augusztus 5-én, Cremonánál pihenőt kellett tartani a
maródiak miatt. A városban mintegy ezer beteget kellett hátrahagyni, az erőltetett menet pedig
naponta 20 katona életébe került.409
Cremona után Kray kettéosztotta csapatait. Augusztus 6-án az egyik oszlop Piacenza felé, a
másik 7-én, Pavia felé indult. Kray a piacenzai oszloppal tartott, bár ő maga is lázas beteg volt.410
Az erőltetett menet (átlagosan napi 30 kilométer) végül meghozta gyümölcsét: a mantovai ostromsereg augusztus 12-én egyesült Bellegarde altábornagy hadosztályával. Szuvorov már másnap hajnalban támadásra utasította Krayt, de a táborszernagy kijelentette: csapatai nem viselnének el még egy nap erőltetett menetet az itáliai forróságban. Kray kérésére Szuvorov végül
augusztus 15. hajnalára halasztotta a franciák által megszállt Novi városa elleni támadást.411 A
szövetségesek jobbszárnyát Kray csapatai, melyek az Ott- és Bellegarde hadosztályok alkottak.
Itt a császári csapatoknak nagyon nehéz terepen, a pasturanai magaslaton kellett előrenyomulniuk a rendkívül kedvező védelmi állást elfoglaló Joubert ellen, aki egy meredek hegygerincen
állította fel csapatait. A centrumban az orosz hadtestnek, míg a balszárnyon Melas csapatainak
kellett rohamozniuk. Kray első támadása a kezdeti lendületes előretörés után sikertelen volt,
mivel a meredek lejtő és a szőlőskertek képezte akadályok meggátolták a császári gyalogságot,
hogy rohamoszlopból vonalba fejlődjön. Egy sikeres francia ellentámadás lesöpörte az osztrákokat a hegyről, de ennek folyamán Joubert halálos sebet kapott. Maga a táborszernagy is könynyen megsebesült. „A jobb karomon engem is eltalált egy súroló lövés, mely a kötözés után nem
akadályozott meg abban, hogy bátor csapataimat újult erővel rohamra vezessem és végig jelen
legyek. Istennek hála, hogy bár a seb még nem hegedt be, de szépen gyógyul.” – számolt be néhány nappal később Kray testvérének sebesüléséről.412 A Kray vezette jobbszárny azonban nem
tudott továbbra sem teret nyerni, mivel a centrumban az oroszok csak a délutáni órákban léptek
támadásba és a Melas vezette balszárny is késlekedett. Bagration a centrumban Krayhoz hasonlóan sikertelenűl rohamozta a francia centrumot Novi falu körül. Szuvorovnak a délután folyamán végül sikerült összehangolnia két szárnyának és a centrum tevékenységét. Melasnak ekkor sikerült átkarolnia a gyenge francia jobbszárnyat és délután fél hatra Moreau, aki Jourdan
sebesülése után átvette a főparancsnokságot, elrendelte a visszavonulást. Hamarosan azonban
pánik tört ki és a francia gyalogság rendezetlen tömegben menekült a hegyeken át, magára
hagyva szinte a teljes tüzérséget és poggyászt.
A novi-i győzelemet azonban nem adták olcsón. Az orosz-osztrák szövetségesek mintegy 8200
főt vesztettek. Különösen figyelemre méltó a Kray vezette jobbszárny vesztesége, mely Melas jelentése alapján 5100 főre rúgott, vagyis a harc az ő szektorában volt a legelkeseredettebb.
Augusztus 16-án a táborban Kray Pál táborszernagy átvehette az uralkodói pátenst, mely
beiktatta őt a 34. magyar sorgyalogezred – elhunyt Esterházy Pál Antal herceg egykori ezredének – tulajdonosi méltóságába.
409 Kray jelentése Melasnak. Cremona, augusztus 6. KA AFA 1799-8-89. Karton Nr. 1205.
410 Uo.
411 Szuvorov a novi-i csata előtt a támadási parancshoz mellékelve rá jellemző módon egy lelkesítő verset is
eljuttatott Krayhoz, melyben őt egyszerűen „hősnek” nevezte. Kray öccsének írt, szeptember 6-i levelében
idézte fel az orosz tábornagy levelét.(Just, 262) Az igazsághoz hozzátartozik, hogy Szuvorov meglehetősen nagylelkűen osztogatta ezeket a jelzőket. Bécsben a hadjárat előtt, a haditervek egyeztetése alkalmával
Ferenc császárt Nagy Sándorhoz, Thugut kancellárt egyenesen Arisztotelészhez hasonlította. (Roider, 301.)
412 Just, 261.
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Novi után azonban a szövetségesek nem tudták kihasználni az itáliai francia erők meggyengülését, melyek immáron csak az Appenninek északi lejtőit és a ligur tengerpartot tartották ellenőrzésük alatt.413 Bécs nyomására Szuvorov először kénytelen volt jelentős erőket KözépItáliába vezényelni, hogy az ottani osztrák befolyást helyreállítsák. Az orosz-osztrák fősereg
augusztus végén Asti térségében, Piemont szívében, központi pozícióban foglalt állást. A franciák jelentős sikereket értek el mindeközben Svájcban, ahonnan kitörve Claude-Jacques Lecourbe
csapatai kivetették az itáliai átjárókat szemmel tartó Strauch ezredes cs. kir. különítményét
és megszerezték a Simplon és a Szent Gotthárd hágókat. Augusztus 18-án Szuvorov utasította
Krayt, hogy egy 10 ezer fős seregtest – mely 14 kivérzett zászlóaljból és 12 svadronból állt –
élén induljon Astin keresztül Novarába, hogy az esetlegesen Bellinzonából előretörő ellenséggel szemben Milánót fedezze. Amint a franciák hírét vették Kray közeledtének, a Szent Bernát
hágót feladva visszatértek Svájcba, mire Kray is visszahúzodott az Alessandriában állomásozó
fősereghez.
Mindeközben William Grenville brit külügyminiszter júniusi javaslatát elfogadva 1799
őszére a szövetségesek új haditervet készítettek Franciország ellen. Szuvorov fő feladata immáron az volt, hogy kivesse a franciákat az alpesi országból, egyesülve a Németországból Svájcba
vonuló Korszakov-féle sereggel. Bár az orosz tábornagy tiltakozott a feladat ellen, mondván,
hogy előbb Itáliában kéne teljesen felszámolni a francia uralmat, a politika döntése ellen nem
volt apelláta. Szuvorov elindulása előtt szeptember 8-án és 9-én a szövetségesek elhárították az
utolsó francia felmentési kísérletet Novinál, így másnap Tortona is megnyitotta kapuját a szövetségesek előtt. Az ütközetben Kray a balszárnyat vezette. Kray ekkor az erőd ostromát fedezte
Bozzollónál és különítményeket küldött ki Rivalta irányába.
Az erőd eleste után Melas és az Itáliában maradó császári-királyi erők célja az utolsó piemonti francia támaszpont, Coni (Cuneo) elfoglalása volt. Nagyobb léptékű hadműveletek azonban az oroszok távozása miatt már nem történtek 1799 őszén. Szeptember 17-én a császáriak
megtámadták Fossanónál a genovai támaszpontjukból a síkságra megint kimerészkedő franciákat és Coni irányába űzték vissza őket. Ezután Kray az ellenség által szorongatott Hadik
Károly vezette seregtest felmentésére indult az Aosta-völgybe kilenc zászlóaljjal és hat svadronnal. Szeptember 27-én felmentette az ostromlott Bard erődjét. Ezután az „expedíció” után hadtestével ismét csatlakozott a fősereghez, mely Montenaro és Castellare térségében állomásozott.
Október 12-én Kray elhárította az ellenség egy kisebb vállalkozását Morozzónál. Október 19-én
rábírta Melast, hogy Bernettenél támadja meg a franciákat, akik a befészkelték magukat oda
és veszélyeztették a sereg balszárnyát. Kray még aznap kiszorította innen az ellenségek, melynek jelentős veszteségeket okozott. Az ütközet után Melas egy öt zászlóaljból és négy svadronból álló különítménnyel Alessandriába küldte, mivel a franciák megközelítették az erődöt miután kiszorították Noviból Karaczay András altábornagy különítményét és ostrom alá vették
Seravalle erődjét. A Bormida folyó áradása miatt azonban Kray nem tudott közvetlenül segítséget nyújtani az erődnek. Az általa kikülönített Fulda őrnagy azonban november 5-én a Nádorhuszárokkal és némi gyalogsággal rajtaütött az ellenségen Acqui városán ahol óriási veszteségeket okozott a franciáknak: a huszárok 600 főt levágtak vagy megsebesítettek, több mint 300
főt foglyul ejtettek. 200 francia a Bormidába fulladt menekülés közben. Mindeközben Kray
helyreállította a hajóhidat a folyón és ugyanezen a napon megtámadta az ellenséges állásokat
Boscónál és Rivaltánál, ahol négy-négy ezer fős francia seregtesteket derített fel. Az ellenség rövid harc után hátrahagyta ezeket a pozíciókat és visszahúzódott a novi-i állásba. Másnap az au413 Bár a Direktóriumnak sikerült erősítést küldenie, Moreau alig 50 ezer főt tudott összevonni, míg a ligur
tengeraparton, Genovában és Cuneó erődjében 10 ezer fő állomásozott.
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gusztus 15-i csata „kicsinyített” formában került megismétlésre. Kray november 6-án csak heves harcok árán szorította ki innen a franciákat. A táborszernagy ezúton felmentette Serravella
erődjét is, így a franciák ismét kénytelenek voltak a hegyekbe visszavonulni. 414
Az itáliai császári-királyi sereg november folyamán kiszorította a franciákat utolsó piemonti támaszpontjaikról is. Előbb Genola esett el majd Melas Cuneo ostomára vonta össze csapatait. Kray Novi és Alessandria térségében fedezte az ostromot, mely december 1-jén kezdődött
meg. December 3-án kapitulált az erőd, így minden akadály elhárult azelőtt, hogy a császári sereg biztonságos téli szállásra vonuljon. Kray táborszernagy az alá beosztott csapatokkal Torinó
térségében szállt táborba. „Torinó, jóllehet Piemont legszebb városa, egyben a legdrágább a világon. Egy komiszkenyér 20 krajcár, gondolhatod, más egyéb mennyibe kerül.” – írta Kray
Sándor öccsének.415
Itáliában a franciák birtokában csak a Genova környéki partmenti sáv maradt az 1799. év
végén. Az oroszok vállalkozása Svájcban viszont teljes kudarccal végződött. Korszakov és Hotze
egyesített orosz-császári seregére Masséna döntő vereséget mért a zürichi csatában 1799. szeptember 25-26-án. Szuvorov svájci vállalkozása ezzel a fordulattal teljesen értelmét vesztette, így
az orosz sereg az Örökös Tartományok védelmére vonult vissza. 1799 őszén az osztrák-orosz
viszony egyre inkább elmérgesedett, mivel Pál cár úgy ítélte meg, hogy az osztrákok cserbenhagyták csapatait Svájcban. Októberben Szentpétervár visszahívta seregeit a harctérről. Kray,
Károly főherceg és Szuvorov tavaszi és nyári győzelmeit nem sikerült teljes mértékig kiaknázni. Bonaparte visszatért Egyiptomból, államcsínyt hajtott végre és Franciaország hamarosan
készen állt a visszavágásra.
Az 1799. évi dícsőség és sikerek hamarosan meghozták eredményüket Kray táborszernagy további pályájának alakulásában is. Károly főherceg betegsége és császári bátyjával, illetve Thuguttal való folyamatos konfliktusai miatt már 1799 novemberében felmentését kérte
a németországi hadsereg éléről. A potenciális utódjelöltek közül pedig ekkor már csak egyedül
Kray táborszernagy maradt komolyan vehető alternatíva. Az 1800. év így elhozta a 66. életévében járó tábornok számára katonai pályafutása legmagasabb beosztását és legkeményebb próbatételét.

414 Kriegs-Journal.
415 Just, 266.
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VII. 1. A parancsnokság átvétele
1800. január 10. körül Kray táborszernagyot a császár gyorsfutár útján torinói állomáshelyéről Bécsbe rendelte, ahová 13-án el is indult, de a kedvezőtlen időjárás és a rossz utak miatt
csak lassan haladhatott Klagenfurton keresztül a császárváros felé. Bár az uralkodó nem árulta el szándékát, sejthető volt, hogy Itália megmentője valamilyen fontos feladatot kap. Január
19-én Trientből Sándornak írt levelében Kray még nem tudta pontosan öccsének megmondani,
hogy mi lesz új beosztása. Vajon a betegeskedő Károly főherceg helyére a németországi császári
és királyi és birodalmi sereg élére nevezik ki? A hadseregben annak is híre ment, hogy esetleg
egy vegyes orosz–osztrák hadtestet fog vezetni. Kray mindenesetre megígérte öccsének, hogy
azonnal ír, mihelyst megbízható értesüléseket szerez új állomáshelyéről.416 Nem sokkal Bécsbe
érkezése után, február 10-én a táborszernagy bizonyosságot szerzett: a császári és királyi sereg
legfontosabb beosztását, a németországi erők főparancsnokságát kapta meg.
Károly főherceg távozásáról 1800. február 2-án született döntés. Károly maga helyett ad
interim Sztáray Antal altábornagyot javasolta főparancsnoknak, akit mindjárt elő is léptettek
táborszernaggyá, a választás végül mégis csak Krayra esett.417 Ez az epizód azonban aligha tett
jót a későbbiekben Kray és Sztáray viszonyának. Visszaemlékezések szerint a főhadiszálláson
és a tábornoki karban létezett egy „Sztáray-párt”, amely azon fáradozott, hogy a bizalmat a
főparancsnokban teljesen lerombolja.418 A két magyar tábornok viszonya annak ellenére megromlott, hogy Kray egy későbbi, már Alt-Öttingben, július 27-én kelt levelében öccsének azt állította, hogy Sztáray táborszernagyi kinevezése érdekében ő is minden követ megmozgatott a
császárnál.419
A németországi főparancsnokság magában foglalta a birodalmi seregek (Reichsarmee) feletti parancsnokságot is. Hasonlóan fontos beosztást a magyar származású hadvezérek közül
egyedül egy arisztokrata, gróf (1764-től birodalmi herceg) Batthyány Károly József tábornagy
nyert el, az első osztrák örökösödési háború folyamán.420 Ferenc és a Haditanács azonban ismét
gondoskodtak egy kis tüskéről: hivatalosan Kray a németországi front interim, azaz ideiglenes
főparancsnoka volt. A császár egy keltezetlen, a Haditanács elnökének címzett átirata 421 szerint
is Kray beosztása pro interim érvényű, továbbá ez a tábornokok anyagi juttatásait nyilvántartó Stabsbuch tanulsága szerint is csupán egy ideiglenes megbízatásról volt szó.422 Ha Bonaparte
416 Just, 266.
417 HHStA Kriegsakten Karton Nr. 396. (Károly főherceg levelezése 1796–1800). Ferenc császár levele Károlynak
(Bécs keltezetlen, [1799 december])
418 Criste, 1912. 154.
419 Just, 272. „Bizalmam különösen megrendült Sztáray tábornokban, aki a háláról megfeledkezett, azok után,
hogy táborszernagyi kinevezése érdekében közbenjártam a császárnál. Így megy ez, ha nem ismerjük eléggé az embereket, és a hazaszeretetünkre hallgatunk.”
420 A rajnai fronton kívül a magyar tábornokok közül hadszíntér-parancsnoki beosztást töltött be 1736-ban
gróf Pálffy János tábornagy a török ellen, illetve a szász hadszíntéren 1762-63-ban, majd egy rövid ideig
1778-ban Csehországban, végül 1790-ban a Duna mentán állomásozó főseregnél gróf Hadik András tábornagy, hogy csak a fontosabb megbízatásokat említsük. (Zachar, 2004. 265.)
421 KA AFA 1800-3-156. Karton Nr. 1286.
422 KA Vers StbB Prot. Dienende Generalität. 1800. 140 p. A Haditanács a táborszernagyi ranggal járó juttatások (748 forint 20 krajcár havi pénz, egy extra hónap gázsi, az adjutánsért járó 120 forintra rúgó juttatás,
naturáliák után járó 148 forint) mellett, a beosztáshoz dukáló, évi 10 ezer forint összegű ún. Taffelgelderben
részesítette.
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tábornok, majd Napóleon császár mestere volt katonái motiválásának, legyen az akár ezreddobos vagy marsall, akkor Ferenc császár ennek a fordítottjához értett. Az ideiglenes megbízatás
lényegében azt jelentette, hogy „mindketten tudjuk kedves Kray táborszernagyom, hogy nem
vagy alkalmas erre a feladatra, de egyelőre jobb nem jut az eszünkbe.”
Kray saját bevallása szerint berzenkedett is a feladat ellen, de nem volt apelláta: minél hamarabb el kellett foglalni beosztását, mivel Károly állapota egyre rosszabbra fordult. Kray táborszernagy két napot kapott, hogy Pozsonyba utazzon, hogy ott „gyermekeivel” találkozzon
és arra is csak néhány percet tudott szánni, hogy mindezeket öccsének megírja. Ebben említést
tett még Sándornak arról a kedvességről is, ahogy Bécsben fogadták, hogy nagyurak adták egymásnak a kilincset, akik őt a birodalom megmentőjének nevezték. „Ki hitte volna ezt – tette
hozzá – két évvel ezelőtt, amikor egyáltalán rám sem akartak nézni.” A táborszernagy későbbi,
Thuguthoz írt leveleiben nem győzi kifejezni háláját azokért a kitüntető kegyekért, amelyekben
a konferencia miniszter őt bécsi tartózkodása során részesítette. 423
Kray mindenesetre február 16-án visszatért Bécsbe, hogy a szükséges írásbeli és szóbeli
instrukciókat átvegye, de végül csak március elsején született meg a hivatalos haditanácsi kinevezés. Kray elutazására a rajnai sereghez is csak március 6-án került sor. „A birodalom megmentője” Bécsbe történő visszaérkezése után elérkezettnek látta az időt arra, hogy az uralkodó
elé tárja kérését a birtokadományra vonatkozóan. 424
Az uralkodó és környezete hoztak még egy személyi döntést, amely aligha volt Kray ínyére.
Március 3-án Ferenc áthelyezte a sebeiből felgyógyult Chasteler márki vezérőrnagyot a németországi hadsereg táborkarához, ahol a márkinak valamiféle hadműveleti bizottság összeállításával (Comité d’ Operations) kellett az ideiglenes főparancsnokot segítenie.425 Emlékezhetünk,
hogy Chasteler és Kray viszonya már egy évvel korábban, az itáliai hadjárat folyamán megromlott, amikor a márki Szuvorov táborkari főnökeként túlságosan azonosult orosz felettesével. Ráadásul a németországi hadsereg már rendelkezett egy kitűnő táborkarral élén az úgyszintén nehéz személyiségű Heinrich von Schmitt altábornaggyal. A rossz személyes kapcsolat
Chasteler és a főparancsnok, illetve a folyamatos torzsalkodás Chasteler és Schmitt között előre
látható volt. Ráadásul a németországi hadsereg táborkarába helyezték Weyrother ezredest is,
így elvileg ugyan a hadsereg legtehetségesebb vezérkari tisztje álltak Kray rendelkezésére, gyakorlatilag azonban a kollektív vezérkar működése teljesen csődöt mondott. Schmitt sértődötten
a háttérbe vonult, míg az erőszakos természetű, forrófejű Chasteler teljesen magához ragadta
az irányítást.
Kray március 9-én ért Münchenbe, ahol fontos tárgyalások vártak rá elsősorban a bajorpfalzi fejedelemmel, bár vele személyesen nem sikerült találkoznia. Beszélt azonban angol Lord
William Wickham helyettes államtitkárral, aki Svájcból irányította a franciaellenes kémhálózatot és tartotta a kapcsolatot Anglia szövetségeseivel. A tárgyalások témája elsősorban az angol költségen felállítandó 12 ezer fős bajor segéderő volt. Wickham és a bajorok ígéretet tettek,
hogy március végére ezek a csapatok csatlakoznak a császári sereghez, továbbá négy zászlóalj
pfalzi betagolódik a Sztáray vezette osztrák jobbszárnyba, ahol már állomásozott három ilyen
zászlóalj.426
423 Lásd Kray március 23-i levelét Donaueschingenből a parancsnokság átvétele után (HHStA Kriegsakten Kray
levelezése Thuguttal, az uralkodóval és Colloredo kabinet-miniszterrel. Karton Nr. 404, 48. f.)
424 Just, 267-268.
425 A Haditanács átirata a németországi hadparancsnokságnak. 1799. március 2. (KA AFA Armeeakten. 18003-1772. Karton Nr. 1286.
426 KA AFA 1800 13-9. (hadműveleti napló), ill. Kray jelentése Tigének, Donaueschingen, március 18. KA AFA
1800-3-79. Karton Nr. 1286.
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Az utazás következő állomása Augsburg volt, ahol Kray tudomást szerzett arról, hogy az itt
szintén angol pénzen szervezett két svájci ezredre még jó ideig nem számíthat, mivel ekkor az
újoncok még fegyverrel sem rendelkeztek.
Március 13-án a táborszernagy Vorarlbergbe, Bregenz városába tett kitérőt, ahol egy 22
ezer fős cs. kir. hadtest állomásozott Ernst Gottlieb Petrasch altábornagy parancsnoksága alatt.
Kray megszemlélte az ottani csapatokat és védműveket, majd hasonló céllal Feldkirchen keresztül kitérőt téve Churba utazott, végül a Boden-tó mentén haladva érte el kimerítő utazás után a
főhadiszállást.
Károly végül 1800. március 17-én kelt általános hadsereg-parancsban köszönt el a katonáitól, akik valósággal bálványozták őt.427 Kray, aki ugyanezen a napon érkezett meg a
donaueschingeni főhadiszállásra, egy olyan örökséget vett át, amihez ekkortájt senki sem tudott méltóvá válni a császári seregben. „Úgy tűnt ő [Kray] Károly főherceg mellett, mint a felhők
közül derengő holdfény a ragyogó naphoz képest” – érzékeltette költői képben a két személyiség
súlya közötti különbséget Ferdinand Varnbühler, aki egy évvel később írta meg a hadjárat történet, mint az események résztvevője a császári oldalon.428
Nem tudni, hogy a sértett és idegileg kimerült Károly milyen érzésekkel és hangulatban
adta át a főparancsnokságot. Beszélt-e hosszasan egykori elővéd-parancsnokával, adott-e neki
tanácsokat vagy esetleg csak néhány szót váltottak. Március 18-án a főherceg elhagyta a főhadiszállást, hogy átvegye a csehországi főhadparancsnokságot Prágában.
Károly távozása és a súlytalanabb Kray kinevezése azt is jelentette, hogy a politikai vezetés,
vagyis a kancellár és kinyújtott keze, Ludwig Lehrbach gróf miniszter végre szorosabban foghatta a gyeplőt a németországi hadsereg felett. Thugut március 10-i Krayhoz intézett levelében,
mintegy a császári akarat szócsövét játszva, kilenc pontba szedve igyekezett nyomatékosítani a
megváltozott játékszabályokat.
Az intézkedések elsősorban a fegyelem megszilárdítását, a „fecsegés” és „pletykálkodás”
megszűntetését célozták a főhadiszálláson. Thugut leszögezte, hogy a továbbiakban „Őfelsége
szilárdan eltökélte, hogy minden engedetlenséget szigorúan büntet.” Az irat legfontosabb részei
nem ezek a vezetőváltásnál minden hierarchikus szervezetben elhangzó közhelyek, hanem az a
törekvés, hogy Kraynak és táborkarának Lehrbach grófot minden olyan döntésbe be kell vonni,
ahol a legcsekélyebb politikai szempont felmerülhet. A levél kimondja, hogy a nem közvetlenül
a katonai szakmához tartozó ügyek: a főhadbiztosság és a többi katonai gazdasági ág, a miniszter teljhatalmú irányítása alá tartozik, a főparancsnoknak viszont kötelessége a hadműveleteivel kapcsolatban a miniszterrel egyetértésben dönteni. A hatodik pont kimondja: „Őfelsége
megtiltotta, hogy a főparancsnok vagy bármilyen más katonai személy a politikába beleártsa
magát, azzal bármilyen formában foglalkozzon, és az ellenséggel tárgyalásba kezdjen.” A hetedik értelmében „A főhadiszálláson nem jelenhet meg sem újság, sem bármiféle manifesztum,
proklamáció nyomtatásban a miniszter jóváhagyása nélkül.” Thugut végül felhívja elsősorban a
tábornoki kar figyelmét, hogy a magánlevelekben tilos a szolgálatot érintő ügyeket tárgyalni, és
ennek ellenőrzésére „minden módszer megengedett”, vagyis a tábornokok és tisztek számíthatnak rá, hogy magánleveleiket először a titkosrendőrség fogja elolvasni. A kancellár bizonyára
elégtétellel zárt rendelkezéseit az alábbi sorokkal: „Őfelsége kijelentette, hogy az esetleges büntetésnél nem lesz tekintettel sem a rangra, sem a születésre.”429
E pontok talán legnagyobb súlyú (és legabszurdabb) rendelkezése Lehrbach egyetértési jogának megállapítása volt hadműveleti kérdésekben. A gróf azonban, akárcsak Thugut, sem427 KA AFA 1800-3-72. Karton Nr. 1286.
428 Varnbüler,12.
429 Utasítások a németországi sereg főparancsnokának. HHStA Kriegsakten Karton Nr. 405.
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milyen katonai tapasztalattal nem rendelkezett, bár Károly főherceg egyik életrajzírója, Oscar
Criste szerint Lehrbach rendszerint arra hivatkozott, hogy Moreau is csak egy ügyvéd, és lám,
mégis egész jól elboldogul hadvezérként.430 A hamarosan meginduló hadműveletekben azonban nincsen írásos nyoma, hogy bármilyen formában gyakorolta volna egyetértési jogát konkrét katonai kérdésekben.
Károly főherceg az előző évi hadjáratot októberben Mannheim visszafoglalásával zárta,
majd 27 zászlóaljat és 46 lovassvadront összevonva, a svábföldi Villingen körzetében teleltette át főerőit. A két szembenálló hadsereg között a választóvonal a Rajna lett, bár a franciák
két megerődített hídfővel rendelkeztek Kehlnél és Alt-Breisachnál, és Bázel előtt pedig a Rajnakanyar jobbpartját is uralták.
1799 végén kialakult a németországi cs. kir hadsereg diszlokációja, amely a főparancsnokváltásig változatlan maradt és ezen az új főparancsnok sem változtatott érdemben. A hadsereg
két fő csoportosításra tagolódott: a tiroli-vorarlbergi hadtestre és a rajnai főseregre. Ez előbbi
1800. március 27-éig Petrasch altábornagy, majd Henriknek, Reuss-Plauen hercegének cs. kir.
altábornagynak parancsnoksága alatt állt, mintegy 24 343 fővel (ebből 3560 lovas). Fő feladata
Tirol és Vorarlberg védelme volt. A hadtest előőrsi vonala a Boden-tóra és a Rajna jobbpartjára
támaszkodott, téli szállásul Vorarlberg és Svábföld egy része szolgált. Az ellenség esetleges előrenyomulását akadályozandó, Svájc osztrák kézen maradt részén (Chur) és Vorarlberg völgyeinek
bejáratánál védműveket létesítettek, amelyeket az új főparancsnok megszemlélt útban a fősereg
felé. Magát a Boden-tavat egy flottilla biztosította.
A németországi hadsereg és a vorarlbergi hadtest közötti összeköttetést Buchorn és
Schaffhausen között Vinzenz Kolowrat altábornagy hadosztálya (13 351 fő, ebből 1785 lovas)
biztosította. Ellenséges támadás esetén a markelfingeni és bodmanni állásokat kellett mindenáron megvédenie, de a legfontosabb feladat számára Stockach fedezése volt.
Nauendorf gróf, altábornagy hadteste (11 324 fő, ebből 2608 lovas) által megszállt körzet
Schaffhausentől Gekingenen át a Wehr folyócska rajnai beömléséig. Nauendorfnak a franciák bázeli hídfőjével szemben a Wehr és az Alb folyócskákra támaszkodva kellett védekeznie.
Túlerejű ellenséges támadás esetén a visszavonulás iránya Stühlingenen és Riesch-Eschingenen
keresztül Engen városa volt.
A Rajna-kanyartól északra, a meredek partú és immáron eléggé széles, ezért nehezen átjárható folyót Mühlheimtől Rothausig pusztán kisebb különítmények és őrposztok figyelték. Freiburgnál Gyulai Ignác vezérőrnagy dandárja állomásozott, (3473 fő, 1528 lovas).
Legfontosabb feladata a franciák Alt-Breysach-i hídfőjének megfigyelése volt, és a Höllenthal,
vagyis a franciák természetes előrenyomulási irányának a Duna-medence felé, biztosítása volt.
Gyulainak elsöprő erejű ellenséges támadás esetén Neustadt irányába kellett visszavonulnia,
hogy egyesüljön a fősereggel.
Kienmayer altábornagy hadteste (9735 fő, ebből 3694 lovas) ellenőrizte előőrseivel a Rajna
Ottenheim és és Thieresheim közötti szakaszát és tartotta szemmel a kehli hídfőt. Maga a hadtest a Lahr folyó és Renchen városa között vonult téli szállásra. Kienmayernek erős ellenséges
nyomásra szabadott csak feladni a Rajna völgyét és a Kinzig-folyó völgyében visszavonulnia.
Még lejjebb haladva a Rajnán Sztáray táborszernagy erős hadtestét (19 ezer fő, ebből 9126
lovas) találjuk, mint a németországi sereg szélső jobbszárnyát, mely a Murg és a Neckar folyók
között táborozott, de őrjárataival a Majna völgyét is ellenőrizte és fenntartotta az összeköttetést
a Hanau környékén álló, szerény nagyságú és még szerényebb harcértékű trieri választófejedelmi csapatokkal.
430 Criste, 1912. 154.
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Sztáray feladata meglehetősen bonyolult volt és nagyfokú önállóságot kívánt tőle. Ha őt
Mainz térségében erős támadás éri, és úgy ítéli meg, hogy a francia előrenyomulás súlypontja ebbe az irányba esik, akkor ki kell tartania mindaddig, amíg a fősereg egy része segítségére
nem siet. Ha az ellenség viszont inkább a Rajna felső folyásánál aktív, akkor Sztáraynak látszattámadásokkal kellett volna megosztania az ellenség figyelmét. Ha az ellenség nem törődik ezekkel a demonstrációkkal és a helyzet kritikusra fordul a többi frontszakaszon, akkor a hadtest
nagyobbik részének Rothenburgon és Hechingenen keresztül azonnal a fősereghez kell sietnie,
míg Hohenlohe altábornagy hadosztályának még ki kell tartania a Rajna középső folyásánál,
de később ő neki is csatlakozni kell a fősereghez, amely minden reális számítás szerint addigra
már Ulmnál foglal állást.
A Fekete-erdő mögött, mint a hadsereg fő tartaléka, állomásozott Baillet altábornagy hadteste (9418 fő gyalogos) Villingen környékén bekvártélyozva, míg a lovassági csatadöntő tartalék Siegfried Kospoth altábornagy parancsnoksága alatt 3420 lovassal Hohen-Emmingen térségében állt.
A legfontosabb erődök Philippsburg, Ulm, Ingolstadt és Würzburg helyőrségét mindösszesen 7470 fő (ebből 412 lovas) alkotta.
Mindezen csapattestek összlétszáma, ha hozzávesszük az Extra Corps létszámát is, (7573 fő)
a császári-királyi németországi hadsereg mintegy 101 734 fővel rendelkezett, amelyből 25 975
lovas volt.431
Milyen elképzelésekkel rendelkezett ekkor, 1800 tavaszán a császári-királyi hadvezetés a
németországi hadsereggel kapcsolatban? Bár minden hadjárati év előtt készültek hadműveleti
tervek bécsi íróasztalok mögött, amelyek általában nagy ívű offenzívákat irányoztak elő akár a
rajnai, akár az itáliai fronton, de a kezdeményezést rendszerint a franciák ragadták magukhoz,
és ezek a tervek egy pillanat alatt ad acta kerültek. 1800 tavaszán sem történt ez másképp.
Kray a haditervet a márciusi bécsi tartózkodás során elsősorban szóbeli utasítás formájában kapta meg a legfőbb hadúrtól. Az uralkodó írásban csak emlékeztette a táborszernagyot a
megbeszéltekre. Az 1800. évi haditerv szerint, amelyet ebből az uralkodói kéziratból ismerhetünk, az első támadást az itáliai hadseregnek kellett intéznie az ellenség ellen. Melasnak először is el kellett foglalnia a franciák egyetlen megmaradt ottani bázisát, Genova városát és a
ligur tengerpartot. Ezután Nizza irányába kellett volna folytatni az előrenyomulást a Riviérán.
Miután azonban Genova és környéke szilárdan a császáriak kezére került, az itáliai seregnek
Kray megerősítésére egy 25-30 ezer fős hadtestet kellett küldenie.432 Ennek a hadtestnek először
is vagy a Szent-Bernát és Simplon-hágón vagy könnyebb terepen a Wallischer Landon keresztül,
Bern irányába kellett, a Vorarlbergből és Tirolból támadó cs. kir. csapatokkal együtt, visszafoglalni Svájcot, mely a hidat jelentette a rajnai front és Itália között. Abban az esetben, ha a franciákat kiverik Svájcból, és elveszítik rajnai hídfőiket, akkor valószínűleg immáron nem lesz
akadálya egy méltányos béke megkötésének. Arra az esetre, ha mégsem ez történne és a franciák mégis folytatnák a háborút, a terv készítője (alighanem Chasteler márki) nyugodtan átengedhette magát a fantáziájának: a németországi sereg elfoglalja Neu-Breisachot, átkel a Rajnán,
célba veszi a Vogézek és az Alpok közötti folyosót, a belforti nyílást és elözönli Franciaország
keleti tartományait, míg az itáliai sereg a Riviéráról kitörve Lyon felé operál. Maga a császári
kézirat azonban inkább emlékeztet egy tűnődésre az aktuális hadi helyzetről és a várható fejleményekről, mintsem egy katonásan feszes utasításra. Bővelkedik a „Jó lenne ha...” és „Abban
az esetben ha...” kezdetű fordulatokban. Végezetül Ferenc Kray lelkére kötötte, hogy a legfon431 Der Feldzug 1800, I. 246–251.
432 Keltezés nélküli (februári) uralkodói kézirat Kray számára a németországi és itáliai hadműveletek összehangolásáról. KA AFA 1800-2-89. Karton Nr. 1285.
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tosabb az, hogy semmiképpen se kockáztassa a sereg megsemmisülését egy bizonytalan franciaországi kalanddal, de ne is várja be tétlenül az ellenség esetleges támadását. Az offenzívát
előkészítetlenül azonban nem szabad megindítani, mert annak valószínűleg csúfos vereség lesz
a vége. A kéziratból is kiviláglott, hogy a birodalom hadügyének irányítói mivel nem merték a
felelősséget vállalni egy világos parancsért, inkább homályos általánosságokkal látták el Krayt.
A táborszernagy ezáltal viszonylagos önállóságra is szert tett, de azt valószínűleg mindenki sejtette, hogy az erőviszonyokból következően inkább makacs védekezés jut osztályrészéül, mintsem egy párizsi bevonulás.
Kray Pál számos teendője közepette április 8-án talált ismét lehetősége, hogy öccsét tájékoztassa első benyomásairól, mint németországi főparancsnok. Donaueschingenben kelt levelében tájékoztatta Sándort, hogy átvette a főparancsnokságot Károly főhercegtől, de számára az
uralkodói bizalom inkább óriási gondot és aggodalmat jelent, mivel az itteni hadszíntéren nincs
elegendő erő és eszköz az offenzívára készülő túlerejű ellenség féken tartására. Jellemző, hogy
a táborszernagy egyetlen reményként öccsének a birodalmi segélycsapatokat és a 30 ezer fős
népfelkelést említette.
„Megteszek mindent, ami tőlem telik, abban az esetben is, ha magával Bonapartéval, aki
hadseregét személyesen kívánja vezetni… kell magam összemérni. Talán ad az Úr ugyanakkora szerencsét, mint tavaly, hogy a nehezen szerzett jó híremet megtartsam” – folytatta Kray.433
Információja ekkor tévesnek bizonyult, hiszen az Első Konzul Itáliába vonult a dijoni tartalék
sereg élén. Jól kivehetően az idős és gyenge egészségű katona immáron sokkal szívesebben foglalkozott volna frissen megszerzett uradalma ügyeivel, mintsem hogy összemérhesse kardját a
„világtörténelem legnagyobb kapitányával”.
Franciaország az előző év folyamán érzékeny vereségeket szenvedett mind Itáliában, mind
a Rajnánál. E vereségek okozták nagyrész a thermidori konvent bukását és Bonaparte tábornok
sikeres államcsínyét. Az Első Konzul egész Franciaországban csak egyetlen helyen érvényesíthette nem vagy csak nehezen akaratát: a rajna-moselli seregben, amelynek főparancsnoka (General
en Chef) már az előző év nyarától a szintén óriási tekintélynek örvendő, bár Bonapartétól teljesen különböző karakterű, makacsul republikánus Jean Moreau tábornok volt.
Általánosságban a francia oldalnak kevesebb problémával kellett szembenéznie, mint a
császáriaknak. Bár hódításaiknak és a vazallusállamoknak egy részét 1799 során elvesztették, az oroszok távozásával az erőviszonyok 1800 tavaszára inkább a franciák javára tolódtak
el. Ennél is fontosabb volt az, hogy André Masséna tábornoknak sikerült Svájcot megtartani
1799 őszén. Bonaparte Első Konzul és Jean-Joseph Dessole tábornok, Moreu táborkarának főnöke, március 13-án (Ventôse 22-én) találkoztak Párizsban a rajnai hadsereg előtt álló feladatok megbeszélésére. Bonaparte elképzelésével szemben – mely szerint a teljes francia fősereget
Svájcba kellett volna átcsoportosítani – Dessole-nak végül sikerült érvényesíteni Moreau tervét.
Március 22-én megegyeztek a végső haditervben: Moreau valamikor április közepén megindítja
offenzíváját az osztrákok ellen, miután viszont elfoglalja Ulm városát, két hadosztályt a SzentGotthárd hágón keresztül Itáliába küld. Bonaparte ekkor 1800 márciusában viszont eltökélte,
hogy a döntő csapást Itáliában fogja mérni az ellenségre, mégpedig azzal az új, tartaléknak nevezett sereggel, amelyet ekkortájt kezdett Dijonban szervezni.434
A Moreau által parancsnokolt hadsereg 1799 folyamán alig 40 ezer főre olvadt, de hála a
Hollandiából és belföldről ide irányított csapatoknak 1800 tavaszára már ismét mintegy 110
ezer főből állt. Főhadiszállása 1799 végétől a központi helyen lévő Bázelben volt.
433 Just, 269.
434 Schneider, 28–35. és Hollins, 2000, 20.
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A francia sereg négy fő csoportosításból állt. Svájcban a szélső jobbszárnyon, a hegyi háborúban jártas Lecourbe parancsnoksága alatt mintegy 37 ezer fő gyülekezett. Ez a seregtest három hadosztályból állt: Joseph Montrichard tábornok Glarustól a Rajna-kanyarig, DominiqueJoseph Vandamme a Zürichtől Wintherturon keresztül Steinig húzódó arcvonalszakaszokat
szállta meg, míg Jean Lorges állásai, Vandamme mögött az Aar folyó rajnai beömléséig húzódtak. Lecourbe főhadiszállása Zürichben volt.
Középen, a Hagenautól egészen Strasbourgig húzódó hatalmas arcvonalszakaszon találjuk
a mintegy 30 ezer főből álló második, avagy középső csoportosítást, St. Cyr tábornok, parancsnoksága alatt. Hadosztály-parancsnokai Jean Victor Tharreau, Gouham és Claude Legrand tábornokok voltak.
A leggyengébb, 16 ezer főből álló balszárnyi csoportosítás Jean de St. Suzanne tábornok
parancsnoksága alatt a Rajna bal partján Mainz és Mannheim között állt és a Ney-, Laval- és
Hardy-hadosztályra tagolódott.
Moreau közvetlen alárendeltségébe tartozott a tartalék hadtest, amely mintegy 30 ezer főből állt és magába foglalta a lovasság nagy részét. Hadosztályparancsnokai Louis Baraguay d’
Hillieres, Charles Leclerc és Antoine Delmas tábornokok voltak. A tartalék a Bázel, Brundruth,
Belfort, Kolmar városok által határolt hosszúkás négyszögben állomásozott.
A két szembenálló sereg közül egyértelműen az osztrákok voltak kedvezőtlenebb stratégiai
helyzetben. Kray németországi serege leginkább egy olyan cirkuszi mutatványoshoz hasonlított, aki egy krokodil állkapcsába dugja fejét. A svábföldi cs. kir erőket a franciák egyidejűleg
támadás alá vehették nyugati irányból, Neu Breisachból kiindulva, miközben a másik irányból a főerők Svájcból is megindítják az offenzívát. Ebben az esetben, az „állkapcsok” bezárulása előtt, Kraynak más választása nem nagyon lett volna, mint a pánikszerű visszavonulás.
Megkérdőjelezhető a vorarlbergi cs. kir. hadtest nagy létszámának hadászati célszerűsége is.
Alighanem az Örökös Tartományok elleni francia inváziótól tartva, Reuss herceg 24 ezer embere egy olyan hegyes-völgyes elszigetelt mellékhadszíntéren állomásozott, amely érdemben nem
tudott beleszólni a rajnai-svájci eseményekbe. Ha levonjuk a vorarlbergi hadtest és a várőrségek
létszámát Kray számára alig 70 ezer fő maradt a Mainztól Kelet-Svájcig húzódó 60 bécsi mérföld
(kb. 450 kilométer) hosszú arcvonal fedezésére, még akkor is, ha sejteni lehetett, hogy az események Svábföldön, Bázellel és Schaffhausennel szemben dőlnek majd el, valahol Engen, Stockach
és Meßkirch térségében.
„Talán nem tudták az osztrák parancsnokok, hogy amíg a franciák birtokolják Svájcot, addig Svábföldön egyáltalán nem lehet védhető állást foglalni, főleg nem egy olyan vonalon, mely
a Boden-tótól, Pfullendorfon és Heidelbergen át egyenesen előre egészen a Rajnáig húzódik, így
könnyen oldalba támadható?”435 – tette fel a kérdést a korszak egyik legnagyobb tekintélyű hadtudósa, a porosz Adam von Bülow röviddel a háború után íródott hadtudományi fejtegetésében,
melyhez illusztrációképpen Moreau 1800. évi hadjáratát használta fel. Bülow azonban elsősorban nem Krayt tekinti felelősnek a védelmi vonal hibás megválasztása miatt, hanem Károly főherceget, aki még 1800 elején így alakította ki a németországi erők elrendezését.
A németországi seregben a fegyvernemek aránya sem felelt meg a terep sajátosságainak.
Túl magas volt a lovasság, különösen a nehézlovasság aránya, mivel a császári hadvezetés makacsul tartotta magát ahhoz a vélelméhez, hogy Itáliában a terep nem alkalmas a lovasság bevetésére, ezért a birodalom 12 vértesezredéből kilenc az erdős, hegyhátakban és szurdokvölgyekben bővelkedő, ezért harci erényeinek kihasználására valójában teljességgel alkalmatlan
Svábföldön állomásozott. A harcok megindulása után nem sokkal a táborszernagy folyamato435 Bülow, 49.
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san gyalogságért és tapasztalt gyalogsági tábornokért könyörgött mind a katonai, mind a politikai vezetésnek.436 Mindezek után nem csoda, hogy Kray gondolni sem mert semmiféle támadásra egy jelentős erejű itáliai segélyhadtest nélkül.
A Donaueschingenben, március 26-án kelt levelében Kray beszámolt Melas lovassági tábornoknak, az itáliai hadsereg parancsnokának a németországi helyzetről. A táborszernagy ebben
kifejtette aggályait különösen a centrumban tapasztalható ellenséges erőfölénnyel kapcsolatban, és rámutatott, hogy egy Szent Bernát-hágó környékén, Moreau balszárnyára, hadtestnyi
erővel mérendő diverzió nagyban megkönnyítené a németországi sereg dolgát. Kray azonban
tábornoktársának pusztán szerény javaslatot tehetett, így természetesen ebből az akcióból sem
lett semmi, bár Melas mentségére legyen mondva az Armeé d’ Italie Masséna vezetésével április
folyamán konok ellenállást fejtett ki előbb a liguriai tengerparton, majd Genovába szorulva.437
Mivel a táborszernagy itt, a Felső-Rajna vidékén különösebb helyismerettel nem rendelkezett, továbbá mint egykori elővéd parancsnok a saját szemével is látni akarta az ellenség állásait, Schmitt altábornagy kíséretében március 20. körül Schaffhausenbe utazott.438 majd viszszaérkezése után, március 29-én és 31. között az egész Rajna-kordont megszemlélte Freiburgtól
Kehlig.439 Az itt tapasztaltak, vagyis a lázas ellenséges készülődés és a felderített francia kötelékek
nagy számát Kray azonnal jelentette a Haditanácsnak. A kimerítő szemleútról Kray és Schmitt
március 28-án érkeztek vissza Donaueschingenbe. A Haditanács elnökének írt jelentésében a
táborszernagy meglehetősen bizonytalan értesüléseit osztotta meg Tigével az ellenség várható
hadműveleteiről. Egyrészről hírszerzői értesülések szerint, az ellenség Vorarlberggel szemben
vonja össze erőit, bár Reuss herceg saját felderítési adataira támaszkodva cáfolta ezeket a híreket.
Másrészt viszont, írja Kray, a Rajna-kordonnal szemben a franciák nyugodtan viselkednek, csapatösszevonás nem tapasztalható. Sztáray egy huszárőrjárata a Rajna túlpartján viszont elfogott
egy futárszolgálatot ellátó francia gendarmerie-t, amelynek iratai azonban nem tartalmaztak lényegi információkat, mindössze jelentéktelenebb csapatmozgások elrendelését.440
Kray március 26-án kelt levelében értesítette a politikai vezetést is, hogy átvette a csapatok
felett a főparancsnokságot, továbbá megköszönte Thugutnak azt a „kegyet és védelmet”, amiben a miniszter Bécsben részesítette. Tájékoztatása szerint az ellenség készülődése közeli támadást sejtett, ezért megkezdte a csapatok koncentrációját. Kihangsúlyozta a fontosságát annak,
hogy az itáliai erők minél hamarabb támadják Genovát, az ígért segélycsapatok miatt, de reményei szerint a birodalmi erők is rendelkezésre fognak állni hamarosan.
Sailern gróf bajor miniszter müncheni átutazása során közölte Krayjal, hogy a bajor választó és Wickham megegyeztek egy 12 ezer fős segélyhadról. Kray ezúton is kifejezte reményét,
hogy az Itáliából átvezényelt tábornokok hamarosan megérkeznek, mert az innen elvezényeltek
már elindultak. Tanulságos a levél azon része, amely a Károly főherceg bizalmi emberének számító táborkari tiszt, Duka Péter ezredes Thugut által szorgalmazott eltávolításáról beszél. Kray
észrevétele szerint, a legokosabb az lenne, ha nem egy erődparancsnoki beosztásba tennék parkoló pályára Dukát, hanem egy dandár élére helyeznék mivel mégiscsak egy tapasztalt határőr
tisztről van szó, akinek a katonai tudását kár lenne elvesztegetni. Végső esetben Ulm helyettes
436 Kray levele Thugutnak, Ulm, május 17. HHStA Kriegsakten Karton Nr. 404. 99. f.
437 KA AFA 1800-3-130. Karton Nr. 1286.
438 KA HKR Protocolla G 1800-2379. Kray szerint a Rajna túlpartján található ellenséges sáncok csak védelmi
célokat szolgálnak.
439 Kolowrat altábornagy, Kray rangidős helyettesének jelentése (Donaueschingen, március 29.) a Haditanácsnak
Kray és Schmidt utazásáról. Kolowrat ugyanezen levele számol be arról az értesülésről, hogy a franciák jelentős erőket csoportosítanak Bünden térségébe, Voralberggel szemben. Ezeket a híreket azonban Reuss herceg nem erősítette meg. KA HKR Protocolla G 1800-2720.
440 Kray jelentése Tigének, Donaueschingen, március. 28. AFA 1800-3-147/2. Karton Nr. 1286.
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parancsnokaként is lehetne alkalmazni, mivel az általános vélemény szerint Petrasch altábornagy nem elég határozott, hogy egy ostrom esetén keményen védje Ulmot, ami az egész hadsereg sorsára kihatással lehet.441
A rendelkezésre álló szűkös idő és csekély mozgástér ellenére az ideiglenes főparancsnok
megpróbálta némileg célszerűbben elosztani a rendelkezésre álló erőket. Mivel az ellenség balszárnya tűnt gyengébbnek, a táborszernagy elrendelte a Császár-, Albert-, Ferenc főherceg- és az
Anspach-vértesezred és a 2. ulánus ezred, vagyis Sztáray-hadtest majdnem teljes lovasságának
eltolását Heidelbergből Tübingen és Stuttgart térségébe, mivel így ezek a centrumban is bevethetőek, ha ott lenne szükség rájuk. A szintén ebbe a térségbe fokozatosan beérkező pfalzi segélycsapatokkal és az angol zsoldban álló három svájci ezreddel együtt biztosították volna a gyalogságot, egy tartalék hadtest számára, amely a Duna bal partján állomásozva szükség esetén
mindkét szárny és egyben a centrum számára is támogatást nyújthatott volna.442 Ez a remény
azonban hamar szertefoszlott, mivel a segélycsapatok szervezése Wickham és a bajorok ígéretei ellenére rendkívül lassú tempóban haladt. Kray Thugutnak április 17-i levelében kénytelen
volt arról beszámolni, hogy az újonc, angol pénzen toborzott segélycsapatok és a birodalmi erők
még legalább 4-6 hétig csak csekély szolgálatot tehetnek.
Mivel a közelgő támadás előtt minden eszközt meg kellett ragadni a hadsereg erősítésére,
Kray kiáltványt intézet „minden, a haza védelmére felfegyverzett polgárhoz és paraszthoz”,
vagyis a birodalom „elülső körzeteinek” (Vordere Reichskreise) önkéntes, felfegyverzett „honvédőihez” (Landes Vertheidiger). A császári hadvezetés valószínűleg meglehetősen vérmes reményeket fűzött a parasztok felfegyverzéséhez, mivel 1796 nyarán Jourdan és Moreau inváziója
idején a Fekete-erdő és Svábföld népe a rekvirálásokra válaszul fegyvert ragadott és meglehetősen sok borsot tört a franciák orra alá, akik az ideológiai szólamok ellenére nemcsak a kastélyokat fosztották ki, hanem a kunyhókat is. 443
A hamarosan meginduló hadműveletek során azonban a Landes Vertheidigung semmilyen
említésre méltó szerepet nem játszott. A felfegyverzett fekete-erdői parasztokból megalakított
két zászlóalj az első francia előőrs megpillantásakor szétfutott és hazatért.444
Mint az előőrsi szolgálatban rendkívül tapasztalt parancsnok, Kray 1800. április 5-i keltezéssel a főhadiszállásról egy terjedelmes memorandumot juttatott el tábornokaihoz az előőrsi
szolgálatról.445 A fegyelmet és a morált kívánta erősíteni az április 8-án a csapatokhoz intézett
hadseregparancs. Ebben az ideiglenes főparancsnok felhívja a tábornokok, törzs- és főtisztek figyelmét arra, hogy a legfőbb hadúr, a császár „bosszúsan és csodálkozva” konstatálta, hogy a
korábbi hadjárat alkalmával a csapatok a gyávaság számos jelét mutatták. Gyakran az első pus441 Kray levele Thugutnak, Donaueschingen, március 23. HHStA Kriegsakten, Karton Nr. 404. márc 23. 48-49. f.
442 Kray jelentése Tigének, Donaueschingen, április. 1. KA AFA 1800-4-11 Karton Nr. 1287, illetve Sztáray jelentése Kraynak. A parancsnak megfelelően, Sztáray menetparancsot adott az említett lovasezredeknek
Heidelberg, 1800. április 3. KA AFA 1800-4-16. Karton Nr. 1287.
443 A kiáltvány időnként meglepően német patrióta húrokat penget, bár Kray nyilvánvalóan nem a saját gondolatait tette közé, hanem valószínűleg a politikai vezetés által előírt szlogeneket foglalta kiáltványba a Vaterland védelméről.
Donaueschingen, április 14. (nyomtatvány) KA AFA 1800-4-58/4. Karton Nr. 1287.
444 Kriegs-Journal.
445 KA AFA 1800-13-1. Karton Nr. 1298. A memorandum (Bemerkungen uiber die Vorposten Dienst) szövegét kivonatosan a mellékletben közlöm. Ez az írás egy szolgálatban megőszült katona által teljesen gyakorlatias szellemű útmutatója, mely azonban nélkülözi a hadvezéri perspektívát. Tanulságos ellenpélda Károly főherceg
írása, melyet 1796 tavaszán juttatott el tábornokainak Einige Observations Punkte für die Herren Generale (közli
Angeli, 477.) címmel. Bár Károly igyekszik szintén gyakorlatias tanácsokkal ellátni beosztottjait, az ő nézőpontja sokkal inkább tanúskodik magasabb hadelméleti képzettségről, és elsősorban a csapatok harctéri alkalmazásának összehangolására koncentrál. Kray, amint arról memoranduma címe is tanúskodik, elsősorban az
elővédek, előőrősök megszervezéséről, a különféle célú járőrők szerepéről és a felderítésről értekezik.
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kalövésre megadták magukat, vagy szégyenszemre elfutottak érdemi ellenállás nélkül, anélkül,
hogy a terep esetleges lehetőségeit kihasználták volna a hatékony védelemre. A császár ezúttal
– Krayon keresztül – hívja fel tisztjei figyelmét arra, hogy az elöljárók felelőssége a hasonló
esetek megakadályozása, és a jövőben ezen parancsnokokkal szemben teljes szigorral lépnek
fel, melynek legenyhébb formája is a hadseregből való azonnali szégyenteljes elbocsátás lesz.
Ugyanakkor a hadseregparancsot Kray azzal zárja, hogy reméli, hogy szigor helyett a csapatok inkább nagylelkű jutalmazásra lesznek majd méltók. A táborszernagy némileg „árnyalja” is
Ferenc dörgedelmes és némileg igazságtalan szavait, azzal, hogy kijelenti: a csapatok a korábbi
hadjáratokban „általánosságban jó magaviseletet” tanúsítottak.446
Kray további intézkedéseket pusztán a centrumban, a Fekete-erdő mögött állomásozó erők
szorosabb koncentrációjára tehetett. Mivel április 5-re francia erők Bázelből kiindulva a Rajnakönyök jobbpartján Lörrachnál támadásra utaló mozgásokat tettek és tábort vertek, Kray parancsot adott a Kolowrat- és Kospoth-hadosztályok koncentrációjára és a Sztáraytól elvezényelt
lovasság menetkész állapotba hozására.447
Április 6-án Kray jelentette, hogy a franciák Mainzból kiindulva március végétől kezdve
a Nidda folyócska völgyében erős, vegyes lovassági és gyalogsági portyázó különítményekkel
egészen a császári vonalakig merészkedtek, rekviráltak a lakosságtól és nyugtalanították az
előőrsöket, mely vállalkozásoknak Szentkereszty Zsigmond tábornok székely huszárjai rövid
úton véget vetettek.448
1800. április 9-től 24-ig, a hadműveletek megindulásáig, megtörtént a császári erők utolsó
összevonása, amely azonban nem érinthette a fősereg lényegi elhelyezkedését, inkább az egyes
hadtesteken, hadosztályokon belül igyekezett Kray és táborkara a célszerűbb felállítást kialakítani. Ennek megfelelően Reuss herceg balszárnyát Johann von Hiller tábornok parancsnoksága alatt, hat zászlóalj és két svadron alkotta Churban. Jellachich tábornok hét zászlóaljjal, öt
svadronnal, 14 löveggel Feldkirchben állomásozott. Friedrich Linken altábornagy pedig nyolc
zászlóaljjal, hat svadronnal és 17 löveggel Bregenzben. Reuss és a fősereg többi része közötti összeköttetést Grünne gróf, vezérőrnagy biztosította három zászlóaljjal és egy svadronnal
Götzissnél. Tartalékban hat zászlóalj állt a bádeni Tettnang és Markdorf térségében.
Vinzenz Kolowrat tábornok hadosztálya Schaffhausennel szemben állt előretolva, előőrsi
vonala Überlingen és Schaffhausen között húzódott, és a hadosztály meglehetősen széttagolt
állásokban várta a francia támadást. A tartalékát alkotó gránátos zászlóaljak Engen, Liptingen,
Borgewieß és Eigeldingen térségében voltak szorosan összevonva. Nauendorf altábornagy a
Schaffhausen-Seckingen térségben állomásozott, de olyan módon, hogy erőit rövid időn belül
össze tudja vonni az Alb folyócska mögött.
Gyulai tábornok erői Freiburgban és a város környékén álltak, később a Wallis-ezred három
zászlóalját a Pokol-völgy (Höllenthal) és St. Mergen, vagyis Gyulai visszavonulási útjának fedezésére különítették ki. A Kienmayer-hadtest felállítása nem változott, továbbra is a Kehllel szembeni Rajna-szakaszt és francia hídfővel farkasszemet nézve állomásozott a Lahr és a Rench folyócskák között.
Sztáray április 21 és 25. között erői nagy részét összevonta a Rench folyó és Durlach között.
Hohenzollern herceg, tábornok egy zászlóaljjal és 12 svadronnal Heidelbergben állomásozott,

446 Kray jelentése a Haditanácsnak, Donaueschingen, április 8. KA AFA 1800-4-40. Karton Nr. Karton Nr. 1287.
447 Kray jelentése a Haditanácsnak, Donaueschingen, április 2. KA AFA 1800-4-13. Karton Nr. 1287. Kray április 2-i helyzetjelentése megpendítette a hadsereg teljes, Svájccal és Elzásszal szembeni átcsoportosítását, de
arra a következtetésre jut, mint Dessole és Moreau: az ottani terület nem alkalmas több katona ellátására.
448 Kray jelentése a Haditanácsnak, Donaueschingen, április 4. KA AFA 1800-4-23. Karton Nr. 1287.
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hamarosan csatlakozott hozzá Szentkereszty tábornok a székely huszárezreddel is, mely eddig
a Nidda völgyében volt kikülönítve.
A hadsereg lovassági tartaléka Kospoth altábornagy parancsnoksága alatt Bahlingen és
Reichenbach térségében állomásozott, de ezen felül Tübingen térségében is állomásozott 20
svadronnyi nehézlovasság, melyet Sztáraytól vont el a hadvezetés. A gyalogsági tartalék Ludwig
Baillet de Latour tábornok449 parancsnoksága alatt Villingenben összpontosult, a fő tüzérségi
tartalékot Kray Meßkirchbe és Stockachba vezényelte.450
Április 14-én az ideiglenes főparancsnok arról tájékoztatta Thugutot, hogy a francia politikai vezetés Moreau-n keresztül levelet küldött Párizsból a kancellárnak, Krayt pedig ugyanekkor egy fegyverszüneti javaslatról tájékoztatták, az Első Konzul nevében. Mivel mindkét levél
politikai jellegű, ő engedelmesen továbbította ezeket Lehrbach miniszternek Ulmba és érdeklődött a miniszternél, hogy mit válaszoljon Moreau-nak, tovább milyen magatartást tanúsítson a
hasonló tartalmú ellenséges megkeresésekre.
A felderített ellenséges mozgások a Rajna mentén nem tűnnek elég elszántnak – tért át a
katonai helyzet ismertetésére a táborszernagy – de azért úgy koncentrálja csapatait, hogy legkésőbb 30 órán belül egyesülni tudjanak. Branauból magához rendelte a ponton készletet és
a tartalék tüzérséget, folytatja népfelkelők felfegyverzését és noszogatja Wickhamet az angol
zsoldon kiállított segélycsapatok ügyében. A nevezett brit diplomata néhány napig a császári
főhadiszálláson tárgyalt. Kray ismét ígéreteket kapott, hogy a hónap végére megérkeznek a
segélycsapatok teljes létszámban, sőt továbbiakat (4000 württembergit és 3000 svájcit) is ígért
Wickham, melyek majd Stuttgart körül gyülekeznek – zárja levelét a táborszernagy, aki még
hozzáteszi, hogy személy szerint nem bízik abban, hogy egy hónapon belül hasznát tudják venni ezeknek a csapatoknak.451 Április 17-i szintén a kancellárnak íródott levelében Kray már 4-6
hétre teszi ezt az időpontot. Ugyanebben a levélében számolt be arról, hogy Moreau és Lehrbach
között történt egy üzenetváltás, illetve panaszkodott, hogy nem tájékoztatták az itáliai offenzíva állásáról. Melas harcairól a táborszernagy lényegében ugyanazokból a forrásokból tájékozódott, mint egy német polgár: a nyilvános sajtóból és különféle szóbeszédekből.452
Április 22-én Kray ismét beszámolt a politikai vezetésnek a donaueschingeni főhadiszállásról. Ebben tájékoztatta Thugutot, hogy Moreau-tól Lehrbach még nem kapott választ. Eddig még
nem tört ki nyílt ellenségeskedés, de nagy a mozgás a Rajna mindkét partján. Meglátása szerint
az ellenség a Rajnánál csak látszattámadásokat kíván indítani, az igazi csapás Svájc irányából
várható még pedig lehetséges, hogy Reuss herceg ellen Vorarlbergben – vélte Kray. Az ellenség
célja továbbá a császári hadsereget minél közelebb csalni a Rajnához, hogy a háta és a szárnyai
védtelenné váljanak. A táborszernagy ismét beszámolt erőfeszítéseiről a hadsereg koncentrációjára, ami annál is inkább szükséges, mivel egy francia fegyverszüneti tárgyalási ajánlat általában biztos jele a közelgő támadásnak – tette még hozzá némi megalapozott cinizmussal.
Kray röviden és velősen értelmetlen véráldozatnak minősítette egy esetleges Kehl és
Breisach elleni támadást, melyet a francia fősereggel szemben kellett volna végrehajtani és az
elfogadott haditervre hivatkozva elhárította az ötletet. Levele végén Kray kénytelen volt emlékeztetni a kancellárt az elfogadott hadműveleti tervre.453 A Kriegsaktenben sajnos nem lelhető449 Továbbiakban Baillet. Baillet de Latour tábornok Maximilian Baillet de Latour táborszernagy öccse. Az idősebb a
Latour, a fiatalabb a Baillet nevet használta. Latour fiát, Theodort gyilkolták meg a bécsi forradalom során 1848. október 6-án.
450 Der Feldzug 1800, I. 256–258.
451 HHStA Kriegsakten Karton Nr. 404. 89. f.
452 HHStA Kriegsakten Karton Nr. 404. 91–92. f.
453 HHStA Kriegsakten Karton Nr. 404. 95-97. f.
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ek fel a kancellár levelei csak Kray válaszai, továbbá a második koalíciós háborúról megjelent
forrásgyűjtemények sem tartalmazzák ezeket, így csak feltételezhetjük, hogy a politikai vezetés
kezdte el unszolni ekkortájt az ideiglenes főparancsnokot egy támadás megindítására a franciák rajnai hídfői ellen. A közelgő események azonban hamarosan illuzórikussá tettek minden
esetleges császári offenzívát. A kezdeményezés április 25-e hajnalától Moreau kezébe ment át.

VII. 2. A francia offenzíva
Moreau, hűen ígéretéhez, melyet az Első Konzulnak tett, április 25-én hajnalban megindította összehangolt offenzíváját a rajnai arcvonalszakaszon.
Először nézzük a rajnai hídfőknél lezajlott összecsapásokat! Kehlből és Strasbourgból St.
Suzanne tábornok három rohamoszlopban, melyek Eckartsweyer és Neuhaus térségére koncentrikusan nyomultak előre, megtámadta Kienmayer cs. kir. hadtestének jobbszárnyát. Az
osztrák csapatok rövid harc után a hídfőtől mintegy 12 kilométerre szorultak vissza a Rench
völgyébe, ahol először új védőállást foglaltak, ahonnan azonban St. Suzanne szintén hamarosan
kivetette őket, és északi irányba Bühl városka felé, szorították vissza Kienmayert. Ott azonban
az egyre hullámosabbá váló terep a védekező felet segítette. Az osztrákok felvonultatták tüzérségüket a bühli magaslatokra, mely hatásos tüzével visszavonulásra késztette a franciákat, akik
a sötétség leszálltával Appenweier és Urloffen térségében szálltak táborba. Az ütközet majdnem
12 órán keresztül tartott, a cs. kir erők mintegy 281 főt vesztettek. A közelben, Rastatt térségében állomásozó Sztáray összpontosítását éppen olyan szerencsétlenül hajtotta végre, hogy nem
tudott segítségére lenni Kienmayernnek. Hamarosan átvitte hadtestét a Murg déli partjára,
hogy a saját és Kienmayer visszavonulását Tübingen felé biztosítsa.
A breisachi hídfőből Gyulai Ignác szerény létszámú hadosztályával szemben St. Cyr tábornok 25 ezer fővel vonult fel. A két, Rajna-menti táborból a franciák kora hajnalban a hídfő erődök ágyútüzének fedezete alatt Gyulait a Pokol-völgy bejáratához, Freiburg városához szorították vissza. A magyar tábornok erőit ügyesen, az átszegdelt terepet kihasználva meglehetősen
sokáig ellenállt az óriási nyomásnak. Amikor azonban az ellenség jobbszárnyát átkarolással fenyegette és centrumával szemben 30 löveget vonultatott fel, Gyulai délután négykor lépcsőzetes
visszavonulást rendelt el, mely rendben le is zajlott. A cs. kir. erők a Kirchzarten-Stegen-St. Peter
vonalon szálltak táborba. Gyulai ezen a napon 286 főt vesztett.454
A „hídfő csaták” közvetlen következményei csak az ezt követő néhány napban mutatkoztak
meg. Kray aznapi jelentése szerint a rajnai hídfőkből kitörő ellenség heves harcok ellenére nem
sok területet nyert. A hadszíntér többi részén a Rajna alsó folyásánál az ellenség egyelőre nem
aktív. A „megfigyelő hadtestek” (Gyulai és Kienmayer) inkább kitértek a nagyobb összecsapások elől, nehogy nagyobb veszélynek tegyék ki magukat. Sztáray feladata az, hogy Rastatt és
Stollhofen térségében nehezítse meg az ellenség kibontakozását, a lehető legcélszerűbb intézkedések megtételével. A hadsereg főerejét Kray másnap Villingen térségében gyülekezteti – zárta
jelentését a táborszernagy, aki a francia támadás megindulásának napján Thiengen térségében
tartózkodott, hogy személyesen tájékozódjon az ottani francia csapatmozgásokról.455
A tartalék gyalogságot, a hadsereg magját, 12 puskás- és hat gránátos zászlóaljat Kray április
26-án valóban Donaueschingenben vonta össze Vincenz Kolowrat altábornagy parancsnoksága
454 Kray jelentése a Haditanácsnak az április 25-i eseményekről: KA AFA 1800-4-108. Karton Nr. 1287. A táborszernagy értesítette egyúttal Wickham minisztert is a fejleményekről. (Uo. 1800-4-108/1.). Der Feldzug
1800, I. 258–261.
455 KA HKR Protocolla G 1800-4029.
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alatt. A másik tartalék csoportosítás Villingenben gyülekezett, és Baillet altábornagy gyalogsága (hat zászlóalj) és Kospoth altábornagy lovassága alkotta. Tübingenből gyors menetben útnak
indult ide az a 20 svadronnyi lovasság is, melyet a Sztáray-hadtestből választott le a hadvezetés.
A Stuttgart körüli tartalék hadtest felállítása ezzel végleg lekerült a napirendről. Villingenből
Anton von Canisus tábornok két zászlóaljjal és hat svadronnal a két elővéd-csoportosítás között
központi helyet elfoglalva igyekezett támogatni mind Gyulai, mind Ferdinánd főherceg erőit,
akik a Fekete-erdővel szemben néztek farkasszemet a francia főerőkkel. Nauendorf hét zászlóaljjal, négy századdal Stühlingen körül vonta össze erőit, előőrsi vonala az Alb folyócskára támaszkodott. Lotharingiai József herceg, altábornagy és a neki alárendelt gróf Johann Sporck
altábornagy hat zászlóaljjal és 14 svadronnal a Rajna mentén Peterhausen és Schaffhausen között állomásozott.
Az összpontosítás önmagában helyes döntés volt, ám Kray és táborkara még mindig vonakodott a teljes koncentrációt végrehajtani, mivel bár felismerték a kehli és breisachi támadások
látszatjellegét, az ellenség szándékai még mindig nem voltak világosak.
Moreau viszont zavartalanul végrehajthatta hadtestei koncentrációját Lörrach térségében
(St. Blasitól Waldshutig). E célból St. Suzanne hadteste visszatért a Rajna bal partjára, majd a
folyót követve Basel felé vette az irányt. Hasonlóképpen St. Cyr is kiürítette Freiburgot és a folyó jobbpartján megindult Basel felé. A császári hadvezetésben ezekre a hadmozdulatokra az a
téves elképzelés alakult ki, hogy a franciák erőik egy részét talán átdobják Itáliába.456
Április 27-én este az Alb folyócska erdős völgyében, a Fekete-erdő keleti lábainál is eldördültek a fegyverek. A francia fő csoportosítás támadást intézett Ferdinánd főherceg hadosztálya
ellen. A kicsiny, de meredek partú folyócska vonalát St. Blasi és Albbruck között 28 század és
négy svadron, illetve két háromfontos löveg védte Nordmann és Mecséry Dániel ezredesek parancsnoksága alatt. A császáriak Albbrucknál sáncokat is emeltek. A franciák Delmas tábornok
vezetésével egy 4000 fős rohamoszlopot indítottak a Rajna mentén a sáncok ellen, ahol a terepviszonyok a legkedvezőbbek voltak a támadás végrehajtására. A roham annyira elszánt és gyors
volt Albbruck ellen, hogy a cs. kir. csapatok hamarosan kiürítették a sáncokat, igaz csak véres
kézitusa árán. A franciák mindenesetre elfoglalták az Alb hídját, és ezzel ki is ütötték a császári védvonal egyik tartóoszlopát, mely így védhetetlenné vált. Ferdinánd főherceg a SeebruckBirkendorf vonalra vonta vissza erőit, ahol hamarosan erősítést kapott Kraytól. A természeti
akadályokat a cs. kir. hadvezetés itt sem tudta kihasználni; a cs. kir. csapatok meglehetősen
passzívan és erőtlenül adták fel a legkedvezőbb pozíciókat is.457
Az elkövetkezendő két napban csak kisebb ütközetek zaja törte meg a csendet Waldshut,
Gurtweil és Thiengen térségében. Gyulai huszárjai és határőrei folyamatosan zaklatták a francia balszárnyat, 150 foglyot ejtettek és egy tábornokot is levágtak, egy ágyút és a lőszerkocsiját
zsákmányul ejtették, de ezek csak szúnyogcsípések voltak Moreau olajozottan felvonuló hadigépezetén. A franciák az Alb vonalának megszerzése után öt hadosztállyal készen álltak arra,
hogy a hegyes-erdős vidékből kitörve áthelyezzék a hadműveleteket a nyílt Svábföldre, úgy,
hogy közben megkönnyítik Lecourbe átkelését a Rajnán.458 Ha ő át tudja vinni erőit Stockach
térségébe a cs. kir. fősereg hátába, Kraynak nem marad más választása, mint az azonnali viszszavonulás vagy a teljes megsemmisülés.
A cs. kir. németországi hadsereg helyzete április 30. és május 1. között meglehetősen sötét
képet mutatott. Reuss herceg erői Vorarlbergben változatlanul tétlenül álltak, hiába kérte Kray
456 Der Feldzug 1800, I. 264.
457 Der Feldzug 1800, I. 263–265. ill. Kray jelentései, helyzetértékelései a Haditanácsnak, április 27, 29 és 30-ról
(kelt Donaueschingen) KA AFA 1800-4-135, 184, 209. Karton Nr. 1287.
458 Der Feldzug 1800, I. 266.

134

VII. A németországi hadsereg élén

a herceget egy diverzió megindítására Svájc ellen, St. Gallen irányába. A táborszernagy minden
egyébben szabad kezet adott Reussnak, aki ezt úgy értelmezte, hogy teljesen passzív is maradhat, megvárva azt az időpontot, amikor a fősereg helyzete annyira tarthatatlanná vált, hogy a
hadvezetés lefúj minden támadást. Ezekben a szituációkban, az elmulasztott, elkényelmeskedett parancsnokban is jól tetten érhetjük a főhercegi tekintély hiányát az ideiglenes főparancsnok személyében.
Lotaringiai József herceg hadteste (5374 gyalogos, 2344 lovas, 232 tüzér és 14 löveg) mely
a Boden-tóba benyúló földnyelven állomásozott egyre nagyobb aggodalommal nézett szembe
egy Konstanzból kiinduló támadás lehetőségével. Április 30-án a herceg tájékoztatta is a hadvezetést az élénk előkészületekről, melyeket a Rajna túlpartján figyeltek meg: az ellenség friss
csapatokat, pontonokat és és lövegeket csoportosított át ebbe a térségbe. A francia mozgolódást
hamarosan itt is támadás követte. Talán az egész térség, az Ausztriai Ház délnémet birtokainak és Svábföldnek kulcsa, a stockachi állás került ezúttal veszélybe, de megkockáztatható az
a kijelentés, hogy a Duna egész alsó folyása egészen Ulmig a franciák ölébe hullhatott Stockach
birtoklása esetén, ahol ráadásul a németországi hadsereg legnagyobb élelmiszer- és lőszerraktára volt. Ezzel kapcsolatban Bülow mutatott rá arra, hogy a túlságosan előretolt és nem megerődített helyeken kialakított osztrák raktárak valóságos terített asztalok voltak az előrenyomuló
ellenség számára. Moreau az osztrák készletek birtokában immáron nem szorult rá arra a könyörtelen rekvirálásra, mely ugyanitt 1796 nyarán felkelést robbantott ki a franciák ellen.459
Az előző évben is ide, Stockachra koncentrálódott Jourdan csapása, melyet akkor az 1799.
március 25-i csatában Károly főherceg fölényesen visszavert. Igaz, ekkor Károly a teljes főerőit,
mintegy 40 ezer katonát vont össze Stockachnál. A lotaringiai herceg – de talán az egész császári hadvezetés kárhoztatható ezért a lépésért – súlypontképzés helyett egy vékony kordonban
szórta szét erőit a Boden-tó keleti nyúlványától egy majdnem 20 kilométeres szakaszon. Singen
városkában a hadtest alig egy töredéke maradt tartalékban. A hibát súlyosbítja, hogy a kanyargós folyó miatt Singenből órák alatt akár az egész szakasz bármely pontján ellentámadást lehetett volna intézni az átkeléssel bajlódó ellenséggel szemben. Lecourbe számára így viszont nem
maradt más feladat, mintsem kiválasztani a kordon leggyengébb pontját és egy erőteljes csapással átszakítani azt. A franciák túlereje is meggyőző volt ebben a térségben, hiszen több mint
25 ezer főt tudtak felvonultatni a 9000 fős cs. kir. hadtesttel szemben.
Lecourbe végül a Schaffhausentől keletre, a várostól néhány kilométerre Stein és Paradis
térséget szemelte ki a partváltás végrehajtására. A folyó bal partján tüzérség fedezte az átkelést,
melyet kisebb nagyobb csónakok és dereglyék százai segítségével hajtották végre a franciák május elseje hajnalán. Ugyanekkor egy 300 fős rohamosztag a folyó egy másik pontján is akcióba
lépett, hogy a védők figyelmét megosszák. Pirkadatkor a cs. kir. előőrsök meglátták a közeledő
csónakokat és tüzet nyitottak az ellenségre, azonban a franciák ezen az arcvonalszakaszon is
nagy lendülettel törtek előre. Hamarosan visszanyomták a császáriakat, mielőtt a tartalékban
álló cs. kir. alakulat – a Benyovszki-gyalogezred egy zászlóalja – segítségükre siethetett volna.
Miután stabilan megvetették a lábukat a Rajna jobb partján Rheinklingennél a francia utászok
órák alatt pontonhidat építettek, ezzel egy időben a korábban lerombolt steini hidat is helyreállították. Reggel 9 órára Lecourbe hadtestének nagy része a túlparton volt. Déltájt offenzívába lépett a lassan reagáló cs. kir. erők ellen és hamarosan birtokba vette Schaffhausen városát
és a környező falvakat, majd északkeleti irányba az Engenbe vezető út felé nyomult elő. A lotaringiai herceg először Hadik András vezérőrnagyot utasította a helyzet tisztázására, aki először Dörflingenben gyülekeztetett egy kisebb csoportosítást a visszavonuló cs. kir. előőrsökből.
459 Bülow, 51.

VII. 2. A francia offenzíva

135

Miután hírét vette, hogy a franciák hamarosan a hátába kerülnek és elvágják a hadtest többi részétől, Hadik először Tayingenben kívánta megvetni lábát, ahonnan Karl Philipp Schwarzenberg
herceg vezérőrnagyot küldte egy különítmény élén előre, Engenbe. A herceg ekkor még nem
egy félmilliós szövetséges hadsereget irányított, mint 13 évvel később Szászországban, hanem
egy mindössze egy századból és két lövegből álló oszlopot… Tayingen falut hamarosan minden
irányból ellenséges támadás érte, így Hadik maga is kénytelen volt egy lövegének elvesztése
árán, kalandos úton egészen Engenig visszavonulni, ahová csak az éjszakai órákban érkezett
meg. Útközben különféle, az ellenség által szétugrasztott egységek csatlakoztak hozzá, így végül Engenben 14 századot és öt svadront gyülekeztetett. A francia áradat úgy elmosta a gyenge
és szétszórt császári kordont, mint a tenger hullámai a fövenyre épített homokvárat.
Mialatt Hadik erői Engenig vonultak vissza, a lotaringiai herceg kiürítette Singent, majd a
maradék erőit, négy zászlóaljat és két századot Stockachba vonta össze. Egy zaklatott hangulatú éjszakai haditanácson Sporck és Gavasini tábornokok részvételével már a város feladása is
felmerült, de másnap beérkeztek Hadik erői és egy szigorú parancs Kraytól, hogy Stockachot
mindenképen meg kell védeni, így végül nem került sor a városka kiürítésére. A herceg pedig
alighanem egy hadbírósági eljárástól menekült meg ezáltal. A franciák rajnai offenzívája a császári erőknek 60 halottjába és 337 sebesültjébe került, viszont meglehetősen magas volt a foglyok száma: mintegy 718 fő adta meg magát az ellenségnek. Ez utóbbi adat még jobban rávilágít
a lotaringiai herceg erőinek hibás alkalmazására.460
Hogy Lecourbe schaffhauseni átkelésétől a figyelmet minél inkább elvonja, Moreau április 30-án este ismét megtámadta az előrevetett császári állásokat. A Wuttach-folyócskánál
Nauendorfot, Bonndorfnál Ferdinánd főherceget, illetve Neudorfnál Gyulait érte támadás.
Nauendorfot másnap, május elsejére a franciák végül teljesen elszorították a Rajnától, akik ezzel birtokába kerültek a Schaffhausen-Neukirch-Stühlingen vonalnak.461
Mit tett Kray és vezérkara ezekben a napokban, hogy a hadiszerencsét a császári fegyverek javára fordítsa? A donaueschingeni főhadiszállást a kiadott parancsok és ellenparancsok,
illetve a francia csapatmozgások teljes félreértése miatt káosz, viták és sértődések jellemezték. Sztárayt Kray még április 26-án – helyesen – arra utasította, hogy gyors menetben induljon a fősereghez. 28-án ezzel teljesen ellentétes értelmű parancsot kapott, melynek értelmében Gernsbach és Muckensturm térségébe térjen vissza, mindössze a maradék lovasságát, a
Wenckheim- és a Mack-vérteseket küldje a legrövidebb úton Villingen térségébe. Április 30-án
az összpontosítás folytatása helyett a császári hadvezetés erőszakos felderítést kívánt intézni a
francia állások ellen a Wuttach-patak vonalán, de Kray alighanem a teljes fősereget is támadólag
kívánta alkalmazni – a felderítés által tisztázott irányba. Május elsején kora reggel Villingenből
és Donaueschingenből a császári főerők Löffingenbe és Döggingenbe nyomultak előre. Ez a
hadmozdulat talán egy kezdő bokszoló elkésett és határozatlan ütéséhez hasonlítható, mialatt
ellenfele készen áll, hogy bevigye a jobbhorgot – esetünkben a schaffhauseni partváltást. Ez
utóbbi ellenséges hadmozdulat hírére a löffingeni iránnyal teljesen ellentétes mozgást kellett a
csapatoknak végezni. A császári hadvezetés csatadöntő tartalékját kétnapi felesleges (erőltetett)
menettel gyötörte meg a döntőnek ígérkező összecsapások előtt.
Amint láthatjuk a „háromfejű” táborkar, avagy „hadműveletei bizottság”, Schmitt, Chasteler
és Weyrother kritikán aluli munkát végzett ezekben a napokban, bár Schmitt alighanem pusztán kaján mosollyal nézte, hogy mivel rukkol elő a nyakára ültetett duó. Chasteler-ről egy „fiatal és éles szemű” tanú, a Kray főhadiszállására küldött diplomata, alighanem Dietrichstein
460 Hadik András vezérőnagy jelentése az ellenség rajnai átkeléséről, Stockach, május 3. KA AFA 1800-5-78.
Karton Nr. 1288. ill. Der Feldzug 1800, I. 266–270.
461 Der Feldzug 1800, I. 273.
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gróf, úgy nyilatkozott, mint egy 14 éves kölyökről, aki a bálban becsípve folyton galoppot akar
táncolni. Ugyanígy rohant Chasteler minden csatát ígérő helyzetbe.462 Bár ez a tulajdonsága
szöges ellentétben állt a kényelmes és gyakran túlzottan óvatos osztrák katonai vezetési stílustól, ebben az esetben nem ártott volna némi elővigyázat és kivárás.
Valószínűleg Chasteler türelmetlenségének volt köszönhető a császári fősereg április 30-i
felesleges felvonulása Löffingen térségébe. Amikor azonban a hadvezetés másnap este hírt kapott a franciák rajnai átkeléséről és Schaffhausen elestéről, Kray és vezérkara előtt végre nyilvánvalóvá vált a franciák szándéka. Az új menetcél az erők egyesítésére a mintegy 40 kilométerre található városka Engen volt. Itt a fősereg egyesülhetett a lotaringiai herceg erőivel, illetve
némi halvány reménysugarat jelentett az engeni összpontosítás Reuss herceg vorarlbergi hadtestével való összeköttetés fenntartására is.463
A Döggingen-Löffingen térségébe este éppen hogy csak beérkező, kimerült cs. kir. katonák éjfélkor ismét útnak indulhattak – pontosan a másik irányba. A fősereg a Hüfingen-PforaGeisingen menetvonalat használta. Gyulai Ignác csoportosítása alkotta az utóvédet, és Engen
előtt Pforánál szállt táborba. Klinglin tábornok egy másik – délebbi – menetvonalat használt
Ried-schingenen keresztül, az ő hátvédjét Ferdinánd főherceg dandárja alkotta. Nauendorf, akinek helyzetét a lotaringiai herceg visszavonulása különösen veszélyessé tette, végül május 2-án
hajnalban erőltetett menetben szintén megérkezett Engen térségébe.
Lecourbe a visszavonuló cs. kir. csapatok nyomába Vandamme tábornok hadosztályát
küldte, míg ő főerőivel csatlakozott Moreau tartalék hadtestének jobbszárnyához Stühlingen
és Neukirch térségében. Vandamme előtt egyetlen akadály maradt: Hohentwiel erődje, mely a
singeni országút mellett, egy cukorsüveg formájú hegyen magasodott. A császári hadvezetés
nagy csalódására azonban az erődparancsnok, Wolf württembergi alezredes egyetlen puskalövés nélkül azonnal feladta a várat.464

VII. 3. Az engeni, meßkirchi és biberachi ütközetek
1800 májusának második napjára a svábföldi hadszíntéren mindkét egymással szembenálló hadsereg készen állt egy mindent vagy legalábbis a háború első szakaszát eldöntő csatára.
Moreau viszonylag rövid menetekben tudta egyesíteni hadtesteit, míg Kray csapatai kimerítő és
demoralizáló éjszakai marsokon és visszavonulásokon voltak túl. A franciák erőik túlnyomó részét ki tudták vinni a csatatérre, míg a táborszernagy nélkülözni volt kénytelen Kienmayert és
Sztárayt, Reuss herceg pedig tétlenül várakozott Vorarlbergben. Talán okosabban tette volna az
osztrák hadvezetés, ha a reális erőviszonyokat felismerve már ekkor feladja a védhetetlen állásait és Ulmig vonul vissza. Kray és vezérkara azonban habozás nélkül a csata elfogadása mellett
döntött. Május 2-án reggel az osztrák hadvezetés másnapra Nauendorf erőinek bevetésével egy
erőszakos felderítés megindítása mellett döntött, melynek esetleges eredményeit kihasználva
indított volna támadást a fősereg. Nehéz kibogozni Kray és vezérkarának szándékát ezekben a
napokban. Meglehet, önbizalmukat vesztve és a franciák gyors és céltudatos manővereitől öszszezavarva maguk sem tudták mit kezdjenek a rájuk bízott hadsereggel. Az események után tíz
nappal a császárnak írt összefoglalójában a táborszernagy kijelentette, hogy legfőbb szándéka

462 Criste, 1912. 154.
463 Der Feldzug I. 273.
464 Uo. I. 271.

VII. 3. Az engeni, meßkirchi és biberachi ütközetek

137

a stockachi állás megvédése volt, amit azonban nem támaszt alá a hadsereg május 3-ra elfoglalt
pozíciója, mely valójában egyik pont megvédésére sem volt igazán alkalmas.465
A cs. kir. elővéd főcsoportosítása Gyulai Ignác parancsnoksága alatt széles félkörben elhelyezkedve, a fontos utak találkozásánál és a számtalan folyócska és patak összefolyása által
itt megszülető Dunánál, Donaueschingen és Pfora 466 városkák térségében állomásozott. Tőle
délre Ferdinánd főherceg főerői a blumbergi vámház és Stetten falu közötti szakaszt tartották megszállva. Nauendorf csoportosítása a Weeiterdingen és Welschengen közötti magaslatokon álltak, jobbszárnyát egészen Binningenig tolta előre. A lotaringiai herceg megtépázott
hadteste a stockachi állást tartotta balszárnyával Wahlwiesre, jobbszárnyával Nenzingenre támaszkodva. Előőrsi vonalát a egészen a franciák által megszállt Singen elé tolta ki. A herceg és
a főerők közötti összeköttetést egy jelentős lovassági csoportosítás, négy vértesezred biztosította Klinglin altábornagy parancsnoksága alatt. Kray főerői a hegyek lábánál elterülő lankákon,
Engen és a szomszédos falvak térségében ütött tábort.
Nézzük a francia hadsereg helyzetét május 2-án este! Lecourbe könnyedén megszerezve
a hohentwieli erődöt, főerőit Singen térségében gyülekeztette, jobbszárnyával a Boden-tóra,
balszárnyával Hitzingenre támaszkodva. Ez utóbbinál csatlakozott Lecourbe-hoz Moreau tartalék hadosztálya, amely május 2-án előrenyomult a Neukirch-Hallau vonalról a BlumenfeldHitzingen terepszakaszra. St. Cyr hadosztálya Stühlingen körzetében állomásozott, míg St.
Suzanne tábornok a Pokol-völgyből előre törve Gyulai hűlt helyét foglalta el. Előőrsei május 2-ra
birtokba vették Löffingen falut.
A május 3-i engeni ütközet elfogadása császári részről alighanem komoly taktikai hiba volt.
Hiába mért volna pörölyszerű csapást a cs. kir fősereg legjobb alakulataival Kray az ellenségre,
ha mindeközben az oldala és háta, vagyis a stockachi állás órák alatt az ellenség kezére kerülhet, ezáltal a visszavonulás elkerülhetetlenné válik.
Május 3-án a franciák ragadták magukhoz a kezdeményezést. Lecourbe 25 ezer fős hadtestének három hadosztálya, Vandamme, Montrichard és Lorges három gigantikus rohamoszlopot alkotva reggel hétkor arcban megtámadták a lotaringiai herceg állásait, majd fokozatosan
Stockachba szorították vissza a cs. kir. erőket. Klinglin vértesei érdemben nem tudtak segítséget adni a francia támadás elhárításában, hanem északi irányba visszavonultak. A városka
feletti magaslatokon ismét az egész hadjárat legjobb teljesítményt nyújtó császári fegyverneme a tüzérség akadályozta meg egészen délig az ellenség további térnyerését. Végül dél körül a
Vandamme-hadosztály egyik dandárja, Gabriel Jean Joseph Molitor tábornok parancsnoksága
alatt megtörte az osztrák balszárny ellenállását, és hamarosan Vandamme többi dandárja is teret nyert. A franciák birtokába kerültek a Gernadingen-Stockach útnak is. A lotaringiai herceg
helyzete tarthatatlanná vált, mivel kettős átkarolás fenyegette, balszárnyát teljesen elvágták
tőle és Überlingen felé szorították. Stockach kora délután, óriási tábori sütödéjével, hadikészleteivel, élelmiszer-raktáraival együtt az ellenség kezére került. A herceg három napon belül kétszer megtépázott hadtestét Möskirchnél gyülekeztette majd Sigmaringennél átvezette a Dunán.
Győzelme után Lecourbe nem üldözte a visszavonuló herceget, hanem Eigeltingen felé, Kray hátába küldött egy erős különítményt.467
A fentiek fényében teljesen fölösleges vérontásnak tekinthető engeni ütközetet alapvetően
az uralgó magaslatok birtoklása döntötte el, kezdetben úgy tűnt a császári fegyverek javára.
Kray elővéd-hadosztályai a haditervhez hűen, Nauendorf vezetésével a kora reggeli órákban előrenyomultak. Azonban már Weiterdingen térségében a déli órákban találkozóharcra került sor
465 KA AFA 1800-5-234 Karton Nr. Kray jelentése a császárnak, Ulm, május 12.
466 Ma: Pfohren
467 Der Feldzug 1800, II. 5-6.
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azonban az ellenséggel, akik Lecourbe támadásával összehangolva itt is offenzívát indították a
császári állások ellen. Nauendorf felmérve az ellenséges túlerőt a falutól északra, Welsch-Engen
és Binningen között egy erdős hegygerincen állást foglalt, ahol szétbontakoztatta tüzérségét
is. Ugyanekkor azonban a lotaringiai herceg ellen nyomuló Lorges tábornok oszlopából egy fél
hadosztályt kikülönített, mely megközelítette Mühlhausen falut, majd elfoglalta az ottani magaslatokat veszélyeztetve ezzel Nauendorf hátát. Delmas és Greandjean csapatai mindeközben
szuronyrohammal arcban támadták a cs. kir. csoportosítást. A francia 46. féldandár rohama
végül sikerrel járt. Nauendorf visszavonult az erdőből, de ellenállásával időt adott Kraynak a
kibontakozásra. A cs. kir főerők felvonultak az elveszített Welsch-Engen előtt húzódó mocsaras
patak vonalára. A jobbszárny a Hohenhöven hegyre, a centrum Neuhausen falura, a balszárny
Ehingenre támaszkodott. A harcrend hozzávetőlegesen négy kilométer hosszan húzódott. A
sereg hátát Aachnál két zászlóalj és hat svadron biztosította. Ezután egy kétségbeesett és elhúzódó küzdelem, makacs helységharc vette kezdetét Welsch-Engenben és Ehingenben: Kray csapatai először birtokba vették az előbbit, de a franciák ugyanekkor sikeresen támadták Ehingent,
ami a császári balszárny kulcsa volt, de az osztrákoknak sikerült visszafoglalniuk a falut, ahol
a franciák halottak és sebesültek százait hagyták vissza. Mindeközben Ferdinánd főherceg sikeresen tartotta távol a csatatértől St. Suzanne erőit. A blombergi vámháztól a cs. kir. elővédek
Leipferdingenig vonultak vissza, mely pontot egy darabig sikerült megtartaniuk.
Az értelmetlen vérontásnak Moreau a Hohenhöven-hegyre támaszkodó császári jobbszárny
megkerülésével kívánt véget vetni, ezért egy erős különítményt Wolterdingen felé indított útnak, míg ezalatt fokozta a nyomást a cs. kir. balszárnyon, hogy Kray erőit ezen a ponton kösse le. Az Ehingen elleni végső roham végül sikerrel járt, ám ekkor megjelentek azok a császári
katonák, akiktől a franciák a legjobban tartottak: Kray lovassági támogatás mellett Spannochi
vezérőrnagy parancsnoksága alatt két gránátos zászlóaljat indított a falu ellen rohamra, akiknek sikerült azt ismét részben birtokba venni.468 Közben az esti sötétség közeledett, de az ágyúk
dörgése nem akart csillapodni. Az ütközet éjszakáig tombolt, egyre kaotikusabb formában.
Végül Moreau megkerülő oszlopa, melyet St. Suzanne a Roussel-dandárral megerősített, megközelítette a császári jobbszárnyat. Közben Ferdinánd főherceg is kénytelen volt visszavonulni a
stetteni magaslatokra, feladva Leipferdingent. A megkerülő francia oszlopnak végül óriási küzdelemben sikerült elfoglalni a Hohenhöven-hegy nyugati lábát, ahonnan hatásos tüzérségi tűz
alá tudták venni a császári vonalat. Közben a francia balszárny támogatásával sikerült az egész
cs. kir. jobbszárnyat kiszorítani a helyéről, eldöntve ezzel az ütközetet. A kimerült felek az éjszakát a csatatéren töltötték. Kray feltett szándéka volt, hogy a harcot másnap felújítja. Késő éjszaka azonban végül hírt kapott a lotaringiai herceg vereségéről és visszavonulásáról Sigmaringen
felé. A császári hadsereg ezzel lényegében balszárny nélkül maradt hátában egy erős francia
hadtesttel. Ez az egyébként könnyen megjósolható fejlemény hatására Kray elrendelte az azonnali visszavonulást négy oszlopban Liptingenen át Meßkirchbe.469
Az engeni ütközet azon kívül, hogy óriási, mintegy 7000 fős összveszteséget470 okozott a
cs. kir. erőknek, semmiféle eredménnyel nem járt a csapatok kivéreztetésen és erőiknek végső
kizsákmányolásán kívül. Mivel a szárnyakon sem Sztáray, sem Reuss herceg semmiféle aktivitást nem mutatott Krayra zúdult Moreau teljes főereje. A francia hadtestek, hadosztályok és
468 Kray Melasnak írt május 12-i beszámolója így fogalmaz: „Ein einziger entschlossener Angrif zweyer
Granadiers Battailons Fleming und Fitzgibbons einverstützt durch La Tour Dragoner und das Cuirassier
Regiment Kaiser machte uns bald meister des dorfes.” KA AFA 1800-5-234. Karton Nr. 1288.
469 Der Feldzug 1800, II. 6–11. Nauendorf és Spannochi tábornokok jelentései a május 3-i csatanapról KA AFA
1800-5-88. Karton Nr. 1288.
470 Hivatalos cs. kir. jelentések szerint: 1147 halott, 1884 sebesült, 3862 fogságba esett. Der Feldzug 1800, II. 11.
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egyéb kikülönítések együttműködése ráadásul nagyszerű volt. Moreau a kellő pillanatban mindig be tudott vetni friss erőket céljai elérése érdekében.
A halálra gyötört cs. kir. csapatoknak ismét egy 4-5 órás éjszakai menetet kellett leküzdeniük. Az új cél Liptingenen keresztül Meßkirch volt, melyet a seregnek négy oszlopban kellett
elérni. Ez a városka szintén a németországi császári hadsereg egyik „logisztikai központja” volt.
A menet május negyedikén hajnali háromkor indult. A cs. kir. csapatok Liptingenben egyesültek újra, majd két oszlopban folytatták útjukat Meßkirchbe. Liptingenben csatlakozott a sereghez Wrede tábornok vezetésével a bajor segélycsapatok egy része is, mely azonban egy kevesebb
mint 4000 fős, gyenge dandárnyi erőből állt. A möskirchi állást a csapatok május negyedikén,
napközben érték el, a lotaringiai herceg csapatai pontosabban azok kivérzett töredékei azonban
csak aznap este kilenckor csatlakoztak Krayhoz és foglalták el kijelölt pozíciójukat a balszárnyon. A császári hadvezetés végre engedélyt adott az abkochenre, mivel a csapatok már jóformán egy hete nem kaptak meleg ételt. Kray és tábornokai a rohrdorfi „Schiff” nevű fogadóban
töltötték a május negyedikéről ötödikére virradó éjszakát.
A császári előőrsvonal május 5-én reggel Tuttlingentől egészen a Boden-tóig terjedt ki.
Sztáray még mindig csak felvonulóban volt a fősereghez, Reuss herceg teljesen passzív maradt
a szélső balszárnyon, a csapatok halálosan fáradtak: Kray és vezérkara alighanem egy-két nap
nyugalmat remélt a meßkirchi állásban, mely taktikai szempontból meglehetősen erősnek volt
mondható, viszont ellentmondott minden stratégiai ésszerűségnek. Moreau maga biztos volt
benne, hogy a stockachi és engeni vereségek után az osztrákok Tuttlingennél átkelnek a Dunán.
A francia főparancsnok vélelme ellenfele visszahúzódásáról a Duna balpartjára megfelelt minden józan számításnak. Innen meglehetős biztonságban, egyesülve a jobbszárny lemaradt erőivel az osztrákok képesek lettek volna az előrenyomuló francia hadtestek szárnyait veszélyeztetni, így jelentősen megnehezíteni Moreau dolgát. A meßkirchi állásban azonban egy esetleges
újabb csatavesztés esetén még az is előfordulhatott volna, hogy a császári fősereget vagy egyes
részeit a franciáknak sikerül elvágni a Dunától. Az ellenség így viszont meglehetősen félreértette Kray hadmozdulatait, ahogy egy sakknagymester nem ismeri fel egy kezdő kétségbeesett
improvizálását. E hamis feltétételezésből, a dunai átkelésből kiindulva, meglehetősen elővigyázatlanul a francia hadvezetés messze előretolta a május 3-i harcokban a legkevésbé kifáradt
Lecourbe-hadtestet, hogy Krayt szemmel tartsa. Május 4-én este az üldöző francia könnyűlovasság és az osztrák utóvéd között szórványos harcokra került sor.
Kray nagyjából 54 ezer főből álló serege meglehetősen erős és jól védhető pozíciókat foglalt
el Meßkirch körül a 600-700 méteres meredek és erdős hegyoldalakra támaszkodva. A kedvező
domborzati viszonyok lehetővé tették a császári tüzérség hatékony elhelyezését és alkalmazását
a tömött francia rohamoszlopok ellen. A stockachi országút irányába egy 25 löveges pozíciós
üteget telepített a hadvezetés. A meßkirchi ütközetet Kray a Rohrdorf melletti dombról irányította, melyet a helyiek ezután Feldhernhügelnek hívtak.471 A császári harcrend mintegy hat kilométer hosszan húzódott, nyugat-keleti irányban. Az elővéd-dandárok, Ferdinánd főherceg és
Gyulai erői (összesen 21 zászlóalj, négy század, 46 svadron) most inkább oldalvéd szerepben, a
szélső jobbszárnyon a tuttlingeni úton, Neuhaus ob Egg és Worndorf térségében állomásoztak,
meglehetősen távol a többi cs. kir erőtől. A kapcsolatot köztük és a fősereg között egy vegyes
gyalogságból és lovasságból álló kötelékkel Franz Orsini-Rosenberg herceg, vezérőrnagy különítménye biztosította Schwandorfnál. Maga a gyenge osztrák jobbszárny Thalheim és Rohrdorf
között került felállításra, míg a centrum Meßkirchre, a balszárny Meningenre támaszkodott. A
471 Jens Florian Ebert: Schlacht von Messkirch von 1800. http://www.napoleon-online.de/html/messkirch1800.
html (letöltés ideje: 2012. július 6.)
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centrum előtt Nauendorf erői a Liptingen-Krumbach utat ellenőrizték és Kray egy erős különítménnyel biztosította a kapcsolatot a fősereg és Nauendorf között. Schnerkingennél, Meßkirchtől
délre a Baillet-hadosztály különített ki egy kisebb előőrsöt. A stockachi ütközet után a lotaringiai hercegtől elszakított Gavasini vezérőrnagy Pfullendorfnál állomásozott néhány megtépázott
zászlóaljjal, így nem volt lehetősége beavatkozni a Meßkirch körüli harcokba.
A császári főerők, a gyalogsági és lovassági tartalék Meßkirch és Rohrdorf között állomásozott. A hadrend Akhilleusz-sarka ismét a József lotaringiai herceg által alkotott, gyenge balszárny volt. Az erős tüzérség és a nehéz terep, továbbá a franciák késlekedő, lépcsőzetes felvonulása elvileg a védekező, császári félnek kedvezett, ám a cs. kir. csapatok erőik végén jártak az
elmúlt hetek-napok megpróbáltatásai révén.
Lecourbe, miután Moreau Reuss herceg ellen bőségesen elégnek ítélte a Leval-dandár
hátrahagyását Bondorfnál, május 5-én éjfélkor kiindult Stockachból. A hadtest Vandammehadosztálya alkotta a jobbszárnyat és Klosterwald felé vette az útját. Tőle balra Montrichard
gyaloghadosztálya, továbbá a hadsereg tartalékába tartozó hadosztályok, Étienne Nansouty
és Hautpoul tábornokok lovassága a főutat követte Krumbach felé. A főúttól jobbra, Heudorf
irányába Lorges hadosztálya vonult fel. Moreau a többi hadosztállyal lemaradva Engenből kiindulva szintén a stockachi utat használta. Gouvion St. Cyr mindeközben hadtestével Ferdinánd
főherceget és Gyulait követve Liptingenbe vonult. Moreau elképzelése szerint az osztrák szélső
jobbszárny már alighanem átkelt a Dunán ezért St. Cyr feladata az lett volna, hogy elvágja azt
a többi császári erőtől.
A főzőshez készülődő császári katonák nem sokáig élvezhették a pillanatnyi nyugalmat.
Reggel 6-kor a Montrichard ahogy az osztrák jelentések fogalmaznak „vad hevességgel” támadta meg Nauendorf Krumbach környéki állásait és visszaűzte a tiroliakat és a határőröket a
krumbachi erdőből a meßkirchi kopár magaslatok irányába. A franciák ezután megkísérelték
szabályos csatarendet felvéve, oszlopból vonalba fejlődve, tüzérségüket (egyelőre a Montrichardhadosztály 18 lövegét) az osztrák ágyúkkal szemben szétbontakoztatva arcból megtámadni. A
kísérlet teljes kudarccal végződött, a császári tüzérek úgy lőtték szét a francia kötelékeket, mintha egy csehországi gyakorlótéren lennének. Montrichard óriási vesztességekkel menekült viszsza az erdőbe.
Lecourbe számára hirtelen világossá vált, hogy nem egy utóvédharcról van szó, hanem a teljes osztrák sereg áll vele szemben harcra készen. Moreau maga ekkor még mindig Stockachban
tartózkodott és a tartalék hadtest élén csak dél körül érkezett. A francia hadvezetés talán némi
csodálatot is érzett az egyszerű cs. kir. katonák irányába, akik ennyi szenvedés után is megőrizték harckészségüket.
A franciák következő célpontja Heudorf falu lett, mivel a francia hadvezetés a császári jobbszárny helyzetét meglehetősen fedezetlennek ítélte. A 10. féldandár megkísérelte elfoglalni a
falut, azonban a támadás ismét kudarcba fulladt 12 osztrák löveg tüzében. Nauendorf erejéből
még egy ellentámadásra is futotta, Montrichard már attól tartott, hogy elveszti a krumbachi erdőt is. Végül két friss francia féldandár támadása elhárította a veszélyt, sőt a franciák egy időre
ismét Heudorf birtokába kerültek.
Kray mindeközben észrevett egy remek lehetőséget arra, hogy az ütközet, vagy akár az
egész hadjárat sorsát a császári fegyverek javára döntse el. A franciák némileg túlzottan magabiztos előrenyomulása révén Ferdinánd főherceg és Gyulai, továbbá az osztrák jobbszárnyra besorolt bajor Wrede-dandár – mivel St. Cyr ekkor még nem jelent meg a színen – könnyen
oldalba-hátba támadhatta a Heudorf felé kibontakozott, meglehetősen elszigetelt Lecourbeot. A császári centrum ezért szintén kibontakozott a falu felé, míg a jobbszárnyát Kray nyugat felé terjesztette ki, hogy átkarolja a csatatérre egyelőre csak egy vékony ékként benyomuló
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Montrichard-hadosztályt, míg a bajorok és az elővéd-hadosztályok (Wrede, Gyulai és Ferdinánd
főherceg) parancsot kaptak a felzárkózásra és a támadásra Worndorf és a krumbachi erdő között. Ha Kray számítása bejött volna, Lecourbe hadteste könnyen úgy végezhette volna, mint
Paulus és Varro konzulok római serege a Hannibál-féle cannae-i csapdában.
Mindeközben azonban lassan az osztrák balszárnyon is megélénkültek az események. Itt,
Meßkirch faluban és környékén ugyanabban szereposztásban, mint a stockachi ütközetben zajlott egy újabb összecsapás Vandamme és József, lotaringiai herceg között. Mivel Kray terve végrehajtása érdekében tartalékait a jobbszárnya felé indította, a császári balszárny meglehetősen
gyenge maradt. Vandamme délelőtt Klosterwaldon keresztül megérkezett Meßkirch elé, visszaűzte az osztrák előőrsöket, majd kibontakozott a falu ellen. Két zászlóaljat ugyanekkor északnyugati irányban a sigmaringeni visszavonulási út veszélyeztetésére küldött. A Molitor-dandár
hamarosan rohamra indult Meßkirch ellen és a pusztító császári tüzérségi tűz ellenére elfoglalta Schnerkingen falucskát és Meßkirch nagy részét. A Montrichard-hadosztály egyes részei kihasználva Molitor sikerét, bekapcsolódtak a küzdelembe és délután egy órára a franciák teljesen
hatalmukba kerítették a települést. József herceg erői a rohrdorfi magaslatok védelmébe húzódott vissza, de Montrichard és Vandamme fáradt és kivérzett csapataival már nem voltak képesek teljes mértékig kihasználni a császári balszárny összeomlását, hanem délután Nansouty és
Hautpoul lovasságának fedezete alatt Meßkirchtől északra foglalták el állásaikat és szórványos
csatározásokon kívül jelentősebb eseményekre nem került sor ezen az arcvonalszakaszon.
A franciák balszárnya, bár a déli órákban Heudorfot is sikerült elfoglalniuk, hamarosan
kritikus helyzetbe került. A császári hadvezetés erőfeszítései elsősorban a legelszigeteltebb helyzetben álló francia Lorges-hadosztály ellen irányult a krumbachi erdő nyugati szélén. Kray maga is áttette vezetési pontját Talheimbe és utasította Kolowrat altábornagyot, hogy a Talheim és
Altheim mögötti fennsíkon állást foglaló nyolcgránátos zászlóaljat és 16 löveget vonultassa fel
Lorges kimerült hadosztálya ellen. Mindeközben Wrede bajorjai is megérkeztek Altheimbe és
csatlakoztak a támadáshoz. Riesch altábornagy vezetésével Heudorftól délnyugatra az osztrák
lovassági tartalék rendelkezésre álló része (két vértesezred) is akcióba lépett egyidejűleg. Mindez
délután kettőkor történt és Lorges csapatai nem bírván a rájuk több oldalról zúduló golyózáport és lovasattakot, hamarosan rendezetlen menekülésbe kezdtek. Moreau, attól tartva, hogy
mindez magával vonja Heudorf falu bekerítését és így a francia centrum felbomlását, három
óra körül Lorges segítségére küldte a csatatérre jóformán futva megérkező Delmas-hadosztályt.
Delmasnak elkeseredett harcok és nagy veszteség árán sikerült megállítania a gránátosokat,
felmentenie Lorges-t, és kiűznie az osztrákokat és bajorokat a krumbachi erdőből majd újra
megszállni Heudorfot. Ekkor azonban Boll és Bietingen irányából, Wrede visszavonuló csapatai
mögött megjelentek Ferdinánd főherceg és Gyulai erői. Riesch ettől felbátorodva három zászlóaljjal és hét svadronnal újra támadásba lendült, miután csatlakozott hozzá Ferdinánd főherceg
elővédjét alkotó öt svadron Mészáros-huszár. Riesch először a huszárokat, egy lovasüteget és
egy zászlóalj sorgyalogságot vetett be, melyek átűzték Delmas és Lorges csapatait Krumbach
és Meßkirch közötti műúton. A magyar lovasság bekerített két féldandárt az erdőben, de a hamarosan beérkező friss francia csapatoknak sikerült visszavernie a huszárokat és kimenteniük
bajtársaikat a fogságból.
Delmas csapatai ekkor szintén harapófogóba kerültek, és percek kérdése volt, hogy mikor omlik össze a francia centrum Heudorf térségében. A fordulatok azonban nem értek véget. Moreau ekkor személyesen vezette harcba a tartalékhadtest újabb beérkező egységét, a
Bastoul-hadosztályt. Ez a hadosztály arccal Gyulaival és Ferdinánd főherceggel szemben, Boll és
Krumbach között csatarendbe állt, újra időt adva a francia hadvezetésnek a sorok rendezésére.
Jól jellemzi a harcok hevességét, hogy a francia főparancsnok alól ezekben az órákban négy há-
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taslovat lőttek ki. Kray ekkorra már minden tartalékát kimerítette, Meßkirch már a csata elején
a franciák kezére került, és a Bastoul-hadosztály azonnali bevetésével Moreau kicsavarta kezéből a győzelmet, mely percekre karnyújtásnyira került az eddig a hadjárat során csak keserű
csalódásokat átélt, idős táborszernagytól, aki ekkorra már szintén fizikai teljesítőképességének
határára érkezett.
A kegyelemdöfést a Richepance-hadosztály adta meg a cs. kir. csapatoknak. Richepance
Bollnál Ferdinánd főherceg jobbszárnyát támadta és hamarosan visszavonulásra is kényszerített a kimerült cs. kir. erőket. Most már Kray jobbszárnyát fenyegette átkarolás. A császári
hadvezetés este nyolc órakor feladta a csatát és kiadta a visszavonulási parancsot Sigmaringen
irányába. A visszavonulás fedezése Gyulai és Wrede csapatainak feladata volt. Kray főerőit
Rohrdorfnál gyülekeztette.472 A csata utáni zűrzavart jól jellemzi, hogy a császári táborkarnak
másnap reggelig fogalma sem volt Ferdinánd főherceg jobbszárnyon vívott harcainak eredményéről és a Mészáros-huszárezred hollétéről.473
Moreau kimerült csapataival semmilyen üldözésre nem gondolhatott, ráadásul közben az
éj is leszállt. A győztes francia erők a csatatéren szálltak táborba. Felprédálták a meßkirchi osztrák raktárakat és kirabolták az ottani kastélyban berendezett hadikórházban fekvő magatehetetlen császári sebesülteket.
A hivatalos jelentések szerint a császári veszteségek jelentősek voltak, de elmaradtak a két
nappal korábbi engen-stockachi ütközetek óriási számaitól. Kray 477 elesettet, 1919 sebesültet
és 1571 eltűntet, illetve fogságba esettet jelentett a Haditanácsnak. A francia veszteségek valószínűleg elérték vagy talán meg is haladták az osztrák adatokat.474
Meßkirchre visszatekintve Kray maga hadműveletei naplójában így summázza az ütközetet, mely hadvezéri pályafutásának legnagyobb szabású összecsapása volt: „Napkelte után,
amikor a hadsereg éppen engedélyt kapott a lefőzésre, az ellenség több oszlopban előrenyomult
Stockachból és túlerővel, a leghevesebb tüzérségi tűz közepette megtámadta Nauendorf altábornagy előőrseit Meßkirch előtt, aki azonban segítséget kapva a főseregtől addig kitartott, amíg
az ütközet egy döntő csatává nem szélesedett, mely egész nap váltakozó szerencsével és rengeteg vérontás közepette folyt, és a jobbszárnyra az éppen megfelelő időben beérkező … elővédek,
továbbá Rosenberg tábornok révén sikerrel ért véget. Bátor csapataink megtartották állásaikat,
míg Moreau… akit előrenyomulása közben néhány Svájcból érkezett hadosztállyal is megerősítettek, azzal fenyegetett, hogy seregünket elvágja a Dunától és a sigmaringeni úttól, kénytelen
volt céljai elérésétől lemondani, bár a túlerő valóságos áradása és a kedvező terep mindezeket
lehetővé tette volna. Csapataink leírhatatlan bátorsága és makacs kitartása meghiúsította az ellenség ezen szándékait.”475
Kray e visszatekintéséből az eseményeket nem ismerő olvasó esetleg még egy császári győzelmet is kiérthetett volna. Annyiban szerencséje volt a táborszernagynak, hogy az összecsapás
„döntő csata” jellegében is tévedett, hiszen ebben az esetben a hadműveletek alighanem a cs. kir
fegyverek korai vereségével értek volna véget a németországi fronton.
A meßkirchi vereség után a császári hadvezetés döntése a további hadműveletek folytatására könnyebbnek tűnt, mint korábban. Pontosabban a lehetőségek tovább szűkültek, mivel e
térvesztéssel a Duna jobbpartjának birtoklása egyben az összeköttetés fenntartása Reuss herceg
vorarlbergi hadtestével, mely a németországi hadsereg erőinek a negyedét jelentett, elveszni látszott. A folyón való átkelés azonban közelebb hozhatta Krayhoz Sztáray és Kienmayer csapatait,
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Sigmaringen, május 6. Kray jelentése Tigének KA AFA 1800-5-594. Karton Nr. 1289.
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illetve lehetőség nyílt volna egyesülni az angol pénzen felfogadott segélycsapatok másik etapjával. Ráadásul a túlparton egy kitűnően védhető támaszpont, egy biztonságos kikötő is hívogatta a kimerült cs. kir. németországi hadsereget: Ulm erődje, feltöltött raktáraival.
Miután ezt a valószínűleg keserű döntést meghozta, Kray csapatai 6-án hajnalban
Engelwiesen keresztül egyetlen óriási oszlopban a Duna menti Sigmaringenbe vonultak egy
nagyjából 12 kilométeres menet után. Május 7-én kora reggel, partváltás után a császári csapatok kelet felé, Riedlingen irányába vették útjukat és Langenenslingen falu körül táborba szálltak. Kray innen őrjáratok és különítmények útján figyelte a franciák mozgását a túlparton.
Moreau lassan követte a visszavonuló osztrákokat. Jobbszárnyán Lecourbe a Winter-SulgauGroß Stadelhofen vonalat szállta meg, Pfullendorfnál csatlakozva a centrumhoz, melynek három hadosztálya Kloßterwald és Meßkirch között állt, St. Cyr erőit egészen a Dunáig kiterjesztve a Meßkirch-Mengen országúton nyomult előre. St. Suzanne a szélső balszárnyon május 4.
körül „átszivárgott” a Dunán és lassan felzárkózott a fősereghez. Május 9-re lassú és óvatos
menetek után a francia fősereg jobbszárnya a Schussen folyócska mögött Berg és Schussenried
között állt, a centrum Schussenried és Reichenbach között, míg St. Cyr a Buchautól a Dunáig
tolta előre hadtestét. A folyó és a jobbszárny végpontja között egy majdnem 50 kilométeres félkör húzódott, Moreau tehát alaposan széthúzta arcvonalát a folyótól délre. Előrenyomulásának
célja a németországi hadsereg elvágása volt Vorarlbergtől és Tiroltól.
Talán az ellenség elővigyázatlanságától ösztönözve, talán valamiféle kétségbeesett ötlettől
vezérelve Kray és vezérkara úgy döntött, hogy erőit ismét egy ütközetben teszi próbára a Duna
jobbpartján. A Militärische Zeitschriftben összefoglalója szerint Kray szeme előtt elsősorban az
előző évben, Itáliában aratott sikerek lebegtek, mikor a francia előrenyomulás hírére úgy döntött, hogy főerőit ismét átvezeti a Duna túlpartjára, „hogy a jobbpart feletti uralmat visszanyerje” – ahogy maga a táborszernagy fogalmazott.476 Bármi is volt döntésének motivációja, a
biberachi ütközet, mely bár léptékében nem közelítette meg az engeni, stockachi és meßkirchi
vérontást, kínosabb és értelmetlenebb kudarcnak bizonyult, mint a korábbi erőpróbák. Kray
alighanem szándékosan hagyta homályban a biberachi ütközet eseményeit az Ulmból, május
12-én az uralkodónak küldött összefoglaló jelentésében.477
A táborszernagy és vezérkara talán ezúttal az eddig teljesen tétlen szélső balszárnyától remélt segítséget. Bár Kray még Engenből határozott parancsot küldött Reuss hercegnek, hogy
legalább egy demonstrációval tehermentesítse a fősereget, a vorarlbergi császári erők passzívak maradtak, annak ellenére, hogy Kray megígérte Reussnek, hogy egy különítménnyel, gróf
Maximilian Merveldt tábornok dandárjával támogatja az esetleges támadást. Valójában Reuss
ezzel éppen ellentétes intézkedéseket hozott mivel az engeni vereség hírére csapatai egy részét
éppen a másik irányba, Tirol északi hágóinak fedezésére tolta el.
Kray ismételt noszogatására későn, mindössze május 8-án azonban Vorarlbergből Grünne
gróf, vezérőrnagy parancsnoksága alatt végül útnak indult Mangenbe egy hat zászlóaljból,
kilencsvadronból és 20 lövegből álló csoportosítás, azonban Lecourbe erőinek elhelyezkedése
lehetetlenné tette a vágyott egyesülését a főerőkkel. Grünne hamarosan Reuss parancsára viszszafordult Allgäu térségébe, Isnybe. Mielőtt pálcát törnénk Reuss herceg feje felett passzivitásért emlékeztetni kell magunkat, hogy a Haditanács utasításai szerint a vorarlbergi hadtestnek
elsősorban Tirol biztonságát kellett garantálnia, hogy az összekötetés megmaradjon Itália és
Németország között. Az itt alkalmazott erők nagyságát már inkább lehetne vitatni, mivel a ne-

476 Der Feldzug 1800, II. 19. ill. Kriegs-Journal.
477 KA AFA 1800-5-234. Karton Nr. 1288.
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héz terep, illetve az általában harcias és lelkes tiroli népfelkelők miatt Reuss talán feleekkora
sereggel is megoldhatta volna Vorarlberg védelmét.
Május 7-éről 8-ra virradó éjjel mindenesetre Kray nekilátott hevenyészett terve megvalósításának, melyhez először ismét partot kellett váltani a Dunán, majd az ellenség orra előtt egy
vakmerő oldalmentet végrehajtani. Először Meerveldt kelt át a folyónegyzászlóaljjal és hat svadronnal és egy lovasüteggel Ertingennél az éj leple alatt, majd következő lépcsőben a fősereggel
egy nappal korábban egyesült Kienmayer vezette át csapatait. Maga a fősereg két oszlopban vonult fel. Az első az altheimi műúton vonult Riedlingenbe, ahol átkelt a Dunán és Unlingennél
foglalt állást egy hegyoldalra, a Busenbergre támaszkodva. A második oszlop az AndelfingenGrünningen-Taugendorf útvonalat használva váltott partot. A tüzérségi tartalék a másodikban
kapott helyett. Mindkét oszlop egyesült az unlingeni állásban, ahonnan néhány órás pihenő
után továbbindultak az előrenyomulás végpontja, Biberach városa felé. Az utóvéd Nauendorf
csapatai (öt zászlóalj, négy század, 30 svadron), csak ekkor indultak el Langenslingenből és vonultak át a túlpartra. Nauendorf, akinek az ütközet alatt tanúsított passzivitását Kray később
élesen bírálta, kikülönítette Alois Gavasini tábornokot Binswangenbe, majd Offingenen keresztül Uttenweilernél foglalt állást. A balparton csak néhány járőr maradt hátra.
Az első támadó oszlop, mely 24 zászlóaljból és 24 svadronból áll Deutingenen, Uttenweileren,
Ahlenen keresztül nyomult Biberach irányába. A második, 33 zászlóaljból és 45 svadronból
álló csoportosítás úttalan-utakon át Offingen, Dieterskichen, Singenen, Aßmannshardon és
Warthaufenen keresztül közelítette meg a várost.
Május 8-án reggel Kienmayer Ertingennél összecsapott a francia elővéddel, és hamarosan kénytelen volt visszavonulni Betzenweiler térségébe. Mindeközben 8-án délután Kray a
Mettenberg és Ummendorf között a Riß mocsaras és meredek partja mögött csatarendbe állította a fősereget. A Riß-patak, bár nem volt bővizűnek nevezhető, Biberach térségében egy
majdnem 1000 lépés átmérőjű, meredek partú medencét alakított ki, mely csak Schweinhausen
Ummendorf között volt könnyen átjárható, illetve hidak vezettek a túlpartra Warthausennél.
Kienmayer az elővéddel a medence túlpartján a Feder-tóig húzódó magaslatokat 10 zászlóaljjal, 24 svadronnal és 10 löveggel, Mittel-Biberach falu térségében, a Rigl és a Lindeberg magaslatokat tartotta megszállva. Az előőrsi lánc Oberndorf falutól Groth-on és Steinhaufenen át
Ingoldingig húzódott.478 A nap viszonylagos nyugalmát kihasználva Kray szétosztotta a csapatok között a biberachi raktár élelmiszerkészleteit.479
A császáriak észlelt újbóli partváltásával szemben Moreau már az előző napon, 7-én megkezdte hadtestei koncentrációját. Lecourbe a jobbszárnyon megszállta Wurzachot és Schußenriednél
csatlakozott a centrumhoz, melyet a tartalék hadtest alkotott Schußenried és Reichenbach között. A balszárnyon St. Cyr hadteste a buchaui magaslatokat szállta meg, míg a túlparton St.
Suzanne jócskán lemaradva nem vett részt az ütközetben, bár merészebb manőverezéssel akár
kilátástalan helyzetbe is hozhatta volna a megvert Krayt.
A biberachi ütközet délelőtt 10 órakor a balszárnyon St. Cyr két hadosztályának támadásával vette kezdetét. A franciák visszavetették a császári előőrsöket, majd a teljes császári előrevetett Kienmayer-féle csoportosítást visszanyomta egészen Mittel-Biberachig, mindemellett St.
Cyr egy oszlopot küldött Biberach ellen is. Kienmayer és St. Cyr között kemény küzdelem vette
kezdetét, melybe Kray újabb és újabb erősítéseket vetett be a Riß túlpartjáról.
Mindeközben a biberachi főúton beérkezett csatatérre a Richepance-hadosztály, melynek lovassága, illetve a Delmas-hadosztály, melynek a tüzérsége fenyegette Kienmayer oldalát. Utóbbi
478 Der Feldzug 1800, II. 20-21.
479 Kriegs-Journal.
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hamarosan kénytelen volt visszahúzódni a Rißbach túlpartjára. A súlyos harcokban maga
Kienmayer is megsebesült. Nehezen érthető, hogy egy laza előőrsi lánc helyett miért tolt előre
Kray egy egész hadosztálynyi erőt egy ennyire elszigetelt pozícióba. A francia gyalogság betört
Biberach városába, átszorította a patakon a településen visszamaradt osztrák különítményeket.
Ezután parancs nélkül, az eddigi sikereken és a beérkező erősítéseken felbuzdulva tovább folytatta az előrenyomulást. A franciák kihasználva az ottani átkelési lehetőséget elfoglalták a Riß
túlpartján a birkenfeldi és bergenhauseni magaslatokat, míg a St. Cyr által még a csata előtt
kiküldött oszlop szintén megjelent az osztrák jobbszárny oldalában. Ezalatt a császári balszárnyat a franciáknak szintén sikerült kimozdítaniuk a helyéből. A Jordanbadnál található magaslaton Kray jelentős tüzérséget helyezett el, mely fedezte a Schweinhausen-Biberach útszakaszt.
Ezzel szemben Richepance lovassága vonult fel, melynek a császári tüzérség kezdetben jelentős
veszteséget okozott. A francia parancsnok bevárta gyalogságát, mely szemből támadta meg a
dombot, míg lovassága gázlót keresett a Rißen, melyet hamarosan meg is talált Ummendorf és
Appendorf között. A franciák ezen manőverével, illetve azzal, hogy Delmas csapatai ugyanekkor elfoglalták Schweindorfot, az osztrák balszárny helyzete tarthatatlanná vált. A szárnyakon
elszenvedett térvesztés nehéz helyzetbe hozta Kray centrumát, aki délutánra kénytelen volt viszszavonulni a Riß-patak vonaláról, mivel kétoldali átkarolás fenyegette.
Ezzel szemben az osztrák jobbszárnyon, Kray centrumának gyakorlatilag a hátában, a cs.
kir. csapatok kemény harcban álltak a franciákkal az utolsó természetes támaszpontokon, a
bergenhauseni és mettenhauseni magaslatokon. Estére azonban, miután az utolsó védőállást,
Mettenberg falucskát is kiürítették, a teljes császári sereg visszavonulóban volt Ochsenhausen
irányába. Ekkor jelentek meg a csatéren, a francia balszárnyon Nauendorf erői, melyek reggel
óta Uttenweiler térségében egy külön ütközetet vívtak Legrand hadosztályával. Az altábornagy,
a lehető legrosszabb visszavonulási utat választotta, amikor az ütközet kimeneteléről mi sem
tudva Mittel-Biberach irányába indult, hogy Kienmayerhez csatlakozzon. Hamarosan szembesült azzal, hogy utóbbinak ott már híre hamva sincs, a falut pedig megszállták a franciák, ezért
Nauendorf kénytelen volt egy „életveszélyes” oldalmenettel az ellenség orra előtt a Riß-völgy
irányába vonulni. Az ütközet idején alárendeltségébe tartozó Gyulai parancsot kapott a pánikba
esett Naundorftól, hogy keressen egy másik visszavonulási utat, hogy legalább az ő seregteste
megmeneküljön. Az altábornagy óriási szerencséjére az esti szürkületben sikerült Laupheim felé utat találnia az üldöző franciák gyűrűjében, de mire ide megérkezett katonáinak egy jókora
része az erőltetett menetektől egyszerűen kiesett a sorból és ájultan vagy holtan visszamaradt.
A mindössze néhány óráig tartó biberachi ütközet a hivatalos osztrák források szerint 223
elesettbe, 1013 sebesültbe, és 2752 fogolyba került a németországi seregnek, mely 370 lovat is
elvesztett.480
Az osztrák visszavonulást a franciák ismét nem tudták érdemben megzavarni. Miután a
csapatok az éjszakát Ochsenhausen mögött Erlenmoos és Eichen falvak térségében töltötték,
majd kora reggel útnak indultak egyetlen oszlopban Memmingenbe, ahol az Iller folyócska mögött húzódó magaslatokon foglaltak állást. A Duna jobbpartján ez volt az utolsó természetes
védvonal, melynek megtartására, egyben a vorarlbergi összeköttetés fenntartására még valamilyen halvány remény kínálkozott a császári hadvezetés számára. A császári előőrsi lánc az Iller
mentén húzódott a Dunától egészen.
Kray tervei az Iller vonalának megtartására órák alatt dugába dőltek. A francia hadvezetés
a biberachi ütközet után először csak Ney tábornok hadosztályát tolta előre, hogy a császáriak
jobbszárnyát szemmel tartsa. 10-én Moreau megindult a tartalék hadtesttel Ochsenhauenbe,
480 Der Feldzug 1800, II. 21–25.
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majd követte őt Lecourbe a jobbszárnyon a Lorges és Montrichard hadosztályokkal. Már 10én este e két hadosztály megtámadta a császáriak eitrachi állásait Kray szélső balszárnyán,
Memmingen térségében.481 A franciák egy villámgyors támadással megszerezték az itteni hidat, mellyel lényegében percek alatt a császári fősereg hátába kerültek. Az esti zűrzavaros harcban az osztrák utóvédek majdnem 500 fős veszteséget szenvedtek. Az éjszaka folyamán a franciák megszállták a Memmingen melletti magaslatokat is, így az osztrák balszárny és az IIler
teljes vonala tarthatatlanná vált. Kray előtt nem maradt más lehetőség: feladni a vorarlbergtiroli hadtesttel való hiábavaló kapcsolatkeresést és megtépázott seregével Ulmba vonulni és ott
Sztárayval egyesülni.482 A memmingeni események hírére a császári fősereg, még aznap 10-én
este útnak is indult a város felé az IIler mentén egyetlen oszlopban. Az utóvédet Merveldt tábornok erői alkották, aki Illertissennél állást foglalva verte vissza Moreau nem túlzottan heves
üldözési kísérleteit. A fősereg 14 órás menet után május 11-én reggel bevonult Ulmba. Sztáray
hadteste, miután az elmúlt két hétben teljesen haszontalanul bebarangolta a Rajna és Neckar
völgyét, a Fekete-erdő szorosait ugyanezen a napon megérkezett Ulm melletti Blaubeurenbe.

VII. 4. Visszavonulás Ulmba. Ütközet az Iller mentén
Annyi nehezen vagy egyáltalán nem védhető állás után Kray végre egy biztos támaszpontra vezette a németországi cs. kir. fősereget. A sereg Ulm körül egy hatalmas félkörben szállt táborba május 11-én este még a Duna jobbpartján, elővédjeit Vöhringen és Weißenhorn irányába
kitolva. 13-án reggel a fősereg átkelt a túlpartra, mindössze Gyulai és Merveldt dandárjai maradtak a túlparton. Kray ulmi állásának balszárnyát egészen Elchingenig kitolta, centruma a
Blau folyó és Ulm között állomásozott, jobbszárnya pedig Möringen és Bermaringen között állt,
míg az elővéd Nauendorf vezetésével a Duna túlpartján. Utóbbi Günzburgnál fedezte az ottani
átkelőt, előőrsi vonalát a Biber folyócska völgyéig tolta ki.
Ulm stratégiai fontosságát nem lehetett túlbecsülni. Értékét elsősorban földrajzi fekvése adja, hiszen a Duna és az Iller összefolyásánál és főfolyóra merőlegesen érkező völgyek találkozásánál, egyben négy fő kereskedelmi útvonal találkozásánál fekszik. A város birtokában a
Duna mindkét partját ellenőrizni lehetett, ráadásul az a balparti karsztos fennsík, mely egészen
Elhingenig, mintegy 15 kilométer hosszan húzódik a Duna mentén, északról gyakorlatilag
megközelíthetetlenné tette a várost, míg kelet felé Günzburgig egy feneketlen mocsárvidék terpeszkedett. Ulm birtokában Kray fedezni tudta az IIler vonalát is, illetve sakkban tudta tartani
Moreau-t, mivel további előrenyomulásával a Duna jobbpartján a franciák fedezetlenül hagyták volna balszárnyukat. Maga az ulmi erőd kifogástalan, felújított állapotban bátran nézhetett szembe bármilyen ostrommal.483 Mindezen tények ismeretében nem járhatunk messze az
igazságtól, ha kijelentjük, hogy a császári hadvezetésnek alighanem már eleve Ulm köré kellett
volna kiépítenie védelmét a hadjárat kezdetén, hiszen svábföldi állásait az ellenség svájci jelenléte nagyon veszélyessé tette. Kray ulmi pozícióját maga Jomini, a korszak meghatározó katonai
481 Kriegs-Journal.
482 Reuss herceg, miután hírét vette a Duna-völgyben történteknek, kiürítette Bregenz-Schwandorf vonalat és
hadtestét Tirol felé tolta el. Május 11-én az ellenség Moncey-, Lapoype- és Jordan-dandárjai megszállták
Lindaut és Bregenzet, és zsákmányul ejtették a Bodeni-tavon operáló osztrák flottillát. (Der Feldzug 1800,
II. 27–29.)
483 Ulm megerősítését a szállásmesteri törzs főnöke Mack tábornok indította el még 1797-ben, ám később
ugyanő elhamarkodott módon le is állítatta a munkálatokat. A külső sáncrendszerek kiépítését csak Károly
főherceg közbelépésére folytatták. Lásd Fischer, Georg: Geschichte der Stadt Ulm. Ulm, 1863.

VII. 4. Visszavonulás Ulmba. Ütközet az Iller mentén

147

gondolkodója is Nagy Frigyes sziléziai, bunzelwitzi megerődített táborához hasonlította, mely
1761-ben megmentette Poroszországot.484
Az április 25. és május 11. közötti események, az engeni, stockachi, meßkirchi és biberachi
véres összecsapások, a menetveszteségek és a dezertáció (melynek magas számát bécsi rosszakarói Kray szemére vetették) alaposan megtizedelte a németországi hadsereget. A táborszernagy Ulmban a hadjárat kezdete óta elszenvedett veszteségeket 17 498 főben és 2666 lóban adta
meg. A fekete-erdői népfelkelés maradéktalanul feloszlott. Kray a rendelkezésére erők nagyságát mindössze 62 ezer főre tette, melynek mintegy harmadát a lovasság alkotta.
A franciák sem szenvedtek azonban kisebb vesztességeket a hadjárat folyamán, ráadásul,
az Első Konzullal egyeztetett haditerv értelmében Moreau-nak a háború ezen szakaszában jelentős erőket kellett Itáliába küldenie. Lorges tábornok vezetésével egy 10 ezer fős hadtest indult
el Svájcon keresztül Bonaparte megerősítésére. A veszteségek és elvezénylések miatt a 116 ezer
fős francia hadsereg 88 ezer főre olvadt, de még így is jelentős fölényben volt Krayjal szemben.
Jellemző a császári erők rossz elosztására, hogy Reuss herceggel szemben a franciáknak bőven
elég volt egyetlen dandárral tüntetni, illetve egy 500 fős különítményt a Boden-tó keleti partján,
Bregenznél állomásoztatni.
Hogy a tiroli hegyek és a Duna-völgye közötti térséget a francia őrjáratoktól és portyázó
különítményektől mentesítse, a császári hadvezetés a balszárnyról Johann Nepomuk Prochaska
táborkari ezredes parancsnoksága alatt egy erős lovassági különítményt küldött Krumbachba,
ugyanekkor Lovász alezredest a határőr-huszárezreddel Memmingenből Mindelheimbe tolta. E
csoportosítások segítségével kívánta Kray azt is elérni, hogy a kapcsolat legalább a kommunikáció szintjén fennmaradjon a vorarlberg-tiroli hadtest és a fősereg között.485
Kray Ulmba vonulása után némi tanácstalanság vett erőt Moreau-on is. Ellensége pozícióját
rendkívül erősnek ítélte, ráadásul a császáriak e pont birtokában megőrizték manőverező képességüket a Duna mindkét partján. Hosszadalmas türelemjáték vette kezdetét, melynek célja
Kray kicsalogatása volt a város falai közül.
Május 14-én a francia hadvezetés nekilátott, hogy szorosabbra fűzze a gyűrűt Ulm körül.
Lecourbe hadteste a Gontheim-Erkheim-Eck vonalat szállta meg. A tartalék hadtest két hadosztálya Dissenhausen körül a Günz folyócska jobbpartján, a harmadik a túlparton foglalt állást.
A St. Cyr-hadosztály egy része Weissenbornba vonult, másik része a Duna és az Iller összefolyásánál maradt. St. Suzanne hadteste a Duna túlpartján a steußlingeni állásban visszamaradt,
mindössze St. Cyr túlparti mozdulatát fedezte egy demonstrációval május 14-én Blaubaiernnél
és Papelnaunál. A Lovász- és a Prochaska-különítmények a franciák nyomása elől kénytelenek
voltak május 14. után valamelyest visszahúzódni a fősereg felé, előbbi Thannhausenbe, utóbbi
Türckheim térségébe.
Az ideiglenes főparancsoknak az elmúlt hetek fáradalmai, harcai és nélkülözései után kényelmetlen kötelességeinek kellett eleget tennie: levelekbe és jelentésekbe foglalni a hadjárat eddigi kudarcokkal terhes fejleményeit. Kray a folyamatos hadvezéri teendők miatt utoljára csak
május 6-án tudott beszámolni Bécsnek486, bár onnan Thugut által május 7-i keltezéssel újabb

484 Jomini, 2009. 122.
485 Der Feldzug 1800, II. 296-297.
486 Ezt Ferenc császár május 15-i leveléből tudjuk, melyben hangot ad aggodalmának, hogy Kray nem adott magáról életjelt május 6-i jelentése óta. KA AFA 1800-5-603 Karton Nr. 1289. A május 11-i jelentés alighanem
azon a napon érkezett Bécsbe.
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instrukciókat kapott.487 A haditanácsnak írt május 11-i jelentésében, Kray beszámolt a hadsereg
ulmi megérkezéséről, és hangot adott azon szándékának, hogy néhány nap pihenés után újra
megtámadja az ellenséget. A táborszernagy (és Chasteler) tehát nem adta fel támadó szándékát
és ezt hamarosan tettek is követték. Ugyanebben a jelentésben Kray beszámolt néhány jeles
tisztje elhunytáról és megsebesüléséről, továbbá arról a sajnálatos balesetről, hogy Weyrother
táborkari ezredest megrúgta egy ló, így hetekre szolgálatképtelenné vált.488 A hadműveleti bizottság ezáltal egy újabb értékes tagját, az öt évvel későbbi austerlitzi katasztrófa haditervének szülőatyját veszítette el időlegesen. Chasteler immáron gyakorlatilag egyedül láthatta el a táborkari
főnök feladatát a teljesen passzív Schmitt mellett/helyett.
Rendkívül érdekes Kray félhivatalos beszámolója egy meg nem nevezett bárónak, alighanem Thugut jobbkezének, Jenisch tanácsosnak.489 Mentegetődzések és vádaskodások keveréke
ez a levél, mely azokat a szokásos fordulatokat tartalmazza, melyeket vesztett csaták után szoktak a tábornokok hangoztatni, bár a táborszernagy kijelentéseinek azért van igazságtartalma.
Betekintést enged továbbá Kray azon gondolataiba is, melyek nem fértek bele az osztrák hadsereg hadműveleti iratainak szikár stílusába és a valóságot gyakran elkendőző hangvételébe. Ez
a beszámoló némi betekintést nyújt továbbá Kray szubjektív élményeibe, melyeket a hadjárat
legkeservesebb két hete során élt át.
Az ideiglenes főparancsnok a levélben mindenekelőtt leszögezte, hogy ő már Bécsben jelezte,
hogy a németországi sereg gyalogsága nem elégséges a feladata végrehajtásához. Kijelentette azt
is, hogy már kezdetben azzal számolt, hogy a Genova elleni hadműveletek el fognak húzódni, így
Melastól vajmi kevés segítség várható, ezért nem kezdett semmiféle elsietett támadó hadműveletbe Svájc ellen, melynek várható kudarca a jelenleginél is nehezebb helyzetbe hozhatta volna a
hadsereget. „Bécsben valószínűleg – folytatta Kray – helytelenül fogják megítélni itteni mozdulataimat és ütközeteimet, ha azonban az ember figyelembe veszi, hogy miféle segítségekre támaszkodhattam, egyfelől a népfelkelőkre, akik az első ellenséges előretörésnél cserbenhagytak minket, illetve a bajor-württembergi segélycsapatokra, akiknek az első része csak Memmingennél,
a második pedig csak itt [Ulmban] csatlakoztak hozzám, máris érthetőbbé válik szorult helyzetem.” Ezután Kray egyértelmű célzást tesz a lotaringiai herceg ügyetlenségére, akinek visszavonulása révén balszárnya kétszer is fedezetlenül maradt, így a táborszernagy, bár harci kedvét
megőrizte, és négy ütközetben bizonyította is, kénytelen volt Ulmig visszavonulni, ahol a további
erősítéseket és Sztárayt magához vonhatta. Beszámolt arról is, hogy 15-én St. Suzanne hadtestét
sikeresen átszorította a Dunán, bár azt elhallgatta, hogy micsoda esélyt puskázott el aznap a cs.
kir. fősereg (lásd később). A táborszernagy a kudarcok egy részét természetesen azon alárendeltjeinek tulajdonította, akikben „bizalma megrendült”. Közülük a levélben Nauendorfot említette
487 A konferenciaminiszter, május 7-én, Bécsben kelt levele mellékletében egy csomagot küldött Kraynak, melyet neki a „szokásos elővigyázat és minden feltűnés kerülése mellett” a francia előőrsöknek kellett átadnia. Kray esetleges reményeit egy közelgő fegyverszünetre a miniszter azzal forrázta le, hogy a francia tábornokok ismételt tárgyalási ajánlatait a katonai események nyilvánvalóan komolytalanná tették. Thugut
megköszönte a táborszernagynak az április 22-én megküldött iratokat. Az engeni ütközet előtt május 2-án
kelt jelentéssel kapcsolatban biztosította az uralkodó bizalmáról, mivel „Excellenciád bátorsága és haditudománya jól ismert”. Thugut ismét megosztotta stratégia fejtegetéseit a táborszernaggyal, és hangot adott
véleményének, hogy a németországi offenzíva, alighanem csak az itáliai frontról való figyelemelterelés. A
miniszter bosszankodva számolt be Masséna makacs ellenállásáról Genovában, végül biztosította Krayt,
hogy mindent megtesz, hogy a Haditanácson keresztül Melas és a németországi hadsereg között a kommunikációt helyreállítsa. (Vivenot, 216-217)
488 Gróf Nádasdy kapitány (a Blankenstein-huszárezredből) és Trautmansdorf ulánus alezredes elesett, SzentIványi őrnagy megsebesült. Kray jelentése Tigének, Ulm, május 11. KA AFA 1800-5-599 Karton Nr. 1289.
489 HHStA Kriegsakten Karton Nr. 404. 101-102. A levél címzettjét Kray „Höchstens wohlgeborene Freyherrként”
szólítja meg. Az iraton ceruzával egy „Jenisch?” szövegű, későbbi feljegyzés található.
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név szerint, akinek biberachi tevékenykedése a hadsereg jobbszárnyán őt a „legkellemetlenebb
helyzetbe” hozta, mivel Nauendorf Ferdinánd főherceg és Gyulai tábornok sürgetése ellenére,
egyetlen lövést sem adott le az ellenségre, sőt elvont a szorongatott főseregtől két lovas- és gyalogezredet, majd az ütközet után megállás nélkül Ulmig szaladt volna. A cs. kir. hadsereg felső
vezetésében uralkodó „tapintatos” légkört jól jellemzi, hogy Kray saját bevallása szerint lesújtó
véleményét beosztott tábornokáról kénytelen volt magába fojtani, igaz az elővéd hadosztályt
kivette Nauendorf irányításából és három részre osztotta az eddig kiválóan helytállt Ferdinánd
főherceg, Gyulai és Rosenberg között. A táborszernagy továbbá egy bizonyos Gotschlig őrnagy
ügyével kapcsolatban kijelentette, hogy az „ő esete bizonyságul szolgál arra, hogy háborúban
csak tehetség és bátorság számít”. Nevezett őrnagy – folytatja Kray – a Wurmser-szabadcsapat
három századával úgy esett fogságba egy svábföldi apátságban, hogy meg sem kísérelték az ellenállást, annyira meglepte őket az ellenség. A táborszernagynak azonban nehéz dolga lehetett,
ha az aktuális balsikereket ennek a minden bizonnyal valóban kétbalkezes Gotschlig őrnagy
nyakába akarta varrni. Igaz, a levélből később kiderül, hogy a táborszernagy e példán keresztül inkább a cs. kir. hadsereg törzstiszti karába protekció és rangvásárlás útján bejutott tisztek
tehetségtelenségét kívánta ostorozni. (Talán érdemes e keserű szavak olvasása közben felidézni Kray folyamatos kilincselését, melyet rokonai számára, különféle tiszti állások megszerzése
érdekében pályája során kifejtett.) A levél további részében az ideiglenes főparancsnok további
magyarázatokkal szolgál a véres harcok után „elért” balsikerekre. Egy elfogott francia jelentés
csak megerősített azt a sejtését, hogy az ellenség ereje nem kevesebb, mint 14 hadosztályra rúg
– vagyis Moreau végig jelentős erőfölényben léphetett fel. A cs. kir. csapatok nagy vesztesége is
arra utal, hogy az ulmi állást elszántsággal és bátorsággal harcolták ki – folytatta Kray. Az eltűntek és fogságba esettek magas száma csak azt jelenti, hogy a súlyos harcokban a nem szállítható
sebesültek fogságba estek. Számos eltűnt visszatérésére van még esély, mivel az erdős terepen sokan bolyonganak még a seregből, akik napról-napra érkeznek be a táborba. Nem csak magában
a gyalogságban, de a jó gyalogos tisztekben és tábornokokban is hiány van, továbbá a sebesült
Karaczay és Klenau tábornokok kiválása is nagyon fájó. Thugut és mások Bécsben – tette hozzá
– amikor a tavalyi itáliai sikereket kérik rajta számon nem értik meg, hogy ezúttal egy 12 bécsi
mérföld hosszúságú arcvonal helyett egy 60 mérföldes, Mainztól Churig terjedő frontot kellett
védenie. Bizonyos benne azonban, folytatja, hogy az ellenség túlereje ellenére, a hadjárat kezdetén csupán némi balszerencse és tábornokai ügyetlenkedései révén fordultak rosszra a dolgok,
melyek őt ugyan „rendkívül bosszantják”, de bizonyos benne, hogy ha mindenki teljesíti a kötelességét, a későbbiekben még helyre tudja hozni a hibákat – tette hozzá optimistán Kray.
Vezérkaráráról sem tudott a táborszernagy túl sok jót elmondani; Kray szerint Schmitt fizikai állapota szerint valójában nem szolgálatképes. Chasteler, ahogy korábban is óriási igyekezettel teszi dolgát, teljesítménye azonban hagy maga után kívánnivalót. Weyrothert pedig
túlzottan leköti a Schreiberey vagyis az adminisztráció. A táborszernagy ismét kifejezte sajnálkozását azon, hogy Duka Péter ezredest eltávolították a németországi hadseregtől.
„Mindent, ami csak tőlem telik megteszek, hogy Őfelsége legfelsőbb bizalmának minden
erővel megfeleljek. Remélhetőleg szárnysegédem, Bubna gróf, megerősíti, hogy én magamat éjt
nappallá téve a szolgálatnak szentelem, és csak csodával határos módon vagyok képes ezeket a
rendkívüli fáradalmakat napközben lóháton, éjszaka az íróasztal mellett elviselni.” – zárja levelét a minden bizonnyal valóban halálosan kimerült Kray.490
Ugyanezen a napon, május 18-án a táborszernagy Thugutot is tájékoztatta az eseményekről. Ebben a levelében kicsit mérsékeltebb hangnemben kritizálta beosztottjai tevékenységét,
490 Uo. 101-102 p.
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jól tudván azt, hogy Jenischen keresztül alighanem eljutnak ezek a panaszok is a miniszterhez.
A hadjárat kezdetén az ellenség túlereje, a hosszú védvonal és a néhány kikülönített tábornok
balfogása miatt nem érte el az Őfelsége kívánsága és Kray határtalan törekvése szerinti eredményt – szögezte le a táborszernagy. Persze minden célszerű intézkedést (akár mozgást, ütközetet)
megtesz, hogy az ellenség előrenyomulását megállítsa. Bár Reuss hercegtől ideiglenesen elszakadt, de ő ügyes intézkedéseivel Hiller altábornagyot hátrahagyta Graubündenben, Jellachicot
pedig Vorarlbergben, hadtestének főerőivel pedig megközelítette a tiroli határt. Az augsburgi
úton különítmények által tartja a kapcsolatot a fősereggel. Mivel ez a hadtest még teljesen intakt, ezért legrosszabb esetben is Tirolt meg tudja védeni az ottani népfelkeléssel kiegészülve.
Miután az itteni hadsereg – folytatta Kray – a harcoktól és Ulm megerősítésétől, jelentősen
meggyengült, ezért a legelső szempontja a hadsereg megóvása kell, hogy legyen. Az ellenséget
inkább manőverekkel kell megtéveszteni, hogy szándékait nehéz legyen kitalálnia. (Ez utóbbi
mondatban már némileg több óvatosságot fedezhetünk fel, mint a korábbi levelek kardcsörtetéséből.) Moreau a tegnapi ütközetben elfogott három guides-jétől a táborszernagy megtudta,
hogy ő Bonapartétól tartalék hadseregéből két hadosztályt kért, mert a császáriak makacs ellenállása miatt nagyon meggyengült a sereg. Ezt az információt Kray szerint megerősítették
Strasbourgból is. Remélhető, fűzte hozzá, hogy a genovai hadművelet is közben véget ér, és így
az ide ígért erősítés Svájcon keresztül megérkezhet. Végül Kray azt kérte a minisztertől, hogy a
bécsi garnizonból három vagy négy zászlóaljat küldjenek a németországi sereghez, mivel az ellenség gyalogsága nagyobb létszámú és ezt már Károly főherceg is hangoztatta, hogy az itteni
nehéz terepen az ellenség kihasználja ezt a gyengeséget. Ezután nem győzte eléggé dicsérni az
immáron egyesült sereg jelenlegi kiváló helyzetét Ulmban, mely pozíciónak hála, Moreau máris
kénytelen volt az Iller mögé visszavonulni.
Ezután a táborszernagy Thugut közbenjárást kérte az uralkodónál, hogy három gyalogsági
ezredes tábornoki kinevezésébe Ferenc minél hamarabb beleegyezzen, mivel a nagy hiány van
gyalogsági tábornokokban. Végül szomorúan tette hozzá, hogy a tiroli hadtesten keresztül eljutottak hozzá olyan információk, hogy a genovai hadművelet miatt, a közeljövőben Itáliából nem
számíthat erősítésre.
A táborszernagy ezekben a napokban május 18. körül kaphatta kézhez az uralkodó levelét,
melyben Ferenc kifejezi aggodalmát azokkal a minden bizonnyal „túlzó rémhírekkel” kapcsolatban, melyek a birodalomból Bécsbe eljutottak a németországi cs. kir. sereg sorsát illetően.
Ezért a császár úgy intézkedett, hogy Kray főhadiszállására útnak indítja Lauer altábornagyot
„hogy Ön az ő számára szóbeli tájékoztatást adjon a hadsereg és a kikülönített hadtestek helyzetéről, az ellenséggel szemben tervezett intézkedéseiről, és a további bajok megakadályozásának
módjáról, hogy nevezett Lauer altábornagy visszaérkezése után engem pontosan tájékoztatni
tudjon majd mindezekről.” Lauer feladata volt még a továbbiakban, hogy Ulm védműveit megvizsgálja.491
Kray táborszernagy, megbízott főparancsnok tehát egy rendkívül kellemetlen vendég érkezése elé nézett. Lauer altábornagy492, lévén „született” mérnökkari tiszt és egyben Thugut
bizalmasa valósággal megtestesítette a magas helyről érkező szigorú és rosszindulatú revizor
archetípusát, akinek féktelen ambíciói is meglehetősen ismertek voltak a hadseregben, ahol egy491 Az uralkodó leirata Kraynak, Bécs, május 15. 1800-5-603. Karton Nr. 1289.
492 Franz Lauer 1736-ban született és 1755-ben kezdte szolgálatait a mérnökkarban. A hétéves háborút kapitányként fejezte be. Belgrád 1789-es elfoglalása hozta meg számára a tábornoki rangot és a Mária Terézia-rend
lovagkeresztjét. 1795-ben Mannheim visszafoglalásáért megkapja a parancsnoki keresztet is. 1796/1797 folyamán altábornagyként Wurmser táborkari főnöke Mantova balsikerű felmentési kísérleteiben, majd 1797
és 1801 között a hadmérnöki és erődítési igazgatóság elnöke.
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szerűen csak Thugut talpnyalójának tartották.493 Ráadásul több jel is arra utalt, hogy Kray és
közte egyébként sem volt jó a kapcsolat. Az ideiglenes főparancsok alighanem jogosan tartott
attól, hogy Bécsben az a kevéske, kezdeti bizalom már most megrendült benne, és ezt a félelmét
alighanem azok szóvirágok sem oldották fel, melyekkel Ferenc őt, „kedves táborszernagyát”,
„töretlen figyelméről és bizalmáról” biztosította.
A Béccsel folytatott levelezés után térjünk vissza a hadműveletek ismertetésére! Moreau
habozása és erőinek széttagoltsága azonnal felkeltette Kray és vezérkarának figyelmét. St.
Suzanne két hadosztályból álló hadteste a Duna balpartján, elszigetelt helyzetben állt a császárikirályi fősereggel szemben. A táborszernagy előtt ismét megcsillant a lehetőség egy nagy győzelemre, mely elhallgattatja bécsi kritikusait és nevét Montecuccoli és Savoyai Jenő mellé emeli
– ahogy Bülow kissé rosszmájúan megjegyezte.
Május 15-én Kray ki is adta a támadási parancsot másnapra. A hadműveletet három oszlopban kellett végrehajtani. A terv lényege az volt, hogy az ellenséget minden oldalról, egy időben érje a támadás. Az első oszlop Sztáray táborszernagy vezetésével hétzászlóaljból és 21 svadronból állt, és másnap, 16-án hajnali 3 órakor kellett táborából kiindulnia és Marchbronnál
megtámadnia és megkerülnie az ellenség balszárnyát. A Ferdinánd főherceg vezette második
oszlopnak, mely öt zászlóaljból, négy századból és 14 svadronból állt, ugyanebben az időpontban Harthausennél kellett foglalkoztatnia az ellenséget és támogatást nyújtani Sztáraynak. A
harmadik oszlopnak (hat zászlóalj, 20 svadron), melyet Karl Friedrich Lindenau altábornagy
vezetett, reggel öt órakor a Kühbergnél kellett gyülekeznie, majd Duna völgyében, Erbach felé
operálnia. Mindeközben Nauendorfnak és Gyulainak a túlparton az Iller vonalán kellett foglalkoztatni az ellenséget, hogy Moreau ne tudjon a Duna másik oldalán szorongatott erőinek segítséget nyújtani.
Kray támadásának napján a Moreau által érthetetlen módon a balparton felejtett St. Suzannehadtest hadosztályai közül Joseph Souham tábornok seregteste a balszárnyon Blaubaiernnél,
Legrandé Papelnaunál, Collaud hadosztálya pedig Öpfingen és Pfaunstetten között a Duna völgyében állt.
A május 16-i támadás parancsa a hivatalos osztrák hadműveleti összefoglaló állítása szerint
nem érkezett meg kellő időben Sztárayhoz. Ez a késlekedés és rossz utak voltak az elsődleges okai
annak, hogy az ő oszlopa csak reggel kilenckor tudott támadásba lépni. Ráadásul Sztáray meglehetősen túlbonyolította a hadműveletet, mivel miután csapatait Herrlingen és Klingenstein
között gyülekeztette, három részre osztotta hadtestét. Az első oszlopnak Kienmayer parancsnoksága alatt (2 zászlóalj, két század, 10 svadron) az volt a feladata, hogy Marchbronn és
Gerhausen között Papelnau és Ringingen felé operáljon. A második oszlop Lotaringiai József
herceg parancsnoksága alatt négy zászlóaljjal és négy századdal, nyolc svadronnal az elsőtől
balra Arnecken és Marchbronnon keresztül az erbachi és ringingeni magaslatok irányába nyomuljon előre. A harmadik oszlopnak, mely gróf Attems őrnagy parancsnoksága alatt állt és
mindössze négy századból és másfél svadronból állt, az ellenség oldalába kellett kerülnie miután a Blaubaiern patakon átkelt.
Sztáray első oszlopa a Marchbronn és Gerhausen közötti erdőkben kemény ellenállásba ütközött, de sikerült az ellenséget Reiningenből, Papelnauból és Ringingenből kiűzni és egészen
Pfaunstättenig és Altheimig visszaűzni. A második különítménynek már jóval simább volt az
útja, mivel ugyanebben az időpontban Ferdinánd főherceg oszlopa is támadásba lendült ezzel
utat nyitva a lotaringiai hercegnek, aki csekély ellenállást leküzdve sikeresen birtokba vette a
ringingeni magaslatokat, és állást foglalt az itteni hegygerincen.
493 Hüffer, 1904. 107.
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A harmadik oszlopnak viszont gyengesége miatt nem sikerült célját elérnie. Attems őrnagy
miután elfoglalta Wippingent és Achtot, nem tudott átkelni a Blaubaiernen.
Ferdinánd főherceg tevékenységét ismét nem érhette panasz. Sztáray oszlopainak előrenyomulásával egy időben Harthausenből kiindulva, Einsingen és Eggingen között erőteljesen
megtámadta a franciákat és Erbachig vetette vissza őket. Lindenau altábornagy oszlopa mindeközben tartalékként visszamaradt a Kühberg mögött és mindössze egy gyenge különítményt
tolt előre a Duna völgyében.
Hamarosan St. Suzanne hadteste kritikus állapotba került főleg, azért mert jelentős részeit az osztrák előrenyomulás elvágta a Dunától. A Dieschingen környéki erdők megteltek menekülő franciákkal, akiket St. Suzanne megpróbált Pfaunstetten körül gyülekeztetni. Sztáray
számára kora délután nem maradt volna más feladat, mint kényelmes tempóban megkerülni a
már szétvert ellenséges hadtest balszárnyát és teljessé tenni a győzelmet. A táborszernagy azonban teljesen passzív maradt miután elérte a számára parancsban előírt Ringingen falut és esze
ágában sem volt megadni St. Suzanne-nek a kegyelemdöfést. Moreau az osztrákok lassúságával időt nyert arra, hogy a jobbparton álló St. Cyr-hadtestnek segítséget nyújtva beavatkozzon
a küzdelembe. Miután a franciák megjelentek Ferdinánd főherceg hátában-oldalában utóbbi
kénytelen volt 12 órával elindulása után visszatérni kiinduló állásaiba. Ezt érzékelve természetesen Sztáray is megragadta az alkalmat, és azonnal visszavonult a Blaubach mögé. St. Suzanne
hadosztálya így megmenekült a biztos pusztulástól, az ütközet véget ért.494
Ilyen sovány eredménnyel zárult Kray május 16-i vállalkozása, mely azt jelentette, hogy az
osztrák hadvezetés nem tudta kihasználni Moreau egyik hadtestének elszigeteltségét, és érzékeny csapást mérni a franciákra. Ha meg kell neveznünk a kudarc fő felelősét, akkor választásunk egyértelműen Sztáray táborszernagyra kell, hogy essen, bár Kray és vezérkara is nagyobb
határozottságot tanúsíthatott volna. Hiba volt ekkora önállóságot adni egy már finoman szólva
is leszerepelt tábornoknak, illetve az osztrák balszárny előrenyomulása sem volt elég határozott
a Duna völgyében. Ha Lindenau nem csak egy gyenge különítménnyel, hanem teljes erővel előrenyomul a folyó mentén, könnyen megszakíthatta volna a franciák összeköttetését a két part
között. Az osztrák hadvezetést csak az vigasztalhatta, hogy a május 16-i előrenyomulás folyamán jelentős számú foglyot ejtettek. Ennél is fontosabb volt, hogy Moreau végül május 20-án
visszavonta erőit a Duna jobbpartjára.
Ezekben a napokban mindkét hadvezér a másik támadásától tartott. Kray seregeit védelmi állásban szorosan Ulm köré vonta össze a Jungingen-Laehr-Michaelsberg vonalra mivel úgy
érzékelte, hogy Moreau megerősíti csapatait a balparton. Mindeközben a szembenálló előőrsök a francia lovasvadászok folyamatosan csatároztak a magyar huszárokkal és határőrökkel. Moreau fokozatosan visszavonta csapatait az Iller keleti partjáról. A visszavonulás közben
Gyulai dandárja 50 foglyot ejtett, és Lovász alezredes és Prochaska ezredes különítményei is
visszatérhettek eredeti állásaikba. Moreau elszánva magát a támadásra a göcklingeni hídon erőinek felét, további három hadosztályt áttolt a Dunán május 19. reggelére. Érzékelve azonban az
ulmi állás erősségét és némileg túlbecsülve Kray erőit a francia offenzíva a város ellen elmaradt.
Moreau inkább valamilyen közvetett módszer alkalmazása mellett döntött, hogy kicsalogassa
az osztrák sereget állásaiból. A Duna déli partján történő előrenyomulás célpontjául Moreau
Augsburgot jelölte ki, mint olyan fontos birodalmi várost, melynek elvesztése ismét nagy csorbát ejtene a császári fegyverek presztízsén.
A francia hadvezetés így május 20-án éjszaka visszavonta csapatait a folyó jobbpartjára az
osztrákok orra előtt. Míg Göcklingennél és Erbachnál balparti hadosztályai átkeltek a Dunán,
494 Der Feldzug 1800, II. 298–303. ill. Kriegs-Journal.
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a balszárnyon Lecourbe hogy ezt a manővert fedezze előrenyomult és elűzte a Prochaskakülönítményt Tannhauserből, míg a tartalék hadtest három hadosztálya a Günz, illetve a Mindel
folyók vonaláig nyomultak előre. A balszárnyon mindeközben St. Cyr és St. Suzanne zavartalanul átkelhetett a Dunán és csapataik az Iller torkolatától Weissenhornig álltak fel május 21-én
reggelre.495
Kray miután érzékelte a franciák súlyponteltolását a túlparton, Sztárayt még aznap
Günzburgba tolta el 12 zászlóaljjal és 24 svadronnal, hogy az itteni átkelőt és a sereg balszárnyát
fedezze. Május 21-én Gyulai egy váratlan rajtaütést intézett egy előretolt francia különítmény
ellen Böhlingennél, ahol mintegy 170 foglyot ejtett. Hirtelen az események kezdtek rendkívül
kedvezőtlen fordulatot venni Moreau számára. Kray állásait Ulmban a franciák bevehetetlennek ítélték. Ha hadtesteit a francia hadvezetés túlzottan előretolja Bajorország felé a Duna jobbpartján akkor fedezetlen visszavonulási útvonalát Kray könnyedén megszakíthatja, és nem kétséges, hogy bár az idős táborszernagy nem volt sem Eugén, sem Montecuccoli, de még Károly
főherceg sem, ezt a lehetőséget nem hagyta volna kihasználatlanul. Ha Moreau megmarad jelenlegi helyzetében a Günz és Mindel völgyében, farkasszemet nézve Ulmmal akkor az osztrák
könnyűcsapatok és portyázók (elsősorban a magyar huszárok) nap mint nap vállalkozásaikkal
érzékeny veszteségeket okoztak volna és okoztak is a franciáknak496 és könnyen fellázíthatták
volna ismét a Fekete-erdő népét, akik négy évvel korábban a fosztogatások miatt fegyvert ragadtak a megszállók –történetesen éppen Moreau csapatai ellen.
Május 22-én Kray az ellenség szemmel tartása érdekében Sztáray hadtestét az Iller és a
Günz között áttolta a Dunán, míg a jobbszárnyon másnap Ferdinánd főherceg hadosztályának
kellett átkelnie, hogy az ellenség mindkét szárnyának helyzetét felderítse.497 A Sztáray-hadtest
a vállalkozás után sem tért vissza Ulm térségébe, hanem a Duna jobbpartját biztosította a Günz
folyócska völgyében, míg elővédjét a Gyulai-dandár alkotta Krumbachnál. Kray ezen intézkedése hasznosnak bizonyult az elkövetkezendő hetekben, ám végül Sztáray nem tudott vagy nem
akart megbirkózni nagyfokú önállóságot kívánó feladatával és a későbbiekben a németországi
hadsereg sorsára nézve végzetes döntést hozott.
Kray parancsainak megfelelően, május 23-án reggel Ferdinánd főherceg három oszlopban
Erbachnál, Donauriednél és Dieschingennél átkelt a Dunán, de nagyon kemény ellenállásba ütközött, mely különösen erős tüzérségi tüzet jelentett. A másik szárnyon a Sztáray-hadtestből
Rosenberg tábornok vezetésével hajtott végre egy különítmény egy vállalkozást a franciák ellen.
Az erőszakos felderítések eredményeit összegezve Kray aznap este jelentette a Haditanácsnak,
495 Kray május 20-án írt jelentésében tájékoztatta a Haditanácsot arról, hogy az ellenség támadólag felvonult
Ulm ellen, de végül visszatért a Duna jobbpartjára. Kray a beérkező jelentésekre vár, hogy meg merje-e kockáztatni a franciák üldözését. Beszámolt Lauer altábornagy beérkezéséről is, aki átadta számára az uralkodó levelét. A táborszernagy csodálkozva állapította meg, hogy kétnaponta elküldött levelei mekkora késéssel érkeznek be Bécsbe. Lauer részére természetesen minden tájékoztatást megadott – zárja jelentését Kray.
(Ulm, május 20. KA AFA 1800-5-400 Karton Nr. 1289.) Az altábornagy végül május 27-ig tartózkodott az
ulmi főhadiszálláson majd Ingolstadton és Branaun keresztül tért vissza Bécsbe, miután az ottani erődítéseket megvizsgálta és megerődítésükre kiadta a szükséges utasításokat. (Kray jelentése a Haditanácsnak,
Ulm, május 27. KA AFA 1800-5-489. Karton Nr. 1289.) A Duna vonalának fedezésére Kray is tett hasonló
intézkedéseket: De Vaux mérnökkari tisztet Donauwörth és Neuburg megerődítésének előkészítésére és kivitelezésére küldte május 28-án (Der Feldzug 1800, II. 307.)
496 A május 20. utáni csatározások során a huszárok az Iller völgyében többször érzékeny veszteségeket okozta a franciáknak. A Blankenstein-huszárok ezekben a napokban 40 foglyot és 34 lovat zsákmányoltak. A
Vécsey-huszárok 56 foglyot és 31 lovat szereztek. Ugyanitt Kray ismét a „legmagasabb dicséretre” terjeszti
fel két elővéd-parancsnokát, Ferdinánd főherceget és Gyulait. (Kray jelentése a Haditanácsnak, Ulm, május
21. KA AFA 1800-5-424. Karton Nr. 1289.)
497 Kray jelentése a Haditanácsnak, Ulm, május 22. (KA AFA 1800-5-452 Karton Nr. 1289.)
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hogy az ellenség az Iller vonalára merőlegesen állította fel erőit.498 Május 25-reggel a franciák
léptek fel támadólag, és az Iller, a Güntz és a Mindel folyócskák közötti térségben nyugtalanították a császári elővédeket a Duna jobbpartján. Gyulai állásait Krumbachnál kisebb támadás
érte, de a Ferdinánd főherceg-huszárezred három osztálya Gyulai Ignác személyes vezetésével
az ellenség hátába került, az 54. féldandárt szétugrasztotta, a 8. lovasvadász-ezredből pedig 300
főt és 150 lovat fogságba ejtett. Kray május 25-i hadseregparancsában dicsérte meg Gyulait és a
Ferdinánd-huszárokat. Ugyanezen a napon az ellenség hátában, Donaueschingennél Mier gróf,
kapitány hajtott végre sikeres portyát.499
A kisebb csatározások ismertetése mellett ne feledkezzünk meg Moreau augsburgi vállalkozásáról sem, melynek segítségével a francia hadvezér ki akarta csalogatni a császáriakat az ulmi
állásból. A fent említett okok miatt a hadműveletet a francia hadvezetés csak egyetlen hadtesttel, Lecourbe-éval merte végrehajtani. Május 23-án miután kisebb előőrsi csatározások egész
sorát vívta a Prochaska és Lovász különítményeivel, akiket Augsburg illetve Landsberg térségébe vetett vissza, 27-én megérkezett a Lech völgyébe megközelítve a várost. Prochaska erői még
aznap egy heves utóvédharcot vívtak a franciákkal. Lecourbe másnap 2000 fővel megszállta a
várost, de a franciák nem érték el céljukat az augsburgi diverzióval. Az osztrák fősereg mozdulatlan maradt ulmi állásában.
A táborszernagy számára ezek a nyugalmasabb ulmi napok némi lehetőséget kínáltak arra, hogy átgondolja a vesztes ütközetek tanúságait. E felismeréseit, melyek elsősorban a francia
hadsereg taktikái elleni helyes harceljárásokat boncolgatják, Kray május 27-én a németországi
hadsereg minden ezrede számára eljuttatta.500
Kray május 25-én Ulmban keltezett levelében jónak látta ismét megnyugtatni az uralkodót, a németországi hadsereg helyzetét illetően. Tájékoztatta a császárt, hogy május 15-i levelét
Lauer altábornagytól átvette, és az uralkodói rendelkezésnek megfelelően megvitatta vele a hadi helyzetet. A levélből kitűnik, hogy a táborszernagy elsősorban azokat a pletykákat és vádakat
igyekezett elhárítani magától, melyek szerint a hadsereg fegyelme és rendje felbomlott volna.
„A sereg visszavonulásakor széles körben terjedtek olyan megalapozatlan és káros szóbeszédek,
melyek az országban nyugtalanságot keltettek és hadműveleteket hamis fényben tűntették fel.”
– kezdte mentegetődzését a táborszernagy. Bár egyetlen egyszer – folytatja Kray – valóban előfordult a visszavonulás során, hogy az ugyanazon pontra irányított kikülönített seregtestek, a
tartalék tüzérség és a hadihíd-készlet oszlopa, annak ellenére, hogy egy törzstiszt vezetésével
két svadronnyi lovasságot jelöltek ki a rend fenntartására, egy rövid időre összekeveredett. Ez
az eset jelentős feltűnést keltett, Kray szerint azért mert bizonyos gyáva Maradeurs-ök felnagyították a történteket, vagy a gyakran az éjszakába nyúló csaták felőrölték bizonyos parancsnokok idegeit… Mindenesetre az ilyen esetek megelőzésére Canisius tábornokot bízta meg, aki az
ügyet kivizsgálta és eltúlzottnak találta.
A továbbiakban Kray ismét egy kínos személyi ügyben volt kénytelen az uralkodó intézkedését kérni. „Végül jó okkal jegyzem meg, hogy von Molitor főhadbiztos titkos levelezése, mely
veszélyezteti rendet és a harmóniát a hadsereg egyes ágai (Armee Branchen) között, sokakat
nyugtalanít, továbbá csökkentheti a köztem és az érdemdús miniszter, Lehrbach gróf közötti

498 KA AFA 1800-5-454. Karton Nr. 1289.
499 Kriegs-Journal. A vállalkozás eredményeképpen Mier kapitány 7 francia tiszttel és 150 közlegénnyel tért
vissza a saját vonalak mögé. Ugyanez a különítmény május folyamán még sok gondot okozott a franciáknak
a Fekete erdő vidékén. Mier sikeresnek tűnő „lázító” tevékenysége miatt Kray és az egész osztrák hadvezetés
meglehetősen vérmes reményeket fűzött egy esetleges parasztfelkelés kirobbanásához Moreau háta mögött.
500 KA AFA 1800-5-456/1. Karton Nr. 1289.
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bizalmat, ezért bátorkodom a legalázatosabb módon javasolni ezt az embert… a hadseregtől eltávolítani.”501
A francia előrenyomulás hírére Kray, helyesen ismerve fel a vállalkozás valódi célját, mindössze Merveldt tábornokot küldte május 28-án a Mészáros-huszárezreddel és az első ulánusezreddel Augsburg térségébe, hogy a tiroli hadtesttel az összeköttetést ismét helyreállítsa, és hogy
a várost az ellenséges inváziótól megvédje. Ez utóbbi célját Merveldt nem érte el, mivel a franciák korábban bevonultak Augsburgba. „Amint az ellenség hadosztályaival előrenyomul a Lech
irányába, abban a pillanatban kihasználva széthúzottságát (Expendirung) meg fogom támadni.”
– zárta Kray május 27-i jelentését a Haditanácsnak.502
Moreau, Lecourbe távozása utáni meggyengült erőivel, igyekezett minél kedvezőbb állást
elfoglalni. Balszárnyát ezért Babenhausen és Memmingen térségébe vonta vissza. A francia
centrumot és jobbszárnyat is több mérfölddel délebbre helyezte Moreau, két óra járásnyira a
Duna vonaláról, ahogy Kray május 29-i jelentésében megbecsülte. Az osztrák elővéd-hadosztályok követték a visszavonuló franciákat. Ferdinánd főherceg Rothig és Laubheimig, Rosenberg
herceg Vöhringenig és Illerbergig, míg Gyulai Weißenhornig nyomult előre. A jobbszárnyon
Sztáray, miután a frissen beérkező két württembergi zászlóaljjal megerősítette a Prochaskakülönítményt Günzburgból Gyulai korábbi táborhelyére, Riedenbe nyomult előre.
Miután kiderült a franciák nehéz helyzete és az augsburgi diverzió eredménytelensége,
Kray ismét egy támadást kezdett fontolgatni Moreau főerői ellen, melyet a császári hadsereg
módszereihez híven erőszakos felderítések sorozatával vezetett be. Lehetséges, hogy a táborszernagy és vezérkara ezekből számos hasznos információt nyert a franciák pontos helyzetére
vonatkozóan viszont egy időben el is árulta a császári hadvezetés támadó szándékait.
Június elsején Ferdinánd főherceg erőinek egy része Fresnel tábornok vezetésével az Iller
és a Roth folyók között nyomult előre Brandenburg városka irányába. A tüzérséggel is ellátott
különítmény különösebb ellenállás nélkül elfoglalta az itteni Iller-hidat. Másnap Ferdinánd erőinek egy részét eltolta Waynig, míg Fresnel különítményét tovább az Iller völgyébe küldte előre,
illetve erős különítmények szállták meg az ochsenhauseni magaslatokat és Klein-Schaffhausen
térségét.503
A brandenburgi híd elfoglalása után Kray a francia balszárny ellen kívánt támadást intézni. Június 3-i jelentésében már jelezte a Haditanácsnak, hogy az Iller völgyében végrehajtott felderítések napvilágra hozták az ellenséges balszárny gyengeségét, így hamarosan megtámadja az ottani francia erőket.504 Június 5-én szánta rá magát végül az osztrák hadvezetés a
támadás megindítására, mely a kedvező előjelek ellenére még a St. Suzanne elleni májusi 16-i
hadműveletnél is gyatrább eredménnyel zárult.
Kray a támadást végrehajtó csapatait három rohamoszlopban gyülekeztette, melyek közül
elsőt Riesch altábornagy vezette és 11 zászlóaljból, 25 svadronból és erős tüzérségből, vagyis egy 12 fontos ütegből és egy lovaglóütegből állt és Laubheim és Aschstetten között gyülekezett a Duna völgyében. Ebbe a csoportosításba a Sporck-, József, lotaringiai herceg- és a
Kienmayer-hadosztályok tartoztak. A második oszlop Lotaringiai Károly herceg vezetésével 23
zászlóaljat, 26 svadront és négy tizenkét fontos üteget (a Lindenau és a bajor Zweibrücken hadosztályokat és a tartalék- hadosztályt, továbbá nyolcsvadronnyi lovasságot Göfflingenben) tömörített. Ez utóbbi csoportosításnak felvonulásához három utat kellett használnia. Lindenau
az Unter-Kirchbergi Iller-hídon kelt át és az Altheim-Hüttisheim-Holzheim menetvonalon nyo501
502
503
504

Kray levele az uralkodónak, Ulm, május 25. HHStA Kriegsakten Karton Nr. 404. 103-104 f.
KA AFA 1800-5-515. Karton Nr. 1289.
Der Feldzug 1800, II. 308–312.
KA AFA 1800-6-52. Karton Nr. 1290.
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mult előre. Zweibrücken hadosztálya Ober-Kirchbergnél kelt át az Illeren majd Steinbergen és
Schnürpflingenen keresztül Rothig nyomult előre, miután Schnürpflingennél kikülönített két
zászlóaljat a Weihung-patak völgyébe. Rotnál az erdős terepen állást foglalt. Kolowrat tartalék-csoportosítása és a nyolcsvadron a Duna mentén vonult fel ugyanekkor és Holzheim illetve
Achtstetten között állt csatarendbe. A harmadig oszlop Baillet altábornagy parancsnoksága alatt
(Baillet saját hadosztálya illetve Klinglin altábornagy hadosztálya) Illerberg és Vöhringen között
fejlődött fel június 4-én este. Mindhárom csoportosítás elővédjéül Ferdinánd főherceg dandárja szolgált. A császári hadoszlopok előrenyomulásának céljúl június 5-én az Ochsenhausen és
Erolzheim közötti vonalat jelölte ki Kray és vezérkara. A Laubheimben és Achstettenben álló első oszlopnak Schönbergen, Hürbelen és Rheinstettenen keresztül Erlenmoos és Ochsenhausen
felé nyomult előre a parancsnak megfelelően. A második oszlop, mely június 5-én hajnalban
bontott tábort és indult útnak Schwendin és Guttenzellen keresztül Erolzheim irányába kellett
operálnia a harmadik oszloppal együttműködve, melynek szintén ez utóbbi pontot jelölte ki a
hadvezetés mint a támadás végpontja. A támadásra kijelölt csapatok összlétszáma nagyjából 30
ezer főt tett ki, velük szemben Moreau kb. 26 ezer főt tudott felvonultatni.505
A köztük lévő rossz viszony ellenére (vagy a várható kudarc miatt éppen azért…) Kray még
június 2-án felkérte (!) Sztáray Antal táborszernagyot az egyik támadó oszlop vezetésére, aki
azonban hűvösen elhárította ezt, mondván, hogy jelenlegi csapatait nem hagyhatja ott egy
erős ellenséges csoportosítással szemben, mely bármikor támadólag léphet fel hadteste ellen.
„Mindazonáltal azt gondolom – zárta rövidre Sztáray a kérdést – hogy ha az ember ott marad,
ahol parancsol, és a szolgálatot a lehető legjobban ellátja, akkor éppen ott van, ahol lennie kell.”
Az a tény, hogy Sztáray pusztán egy felkérést utasított vissza és nem egy parancsot tagadott
meg talán a Kray és köztük lévő rangazonosság magyarázza. Viszonyuknak azonban aligha tett
jót ez a kioktató hangú visszautasítás.506
Riesch altábornagy első oszlopa június 5-én reggel három órakor indult útnak három részben: A jobbszárnyon Kienmayer három zászlóaljjal és és 12 svadronnal, középen maga Riesch
öt zászlóaljjal és hétsvadronnal a balszárnyon Lotaringiai József herceg vezetésével három zászlóalj és hat svadron nyomult előre. A terv szerint Riesch mindhárom oszlopának egyidejűleg
kellett akcióba lépnie.
Reggel 10 órakor Kienmayer különítménye egy puskalövés nélkül elfoglalta Bahingent és
a környező településeket, majd megszállta a Bahingen és Wuttingen közötti magaslatokat egy
zászlóaljjal és öt svadronnal. Horváth kapitány ezután két svadron Vécsey-huszárral Biberachot
szállta meg Kienmayer utasításárára, Candiani tábornok oszlopa (két zászlóalj és három svadron) Wuttingenen át Schönbergig nyomult előre. Itt beleütközött a francia elővédbe, amely a
schönbergi erdőben egy kivágott fákból kialakított hevenyészett erődítésre támaszkodva megakasztotta az osztrák előrenyomulást. Itt találkozott Candiani oszlopa Riesch főoszlopával, mely
kiűzte az ellenséget Walpershofenből, majd a cs. kir tüzérség működésbe lépett a francia védvonal ellen. Az első osztrák támadás még sem sikerült, mivel a támadók dolgát a mocsaras talaj is
nagyon megnehezítette. Hamarosan a lotaringiai herceg oszlopa is beérkezett ide és csatlakozott a támadáshoz a fatorlasz ellen. Végül Ferdinánd főherceg küldött két század Benyovszkybakát a francia sánc jobbszárnyának megkerülésére, melyek segítségével végül az osztrákok birtokukba vették a schönbergi erdőt. Délután kettőre a Riesch-oszlop, majd Ferdinánd főherceg
dandárja jelentéktelen csatározások után birtokba vették a Guggenlaub és Weillenbühl között
magaslatokat. A franciák előlük Hürbelig húzodtak vissza.
505 Jomini, 1824. 323.
506 Sztáray jelentése Kraynak. Rieden, június 3. KA AFA 1800-6-53. Karton Nr. 1290.
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Ugyanebben az időpontban Lotaringiai Károly herceg oszlopa elérte Schaffhausent. A francia főerők végül Hürbel és Guttenzell között álltak csatarendbe.
Baillet altábornagy a harmadik főoszloppal reggel hat órakor átkelt a brandenburgi hídon
és Dietenheim felé nyomult előre. A hídnál Morzin alezredes vezetésével egy zászlóalj és egy
svadron maradt vissza. Dietenheimnél két oszlopra osztotta csapatait. Az elsőt (egy zászlóalj,
hat svadron) személyesen vezette Neuhausen térségébe, míg a második (2 zászlóalj és egy svadron) Klinglin altábornagy vezetésével Dietenheimnél visszamaradt. Baillet oszlopa a Neuhausen
feletti erdős hegygerincen csatarendbe állt. Miután 10 órakor az Iller völgyében visszhangzó
ágyúdörgés arra figyelmeztette, hogy az ütközet megkezdődött a jobbszárnyon és a centrumban Guttenzell és Balzheim felé ő is támadásba lépett. Wein falucskából először elűzte a francia
előőrsöket, majd egy kisebb osztaggal biztosította az összeköttetést Klinglin oszlopával és előrenyomult a Guttenzell és Balzheim közötti útig. Mindeközben Klinglin altábornagy csapatai is
ellenállásba ütköztek Halbertshofennél. A cs. kir lovasság lerohanta a francia előőrsöket majd
Klinglin „menetből” elfoglalta Nieder-Balzheimet. Az Ober- Balzheim és Nieder-Balzheim közötti magaslatokon az ellenség kemény ellenállást fejtett ki, de végül ezt a pontot is sikerült birtokba venni. A császári előrenyomulás végül Ober-Balzheimnél akadt meg, ahol a franciák egy
kastély körül erős támaszpontot hozta létre.
Délután négykor Riesch altábornagy csapatai immáron a Guttenzell melletti hegyet, a
Schachenberget támadták, melyet a franciák keményen védtek. A hegyen jelentős lovasság és
négy löveg került felállításra, végül azonban rövid tüzérségi előkészítés után az osztrák csapatok rohamoszlopokban felfejlődve előrenyomultak a magaslat ellen. A támadást be sem várva a
franciák Ochsenhausenig és Guttenzellig vonultak vissza. Candiani tábornok lovassága a rendetlenséget kihasználva 120 főt ejtett foglyul.
Ferdinánd főherceg és József, lotaringiai herceg egyesített erői szintén támadásba léptek,
melynek során öt század a gradiskai határőr-ezredből némi lovassági támogatással elfoglalta
Guttenzell falut.
A szárnyakon némi sikert elérő cs. kir. oszlopok azonban hamarosan elszigetelődtek a középső, legerősebb hadoszlop passzivitása révén. Lotaringiai Károly herceg oszlopa, miután elérte Schwendit és Guggenlaubot semmiféle további kockázatot nem vállalt, így az ütközet hátralévő részében a franciák lassan a szárnyakon is felülkerekedtek.
Az este folyamán, a császári vezérkar elhatározta, hogy a balszárnyi oszlopnak még jobban előre kell törnie az Iller völgyében. A parancsnak megfelelően Baillet hamarosan támadást intézett Kirchberg falu és az IIleren átvezető kellmünzi híd elfoglalására. A rohamot a
Lacy-gyalogezred két zászlóalja, pergő dobok és zeneszó kíséretében hajtotta végre Kirchberg
ellen, míg őket a Mailand-vértesek két svadronja támogatta a szárnyakon. A hidat azonban
nem sikerült elfoglalni, a támadás hamarosan kifulladt. A francia hadvezetés a merész osztrák
előretörés ellen a Grenier-hadtest Ney hadosztályát vonultatta fel. Ő Baraguay d’Hilliers lovasságának támogatásával előbb visszanyomta Klinglin hadoszlopát Ober-Balzheimből és NiederBalzheimből, majd visszafordult hadosztályával és ellentámadást intézett Kirchberg térségében
is. A Richepance-hadosztály egyidejű támadása ugyanitt hamarosan megpecsételte a Lacyezred sorsát. A császári gyalogság rendetlen tömegben menekült vissza, és a támogatására küldött Gemmingen-zászlóaljat is hamarosan szétverte az ellenség. Ekkor Baillet altábornagy egész
oszlopa kritikus helyzetbe került és négy löveg elvesztése árán Weinig hátrált vissza. Kray a
tartalékból kénytelen volt két gránátos zászlóaljat Baillet segítségre küldeni. A gránátosok megjelenése véget vetett a további francia üldözésnek. A harc a leszálló esti sötétségben, az amúgy
is nehezen áttekinthető, erdős-dombhátas terepen egyre áttekinthetetlenebbé vált mindkét fél
számára, a császári támadás kudarca azonban hamarosan nyilvánvalóvá vált.
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Lotaringiai Károly herceg utasítására Ferdinánd főherceg is kénytelen volt visszavonulni,
bár ő maga inkább a középső oszlop támogatásával inkább további előrenyomulást szeretett
volna végrehajtani. Lotaringiai József oszlopával együtt, végül Guggenlaubig vonult vissza az
éjszakai órákban. Az Aichnál álló Riesch altábornagy seregtestét mindeközben komoly veszély
fenyegette, hogy a többi hadoszlop visszavonulása miatt a franciák a hátába kerülhetnek. Végül
Rieschnek este 10 órakor sikerült egyesülni Candiani Ochsenhausenből visszavonuló lovasságával és éjfél tájt Schönnebergig visszavonulni. A zűrzavarban Sporck tábornok egy ellenséges
járőr fogságába esett. Az Iller völgyében a csatározás végül egészen este 11 óráig folyt.507
A császári balsiker első számú felelőse, aki még saját előőrsének sem nyújtott támogatást
Lotaringiai Károly herceg és oszlopa hajnalban már vissza is tért ulmi táborába. Az Iller völgyében a csatározás végül egészen este 11 óráig folyt. Ferdinánd főherceg miután egyesítette három felé osztott brigádját, az ütközet előtti táborába, Holzenbe vonult vissza. A franciák is viszszatértek a harc előtt elfoglalt állásaikba.
Így ért véget az Iller-menti ütközet, mely ismét egy sokat ígérő lehetőség eltékozlását jelentette Kray és vezérkara számára. Mindössze egyetlen eredményt tudott a császári hadvezetés
elkönyvelni. Moreau kénytelen volt felfüggeszteni augsburgi vállalkozását és csapatait visszarendelni a Lech völgyéből. A támadás ára osztrák részről 199 halott, 588 sebesült és 1092 fogságba esett volt. Mindösszesen 1879 fő, 242 ló és négy löveg és nyolclőszereskocsi veszett oda.
Bár az ulmi állás talán a lehető legkedvezőbb volt, melyet a cs. kir fősereg elfoglalhatott
Németországban, Kray és a császári hadvezetés gyakorlatilag teljes passzivitása, melyet a június 5-i sikertelen támadás után tanúsított, továbbá Sztáray visszavonulása a Duna jobbpartjáról
hamarosan a franciák javára borította fel az addigi egyensúlyt.
Június 6-án Lecourbe, aki nyolc lovasezreddel és öt féldandárral állomásozott ott, váratlanul elhagyta Augsburgot. Moreau megkezdte csapatai egyesítését, hogy egy következő, immáron
valamelyest ügyesebben végrehajtott császári támadás ne hozza nehéz helyzetbe. A visszavonuló franciák utóvédjén 8-án Schwabmünchen városkánál rajtaütöttek Merveldt huszárjai és több
mint 300 foglyot ejtettek, köztük 10 tisztet és az egyik féldandár parancsnokát. Lecourbe végül
Mindelheimig vonult vissza. A schwabmüncheni rajtaütés, Adam von Bülow, a híres porosz katonai
szakíró szerint, jól megmutatta, hogy bár az osztrák hadvezetés nehézkes és elavult, a kisháborús
cselekményekben a császári csapatok még mindig nagyszerű teljesítményt tudtak felmutatni.508
Moreau és Kray gondolatait ezekben a napokban hasonló tanácstalanság uralta, mely kisebb
előrenyomulásokban, majd visszavonulásokban és céltalan csatározásokban öltött testet. Június
10-én Lecourbe ismét parancsot kapott egy demonstratív előrenyomulásra a Lech völgyébe, míg
Kray előőrsei ismét az Iller vonalán hajtottak végre kisebb akciókat Babenhausen és Weisenhorn
között. Rosenberg lovassága elűzte a franciák előcsatárait, de az ütközet végül csak meddő ágyúzásba torkollott. Június 11-én hajnalban Gyulai dandárja intézett támadást a francia előőrsök
ellen Diesenhausen és Krumbach térségében. Jelentéktelen saját veszteség mellett Gyulai erői
130 foglyot ejtettek. A császári balszárnyon, június 11-én éjjel Ferdinánd főherceg dandárjából a
Vécsey-huszárok intéztek sikeres rajtaütést Walpertshofen térségében a francia elővédeken.
Lecourbe erői június 10-én három oszlopban ismét előrenyomultak a Lech-völgyében
Schongau, Landsberg és Augsburg irányában. Merveldt felszedette a Lech két hídját és a hídfőket bajor gyalogsággal és császári lovassággal védte. Lecourbe a folyó vonalán két napig tétlenül várakozott, majd június 12-én a franciák összehangolt látszat támadásokat, demonstrációkat indítottak az egész vonalon a császári elővéd-csoportosítások ellen Laupheimtől egészen
507 Der Feldzug 1800, III. 172–181.
508 Bülow, 159.
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Augsburgig. A hadműveletet Grenier hadosztálya nyitotta meg, aki Rosenberg elővéd-dandárját
támadta meg Roggenburgnál és Bellenburgnál, és heves harcok után a Dunáig szorította viszsza. Rosenberg visszavonulása maga után vonta az Iller-híd feladását Brandenburgnál. Ezalatt
Ferdinánd főherceg erőit a Richepance-hadosztály foglalkoztatta Laupheim térségében, míg a
délután folyamán a Decaen és Leclerc erői Gyulai dandárja ellen intéztek meglehetősen erőtlen
támadásokat Krumbach és Dießenhausen között. Az egyik ellentámadás során Hardegg gróf,
százados a 100. féldandárból 151 közlegényt és kilenc tisztet ejtett foglyul. Gyulai Rosenberg viszszavonulásának hírére azonban jobbnak látta Wettenhausenig visszahúzódnia. Elővédje mozdulatát látva, Sztáray jobbnak látta egész jobbparti hadtestével Wettenhausenből Günzburgig
visszahúzódnia, melyet június 12-én este végre is hajtott.
Ugyanezen a napon az Augsburg felé nyomuló Lecourbe-hadtest egyik oszlopa hamarosan
a möhringeni Lech-hídhoz ért, melyet egy bajor zászlóalj védett két löveggel. A bajorok pillanatok alatt megfutamodtak, magukra hagyva az ágyúkat. A lövegek közül egyet végül sikerült
a cs. kir. huszároknak visszaszerezni, akik Andrássy alezredes vezetésével megrohamozták a
tirailleurs-öket.
Az ismételt francia offenzíva hírére Merveldt visszahúzódott a müncheni úton keleti irányba. Nesselwangen térségében június 12-én a Molitor-hadosztály egy különítménye nyomult előre, mely 2000 lovasból és 600 gyalogosból állt. A franciák hamar elfoglalták a Wertach hídját,
de a 60. magyar gyalogezred ellentámadása rögtön visszaszorította az ellenséget kempteni állásaikba.509
E nap eseményei is megmutatták, hogy az egymásnak feszülő erők a Duna völgyében
egyensúlyba kerültek, a kisebb-nagyobb francia térnyeréseket másnap osztrák ellentámadás
követte. Ekkor azonban az események meglepő fordulatot vettek Kray egyik beosztott parancsnoka Sztáray táborszernagy „jóvoltából”. Június 14-én az ideiglenes főparancsnok megparancsolta Sztáraynak, hogy hadtestével a balszárnyon másnap intézzen támadást az ellenség ellen
és ebből a célból jelentős erősítéseket, nyolc zászlóaljat és 20 svadront indított útnak megerősítésére Riesch és Baillet tábornokok vezetésével. A balszárny parancsnoka azonban keresztülhúzta
Kray számításait. Sztáray június 15-én támadás helyett tábornokait és törzstisztjeit haditanácsra hívta össze, mely úgy határozott, hogy tekintettel a dunai átkelés nehézségeire, aznap este a
Sztáray-hadtest Kray parancsára ügyet sem vetve Günzburgnál visszahúzódik a Duna túlpartjára.510 A határozatot még aznap tett követte és éjfélkor a hadtest átkelt a túlpartra. A városi hidat az osztrák utászok elbontották, míg a korábban lefektetett hadihidat Sztáray felgyújtatta.
Június 16-án reggelre hadteste már Gundelfingennél foglalt állást.
„Sztáray, aki hosszas günzburgi tartózkodása alatt semmilyen aktivitást nem mutatott,
hanem Kray minden tervét és szándékát eltúlzott aggodalmaskodásaival, örökös kételyeivel, és
a nehézségek felnagyításával keresztülhúzta, hadtestét egy önálló seregnek tartotta és legfőbb
gondja az volt, hogy ennek az oldalait, szárnyait, frontját és hátát védelmezze és fedezze.” – így
summázta Sztáray magatartását az osztrák katonai szakfolyóirat összefoglalója.511 Mindezekre
Sztáray június 16-i visszavonulásával tette fel a koronát, hiába próbálta felelősségét egy haditanács összehívásával elkenni.512
509 Der Feldzug 1800, III. 184-185.
510 Kray jelentése a Haditanácsnak, melyben beszámol Sztáray önhatalmú döntéséről Ulm, június 16. KA AFA
1800-6-256 Karton Nr. 1290.
511 Der Feldzug 1800, III. 186.
512 Varnbüller azzal mentegeti Sztáray eljárását, hogy a táborszernagy úgy érzékelte, hogy az egész francia fősereg megindult ellene, továbbá Günzburgnál a terep sem volt alkalmas a hatékony védekezésre. Érvelésének
ellentmond, hogy Sztáray günzburgi állásait sáncokkal is megerősítették. (Varnbüller, 60.)
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Sztáray visszavonulása után, azt a parancsot kapta Kraytól, hogy a balparton a GünzburgHöchstadt vonalat tartsa megfigyelés alatt. A Prochaska-különítményt Bubesheimbe vonták
vissza, míg Gyulai dandárja Fallheimben állomásozott. Günzburgot csak járőrök útján tartotta szemmel a hadvezetés. Rosenberg Ulmmal szemben állomásozott, míg Ferdinánd főherceg
a balszárnyon az Iller torkolatánál állt, egyedüliként a Duna jobbpartján – egy olyan ponton,
ahol a következő napokban semmilyen lényeges esemény nem történt… Riesch altábornagy
csoportosítása, melyet eredetileg Sztáraynak küldtek erősítésül (kilenc zászlóalj és 21 svadron)
Nersingenben állomásozott. A hadsereg többi része az ulmi táborban maradt. Az Ulmtól keletre
lévő Duna-átkelők közül a legjelentősebbet, Donauwörth-öt, Thierry De Vaux báró, vezérőnagy
tartotta megszállva négy zászlóaljjal és két svadronnal. Höchstadtot mindössze néhány őrjárattal tartotta szemmel. Lauingenben három zászlóalj, míg Dillingenben hét század württembergi
állomásozott – mit sem tudva az ellenség átkelési szándékáról. Sztáray a günzburgi hídfőt két
századdal és egy svadronnal szállta meg.
A jobbparti pozíciók elvesztésével Moreau számára a császári hadvezetés tálcán kínálta
megoldást a patthelyzet feloldására. A franciák rögtön éltek is lehetőséggel, hogy kihasználva
a császáriak túl szoros koncentrációját, és a tiroli hadtest teljes passzivitását, átdobják a Duna
balpartjára erőiket. Ezt a rendkívül kényes és veszélyes hadműveletet Moreau nagy ügyességgel
és még nagyobb szerencsével oldotta meg. A partváltás előkészítésére Lecourbe hadtestét némileg megerősítve Wertingenhez rendelte, Richepance hadteste pedig áthúzódott az Iller jobbpartjára. Grenier megszállta Günzburgot, majd Leipheimet, a tartalék hadosztályok pedig az átkelés támogatására a Kamlach és a Mindel patakok között vonultak fel. A franciák ezen mozgása
nagyrészt rejtve maradt Kray előtt. Június 18-i jelentésében a Haditanácsot még arról tájékoztatta, hogy az ellenség pozíciói változatlanok.513 Sztáray – aki ha a hadműveletek során nem
is, a jelentések írásában mindig rendkívül aktív volt – ugyanezen a napon azt az elképzelését
osztotta meg felettesével, hogy Moreau alighanem Ingolstadt felé akar előretörni, majd Itáliába
nyomulni. Kray és táborkara ezekben a napokban Günzburg térségével szemben csoportosított
át erőket, így Riesch és Klinglin hadosztályát, mivel onnan számítottak egy esetleges francia
támadásra.
Június 18-án este, hogy az ellenállás erősségét kipuhatolják, a franciák látszattámadásokat intéztek a dillingeni és höchstadti osztrák hídfők ellen, majd június 19-én hajnalban egy 80
főből álló különítmény úszott át a Dunán Greinheim és Blindheim között. Ruháikat és fegyvereiket csónakkal szállították utánuk. Gyorsan lerohanták a császári őrszemeket, majd percek
alatt helyreállították a grenheimi hidat, melynek az osztrák utászok csak a deszkáit szedték
fel. Kis idő múlva már egy teljes féldandár a túlparton volt. De Vaux tábornok a rajtaütés hírére Donauwörth-ből először három század württembergit küldött Grenheimbe, mely különítményt a franciák pillanatok alatt szétugrasztottak. Később De Vaux majdnem a teljes erejével
Grenheim ellen vonult, az ellenség kibontakozását a hídfőből azonban nem tudta megállítani.
A francia lovasság ezúttal is nagyszámú foglyot ejtett a könnyen felbomló württembergi kötelékekből. Az ellenség hamarosan megjelent Dillingennel és Höchstadttal szemben is. De Vaux hamarosan kénytelen volt Ingolstadt felé visszavonulni, csapatai nagy része fogságba esett. A franciák órák alatt rendbe hozták az osztrákok által csak megrongált lauingeni hidat is. Lecourbe
egész hadtestével, illetve az erősítésére küldött Decaen és Grandjean hadosztályokkal hamarosan Gundelfingen előtt állt Sztáray hadtestének szárnyában. A táborszernagy talán maga is
elgondolkodott azon, hogy érdemes volt-e pár nappal korábban az ellenség elől visszahúzódnia, hiszen az egy csapásra az oldalában termett. Sztáray és Lecourbe lovassága a Duna men513 Ulm, június 18. KA AFA 1800-6-286. Karton Nr. 1290.
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ti vizenyős réteken az éjszakába nyúlóan csatázott, és végül a cs. kir. erők kénytelenek voltak
Gundelfingent kiüríteni és Sundheim és Singen közé visszavonulni.514
Kray június 19-i jelentésében még bizakodóan számolt be a helyzetről a Duna völgyében,
abban a tudatban, hogy a francia átkelési kísérleteket visszaverték Dilligennél, Höchstadtnál és
Greinheimnél, és a württembergiek kiválóan megállták a helyüket. Azt a táborszernagy azonban nem tudta elhallgatni, hogy Greinheimnél sikerült az ellenségnek a lábát a Duna balpartján
megvetni. Bár Sztáray nem tudott pontos tájékoztatást adni az ellenséges erők nagyságáról,
Kray útnak indított három zászlóaljat és 16 svadron balszárnyára. Az ideiglenes főparancsnok
azonban megpendítette azt a lehetőséget is, hogy amennyiben nem sikerül a francia partváltást
megakadályoznia, kénytelen kiüríteni Ulmot és a Duna völgyében „lefelé” visszavonulni.515 A
táborszernagy azonban talán maga is nagyon jól tudta, hogy gyakorlatilag nincs esélye ezt az
irányt követnie, hiszen Moreau főerőin kellett volna a hadsereggel áttörnie.
A június 19-i dunai átkelés ugyanolyan tragikus következményekkel járt a németországi császári hadseregre nézve, mint Lecourbe partváltása a Rajnán hat héttel korábban. Akkor Svábföld
veszett el órák alatt, most az ulmi állás és a Duna völgye hullott érett gyümölcsként Moreau ölébe egyetlen hajnalon. Kray veszteségei sem voltak jelentéktelenek: alig 200 fős véres veszteség
mellett, a franciák majdnem 2000 foglyot ejtettek, De Vaux erői gyakorlatilag felmorzsolódtak.
Elveszett továbbá az ütközetben öt löveg, és öt lőszereskocsi.516 De Vaux-nek viszont sikerült csapatai roncsait, a sereg tartalék tüzérségét és a fő szállítóoszlop szekereit Ingolstadtba mentenie.
Kray erőinek nagy részét, Riesch-t, Klinglint és Baillet-t, továbbá a bajorokat és két lovasezredet
már korábban útnak indította Sztáray megsegítésére, ám ezek az egységek, bár csatlakoztak
Sztárayhoz, Gundelfingen eleste miatt már nem tudtak beavatkozni az itteni harcokba.
Hadműveleti naplójában az ellenség könnyűszerrel végrehajtott partváltását Kray alapvetően Sztáray hibájául igyekezett feltűntetni. A táborszernagy szerint parancsot küldött
Sztáraynak Blindheim megszállására, amit azonban nem továbbítottak Seeger tábornoknak, a
württembergiek parancsnokának.517
Másnap, 20-án Kray egy kétségbeesett kísérlettel megpróbálta a franciákat visszaűzni a
Duna túlpartjára. A hadsereget ezért kivezette Ulmból és a várostól mintegy 10 kilométerre keletre Elchingen és Albeck között állította fel a Dunára merőlegesen. Maga is Albeckben ütötte
fel főhadiszállását. Vele szemben Moreau a Gundelfingen-Sachsenhauen vonalra fejlődtette fel
erőit, melyek Ney és Richepance hadosztálya kivételével már mind a Duna balpartján voltak.
Mindeközben Sztáray erői kiegészítve Riesch, Johann Klinglin és Baillet hadosztályaival a főseregtől ismét távol és meglehetősen izolált helyzetben, Borgenweiler és Herbrechtigen között
álltak.518
Minden készen állt tehát egy nagy és döntő csatára a Duna mentén, miként 1704-ben, amikor Höchstadt és Blindheim között ugyanezen a terepen ütközött meg egymással a francia fősereg és a szövetségesek. Kray helyzete azonban merőben különbözött Savoyai Jenő hercegétől.
Ő nem számíthatott egy katonai zseni, vagyis Malborough herceg és angol-holland seregének
segítségére. A csatát ráadásul kifordított arcvonalon, a hátországtól és tartalékaitól elvágva kellett volna megvívnia, egy olyan sereggel, mely a tüzérség kivételével az addigi harcok folyamán gyakran mondott csődöt. Nem csoda, hogy a táborszernagy inkább a szintén veszélyes,
ám valamivel biztonságosabbnak tűnő oldalmenetet választotta Nördlingen irányába, melyet a
514
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Der Feldzug 1800, 189–192.
Kray jelentése a Haditanácsnak. Ulm, június 19. KA AFA 1800-6-333 Karton Nr. 1290.
Der Feldzug 1800, III. 191.
Kriegs-Journal.
Der Feldzug 1800, III. 191.
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francia fősereg szeme előtt kellett végrehajtania. A sikeres visszavonulás után Kray számára az
ellenség hátba támadása vagy legalábbis a sereg Duna völgyébe való ismételt visszatérése sem
látszott lehetetlennek.

VII. 5. Események Ulm elhagyása után a parsdorfi fegyverszünetig
Június 21-én este ezért a cs. kir. fősereg útnak indult Heidenheim irányába, hogy egy erőltetett éjszakai menettel az ellenségtől minél jobban eltávolodjon és Sztáray hadteste ismét csatlakozni tudjon hozzá. Június 22-én reggel, a szakadó esőben sártengerré váló utakon, óriási
menetteljesítmény és jelentős veszteségek árán a sereg megérkezett Heidenheimbe, majd rövid
pihenő után Neresheim felé indult el a nördlingeni úton, ahová késő este érkezett be. A rossz
időjárás azonban valamelyest az üldöző franciákat is lassította.
Másnap Kray Nauendorf hadosztályát jelölte ki, hogy a hadsereg oldalát biztosítsa, míg az
elővédet Klenau alkotta. A Sztáray-hadtest, illetve Gyulai, Rosenberg és Ferdinánd főherceg dandárjai fedezték a hadsereg hátát. A fősereg egyetlen oszlopban indult el Nördlingen irányába.
Hamarosan a biztosító seregtestek mindenhol francia oszlopokba ütköztek. Gyulai dandárja (2
zászlóalj és 14 svadron) Dossingennél vívott halogató harcot az ellenséggel, míg Rosenbergnek
a hadsereg tüzérségi tartalékát kellett megvédenie lovasságával. Ferdinánd főherceget szintén
támadás érte. Kray másnap, a Haditanácsnak intézett jelentésében leszögezte, hogy katonai pályafutása során még soha sem látott olyan összecsapást, mely egyhuzamban olyan hosszú ideig
tartott volna. A táborszernagy szerint az ellenség 15 lovasezredet vetett be visszavonulásának
meghiúsítására, melyek közül kettő aznap érkezett meg Párizsból a harctérre. Kray jelentésében
kiemelte a Kinsky-, a Ferdinánd főherceg-, a Császár- és a Blankenstein-huszárezredek, továbbá
a Merveldt-ulánusok helytállását.519
Bár a főerőkkel Kraynak sikerült végül megérkeznie Nördlingenbe, a közeli visszatérése a
Duna völgyébe, és ezáltal Moreau megelőzése veszélybe került a hadsereg elszigetelt helyzete és
a franciák nagyszabású térnyerése miatt.520 A nyugatra vezető utakat Bopfingen elfoglalásával
az ellenség elvágta. A Monnheim városán keresztül a Duna felé vezető utat szintén veszélyeztette az ellenség. A hadsereg a hatalmas szállítóoszlop és az utak rossz állapota miatt szinte képtelen volt bármilyen manőverre, ráadásul a katonák és lovak ereje szintén a végét járta három nap
erőltetett menet után. A Duna mentén telepített raktárak elvesztése miatt a hadsereg kétségbeejtő ellátási helyzetbe került.
Ugyanezen a napon érkezett meg Tirol kormányzójától a hír Melas marengói, győzelemnek induló, majd döntő vereségbe forduló csatavesztéséről, illetve az azt követő június 15-i
alessandriai fegyverszünetről Bonaparte Első Konzul és Melas között. Ekkor Kray egy meglehetősen ravasz, és az ellenség ismeretéről tanúskodó lépésre szánta el magát. Elővédjeinek parancsnokain keresztül felvette a kapcsolatot a francia hadvezetéssel, azzal az üzenettel, hogy az
itáliai események miatt hamarosan a németországi fronton is fegyverszünet, majd közeli békekötés várható. Grenier és Ney tábornokok, továbbá császári részről Rosenberg és Gyulai meg is
519 Kray jelentése Tigének, Nördlingen, június 24. KA AFA 1800-6-442. Karton Nr. 1291.
520 Hivatalos jelentését a Haditanácsnak a táborszernagy szárnysegédjén, Kray Ferenc őrnagyon keresztül
küldte meg. Fiának ezen kívül az volt a feladata, hogy szóban tájékoztassa a birodalom két legfontosabb személyiségét a császárt és Thugut kancellárt a hadi helyzetről. Kray táborszernagy tovább magánlevélben kérte Thugutot arra, hogy a betegeskedő Schmidt altábornagy helyett érje el a császárnál Duka Péter tábornok
áthelyezését a németországi hadsereg vezérkarához. (Kray levele Thugutnak, Nördlingen, június 23. HHStA
Kriegsakten Karton Nr. 404. 110. f.)
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állapodtak egy 12 órás ideiglenes fegyverszünetben, amíg Moreau nem jut döntésre egy hoszszabb időtartamú fegyvernyugvást illetően.
A francia főparancsnoknak azonban esze ágában sem volt fegyverszünetet kötni, Ney és
Grenier 12 órás haladéka azonban értékes időt biztosított Kraynak, aki seregével azonnal útnak indult Nördlingenből Monnheim felé, ahová 25-én meg is érkezett. Moreau, akit minden
bizonnyal dühített tábornokai túlzott engedékenysége, még aznap megtámadta a császári fősereg monnheimi állásait, ám végül erőtlenül és különösebb meggyőződés nélkül tette ezt. Úgy
festett, hogy a „ravasz magyar” ismét lóvá tette a franciákat, akárcsak Foissac-Latour-t Mantova
ostrománál. Kray ezen lépésének természetesen megvoltak a politikai kockázatai, ezért még
24-én értesítette lépéséről a Haditanácsot, hangsúlyozva, hogy a fegyverszünetet pusztán taktikai okokból, időnyerés céljából kötötte volna, illetve végül Moreau is elutasítóan reagált a felvetésre.521
Az ulmi kivonulás azonban óriási területveszteséget jelentett a császári fegyvereknek
Németországban. Ulmot Richepance hadosztálya vette körül, míg Moreau Decaen tábornokot utasította, hogy Hochstädten, Wertingenen, Augsburgon és Dachaun keresztül nyomuljon
München felé, hogy egy esetleges béketárgyalás esetén Franciaország előtt az asztalon rulettzsetonként a megszállt Bajorország is ott heverjen. A francia fősereg jobbszárnya mindeközben
a Donauwörth melletti Schellenbergre támaszkodott, a centruma Wechingennél térségében,
balszárnya pedig Pfefflingenig húzódott.
A cs. kir. németországi hadsereg mindeközben ismét visszatért a Duna jobbpartjára, hogy
elérje a következő természetes védvonalat, az Isar vonalát és egyesüljön Reuss herceg tirolvorarlbergi hadtestével. Kray június 26-én éjjel Monnheimből Rennertshofenen keresztül elérte Neuburgot, mindössze egy különítményt hagyott hagyott a Duna balpartján, Blosenau térségében. Ferdinánd főherceg alkotta a sereg utóvédjét Tagmersheim és Marrheim között, míg
Ingolstadt felé Klenau fedezte a visszavonulást.522
Moreau, amint tudomást szerzett a cs. kir. hadsereg átkeléséről, azonnal utasította
Lecourbe-ot, hogy Donauwörthnél kelljen át a Dunán, majd még 25-én a teljes francia fősereg
ismét a jobbparton volt, hogy Decaen bajorországi előrenyomulását fedezze. A raini Lech-híd
lerombolásával viszont az osztrákok egy teljes napon keresztül tudták késleltetetni a franciák
előrenyomulását, mivel az utászok csak 27-én reggelre tudták helyreállítani az átkelőt. Aznap a
Lecourbe-hadtest egyik hadosztálya Charles-Étienne Gudin de La Sablonni re parancsnoksága
alatt Rainból Holzheim felé nyomult, a Montrichard-hadosztály pedig Oberhausenen és Straßon
keresztül előrenyomult, majd megszállta a Neuburg előtt húzódó magaslatokat, mivel az osztrákok nem számítottak aznap ellenséges támadásra. A francia hadvezetés célja ezzel az előrenyomulással alighanem az lehetett, hogy a neuburgi Duna hidat egy villámgyors támadással
birtokba vegye. A kimerült cs. kir katonák éppen főzéshez készülődtek és várták az ellátmány
kiosztását, amikor a táborban riadót doboltak.523 Kray Pál táborszernagy hadvezéri pályafutásának utolsó ütközetére itt, Neuburg előterében került sor a Duna és a folyóig nyúló hegyek
521 Kray jelentése Tigének, Nördlingen, 1800. június 24. KA AFA 1800-6-442. Karton Nr. 1291. A június 24-25i események pontos rekonstruálása meglehetősen nehéz. Az osztrák és francia tábornokok által kötött 12
órás fegyverszünetet egyetlen osztrák forrás, az Oesterreichisch-militärische Zeitschrift említi (Feldzug 1800,
III. 230). Kray Haditanácsnak írt jelentéseiben sem tesz arról említést, hogy a fegyverszünet valóban beállt
volna. A francia források, így Jomini is csak az osztrák főparancsnok fegyverszüneti szándékát és Moreau
határozott elutasító válaszát említi. (Jomini, 1824. 349.) A 12 órás fegyverszünetet azonban maguk az események valószínűsítik, hiszen Kraynak végül sikerült kivezetni seregét a kutyaszorítóból. Jomini, 1824.
349.
522 Kray jelentése Tigének, Monheim, június 25. KA AFA 1800-6-464. Karton Nr. 1291.
523 Kray jelentése a Haditanácsnak, Neuburg, június 27. KA AFA 1800-6-509. Karton Nr. 1291.
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között elterülő szűk térszínen. Az osztrák hadvezetés az előrenyomuló Montrichard-al szemben a Baillet-hadosztályt vonultatta fel. Utóbbi három oszlopban támadta meg az országút és
a Duna közötti erdős hegyháton állást foglaló franciákat. A középső oszlop arcban, míg a két
szélső a szárnyakat támadta egy időben. Baillet rohamoszlopai heves harcok után kivetették az
ellenséget állásaikból, és egészen Straßig nyomták vissza, mire Lecourbe erősítéseket küldött
Montrichard-nak. Az osztrákok azonban késő éjjelig kitartottak az oberhauseni magaslatokon,
amíg Baillet parancsot nem kapott Kraytól a visszavonulásra Ingolstadt felé.
Jóval lanyhább ütközet zajlott ezzel egy időben az osztrák balszárnyon Rohenfels és
Eckirchen térségében, ahol Riesch altábornagy erői csatároztak a Gudin-hadosztály lovasságával. A franciák sorozatos rohamait a cs. kir. gyalogság és tüzérség ezúttal visszaverte.
A rövid, de heves neuburgi ütközetben a cs. kir. erők 134 elesettet, 556 sebesültet és 555
foglyot, összességében 1245 főt és 130 lovat vesztettek. Kray jelentése szerint a császáriak 200
franciát foglyul ejtettek, illetve a táborszernagy értesülése szerint az ütközetben megsebesült az
ellenségtől d’Espagne tábornok.524
Ha Biberachnál, illetve az Iller mentén vívott ütközeteknél eltékozolt esélyekről beszéltünk a
császári hadvezetés számára, akkor ez Neuburgnál sem volt másként. Moreau erőinek szétszórt
elrendezéséből és túl merész előrenyomulásából akár a Montrichard-, akár a Gudin-hadosztály
megsemmisülése is bekövetkezhetett volna egy erőteljes császári ellentámadás esetén. Ha viszont a francia hadvezetés tudatosan számolt Kray és táborkara passzivitásával, a cs. kir. erők
meggyengült fizikai és morális állapotával, akkor Moreau kalkuláció helyesnek bizonyultak.
Az ütközet után Kray a cs. kir. fősereget június 28-án Ingolstadt körül, a Duna balpartján
a Schmutter-patak mögött gyülekeztette, talán abban reménykedve, hogy ez az erőd hasonló
védelmet tud a cs. kir. németországi seregnek nyújtani, mint amit Ulm városa tudott. A Duna
jobbpartján egyedül Gyulai és Rosenberg dandárjai maradtak.
Ezek a remények azonban a franciák gyors bajorországi térnyerése miatt hamar szertefoszlottak. Az Augsburgot fedező Meerveld tábornok jelentéseiből hamar kiderült, hogy Decaen hadosztálya Augsburgon és Dachaun keresztül június 28-ra megközelítette Münchent. Meerveld
mindössze 10 svadronnal, öt löveggel és alig 400 bajor gyalogossal rendelkezett, így kénytelen
volt sikertelen halogató harcok után folyamatosan hátrálni az ellenség elől. A francia előrenyomulásnak ráadásul itt nemcsak katonai következményei voltak: ahogy 1796-ban, most is félő
volt, hogy a bajor választó és a kisebb délnémet államok pillanatokon belül kimondják semlegességüket, vagy egyenesen köpönyeget fordítanak, ahogy Moreau fölénye egyértelművé válik.
Ha Bajorország feladja a harcot, akkor a franciák előtt nyitva áll az út az Inn vonalára, majd az
Örökös Tartományok felé.
Kray és vezérkara, ahogy hírét vették annak, hogy az ellenség München kapui előtt áll, úgy
döntött, hogy elhagyva a Duna völgyét az Isar mögé, Landshut városába tolják el a cs. kir. fősereget. A landshuti pozíció mindenesetre alkalmasnak látszott egész Bajorország fedezésére, ráadásul maga a bajor választó is ígéretet tett, hogy angol pénzen felfogadott erőit ő is az Isar mentén
veti be.525 Miután megerősítette az ingolstadti helyőrséget (melynek 6500 fősre növelte létszámát), Kray június 29-én este két oszlopban elindította a sereget a Dunán keresztül Siegenburgon
és Abensburgon át, Landshut irányába. Mindkét oszlop hátvédjét Ferdinánd főherceg biztosította, míg a szélső balszárnyat Gyulai alkotta. Ingolstadt térségében a Regensburgig húzódó Dunaszakasz fedezésére, és egy esetleges francia előrenyomulás lassítására Klenau tábornok maradt
vissza egy könnyű dandár élén.526
524 Uo. és Der Feldzug 1800, III. 231–233.
525 Kriegs-Journal
526 Kray jelentése a Haditanácsnak, Ingolstadt, június 29. KA AFA 1800-6-541. Karton Nr. 1291.
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A két oszlop június 30-án éjfélkor folytatta útját Landshut felé, ahová ismét egy kimerítő
14 órás éjszakai menet után érkezett meg, majd az Isar két partján foglaltak állást. A hadsereg
oldalát és hátát ismét Rosenberg, Gyulai és Ferdinánd főherceg biztosították. A cs. kir. katonák
ismét szörnyű megpróbáltatásokat éltek át az Ingolstadt és Landshut közötti két etapban, nagy
hőségben lebonyolított mintegy 75 kilométeres menet során, melyet gyakorlatilag ellátás nélkül
tettek meg. Itt a csapatok végre kaptak egy nap pihenőt.
Kray, a Haditanácsnak írott aznapi jelentését (Syburg, június 30.) a következő talányos sorokkal zárja: „Különben nem tudom elfedni, hogy mennyire szívemen viselem azt, hogy a jelenlegi nehéz körülmények között egy határozott parancsot a legfelsőbb helyről képhez kapjak,
amire minden [körülmény] sürget, mivel mostantól a fő célokkal tisztában kell, hogy legyek,
amennyiben a dolgok kedvezőtlenre fordulnának a hadsereg tényleges irányítását a kezembe
tudjam venni; az itteni hadsereg az ellenségtől elszenvedett veszteségek, a garnizonok megerősítése, a betegségek és egyéb okok miatt napról-napra gyengül, és abban az esetben, ha a harcok
Itáliában kiújulnak, helyzetünk itt is kritikusra fordul.”527
A táborszernagy tehát valószínűleg eligazításért fordult a Haditanácson keresztül a birodalom legmagasabb vezetéséhez, hogy a továbbiakban adjon iránymutatást a „fő célokat” illetően,
hiszen a hadjárat kezdetén kitűzött minden stratégiai cél immáron véglegesen meghaladottá
vált. A záró mondatokból pedig eltűnt az a kincstári optimizmus, mely Kray korábbi leveleit jellemezte. Immáron szó sem lehetett a németországi cs. kir. hadsereg ellentámadásáról.528
Moreau – miután a neuburgi ütközet után Augsburgban ütötte fel főhadiszállását – úgy
döntött, hogy a közelgő fegyverszünet és békekötés esetére a lehető legjobb pozíciókat vívja ki
Franciaország számára. A francia hadvezetés legfontosabb céljává ekkora már Tirol és Vorarlberg
elfoglalása lépett elő, hogy megteremtsék a Köztársaság két legfontosabb hadserege – a rajnai
és az itáliai – közötti közvetlen összeköttetést. Erre a célra a hegyi harcokban jártas Lecourbeot jelölte ki Moreau, akinek csapatait (18 zászlóalj) a Molitor- és Nansouty-hadosztályokkal is
megerősítették. Hogy Lecourbe dolgát megkönnyítse és Kray figyelmét magára vonja, a francia
centrum lassan az Isar felé nyomult.
A császári főseregnek sem volt sokáig maradása Landshutban. A bajor választó ugyanis
mondhatni, hogy cserbenhagyta Krayt, mivel július 1-jén úgy döntött, hogy München elestével
célszerűbb erőit Felső-Pfalz megvédésére fordítani, így az erők Isar menti koncentrációja elmaradt. Miksa József döntését szóban a hozzá küldött Caramelli őrnagyon, Kray egyik szárnysegédjén keresztül üzente meg a táborszernagynak. A fejedelem a korábban a cs. kir. hadseregbe
beosztott Zweibrücken-hadosztályt is magához kívánta vonni, azonban Kray ezt a követelését
erői végzetes meggyengülésére hivatkozva megtagadta.
Kray július 2-án kiterjesztette elővédjeit Freising és Ampfing térségébe, hogy Merveldtel és
Reuss herceggel fenntartsa az összeköttetést. Aznap hírét vette Moreau előrenyomulását az Isar
felé, így Kray végül kénytelen volt július 3-án meggyengült és kimerült hadseregével Freising
felé ismét útnak indulni. Innen másnap Langenpreisingbe vonult a sereg azzal a szándékkal,
hogy a franciák előrenyomulását az Örökös Tartományok határa, az Inn folyó felé a brannaui és
wasserburgi úton megállítsák. Itt a sereg Anzing mellett ütött tábort, míg az előőrsök Parsdorf
térségében álltak. Mindeközben a cs. kir. hadvezetés egy újabb segélyerő életre hívásán munkálkodott: Salzburgban gőzerővel folyt az ún. Condé-légió szervezése, mely brit pénzen felfogadott
zsoldosokból állt emigráns francia tisztek vezetése alatt. Kray és vezérkara számára alighanem
527 KA AFA 1800-6-550. Karton Nr. 1291.
528 Bár táborkari főnökének június 28-án kelt Ingolstadtban kelt hadműveleti terve egy Bajoroszágért vívott
döntő csata megvívására sarkalta volna Krayt, a táborszernagy a sereg állapotát alighanem jól megitélve
esze ágában sem volt belemenni még egy Chasteler-féle hazárdjátékba.
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ezekben a napokban nyilvánvalóvá vált, hogy a hadsereg számára nincs más lehetőség, mint
egy természetes védvonalra visszavonulni, az újbóli presztízs- és az újabb óriási területveszteség
ellenére. Ilyen természetes védvonalként pedig már csak az Inn folyó vonala maradt.
Július 5-én egy teljes francia hadosztály kiszorította a Klenau-dandárt neuburgi állásaiból
és egészen Regensburgig nyomta vissza. Kray hadműveleti naplójának tanulsága szerint – más
forrás nem említi ezt a momentumot – ugyanezen a napon a fősereg Hohenlinden irányába
operált, hogy a francia fősereg ellen kedvező alkalom esetén csatát vállaljon. A táborszernagy
józanságát dicséri, hogy felmérve a támadásra rendkívül alkalmatlan, erdős átszegdelt terepet
végül nem kockáztatta meg a csatát. Kray ebben a döntésében megfontoltabbnak bizonyult,
mint utódai a császári hadsereg élén, akik itt, Hohenlindennél katasztrofális vereséget szenvedtek még ebben az évben.529
Az ismételt visszavonulás elrendelésében szerepet játszott a cs. kir. hadvezetés azon (egyelőre) téves információja is, hogy a franciák Landshutnál már az Isart is átlépték és a mühlheimi és
branaui úton könnyen a cs. kir. sereg oldalába kerülhetnek. Végül a főerők július 6-án este 10kor Haagnál szálltak táborba biztonságos távolságra az ellenségtől, mindössze Merveldt, Gyulai
és Rosenberg elővéd-dandárjai maradtak vissza Hohenlinden és Parsdorf térségében. Sztáray a
tartalék hadtest élén Anzingba vonult.
Július 7-én a franciák megtámadták Ferdinánd főherceg állásait Landshutnál530, de egyelőre nem jártak sikerrel, a jól elhelyezett cs. kir. lövegek tüze és a Vécsey-huszárok hősiessége
révén Ferdinánd visszaverte a franciák támadását, sőt Kray jelentése szerint Leclerc tábornok
is fogságba esett a lovassági harcban.531 Másnap azonban a táborszernagy kénytelen volt azt
jelenteni Bécsbe, hogy a főherceg erőit az ellenségnek július 7-én estére mégis sikerült kivetni
Landshutból, mire az egész Isarra támaszkodó osztrák előőrsi vonal összeomlott. Ferdinánd
kénytelen volt Vilsbiburgig visszahúzodni. Mivel a cs. kir elővéddandár rendkívül ügyetlen módon az Isar-híd túlsó oldalán táborozott, Varnbüller szerint Ferdinánd erőit a franciák be tudták keríteni, és a főherceg csak úgy tudott kitörni Landshutból, hogy tüzérségét és erőinek egy
részét martalékul az ellenségnek engedte át. A táborszernagy fentebb idézett jelentése ebből
mindössze a lovagló tüzérség két lövegének elvesztését ismerte el. Kray ebben a jelentésben ismerte be annak szükségességét, hogy a fősereg a lehető legrövidebb úton visszavonuljon az Inn
vonalára. Kray az Isar-vonal feladását elsősorban a bajor választó magatartásával indokolja, aki
elszabotálta az erők landshuti koncentrációját.532
Végül a fősereg július 10-én Wasserburgnál és Mühldorfnál elérte az Inn folyó vonalát. Az
1792 óta rövid megszakítással dúló forradalmi háborúk során először fordult elő ekkora térvesztése a császári seregeknek a rajnai hadszíntéren, melyet talán csak Németalföld 1794-es
elvesztéséhez lehet hasonlítani. Az akkor viszont egy távoli és nehezen védhető tartománynak
számított, most viszont Moreau csapatai az Örökös Tartományok előszobájába nyomultak be.
A birodalom délnyugati körzetei, Sváb- és Frankföld továbbá Bajorország nagyrésze a francia
megszállás alá került. Württemberg és Bajorország hűsége, mint láthattuk, azonnal megingott.
529 Kriegs-Journal.
530 Varnbüller némileg rosszmájú állítása szerint Ferdinánd főherceg elővéd-dandárját Kray és táborkara egyszerűen Landshutban felejtette többnapi menetre a főerőktől, így az ellenség el tudta vágni az Isar-hídtól.
(Varnbüller, 60.) A hadműveleti iratok nem támasztják alá ezt az állítást, mindenesetre ez a dandár rendkívül elszigetelt helyzetben volt a fősereghez képest az előrenyomuló francia főerőkkel szemben.
531 Kray jelentése a Haditanácsnak, Haag, július 7. KA AFA 1800-7-137. Karton Nr. 1292.
532 Kray jelentése a Haditanácsnak, Ampfing, július 8. KA AFA 1800-7-137. Karton Nr. 1330. A táborszernagy
ugyanebben a jelentésében kérte Tigét, hogy járjon közbe az uralkodónál a németországi sereg megerősítése érdekében. Kray javaslata szerint a Branauban szerveződő tartalék hadosztály legalább azon zászlóaljait,
melyeknek anyaezredei a főseregnél állomásoznak, küldjék a hadszíntérre.
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Ezekben a napokban Németország leggazdagabb városait, Augsburgot és Nürnberget egy-egy
francia portyázó csapat alaposan megsarcolta. 533 Moreau főerőit ezekben a napokban München
környékén koncentrálta, csak a tartalékhadosztály maradt Augsburgban.
A július 8-i szerencsétlen landshuti összecsapással lezárult a németországi hadjárat első
szakasza. A szót a fegyverektől hamarosan a diplomaták vették át. Ennek előjeleként Kray hadműveleti naplójának tanúsága szerint július 10-én megérkezett a táborba Bécsből a császár megbízottjaként a táborszernagy egy régi ismerőse, Dietrichstein gróf. Kray főhadiszállása ekkor
Mühldorfban volt.
A Kray mühldorfi táborába július 12-én beérkezett császári parancs értelmében a táborszernagy helyett Dietrichstein grófnak kellett tárgyalnia Moreau-val a fegyverszünetről. A megegyezéshez szükséges teljes körű felhatalmazás birtokában a gróf másnap reggel jelentkezett a
francia előőrsöknél. A közeli Parsdorf városkában megkezdődő megbeszélésen Moreau-t Victor
La Horie brigádtábornok képviselte. A szemben álló felek mindenesetre már aznap megegyeztek az ellenségeskedések felfüggesztésében. Maga Kray azonban, tekintve a franciák kezdeti arrogáns fellépését a tárgyalásokon, jobbnak látta erőit Hohenlindennél összevonni és időlegesen
maga is ott ütötte fel főhadiszállását.
Dietrichstein és La Horie azonban hamarosan megegyezett a fegyverszüneti feltételekről,
mivel mindkét félnek érdekében állott a harcok szüneteltetése és az erőgyűjtés. Július 15-én
megszületett a parsdorfi fegyverszünet, mely nagyjából a status quot rögzítette. A két sereg közötti demarkációs vonal a kelet-svájci Splügen-hágónál kapcsolódott az alessandriai fegyverszünetben meghúzott itáliai demarkációs vonalhoz, majd Churon keresztül, Vorarlberg és Tirol
határán, a Lech-folyó forrásvidékén, a Walchenseen, Gmundon, Ebersbergen, Hohenlindenen
és Vilsbiburgon keresztül szelte át Bajorországot. Ezután északnyugat felé kanyarodva FelsőPfalzot és Frankföldet a Majna mentén választotta a folyó Rajnai beömléséig.534 A fegyverszüneti megállapodás értelmében a franciák által megszállt területre eső osztrák helyőrségeket,
Philippsburgot, Ulmot és Ingolstadtot a császáriaknak jogában állt tíznaponta szállítmányokkal ellátni.535 A fegyverszüneti egyezmény első pontja értelmében ennek felmondását 12 nappal korábban jelezni kellett a másik félnek. Egyébként a gyorsan tető alá hozott fegyverszünet
megállapodásai mindenben megfeleltek a korszak szokásainak. A parsdorfi egyezményről Kray
gyorsfutár útján értesítette az uralkodót.536
A fegyverszünet által kialakult helyzet az eddigi balsikerek és térvesztés ellenére egyáltalán
nem volt reménytelen a császári-királyi hadsereg számára. A franciák további előrenyomulását
nagyon megnehezítették azok a stabil osztrák pozíciók, így Felső-Pfalz, az Inn vonala és Tirol,
melyből Lecourbe-nak jottányit sem sikerült elfoglalni. Felső-Pflazból betörni Csehországba
533 Nürnberg megsarcolásáról lásd Kray július 10-i jelentését (Mühldorf) KA AFA 1800-7-191. Karton Nr. 1330.
A város kifosztására Ney tábornok küldött egy különítményt, aki ekkor Ingolstadt körülzárására maradt
vissza.
534 Schneider, 39.
535 Mivel a remények a tartós békére elég gyorsan szertefoszlottak, a franciák hamarosan minden eszközzel
akadályozni kezdték a szállítmányok eljuttatását a körülzárt erődökbe, illetve vitatták a fegyverszüneti
egyezmény vonatkozó pontjainak értelmezését. Moreau szerint a körülzárt, megerődített városok polgárságára nem vonatkozik ez az engedmény, illetve leszögezte azt, hogy az erődöktől számított 2000 ölnyi
távolságba francia őrséget telepít, hogy ellenőrizze az őrség tevékenységét. Kray hiába levelezett e tárgyban Moreau-val, illetve hiába küldte szárnysegédjét, Bubna grófot tárgyalni a francia hadvezetéshez. Az
ellenséges főparancsnok nem tágított, és Bubna kénytelen volt azt jelenteni Kraynak, hogy kérdéses, hogy
akár egyetlen szállítmány is megérkezzen a három erődítménybe a harcok kiújulásáig. (Kray jelentése a
Haditanácsnak, Alt-Öttingen, augusztus 12. KA-AFA 1800-8-18. Karton Nr.1331.)
536 KA AFA KA 1800-7-20. Karton Nr. 1330.
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nem jelenthetett komolyan veendő alternatívát egy francia offenzíva számára. Az Inn-folyó
sziklás, meredek partfalú völgye nehezen leküzdhető akadályt jelentett volna, főleg a császári
fősereggel szemben, mely Wasserburgra és Alt-Öttingenre támaszkodva állt fel. Tirol amúgy is
nehezen járható szorosait és a völgyek bejáratát a cs. kir. hadmérnökök sáncokkal látták el. A
három erődítménnyel a császáriak ráadásul veszélyes aknákat hagytak Moreau hátában, de a
hátországtól való óriási távolság szintén aggasztó lehetett a francia hadvezetés számára.
A csatazaj elültével még egy magas rangú vendég érkezett Kray Pál alt-öttingeni főhadiszállásra, ahol az Inn partján július 15-én a tartalék erőkkel és két lovasezreddel ütött tábort.
Másnap Bécsből Lauer altábornagy jelent meg itt, ismét a császár írásbeli és szóbeli parancsaival.
Megérkezésének szemtanúja volt Dietrichstein gróf, aki Thugutnak írt levelében Kray arckifejezését egy „Medúzafőhöz” hasonlította, mikor meglátta Lauert, aki Dietrichstein szerint a táborszernagy „halálos ellensége” volt.537 Az altábornagy ezúttal is szóbeli és írásbeli utasításokat538
hozott a császártól – elsősorban a sereg erejének és fegyelmének visszaállítására vonatkozóan.
A Dietrichstein jelenlétében tartott beszélgetésükön Lauer az idős táborszernagy fejére olvasta
„bűneit”: A németországi seregben „rendetlenség” (Unordnung) uralkodik, továbbá elharapódzott az engedetlenség (Insubordination); a tiszteken és katonákon a kedvetlenség (Muthlosigkeit)
uralkodik. Lauer az engedetlenségre Sztáray esetét hozta fel, aki önhatalmúlag elhagyta állásait, amikor átkelt a Dunán.539 Ez után a nyilvános megaláztatás után, melyet Kraynak egy alacsonyabb rangú és különösebb hadvezéri tapasztalatokkal nem rendelkező tiszttársától kellett
elszenvednie, logikus lépés lett volna a császári „selyemzsinór” átnyújtása a táborszernagynak.
Erre azonban nem került sor, sőt Kray, mint ideiglenes főparancsnok, hadműveleti naplójának
tanúsága szerint ezekben a napokban a hadsereg tiroli állásaink megszemlélésre indult. A szemleút egészen Innsbruckig tartott, majd Kraynak egy diplomáciai bonyodalom miatt sürgősen
vissza kellett térnie az alt-öttingeni főhadiszállásra.540
Az, hogy a legfelsőbb politikai és katonai vezetés a kudarcok ellenére nem tudott alternatívát felmutatni Krayjal szemben, jól példázza Lauer július 21-én Alt-Öttingenben Thugutnak írt
levele. „Az alatt az öt nap alatta, amióta itt tartózkodom, nem mulasztottam el egyetlen alkalmat sem, hogy mint a parancsnokot, mint Schmitt és Chasteler altábornagyokat, továbbá a többi tábornokot arra emlékeztessem, hogy a fegyverszünet idejét minél jobban használják ki, arra
az esetre…., ha az egyik vagy másik fél a fegyverszünetet felmondaná.” – igyekezett lehűteni az
alt-öttingeni főhadiszállás már-már „pacifista”, a közeli békekötésben bizakodó szellemét. Lauer
a levél szerint igyekezett azt a „tévhitet” is eloszlatni, hogy pusztán védekezéssel meg lehet menteni a Monarchiát az ellenséges offenzívától.
Magának az ideiglenes parancsnoknak a hangulatát is jól érzékelteti Lauer gúnyos megjegyzése a levélben Krayra, aki az altábornagy szerint állandóan a békéről beszélt, mire ő felhívta a főparancsnok figyelmét, hogy egy katona számára egyáltalán nem megengedett erről szót
ejteni, továbbá ennek hangoztatásával az egész hadsereget elbátortalanítja. Az sem az ő dolga,
537 Kelt Alt-Öttingen, július 18. HHStA Kriegsakten Karton Nr. 403. 96. f.
538 A császár július 14-én, Bécsben kelt levelében ismét hangot adott aggodalmának az ellenség szakadatlan előrenyomulásáról és a császári sereg visszavonulásáról szól hírek miatt. Ezért jónak látta ismét Lauer altábornagyot elküldeni hozzá, akinek „katonai tudásához és tisztességéhez nagy reményeket fűzök”. Ezen kívül
Lauer és Kray számára az Inn-vonal – ezáltal az Örökös Tartományok – védelmének kidolgozása és a jövőre
nézve egy új haditerv kidolgozása volt az elsődleges feladat. Ez után következett a „feketeleves”. Az uralkodó
szerint a németországi hadseregben elharapódzó „engedetlenség”, „rendetlenség” és „kedvetlenség” megszűntetésében kellett Laurnak tanácsot adni Kraynak. Az uralkodó ezen állításait az altábornagy szóban is
megerősítette az ideiglenes főparancsnoknak. (KA FA-1800-7-219 Karton Nr. 1330.)
539 Kriegs-Journal.
540 Uo.
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hogy a békekötés idejébe és módjába beleszóljon, sőt aki ilyet tesz nem is érdemli meg, hogy katona legyen. „Így talán sikerült legalább ebben a pontban nevezett urat [ti. Krayt] más érzületre
hangolnom” – tette hozzá fölényesen Lauer.
Az, hogy Lauer és a többi, Kray és beosztottjai felett kíméletlen kritikát gyakorló tábornok
sem tudta pontosan a választ a hogyan tovább kérdésére, jól példázza a levél folytatatása, melyben az altábornagy beszámol Thugutnak, hogy felszólította Schmittet, Chasteler-t, Weyrothert
és Reuss herceget, hogy pontokba szedve a lehető legrövidebb időn belül tegyenek írásbeli javaslatot a harcok kiújulásának esetére. Ezeket az irományokat azután Lauer a táborszernaggyal
együtt fogja értékelni és megvitatni.
Miután Dietrichstein gróf már részletesen beszámolt a kancellárnak a hadsereg szomorú
állapotáról, ideje levonni mindezen lesújtó tényekből a következtetést – folytatta Lauer. A balsikerek nem a mindig bátran harcoló katonák teljesítményének, hanem parancsnokaik alkalmatlanságának voltak köszönhető, akikben megrendült alárendeltjeik bizalma.
Ez után következnek a levél számukra legfontosabb megállapításai: „Abban az esetben, ha
mostanság nincsen lehetőség arra, hogy a főparancsnokot egy másikkal váltsuk fel, nagy segítség lenne, ha legalább a tábornoki karban egy gyors változtatást eszközölnénk, és a legjobb
eredmény érdekében, minden személyes szempontot félretennénk.”
Mndezek után az altábornagy levelében azokat a tábornokokat sorolta fel, akik szerinte a
bizalmat véglegesen elvesztették: Nauendorf, Hohenlohe herceg, mindkét lotaringiai herceg,
Károly és József, Klinglin és Linken altábornagyok; Canisius, Bolza, Roe és Hadik gróf, vezérőrnagyok. A leváltott altábornagyokat Lauer szerint az alábbi vezérőrnagyokkal lehetne „minden
nehézség nélkül, egyik napról a másikra” felváltani: Schwarzenberg herceg, Rosenberg herceg,
Merveldt, Jellachich, Auffenberg és Gyulai. Az altábornaggyá előre lépett, illetve az elcsapott
négy vezérőrnagy helyére pedig „tekintet nélkül a rangra.”541…a legjobb ezredeseket kéne kinevezni… ezáltal remény van arra, hogy a tábornoki kart a jövőben biztos lábra állítsuk”.
Lauer nem kíméli a hadműveleti bizottság tagjait sem: Schmitt, véleménye szerint nehézkessége és határozatlansága miatt alkalmatlan feladatára. Chastelernek „vannak bizonyos
ötletei”, de gondolatai teljesen nélkülözik a rendszerességet, és nem bízik benne senki a hadseregben, ahol mindenki bolondnak (Narr) tartja. Weyrother rendelkezik bizonyos tehetséggel és tudással, de rosszindulata miatt gyakran hibázik, mivel nem tűr el senkit maga felett.
„Nyilvánvaló, hogy itt is változás kell” – szögezte le Lauer. Javaslata szerint Schmitt megérett
a nyugdíjra, Chasteler-t inkább más beosztásban kéne hasznosítani, míg Weyrothert azonnal
Itáliába áthelyezni.
„Egy másik alkalmas tábornokot a főszállásmesteri-törzs élére találni éppen olyan nehéz,
mint egy másik másik főparancsnokot” – jelentette ki végül Lauer. Akárcsak még márciusban, a
hadjárat elindulása előtt Kray, ő is Duka Péter vezérőrnagyban látta a megoldást a németországi
hadsereg irányítási problémáinak megoldására, bár Lauer is nagyon jól tudta, hogy Duka ellen
erős ellenérzések vannak a legfelsőbb politikai vezetésben.542
Lauer tehát maga sem látta valószínűnek Kray leváltását, saját magát pedig mégsem javasolhatta „direktbe” Thugutnak. Tanácsait azonban a politikai vezetés nagyon is megfogadta. Az
általa megnevezett tábornokokat sorra nyugalmazták, illetve „parkolópályára”, vagyis készenléti állományba helyezték, vagy legalábbis máshová vezényelték, mint a két lotaringiai herceget. A helyükre lépő generálisok – elsősorban Schwarzenberg és Rosenberg hercegek, továbbá
Gyulai Ignác – tudtak élni az előttük megnyíló lehetőséggel és nagyon magas beosztásokat töl541 Ezalatt Lauer talán a társadalmi rangot, esetleg a rangidősséget értheti.
542 Lauer levele Thugutnak. Alt-Öttingen, július 21. HHStA Kriegsakten Karton Nr. 397. (A levelet lásd Franz
Freiherr von Lauer FML levelezése dossziéban. Számozatlan).
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töttek be az elkövetkezendő évtizedek háborúiban. Lauer levele tehát egy kisebbfajta elitváltást
eredményezett a császári hadseregben.543
Maga Kray azonban borúsan látta helyzetét a németországi hadsereg élén. Alt-Öettingenben
július 25-én öccsének kelt levele főleg a topolyai birtok megszerzésének ügyeivel foglalkozik.
Emellett röviden beszámol a fegyverszünetről, illetve keserű szavakkal emlékezik meg Sztáray
nagyképű viselkedéséről és féktelen ambícióiról, melyeket azonban az „említett úr” teljesítménye semmiben sem támasztott alá, és akinek leváltását kezdeményezte az udvarnál.544 „Addig
is azt kívánom, hogy egy közeli béke véget vett itteni nyomorúságainknak és ezután valaki más
veszi át a hadsereg parancsnokságát, hogy én utolsó napjaimat nyugalomban tölthessem” –
hangzottak végül egy csalódott, fáradt öregember szavai.545

VII. 6. Egy karrier vége
A fegyverszünetet követő hetekben a táborszernagy tanúja lehetett azoknak a tárgyalásoknak, melyet közvetítőkön keresztül a két nagyhatalom igazi irányítói, Thugut báró és Bonaparte
Első Konzul folytattak egymással. Még Kray tiroli szemleútja alatt, augusztus 4-kén beérkezett a táborba St. Julien tábornok, a császár megbízottja, aki előzetes tárgyalásokat folytatott
Párizsban. Kíséretében volt Géraud Duroc ezredes, az Első Konzul adjutánsa, (egyben Bonaparte
barátja és talán legbelsőbb bizalmasa) aki St. Juliennel együtt Bécsbe szándékozott tovább menni. Kray helyettese, a rangidős altábornagy, Karl Kolowrat gróf azonban császári felhatalmazás
nélkül nem merte a császárvárosba továbbengedni a francia diplomatát, hanem az uralkodó
külön utasításáig visszatartotta Durocot az alt-öttingeni táborban, míg St. Julien folytatta útját Bécsbe. Kolowrat futár útján értesítette az ideiglenes főparancsnokot a fejleményekről, mire Kray megszakítva szemleútját, visszatért a főhadiszállásra. Duroc mindeközben már vissza
kívánt térni Párizsba, de a táborszernagy meggyőzte a fiatal franciát, hogy várja meg Bécs válaszát. Duroc bizalmasan elárulta Kraynak, – aki úgy látszik ismét remekül megtalálta a hangot egy nála majdnem negyven évvel fiatalabb franciával – hogy feladata szerint Bonaparte
egy-egy levelét kellett eljuttatnia a császárnak illetve Thugutnak, mely tudomása szerint valamiféle ultimátum volt Bécsnek a béke feltételeiről. Kray mindenesetre sietett a kancellár tudomására hozni értesüléseit Duroc küldetésével kapcsolatban.546 Az Első Konzul adjutánsa végül
egészen augusztus 15-éig várakozott Alt-Öttingenben, hogy feladatát végrehajtsa, majd dolga543 Az 1800. szeptember 7-én kelt császári „General Befehl” rendelkezése szerint a „tisztogatás” az alábbi tábornokokat érintette: a két lotaringiai herceget és Reuss herceg altábornagyokat rendelkezési állományba
(„Friedens Fuß”) helyezték, egyben eltávolították a németországi hadseregből. Karaczay, Nauendorf, Spork,
Funk és Klinglin altábornagyokat, illetve Canisius, Roe, Rosenberg, Bolza és Hadik vezérőrnagyokat nyugdíjazták. (KA AFA 1800-13-15. Karton Nr. 1299.)
544 Kray kérésére – melyeknek írásos nyomát nem találtam – Sztáray táborszernagyot végül 1800. július 9-én
kelt uralkodói kézirattal távolították el a németországi hadseregből és helyezték csehországi adminisztratív
beosztásba. (Hüffer, 1901 I/2. 484.) Az hogy Ferenc császár nem volt híján némi emberismeretnek és fanyar
humornak sem bizonyítja Kray esete is, aki személyesen kezdeményezte még februárban, Bécsben Sztáray
táborszernagyi kinevezését. Ekkor Ferenc kijelentette, hogy „vágyakozása” Sztáray előléptetésére ellenérzést keltett benne, és ő (Kray) ezt még keserűen meg fogja bánni. A táborszernagy utólag beigazolva látta az
uralkodó szavait. Just, 273.
545 Uo. Az augusztus 2-án, Alt-Öttingenben kelt levelében Kray biztosítja testvérét, hogy ő és fia is mindketten
jó egészségnek örvendenek. „Élvezzük a fegyverszünet nyugalmát, melyre nekünk és az ellenségnek is nagy
szüksége volt. Várható, hogy az Úr hamarosan békével ajándékoz meg minket” – tette hozzá optimistán a
táborszernagy. Uo. 273.
546 Kray levele Thugutnak, Alt-Öttingen augusztus 12. HHStA Kriegsakten, Karton Nr. 404. 17. f.
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végezetlenül visszatért Párizsba. Az érdemi tárgyalások megnehezítésében vagy inkább lehetetlenné tételében alighanem jogosan fedezhetünk fel némi szándékosságot a császári fél részéről. Thugut és tanácsadói még nem tettek le arról, hogy a birodalom fegyveresen vágjon vissza
Németországban és Itáliában elszenvedett balsikerekért. Lauer és mások alighanem sikeresen
táplálták ezt a meggyőződést a kancellárban, azt sugalmazván, hogy néhány személyi változással a hadsereg ütőképessége helyreállítható. Az sem véletlen, hogy Kray, aki nagyon jól ismerte
a németországi sereg tényleges állapotát a maga szerény eszközeivel mindent megtett, hogy a
gyors békekötést elősegítse.
A táborszernagynak, mint a németországi hadsereg főparancsnokának ezen kívül más diplomáciai jellegű feladatai is adódtak. A megszállt és a franciák által erősen sanyargatott német
területek birodalmi rendjei, szószólójukon a bambergi érseken keresztül felkérték a császárt érdekeik védelmére a fegyverszünet időszaka alatt. Thugut felkérésére Kray ebben az ügyben is
követet küldött Moreau-hoz, gróf Wallmoden alezredes személyében.547
Kray erőfeszítései azonban nem jártak sikerrel. Thugut végül egy másik bizalmasát,
Lehrbach minisztert küldte az alt-öttingeni főhadiszállásra. Lehrbach mindössze egy kurta
megbeszélést folytatott az Első Konzul szárnysegédjével, ami után Duroc haladéktalanul viszszatért Párizsba, Lehrbach pedig Bécsbe távozott. Bécs (pontosabban Thugut) továbbra sem volt
hajlandó beletörődni a vereségbe és folytatni akarta a harcot.
Dietrichstein gróf, aki ekkor a Felső-Pfalzban szerveződő bajor-osztrák hadtestnél tartózkodott, augusztus 21-én Ambergben, Thugutnak kelt leveléhez és a Haditanácsnak írt jelentéséhez egyaránt mellékelt egy-egy kis könyvecskét, melynek alighanem volt némi szerepe Kray Pál
táborszernagy leváltásában.548 A nyomtatvány549 Mainzban jelent meg franciából fordítva „kilencedik évben” és egy „hiteles beszámolót” tartalmazott a két főparancsnok, Moreau és Kray
találkozójáról, melyre 1800. június 25-én (Messidor 6-án) került sor a Nördlingen melletti UnterRiedlingen falucskában, amikor a császári sereg kénytelen volt Ulmot elhagyni és az itáliai fegyverszünet híre is megérkezett az Alpokon túlra. A 32 oldalas, kisalakú brosúrát a kor szokásai
szerint fiktív levélként egy Antoine Pinault nevű vezérkari tiszt írta a kalandos életű „Frühnsholz
polgártársnak”, egykori evangélikus lelkésznek, majd állítólagos francia tábornoknak. A könyvecske állítása szerint az év június 25-én a franciák és a császáriak Kray kezdeményezésére egy
reggel 9 órától délután 3-ig tartó fegyverszünetben egyeztek meg, melynek során sor került a táborszernagy és Moreau személyes találkozójára is. Krayt Schmitt altábornagy, Moreau-t a szerző, Pinault és a francia főparancsnok Bertin nevű adjutánsa kísérte el. Kray és Moreau állítólagos
beszélgetését olvasva az olvasó hamar gyanút foghat, hogy egy politikai indíttatású, fiktív szövegről van, melyet elsősorban a német közvéleménynek szántak. Moreau túl sokszor hivatkozik
a német népet és területeket ért szenvedésekre és a „perfid Albion” elleni kirohanások sem valószínű, hogy túl gyakran elhangzottak volna két katona valós fegyverszüneti megbeszélésén. A
fiktív szöveg mindazonáltal érdekes képet sugallt Krayról, akit – tévesen – 52 évesnek, „az átlagosnál erősebb testalkatúnak, de első pillantásra nem visszataszító külsejűnek” írt le. A tábor547 Kray levele Thugutnak, Alt-Öttingen augusztus 10. HHStA Kriegsakten, Karton Nr. 404. 28. f. A táborszernagy először Merveldtet akarta Moreau-hoz küldeni, de később választása Wallmoden grófra esett, mivel
Kray indoklása szerint ő részt vett a két évvel azelőtti campoformiói tárgyalásokon, sőt ő volt a megegyezés
egyik aláírója, így a főparancsnok bízott benne, hogy Wallmoden személye jobban felkelti a közvélemény
figyelmét a tárgyalásokra. (Kray levele Thugutnak, Alt-Öttingen augusztus 11. HHStA Kriegsakten Karton
Nr. 404.23. f.)
548 HHStA Kriegsakten Karton Nr. 403. 373. f. Dietrichstein Thugutnak írt leveléhez csatolja Kray neki írt válaszának másolatát is. A hivatali út szerint a gróf jelentése a táborszernagy elé került betekintésre, aki meg is
ragadta a lehetőséget, hogy védekezzen Dietrichstein vádjaira.
549 Autentische Nachrichten…
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szernagy fegyverszünetet ajánl Moreau-nak, de ő erre az Inn folyó vonalára való visszavonulást
szabja feltételül Kraynak, melyet ő ezekkel a szavakkal utasít vissza: „Ön szereti a becsületét,
Tábornok úr, én is az enyémet. Én magyar vagyok. Nemzetem és királyom szeme egyaránt rám
szegeződik. Szolgálatban megőszült fejem pedig megtanulta elviselni a balsikert is.”550 A továbbiakban a szerző Kray szájába adja azt a véleményt is, hogy Bonaparténak meg kéne magát koronáznia, amit persze Moreau büszkén megcáfol.551 A táborszernagy hangot ad annak a meggyőződésének, hogy bár ő nem politikus, valószínűnek tartja a bécsi udvar komoly szándékát a közeli
békekötésre.552 Végezetül, a sikertelen tárgyalás után Moreau a következő szentimentális szavakkal búcsúzik el Kraytól: „…őszintén örülök, hogy Önt, Tábornok úr, alkalmam volt megismerni.
Franciák és magyarok között nincs semmilyen ellentét, ezért nincs is okunk gyűlölni egymást.
Oh, bárcsak legközelebb barátként ölelhetném meg! Fogadja őszinte nagyrabecsülésem.”553
Kray mindenesetre kijelentette a Dietrichsteinnek írt válaszában, hogy ő maga személyesen a hadjárat során soha nem találkozott Moreau-val. A könyvecske által említett időpontban
gróf Karl Civallart d’Happoncourt alezredes tárgyalt a francia hadvezetéssel egy esetleges fegyverszünetről. Kray ugyanakkor azt javasolta Thugut emberének, hogy az újságokban közöljön
egy rövid cáfolatot az ő Moreau-val folytatott állítólagos tárgyalásairól. Kérdés, hogy akár maga
Dietrichstein, akár Thugut vagy éppen az uralkodó mennyire tudta vagy akarta elhinni a táborszernagy cáfolatát?
Dietrichstein azonban fent említett jelentésében más vádakat is Kray fejére olvasott, melyeket a táborszernagy cáfolni igyekezett. Miksa József választó azt panaszolta a grófnak, hogy a császári csapatok rosszul bánnak bajor szövetségeseikkel, továbbá rettenetes kihágásokat
követtek el országában. A fegyelem felbomlásának másik tüneteként a dezertálás is óriási mértéket öltött a németországi hadseregben. A táborszernagy erre azt válaszolta, hogy ez ügyben
semmiféle hivatalos panaszt eddig nem kapott kézhez a bajoroktól. Kray kérte Dietrichsteint,
hogy a „hadsereg becsülete érdekében” biztosítsa a bajorokat, hogy abban az esetben, ha bármilyen konkrét ügyben panasz merülne fel, szigorúan ki fogja vizsgálja ezeket. A dezertálások nagy számát illetően Kray leszögezte: egy ekkora hadseregben, mint az övé, a szökések az
„elkerülhetetlen rossz” kategóriába tartoznak, melyet a hadsereg-főparancsnokság természetesen minden eszközzel igyekszik megakadályozni.554 Végezetül, Kray biztosította, hogy abban
az esetben, ha franciák értesítik a fegyverszünet felmondásáról, haladéktalanul tájékoztatja az
Ambergben tartózkodó Dietrichsteint. Kray kijelentette továbbá, hogy a hadi események esetleges kiújulása a kabinet-tárgyalások függvénye, „melyeknek előrehaladása teljes mértékig tudomásomon kívül esik, így ezekről az értesülést más forrásból kell a tábornok úrnak beszerezni”
– zárja levelét Kray.555
*
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552
553
554

Uo. 12.
Uo. 21.
Uo. 23.
Uo. 28-29.
A németországi hadsereg havi állományjelentései némileg alátámasztják Kray állításait. Ebben a cs. kir.
németországi hadsereg parancsnoksága mindösszesen 661 dezertálást jelentett június hónap folyamán,
melyben a szövetséges bajor-pfalzi csapatoknál regisztrált nagyszámú dezertőrt is feltűntették. (Stand und
Diensttabelle Pro mense Junio 1800 der Kayser- Königlichen Armée in Deutschland KA AFA 1800-6-566.
Karton Nr. 1291. Alt-Öttingen, július 25.) Ez a szám valóban nem mondható túlzottan magasnak, főleg ha az
abban a hónapban sűrűn előforduló visszavonulásokat, erőltetett meneteket és óriási ellátási problémákat is
tekintetbe vesszük, melyek gyakori kiváltó okai voltak a szökéseknek.
555 HHStA Kriegsakten Karton Nr. 403. 374. f.
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„Most éppen azon az úton vagyok, melyet az összes korábbi hadvezére ennek a háborúnak
bejárt: Albert herceg, Coburg herceg, Clerfayt, Würmser, De Vins, Beaulieu és Károly főherceg,
akit a császári bátyja tekintélye sem védett meg. Tegnap este futár útján kaptam meg az ítéletet,
hogy 8000 forint [járandóság] mellett magyarországi birtokaimra távozhatok, amíg Őfelsége
további sorsomról nem intézkedik. Hogy ki lesz az utódom, nem tudom. Rebesgetik, hogy egy
főherceg, mások azt mondják, hogy Josef Colloredo tábornagy556 … Ne keseredj el balsorsom
hallatán, mivel maradt még bennem elég kitartás, hogy ezt az újabb csapást elviseljem, csak azt
sajnálom nagyon, hogy ebben a pillanatban, ahogy ezeket a sorokat írom, adta hírül számomra
Moreau tábornok adjutánsa, hogy a fegyverszünetet felmondják és a háború szeptember 10-én
újra elkezdődik. ”557
Ezekkel a szavakkal adta hírül leváltását és egyben majdnem ötvenéves katonai karrierjének végét testvéröccsének Kray Pál táborszernagy az Alt-Öttingenben, augusztus 29-én kelt levelében. Arra az értesülésre, hogy a franciák felmondják a fegyverszünetet végül Bécsben Kray
leváltását határozták el. Az uralkodó augusztus 26-án, Schönbrunnban kelt kéziratában utasította a táborszernagyot, hogy adja át posztját a rangidős tábornoknak, Karl Kolowrat altábornagynak és haladéktalanul hagyja el a hadsereget, majd távozzon magyarországi birtokaira.
Kray külön megalázásaként és a kegyvesztettség jeleként az uralkodó kikötötte, hogy a táborszernagy nem ejtheti útba Bécset.558
A leváltott főparancsnok, miután augusztus 29-én este kézhez kapta az uralkodói kéziratot,
haladéktalanul jelentette a Haditanács elnökének, hogy nem késlekedik a parancs végrehajtásával és másnap reggel szabályszerűen átadja a hadsereg-parancsnokságot Kolowratnak, majd
Bécs érintése nélkül útnak indul Magyarországra. Mindössze annyi kérése volt még Tigéhez,
hogy mivel jelenleg Topolyán még nem áll rendelkezésére lakóház, egyelőre Pesten kell tartózkodna, így az uralkodó által megítélt nyugdíjat a budai hadikaszából kéri folyósítani.559 Kérelme
elbírálásnál azonban nem sok jóindulatot tapasztalhatott… Elutazása előtt Kray még kiadott
egy hadseregparancsot is, melyben elbúcsúzott a parancsnoksága alatt álló cs. kir és birodalmi
csapatoktól is.560
Mi lehetett a közvetlen kiváltó oka Kray Pál táborszernagy eltávolításának? Emlékezhetünk,
hogy néhány héttel korábban Lauer még úgy nyilatkozott, hogy ő sem lát lehetőséget egy új főparancsnok kinevezésére, pedig ugyanebben a levelében majdnem a teljes tábornoki kar lecserélésére tett javaslatot. Thugut azonban mégis másképp döntött, amikor egy utolsó, kétségbeesett
556 Jellemző a császári hadseregben uralkodó „káderhiányra”, hogy Colloredo, bár a remek szervező hírében
állt, utoljára 1789-ben a török háború alatt kapott háborús beosztást, akkor is Belgrád ostrománál volt a tüzérség parancsnoka.
557 . A levél így folytatódik: „Holnap azt tervezem, hogy innen Branaun keresztül Linzbe utazom és Bécset nem
útba ejtve [ez a nem a táborszernagy egyéni döntése volt, hanem a császár kifejezett parancsa, melyet itt
Kray »elfelejtett« kihangsúlyozni.] egyenesen Pestre megyek, ahol ingóságaimat [Bagage] tárolom, ezután
pedig a topolyai birtokra érkezem, hogy ott mindent elintézzek, majd békés magányban töltsem utolsó napjaimat. A császár megengedte számomra, hogy fiam velem utazzon, ami egy nagy uralkodói kegy és öröm
számomra.” Just, 274.
558 Az uralkodó tájékoztatta egyúttal a Haditanácsot is döntéséről. KA HKR Protocolla G 1800-8844.
559 Kray jelentése a Haditanácsnak, Alt-Öttingen, augusztus 29. KA AFA 1800-8-36. Karton Nr. 1293.
560 „Miután Őfelsége, a császár a legmagasabb szolgálat üdvére jónak látott az eddig viselt hadsereg-parancsnoki beosztásomból legkegyelmesebb módon elmozdítani, továbbá ezt már át is adtam gróf Kolowrat altábornagy úrnak, az összes cs. kir és császári birodalmi csapatok minden jelentésüket és beszámolójukat
előírásszerűen számára továbbítsák. Kötelességemnek érzem továbbá, hogy az összes cs. kir. tábornoknak,
törzs- és főtisztnek, továbbá a legénységnek a parancsnokságom alatt tanúsított fáradhatatlan buzgalmukért és bátor viselkedésükért legmelegebb köszönetemet és őszinte hálámat kifejezzem, és azt szeretném, ha
személyemet megtartanának jó emlékezetükben.” Teutsche Staatskanzley, 287.
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erőfeszítéssel akart kedvező fordulatot kicsikarni a háborúban. Kraynak és Melasnak, akiknek
neve a kudarccal forrt össze, politikai és lélektani okokból menniük kellett, még ha nem is volt
alkalmasabb jelölt náluk.561

VII. 7. Az 1800. évi németországi hadjárat mérlege
Maga a táborszernagy a következőképpen értékelte/magyarázta a németországi hadsereg
élén kifejtett tevékenységét: „Ha pártatlanul, egy katona szemével és érzékével vesszük szemügyre a németországi hadjárat főbb körülményeit és váratlanul bekövetkező eseményeit, melyek különösen az itáliai frontról az előzetes haditerv ellenére elmaradt erősítések, a pfalzi,
württembergi és angol-braunschweigi segélycsapatok lassú szervezése és kései beérkezése miatt álltak elő; továbbá a népfelkelők csekély számát, és végül néhány kikülönített tábornok által elszenvedett jelentős kudarcokat, akkor máris világossá és érthetővé válik, hogy ez az itáliai
hadjáratban (és korábban a francia és török háborúk különböző hadjárataiban) oly kiváló teljesítményt nyújtó harcos nem járt hasonló sikerrel Németországban az ellenséges túlerővel és
Moreauval szemben, aki Franciaország első hadvezéreinek egyike, bár Kray tábornok az előző
évben Itáliában döntő sikereket ért el vele szemben. Hasonlóképpen említésre méltóak még a
következő okok, melyek ezen ellenséges hadvezér vállalkozásait rendkívüli módon megkönnyítették: Ő maga [Moreau] a Felső-Rajnánál vívott előző hadjáratok során kiválóan megismerte
ezeket a területeket. Ezen kívül óriási előnyt tudott kovácsolni az akkortájt uralkodó forradalmi lelkesedésből, mely számára sok hívet és támogatót szerzett, ami által minden vállalkozását
a legjobb módon tudta kivitelezni. Végül hadseregének minden szükségletét mindenféle nehézkes szállítóoszlop nélkül kielégíthette, anélkül, hogy bármilyen kíméletet kellett volna tanúsítania a tartományokkal szemben, ami nem csak megkönnyítette a meneteit és manővereit,
hanem csapatait mindenhol költségek nélkül szállásolhatta el. Ha most ezeket a körülményeket Kray táborszernagy veszélyes és gondokkal teli helyzetével állítjuk szembe, akkor könnyen
meggyőződhetünk arról, hogy az ő négy hónapon keresztül mutatott elszánt ellenállása, számos általa megvívott kemény csata és ütközet által tanúsított kitartása, melyeknek során soha
nem szenvedett vereséget, hanem sokkal inkább rendezett, a csapatai számára dicsőséget hozó visszavonulásaival az ellenség előrenyomulását az Örökös Tartományok ellen akadályozta,
és végül kényszerítette egy méltányos fegyverszünet megkötésére – mindent megtett, amit az
uralkodójával szemben elvárható kötelesség és hűség megkövetelt, és ő a kemény bírálatot, melyet tevékenységével szemben ellenlábasai közül néhányan megengedtek maguknak, nem érdemelte meg, mivel a későbbiek bebizonyították, hogy egy hadvezért sokkal könnyebb bírálni,
mint a helyére állni.”562
Hogyan értékelték mások – neves kortársak – Kray Pál táborszernagy hadvezéri működését?
Kezdjük a sort egykori felettesével, Károly főherceggel, aki ekkor csehországi főhadparancsnokként töltötte önkéntes száműzetését.
Károly nem értett egyet Kray „tétlenségével” és erőinek „szétszórásával”. Az első francia sikerek után egy levelében kijelentette: „Hadseregünk manővereit nem értem.” Kray vagy támad561 Roider, 346.
562 Just a következőket írta az Alte Feldaktenben 1905-ben elhelyezett dokumentumra:„Átirat, az egyik igazoló
levél-tervezete, melyet az 1800. évi németországi tevékenységének lezárulta után Kray táborszernagy állított össze”. Kriegs-Journal, illetve Just, 276. Kray utólag összeállított hadműveleti naplója az utolsó bekezdés kivételével szintén közli. (Ugyanazon AFA jelzet alatt) A dokumentumon lévő feljegyzés szerint az eredeti irat a Krayról elnevezett szepességi kiegészítésű k. u. k. 67. gyalogezrednél került elhelyezésre.
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ja meg teljes erejével az előrenyomuló francia oszlopokat – folytatja a főherceg – vagy koncentrálja erőit Stockachnál; egyedül erői szétaprózódása tette lehetővé az ellenség alapvetően hibás
és szemtelen manőverét. – szögezte le Károly
Fokozódó nyugtalansággal követte Károly a táborszernagy további operációit. „Véleményem
szerint – írta Ferdinánd főhercegnek május 28-án – mivel Stockachot az ellenség előtt nem tudtuk elérni, az engeni és mösskirchi ütközetek után is azt kellett volna szem előtt tartanunk,
hogy a legnagyobb sietséggel egyesítsük erőinket, hogy egy döntő csatát vívjunk az ellenséggel.
Hogy ezt elérjük Sztáray altábornagynak küldtem volna parancsot, hogy erőltetett menetben
Ulmhoz nyomuljon, gyalogságával a várba vonuljon, lovasságával pedig az Illeren túlra…. koncentráció és Vorarlberg kiürítése, hiszen annak sorsa a főhadszíntértől függ.”563
Egy későbbi hadelméleti munkájában Károly a következőképpen nyilatkozott az 1800. évi
hadjáratról: „…az osztrákok ez alatt három alkalommal is kockára tették államukat és hadseregüket egy szárnyállás (Flankenstellung) elfoglalásával.” Ezután a főherceg Kray szemére veti,
hogy felült Moreau átlátszó trükkjének és hadseregét a „Fekete-erdő felé” fordította a strasbourgi és bázeli francia látszattámadások hírére. Az ellenség pedig természetesen ismét Schaffhausen
térségében mérte a valódi csapást a németországi hadsereg balszárnyára.
Károly szerint továbbá Kray hibásan választotta meg mind az engeni, mind a meßkirchi
ütközetek helyszíneit, mivel az ellenség könnyedén el tudta volna vágni hátországától. A viszszavonulás közvetlen útvonalát ugyanis hol a Duna, hol a Boden-tó, illetve a tiroli hegyek állták
el. Ha Moreau ügyesebb és kíméletlenebb hadvezér, akkor Károly szerint könnyedén át tudta
volna karolni a jobbszárnyával Kray balszárnyát vagy elvágni a magyar hadvezért a Dunától.
Ettől sorstól az osztrákokat csak a franciák tétlensége és habozása mentette meg. Kray ulmi pozíciója szintén csak egy „szárnyállás”volt, mely megfosztotta a hadsereget a Duna jobbpartjától,
így a legalkalmasabb visszavonulási úttól. Károly itt arra hívja fel a fegyelmet, hogy Ulm szükségszerű elhagyása után június 20. és 26. között a hadsereg egy veszélyes kerülőre kényszerült
Albecken, Nördlingenen és Monheimen át Neuburgig mire visszatalált a Duna völgyébe. Károly
ez után végezetül szemére veti Kraynak, hogy ezután ismét elhagyta ezt a „köldökzsinórt” és
odavetette Ingolstadtot is az ellenségnek.564
Sokkal megbocsátóbb a táborszernaggyal szemben a porosz Adam von Bülow, kinek véleményét már néhányszor idéztem. Ő elsősorban az osztrák hadvezetés és metódus egészét kritizálja, de az időnként elviselhetetlenül tudálékos és papírízű fejtegetéseiben Moreau-t sem kíméli. Bülow a hadsereg rossz elhelyezését a hadjárat előestéjén Károly főherceg számlájára írja, aki
ellátási okokból széttagolta csapatait.565 Dicsérte Krayt, hogy nem hagyta magát Ulmból kicsalogatni, és június 5-i támadását az Iller völgyében a „katonai intelligencia megvillanásának” tartotta, amellett, hogy magát a hadműveletet csapnivaló módon vitelezték ki. 566 Mindazonáltal
Bülow nem rejtette véka alá, hogy alapvetően hibásnak tartja Kray „túlzottan koncentrikus”
visszavonulását, mivel Meßkirch után a helyes eljárás szerinte az erők megosztása, vagyis az
„excentrikus” hátrálás lett volna egyidejűleg Ulm és Vorarlberg irányába, ahogy Bülow ezt az
„új stratégia” tézisei alapján kifejtette.567 Amint az megszokott, egy hadvezéren kortársai és az
utókor egyaránt rendszerint egymással homlokegyenest különböző döntéseket kérnek számon.
Nincs ez másként ebben az esetben sem, igaz a főherceg, mint a würzburgi, stockachi és asperni
győző talán némileg több joggal gyakorolhatott bírálatot egykori beosztottján, mint Bülow.
563
564
565
566
567

Criste, 1912. II. 151.
Erzherzog Karl, 1882. 92-93.
Bülow, 56.
Uo. 152.
Uo. 128.
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A korszak másik jelentős katonai gondolkodója, a svájci Henri Jomini kevés figyelmet szentel Kray szerepének, annak ellenére, hogy az 1800. évi németországi hadjáratot alaposan górcső
alá veszi A hadművészet vázlata című munkájában.568 Sokkal több szó esik természetesen Moreauról, aki szerinte a megfontolt óvatosság mintaképe volt, amikor a hadjárat elején Bonaparte tanácsával szemben főerőivel inkább Bázelnél kelt át a Rajnán, hogy inkább egy biztos, taktikai
győzelmet arasson a bizonytalan kimenetelű, ám stratégiai sikert ígérő, Krayt a hadműveleti
bázisától teljesen elvágó schaffhauseni összpontosítással szemben. Másutt Jomini, ha expressis
verbis nem is mondja ki, utal rá, hogy a Svájc birtoklása miatt az osztrákokkal szemben párhuzamosan és merőlegesen egyaránt operálni képes franciák valósággal megállíthatatlanok voltak
Augsburgig.569 Jomini ellenben több ízben dicsérőleg szól Kray „híres” ulmi elsáncolt táboráról,
mely egy hónapig gátat vetett Moreau-nak.
Maga Bonaparte Napóleon Szent Ilona-i magányában inkább Moreau-t kárhoztatta határozatlanságáért, ami miatt Kray Ulmban, melyet a császár „Németország középpontjának” nevezett, egy hónapig késleltetni tudta előrenyomulását az Örökös Tartományok felé.570
A későbbi évtizedek-évszázadok katonai teoretikusai és hadtörténészei nem vesztegettek
túl sok szót Kray 1800. évi németországi teljesítményére, ahogy az egész hadjárat is jóformán
feledésbe merült a marengói „hősköltemény” árnyékában. Ha nem a katonai szakírókat, hanem
a történészeket nézzük, akkor talán a legtöbbet Károly főherceg egyik életrajzírója, Oskar Criste
foglalkozik a táborszernagy németországi működésével. Kray szerinte „egy bátor és okos hadtestparancsnok volt”, ám ekkor nem bírta a hadsereg bizalmát, mivel köztudott volt, hogy ő a
legkevésbé sem alkalmas Károly utódjának. Kray határozatlansága, autoritásának hiánya egyenetlenségeket szült a vezetésben. „A folyamatos diszharmónia a tábornokok között – jelentette
egy „fiatal, de éleslátású diplomata”571 Kray főhadiszállásáról Bécsbe – bizonyára a fő forrása a
folyamatos vereségeknek. Az ún. Sztáray-párt azon fáradozik, hogy a bizalmat a parancsnokban teljesen lerombolja, mely a legjobb katona bátorságát is megtöri. A vezérkarban is széthúzás
uralkodik: Schmitt és Chasteler tábornokok soha sincsenek egy véleményen. Előbbi tehetséges,
de talán túl flegmatikus, míg utóbbi túlságosan heves. Majdhogynem senki sem teljesíti a kötelességét, és maga a katonabecsület is gúny tárgya. Maga a hadsereg nem olyan gyenge, hiszen
ötvenezer katona még mindig egy félelmetes erő, de attól kell félni, hogy a jelenlegi viszonyok
között az apátia megtöri a hadsereg testét és lelket… Ezek a jelenségek nem voltak új keletűek,
de a gyenge vezetés előhozta őket. Károly hasonlókkal szembesült 1796-ban, de úrrá lett rajtuk.
Kraynak ez viszont nem sikerült. A vezetés már az első nap kicsúszott a kezei közül és vezérkari főnökére, Chasteler-re szállt, aki csekély szimpátiának örvendett és ideges nyugtalanságában
fokozta a felfordulást. Az elégedetlenség és a bomlás miatt a szökések száma is nőtt.572
A hazai hadtudományi-hadtörténelmi irodalomban doberdói Bánlaky (Breit) József fest egy
meglehetősen elnagyolt képet az 1800. évi németországi hadjáratról és Kray táborszernagy főparancsnoki működéséről a Magyar nemzet hadtörténelme címmel megjelent monumentális összefoglalójában. A szemben álló felek erőviszonyai, továbbá a haditervek, majd a hadműveletek
több ponton téves és felületes ismertetése után Bánlaky, munkája szerkezetéhez híven, röviden összefoglalja „tűnődéseit” a hadjárattal kapcsolatban. Véleménye szerint mindkét fél az elavult kordon-rendszer szerint állította fel és alkalmazta erőit, bár Moreau legalább a rajnai átke568
569
570
571

Jomini, 2009. 176.
Uo. 56.
Latimer, 60.
Criste minden bizonnyal alapvetően Dietrichstein gróf júliusi véleményét közli a Kray főhadiszállásán kialakultakkal és a németországi hadsereg állapotával kapcsolatban.
572 Criste, 1912. 153–155.
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lés után törekedett valamiféle koncentrációra. A franciák előrenyomulása viszont látványosan
megakadt Ulmnál, ahonnan Moreau képtelen volt kicsalogatni Krayt. „..s midőn végre ez önként otthagyja erős fészkét, megelégszik azzal, hogy vele egymagasságban, azonban tőle állandóan tisztes távolságban maradva, párhuzamosan elsétálgat mellette, de komolyan belekötni
nem mer s végül még erre az ártatlan és veszélytelen játékra is ráunva, sarkon fordul és legfőbb
s utolsó céljául a megszállatlan München megvételét tűzi ki, hogy ott nyugodtan pihenhessen
babérain.” – összegezte lesújtó véleményét Moreau hadvezéri működéséről Bánlaky. Neki tehát
feltűnt az 1800. évi németországi hadjárat egyik legnagyobb rejtélye, vagyis hogy a francia hadvezetés miért hagyta Ulm elhagyása után megszökni Kray seregét, aki mellett Moreau végül
csak „párhuzamosan elsétálgatott”.
Bánlaky véleménye természetesen még negatívabb Krayról: „No de Kray uramnak sem volt
oka viselt dolgaival dicsekedni s így nem nagy méltánytalanság érte, hogy a hadseregparancsnokság alól felmentették. Ámde a sok kudarcért nemcsak őt, hanem segítőtársait, az elavult
osztrák hadviselési rendszert és elsősorban az okvetetlenkedő bécsi haditanácsot terheli a felelősség.”573 Ahogyan a legtöbb, az „osztrák” lassúságot és tehetségtelenséget ostorozó történeti
munkában szokás, az „okvetetlenkedő bécsi haditanács” ismét megkapta a magáét, bár jelen
sorok szerzője a hadműveleti iratanyagban semmilyen direkt Kraynak címzett parancsot vagy
akár útmutatást, eligazítást sem talált, melyben a Haditanács beleavatkozott volna a táborszernagy dolgába.574
Ha megvonjuk a mérlegét ezeknek a Kray 1800. évi teljesítményéről alkotott véleményeknek, akkor nyilvánvalóan a negatív és kissé lesajnáló értékelések felé billen a mérleg. Igyekezvén
elkerülni a biográfusokra mindig leselkedő csapdát, e sorok szerzője sem tudja felmenteni Kray
táborszernagyot a vádak alól, legfeljebb mentségeket kereshet, hiszen helyzete valóban rendkívül nehéz volt. Egy népszerű és óriási tekintélyű személyiséget, Károly főherceget kellett pótolnia ideiglenes főparancsokként, aki még az egyszerű közlegények részéről is szeretet és megbecsülés övezet; ha áttekintjük a francia offenzíva utáni eseményeket, mintha azt látnánk, hogy a
cs. kir. katonákban megfogyatkozott a harci kedv, megtört a morális tartás. Az osztrákok megerődített állásokat adtak fel különösebb ellenállás nélkül, illetve komplett zászlóaljak futottak
szét néhány ellenséges lovas láttán. Ezt támasztja alá az is, hogy az egyes összecsapások után a
hadsereg rengeteg hadifoglyot hagyott hátra. Mit tehetett volna ez ellen Kray? Tekintélye meg
sem közelítette Károlyét, ráadásul a hadsereg alighanem úgy tekintett rá, mint Thugut és az
udvar bábjára. A táborszernagy ráadásul nem ígérhetett bőséges hadizsákmányt katonáinak a
meghódítandó területeken, mint Bonaparte tábornok 1796-ban az Itáliai Hadseregnek. Az viszont alighanem kifejezetten Kray hibája, hogy túl nagy teret engedett Chasteler márki kapkodó, rögtönző és túlzottan agresszív vezetési stílusának, bár azt is nehéz az ő számlája írni, hogy
a kiváló táborkari tisztet, Duka Pétert a politikai vezetés Károllyal együtt távolította el a németországi hadseregből.
Ha Kray erélytelensége és túlzott békevágya volt az oka a császári hadsereg sikertelenségének a hadjárat folyamán, akkor azt gondolhatjuk, hogy az események bizonyára pozitív fordu573 Bánlaky József: A magyar nemzet hadtörténelme: http://mek.oszk.hu/09400/09477/html/0020/1941.html
(letöltés ideje: 2011. október 14.)
574 Az Udvari Haditanács működésével, szerepével kapcsolatban alapvető tévedések terjedtek el a magyar és
nemzetközi szakirodalomban, népszerűsítő művekben egyaránt. Ez a hivatal Savoyai Jenő halála után
(1736) direkt módon soha nem instruálta a birodalom háborúiban az egyes hadszíntereken működő hadvezéreket, nem avatkozott be a hadműveletek irányításába pusztán az uralkodó (ill. a politikai vezetés) és a
hadvezetés közötti érintkezés közvetítője, illetve a hadiigazgatás lebonyolítója volt. Lásd: Duffy, 2003. 2930.

178

VII. A németországi hadsereg élén

latot vettek az ő eltávolítása után. A háború további fejleményei természetesen nem igazolták
ezt a gondolatmenetet.
Jól jellemzi az igazi problémát Kray személyével kapcsolatban az új főparancsok kiválasztása: mindenki őszinte döbbenetére Ferenc császár egyik öccse, a tizennyolc éves János
főherceg vette át névleg a németországi hadsereg irányítását, mivel az idősebb testvérek közül
sem Ferdinánd főherceg, sem József nádor nem vállalta a felkérést. János első számú tanácsadója, valójában az ügyek tényleges irányítója Lauer altábornagy lett, akit sietve előléptettek
táborszernaggyá. A táborkar főnökévé Weyrother ezredest nevezték ki. A csapatok morálját
megerősítendő szeptember 7-én maga a császár is táborba szállt Haagnál.575
Talán nem tanulság nélküli felidézni a Kray leváltása után történteket. A fegyverszünet felmondása után néhány nappal a szembenálló felek váratlanul ismét egy 45 napos fegyverszünetet kötöttek, melynek árát azonban a császáriak drágán megfizették, ugyanis át kellett adniuk a
körülzárt erődjeiket a franciáknak.576 Erre a lépésre Lauer táborszernagy beszélte rá a császárt,
aki talán ekkor szembesült a hadsereg teljes alkalmatlanságával egy támadó hadműveletre. A lotaringiai Lunéville-ben ismételten béketárgyalások kezdődtek, ám ezek nem vezettek eredményre. A november végén meginduló hadműveleteknek a császári fél egy roppant merész, támadó
szellemű tervvel vágott neki, melyet Weyrother ezredes jegyzett. A fősereg Ampfingen, Haagon
és Hohenlindenen keresztül egyenesen München irányába nyomult előre. A hadműveletek bíztatóan indultak: december 1-jén Ampfingnél a császáriak kisebb vereséget mértek a francia elővédhadosztályra. János triumfáló jelentéseket küldött Bécsbe és folytatta az offenzívát. December
3-án az erdős, átszegdelt, támadásra teljesen alkalmatlan terepen a fejetlenül előrenyomuló császári sereg végül katasztrofális vereségbe rohant bele Hohenlinden térségében. Egyedül Lauer
intette óvatosságra a főherceget, aki azonban inkább hitt Weyrother optimista és harcias szavainak. Moreau-nak délutánra sikerült felgöngyölnie az osztrák balszárnyat. Kolowrat altábornagy
teljes oszlopát bekerítették, de a többi császári oszlop is csak üggyel-bajjal került ki abból a csapdából, ahová János és Weyrother bevezette. A főherceg csak kitűnő lovának köszönhette, hogy
elkerülte a fogságba esést. A harcok során és a visszavonulás alatt a bajor-császári csapatok több
mint 15 ezer főt és 75 löveget vesztettek. A csapatok morálja teljesen összeomlott, az elkövetkezendő napokban a franciák még ezerszámra ejtettek foglyokat, jóllehet Moreau nem folytatott kíméletlen üldözést. December 9-én a franciák átlépték az Inn folyót. December 17-én Salzburgnál
került sor a háború utolsó ütközetére. Aznap Károly főherceg ismét átvette a főparancsnokságot a teljesen szétzüllött cs. kir. hadsereg felett. Az ellenség alig 80 kilométerre közelítette meg
Bécset. Steyerben, december 25-én Károly és Moreau végre egy tartós fegyverszünettel vetettek
véget a háborúnak, mely végül a lunéville-i békéhez és Thugut bukásához vezetett.
Az 1800. évi hadjárat hatása, illetve az ebből levont (téves) tanulságok direkt módon még öt
évvel később is jelentkeztek. Az Anglia által összekovácsolt osztrák-orosz szövetség 1805 őszén
háborúba lépett a napóleoni Franciaország ellen. Ekkor a cs. kir. németországi hadsereget lovassági tábornokként névleg az a Ferdinánd főherceg vezette, aki Kray egyik elővéd-parancsnokaként szerepelt 1800-ban. Táborkari főnöke, Mack tábornok bízva Ulm bevehetetlen erődjében, itt kívánta az orosz szövetséges beérkezéséig feltartóztatni Napóleont. A császár azonban
nem a Felső-Rajnánál követte a Pichegru, Jourdan és Moreau által kitaposott utat, hanem óramű pontossággal együttműködő hadtesteivel északi irányból bekerítette Mack altábornagy
harmincezres seregét. Október 19-én a körülzárt osztrákok kapituláltak. Bonaparte Napóleon
számára Ulm városa nem képzett olyan akadályt, mely hetekre feltartóztathatta volna.
575 Általános parancs 1800. szeptember 7-re. KA AFA 1800-13-15. Karton Nr. 1299.
576 Schneider, 41.
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Egy katonai karrier sikerességének vagy sikertelenségének nyilvánvaló indikátora a ranglétrán való gyors vagy lassú előrejutás. Kray Pál táborszernagy katonai pályáját és teljesítményét az előző fejezetekben igyekeztem ismertetni. Kísérletet tettem arra, hogy felvázoljak egy
olyan pályaképet, mely egy majdnem egy félévszázadnyi küszködés után különféle hadjáratok,
sebesülések, fizikai és lelki fáradalmak, intrikák és „ellenintrikák” közepette végül a táborszernagyi rangban csúcsosodott ki. Jelen fejezetben kísérlem meg e karrier „hozadékait” ismertetni, vagyis Kray Pál azon erőfeszítéseit, eredményeit és kudarcait bemutatni, melyek túlnyúlnak
a szorosan vett katonai karrieren. Leveleit olvasva időnként nehéz elhessegetni azt a gondolatot,
hogy számára fontosabb volt családja társadalmi rangjának és vagyoni helyzetének emelése,
mint maga a katonáskodás, mely csak eszköz volt az utódok számára átörökíthető birtok és cím
megszerzésére. Ezen attitűdben azonban a kortársak nem találtak volna semmi botrányosat.
Mária Terézia reformjaitól kezdve a Habsburg uralkodók tudatosan csalogatták a hadseregbe a
kevésbé befolyásos és tehetős, ám tehetséges és szorgalmas közrendűeket vagy az alsóbb nemesség tagjait. Ellentétben francia, porosz és orosz társaikkal az Örökös Tartományok és a Magyar
Korona országainak főnemessége jóval csekélyebb érdeklődést tanúsított a katonai pálya iránt.
A Habsburgoknak fel kellett építeni azt a katonai nemességet, melyet Nagy Frigyes készen talált
junkerei személyében.577 A Katonai Mária Terézia-rend volt a legfontosabb ajtó, melyet egy törekvő tisztnek ki kellett nyitnia, hogy átlépjen a társadalmi elitbe.

VIII. 1. Kray és Mária Terézia-rend
A rend vörös-ezüst színű, „a Bátorságért” („Fortitudini”) felirattal ékesített keresztje minden, a császári-királyi hadseregben szolgáló tiszt számára a legmagasabb elismerést jelentette.
A Mária Terézia-rend 1757-es alapításakor a feudális jellegű, túlnyomórészt csak az arisztokrácia vagy egyenesen csak az uralkodóház tagjai számára nyitott lovagrendek (például az
Aranygyapjas Rend) mellett létrejött egy olyan nagy presztízsű elismerés, amely nyitva állt minden tiszt előtt származástól és vallástól függetlenül.
A rend odaítélésének módja meglehetősen sajátos volt. Az uralkodói kegy mellett az alapítók igyekeztek valamiféle objektív elbírálási módot alkalmazni. Az a tiszt, aki magát valamely
hőstette miatt méltónak érezte a rend elnyerésére, írásbeli kérelmet nyújtott be a nagymesterhez, aki mindig a birodalom uralkodója (legfelsőbb hadura) volt. A hőstett részletes leírásához
csatolni kellett öt szemtanú tiszt tanúvallomását, vagy ha nem voltak ilyenek, akkor 12 altiszt
vagy közember írásbeli vallomását kellett megszerezni. Ezután a rendi káptalan szavazással határozott az új lovag felvételéről vagy elutasításáról, de a rendi szabályzat egyértelműen fogalmazott: a végső szót a nagymester, vagyis az uralkodó mondta ki.
A rend levéltárának tanulsága szerint Kray Pál első kísérlete a kitüntetés megszerzésére a
hétéves háború idején történt. Az ekkor már komoly haditapasztalattal rendelkező, a Liegnitznél
szerzett sebesüléséből lábadozó hadnagy valamikor 1762 folyamán kérelmet (Bittschriftet) nyújtott be I. Ferenc császárnak, a Rend nagymesterének a Katonai Mária Terézia-rend lovagkeresztjének elnyerésére. Kray beadványa elején hangsúlyozza, hogy azért bátorkodott ilyen magas kitüntetésre pályázni, mivel neve szerepelt azon a listán, amelyet Laudon táborszernagy állított össze az
577 Hochedlinger, 305.
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érdemeik révén a rendtagságra méltó tisztekből. Sőt Kray jelen beadványával már csak kiegészíti
a Glatz bevételénél tanúsított hősiessége okán összeállított kérvényét, amelyet azonban a liegnitzi
csata során szerzett súlyos, életveszélyes sebe miatt nem tudott beadni. A glatzi ostrom mellett az
aspiráns több, újabb hőstettet is megemlített. Ezek közül a legfontosabb az említett súlyos sebesülése volt, amelyet katonái élén egy ellenséges üteg ellen folytatott vakmerő támadás során szerzett. Kray említést tett még a Draskovich tábornok segédtisztjeként kifejtett, négy éve tartó hűséges tevékenységéről, különösen az 1761 júliusában teljesített futárszolgálatáról, amelyet ellenséges
területen keresztül, tizenkét huszár kíséretében az osztrák és a szövetséges orosz csapatok között
végzett. A legfontosabb azonban a Glatz ostrománál nyújtott teljesítménye volt, amelynek kapcsán megjegyzi, hogy e nagy siker miatt már több tiszttársa is a rend lovagja lett. Végül Laudon és
Draskovich tábornokok dicsérő sorait ajánlotta Kray az uralkodó figyelmébe.578
Kray egyik tanúja579 Bechard árkász alezredes volt, aki Neisse 1758-as és Glatz 1760-as ostromainál nyújtott tevékenysége kapcsán írt méltató sorokat Kray főhadnagyról. Bechard különösen a Glatz bevételének éjszakáján nyújtott teljesítményét emeli ki, amelynek során a főhadnagy a rajtaütésben az elsők között tört be a falakon túlra, majd Draskovich tábornok nevében
felszólította Göllnitz ezredest az erőd porosz parancsnokát a kapu kulcsainak átadására.
Kray másik fontos tanúja közvetlen felettese Draskovich tábornok volt, aki segédtisztje „minden megbízatásban és feladatai elvégzésében szorgalmas, fáradhatatlan és hűséges” szolgálatait
emelte ki a glatzi ostromban szerzett érdemei mellett. Draskovich említést tesz még Kray liegnitzi
sebesülésről és az 1762. július 21-i haitersdorfi vesztes ütközetben tanúsított bátorságáról, amelynek során a tábornok ugyan fogságba esett, de segédtisztje a rohamban nagyszerűen helytállt.
A beadványhoz csatolt tanúvallomások legérdekesebb részei, báró Hem alezredes és báró
Göllnitz ezredes tanúsítványai. Ők ugyanis a porosz hadsereg tisztjei voltak, ám a kor lovagias
szemlélete szerint minden további nélkül felszólalhattak egyik bátor ellenfelük érdekében. Hem
alezredes Glatz ostroma idején „államfogolyként” élvezte az erőd vendégszeretetét. A rajtaütés
alatt Kray egy katonáját őrként Hem védelmére hátrahagyta, hogy az alezredes személyének
sértetlenségét és értéktárgyainak védelmét biztosítsa. Báró Göllnitz ezredes ugyanakkor egy
rövid tanúsítványban580 megerősítette azt a tényt, hogy az erőd kapujának kulcsait személyesen
Kraynak adta át, aki Draskovich tábornok nevében átvette azokat.
Kray Pál főhadnagy erőfeszítései azonban egyelőre hiábavalónak bizonyultak a Katonai
Mária Terézia-rend lovagkeresztjének elnyerésére. Bár számos tiszttársa részesült Glatz ostroma kapcsán ebben az elismerésben (Laudon két tábornokot és Krayon kívül hat tisztet javasolt
a lovagkeresztre, akik egytől-egyig meg is kapták azt), a főhadnagy egyelőre nem kapta meg az
ekkor már óriási presztízsű kitüntetést. Igaz, a rend működésének első évtizedeiben különösen
nehéz volt alacsonyabb tiszti rangból bekerülni a rendlovagok sorába. Az egész hétéves háború folyamán mindössze négy hadnagy vagy főhadnagy akadt, akinek sikerült. Egyik közülük,
Anton von Mylius hadnagy éppen Glatz megrohamozásáért kapott lovagkeresztet581.
578 KA MMTHO IV. K 23/2.
579 Kray első beadványához csatolt tanúvallomásokat idővel kiselejtezték a rend levéltárából. Ezek viszont
Genersich kéziratos Kray-életrajzában, átiratban fenmaradtak. (Biographie, 4-5. f.) Azonban valószínű, hogy
nem használta fel az összes tanúvallomást, mivel az előírt öt helyett csak három tiszt tanúsítványát közölte.
580 „In Kraft dessen bestätitigen, dass bey übergab der Festung Glatz 1760. der H. Oberlieut. von Kray Adjutant
des Herrn General Lieut. Graff Draskovich den 26ten Juny 1760 in Nahmen seines H. Generalen, der erste
zu mir als Commandanten, der Festung diese aufzufordern, gekommen Seye, an welchen auch solche
übergaben, und ihnen die Schlissel der Thor und Souterains behändigen lassen, welches der gedachten H.
Ober Lieut. Hiemit zu atestieren keinen Anstand nehmen.” – nyilatkozott a porosz ezredes Kray hadnagy
érdekében (Biographie, 6. f.)
581 Duffy, 2003, 195. Mylius később altábornagy lett. A hétéves háború végén Hadik András segédtisztje volt.
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Az erdélyi „nyugtalanságok” lecsendesítéséért és a lázadóvezérek elfogásáért soron kívül
1785. február 13-án előléptetett újdonsült ezredes az uralkodói kegy eme megnyilvánulása láttán merész lépésre szánta el magát. 1785 tavaszán a szintén Mária Terézia által alapított nagypresztízsű polgári kitüntetetést a Szent István-rend keresztjét kérvényezte magának. Kérvényét
elöljárója Fabris altábornagy is támogatta. Erre a lépésre alighanem az erdélyi nemesség hálája
is bátorította, akik Kray szerint megmentőjüknek nevezték őt. Egy parasztlázadás leverése nem
elegendő a Katonai Mária Terézia-rend elnyerésére, ezt Kray is tudta jól. A Szent István-rend jelmondata a Publicum meritorum praemium, azaz a köz szolgálatában szerzett érdemek jutalma
volt. Miért ne kaphatna hát meg egy katona a közrend helyreállításáért? II. József azonban nem
akceptálta ezeket az érveket. „Kray ezredes legutóbbi előléptetésével már amúgy is egy különleges kegyben részesült.” – hangzott az 1785. június 22-én kelt elutasító uralkodói döntés.582
A hétéves háborút követő hosszadalmas békeévek és a rövidke bajor örökösödési háború
továbbá Horea-Closka felkelés tehát nem voltak alkalmasak Kray számára az áhított kitüntetés
elnyerésére. Erre az 1788 februárjában kirobbant török háború nyújtott először esélyt. A háború
első két éve során szerzett érdemei alapján és József császár iránta többször kinyilvánított szimpátiájára számítva, Kray megkezdte puhatolódzásait a rendbe való felvétele iránt, majd 1789.
augusztus 20-i keltezéssel583 beadta kérelmét. Ügyét felettese, Hohenlohe tábornok is támogatta, aki 1789. szeptember 7-i levelében tájékoztatta Krayt arról, hogy az uralkodó kedvezően fogadta aspirációját.584
Az összeállított kérelmen érződik, hogy Kray nem az akkor folyó hadjáratban szerzett érdemekre helyezi a hangsúlyt – bár a porceni-i ütközetet természetesen megemlíti –, sokkal inkább a dicső múltra. A beadványban ezért a régebbi tettek (Glatz ostroma, a liegnitzi sebesülés,
az oláh felkelés „lecsendesítése”) felsorolása dominált. 36 év szolgálat után az ezredes egyfajta
„életműdíjként” kívánta megkapni a lovagkeresztet, illetve felhívta az uralkodó figyelmét a
glatzi haditettet követő igazságtalan mellőzésére, illetve az akkori hőstettét igazoló tekintélyes
nevek sorára. A tanúvallomásokra ezért Kray ezredes nem is fektetett különösebb hangsúlyt.
Hat beosztott tisztje kilenc pontba szedve tanúskodott ezredesük kiválóságáról, a Vulkán-szoros
védelménél és a porceni-i ütközetben mutatott jó vezetői teljesítményéről.
Kray korábbi mellőzését és érdemeit felhozó érvei teljes mértékben jogosak voltak, ám a kérelmező valamit figyelmen kívül hagyott: a rend 1759-es statútuma kifejezetten tiltotta, hogy
a hosszú szolgálati időre vagy a régi érdemekre való tekintettel bárkit is felvegyenek a tagjai közé. A szabályzat szerint ezen elismerés csak és kizárólag a csatatéren véghezvitt rendkívüli tett ellenében volt adományozható, amely kikötés hivatott biztosítani a rend különleges
jellegét.585 Természetesen ez esetben is a rend nagymestere, az uralkodó mondta ki a végső szót.
582
583
584
585

KA HKR Protocolla G 1785-3573.
KA MMTHO (iktatatlan) IV. K.
Just, 63.
A rendi alapszabályzat harmadik pontja így rendelkezik: „Setzen wir zur unverdrücklichen Grund Regel
daß, war der auch seye, wegen seiner hohen Geburt, langwieriegen Dienste, vor dem Feind überkommenen
Blessuren, oder wegen vorhergehender Verdienste, noch viel weniger aber auch bloßer Gnade, und auf das
Vorwort anderer, sondern einzig und allein diejenigen in den Orden auggenommen werden sollen, welche nicht
nur nach Ehre und Pflichten ihrer Schuldigkeit ein voliges Genugen geleistet, sondern sich noch über das durch
eine besondere herzhafte That hervorgethan (…) Von dieser Regel soll niemals abgewichen noch in Ansehung
derselbs eine Ausnahme gestattet werden” (Statuten, 6–7.). A szabályzat 23. pontja kimondta, hogy egy érdemes, jó tisztnek egyáltalán nem szégyen, ha nem rendelkezik Mária Terézia-renddel (Statuten, 20.) Kray esete is
megmutatta, hogy a cs. kir. tisztek számára már akkor szükséges lett volna nemcsak a kiemelkedő érdemeket,
hanem a gyakran több évtizedes, megbízható szolgálatot is valamilyen kitüntetéssel elismerni. Az ilyen jellegű
kitüntetéseket azonban csak a XIX. század folyamán hoztak létre. (lásd: Makai, 154–155. és Felszeghy, 1943).
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Kray apellálása a Legfőbb Hadúr jóindulatára ez esetben helyesnek bizonyult: 1789. december
21-én, a Katonai Mária Terézia-rend 12. avatása (promóciója) során Kray Pál ezredes átvehette a régen áhított kitüntetést. A háború kedvező fordulatai, a Martinesţi melletti győzelem és
Belgrád 1789. október 9-i bevétele bőkezűvé tette a katonai vezetést: a Belgrádban, Ferenc főherceg, a későbbi császár elnökletével, Laudon tábornagy jelenlétében tartott káptalani ülés 26
jelöltet fogadott a rend sorai közé.586
Kray természetesen lépéseket tett lovagkereszttel járó bárói, avagy freiherri cím megszerzésére is.587 Az uralkodó, immáron II. Lipót, 1790 júliusában először ez utóbbi címet adományozta
neki a krajovai előnévvel, és az érdemekre való tekintettel az ilyen adományozásoknál szokásos taxa elengedésével.588. Ahogy Kray bécsi ágensén keresztül hírt kapott erről, rögtön intézkedett, hogy unokaöccse, Kray János késmárki szenátor kérje meg a Krayok nemesi címerének
hitelesített másolatát a szepesi káptalantól, majd küldje meg Skeide ágensnek, mert e nélkül egyelőre még nem lehet kiállítani a bárói diplomát.
Kray kérvényezte, hogy ezt kiterjesszék a Magyar Korona országaira is. Hosszas procedúra
után, 1792. augusztus 9-én kiállították a magyar bárói diplomát is, illetve az ahhoz tartozó címer
is elkészült. A Kray-címer nyomdai szedőtáblát tartó oroszlánja kiegészült egy török harcossal
és egy oláh lázadót jelképező figurával. A címer természetesen egy bárói koronát is kapott. Kray
nevét az azzal szépen összecsengő „krajovai” praedicatummal egészítette ki az uralkodó. A bárói
cím azonban birtok és vagyon nélkül kissé üresen csengett. Talán önmagát is meg akarta győzni, amikor Kray Sándor öccsének azt fejtegette, hogy a jelenlegi Titel ohne Mittel „nem feltétlenül
nevetséges”. Majd fiai megtöltik tartalommal a méltóságot, amit ő kardja által szerzett.589
Krajován, 1791. január 12-i keltezéssel az időközben tábornokká is előlépett Kray „felbátorodva számos rátermett katona kegyes és nagylelkű, minap történő kitüntetésén” beadta ismét kérelmét590 ezúttal a parancsnoki kereszt591 elnyerésére. A rend ezen osztályát általában a
kisebb, önálló seregtesteket vezető tábornokoknak (elsősorban vezérőrnagyoknak és altábornagyoknak) adományozták. Beadványában Kray arra hívta fel az uralkodó figyelmét, hogy az
előző két év során, mint önálló különítmény parancsnoka közmegelégedésre tevékenykedett.
Megismételte az 1788/89. évi haditetteinek ismertetését, de kitért az előző évben végrehajtott
önálló működésére is. Érdekes módon a kérvényben nagy hangsúlyt kapott a Horea és Closkaféle felkelés leverésében játszott szerepe,592 vagyis Kray úgy érezte, hogy ezért a hét évvel ezelőt586 Hirtenfeld, 256.
587 Just, Mivel szorosan összefügg a Mária Terézia-rend lovagkeresztjének megszerzésével, a bárói cím elnyerését is ebben a fejezetben ismertetetem.
588 Just, 78. Kray a Haditanácson keresztül Bécsben, 1790. október 1-jén kelt beadványában kérte az uralkodótól örökös tartományi bárói címének kihirdetését az erdélyi főhadparancsnokság területén, illetve az ott állomásozó seregnél. Az uralkodó 1790. október 9-én meghagyta a nevezett hatóságoknál Kray bárói címének
kihirdetését. KA HKR Protocolla G 1790-340.
589 Just, 81.
590 KA MMTHO IV. 23/5.
591 Ferenc császár halála után, 1765-ben az új nagymester, József római király hozta létre a rend köztes, parancsnoki fokozatát, a többi európai nagyhatalom kitüntetéseinek mintájára.
592 „Geruhen endlich euer K. K. Majestät, auch meine sonstig seit 38 jahren her, den Allerdurchlautigsten Erz
Haus, stäts Treu und Untertadelhaft, vielmehr mit Ruhm geleisteten Kriegs - besonders aber hiernebst
diejenigen wichtigen dienste Allergnädigst zubeherzigen, und gültig seye lassen, welche ich in den gefärlich und
grausamen Landes verderblichen - Siebenbürger Tumults durch meine entschlossene Angrife, und Gefahrwolle
Unternehmungen, in den rauchesten Gebirgs Gegenden und endlichen Einfangung der drey Tumultuanten
Cheffs, und Beendigung dieser Empörung, Euer Majestät und dem Vaterlande zuleisten Gelegenheit hatte;
gleichwie ich auch jezt, und in Hinkunft, ganz für Euer Majestaet Allerhöcsten Person und dienst, mich, unter
ausgezeichneten Eifer zuverwenden bereit bleibe.”- zárja Kray kérelmét. (KA MMTHO IV. K 23/5)
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ti rendcsinálásáért még nem kapta meg jutalmát. Bár maga a kérvény minden eddiginél vaskosabb, a hőstetteket bizonyító melléklet meglehetősen különös és a rendi szabályzattal nehezen
összeegyeztethető, ugyanis Kray feljebbvalójának, Coburg herceg, tábornagynak hozzá intézet
parancsaiból és leveleiből válogatott ki és másoltatott le dicsérő sorokat. Ezt a próbálkozását
azonban nem kísérte siker.
Az 1792-ben kirobbanó első koalíciós háború Kray Pál tábornok karrierjének elakadt szekerét is továbblendítette. Kray rögtön megérkezése utáni napon saját szemével láthatta, hogy
a Mária Terézia-rend megszerzésére nem mindenkinek volt szüksége a császár seregében évtizedes szolgálatra, kérvényekre, tanúvallomások megszerzésére, protekcióra: április 12-én a
boussu-i táborban a császár öccse, a 21 éves Károly Lajos főherceg ünnepélyes keretek között,
minden rendtag és a tábornoki kar jelenlétében átvehette altábornagyi kinevezését és a nagykeresztet.593
Kray 1793. és 1794. évi haditettei, önállóan megvívott kisebb-nagyobb ütközetei külön-külön is elegendő lett volna a parancsnoki kereszt elnyerésére, ezért ismét megpróbálkozott ennek elnyerésével. Március 14-én Kray tudtán kívül egy káptalani ülést tartottak a rendtagok a
főhadiszálláson. Szerinte ekkor minden résztvevő csodálkozott, hogy ő nem nyújtott be emlékeztetőt. Két tábornok külön kérés nélkül írt Kraynak, hogy akár a tanúvallomásoktól is eltekintve küldjön egy kérelmet. Arra is figyelmeztették, hogy hamarosan érdemeit mások fogják
saját érdeküknek megfelelően elorozni. Coburg herceg március 17-én összeállított egy sajátkezű, „rendkívül dicsérő hangú” tanúsítványt, melyet átküldött a káptalannak, ahol a szavazáson
a rendtagok egyhangúlag továbbküldésre érdemesnek találták Kray személyét, anélkül, hogy
maga az aspiráns személyesen benyújtotta volna kérelmét.
1794 tavaszán végül maga is kérelemmel fordult az uralkodóhoz, amely beadványában elsősorban az orchier-i és a marchiennes-i győzelmekre hivatkozott. Az iratot néhány támogató
sorral gróf Philipp Grünne ezredes, ekkor Coburg herceg adjutánsa594 is megerősítette,595 mely
összefoglalja a beadvány lényegét. A tanúvallomások hiányát Coburg herceg 1794. március 17én kelt levele hivatott pótolni. A herceg ebben az idő rövidségével596 magyarázta a beadvány
hiányosságait, de kifejezte azt a meggyőződését is, hogy a császár és a káptalan Kray esetében
hajlandó lesz eltekinteni a formaságoktól. Coburg azt is hozzáfűzte mindehhez, hogy az aspiráns haditetteinek több ezer szemtanúja volt, de „az egész sereg egyébként is tisztában van már
a tábornok úr rendkívüli érdemeivel.”597

593 Maga Károly főherceg sem örült korai kitüntetésének. A nagykereszt átvételekor biztosította a jelenlévőket,
hogy tudja, mindezekre nem szolgált még rá, de igyekezni fog méltónak bizonyulni a megtiszteltetetésére.
A későbbiekben ez így is történt. (Just, 105.)
594 Hollins, 2004, 61.
595 „Als haben wir die von unseren General Major und Ritter des Marien Theresien Ordens Freyh. von Kray bey
dem Schlachten von Estren und Famars, dann vor und und während der Belagerung und Bestürmung von
Valenciennes, so wie in dem am 15 Sept. 1793 von ihm angeführten und glücklich beendigten Gefechten
bey Courtray und Menin geleisteten ausgezeichneten Dienste in gnädigste Betrachtung genommen,
hauptsachtlich aber die standhafteste Entschlossenheit und Militär einsichten, mit welchen derselben den
von dem übermächtigen Feind auf das Truppen Corps unter seinem Commando am 24ten October 1793
gemachten Angriff zurückgeschlagen und seinen wichtigen Posten behauptet hat, gleichwie am 30sten
dieses Monath zur Bestürmung der Stadt Marchiennes, nach einem von dem selbst entworfenen Plan die
Truppenen freywillig angeführt und diesen Ort nebst vielene Geschützen und Munitionen erobert hat,
wodurch die wichtigsten Vortheile für unsere Waffen erwachsen sind.” (KA MMTHO IV. K 23/8)
596 Mivel 1794 áprilisában Ferenc császár megszemlélte németalföldi csapatait, valószínűleg Kray személyesen
az uralkodó kezébe akarta adni kérelmét, ezért volt szükség az akta gyors összeállítására.
597 KA MMTHO IV. K 23/8.
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1794. július 7-én, Lacy tábornagy elnökletével tartott káptalani ülés méltányolta ezeket az
érveket és a 34. promóció során krajovai báró Kray Pál vezérőrnagyot immáron a parancsnoki
osztályba is befogadta, három nagykeresztes, két másik parancsnok és 32 lovag mellett.598 Kray
minderről így írt Sándornak, 1794. május 6-án, Câteau-ban kelt levelében: „A nemrég tartott
káptalani ülésen, mindenki egyhangú szavazatával megkaptam a parancsnoki keresztet, de ezt
még nem hozták nyilvánosságra.”599 Mivel ekkor nem is tartottak káptalani ülést Kray értesülése tévesnek bizonyult, a kitüntetésre még néhány hónapot várnia kellett.
Az 1796. év eredményei, már kellőképpen magas – altábornagyi – rangja és a hadseregben
élvezett népszerűsége immáron lehetővé tette volna Kraynak, hogy lépéseket tegyen a nagykereszt megszerzésére, amelyre elsősorban a wetzlari, ambergi és würzburgi teljesítménye jogosította volna fel. Az 1797. évi neuwiedi kudarc, majd a hadbírósági megaláztatás természetesen
illuzórikussá tette mind a birtokadományt, mind a nagykeresztet. Az 1799. évi tavaszi itáliai
sikerek azonban újra felcsillantották a reményt. Kray, miután a valeggioi táborban megkapta táborszernagyi kinevezését, így írt öccsének: „Mindenki egy ezredet és a nagykeresztet emlegeti
velem kapcsolatban (…) azt is mondják, hogy a főherceg nádor fogja számomra elhozni a nagykeresztet, de én ezt nem hiszem.”600
1799 májusában Mantova és Peschiéra elfoglalása és Novi-i győzelem Kray nevét ismertté
tette egész Európában. Itáliai sikere nyomán számos elismerésben részesült, de a nagykereszt
ezúttal is elmaradt, bár 1799 augusztusában Ferenc császár és király kinevezte a 34. számú,
korábban Esterházy Antal nevét viselő gyalogezred ezredtulajdonosának. A még néhány évvel
korábban kitűzött cél is teljesült a topolyai birtok kedvezményes megvásárlásával, ám nehezen
elképzelhető, hogy a magnanói győzelem és Mantova bevétele után, az összeurópai ismertség és
népszerűség birtokában, nem okozott volna csalódást Kraynak a legmagasabb kitüntetés gesztusának elmaradása.
Az 1800. év csalódásai után 1801. június 18-án a következőket írta Pozsonyból Sándor öcscsének: „Bécsben egy Mária Terézia-rendi káptalani gyűlésre fognak hamarosan sort keríteni.
Több barátom a hadseregből kapacitált, hogy kérvényezzem a nagykeresztet, de azt válaszoltam nekik, hogy jelenlegi helyzetem ezt nem teszi lehetővé. A rendi szabályzat szerint minden tábornok, aki megnyert egy csatát, vagy bevett egy erődöt, megkaphatja a nagykeresztet. Az előző években négy döntő csatát nyertem, elfoglaltam Peschiérát, Bresciát, Mantovát és
Ferrarát. Mindezek ellenére akkor nem tartottak érdemesnek erre; miként teljesíthetném hát
most, száműzöttként a követelményeket? Udvariasan visszautasítottam hát barátaim unszolását, akik bizonyára nem csak saját indíttatásukból foglalkoztak ügyemmel. Azt is hozzáfűztem,
hogy valószínűleg egy másik protekcióval rendelkező uraság kérelme miatt kéne nekem ezúttal
is szerepet játszanom. Itt, Topolyán, a parasztjaim között nincs szükségem sem csillagra, sem
ornátusra”.601
Kray keserű szavai teljes mértékig jogosak voltak. 1799-es teljesítményével minden objektív
követelményt teljesített a nagykereszthez, még ha következő évi működést nem is koronázta siker. Mások szerencsésebbek voltak. Kortársa, az erdélyi magyar kisnemes, borbereki Alvinczy
József tábornagy (1735–1810) a tábornagyságig vitte, amellett megkapta a rend mindhárom fokozatát, igaz, ő azon kevés tiszt közé tartozott, akiknek sikerült megszereznie a lovagkeresztet
az 1779. évi rövid és lanyha bajor örökösödési háborúban. Nem beszélve arról a szerencséről,
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Hirtenfeld, 399.
Just, 152.
Just, 255.
Uo. 287.
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hogy Alvinczy az 1780-as években Ferenc főherceget, a majdani uralkodót taníthatta katonai
ismeretekre.
1804. január 24-én a magyarországi cs. kir. főhadparancsnokság hivatalos úton visszajutatta a Mária Terézia-rend kancelláriájának a Pesten néhány nappal korábban elhunyt krajovai
és topolyai báró Kray Pál táborszernagy parancsnoki keresztjét.602 Ez az eljárás, mely az utolsó
hivatalos aktus volt Kray rendjelével kapcsolatban, a rendi szabályzatból következett, mely szerint az elhunyt tag jelvénye visszaszáll az ordóra.603 Az elhunyt lelki üdvéért minden bizonnyal
a szabályzatnak megfelelően, misét is mondtak a bécsi Ágostonrendi templomban

VIII. 2. A birtok
A Kray család a 17. század végén Késmárk városában, Rokusz községben illetve a szepesi patríciuscsaládoknál megszokott módon a hegyaljai bortermő vidékeken, Tokajban és Keresztúron
birtokolt ingatlanokat. Heister tábornagy azonban a Kray Jakab elleni 1709. évi per során a rá
ruházott teljhatalomnál fogva megfosztotta a késmárki bírót ezektől a javaitól és Stainville gróf,
lovassági tábornoknak adományozta. Bár fiának, ifjabb Jakabnak sikerült letörölnie a család
nevén esett foltot és visszaszerezni a késmárki házat, a többi birtok még sokáig per tárgya maradt. Kray szorgalmában, törekvésében tehát nem csak a kötelességtudat nyilvánul meg. Bár
atyjának és Csáky érseknek sikerült elindítania a tiszti pályán, ő magát csak egy „szegény ördögnek” titulálta, aki számára a „non plus ultra” volt minden további siker, mely túlmutatott a
szűkölködő kispolgári-kisnemesi egzisztencián, amire származása predesztinálta.
Bár a korszakban már inkább ritkaságszámba ment az efféle uralkodói kegy, a kiemelkedő
katonai érdemekért még lehetett birtokadományt szerezni, ahogy gróf Hadik András tábornagy
is szert tett a futaki uradalomra. Igaz, ezek az adományok már nem a középkorias, „tiszta” adományozás formájában történtek, hanem ún. donatio mixta útján valósultak meg, ami azt jelentette, hogy az adományozott jelentős árengedményt kapott az általa kinézett kamarai birtokra,
melyet azonban meg kellett vásárolnia.
Ahogy haladt előre a ranglétrán, Kray számára is elérhető közelségbe került egy birtok
megszerzése. Testvére, Kray Ferenc 1795 folyamán ki is szemelt egy szepességi birtokot megvásárlásra, a tábornok azonban egyelőre elhárította a felvetést.604 1797 januárjában azonban
ezeket a sorokat írta öccsének: „Jogomban állna a nagykeresztet [a Katonai Mária Terézia-rend
nagykeresztjét] kérvényezni, de én a háború után inkább egy kamarai birtok megszerzését eszközölném ki magamnak, mely birtok vételárának felét elengednék, hiszen az uralkodónak és
az államnak én már milliókat takarítottam meg.”.605 Az idősödő, ekkora már a 62. életévében
járó, megroppant egészségű katona immáron nem kívánt több levelet babérkoszorújába. Annál
inkább szerette volna egyetlen életben lévő fia, Ferenc boldogulásának elősegítését, a családi
vagyon gyarapítását. Míg a nagykereszt után járó nyugdíjból az örökösök nem részesülhettek,
egy jól jövedelmező birtok generációkon keresztül biztosíthatta volna a Kray bárók és családjuk úri jólétét és tekintélyét. Az már Ferenc császár és a Haditanács, a tábornok által jól ismert,
602 KA MMTHO IV. K 23/10.
603 A rendi szabályzat 42. pontja emellett rendelkezik arról is, hogy az elhunyt katolikus rendtag lelki üdvéért
a bécsi ágostai trend templomában mondjanak misét. Statuten, 32.
604 Just, 175.
605 .Ugyanebben a levelében Kray megkérte Sándort, hogy bizalmasan járjon utána, hogy a szepességi
Vörösklastrom-uradalom, mely a feloszlatott kamalduli rendhez tartozott, vajon a kincstár kezén van-e
még, vagy már az oktatási alapra szállt. Just, 208.
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szűkkeblűségét bizonyítja, hogy a két kegyben, a nagykeresztben és a birtokadományban Kray
egyszerre nem részesülhetett.
Kray 1798 márciusában fizetett bécsi érdekképviselőjén, Skeide ágensén keresztül kérelemmel fordult az uralkodóhoz, egy magyarországi uradalom fél áron történő megszerzésére.
„Most majd látni fogom, hogy vajon a szerencse jobban pártol-e engem ebben az ügyben, mint
a katonai elismerések terén.” – írta Sándornak 1798. április 4-én Vicenzában kelt levelében.
Május 17-én arról tájékoztatta Sándort, hogy bármelyik percben megérkezhet a döntés a birtok
ügyében. Kray mozgósította teljes kapcsolatrendszerét az uradalom megszerzése érdekében.
„Maga Károly főherceg is közbenjárt Őfelségénél és minden közeli barátomnak írtam Bécsben.
Reméljük a legjobbakat!” –írta Sándornak.606 Július 3-án már arról tájékoztatta testvérét, hogy
Skeide ágens a Torontál vármegyei Kécsa falut választotta ki, mint reálisan megszerezhető birtokadományt és a Magyar Udvari Kancellárián indította el az ügyet. Csáky gróf közvetítésével
ekkor már az Udvari Kamara előtt volt a kérvény, de a felterjesztés még nem készült el az uralkodónak. Kray azonban ekkor már az elhúzódó ügymenet miatt nem táplált vérmes reményeket a kécsai uradalom megszerzésére.607 Hamarosan arról értesült, hogy az Udvari Kamara ismét továbbadta ügyét ezúttal a Magyar Kamarának, hogy ez utóbbi készítsen felterjesztést az
uralkodónak. „Úgy tűnik, hogy egy rossz tanács miatt, a feje helyett a farkánál kezdtük pucolni
a halat. Most már ezen a helytelen nyomon kell haladnunk, ami engem nagyon bosszant.” – írta Sándornak Kray,608 aki alighanem legszívesebben közvetlenül az uralkodóhoz fordult volna.
Július 27-én, furcsa módon az Udvari Haditanács válaszolt a birtokkérelem ügyében, arról tájékoztatva őt, hogy mostanság csak a teljes vételár megfizetése esetén lehet szó egy kamarai birtok elidegenítéséről.609 Szeptember 2-án arról tájékoztatta Sándor öccsét, hogy Bécsből bíztatást
kapott, hogy adja be ismét kérelmét – ezúttal a teljes vételár megfizetése mellett. Ettől azonban
Kray inkább elállt, mert az összeg nagysága elrettentette a vásárlástól. „Talán idővel adódik egy
jobb lehetőség erre, de mindeközben legalább mentesülök azoktól a szekatúrától és gondoktól,
melyeket nekem ebből a távolságból egy ilyesfajta akvizíció lebonyolítása okozna.” – vigasztalta
magát a tábornok.610
Az 1799. évi itáliai sikerek kikövezték az utat Kray számára a birtokadományhoz is. Ezúttal
nem rakosgatták beadványát a különféle kormányszervek ide-oda, mint egy évvel korábban.
1800. február 15-án írt levelében a táborszernagy bejelentette öccsének: „Kérvényeztem a császárnál, hogy Bács megyében egy uradalom birtokába juthassak donatio mixta formájában. Ez
évente 8000 forintot jövedelmezne. Az ember azt hihetné, hogy számomra mint Itália megmentője számára ezt grátisz odaajándékozzák. Ez mindenesetre egy komoly adomány lenne.” – írta
Kray, aki valószínűleg nem bízott ebben a „komoly adományban.” Kray beadványa végül 1800.
február 17-i, bécsi keltezéssel került közvetlenül az uralkodó elé.611
Március 2-án, még a rajnai hadszíntérre való elutazása előtt, a táborszernagy közölte
Sándorral, hogy az uralkodó jóváhagyta a 186 ezer forint értékű, Bács megyei Topolya uradal606 Just, 231.
607 Kray számítása szerint a mintegy 5000 forint évi jövedelmet termelő kécsai uradalomból ügyes gazdálkodás
mellett ennek az összegnek a másfélszeresét is ki lehetne nyerni, így ezután a tábornok bármikor kvietálhatna, hiszen őt és fiát kényelmes élet várná. Just, 232.
608 Just, 233.
609 Uo. Kray levelének ellentmond, hogy a Haditanács iratanyagának 1798. évi segédkönyveiben nincs nyoma
ilyen jellegű ügynek.
610 Just, 236.
611 Kray kérvénye a 46 éves hűséges szolgálatára és előző évi itáliai hadi sikereire hivatkozva a Bács megyei
Topolya kamarai uradalom donatio mixta formában történő megszerzésére irányult. (Az irat másolatban
fennmaradt Kray családi iratai között (MOL P 643. 5. f.).
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mának átadását, 100 ezer forint elengedése mellett.612 A táborszernagy március 2-i, Bécsben
kelt levelében kérte Franz Saurau grófot, a pénzügyekért felelős minisztert, hogy mivel sürgősen el kell utaznia a rajnai hadsereghez, a vételár rendezése részletekben, hároméves futamidővel történjen. Más különben Kraynak nem áll módjában a fennmaradó 86 176 forintot szokás
szerint az adományozási oklevél átvételekor kifizetni, így még az is előfordulhat, hogy elesik
ettől az uralkodói kegytől – érvelt Kray a miniszternek. 613 Április 8-án Ignaz von Degelmann
báró, Thugut egyik bizalmasa válaszolt Kraynak. Degelmann pontosította levelében a részleteket. Kray a birtokot férfiágon továbbörökítheti, viszont ha leányág kerülne sorra, különféle
egyéb költségek megfizetésével az örökösöknek újra meg kell fizetni a birtok árát. Az uradalmat Kray iure patronatus jogával együtt kapta. A kamara belegyezett a táborszernagy kérésébe
a hároméves futamidejű törlesztést illetően, azonban ötszázalékos kamatot kötött ki. Az Udvari
Kancellária mindeközben már átküldte a magyar kamarának az uralkodói döntést, hogy Kray
beiktatása a birtokába megtörténjen.614
Kray szerencséjére akadt egy jó barát a közelben, egy Bács megyei birtokos, egykori alezredese, Keglevich Károly gróf személyében, aki távollétében az uradalom birtokbavételével kapcsolatos számtalan adminisztratív és anyagi természetű ügyet rendezni tudta, mint Kray teljhatalmú megbízottja.
A birtokadomány következtében a táborszernagynak jogában állt a „topolyai” predicatum
kérvényezése is az uralkodótól, melyre Kray azonnal sort is kerített. Az uralkodó 1800. április 5-én kelt döntése értelmében a „krajovai” előnév mellé immáron a „topolyai” is dukált báró
Kray Pál számára.615
Keglevich gróf március 26-án audiencián járt az uralkodónál, hogy a birtok átadásának határidejéről érdeklődjön, mire Ferenc közölte a gróffal, hogy „írja meg barátjának, hogy én ebben
az ügyben azért nem sietek, mivel azt tervezem, hogy az ellenség felett aratott első győzelem
hírére a 86 000 forintot is elengedem”.
Idézett levelében a táborszernagy a topolyai birtok616 fekvését ismertette testvérével. Ezt
a helyet mindenki dicséri – jelentette ki. Lakói katolikus magyarok, továbbá a falu alig három
órányira fekszik az új Duna-Tisza csatornától. Nagyon sajnálja, – tette hozzá – hogy távolléte
miatt az ügyek intézését idegenekre kell bíznia, szerencse, hogy Keglevich gróf mindenben segítségére van, akinek 12 ezer forintnyi készpénzt hagyott hátra, hogy Pesten és Bécsben minden olajozottan működjön.617
Július 25-i levelében a bajorországi hadszíntérről már a topolyai birtokügyről is borúsabb
hangulatban számolt be a Kray. „Ez az akvizíció csak egy nagy terhet jelent öreg napjaimra és
fiamnak sem biztosít méltó örökséget, hiába emészt fel óriási költségeket. Kár, hogy ezen a birtokon számomra egyetlen rossz viskó sincsen, pedig ott legalább egyébként 500 ház van. Most
azt kérvényezem, hogy egy kis kúriát és magtárat építethessek, hogy legalább valamilyen sze612 Az Udvari Kamara 1800. február 18-án terjesztette fel az Államtanácshoz Kray kérvényét a topolyai birtokra vonatkozóan. Az uralkodói döntés így szólt: „A 186 176 [forintra] becsült topolyai uradalmat akaratom
szerint per donationem mixtam a szokásos módon Kray táborszernagynak adományozom.” (HHStA KA StR
Protocolla 1800-529.) Az uralkodó február 28-i, bécsi keltezéssel kéziratban tájékoztatta Kray táborszernagyot erről a döntésről. (másolatát lásd MOL P 643, 5. f.)
613 Uo.
614 MOL P 643, 4 f.
615 A Magyar Kancellária felterjesztése az Államtanácsnak a Kray báró, táborszernagy birtokadományát illetően. (HHStA KA StR Protocolla 1800-684.)
616 A birtok Kray jegyzetei szerint 312 teljes jobbágytelket (Sessio, melynek nagysága megyénként eltérő módon
változott 16-24, de akár 38-40 holdra is rúghatott) és 1400 hold allodiális földet foglalt magába. (MOL P 643)
617 Just, 270-271
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rény szállásom legyen”. Ebben a levélben tájékoztatta arról is testvérét, hogy a birtokba való hivatalos beiktatása július 30-án fog történni, Keglevich gróf jelenlétében.618
Az 1800. augusztus 26-án kelt uralkodói kézirat Kray számára azt írta elő, hogy a hadseregtől Bécs érintése nélkül egyenesen magyarországi birtokára távozzon és a további rendelkezésig
ott is maradjon. Az uralkodói kegyből adományozott birtok így egy csapásra a száműzetés helyévé vált a táborszernagy számára. Kray szeptember 25-én, Pestről levelet intézett egyenesen a
kancellárhoz, mivel egy szeptember 20-i haditanács-elnöki leírat (ún. Presidial Schreiben) a megaláztatásokat betetőzve, megtiltotta további tartózkodását itt, ahol a táborszernagy időlegesen
meghúzhatta volna magát és biztonságba helyezhette volna értékeit. Kray ebben a levelében
arra kérte Thugutot, hogy járjon közbe az uralkodónál, hogy legalább a következő év elejéig járuljon hozzá pesti tartózkodásához, amíg egy kis lakóház el nem készül számára Topolyán.619 A
táborszernagy a jelek szerint nem kapott engedélyt a további tartózkodásra Pesten, ezért kénytelen volt azonnal továbbutazni Topolyára. Itt időlegesen a paplakban kapott két szobát, de a
„száműzött” azonnal hozzálátott a Kray kúria felépítéséhez.620
A borús hangulatú levelek ellenére a topolyai uradalom megszerzése hatalmas lépést jelentett a társadalmi ranglétrán. A birtokszerzés révén a Kray bárók Bács megye vezető családjai
közé kerültek, de a korabeli viszonyok alapján nem túlzás azt állítani, hogy az ország elitjéhez
vagy legalábbis a bene possessionatusokhoz csatlakoztak. A topolyai birtokból húzott évi 8000
forintra becsült éves jövedelem nagyságát érzékelteti, hogy a korszakban mindössze 191 magyar mágnás és birtokos nemes jövedelme haladta meg az évi 3000 forintot.621
A táborszernagynak így végül sikerült leszármazottainak biztosítani a főnemeshez méltó
életet, ellentétben a korszak számos császári tábornokával és tisztjével, akik ugyan szolgálatukért megkapták a bárói címet, mégis nélkülözések között kellett tölteniük nyugdíjas éveiket.622

VIII. 3. Az ezredtulajdonosság
Egy sorgyalog- vagy lovasregiment tulajdonjogának (Regimentsinhaber vagy Propreitor) elnyerése mindenféle objektív követelményt nélkülözve az uralkodói kegy megnyilvánulásának
számított a császári-királyi hadseregben. Ennek az ősi intézménynek a gyökereit Miksa császár
1508. évi hadi artikulusaiban találjuk, majd ez a 16-17. század „katonai vállalkozóiban” élte
virágkorát. Magától értetődő módon a Habsburg-dinasztia férfitagjai már katonai karrierjük
elején birtokába jutottak egy-egy ezrednek, melyek házi ezredeknek (ún. Hausregiment) számítottak, de ezek gyakran csak formális tulajdonosságot jelentettek. Ezekhez az alakulatokhoz
általában másodtulajdonost is kineveztek e jogok közvetlen gyakorlására. Bár Lacy táborszernagy haditanácsi elnöksége (1768–1774) alatt született reformok némileg visszaszorították a tulajdonosok jogait és szorosabbra fűzték az ellenőrzést az ezredek felett, az ezredtulajdonosság
még mindig komoly presztízst jelentett és nem utolsósorban jelentős anyagi bevételt is magá618
619
620
621

Just, 272.
HHStA. Kriegsakten Karton Nr. 404. 1. f. Kray Pesten a rokon Bobics családnál kapott szállást.
Kray levele Sándornak, Baja, 1800. november 5. Just, 281.
A korszak számos, a nemesi felkelések miatt elrendelt összeírása révén a birtokosok vagyoni viszonyairól a
18. század végén meglehetősen pontos képpel rendelkezünk. Gergely, 90.
622 Az országos feltűnést keltő bőkezű topolyai birtokadomány esete, melynek indoklásában egyértelműen
a iuris armorum azaz a fegyverjog szerepelt, precedensként bekerült a Kelemen Imre jezsuita szerzetes és
jogász által a magyar polgárjog intézményeiről összeállított 1814-ben napvilágot látott összefoglalójába.
Kelemen, 101-102. Az információért köszönet illeti dr. Peres Zsuzsannát.
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val hozhatott a kedvezményezettnek.623 Bár az ezredtulajdonosok nagyrészt aktív szolgálatot
teljesítő tábornok voltak (azon belül is elsősorban az altábornagyi rangú vagy afeletti állománycsoportban lévők) 1793 májusában éppen Mack ezredes kapott tulajdonosi jogot egy vértesezred
felett – mely kivételes uralkodói kegy minden bizonnyal óriási bosszúságot és felháborodást
keltett Kray és sok tábornoktársa körében.
Amint ezt rangja és hadseregen belüli növekvő reputációja lehetővé tette, Kray is minden hivatalos és informális csatornát igénybe vett egy ezred tulajdonjogának megszerzésére.
1794. szeptember 10-én Maastrichtből kérelmezte a Haditanácson keresztül a császárnál egy
meg nem nevezett ezred éppen üresedésben lévő tulajdonjogát, beadványát azon válasz nélkül,
ugyanezen év október 11-én ad acta tették.624
Bár 1796. évi teljesítménye feljogosította volna erre, a neuwiedi kudarc és az azt követő meghurcolás illuzórikussá tett minden efféle aspirációt. Az itáliai sikerek viszont rögtön megváltoztatták Kray megítélését. 1799 májusában tehát még mielőtt egyáltalán megkapta volna ezredét,
Kray már arról panaszkodott, hogy protekciót kérők egész serege ostromolja őt. „Három ezreddel sem tudnám ezeket az igényeket kielégíteni” – írta Sándornak.625 1799. augusztus 8-án,
néhány nappal azután, hogy Mantova bevételének híre megérkezett Bécsbe, Ferenc császár kéziratában tájékoztatta akaratáról a Haditanács elnökét. „Kray báró, táborszernagyom számára, tekintettel Mantova elfoglalása miatti különleges érdemeire, jutalmul az egykori Esterházy
Antal-ezredet626 adományozom.”627 Kray erről az elismerésről augusztus 14-én a novi-i csata
előestéjén kapott értesítést. Az uralkodó különös kegye volt az is, hogy a táborszernagy számára egy magyar ezredet adományozott.
Az 1799. és 1800. évi szerepe, különösen a németországi főparancsnokság, nem hagyott
túlzottan sok időt Kraynak, hogy regimentje ügyeivel foglalkozzék. Az Alte Feldakten gyűjteményében fennmaradt egy levél melyben a táborszernagy valamikor 1800. májusában nyugtázza
Hillinger ezredes beszámolóját az ezred kiváló teljesítményéről az itáliai harctéren. Kray meghagyja az ezredesnek, hogy nyílt parancsban mondjon köszönetet a tiszteknek és legénységi állományúaknak egyaránt.
Kray még 1795 nyarán fektette le alapelveit erre vonatkozóan. „Ha kapok egy ezredet, nem
léptetek elő senkit, aki korábban nem volt őrmester, mivel azok az igazi tisztek, akik megfeleltek
a szolgálatra és a tiszti rangot (Offizierscharakter) megtanulták becsülni.”628 A fentebb idézett
levélben, melyet Hillinger ezredesnek írott, kiderült, hogy Kraynak, mint ezredtulajdonosnak
nem mindig állt módjában tartani magát ezekhez az elvekhez. Fejér vármegye ugyanis megkereste őt, hogy vegyen fel egy ifjú nemesembert, bizonyos Janovichot kadétként ezredéhez. A táborszernagy nem kívánt dönteni az ügyben, hanem kijelentette, hogy a jövőben a vezénylő ez623 Az ezredtulajdonos talán legfontosabb joga a tisztek kinevezése volt a kapitányi rangig, igaz ezen jogát a
Haditanács előzetes jóváhagyásával gyakorolhatta. 1801 után, amikor Károly főherceg rövid időre teljhatalmat kapott a hadsereg ügyeinek intézésre, a „nepotizmus fészkeként” tekintett az ezredtulajdonosságra, melyet a rangvásárlással együtt meg kívánt szüntetni, de végül éppen anyagi megfontolások miatt nem
nyúlt ezen tradicionális intézményekhez.
624 KA HKR Protocolla G 1794-1164.
625 Just, 258.
626 Az 1798-tól 34. hadrendi számot viselő magyar gyalogezredet vetési Kökényesdi László ezredes alapította
1733-ban a közelgő lengyel örökösödési háború miatt. Hadkiegészítési területéül 1781-től a dunántúli vármegyéket jelölték ki. Az alakulat parancsnoka 1799-től Johann Hillinger ezredes volt, miután Bydeskuti
Zsigmond ezredes halálosan megsebesült a cassanoi ütközetben. (Wrede, 1898. 360.) Kray Pál halála után
az ezredtulajdonosságot ismét egy magyar tábornok, Davidovich Pál táborszernagy kapta meg.
627 KA HKR Protocolla G 1799-7696.
628 Just, 176.
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redesnek jogában áll az „ilyenféle művelt fiatalembereket” minden további nélkül önköltséges,
exproprii kadétként felvenni az ezred soraiba. Ha mást nem is, de „jó altiszteket” nyerhetünk
általuk – tette hozzá Kray. Az ezredtulajdonosság azonban nemcsak presztízst és adott esetben
bevételt jelentett, hanem kiadást is. Kray ugyanebben a levelében tájékoztatta ezredesét, hogy
az ezredzenekar, a „banda” tarka egyenruhájára saját vagyonából 100 forintot küld. 629
Kray már topolyai „száműzetését” töltötte, amikor 1801 folyamán Bács vármegye kereste
meg abban az ügyben, hogy egy bizonyos Lányi Andrást vegye fel káplárként ezredébe. Az ifjú
rendelkezik már némi katonai tapasztalattal, mert korábban ugyanebben a rangban az inszurrekcióban szolgált. Kray válaszában tájékoztatta a vármegyét, hogy csak akkor áll módjában
felvenni a fiatal nemest, ha a megfelelő képességekkel rendelkezik és a család fedezni tudja a
költségeket. „A fiatalok általában azért akarnak katonának állni, hogy ne kelljen tanulniuk, miáltal saját maguknak okoznak kárt. Ezért tud Magyarország csak olyan csekély számú tanult és
képzett tisztet felmutatni, amiben nagyrészt a szülők hibásak.” – jelentette ki Kray.630
A táborszernagy levelezésében nincsen túlzottan sok nyoma annak, hogy ezredével sokat
foglalkozott volna utolsó éveiben. Idejét és figyelmét ekkor már sokkal jobban lekötötte a topolyai uradalom. A korszakban mondhatni magától értetődő módon azonban fia és örököse Kray
Ferenc hamarosan az ezredhez került. 1801 júniusában másodőrnagyként került az alakulathoz, ám 1802 márciusában már le is mondott rangjáról és kivált a hadseregből.631 Kray Ferenc
rövid karrierje atyja ezredében átvezet minket a karrier egy másik színterére, mely a táborszernagy számára talán a legfontosabb volt: családtagjai boldogulása.

VIII. 4. A Kray család a hadseregben
Nagyjából a 19. század derekától, a polgári attitűdök általánossá válásától kezdve az európai kultúrkörben visszatetszést keltő és elitélendő jelenséggé vált, ha valaki közeli és távoli rokonainak karrierjét hivatali hatalmával és befolyásával élve egyengeti. Ennek ellenére maga a
jelenség természetesen létezett és létezik napjainkban is, de mostanság furcsán festene, ha valaki saját kiváló érdemeire való hivatkozással gyermeke soron kívüli egyetemi felvételét vagy
előléptetését kérvényezné. A 18. század közepétől, Mária Terézia katonai reformjaitól kezdve a
Haditanácshoz vagy az uralkodóhoz címzett ilyen jellegű kérvények általánossá váltak. Az állam a császárné által hangoztatott, „az apai érdemeket a fiúkban jutalmazni”632 elvét a hadseregben is alkalmazta. Az érdemdús tisztek leszármazottjainak bejuttatása a bécsújhelyi katonai
akadémiára vagy a tiszti pálya megnyitása előttük császárkadétként, esetleg soron kívüli előléptetésük a jutalmazás bevett módja volt. E személyi politika következményeképp kialakultak
azok a tiszti dinasztiák, melyeknek fontos szerepe volt a birodalom hadseregének irányításában.633 Erre azért is szükség volt, mivel a birodalmi arisztokrácia az elvártnál kevéssé exponálta
magát a császári-királyi hadseregben.
Mint a hagyományosan családcentrikus jó cipszer – ellentétben az atyafiakkal gyakran
perben-haragban álló magyar nemesi családokkal – Kray gyakran küldött pénzt szűkölködő tá629
630
631
632
633

KA AFA 1800-5-400/1. Kelt Ulmban, dátum nélkül.
Just, 289.
Kreipner, 377.
A jelenségre lásd Olga Khavanova tanulmányát (Khavanova).
Talán nem túlzó és erőltetett történelmi párhuzam a „szochazások”, vagyis a Szocialista Hazáért Érdemrenddel
kitüntetettek gyermekei által élvezett kedvezményekkel való összehasonlítás. A Kádár-rendszer ezekkel a
kedvezményekkel szintén az elit újratermelését tűzte ki céljául.
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voli rokonoknak, de gyakran még szepességi földijeit is felkarolta. Erőfeszítéseinek fókuszában
azonban elsősorban három fia Antal, Ferenc és János karrierjének egyengetése volt.634
Utóbbiak jó neveltetéséről is igyekezett gondoskodni. János fia (akit leveleiben csak
Hanserlnek becézett) a kisszebeni piarista konviktusban végezte alapfokú tanulmányait.635,
míg két idősebb testvére a bécsújhelyi akadémia hallgatója lett.636 Atyjukkal ellentétben, aki a
gyakorlatban ezredénél tanulta meg a katonamesterség csínját-bínját a Kray fiúk formális katonai képzésben is részesülhettek az 1751-ben alapított akadémiában. Ebben az intézményben évről-évre 100 ösztöndíjas hely állt nyitva az Ausztriai Ház szolgálatában kitűnt tisztek gyermekei
számára, akik tanulmányaik befejezése után zászlósi vagy a legkiválóbbak hadnagyi kinevezést
kaptak valamelyik ezredbe. 637
Különös módon atyjuk véleménye szerint a piaristák szabadabb szelleme, az iskola meghittebb légköre jobb hatással volt Jánosra, mint a zajos és zsúfolt katonai akadémia két idősebb
testvérére. Kray öccsének írt leveleinek tanulsága szerint nem volt igazán megelégedve sem
Ferenc (Franzl) sem Antal (Tonerl) iskolai hozzáállásával és szorgalmával. Antal tiszti karrierjét,
bécsújhelyi tanulmányait megszakítva638 1782. október 14-én kezdte a 39. Preysach-ezredben
zászlósként.639 Atyja természetesen áthelyeztette őt is a 2. székely határőr gyalogezredbe 1784
folyamán, ahol rögtön hadnagy lett. Könnyelműsége és költekező életmódja kezdetben sok gondot okozott atyjának. Miután Kray ezredes elfoglalta új beosztását a 2. oláh határőrezredben
Antal támasz nélkül maradt alakulatánál. Amikor egy kisebb vétség miatt a profosz őrizetébe
került, egymás után három kétségbeesett segélykérő levelet írt atyjának, melyek azonban pedagógiai okból válasz nélkül maradtak. Az ifjú hadnagy azonban hamarosan megkomolyodott és
atyja őszinte döbbenetére bekapcsolódott az Erdély határvidékén éppen zajló térképezési munkálatokba. „Dicsérik szorgalmát és precizitását. Nagyon meg vagyok vele elégedve” – írta Kray
büszkén testvérének 1786 őszén. Az 1788-ban kirobbanó török háború elején a már főhadnagy
Kray Antal fontos beosztást kapott, mint csicséri és balázsfalvi Orosz József tábornok segédtisztje. A sokat ígérő karriert azonban keresztülhúzta a 23 éves fiatalember korai halála, mely
1789. október 14-én, Brassóban érte egy tífuszjárvány következtében.
János fiának neveltetése sok gondot okozott Kraynak. Bár a fiú jól érezte magát a piaristáknál, atyja biztosabbnak látta jövőjét, ha Bécsújhelyen a kadétiskolában vagy Bécsben a mérnökakadémián folytatja tanulmányait. Kray a józsefi feloszlatások közepette a piarista rend sorsát
sem érezte biztosítottnak. 1786 őszén az erdélyi főhadparancsnoksághoz fordult János felvétele
ügyében a bécsújhelyi akadémiára. Beadványához mellékelte a keresztlevelet és a szükséges orvosi igazolást is. Nagyszeben Bécsbe továbbította kérését, melyre azonban elutasító válasz érkezett a tizenegy éves fiú túlkorosságára való tekintettel.640 Kray már 1785 tavaszán levélben
634 Testvéröccse, Sándor, aki egyben barátja és bizalmasa volt viszont nem tartozott protezsáltjai közé. Reá
Kray egyenrangú félként tekintett, aki meg tudja egyedül is oldani boldogulását. Sándor valójában jóval szerényebb karriert futott be mint bátyja. Talán öccse katonai karrierjének legelején volt némi szerepe Pálnak,
mivel Kray Sándor 1760. május 7-én ex propriis kadétként a Preysach-ezredben kezdte meg a szolgálatot,
ahol a hadnagyi rangig vitte (KA MLST IR No. 39. Musterlisten, 1760. Karton Nr. 3479). 1769-ben a Magyar
Királyi Nemesi Testőrségben folytatta pályáját. 1773-ban főhadnagyként visszatért ezredéhez, ahonnan
1791-ben címzetes őrnagyként vonult nyugállományba.
635 Just, 19.
636 Antal 1776. március 28-án, Ferenc 1778. május 21-én kezdték meg tanulmányaikat a k. k. Theresianische
Militär-Akademie hallgatóiként.
637 Svoboda, 40–46.
638 Ez meglehetősen gyakori jelenség volt, a hallgatók nagyrésze ebben a korai időszakban még nem járta végig
az akadémia mind a kilenc évfolyamát.
639 Svoboda, 138.
640 KA HKR Protocolla G 1786-4581 Egy levelének tanúsága szerint Kray sem számított más válaszra.
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fordult Franz Kinsky grófhoz, az akadémia parancsnokához János fia felvétele ügyében. Ekkor
az éves tandíj mintegy 300 forintra rúgott, ám Kray szerint egy esetleges iskolaváltás hasonló
költségekkel járt volna.641 Levelére valószínűleg akkor nem érkezett kedvező válasz, egy évvel
később pedig Kray János már túlkorosnak minősült.
1787 decemberében a Haditanácshoz fordult a Bécsújhelyen tanulmányaival éppen végző Ferenc fia kinevezése ügyében az Orosz-gyalogezred642 egy betöltetlen zászlósi helyére vagy
esetleges alhadnagyi kinevezésére egy határőrezredhez. A Haditanács december 26-i válaszában kijelentette: „Az ezredek betöltetlen zászlósi és hadnagyi helyeinek adományozása kizárólag
Őfelsége legmagasabb rendelete alapján történhet, de fia kérvényezett előléptetetése ügyében a
beadó a Főhadparancsnoksághoz fordulhat.”643 Ez utóbbi hatóság válasza alighanem pozitív lehetett, mivel Kray Ferenc zászlós hamarosan szolgálatba léphetett az Orosz-gyalogezredben, vagyis
ő is megkezdhette katonai pályafutását.644 Ferencnek azonban nem volt sokáig maradása ezredénél: hamarosan még ugyanebben az éven az 1. oláh határőr regimentbe lépett át hadnagyként.
1789 nyarán a 14 éves János, akkor a bécsi mérnökakadémia hallgatója is kérlelte atyját,
hogy megkezdhesse a szolgálatot. Bár maga Kray is arra gyanakodott, hogy legkisebb fiának
nincs ínyére a tanulás, addigi kiváló előmenetele nem erről tanúskodott.645 1789. október 14-én
Kray mindenesetre kérvényezett egy zászlósi helyet János fiának. A Haditanács 1790. január
8-ai válaszában elutasította a kérést, arra hivatkozva, hogy az ifjú csak 14 éves és gyenge testalkatú, továbbá. mindössze négy láb és négy hüvelyk magas ezért a katonai szolgálatra még nem
alkalmas.646 Kray erőfeszítéseit azonban hamarosan siker koronázta és János fia 1790 nyarán
megkezdte szolgálatát zászlósként az 51. Splényi-gyalogezredben. Ugyanezen év szeptemberében a tieai táborban találkozott nyolc év után először atyja és fia, miután Kray János kétheti
szabadságot kapott Erdélyben állomásozó ezredétől.
A Kray-fiúk karrierjének döcögő szekerét is a francia háborúk lendíthették előre. 1793 tavaszán mind Ferenc az 1. oláh ezreddel, mind János a Splényiekkel kivonult a németalföldi frontra. Ugyanezen év nyarán mindkét fiú a rajnai seregekben szolgált. János fontos beosztást is kapott a mainzi ostromseregben, mint egykori ezredesének, Binder von Degenschild vezérőrnagy
segédtisztje. Valószínűleg ez a beosztás is segítette Kray Jánost abban, hogy 1793 novemberében
a Barcó-huszárezredhez főhadnagyi rangban helyezzék át. Ferenc ezalatt Wurmser seregében
szolgált. Utóbbi komoly fejtörést okozott atyjának, amikor valamikor 1794. év elején bejelentette, hogy össze kíván házasodni egy emigráns (és ezért koldusszegény) elzászi lánnyal, bizonyos
Barbara von Gessellel647 és egyúttal kilépni a hadseregből. Kvietálását gyenge egészségi állapotára hivatkozva kívánta megtenni. Kray Ferenc, aki tudatában volt annak, hogy házassági és
kvietálási tervei atyja ellenállásába fognak ütközni, azt is felajánlotta, hogy 3000 forint ellenében lemond minden követeléséről egészen Kray Pál haláláig. Kray tábornok mindent megtett,
hogy megakadályozza fia kilépését, mivel úgy vélte, hogy ő katonai képzettségével nem tud
majd boldogulni a civil életben. Azonnal írt zászlóaljparancsnokának, hogy tartsa vissza fia le641 Just, 24.
642 Orosz József báró, altábornagy 31. magyar gyalogezrede, mely ekkor Nagyszebenben állomásozott. Kray
Ferenc kinevezésénél tetten érhetjük a kapcsolatrendszer működését ugyanis ekkortájt az ezred parancsnoka Johann Poppini ezredes volt, Kray régi bajtársa a Preysach-regimentben.
643 KA HKR Protocolla G 1787-5152
644 Kraynak őt is egy kisebb leckében kellett részesítenie, amikor halára hajszolt egy kincstári lovat. Hagyta
kétségek közt őrlődni fiát, hogy meg fogja-e téríteni a kárt, hogy „megtanulja a pénz értékét”. (Just, 58.)
645 Just, 62.
646 KA HKR Protocolla G 1790-07.
647 Atyja, Joseph Gessel (más névalakban Getzel) a forradalom előtt az elzászi Weißenburg intendánsa volt. (KA
HKR Protocolla G 1796-2647)
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mondólevelét, de a Wurmser hadsereg összes tábornokát megkereste ez ügyben, hogy beszéljenek fia lelkére. Miután látta, hogy mindez hasztalan, Ferencet örökségéből való kitagadással fenyegette, ha ő „az uralkodó és az állam szolgálatát éppen ezekben a mostani veszélyes időkben
elhagyja, és akaratom ellenére megnősül.” – írta öccsének Kray.648 Az uralkodó és az állam érdekének sérülésénél azonban valószínűleg sokkal jobban foglalkoztatta a tábornokot fiának sorsa,
aki sejtése szerint a bibliai tékozló fiúhoz hasonlóan majd disznópásztorként lesz kénytelen tengetni napjait. 1794 tavaszára azonban Kray némileg megenyhült, mivel Ferenc menyasszonyának családja késznek mutatkozott a 3000 forintra rúgó házassági kaució előteremtésére, így fia
tovább szolgálhatott.649 Kray ekkor már csak arra kérte őt, hogy várjon a házassággal a hadjárat
végéig, Ferenc azonban hajthatatlan volt és 1794 nyarán egybekelt menyasszonyával. Ekkor a
tábornok úgy döntött, hogy inkább tovább egyengeti fia karrierjét, akinek immáron egy családról is gondoskodnia kellett. 1794 nyarán Kray tábornok azért folyamodott a Haditanácson
keresztül az uralkodóhoz, hogy Ferenc, aki ekkor főhadnagyként még mindig az 1. oláh határőrezredben szolgált, kapjon egy századot valamelyik szabadcsapatban vagy az egyik vadászalakulatnál, melyeket nagy számban állítottak fel akkortájt.650 Kray szerint Coburg herceg közbenjárására Ferenc 1794 júliusában megkapta századosi kinevezését a Mahony-vadászcsapatba.
1795 folyamán a Bonntól Düsseldorfig terjedő előőrsi vonalban Ferenc atyja hadosztályában
szolgált.651 Ferenccel ellentétben Jánossal, aki gyenge gyermekből mindeközben erős férfivé,
igazi „snájdig huszártisztté” vált, Kray meg volt elégedve. Igaz, ő is „Franzlhoz hasonlóan egyre
csak atyja erszényében turkál” – panaszkodott mindkét gyermekére Kray652. A Barcó-huszárok
cifra uniformisa azonban veszélyeket is rejtett magában. A tábornok bosszankodott azon, hogy
János mindenáron a huszároknál akar szolgálni, ott viszont Kray ismerősök és összeköttetés
nélkül nehezen tudott segíteni az előrejutásban.653 Jánosnak megpróbált egy kapitányi helyet
szerezni a Császár-huszároknál, az ezred másodtulajdonosa, Almásy Ignác lovassági tábornok
azonban valamelyik fiának nézte ki a helyet, így nem járt sikerrel.654 Egy törzstiszt ismerőse
ráadásul azzal ijesztgette Krayt, hogy János megismert Mainzban egy helyi lányt, akivel házassági tervei vannak.655 1795 novemberében Kray János főhadnagy bebizonyította, hogy atyai
segítség nélkül is boldogul. Egy Jourdan ellen vívott ütközetben merészen betört az ellenséges
gyalogság és lovasság soraiba, nagy veszteséget okozva a franciáknak. Ezért ezredénél soron
kívül kapitánnyá nevezték ki. „Bátor tettei okán, melyhez az atyja érdemei is járulnak” – állt
Kray szerint a haditanácsi rendelet indoklásában. A tábornoknak óriási büszkeséget okozott
János kiváló teljesítménye. „Minden elöljárója és beosztottja kedveli és tiszteli.” – tette hozzá.656
648 Vendegies au Bois, 1794. január 24. (Just, 145.)
649 A kaució kifizetése végül még is csak Kray tábornokra maradt. Ferenc 1000 forintot vett fel sógorától, amit
rögtön elköltött otthonuk berendezésére. A fennmaradó részt az após tartotta meg magának, mivel emigránsként másként nem látta biztosítottnak jövőjét. (Just, 170.) 1796. júliusában Kray Ferenc főhadnagy megküldte a Haditanács „B” (Határőrvidékkel foglalkozó) ügyosztályának atyja, Kray Pál altábornagy 3000 forintos kötelezettségvállalását az Udvari Kamara felé. (KA HKR Protocolla B 1796-2647) Kray viszont ezt az
összeget négy százalékos kamat és 15 forintos havi pótdíj felszámításával volt csak hajlandó fiának kölcsönözni. Ezzel kapcsolatban megjegyezte Sándornak: „Drága Testvérem! Nekünk semmink sem volt és mégis sokra vittük. Gyermekeink meg minden jótéteményünk ellenére éhen akarnak halni és panaszkodnak,
hogy nem tudnak megélni.” (Just, 190.)
650 KA HKR Protocolla G 1794-2868
651 Just, 158.
652 Uo. 162.
653 Uo. 167.
654 Uo. 172.
655 Uo. 179.
656 Uo. 181.
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Ferenccel már kevéssé volt elégedett, akit úgy jellemzett, hogy jobban érdekli a kedélyes
családi élet, mint a katonáskodás. 1794 októberében a tábornok személyesen is megismerte menyét. „Közepes magasságú, csendes és szerény természetű, jól beszél németül és franciául” – jellemezte öccsének Ferenc választottját.657 Később elégedetten konstatálta, hogy menye jó anya és
feleség, és hogy a fiatalasszonyt nem érdeklik különösképpen a világi hívságok, ruhák, ékszerek, szórakozás.658 1795 márciusában gyermek is született a házasságból, a Pál névre keresztelt
csecsemő azonban csak néhány hónapot élt. „Néhány hete megszűntem nagyapa lenni” – írta
szomorúan testvérének Kray a Rajna menti Treburból 1795. július 14-én.659
A legnagyobb csapás azonban még hátravolt. 1796. február elsején a Sieg melletti ranzeni
táborban tífuszos lázrohamban660 elhunyt a 20 életévében járó Kray János kapitány. Hasonló
sors jutott számára is osztályrészül, mint néhány évvel korábban Antal testvérének. Hiába hívták hozzá a legjobb orvosokat a magas láz kíméletlenül végzett vele. Atyja korábban sem rejtette véka alá azt a véleményét, hogy őt tartja a legjobb fiának, akinek elvesztése a legmélyebb
kétségbeesésbe taszította a tábornokot. Krayt annyira megviselte a csapás, hogy azonnal beadta nyugdíjazási kérelmét, végül azonban elöljárói rábeszélésre vállalta a további szolgálatot.
János fia halála azonban soha be nem gyógyuló sebet jelentett számára, mely fájdalom sokszor
felbukkan későbbi leveleiben. Néhány hónappal később, miután a Sieg vidékét visszafoglalták
a franciáktól, Ferenccel együtt meglátogatta János sírját. Egyetlen életben lévő fia sírásban tört
ki, ám Kray nem engedélyezte magának a gyengeséget, nehogy megismétlődjön az a lelki és testi összeomlása, amit rögtön a halálhír után átélt.661
Az egyetlen örökös, Kray Ferenc százados további katonai pályáját meghatározta atyja aggodalma egyetlen fia iránt, igaz ő maga sem vágyott különösebb harctéri dicsőségre. Kray miután sikeresen megakadályozta, hogy a Wurmser-féle sereggel Itáliába vezényeljék, 1796 tavaszán Ferencet hírvivőként, segédtisztként alkalmazta maga mellett.662 Ferencet és családját, ahol
mindeközben egy Franciska nevű kislány született, a hadjárat további részében Csehországba
küldte, ahol az altábornagy poggyászára kellett vigyáznia. „Nehezen tudom elképzelni, hogy
halálom után katona maradjon, ugyanis ez nem az ő hivatása.”663 – jegyezte meg róla egyik
Sándornak írt levelében 1796 nyarán. Következő év januárjában ismét viharfelhők gyülekeztek
Kray Ferenc feje fölött, aki ekkor felesége családjánál a badeni Bruchsalban töltötte kéthónapos
szabadságát. Az itáliai hadihelyzet romlásával ismét alakulatához akarták vezényelni és atyjának újfent szüksége volt minden befolyására, hogy egyetlen fiát nehogy elszakítsák tőle. Kray
1797 januárjában közölte Sándorral, hogy reményei szerint Ferencet át tudja helyeztetni egy magyar gyalogezredhez. Erre hamarosan sor is került és 1797 folyamán Kray Ferenc százados az
akkor Ferdinánd főherceg tulajdonában lévő 2. magyar gyalogezrednél lépett szolgálatba. A regiment parancsnoka, Candiani ezredes és fia egyaránt azt javasolták, hogy Ferenc Pozsonyban,
657
658
659
660

Uo. 181.
Uo. 171.
Uo. 177.
A korban Faulfiebernek nevezett betegséget általában a tífusszal azonosítják, mely elsősorban télen és koratavasszal szedi áldozatait a legyengült szervezetű, rossz higiéniás körülmények között összezsúfolva élő
emberek között.
661 Just, 196.
662 Alighanem alakulata a Mahony vadászcsapat panaszkodott a hadvezetetésnél egyik századosa tartós távolléte
miatt. Károly főherceg 1796 októberében tájékoztatta a haditanácsot, hogy „méltányosnak látja” ha Kray mellett
megmaradhatna segédtisztként fia, de ehhez át kéne helyezni egy másik, lehetőleg határőr-ezredhez. Válaszában
a Haditanács közölte, hogy Kray Ferencet inkább a hamarosan felállítandó új magyar gyalogezredekben kérjen
alkalmazást, mivel ezeknél számos tiszti beosztás fog megnyílni. KA HKR Protocolla G 1797-449.
663 Just, 196.
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az ezred toborzóközpontjában lépjen szolgálatba. Ebbe a kényelmes és veszélytelen beosztásba
Kray beleegyezett. „Ha sikerülne egy birtokot szereznem, akkor letelepíteném oda és családapaként, birtokom felügyelőjeként alkalmaznám” – írta Ferencről 1798. április 7-én Sándornak.664
Kray mint ideiglenes főparancsnok 1799. március 18-i a Haditanács elnökének címzett beadványában kérte, hogy fiát, Kray századost osszák be a padovai szárnysegédként főhadiszállásra. A kérelemről végül Tige felterjesztésére maga az uralkodó döntött. Mivel Kray Pál altábornagy vállalta a további szolgálatot és visszavonta nyugdíjazási kérelmét, Kray Ferenc századost
őrnagyi rangban helyezte a kért beosztásba.665 Atyjának hála Kray Ferenc tehát alig 12 év szolgálat után, melynek egy tekintélyes részét ráadásul alakulatától távol töltötte, harmincévesen
a törzstiszti karba emelkedett. Kray Pál 43 évesen, 24 év szolgálat után kiemelkedő katonai
teljesítménnyel érte el ugyanezt a rendfokozatot. Ha a katonai pálya iránt jóval nagyobb affinitást mutató fiainak Antalnak és Jánosnak a sors ad még néhány évtizedet, alighanem a Gyulai,
Hadik és Vécsey családokhoz hasonló magyar „tábornoki dinasztia” vált volna a Kray bárókból.
Kray Ferenc, miután Mantova bevételének hírét megvitte Bécsbe, hónapokig a császárosban maradt. Atyja már abban reménykedett, hogy valami nagy előléptetetés vagy egyéb jutalom
hírével küldik vissza hozzá, azonban 1799 novemberében Ferenc üres kézzel érkezett vissza
hozzá Itáliába.666
A németországi hadjárat idején Ferenc atyja segédtisztjeként szolgált egészen Kray Pál táborszernagy augusztusi leváltásig. Ezután uralkodói kegyként vele tarthatott Magyarországra. A
topolyai birtok szemrevételezése még tovább apasztotta Kray Ferenc kedvét a katonáskodáshoz.
Az is felmerült, hogy kvietálása után Ferenc költözik be a birtokra és vezényli le az építkezést,
míg atyja Pozsonyban tölti nyugdíjas éveit. Kray számára azonban ez sem volt megnyugtató
megoldás, mivel magyar és latin nyelvtudás nélkül nem látta biztosítottnak fia jövőjét Topolyán
sem, ahol szerinte senki sem értett németül.667 Ferenc 1801 márciusában audiencián járt Károly
főhercegnél, mivel több szárnysegéd előléptetetésére is sor került a közelmúltban, így esélyét látta alezredesi kinevezésének is. A főherceg szívélyesen fogadta az őrnagyot, ám Kray úgy vélte,
hogy fia gyors előléptetetésére vajmi kevés az esély. Végül Ferenc időlegesen mégis csak folytatta
szolgálatát ezúttal atyja ezredében, ahol az ezredtörténet szerint 1801 júniusában lépett szolgálatba másodőrnagyként.668 Kray rögtön egy hathónapos szabadságot kívánt neki kieszközölni,
de a Haditanács ebbe nem egyezett bele.669 Némi huzavona után ugyanezen év decemberében
végül beletörődött abba, hogy fia feltételek nélkül kilépjen a szolgálatból. 1802. január elsején
Kray Ferenc őrnagy hivatalosan leköszönt rangjáról, kiállította az ilyenkor szükséges reverzálist670 és e módon befejezte katonai pályafutását és további életét a topolyai birtoknak szentelte.
A közvetlen leszármazottakon kívül Kraynak gondja volt a távolabbi családtagok katonai
pályájának egyengetésére is. Katalin nővérének fia Mazur Zsigmond valamikor 1793-ban lépett
be a hadseregbe, majd a Huff-gyalogezredben kapott alhadnagyi rangot, valószínűleg nagy-
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Uo, 229.
KA HKR Protocolla G 1799-449.
Just, 264.
Uo. 284.
Kreipner, 377.
Just, 289-290.
A reverzálisban báró Kray Ferenc arra kötelezte magát, hogy a továbbiakban az Ausztriai Ház és szövetségesesei ellen háborúban nem teljesít szolgálatot, illetve mindennemű nyugdíj- vagy egyéb igényéről lemond. E
dokumentumok másolatát lásd MOL P 643 10 f.
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bátyja hatható támogatásával.671 Tekintettel nyomorúságos anyagi helyzetére, Kray 1793 szeptemberében 12 dukátot küldött neki, és egy támogató levelet írt ezredesének. Mazur hadnagy
1799 őszéig szolgált a 8. gyalogezredben, majd nagybátyja századosi rangban áthelyeztette ezredéhez. „Úgy rendelkeztem, – írta Sándornak – hogy Mazur százados Székesfehérvárról egy
újonctranszport élén vonuljon a hadsereghez. Emlékeztesd, hogy ne feledkezzen meg szülei támogatásáról, mivel ez a fő oka az ő előléptetésének…”
1799. december 26-án a Mincio vonalán indított francia offenzíva ezrede súlyos veszteségeket szenvedett és egy teljes zászlóalja hadifogságba került. Számos tiszttársával együtt Mazur
Zsigmond sem kerülte el ezt a sorsot, és egészen a békekötésig francia fogságban tartózkodott.
Mazur százados nagybátyja és patrónusa halála után is folytatta a szolgálatot a harmincnégyeseknél. 1809-ben őrnaggyá és zászlóaljparancsnokká lépett elő, majd 1812-ben elesett az oroszok ellen vívott a Bug menti Tryszyn mellett október 8-án vívott ütközetben.672
Kray felesége rokonai ügyében is igyekezett segíteni. Unokaöccse, a fiatal Ivan Bobics673
neustadti kadét számára 1796 augusztusában kért zászlósi helyet a Gyulai Sámuel-féle gyalogezredben. A Haditanács válaszában tájékoztatta Kray altábornagyot, az akadémiát és a Gyulaiezred parancsnokságát, hogy Bobics kadétot szeptember elsejétől kinevezik a kadétok részére
nyitva álló zászlósi helyre nevezett ezrednél.
Kray másik protezsáltja másik unokaöccse, egy bizonyos Fischer nevű őrmester volt, aki
az Alvinczy-ezredben őrmesterként szolgált. Számára Kray 1798 októberében egy zászlósi vagy
hadnagyi helyet kérelmezett a császárnál. Az uralkodó nem kívánt dönteni az ügyben, így az
egy szinttel lejjebb került, de a végső döntést nem ismeretes.674 A protezsáltak természetesen
nem mindig váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. Talán ez a bizonyos Fischer hozta Krayt
egy meglehetősen kényelmetlen helyzetbe, melyről ő 1801 januárjában számolt be Sándornak.
Egy bizonyos ifjú F. utászkari főhadnagy675, akit még Kray juttatott alhadnagyi ranghoz alakulatánál 1800 folyamán, nem tudott elszámolni a rá bízott mintegy 660 forinttal. A főhadnagy
egy könyörgő levelet írt Kraynak, hogy amennyiben a táborszernagy nem fizeti ki helyette a
hiányzó összeget, eljárás indul ellene. Levelét a zászlóaljparancsnoka is láttamozta, ezért Kray
neki címezte válaszlevelét, melyben érdekes vagy inkább meghökkentően őszinte kijelentést
tett, amennyiben ő csak akkor ismeri el rokonait, ha jól viselik magukat és számára dicsőséget
szereznek, ellenben „léhaságuk” következményeit nem hajlandó viselni, ezért rá ne is számítsanak ebben az ügyben.676

671 Kray már 1786-ban tervezte, hogy Mazur Zsigmondot felvéteti akkori ezredébe, „kadétként vagy ha a szükséges magasságot nem éri el, furirként” vagyis kb. írnok-számvevőként. (Just, 42.) Később felmerült alkalmazása bányavidéki hivatalnokként is, mivel kezdetben Kray úgy találta, hogy a fiú „túl élettelen, álmos és
ráadásul csúnya” (Just, 45)
672 Kreipner, 453.
673 A haditanácsi beadványban a szerb névváltozat szerepel. KA HKR Protocolla G 1796-8756 Ivan Bobich vagy
Bobich János nevű kadét viszont nem szerepel a Wiener Neustadt-i akadémia hallgatóinak listáján, melyet
Johann Svoboda közöl. (Svoboda)
674 KA HKR Protocolla G 1798-10870.
675 Nem tudni, hogy vagy Kray volt ennyire tapintatos, hogy nem írta ki az illető nevét, esetleg a levelezés közreadója látta jobbnak nem feltüntetni.
676 Just, 283.
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Az életének 66. évében immáron végleg nyugalmazott Kray táborszernagy a nyári hónapokat topolyai birtokán, az őszt és a telet Pesten és Pozsonyban töltötte. Idejét és energiáját főleg
a család, elsősorban Ferenc fia ügyeinek intézése kötötte le, illetve a topolyai uradalom fejlesztése és a kúria felépítése kötötte le.677 Ez utóbbihoz már 1800 őszén hozzálátott. Szándékai szerint az épület egyemeletes, 12 szobás épület lett volna, melyet mindössze egy év alat fel kívánt
huzatni. 1800 novemberéreben már aról tájékoztatta Sándort, hogy a falak már egy ölnyire
kimelkednek az alapból.
A telet a táborszernagy egyelőre még Baján a Grassalkovich-kastélyban bérelt szobában töltötte, majd februárban kénytelen volt Pestre utazni, ahol a sógorságnál, a Bobich család házában szállt meg. A „száműzött” azért volt kénytelen „megszökni” számüzetésének helyéről, mert
megbízottja, ingóságainak kezelője, az ifjabb Bobich hirtelen meghalt. Ez nehéz helyzetbe hozta
Krayt, de végül akadt egy rokon, aki biztonságba helyezte a táborszernagy ingóságait. A táborszernagy mindenesetre február 12-én kelt levelében tájékoztatta a Haditanácsot pesti utazásáról és néhány napos ott tartózkodásáról.678 Mindeközben Károly főherceg, szót emelt az uralkodónál Kray érdekében, hogy a nyugalmazott táborszernagy tetszése szerint tarózkodhasson
Pesten és Budán. 1801. március elsejei levelében a hadsereg felett immáron teljhatalmat gyakorló Károly főherceg maga tájékoztatta a táborszernagyot visszanyert szabadságáról, a megalázó
topolyai számüzetés végéről. Kray szerint mindezt külön beadvány nélkül érte el vagyis „talán
most elismerték az irántam tanúsított igazságtalan bánásmódot.”679
1801 nyarán Kray minden energiáját lekötötte a birtok berendezése és az építkezés. A kamara felé fennálló tartozása miatt sürgető kényszert jelentett az uradalom bevételeinek növelése. Tervbe vette egy magtár felépítését is.
„[Topolya] legnagyobb ékessége a Kray báró család kastélya volt, körülvéve nagyobbszerű
árnyas kerttől. Homlokzata az országútra néz, a kastély francia roccoco ízlésben díszlik, előtte
nagy udvar terül el, melynek oldalain a gazdasági épületek voltak, hátulja pedig gyönyörű angolkertre nyílt, amely a legnagyobb gonddal ápolva, párját ritkította.” – írta a kastélyról Grosschmid
Gábor, az „utolsó Kray báró”, a táborszernagy János nevű unokájának életrajzírója.680
Mint magyar mágnás 1802 tavaszán fiával együtt meghívót kapott a pozsonyi országgyűlésre. Ennek eleget téve május 4-én érkezett meg Pozsonyba. Krayra nagy hatást tett az országgyűlés megnyitása. „A császár bevonulása csodálatos és ünnepélyes volt” – írta Sándornak.
Másnap audiencián fogadta az uralkodó, mely nyilvánvalóan egy formális esemény volt az országgyűlés alkalmából, viszont a kínos témát Kray szerint maga az uralkodó hozta szóba, aki
talán Hohenlinden után visszasírta azt a tábornokot, aki legalább megőrizte hadseregét. „Miért
fordított gondot arra, hogy az országgyűlésen megjelenjen? – kérdezte tőle Ferenc, majd így
folytatta – Meg vagyok arról győződve, hogy Ön ebben az egészben ártatlan. Sőt tudom, hogy
semmilyen visszavonulásban nem vétkes, és minden parancsa helyénvaló volt, továbbá nem
volt része a későbbi szerencsétlenségekben.”681
677 Krayban felmerült az a lehetőség is, hogy ő maga Pozsonyban telepedjen le, fiára bizza a topolyai birtok
ügyeit és évente csak egy ízben látogasson le oda.
678 KA HKR Protocolla G 1800-1479.
679 Just, 285.
680 Grosschmid, 8.
681 Just, 294.
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Ezután a sovány elégtétel után Kray találkozott Károly főherceggel, majd néhány nappal később az új kancellárral, Cobenzl gróffal is. Utóbbi kijelentette, hogy amikor 1799-ben
Szentpéterváron volt nagykövet, a táborszernagy győzelmeinek híre számára is dicsőséget hozott. Kray kevéssé kívánt részt venni az országgyűlés munkájában: tervei szerint az udvar távozása után ő is el kívánta hagyni Pozsonyt, melyre július 9-én került sor. Kray nem bánta meg
döntését: „Úgy tűnik, hogy az országgyűlést felzaklatták a kemény újonckövetelések. Örülök,
hogy emelt fővel távozhattam onnan.” – írta július 21-én Pestről Sándornak.682
A tábornok az 1802. év második felét felváltva Pesten illetve Topolyán töltötte. Novemberre
elkészült a kúria is, fiai családjával együtt beköltözött a birtokra. 1803 januárjában Károly főherceg másolatot kért Kray hadinaplójáról és az egyéb iratokról, melyek a táborszernagynál maradtak. Ezek lemásolására egy tisztet is kijelöltek.
1803 augusztusától kezdve Kray Pesten maradt, mivel egészségi állapota már nem engedte
az utazást. Öccsének egyre ritkábban írt levelet és azok is egyre rövidebbek lettek. 1803. szeptember 15-én még jobbulásáról számolt be Sándornak, illetve vissza kívánt térni Topolyára.683
Ez azonban már nem következhetett be. 1804. január 19-én egy lázroham véget vetett életének.
Holttestét a Belvárosi Plébániatemplomban helyezték örök nyugalomra. Halálával a Krayok jelentős szerepvállalása is véget ért a hadseregeben.
Ferenc fia nem sokkal élte túl atyját. 1805. április 26-án lőfegyver-baleset következtében
hunyt el.684 Fia János, a táborszernagy unokája, báró Wenckheim Mária bárónőt vette feleségül.
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc alatt a gyenge jellemű Kray báró, aki Pál fia elvesztését sohasem tudta kiheverni, csak sodródott az eseményekkel. Fiúrörökös nélkül hunyt el 49.
életévében 1852. december 21-én. A topolyai birtokot végrendeletében Mária lányának férjére,
Zichy János grófra hagyta.685 A Kray Pál nagybátyjától, Jakabtól származó nemesi ágat, Kray
István (1887–1963) révén IV. Károly (1916–1918) 1918-ban báróságra emelte, szintén krajovai és
topolyai predikátummal.686
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Uo. 297.
Uo. 302.
Kray, 1888. 20.
Grosschmid, 58.
Karrierje során előbb fogalmazó, majd IV. Károly titkára lett az uralkodói kabinetirodán. Az első világháborúban báró Kray Pál tábornagy nevét viselő 67. közös gyalogezred tartalékos hadnagyaként vett részt. A
háború után Bethlen-párti országgyűlési képviselőnek választották, de legitimista meggyőződéséhez emigrációban bekövetkezett haláláig hű maradt. 1930–1932 között a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöki posztját is betöltötte. Visszaemlékezései az első világháború időszakának értékes forrása. (Kray, 1935)
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A katonai sikerek a világtörténelem minden időszakában kultuszt teremtettek a győztes
hadvezér személye körül. Nem volt ez másképp Kray Pál esetében sem, de személyét, hadvezéri tehetségét és sikereit dícsőítő ünnepségek nem a „hivatalos” álláspontot képviselték, mivel
az „Isten kegyelméből” regnáló Habsburg uralkodók ebben az időszakban még vajmi keveset
adtak a katonai hőskultusz ápolására, sőt inkább némi gyanakvással tekintettek a hadvezéri tehetségre. A közvélemény lelkesítése katonahősök példájának felmutatásával még nem volt
szempont. A Kray körül elsősorban a magyar korona területén virágzó kultusz tehát spontán
reakció volt azokra a sikerekre, melyekkel a tábornok hazájának dícsőséget szerzett.
Kray neve először a Horea-lázadás leverésével kapcsolatban került a figyelem középpontjába és biztosított számára nagyobb – erdélyi – ismertséget. A lázadóvezérek elfogásának híre
óriási megkönnyebbülést váltott ki a helyi magyar nemesség körében. Kray nevét az erdélyi
közvélemény összekapcsolta a mozgalom elfojtásával és a rend helyreállításával, így egyszerre
nagy népszerűségnek örvendett. „Gyulafehérváron a nemesség nyilvánosan, a tábornokok elé
helyezve engem az ország megmentőjének (Landeserreter) nevezett…” – írta büszkén Sándornak
Kray.687 Amikor átvonult csapataival Zalatnán, a város és a bányavidék tisztviselői és a helyi
nemesség zenei estet rendeztek az alezredes tiszteletére báró Gerliczi bányafelügyelő házában.
Egyszer csak az est folyamán egy ablak elé vezették. Megszólaltak a fanfárok és Kray szeme
elé feltárult a kertben egy majdnem hat méter magas „győzelmi piramis”, melyet tüzijátékkal
világítottak meg és babérkoszorúval díszítettek. A piramis tetején egy csillagot helyeztek el.
Lentebb a Vivat Kray felirat volt olvasható, mely alá vászonra a Kray családi címert festették.688
A nyilvános szereplésben járatlan alezredest már-már kínosan érintette ez az ünneplés és rivaldafény. „Óh, te szegény vakszerencse, hogyan tudtál ily vakon pont az én karjaimba szédülni.”
– zárta egy decemberi levelét Kray.689
Kray számára az 1799. évi itáliai hadjárat, a karrier csúcsa az áttörést jelentette. Bár neve addig sem volt ismeretlen az európai közvélemény690 számára, ő pusztán egy volt a számos osztrák
tábornok közül, ráadásul a neuwidi affér nem a legjobb színben tüntette fel személyét az újságolvasók előtt. Magnano és Mantova után azonban Krayt Károly főherceggel együtt emlegették
Bécsben, Budán, Pozsonyban, de Párizsban és Londonban is. A franciák Magnano után a tábornokot csak Le Terible général Kray-nak, és egyúttal a le fils chérri de victoire-nak nevezték.691
Szülővárosa, Késmárk is ünnepségeket rendezett híres szülöttje haditettének Mantova viszszafoglalásának örömére. 1799. szeptember elsején, a polgárőrség és a katonaság reggel hét órakor kivonult és díszszemlét tartott, majd több ízben is üdvlövéseket adtak le. Az evangélikus
687
688
689
690

Just, 19.
Genersich, 346.
Just, 19.
A brit korona hivatalos értesítője, a The London Gazette például nagy terjedelemben számolt be Kray
Marchiennes elleni 1793. október 30-i vállalkozásáról. http://www.london-gazette.co.uk/issues/13588/
pages/971 (letöltés ideje: 2012. július 10.) Érdekes színfoltja a „brit Kray-kultusznak” Frederick Herveynek,
Bristol earljének és Derry püspökének levele, aki Genersich közlése nyomán kijelentette, hogy a táborszernagy tiszteletére kastélya parkjában egy hatalmas obeliszket kíván felállítani, amin domborművön kívánja megörökíteni győzelmeit. (Zachar József ebből némileg túlzó következtetést vont le Kray angliai népszerűségére vonatkozóan, míg valójában az earl személyesen is érintett volt az eseményekben, mert az osztrákok szabadították ki a milánói citadellából,
ahol raboskodott.)
691 Kray Pál levele Sándornak, 1799. május 3. Just, 255.
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templomban tartott ünnepi szentmisén Kray későbbi életrajzírója Genersich tiszteletes méltatta
Kray érdemeit. Este a várost kivilágították és Mantova osztomát felidézendő, tűzijátékot tartottak. A városháza előtt kivilágított zöld lombokkal és lámpásokkal ékesített diadalkaput és
piramist emeltek, melyen elhelyezték a táborszernagy babérkoszorús portréját. A piramisra, a
templomokra, a városházára és Kray szülőházára a táborszernagyot dícsőítő verseket és feliratokat helyeztek el.692
Ekkor a franciáktól visszafoglalt itáliai városokban is nagy népszerűségnek örvendett.
Győzelmei színterein emlékoszlopokat állítottak tiszteletére. Az oszlopok ékes latinsággal, hexameterben beszélték el Kray győzelmeit Legnagónál, Veronánál és Magnanonál. Kézenfekvő
antik párhuzammal a táborszernagyot az új Mariusnak nevezték e feliratok, aki ismét legyőzte
a gallokat.693 A visszafoglalt itáliai városok polgársága ünnepelte a bevonuló osztrák és orosz
csapatokat, ez az ünneplés azonban sokkal inkább a népszerűtlen francia uralom elsöprésének
szólt, mintsem a Habsburg impériumnak. Ötven évvel később Velence és Lombardia a birodalom
legnyugtalanabb tartományai lettek, ahol Radetzkynek és Haynaunak kellett „rendet csinálnia.”
Az 1800 februárjában Pozsony városában tartózkodó táborszernagyot Balassa Ferenc gróf,
egykori kamaraelnök látta vendégül, akinek társaságában Kray a városi zeneakadémián meghallgatta a dicsőségére szerzett olasz mintájú dalművet, melynek szerzője egy Jekusek nevű muzsikus volt. A recitativóból és áriából álló mű nem fukarkodott Kray érdemeinek dicséretében. A
táborszernagy természetesen „Mars kegyeltje”, a „mantovai hős”, akinek babérjait Lotaringiai
Károly, Laudon és Eugén is megirigyelheti. Másnap Bucsánszky György a pozsonyi főgimnázium költészettanára szavalta el a jeles eseményre íródott latin nyelvű dicsőítő ódáját. 694 Hírneve
azonban nemcsak az elfeledett versfaragókat ihlette meg, hanem a korszak legjelentősebb magyar költőjét is. Csokonai Vitéz Mihály ekképp emlékezett meg Kray itáliai sikereiről az Igazság
diadalma című, 1799 nyarán írodott elbeszélő költeményében, mely a franciák felett aratott itáliai győzelmeket ünnepelte: „Most, most, Múzsám! ha van benned annyi erő,/Most ragadj trombitát; s légy ollyan vakmerő,/Hogy hérósi hangot adván gyenge szádnak,/Egy nagy magyar vitézt zengedezz hazádnak./Báró Krayt, - akit a megcsúfoltt békesség/Bosszúllójának szűlt a vitéz
Szepesség./Ki magyar hazánkból ment Olaszországra,/Olaszországból a halhatatlanságra./Aki
megmutatta, hogy hazánk határa/Nem jutott még ma is a hérók fogytára;/S hogy Mantua vára
nem megvehetetlen,/Mikor az ostromló megrettenthetetlen.”
A németországi kudarc, majd a napóleoni háborúk egészen 1815-ig tartó csatazaja új hősöket emelt a magasba. A refomkor nemzedéke elfeledte Kray nevét, melyet talán már csak szűkebb pátriájában tartottak számon. Az 1867-es kiegyezést követő nyugalmasabb időszakban az
Osztrák-Magyar Monarchiának több okból szüksége volt múltjának megörökítésére, a katonai
hőskultusz és a hagyományok ápolására. A bécsi Arsenal előterében felállított hadvezér-szobrok
között, melyek a 16. századtól örökítették meg a Habsburgok nevezetes katonáit, helyet kapott
a táborszernagy szobra is. 1888-tól a szepességi kiegészítésű 67. császári és királyi gyalogezred
„örök idökre” krajovai és topolyai báró Kray Pál táborszernagy nevét viselte.695 A táborszernagy szülőházán ugyanekkor a hadsereg máig látható emléktáblát helyeztetett el, melyet katonai pompával lepleztek le.
Kray egykori hírnevét hazánkban csak egyetlen emlékmű őrzi. A budapesti Belvárosi
Plébániatemplomban monumentális fekete márvány síremlék hirdeti annak az elfeledett férfinek
az emlékét, aki Mantova visszavételének idején alighanem a világ legismertebb magyarja volt.
692
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Biographie, 155–157. f.
Uo. 259.
Biographie, 160-161.
Ezt az alakulatot 1860-ban alapították. Az ezred hadkiegészítési központja Eperjesen volt. (Wrede, 1898.)
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Miután egy hosszú életpályát áttekintett, a biográfusnak két fő kérdésben illik állást foglalnia, vagy legalábbis valamiféle képet kialakítania. Az egyik az, hogy vizsgálódásának tárgya mennyire volt hatékony, ügyes, szerencsés vagy éppen ügyetlen és balszerencsés választott
szakmájában, a másik, hogy milyen ember volt. Ez utóbbi alatt elsősorban persze nem valamiféle sommás értékítéletet értek, hanem egyfajta jellemrajzot.
Ami az első kérdést illeti, Kray impozáns hadvezéri teljesítményt és karriert mondhat magáénak, mely Mantova visszafoglalásában csúcsosodott ki. Ha összehasonlítjuk a francia háborúk idején tevékenykedő többi császári hadvezérrel véleményem szerint teljesítménye csak
Károly főhercegével mérhető össze, aki azonban már egy teljesen más kategóriát képvisel, mint
Kray. A táborszernagy 1799-ben egyfajta „muszáj Herkulesként” kapta meg a főparancsnokságot Itáliában és hasonló körülmények között vette át a következő évben a németországi fronton. Kraytól ekkor képtelenség lett volna korszakos hadvezéri teljesítményt elvárni. Maga a
hadsereg vezetési struktúrája, felépítése és kiképzése már meglehetősen elavult volt és csak
korlátozott sikerek elérésére volt alkalmas. Csatát még nyerhettek vele a franciák ellen, háborút
már nem. A rendelkezésére álló eszközök – vagyis a hadsereg – korlátozott alkalmassága mellett véleményem szerint még két tényező dolgozott Kray ellen mind 1799-ben, mind 1800-ban.
Először is, ő, mint self made man egy viszonylag idős korban nézett szembe egy óriási feladattal.
Korszerű vezérkar, kommunikációs- és közlekedési eszközök híján egy 18. századi tábornoknak
óriási fizikai és pszichés megterhelést jelentett egy 40-60 ezres sereg irányítása. Bizonyos jelekből arra következtethetünk, hogy Kray már nem volt megfelelő egészségi és mentális állapotban ehhez. Hosszú évtizedek alatt kellett ugyanis végigjárnia a ranglétrát, ami egy főhercegnek
vagy más, magas származású arisztokratának csak néhány évébe telt volna. Kray ráadásul nem
volt a személyes kedvence sem az uralkodónak, sem más befolyásos politikusnak – igaz kénytelen-kelletlen végül elismerték érdemeit. Azt láthatjuk, hogy a császári-királyi hadseregben fényes karriert befutó alacsonyabb származású tisztek általában már pályájuk elején jó viszont
alakítottak ki egy „fontos emberrel”. Így ívelt fel Laudon karrierje, aki Kaunitz kancellár bizalmas levelezőpartnere volt, így került hamar magas polcra Karl Mack, aki rábeszélőképességével
és karizmájával az udvar és az arisztokrácia kedvencévé vált. A táborszernagy nem rendelkezett
efféle összeköttetésekkel.
Azt gondolhatnánk, hogy Kray származásának másik „hiányossága” esetleg magyar honossága lehetett, melyre azonban vajmi kevés jel mutat. A színmagyar Hadik András már egy
generációval korábban eljutott a haditanácsi elnökségig. Az utolsó török háború és az első két
koalíciós háború alatt számos magyarországi tábornok jutott fontos szerephez a hadseregben.
Kray, Alvinczy és Melas hadszíntér-parancsnokok voltak egy időben. Ott Károly, Hadik Károly
és Sztáray Antal szintén jelentős beosztásokat töltöttek be.696 Ez a folyamat – számomra ismeretlen okból – kissé megtörik a napóleoni háborúk alatt. Az 1809. évi hadjáratban a főhadszíntéren már nem találunk magyar hadtestparancsnokot Károly főherceg hadseregében. A magasabb tiszti rangok betöltésénél a magyaroknak egyébként sem az osztrákokkal, csehekkel vagy
horvátokkal kellett versenyeznie, hanem a nagylétszámú birodalmi arisztokráciával, melynek
egyik fő érvényesülési terepe a császári hadsereg volt.
696 Zachar József által közölt adatok szerint 1790-ben az összes kinevezett tábornok nagyjából 15%-a volt magyar avagy hungarus származású. Az 1788–91-es török háborúban a harctéren alkalmazott tábornokok között a magyarok aránya (13%) hasonló volt. Zachar, 2004. 278.

202

Összegzés

Kray Pál egy hadvezéri generáció egyik utolsó képviselője volt, mely nemzedék a hétéves
háborúban kezdte szolgálatát. Mária Terézia és II. József refomjai megnyitották az utat előtte
és a többi hozzá hasonló törekvő és szorgalmas tiszt előtt. Hogy ennek az útnak végállomása a
címzetes őrnagyi rang lesz, vagy egyenesen a legfelsőbb katonai vezetésbe és az arisztokráciába vezet, már a szerencsén is múlott, mely a végső „zuhanás” ellenére gyakran rámosolygott
Krayra. Igaz, ezért ő is rengeteget tett.
A visszaemlékezők tanúsága szerint mind csapattiszt, és majd mint tábornok az egyszerű
katonákkal is kiválóan szót értett, annál is inkább mivel a birodalom minden fontosabb nyelvén
beszélt: a németen és magyaron kívül szlovákul, horvátul és románul is tudott annyit, amenynyire szüksége volt. Bár formális katonai képzésben nem részesült, rendelkezett egy elég magas műszaki iskolázottsággal. Ezenkívül erős humán műveltségnek is birtokában volt, melyet a
színvonalas késmárki iskolában alapozott meg. Előszeretettel fűszerezte leveleit latin szentenciákkal, illetve olvasott franciául és olaszul is.
Ha megkíséreljük összegezni hadvezéri karakterét, akkor mindenekelőtt le kell szögeznünk, hogy Kray nem részesült katonai akadémiai képzésben, ahogy korának számos jeles hadvezére sem. A hosszú szolgálat és az óriási haditapasztalatok viszont gyakorlatilag mindenre
megtanították, amire egy tábornoknak szüksége lehet. Képességei kiválóan megfeleltek egy jó
elővéd-parancsnokénak, ehhez a feladathoz pedig az elszántság és a hidegvér voltak az alapvető
követelmények. Kray ráadásul mindig aktív és önálló volt, mely tulajdonságai ritkaságszámba
mentek tábornoktársai körében. Legfőbb erénye jelentette a legnagyobb hibáját is. Általában
ugyanis makacsul ragaszkodott az elfoglalt pozíciókhoz, melyeket időnként a racionalitás határán túl is védeni igyekezett, tekintett nélkül a magasabb stratégiai megfontolásokra. Konok kitartását időnként váratlan siker koronázta, de Neuwiednál akkora kudarc érte, mely majdnem
a karrierjébe került.
Just Kray pályafutását egy magyar honfitársához, Benedek Lajos táborszernagyéhoz hasonlította, akit szintén megalázó módon félreállítottak az 1866. évi königgrätzi vereség után.
Szerinte Kray maga is tisztában volt intellektuális képességeinek korlátaival, amikor 1800 tavaszán átvette a németországi sereget. Tudta ugyanis, hogy ő egyszerűen nem alkalmas egy nagy
hadsereg irányítására.697 Ennek viszont véleményem szerint némileg ellentmond 1799. évi itáliai működése, amikor a döntő pillanatban össze tudta vonni a seregét, és Magnanonál nagyon
fontos győzelmet aratott. Az 1800. évi németországi hadjáratban talán a lehetetlent várták tőle,
illetve hiányzott a főhercegi autoritás parancsai mögül. Láthattuk, hogy Moreau ellen nem is
lett volna szükség egy korszakos katonai zsenire.
A másik kérdéskörre, a táborszernagy jellemére és emberi tulajdonságaira vonatkozóan nagyon nehéz jól alátámasztott kijelentéseket tenni. Just százados természetesen dicséri a levelekből kitűnő nagylelkűségét családtagjai, rokonai és barátai iránt, természetszeretetét és szépérzékét, igényét a kultúrára. Szerinte hőse kitűnő társasági ember volt számos élccel a tarsolyában
és a „legmagasabb körökben” is nyíltan és természetesen viselkedett. Német anyanyelve ellenére öntudatos magyar ember volt, aki gyakran hangsúlyozta ezt honfitársai előtt. Just jellemzése
viszont kizárólag Kray megnyilvánulásain alapul, így némi óvatossággal kezelendő. Több más
forrás, elsősorban az 1797. évi tevékenysége, viszont azt mutatják, hogy Kray alapvetően jól beilleszkedett az intrikus és engedetlen osztrák tábornokok közé. A neuwiedi vizsgálatból kitűnik
egy másik jellemvonása is: féktelen hiúsága, melynek révén a franciák ügyesen manipulálták.
Árnyékot vethet jellemére a kereskedők kifosztásának 1790-es ügye is, bár ez utóbbiban nehéz
állást foglalni.
697 Just, 306.
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Visszatérő motívuma Kray megnyilvánulásainak az a gyakran hangoztatott nézete, hogy
neki befolyásos ellenségei és irigyei vannak, akik folyamatosan, a legfondorlatosabb módon
el akarják őt veszejteni. Karrierjének minden vargabetűjét rendszerint e titokzatos személyek
aknamunkájának tulajdonította, akár magánleveleiben, akár a nyilvánosság előtt, de a vizsgálatok alkalmával is. Ezen állításait természetesen sem cáfolni, sem megerősíteni nem lehet.
Véleményem szerint viszont Kraynak nem volt több irigye, mint bármelyik más tábornoktársának. Olcsó pszichologizálással üldözési mániának is bélyegezhetném ezt a jelenséget, de ha
felidézzük pályáját, azt láthatjuk, hogy számtalan nála tehetségtelenebb tiszttársa jutott el gyorsan magas rangba és beosztásokba származás, protekció, hízelgés vagy vakszerencse által. Ezek
a csalódások bizonyára nyomot hagytak gondolkodásán. Mivel megannyi igazságtalanság érte,
Kray talán egy idő után minden hibát megbocsátott magának és ha „rendszert” akarta szidni
– melyet hű alattvalóként nem tehetett meg – akkor kerültek terítékre a titokzatos ellenségek.
Végül megállapíthatjuk, hogy krajovai és topolyai báró Kray Pál táborszernagy katonai teljesítményével egyedülálló karriert futott be a korszak Magyarországán, amikor a nélkülöző
kisnemesi létből a vagyonos698 arisztokráciába emelkedett. Ehhez hasonló pályát a merev rendi
társadalomban keveset találunk. Talán csak egy generációval korábban, a szintén szegény köznemesként született Grassalkovich Antal grófnak (1694–1771) sikerült politikai tehetsége révén
magasra jutnia és komoly vagyont gyűjtenie.
Reményeim szerint munkám révén sikerült bemutatnom egy elfeledett jelentős magyar katonai személyiség életét és pályáját és talán némileg azt a kort és azt a közeget is, melyben élt. A
18. század és a francia forradalom hadügyének még számos magyar származású személyisége
van, kinek pontos szerepe feltárásra szorul. Az elkövetkezendő évtizedek történészi feladata
lesz modern szempontok szerint visszahelyezni a Habsburg uralkodók hadseregének magyar
katonáit az őket megillető helyre.

698 Bár katonai és politikai érdemekért a 18. században számosan kaptak főnemesi címet, a hangsúly Kray esetében a vagyonosságon van.
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Krajovai és topolyai báró Kray Pál táborszernagy végrendelete

Baja, 1800. december 1.
Magyar Országos Levéltár, P 643, 16. tétel, 31. csomó, 119-120. fólió
Letzte Disposition
Die Ich eigenhändig, und bei gesunder Vernunft eindergeschreiben, und nach meinem
Hinscheiden pünktlich vollzogen haben will.
Wann es nemlich den Allmächtig, und grundgütigen Gott, der mich von Jugend an, durch
so wundersamen und gnadenvolle Wege geleitet, und gesegnet hat, gefallen wird, mich aus dieser
Welth zu nehmen; so erkläre ich meinen jetzigen einzigen Sohn Oberstwachtmeister Franz Baron
Kray de Krayova et Topola zum Universal Erben unter nachstehenden Bedingnißen:
1mo. Nachdeme Ich vor allen, den allmäthigen Goth und Schöpfer, meine arme Seele in seine
Grundlose Barmherzikgeit überlaße; So bestelte ich zugleich, meinen jüngern leiblichen Brüder,
Kai [serlichen] Königl [lichen] pensionirten Major A lexander von K ray zum Executor dieser
meiner lezten Disposition. In Fall derselbe aber, durch Krankheit oder wegen weiter Entfernung
daran gehindert sein solte, so kann Er hiezu einen bekannten redlichen Mann hierzu benemen.
2do. Auf den Fall dieser mein einziger Sohn Franz, ohne Kinder sterben sollte, so kann Er
zwar, für seinen rückbleibende Wittwe Babet geboren von Gezel Ä eine jährliche Versorgung
von zweitausend Gulden R[heinische] F[orint] Ihr zusichern, welche aber, bei einer neuen
Vereheligung aufzuhören, und Ihr als eine Familie Abfertigung zwölftausend Gulden von der
Massa zuerfolgen kommen. Das übrig hinterbleibende Vermögen aber, auf die mänlichen den
Nahmen führende K ray ische Erben, und dann erst auf das weibliche fallen können, wenen
keine mänliche dieses Namens Vorhanden seye sollten.
3tio. Sollen vom Tag meines Hinschneidens, meiner seit zwanzig Jahren, und schon bei
lebeszeiten meiner unvergeßlichen Gemahlin, im Haus befindlichen adeligen Ziehtochter
Francisca von Ducsminska, in rücksiht der Sorgevöllen Haushaltung, und während
verschiedenen Feldzügen des türken und französischen Krieges, durch kümmervolle Aufsicht
meiner Habseligkeiten, und ausgestandenen Mühseligkeiten, selbst besondere a
Anhänglichkeit gegen meinen Person, und Kinder lebenslänglich, jährlich 500 F [orint] sage
fünfhundert Gulden, zur wohlverdienten Belohnung und Versorgung dergestalt ausgeworffen
und von den Einkünften angewiesen werden, daß Sie selbe, ohne Abzug, und in halbjährigen
Fristen baar erheben könne. Auf den Fall jedoch selbe, durch eine heirath, Ihr Schicksal zu
verbeßeren wünschen, so sollen ihr, statt obige jährliche 500 F[orint] ihrer freyen Disposition,
baar viertausend Gulden, als eine Abfertigung ausgezahlt werden.
Ja selbe von allen meinen Effecten Ä getreuene Kentnisse hat, so ist Ihr in Rücksiht der
erprobten Treue, und Anfänglichkeit, kein Mißtrauen, am wenigsten gerichtlicher Zwang
beizumuthen, vielmehr ihr anmoch ein Theil von der weisen Wäsch und Tischzeiug zu geben.
Auch wo selbe sich länger und bis zur gerichtlichen Abhandlung im Hauß aufhalten müßte,
soll Ihr auständiges Qvartier und Kost, und zu Ihrer Reise, zweihundert Gulden ertheilt werden,
gleich wie Ihr auch zu meiner Leiche ein Klagkleid gebührt.
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4to Meiner verarmten leiblichen Schwester Cat har ina vereheligten Ma z ur im Zipsen,
wenn Sie bei Leben sein sollte, vermache ich zum brüderlichen Andanken fünfhundert Gulden
R[heinische] F[orint].
5to Meinem geliebten leiblichen Bruder A lexander von K ray, dem alle Reise und sonste
Ankösten zu vergüten sollen zum Andenken meinen größere goldene Repetier Uhr, ein Paar
schöne Pistolen, und die neuen roth gold bordirte Generals Echabraquen Ä überlaßen werden.
6mo Allen meinen Domestiquen, die über 3 Jahre bei mir dienen, sollen bei Ihre Entlaßung,
nebst der LivréeÄ annoch Einhundert Gulden jedem, denen aber, so nur kurz bei mir dienen, ein
zweimonatlicher Gehalt bezahlt werden.
7o. Meinem Bruder sind zweihundert Gulden R[heinische] F[orint] zu Vertheilung an 20
Hausarme in meiner Vatter Stadt Kaismark zu überlaßen.
8mo. Der Schwägerin Kray in Zipsen, und ihren kräncklichen Töchtern, vermache ich auch
zwei hundert Gulden, die meine bruder für sie übernehmen wolle.
9o. Am Tag meiner Begräbnis, sollen den Localarmen einhundert Gulden vertheilt werden.
10o. Ist endlich mein ernstlicher Wille, daß mein Leichnahm, ohne aller Pompe und wo
möglich in Topola Ä nächst der Kirchen begraben werde, und hiebei nebst Abhaltung gewöhnlicher Exequine, noch andere 6 heilige Messen gelesen, und sich meiner armen Seele erinnert
werde.
Dieser mein wohlbedächtlich, und bei gesunder Vernunft eigenhändig eindergschreibene
letzte Wille soll gleich nach meinem Hinscheiden in pünktlichen Vollzug gebracht werden,
und so wie ich mich auf dessen Vollzug, und deshälbige Pflichten meines geliebten ÄI Sohnes
verlasse, so scheide ich mit beruhigender Zuversicht aus diesem Jammerthal, und hoffe, daß
Er in meinen Fußstapfen, die heiligsten Pflichten gegen Gott, gegen seinen Monarchen, und
gegen seine Nebenmenschen nie außer Acht lassen, und dadurch sich auch den Seegen Gottes
zuzuziehen bestreben werde.
Sig[natum] Baja in Hungarn im Bácser Comitat den 1ten December 1800.
L[ocus] s[igilli] Paul Baron Kray m[anu] p[ropria] de Krajova et Topola Kai[serlich]
Königl[icher] Generalfeldzeugmeister - Nach Vollzug jenseitigen Testaments wurde solches dem
Universal Erben Franz Baron Kray von Krajova u[nd] Topolya im Originale eingehändigt. Sigl.
Pest die 12. Märtz 1804. l s. Alexander von Kray kaiserl[icher] Obristwachtmeister qua executor
testamenti – Sua excellentia dominus generalis rei tormentariae praefectusÄ Paulus liber baro
Kray de Topolya introfertum testamentum nobis infrascriptis insimul constitutis ad mentem
legis declaravit suam esse ultimam voluntatem in cujus fidem nosmet subscribimus.
Bajae 4a Decembris 1800. L s. Leopoldus Márffy m. p. inclyti Comitatus de Bács ordinarius
notarius. L s. Carolus Szécsen m. p. inclytae Legionis Pedestris Krayanae primus locumtenes.Ä
L s. Antonius Adamovics m. p. alius inclyti Comitatus Bács notarius. L s. Franciscus Gludovácz
inclytae Tabulae Regiae Iudiciariae iuratus notarius. L s. Ioannes Deák m. p. dominii Bajae
provisor. Anno 1804 die 19a Februarii in Libera Regiaque Civitate Pestiensi praesens testamentum praesentibus et insimul constitutis illustrissimo domino barone Francisco Kray de Krajova
et Topolya, filio et universali haerede; reverendissimo domino Stephano Tóth, abbate Beatae
Mariae Virginis de Rákony [?] et prefatae civitatis plebano; spectabilibus tandem ac perillustribus
dominis Georgio Laczkovics, inclytorum Comitatuum Pest, Pilis, et Sólt articulariter unitorum
ordinario vicecomite, domino Alexandro Kray Sacrae Caesareae, et Regio Apostolicae Majestatis
supremo vigiliarium praefecto, constituto testamenti executore; domino Ladislao Iványi,
praettactorum inclitorum comitatuum Tabulae Iudiciariae assesore et rationnis exactore, atque
domino Alexandro Doloviczényi inclytus Comitatus Scepusiensis Tabulae Iudiciariae assesore,
et suprafatae civitatis senatore, perlectum publicatum et praenominato domino testamenti
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executori fine peragendae executionis in origine resignatum est. Datum anno, mense, die et
loco suprasignatis.
Coram me Georgio Laczkovich praelibatorum comitatuum ordinario vicecomite m. p.
et Ladislao Iványi eorundem inclytorum comitatuum Tabulae Iudiciariae assesore et rationis
exactore.
Praesentem copiam cum genuino suo originali per me collatam, eidem in omnibus punctis
conformem esse testor.
[pecsét] Joannes Páur m. p.
Inclytae Tabulae Regiae Iudiciarae iuratus notarius

Krajovai és topolyai báró Kray Pál táborszernagy fiókvégrendelete

Pest, 1804. január 17.
Magyar Országos Levéltár, P 643, 16. tétel, 31. csomó, 122. fólió
Nachdeme seit dieser Zeit, als Ich meinen letzwillige Disposition, oder Testament errichtet
habe, die Umstände sich einigermassen verändert haben: folglich in Rücksicht und Bezug auf dieselbe, abändere ich auch jene meine Dispoisition wohlbedächtig, und obgleich im Bettlägerigen
Zustand, doch bei gesunder Vernunft mittelst nachfolgenden CodicillsÄ und zwar:
In Betrif des dritten Puncts des vorerwähnten Testaments: werfe Ich der adelihen Ziehtochter
Francisca v[on] Ducsminska lebenslänglich jährlich nur 400 sage: vier hundert Gulden aus, bis
selbe ledigen Standes seye, und verbleiben wird; auf den fall aber ihrer etwanner folgenden
Verheiratung, sollen Ihr statt vorerwänten jährlichen 400 Gulden, zu ihrer freyen Disposition,
als eine Abfertigung, viertausend R[heinische] Gulden aus meiner Verlassenschafts Massa
ausbezahlet werden; worüber selbe einen besondere Versicherungs Schein von mir ausgefertigte,
schon auch bei Händen hat. Übrigens das Übrige, was Ich Ihrentwegen in Meinem Testament
veranstalltet habe, solle nicht mehr gültig seye, und statt haben.
In Betrif des 4ten Punctes abgedachten Testaments: da meine dort erwähnte Schwester,
Catharina, verehelicht-geweste Mazure schon gestorben ist, und Ihr hinterlassener Eheman in
meinen Gütern sich versorgter behindert: so empfehle Ich meinem Sohn, Franz Baron Kray
de Krajov et Topolya als meinem Universal Erben, daß Er ihm lebenslänglich in Versorgung
behalte; der Tochter aber meiner vorgedachten Schwester, Nahmens Catharina, welche noch
ledigen Standes ist, sollen bei ihrer Verheiiratung, 50 Dukaten, sage fünfzig Dukaten aus meiner
Verlassenschasfft verabfolget werden.
In Betrif des 6ten Punctes solle meinen Domestiquen, welche bei mir fünf Jahre gedient
haben, Gulden vier hundert, welche aber kürzere Zeit in meinen Diensten standen, Gulden
zwei hundert zufallen. Zu welchen Punct Ich noch bei füge: daß meiner jetzigen Haushälterin
Mademoiselle Theresia Mausin, Rheinische Gulden fünf hundert, zum Zeichen meiner
Erkentlichkeit für als ein Denkzeichen verabfolget werden sollen.
In übrigen besttätige Ich mein obbemeldetes Testament; Urkund dieser meiner eigenen
Unterfertigung. So geschehen Pesth den 17ten Monaths Jäner 1804.
[pecsét]

Paul Baron Kray
Feldhzeugm[eister]
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Daß seine Excellenz Herr Baron Paul Kray de Krayova et Topolya, Feld-Zeug-Meister, in
Bettlärigen Zustand, doch bei gesunder Vernunft, in Gegenwart unser als auf sein anverlangen
zusammberuffen Zeugen, nicht nur seine eigenhändige Unterfertigung in vorgesetzten Codicill
anerkennet, sondern es auf mündlich ferner bestätiget haben, bescheinigen wir mit unserer
Unterfertigung-Signals. Pesth die, mense, anno ut supra.
[pecsét]

Stephanus Tóth
Abbas et Parochus Pestiensis

[pecsét]

Alexander v. Doloviczeny
Mag[is]r[a]ts-Rath
Tobias Belenesy[?]
Docter und Oberfeldarzt

Ano [sic] 1804 die 19a Februarii in Libera Regiaque Civitate Pestiensi praesens codicillus,
praesentibus et insimul constitutis illustrissimo domino barone Francisco Kray de Krajova
et Topolya, filio et universali haerede; reverendissimo domino Stephano Tóth, abbate Beatae
Mariae Virginis de Rákony [?] et prefatae civitatis plebano; spectabilibus tandem ac perillustribus
dominis Georgio Laczkovics, inclytorum Comitatuum Pest, Pilis, et Sólt articulariter unitorum
ordinario vicecomite, domino Alexandro Kray Sacrae Caesareae, et Regio Apostolicae Majestatis
supremo vigiliarium praefecto, constituto testamenti executore; domino Ladislao Iványi,
praettactorum inclitorum comitatuum Tabulae Iudiciariae assesore et rationnis exactore, atque
domino Alexandro Doloviczényi inclytus Comitatus Scepusiensis Tabulae Iudiciariae assesore,
et suprafatae civitatis senatore, perlectum publicatum et praenominato domino testamenti
executori fine peragendae executionis in origine resignatum est. Datum anno, mense, die et
loco suprasignatis.
Coram me Georgio Laczkovich praelibatorum comitatuum ordinario vicecomite m. p.
et Ladislao Iványi eorundem inclytorum comitatuum Tabulae Iudiciariae assesore et rationis
exactore.
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Kray Pál sírfelirata a Belvárosi Plébániatemplomban:

DM
PAULI LIBERI BARONIS KRAY
DE KRAYOVA ET TOPOLYA
IN EXERCITU CAES REGIO GENERALIS
REI TORM PRAEF
ITALICI
REGII ORDINIS MILITARIS MARIAE THERESIAE
COMMENDATORIS
UNIUS LEGIONIS PEDESTRIS COLONELLI PROPRIETARII
SUMMIS QUOS HUNGARIA GENUIT
QUOS CETERAE TULERE CENTES
HEROIBUS
PARIS VEL CERTE SURPARIS
STRENUI FELICIS
FUGATIS ITERUM ITERUMQUE HOSTIBUS
CAESO AD VERONAM LIGNIACUM PONTONEM MAGNANUM
GALLICO EXERCITU
CAPTA MANTUA BRIXIA FERRARA VERONA PISCARIA
QUI OMNIA HAEC FORTITER GESTA
UNA CONFECIT AESTAM
EXCELSI IN UTRAQUE FORTUNA ANIMI
SUORUM DELICIAE ET ORNAMENTUM
HUNGARIAE DECUS
FRANCISCO II CEASARI PIO AUGUSTO
FRATRIQUE EIUS CAROLO PROVIDO HEROI
CARUS
HIC QUO MORTALE HABEBAT DEPOSUIT
MDCCCIV XIV KAL FEBRUAR
ANNOS NATUS LXIX
NON MEMORIAE QUAM NULLA VINCET AETAS
SED AMORIS ET PIETATIS CAUSA
HOC MONUMENTUM LUCUBRE
ET TRIBUS FILIIS ARTIS ALUMNIS UNICUS SUPERSTES
FRANCISCUS
FF
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„Bemerkungen uiber die Vorposten Dienst”

Österreichisches Staatsarchiv, Kriegsarchiv, Alte Feldakten, Feldzug in Deutschland
(1800-13-1. Karton Nr. 1298.)

1800-13-1
An den Feldmarschall Lieut.[tenant] Baron v. Kienmayer
Donaueschingen, am 5ten April
In der Anlage theile ich Euer Hochwolgebohren einige auf Erfahrung gegründete
Bemerkungen und Erinnerungen über die Vorpostens dienstes mit, welche gefällig sein wollen,
dem Regimentern, Bataillonen und Corps unter dem Bemerken ab, schriftlich hinauszugeben
damit sich die Herrn Staabs und Ober Offiziers davon ein Abschrift nehmen und bei vor allen Gelegenheiten sich hiernach beinehmen, auch ihre untergebenen zu unterrichten bestrebt
semmt mögen.
Kray feldzeugmeister
Bemerkungen
Uiber den Vorposten Dienst
Uiber Obliegenheit eines Vorpostens Offiziers
Vor allem ist es eines Vorpostens oder Detachirten Commandantens erste Sorge und vorzügliche Pflicht bei Beziehung eines Postens sich in genauen Lokalkenntnis zu setzen und dadurch die zweckmassige ausstellung der Posten und Vedetten veranstalten zu können.
In so lange derselbe nicht seine gehörige maßregel gewählet und durch ausstellung der sicherheit und unterstützungsposten [kiemelés az eredetiben] seiner stellung in der front und
flank und in rücken ausser gefahr eines feindlichen überfallsgesuch hat solle derselbe seine
Haupt Truppen wenn es Cavallerie ist nicht Absitzen und die Infanterie aus dem Gewehr lassen.
Terrainkentniss
Da die genau Kenntnis des Terrains und aller zugenge feindlicher seits her seine haupt
Beschäftigung sein muß so solle er schon während dem Marsche wenn er gleich durch eine gute Land Karte oriendirt [sic!] wäre den noch von dem beihabenden Boten sich um alles genaue
erkundigen und hierzu besonders Revier Jägers oder Feldführers wählen auch selbe solange bei
sich behalten bis alle seine Posten ausgestellt und die zugenge [sic!] besetz und gesichert sind.
Diese muß er selbst genau recognosciren die aussetzung der Vedetten und Abloschungs
Postens eigen bestimmen.
Vedetten oder Sicherheitslinie
Wie die ausserste Vedetten Linie gegen den feind zustellen und welche Obliegenheiten selber zu beobachten und zu hand haben darüber ist zwar schon jede Officiers Instrucdirt [sic!] in
dessen ist es halb jede wird erhalte Erinnerung nicht überflüssig und es solle bei jede Posten
Abloschen der Mannschaft begreiflich und gründlich erinnert werden, auf welchen Punkt oder
gegenwächtige[?] Anhöhe Thäler und Waldung besondere Aufmerksamkeit zu sein ja wichtig
sein und nicht von feinde umgangen oder unbemerkt überrascht zu werden oder seitwärts zu
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reiten und über das beobachtete schleunigste anzeige und Meldung seinen Abloschungs Posten
schicken zu können.
Die Anzahl der Vedetten auf dieser Sicherheitslinie bestimmt das Terrain ob es gleich nicht
nothwendig ist wie manchen coupirten oder zu Busierten Puncten auch Infanterie oder Jäger
schildwachten der Cavallerie bei zugestellte. Ueberhaupt verstehet es sich das auf die aussersten
und gefährlichsten Posten stehts vertraute und zuverlässige Leute auszustellen, weil von ihre
Wagsamkeit und Behelflichkeit, das Schicksal des Hauptposten oft wohl heil der ganzen Armee
abhanden kann.
Diesen aussersten Vedetten kommt vorzüglich zu erinnern und aufzutragen, daß sie bei
einem nachtlichen Anlauffen, gleich nach dem angegebenen Alarm Schuß sich nicht gerade zurück nach ihren Hauptposten werfen sondern seitwärts davon sich halten sollen um damit der
feind dadurch hinweggeführt wird und der Hauptposten Zeit gewinnen mögen zu Pferde zu
können und seine Maßregeln zu ergreiffen.
Damit ferners auf die aussersten Wachtlingen nicht um nöthigen Alarm lärmen oder Lärm
entsehen mögen, so ist denen Vedetten anrastaft zu untersagen sich niemals den feindlichen
Wachten allzuser zu nähern, am wenigsten sich gar mit selben in ein geschpräch oder Saufen
einzulassen woraus gemeinglich Verführung der Desertion oder uberraschen Gefangschaft mitstehet wovon manches traurige Beispiel bekannt das oft die alte und zuverlässigste alte gediente
Soldaten verunglückt worden sind.
Das endlich niemand ersege wer er wolle, durch die Vorposten Ketten weder heraus noch
herein ungemeldet zu passieren und bevor an die Hauptpost zu verweisen sein darauf solle mit
aller strenge gesuchen und unabwichtig gehalten wird.
Abloschungs Posten Linie
Unter einem als diese Vedetten Linie bestimmt wird solle zugleich jene der AbloschungsPosten gewählt und nur in derley Entstürmung von der erste angetragen damit sie nur soweit
von den Vedetten entfern stehe damit hat gesehen ihre Alarm Schuß gehöret, und der posten
selbst so viel Zeit gewinnen mögen und können zu Pferd zu sitzen die Vedetten auf zu nehmen
und den Feind wiederstand zu leisten oder wenigstens so[lche] Hindernissen Weeg zu legen,
damit er nicht zu gleich mit selben an die Haupt Truppen gelangen und ihm überfallen mögen.
Auf alles dieses solle ein Posten Commandant gleich bei Bezeichnung seines Postens und
hier nebst für denken, dass diese Abloschungs Linie selbst die Abzulöschende Schildwachten
nicht allzu entfernet von selben abstehen, und zur Nacht zeit und bei einer starken Näbel die
Abloschungs Mannschaft nicht unneotig hermüren und sich Gefahr auszusetzen haben.
Während der Abloschung der feindlichen Vedetten oder wo sonsten einen Veränderung bei
derselben bemerkt werden sollte, müssen gleich alle die seitige abloschungs postens sich zu
Pferde und in bereitschaft setzen, weswegen sie auch immer aufgezäumt haben und nur dann
wo keine Besorgnis entsteht einzeln oder zu hälften höchstens abfüttern dürfen.
Überhaupt solle über alles was beim feinde bemerkt wird den Schleunigste und verlässlichste
Rapport erstatten werden.
Unterstützungsposten Linie
Wegen die Stärke des Haupt Trupps erlaubt, ausser obige Abschlossungs Linie bei eines etwas entfernte Kette nach einen unterstützungsposten auszusetzen so muß derselbe desgestellt
ausgesetzt werden, dass er den ganze Linie die erste spitze Bögen selbige gegen alle feindliche
Stückereien decken und ihren allen falzigen Rückzug sichern können. Sollte endlich die feindliche Armee entfernt und dadurch ihre Vorposten unseren Aufmerksamkeit entzogen stehen so
kann unsere Vorposten Kette, die zur Sicherheit der Armee auch vorpostirt werden muß nicht
anders ihre eigenen Sicherheit als durch vor und seitwärts abgesandten Patrouillen erhalten.
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Patrouillen
Nachdem aber die stärke dieser Patrouillen einer absichtlich und nach Erforderniss der
Umstände zu bestimmen so werden sehr gemmeingliche in drey arten nämlich in visidir schleich
oder ausspachungs, oder Offensive Patrouillen deren eine jede anderen Beschäftigung und absichten zum ... hat foglich auch verschiedenen Befehle und auftrage gehalten werden müssen.
Visidier Patrouille:
Ein visidirt Patrouille ist gemmeinglich nur bestimmt, die Wachsamkeit und die Ordnung
der ausgestelten posten besonders zur Nachtzeit und bei eine Näbel zu beobachten auch wann irgendwo in der Nähe oder in rücken des Hauptposten ein Geräusch oder Geschrei und Exzessen
bemerkt werden sollen zur Nachricht einholen.
Schleich Patrouillen
Die Obliegenheit einer Schleich Patrouillen hingegen ist schon von grösser Bedeutungen
weilen selbige zu ausspähung heimlichen feindlicher Anstalten oder gar Marsch, und ernsthafte Vorbereitungen zu bewegungen gewitent [?] dahero um er aus weniger aber gut gewählten
Leuten und Pferden zu bestehen haben, die niemalen in Gesucht zu Angagieren sondern stets
unbemerkt zu bleiben trachten müssen und dadurch nach Möglichkeit und Erfordernißen in
feindlichen flanken zu gelangen und sich hierdurch über alles genau Nachricht zu verschaffen
oder wenn sich die Gelegenheit dergiebt feindliche Offiziers oder Couriers anzuhatten und sich
hiervon schriftlichen Depeschen zu bemächtigen und solche unbeschädigt einzubringen wodurch oft dem Feinde der größte Nachtteil und in eigenen Operationen wichtiger Vortheil erwachsen kann.
Eben so kommen auch derlei Schleich Patrouillen manchmal sogar zwischen feindlichen
posten unbemerkt durchkommen und einer belagerter Festung oder einem durch feindliches
Manoever und übermacht abgeschnittenen oder in Verlegenheit gebrachten Corps mittelst
Übertragung ihren Nachrichten und Befehle, wichtige diensten leisten, weswegen dazu erfahrenen entschlossenen und schlaue Commandanten zugleich solche verläßliche Mannschaft hiezu
zu wahlen ist, die bei erfolgten Unglück einer Gefangenschaft dem Feind ganz anderen ursachen
angeben könne als wegen welchen selbe abgeschickt sind worüber der truppen Commandant in
voraus zu belehren und angewiesen hat.
Offensive Patrouille
Die verhaltungen endlich einen Offensive Patrouille sind so manigfaltig daß oftmals von
ihrer guten und wiedrigen benehmen das heil der Armee und ihre operation gefahr laufen kann
dieses müssen immer durch verläßige Offiziers zu weilen auch durch Staabs Offiziers angeführt
worden und daselbige zum Rauffen bestimt sind so sollen sie wo es die starke des ganzen erlaubt hundert 50 [sic!] und selten über 300 pferde enstehen werden es als dann ein Detachement
zu nehmen währe.
Der Commandant einer Derlei Patrouille soll nur er ein ausgewählten Subject sein von dessen Eigenschaften Erfahrung und Tapferkeit man überzeugt ist und welcher durch Beurtheilung
aller Gegenstände nicht nur für sich selbst das zweckmässigste bei allem Vorfällen vier zu wählen imstande ist sondern auch durch seine Rapports verschiedenen vorschläge vom Corps
Commandanten zu seiner Erleichterung an Hande gehen und dadurch einen wohl berechneten
Wink zur Ausführung seiner Plane spitzen könne.
Bei Aussendung dieser Patrouille muß ein Ober Offiziers dem Anführer durch eine deutige schriftliche Belehrung in die Beruhigende Zuversicht setzen ob er Offensive oder defensive
fürzugehen, was eigentlich sein Haupt augen merk seig wohin und bei laufig wie weit er vorzugehen und endlich bei glücklichen oder widrigen Ereignissen sich zu verhalten habe einen so
geprüften Offizier muß man die Disposition seiner unternehmung und des Marsches folglich
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auch der bevorstehenden Angriff Anstalt freu überlassen zugleich denselben über jene trotz
den besten Positionen und Absicht oft widrig aus schlagenden könnenden Ereignissen ausser
Verantwortung erklärt um dadurch selbigen Zuversicht und vertrau zu geben.
Vorsicht einer Patrouille
Nachdem zu weilen derley Auswahl eines Commandanten nicht stattfinden, so muß den
bestimmten Offiziers ausser den Gegenständen annoch die Hauptwichtige Erinnerung gemacht
werden, das er nie malen ohne Zweckmässige Avant und Arier Garde besonders in einem
Coupirten Terrain vorzueilen habe, ohne vorhero alle vorwärtige und selige Gebüsche nebst
Halwägen und anderen Vertiefungen durch gut bereitene Mannschaft oder auch Jäger zu Fuß
Recognoscirt und dadurch seine weitere Vorrückung gesichert zu haben.
Ausser diesen soll er bei bei Wecklassung eines Defilee oder Waldes besonders wo der Feind
nicht weit entfernt wäre stets einige Mannschaft zurücklassen und dadurch sein Rücken oder
allenfalsige Retirade zu decken und bei neuer vertreten Unglück den Nachtstehenden posten
eiligst Avisiren zu können.
Eben so solle sich auch bei eigenen angriffe eines feindlichen Posten oder angetragen
Überfallen stets einen kleinen Reserve menagieren werden um bei widrigen aushälten diejenige
Unterstützung auf zu nehmen und den Rückzug decken zu mögen endlich dienet auch solche
um Gefangenen und Bleßirte zu übernehmen, und alle sonstige weiters zurück zu schaffen.
Passirung der Dörfer
Bei Passirung der Dörfern ist besondere Vorsicht nöthig, weil gemeinglich Leute unter
Vorwand eines Truppes oder Pferd Beschlagens zu entfern oder gar zurück zu bleiben pflegen oft
befolgt es die ganze Trupp ohne Vorsicht wodurch und durch die Freygebigkeit des Inwohners
schon manche traurige beyspiel erfolg und bekannt sind das das ganze Patrouillen dadurch
verunglückt schandlich gefangen und selbst die vor oder nachgerückte Hauptruppen uns größte
Unglück wenigstens in auserste Verlegenheit geführt worden sind.
Nicht nur ernsthafte Befehle, sondern auch ausserste Strenge ist dagegen zu Hand
haben indem auch ausser ob angeführter Bedenklichkeit bei einer glücklichen Ereignieß der
weichende Feind durch derlei Trennung der Kräften viele Zeit zu seinen Rettung und Samlung
der pflüchtigen Mannschaft gewinnet, und dadurch seinen Widerstand zu unsere Nachteile
hingegen stelle.
Wenn endlich eine derlei Patrouille dem flichende Feind nachsetzen und selbe verfolgt so
müsse stets Cavallerie Truppe in dessen Flanke nachpassiert werden um solchen nicht schrecken
[?], und in der unordentlich Pflug zu erhalten und um seine Zerstreuten mehreren Gefangen
zu machen. Bei dem Verfolgung in einer Wald muß mit der doppelten Vorsicht vorgegangen
und besonders auch auf die Fußstapfen der Pferde acht gegeben werden damit der Feind nicht
irgendwo unbemerkt … um durch hinderhalt in unsere eigenen Rücken und Anordnung und
Unglück bringen möge.
Hierüber sollen alle Untergebenen belehrt und gewohnet werden.
Rapports Erhaltung
Ein eben höchst wesentlichen und nützlicher Gegenstand ist auch die gründlich Belehrung
der zu erstatten Rapports oder Meldungen wodurch alle Vorfallenheiten in schleunigste
und pünktlichste Kentniß gebraucht und übertragen werden sollen. Deswegen müssen alle
bedeutende Nachrichten und Ereignissen nicht bloß mittelst einen einzige Ordonanz sondern
meistens durch 2 gut berittene vertraute Männer oder nach Wichtigkeit durch einen unter
oder ober Offizier was die Umstände und Zeit erlauben deutlich geschrieben an die Behörde
eingeschickt werden denen bei geringenden und wichtigen [?] gegenständen annoch einen
Nachtrags Wiederholungs Meldung aus Ursachen Nachgefolgen hat um auch den Fall wo die
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erste füre gegangen oder gar durch gefangenschaft das Rapport Koglent [?] zum feinde gegangen
wäre den Hauptposten durch die 2ten in die Kentniß der Dinge gesetzten werde.
Eben so ist es auch erschprechlich ja notwendig wenn die Patrouille vermischt mit Infanterie
seyn. Sollte die Cavallerie Ordonnanzen in coupirt und Gebüschen kommen so sind denselben
auch 1 paar Mann Infanterie oder Jager beizugeben damit selbige bei einem besonderen
nächtlichen Gefahr sich leichter als die Cavallerie durchschleichen und ihrer Auftrags entledigen
könnte. Wobey sich von selbsten verstehet daß bei Wahrnamen der Gefahr Gefangen zu nehmen
die schriftliche Rapport zernichtet werden müssen wenigstens unbemerkt werden sollen.
Von Detachements
Gleich wie nun zu wichtigen und bedeutenden Unternehmung grossere Truppen Zahl so
entweder aus Cavallerie allein oder vermischten Infanterie bestehet ausgeschickt zu werden
pflegen so muß auch hierzu ein durch Einsicht und Erfahrung auch Tapferkeit erpropter [sic!]
Mann als Commandant fürgewählt und bestimmt werden, wobey keineswegs auf die Anciente
zusehen, da es sich um die Geschicklichkeit und das wohl der Armee handelt folglich eine
Ausnahmeplatz greiffen lassen.
Vorsichts Anstallt
Die vorsichts Anstalten und Marschordnung sind dabei beiläufig der nemlichen wie sei bei
Patrouille bemerkt stehen nur sollen alle vor und Nachrückungs Truppen starker sein und derley Detachements weiter entfernet von der Armee und mehr gegen den Feind zu weilen selbsten
die in Feindes Land verlegt werden. Es sollen auch ihre Vorsicht Anstalten weit aufmerksamer
überlegt und eingeleidet [sic!] sein und halsich [?] der Commandanten guten Landkarten vorzüglich auch mit guten Boten und verlässlichen Kundschaften zu versehen um nicht hiregeführt
[sic!] oder durch Verenderung in Gefahr oder im Unglück gebracht zu werden.
Bei Vorschickung einer Patrouille soll er selber nach Wichtigkeit der Aufträge und Umstände
gleich eine Stünde später einen anderen geringeren nachgesendet werden um von den Vorgange
oder Umstande der ersten Nachricht einzuholen, und bei allenfalls einvertretenden Gefahr ihr
beispringen, und hülfe zu leisten zu können, in einer coupirte gebürsigen [sic!] oder gewaldig
Gegend sollen die Patrouille meistens ausser Infanterie oder Jäger gestehen und sowohl der
Vortrab als seiten Patrouille durch selbe besorgt werden, die mit habende Cavallerie solle, solle
gleichsam nur zu ihre Zuversicht sind schleunigen Rapporterstattung und Beförderung an den
Haupt Truppe dienen.
Bei durch Passirung der Dörfern solle wie schon vorher erweckt alle Rehier Jäger und feldhiler vorgeruffen, und nach genauer Nachvorschung entweder mit sich genommen oder bei
bedenklich neuerheblichen Umstande auch daß schleunigste, unter auf sich ein paar verläßlichen Soldaten, der Haupt Truppen entgegen geschickt auch mit sonst niemand zu sprechen erlaubt werden, damit der Comdt. über jene Gegenstände zeitig in die Kentniß gesetzt, und durch
Gewinnung der Zeit das nötige zu veranstalten in Stande seyn kann.
Anstallt bei Vortrapp
In fall der Vortrappen den feind steht, oder gar angriffen werden solle so muß der Haupt
Truppe Comandt. sobald er das Plänken wahrnimt, gleich ohne abzuwarten Rapport einen kleinen Patrouille unterteilung eines Offiziers dahin zu senden, um sich nach der Ursache und
Umstände sich erkundigen und in notfallen schleimige Hülfe und Unterstützung zu kommen
zu machen oder sich selbst zu einem Hauptgefechte in Verfassung zu setzen.
Bei einem solchen Ereigniß hat sich der Comdt. steht ob [?] die von Corps oder von Comdt.
erhalten Befehls und aufträgen gegenwärtig zu halten, und sich hernach nach dem feindlichen
Bewegungen dessen Stärke, und den Terain auf welcher gerauch werden sollen. Uiberhaupt solle er seinen Entschluss zu ergreiffen oder zur Vertheidigung nach jener Umständen die auf
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eigenen oder feindlichen vor oder nachteil ziehlen wohl berechnen und abwähgen dann solchen mit Tapferkeit und Entschlossenheit in Volzug setzen und keineswegs durch zweck wiedriges Zauderei oder Unenschlossenheit [?], den eigenen Truppen die zuversicht in sich und das
Zutrauen gegen ihre Vorsetzen Benehmen dessen folge gemeingliche Muthlosigkeit, oder gar
Panischen schrecken nach sich ziehet.
Inzwischen darf bei Fassung eines Entschlusses beim Angrif wenigstens zum Rückzuge,
über Heilung Platz greiffen.
Recognoscirung
Vor allem selbe wenn es Zeit und Umstande erlauben bei jeder überdachung Unternehmung
eine genaue Recognoscirung der feindliche Stellung Stärke und seinen Absichten die man aus
dessen Anstalten und Bewegung leicht zu beurtheilen, vermag vorhaus zugehen, ein Kluger
Anführer gleich das feindlichen vorhaben und dessen Contenants erkennen und zugleich die
Beurtheilung fassen kann ob daß Terrain zu einer Vortheilhaften Gefechte geneigent oder vielmehr ihre zu einen Rückwärtige Manouvres zwingen können.
Einen in Vorposten dienst zugleich in der Zeit in Terrain Kentniß bewunderten [?] Chef
kann es bei ersten Anblick der feindlichen Stellung nicht fehlen, alle Gegenstände gründlich zu
fassen zu überdenken, und darauf einen zweckmässigen Entschluß zu wählen wornacher seinen angrief oder Vertheidigungs Plann entwerfen und dann mit anstand und entschlossenen
Gelassenheit in vorzusetzen können. Ist man um vieles schwächer als der feind so muß KriegsList gelten, und durch Schein bar ausdehnung seiner Truppen in zwey oder gar ein Glied dem
Feind zu wenden getracht werden, welches vorzüglich einigen nicht allzu betrachteten Abtheilung
und zwar wo möglich rückwärts bei kleinen flügel befolgt werden muß wobei der Feind bloß di
Köpfe der Truppen bemerken und dadurch ein weit sterkere Macht, oder gar Uiberlegenheit vermuthen, und aus der Offensiven in Defensiven übertretten und uns Zeit lassen möge vortheilhafte maßregeln zu wählen oder gar bei mehr erwählter feindlichen Unentschlossenheit oder
gebende Plöse [?] durch einen raschen und unerwahrten Angrief an einem seiner schwächsten Punkten ernsthaft anzugreiffen und durch Passierung von ein paar verwegener Offiziers
Abtheilungen in dessen Flanke zu kommen, aus der fassung zubringen und wo diese reusirt gar
bis in den feindlichen rücken vorzudringen und dadurch Unordnung ja womöglich eine ganzliche Deroute zu befördern zu suchen, welche in der folge dadurch um so sicherer unterhalten
werden kann, wenn noch hier nebst den zerstreuten flüchtige einige kleine leichte Cavallerie
Abtheilung und zwar durch verschidene wege nachgeschickt werden. und demselben keine Zeit
zu versamlung gelassen wird welcher aber einige ge… [?] Cavallerie Abtheilungen folgen müssen
um so wohl die gefangenen zu übernehmen und sie gleich weiters zurück zu schicken besonders
aber auch um den voraus seitenden Vortrapp nöthiger fals unterstützen zu könnenUiberhaupts dienen derley nachdrücken Unterstützungs Truppen in nothigen fals den weichenden Feind durch einen nachdenksamen Angrief den letzten stoß zu geben anhero heroberte
Canonen und Ehrenzeichnen zu übernehmen und in Sicherheit zu schicken auch zugleich von
die Blessierte Sorgen zu lassen.
Endlich da sich während dem Gefechte oft manche leichtherzige unter dem vorwand eines
bsonders Mangels an Munition oder zurückbringung Blesirten und Armatur zu entfernen suchen so sollen diese nachrückende Abtheilungen alles anhalten bei sich sammeln und nöthiger
falls selbe wenigstens zur Escordirung der Gefangenen verwenden.
Und damit schon vor der Hand für alle diese während dem Gefechte unausweichlich eintretende Umstände vorgesorgt sein mögen, so ist es nöthig bei jeder angetragenen Unternehmung
schon in voraus ein eigens Cavallerie Commando auszumachen und zu bestimmen welches
zugleich der Haupt Trupp als eine Arier Garde dienen und während dem Gefechte als einen
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Reserve nützlich zu verwenden ist zugleich aber für alle entstehende möge unordnung verantwortlich sein muß.
Reserve Truppen.
Daß niemalen mit der ganzen Trupp ausser in denen herzu geregnete[?] fällen der Angrief
zugleich zu machen sondern sich stets einen Reserve zu menagieren sey ist bereits erwähnt werden.
Die durch wiedrige folge bestätigte traurige Bespiele sollen uns darüber aufmerksam machen wodurch manche ohne Reserve vorgerückte Trupp oft durch geringere Anzahl entschlossene Gegene zum weichen ja wohl gar zur Pflucht gebracht worden sey hingegen aber auch mehrere gefährliche Gefechte durch derley Vorsicht einen Glücklichen oft entscheidenden ausgang
hatten.
Beobachtung bei einem Angrief
Wie und welchen gegen Punk eigentlich der wahre angrieff anzutragen[?] können solches
bestimmt die feindliche Stärke und Stellung nur sollte wenn Infanterie zugleich mit der Cavallerie
bei angrieff mitwirket vorzüglich das Terrain in betrachtung gezogen und dabey fürgedacht
werden damit die Infanterie auf einer Plenne nicht allzusehr gegen feindliche Cavalerie exponirt
oder von der eigenen verlassen zu werden gefahr lauffen deswegen sollen auf bei denen versehenden Cavallerie nur bloß einige freywillige und herzhafte Infanterie Plänkler mit vorgelassen
werden, denen in einen angemessenen entfernung eine wohl geschlossen Unterstützung nachzufolgen, die übrige Infanterie in solcher ordnung zu bleiben hat um alsdann daher wo es nöthig
ist und werden sollen vorgeführt und mit entsprechung der nützen verwendet zu können.
Vorsicht bei Verfolgung des Feindes
Es ist nicht [?] Rathsam ohne gemütlichen Vorsichten einem weichenden Feinde alzu fastlich
auf dem Hals zu drängen oder alles Gefangen machen zu wollen eine entschlossener entgegen
benutz oft aus Erfahrung wahrend dem Gefechte die Unachtsamkeit und Straf nicht immer fehler und Uiberheilung sondern er weis sogar unglück oder deroudirte Flucht und durch unerwartete neuen Angrieffe herzustellen und alle erungene Vortheile oft selbsten sich zu entreissen.
Daher ist es höchst nöthig immer meister seiner Truppen und zugleich der Ordnung zu bleiben und wie schon erwähnt bloß den Feind in seiner Flucht durch mehreren kleinere Cavallerie
Abtheilung zugleich von aller seiten her und durch derley Verfolgung dem Lärm und Verwihrung
besonders bis in feindlichen Rücken zu vergrösseren und allda unter seinen Baggage fuhrwerk
unordnung und schrecken vorzusetzen wobei die Truppen ernsthaft aufzutragen können das
es das es sich weder mit Theil machen noch viel wenige mit gefangennehmung entzerstreuten
feinden abzugeben die ohne dem nachrückenden Truppen in die Händen fallen, vielmehr bloß
zuzurufen haben, ihre Gewehr abzuwerfen und gnade anzunehmen wodurch umhauen besonders in feindliche Infanterie unterbleiben kann und nur dann statthaben sollen wenn selbe eine
Desperate gegen wär gebrauchen oder wo zu ihrer Rettung ein Secour herbey haben sollen.
Wenn endlich der feind mit Ordnung reteriert so ist auch nicht alle zeit Rathsam selbe zu
eine Desperation gegenwähr zu zwingen ausser es ereignet sich der fall, daß ein schlaue überraschung eine herzhafte angrief zum glücklichen Endzweck in führen kann wozu besonders die
Plänkler von Vortrapp nicht unterzugelassen auf verschieden Punkten zugleich die feindliche
Colonne zu probiren und bemerkte fehler zum strafen wodurch schon öfters wichtige und glückliche Ereignisse die allein dem entschlossenen diensteifer jene brave Offiziers zu verdanken gewessen die durch ihre Aufmerksamkeit bei Aufehrung ihres Plänklers glückliche Moments zu
bemehlen[?] und durch schleinige meldungen sich unterstützung und Nachdruck zu verschaffen wusten entstanden.
Anzahl der Plenklers oder Planquers
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Wie stark eigentlich die Anzahl der Planklers oder Planquers zugleich ihre Entfernung von
der Unterstützung oder Haupt Trupp sein solle hangt meistens von den Umständen der Terrain
und feindlichen benehmen ab, nach welchen sie allein besonders beim Defensiven zurichten
kommt. So nach ist jedoch immer aufzutragen nothwendig das die ganze Front und wenigstens ein Theil der Flanken durch einigen Plänklers gedeck und Cavalerie nach thunlichkeit zugleich durch Infanterie oder Jägers gemäßt und gedeckt sein mögen. Uibrigens muß es stets als
Grundsatz gelten ein mals Jäger oder Scharfschützen irgendwohin allein auszustellen weiten,
wenn den Feind durch Plänklers ein Gefecht Enbouotirt[?] die Jägers gemeinglich auch dazu angereißt werden da ein Jäger sich doch bloß durch gutes schießen und treffen schreckbar machen
muß, so solle ihnen fusiliers beigeben werden die durch ihr geschwindes Feuer und Laden ihnen
die nöthige Zeit zu ihrer guten und wegsamen Ladung verschaffen, das feindliche vordringen
aufhalten um in ärgsten falle durch ihre Bajonett den kräftigsten widerstand leisten könne.
Solle die feindliche Planklers alzustark eindringen so können ein paar Cavallerie Canonen
vorgeführt werden und durch einige wohl angebrachte cardetschen Schuß ihre wa[e]gfölge
zurückgewiesen und unter einen durch einen Cavallerie Trupps in ihren Unordnung verfolgt
werden. Dieses benehmen hat oft vortrefliche wirkung gleich wie es auch durch Jäger und
Schützen sein muß die zu recognosciren sich herbeischleichen den feindlichen Offiziers bei ihrer Anhörung in der entfernung zu zu halten oder zu Pferde zu schiessen.
Verhaltung bei einer feindliche Uibermacht
Wenn wieder alles Vermuthen eine Cavallerie Abtheilung durch feindliche übermacht gedrückt, von ihnen Hauptposten abgeschnitten oder gar schon umrungenen sein solle so hat
dieselbe sich deswegens keineswegs gleich gefangen zu ergeben oder gar ihre gewehre wegzuwerfen sondern selbe solle sich in Masse in ärgsten falle in einem aussen zusammen schleifen
und es wegen durch zubrechen oder sich durchzuhauen wodurch wenigstens ein grössen Theil
gerettet wird und der feind bedeutenden schade leitet.
Mehrere rühmliche Beispiele bestätigen daß durch entschlossenen anführen und Tapferkeit
der Mannschaft so manche der ausserste gefahr ausgewiechen worden und derley gewachte
einen glücklichen ausgang hatten wodurch sich die Trupp zugleich von einen demütischen
Gefangenschaft erettet hat.
Betragenden Offiziers hinbey
Gegentheilig sollen auch alle jene Offiziers und Mannschaft verantwortlich und strafmässig
angesehen werden die sich bei eintretender Gefahr durch Unterlassung dergegen war und
der vor sich Rettungsmittel, gleich durch feindliche Bedrohung abschrecken lassen ohne das
ausserste zu ihrer Rettung zumacht, auch ihre untergebenen nicht nur durch eigenen Beyspiel
oder schärfe zur Tapferkeit und wohlverhaltenen nicht aufgemuntert zu haben sondern sich
leicht den Feind als Gefangen ergeben.
Am wenigstens sollen jene Comandanten Schuldfrei sey deren Manschaft deswegen in
Unordnung oder gar in Pflucht gerathe weil die nebenstehende Abtheilung geweihen und hier
nebst nach seine[?] Gewehr und Munition wegwehrft um leichten davon laufen zu können
wodurch selbe ausser einer schändlichen Handlung nicht nur bei dem ihre Wiederversammlungen
sondern auch lange hernach undienstbar bleiben die Armee zum grösten Nachteil schwächen
und den Stadt [sic!] durch kostwilligen Beischaffung grossen Schaden machen.
Uiber Reserve Munition
Eines Jeden Truppen Comandten vorzüglichen Sorge solle sein vor jedem Gefechten sich
hin voraus mit hier machen dem Munition Vorrath dergestalt zu versehen damit wegen dessen
weiter Entfernung nicht wichtigen vortheile entgegen mögen.
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Eben deswegen solle auch nicht gestattet werden auf all zu weitete Entfernung von Feinde
unnöthig zu plänklen noch unwirksam zu Ataquiren weil Mangel an Munition in wahren Zeit
punkte besonders wo die reserve al zu weit entfernet war die Truppe nicht nur nun die erungenen vortheile umbring sondern bedenkliche und entscheidende Gefahr verursachen kann.
Bei kostbilligung Canonen und Haubitzen heuer ist doppelte Aufmerksamkeit zu verwenden indem nicht das viele sondern das gute Schiessen wirksam und entscheiden muß.
Gleich wie nun auf Vorposten und bei Detachments das Cavallerie Geschütz nützlicher auf
der Schnelligkeit im Vorführen w[ä]gen entscheiden zu gebrauchen so ist solches vorzüglich an
den der Canon oder Haubitzen bei heil fertigen? Unternehmung zu benutzen und immer unterdeckung einen cavallerie Trupp in das Gefecht vorzuführen und die Park Pferde in einer etwas
seits und rückwärtigen Entfernung ausser der Direction der feuer Rücken zu stellen von denen
auch die Reserve Munitions Wagen nicht alzu weit entfernt jedoch wo möglich gegen die feindlichen Canonen Kugeln gedeckt aufgeführt bleiben sollen damit die Patronen nicht zu weit abgeholt werden dürfen.
Bei diesen Cavallerie Geschütze muß immer einiges Schanzzeug vorräthig sein um solches
zu zuversung[?] von Graben und anderen Hindernissen benutzen zu können.
Sowohl zu Bedienung des Cavallerie Geschützes als zu das Deckungs Commando sollen
ausgewählten verlässige Offiziere gegeben werden und eben so solle auch das ganze Artillerie
personnale aus erfahrenen und entschlossenen Männern entstehen wie bei einen schnellen
Rückzuge sich zu halten und dem Verlust der Canonen vorzubringen beweisen[?] möge.
Uiber Freyparthey
Nicht alle Zeit ist für ein Detachments Commandanten Gelegenheit die eigenen Märsche und
Bewegungen zu seinen Absichten und Zwecke zu benützen da oft mannigfaltige Hindernissen
und Schwierigkeit sich entgegen zu stellen pflegen[?]
Um denen noch nichts unversucht zu lassen einen überlegenen Feind wenn gleich nicht
zu einen Rückzuge wenigstens zu einen zweckmessigen Bewegung zu zwingen, all [?] solle der
Commndant einen aussenschlossenen Offiziers woes [?] thunlich verschiedenen Regter gewählten Mannschaft zusammen gesetzten freypartey formiren welche durch umwäge des feindes
flanken und rücken besonders auch gegen dessen Magazine und Depots poussiren und alda und
aller Orten Larm und Schrecken verbreiten, Gefangen nehmung, verpflegs und andere Militair
Beamten verthielgung von aller hand verrathen, Uiberhaupt durch jedes wirklich scheinende
Blendwerk den Feind um die ganze Gegend in Besorgnis und Verlegenheit setzen wodurch er
entweder zu einen falschen Manouver, wenigstens zu einer starken Detachirung und eigenen
Schwäche bewogen und dessen offensive Plane wenigstens auf einige Zeit vereidet und dem diesseitige Chef so viele zeit und Gelegenheit verschaffet wird, entweder den geschwächten Feind
mit vortheilen zugreiffen und zu schlagen oder wenigstens des möglichst die Umstände zu benützen.
Einen solchen Detachirten freyparthey Commandanten sind bestimmte Verhaltungsbefehle
und zugleich die Absicht seiner Sendung und geheimen Aufträge wohlverstandig mitzutheilen
damit er seinen Patrouille oder Vorposten gründlich belehren auch sonach das nöthige in Gefahr
eröffnen und ernsthaft auftragen möge um bei etwachiger Gefangenschaft des einen oder anderen Mannes dem feind ganz andere Ursachen anzugeben, welches auch bei durchzugen in
Dörfern zu beobachten und den entziehenden Boten nicht mehr als zu wissen nothwendig eröffnet und keineswegs gleich jener Weeg den man einschlagen will bekanntgemacht werden darf
sondern um verschiedenen strassen sich erkundiget und dem erst während dem Marsche und
entfernen vom Dorfe die eigentliche Route eingeschlagen werden muß.
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Der Truppen Commandant solle demnach nicht nur mit ausserste strenge hierüber sondern zugleich mit wahren ärnste über alle Excesse wachen, das Landvolk durch freundlich und
Leidseliges Betragen auch schmeichele Discourse sich geneig machen suchen und ihren viel erwartende Vortheil versichern gegentheilig aber selbige auch gegen falsche und verwädische [?]
Anschläge waren und bedrohen.
Über Diversion und Detachements
Wenn zuweilen Umstände es nothwendig machen dem feinde durch starke Detachement
eine Diversion zu machen so wird hier beiläufig sich nachdem schon angeführten Grundsätzen
benommen.
Da es hiebey darauf ankömt den feind von eine bedrohenden Punkte weck zu entfernen
oder ihm zu hindern anderwärts hin Detachirung zu machen um ein operiertes Corps hiere
zu führen so müssen voraus Sendung des eigenen Detachements bevor alle dessen Wirkungen
und Folgen Wohl überdacht dann erst die Einvernehmung nach Zeit, Terrain und Umstände
Benehmung angeordnet und in schnellen und leichtichen [?] Vollzug gesetzen werden.
Uiber Kundschaften und ihre auswahl
Um etwas über die eigenschaften der Kundschafters und sonstiger Vertrauter dann ihre verschiedene verwendungs Art zu berechnen so solle vorzüglich hiebey stets in Voraus die Absicht
und ihre Bestimmung beurtheilt dann selbigen nur so viel anvertraut und auch gegeben werden
als ein jeden wissen darf und worüber Nachricht und Kundschaft einzuziehen ist.
Diese Art Menschen sind entweder aus Eigenmuth oder Enthusiastischen Anhänglichkeit
für uns zu gebrauchen und kennen noch ihrer Art und Talenten in drey Classen untertheilt und
hienach benützet werden, nemlich:
Jene die in feindlichen Landen oder auch bei dessen Armee angestellt sind und ihr Amt oder
Kentnieß in den Laagen setzen einige verhältnisse mit dem operations Plane zu pflegen. Diese
sind wenn reichlich belohnt und Aufrichtig handeln wollen die aller verlässlichsten und wirksamste zu unsere Vortheile wenn besonders wenn sie sich annoch in der Gelegenheit befinden,
einen Einfluß in Cabinet und Staadsachen zu haben.
Die Zweyten Klasse der Kundschaften bestehet gemeinglich aus verschlagenen Wagenfolge
[?], wenn sie von erpropter Treue sind mit nützen und Verlässigkeit zu Abholung und aus
Forschung verschiedenen Nachrichten aus dem Hauptquartier von der feindlichen Armee her mit
entsprechene Vortheil gebraucht werden können, besonders wenn sie durch ihren Anhang und
Bekanntschaften in Hauptquartier es dahin bringen könnten, alle Armee Befehle Dispositionen
und Bewegungen des feindes zeitlich und gründlich zu erfahren ausser dem dessen Starke
an Cavallerie Infanterie und Artillerie nebst ihren Stellungen, Verschanzugen Brücken allen
gemächlichen und ungemächlichen zugenge und Strassen zu erforschen und nöthigen fals eigens den Vortrapp oder einen Colonne anführen zu können. Diesen Leuten ist besonders die
Schenttig ihren Aufträge nachdrücksamst anzuempfehlen weil oft jene Nachricht die heute auserst wichtig ist, Morgen ganz unnütz sein kann, wodurch die künftige Moments verschwenden
und manche erwünschte Gelegenheit unbenütz bleiben muß.
Derley thätige und ausrichtsamen Kundschafter müssen nicht nur reichlich belohnt und
ihnen bei glücklichen ereignissen ein theil der Beyde zugesagt, sondern auch zugleich bei etwa
erfolgender verunglückung den Zusicherung gegeben werden, das man die Versorgung ihrer
Weiber übersichehen [?] und Erkenntlich gegen ihre Angehörige Platz greiffen wolle.
Da diese Klasse Menschen gemeinglich aus Handels Leuten oder Marquetenters zu bestehen pflegt die durch Bekanntschaft in Hauptquartier und bei dem Regimentern sich einzuschleichen und gemüthenachm müssen so müssen dem guten diensten ungeachtet dennoch von
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weitem genau beobachtet werden ob sie nicht als doppelten Kundschaften sich brauchen lassen,
und aus eigennütz heimlich zu unserem Nachtheil wirken.
Die dritte Art endlich bestehet aus Bauer oder jener Arbeits Classen die unter dem Vorwand
ihrer Feldarbeit, gegen die feindliche Piquets oder gegen einen Marschierenden Trupp ausgeschickt werden um dessen Stärke oder Direction zu erfahren.
Zuweilen ist ein Truppen Commandant nothgedrungen einen seßhaften Mann oder
Bürger unter Bedrohung von Verluste seines Liebens oder Vermögens in das feindliche Lager
oder Quartier um Nachrichten zuschicken. Dieses darf nur bei ausserste dringe Gefahr oder
in Nothfalle benützt werden; Uiberhaupt muß ein kluger und Wachtsame Chef in derley
Gelegenheit weder an Geld oder Vorsichts auslagen es fehlen lassen und in den wohlgerettenen
Unternehmungen alles reichlich einbringen.
Mit welchen größen Geheimniß und Behutsamkeit man sich bei der Auswahl der kundschaften und ihrer Nachrichten zu benehmen und ein wenig man oft eigenen selbst von mehreren seiten her zu treffenden Nachrichten trauen und sich gar in Sicherheit einschläffen lassen
solle darüber sollen uns die öfters Unglücklich ausgehaltenen folgen zu werdenden zu abschreckende Beyspeile dienen.
Avant und Arier Garde Obliegenheiten
Ein Avant und Arier garde ist der Vortrapp oder Nachzug einer marschirenden Armée oder
Corps die alle Bewegungen decken und desto sicherer und ungehinderten marschiren zu können. Ihre Stark bestimmen die eigenen und feindlichen Umstände der Armee wodurch auf alle
falle dem feindlichen eindringen gemeinglich wiederstand geleisten, oder seine Vorhaben gegen
einen weichenden Feind ausgeführt werden kann.
Eigenschaften ihrer Comdt.
Gemeinglich werden diesen Avantgarde aus leichten Truppen zusammen gesetzt und einem klugen, wachtsamen, thätigen und entschlossenen Anführer vertrauen, weil von dessen
rastlosen und aus horent Tapferen benehmen, das heil der eigenen Truppen und die Ruhe und
Sicherheit der ganze Armee abhangt. Seine Obliegenheiten sind so wichtig und mannigfaltig
das man selbige bloß seine Einsichten, Talenten, und Kriegerfahren überlassen und durch die
ihn ertheille Befehle zu trauen und zu Versicht in sich und seine Dispositionen zeichen und
gleichsam hin dahin nur anweisen muß dank[?] alle dessen Bewegungen und Handlungen in
stiver und genauer Verwendung und unenbrechenen Verhaltniß mit jenen der Armee bleiben
und wohl berechnet sein mögen.
Bei allen feindlichen Vorhälten solle ein Avantgarde Commandant auf unterstützung von
der Armee rechnen können.
Wie ein derley Avantgarde sich während dem Marsch und bei feindlichen Angriffen in
Ansehung der Vorsicht dem manigfaltigen Angriefs und Vertheidigungs Anstalten zu benehmen haben darüber ist bei denen Detachements Beobachtungen schon mehreres erwähnet worden. Vorzüglich solle beim vor Marschieren der Avantgarde alle Vorsicht gegen allzu hendiges
Vordrungen des Vortrapps nochmehr aber der Haupt Truppe veranstaltet sey um dadurch dem
feind keine Gelegenheit zu seinem Vortheile vorzulassen.
Bei einen Arrier Garde muß Contenants und Tapferkeit den Gegner in seinem Vordringen
gränzen zu setzen müssen.
Aufmerksamkeit und Beobachtung der feindlichen Bewegungen und Fuchter[?] bieten öfters Gelegenheiten an die Hand selbe mit wenig Mühe zu bestraffen und es werden dadurch oft
Vortheile errungen die einschiedenden Einfluß auf die Operationen der ganzen Armee haben.
Rapports Erstattung
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Uiber die Rapports Erstattung ist zwar schon bei Einteilung der Patrouille da aber nöthige
geredet werden, das aber dieser wichtiger Gegenstand bei grossen Detachements und abgesandert
Truppen Corps von weit erheblichen folgen und Bedeutung ist und derley Unverlässigkeit
oder Zeitversaumniss die grössten Hinrungen oft unwiederbringlichen Schaden und Unglück
verursachen kann so sollen nie ausser acht gelassen werden besonders bei zwey von ein anderen
entfernet stehen Detachement auch kleinere Truppen nach maß gehabt ihre Entfernung
mehrere Observations Posten dazwischen auszustellen um dadurch zu verhindern das der
feind nicht unbemerkt dazwischen einschleichen und die Communication benehmen möge
wodurch der gang der Couriers und Rapports tragen verheidell[?] die Sicherheit der ausgestellen
Brief Ordonanzen unterbrochen und bei den Umwege dazu gesauhet[?] und benützet werden
müssen welches das Corps in die Verlegenheit bring nicht zeitig genug nachrechten [?] von allen
was bei einem oder dem anderen Theile verfällt zu erhalten folglich selbiges in Ungewissenheit
und Unsicherheit schwäbt sich verhältnißmässig zu benehmen oder den anderen Theil zu einer
zweckmässigen Mitwirkung aufzufordern. Deswegen will es nöthig sein auf derley zwischen
Posten besonders in coupirte, waldiger und gebuschten Gegenden den Cavallerie Ordonanzen
Posten auch einige Infanterie oder Jägers beizugeben um die zwischen strecke fleissig durch
zu streiffen und gesichert halten zu können, in bedenklichen fallen aber die Rapports oder die
Depeschen durch Schleichwegen übertragen oder dem Couriers als wegweisen und zugleich als
geleibt dienen zu können.
Gefecht eines Detachements und nachbarlichen Unterstützung
Nach dem Fall wo bei nie oder dem anderen Seiten Detachements ein Gefecht bedeutendes
Canonen Feuer oder Plenklen bemerk [?] werden sollte so müssen gleich verschiedender
nachstehen zwischen Posten einige gut bereitene Husaren zur Nachrichtholung dahin abgeschickt
werden von dessen befund der der alda alsgestelte ober- oder Unteroffzrs. ungesäumt die
nebenstehenden Posten zu Avisiren hat zugleich keine eigenen Maßregeln dergestalten fassen
solle, daß er bei wiedrigen Ereignissen nicht abgeschnitten oder gefangen werden möchten. In
dessen darf niemanden seinen Posten verlassen, ohne hievon den nebenstehenden der Ursachen
zu verständigen wonach diese sogleich weiter an den Hauptposten zumelden könnt.
Ausserdem muß getrachtet werden so weit nur immer möglich mit den nebenstehenden
in einer Verbindung und Direction zu bleiben, damit der zwischen Terain und zugleich
Communication der feinden nicht preiss bleiben mögen die stets durch wechseltige kleinen
Patrouille gesucht und unterhalten werden solle.
Solle durch Rapport oder anderen Nachrichten bekannt werden das ein nebenstehendes
Detachement oder Corps wirklich angegriffen und in Gefahr sein, so muß der Comdt. wenn
sein eigenen Trupp nicht selbst mit einem übermachtigen Angrif bedrohet sein solle es für sein
pflicht halten alsogleich und ohne abzuwartenden ordre wenigstens mit einem Theil seiner
Trupp dahin zu hülfe zu eilen oder durch ein Detachirung in das Vorgedrungenen feindes lange
und drücken zu kommen Sorge tragen, und künftliches Gelegenheit durch eine taschen [?] und
unerwarteten Angriffen in die gemmeinglich in Unordnung vordringende feindliche Colone
unordnung und Schrecken zu verbreiten suchen wodurch nach mehreren ruhmlosen Beispielen,
ohne manche gefährlichen und gleich verlohrenen Gefechten, wider Retressirt zu weilen gar
zum ein glücklichen ausgangen oder zu einen gewonnenen Schlacht oder wenigstens zu einer
zusammenhängenden ordentlichen Retirade oder zu einem unbedeutene Verluste beigetragen
und glücklich gewürkt hat. Alles dieses solle von einen Tapferen und entschlossenen Soldaten
und Anführer erwartet und gesorget wird.
[…]
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Die Beyspiele des letzten Türcken auch die französischen Kriegs bestätigen das durch derley
Unternehmung, der Geist durch Tapferkeit und Vorsicht geleidet seyn muß, und alles zum
glücklichen endzwecke zu führen, und feindlichen zu führen, und feindliche Unvorsichtigkeit
zu bestraffen vermag. Zu derley hindenfalls Unternehmung muß der eigene Trupp wenigstens
2 drittel Starker als jener des feindes sein um der etwa nebey[?] unterstützenden Kräftigen
wiederstand leisten um seinen Vortheil wohl benützen zu können.
Kray
Feldzeugmeister
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