
A Lotharingiai Károly vezette keresztény csapatok
1686 végére elérték a kitûzött hadmûveleti célt: Szigetvár
és Kanizsa kivételével befejezték a Dél-Dunántúl felszaba-
dítását. A Dráván túli területek azonban továbbra is osz-
mán fennhatóság alatt álltak, ahol ugrásra készen vártak a
határmenti várak katonái. A bécsi katonai parancsnokok
1687 tavaszán Eszék és Pétervárad felé indították el a ke-
resztény hadjáratot. A Károly herceg vezette hadoszlop a
Duna mentén vonult a Drávához, július 8–13. között átkelt
az Old falui révnél, és letáborozott Valpó mellett.
Szulejmán nagyvezír 60.000 fõs hadserege eközben
Eszékre érkezett, ahol megerõsített állásokban várta a
császáriak támadását. Miután Lotharingiai Károly felmérte
az ellenség túlerejét, bevárta Miksa Emánuel bajor válasz-
tófejedelem 20.000 katonából álló hadtestét, vele együtt
már közel azonos erõk néztek egymással farkasszemet.

Az egyesült keresztény hadak július 20-án indultak ro-
hamra az eszéki sáncok ellen, de nem jár-
tak sikerrel. Többórás küzdelem után sem
tudták áttörni a védmûveket, ezért a pa-
rancsnokok úgy döntöttek, hogy visszavo-
nulnak. Arra számítottak, hogy Szulejmán
üldözi õket, és nyílt ütközetben alkalmuk
lesz kamatoztatni a keresztény seregek
fejlettebb haditechnikáját. A közel 60.000
fõs haderõ elõször Mohácson táborozott le,
majd továbbhaladt Siklós felé a Harsány-
hegy északi oldalán vezetõ úton. Csakhogy
a nagyvezír értesült a keresztények szán-
dékáról, és napokkal korábban elzárta az
utat Kistótfalunál. Az õ terve az volt, hogy
a hegy déli lábához, a Villány-siklósi útra
kényszerített szövetségeseket lesbõl tá-
madja meg Baranyavár felõl, a mocsarak

mögül. A herceg és a választófejedelem csapatai valóban
visszafordultak Kistótfalutól, és 12-én reggel rákanyarod-
tak a Siklósra vezetõ útra. Elöl Károly herceg ezredei,
mögöttük 200-300 méternyi térközzel Miksa választófe-
jedelem alakulatai meneteltek. A távolból három puszta
falu házai látszottak: északkeleten Villány, délen Perecs-
ke, attól nyugatra Szántó.

A katonák nehezen törtek maguknak utat a bozótos te-
repen, ezért hadoszlopuk helyenként megbomlott. A nagy-
vezír ezt felismerve indította el könnyûlovasságát a bajor
menetoszlop végén haladó dragonyosok ellen. Úgy szá-
molta, hogy lovasai még azelõtt szétverik a választófejede-
lem seregtestét, mielõtt Károly herceg segítségére siet-
hetne. A terve azonban nem vált be, mert a kiváló hadve-
zér hírében álló Miksa Emánuel gyorsan és hatékonyan in-
tézkedett, és átcsoportosításokkal megakadályozta az arc-
vonal felbomlását. A nagyvezír ekkor elindította a török fõ-

erõk egy részét, hogy a császári és a bajor
ezredek menetoszlopát végérvényesen
elvágja egymástól. A bajorok ellen hátul-
ról indított támadást úgy védte ki
Lotharingiai Károly, hogy Johann Norbert
Piccolomini vezérõrnagy vezetésével
még idõben átirányította ellenük, a szem-
bõl érkezõket pedig a bajor választófeje-
delem három vértes ezrede állította meg. 

A két elhárító hadmozdulat forduló-
pontot jelentett a csata menetében, in-
nentõl kezdve a keresztény hadvezetés
akarata érvényesült. Piccolomini egysé-
gei azonnal ellenakcióba kezdtek, és a ro-
ham hatását csak fokozták a bevetett ez-
redágyúk sorozatos lövései. Az oszmán
lovasság ekkor visszafordult, ám hiába
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nyarán senki nem gondolta vol-
na, hogy az akkor már másfél
évszázados oszmán uralom vala-
ha is véget ér a Magyar Király-
ság területén. Bécs elõterében
azonban minden megváltozott. A
Szent Liga seregei szétverték Ka-
ra Musztafa hadait, és a keresz-
tes hadjárat eredményeképp
1686 õszére felszabadult a Du-
nántúl nagy része. A császári
hadvezetés azonban tisztában
volt vele, hogy még nem roppant
meg a szultáni birodalom, és a
következõ évben kemény harcok
várnak rájuk. 
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igyekeztek elszakadni, a császári lovasok szorosan üldöz-
ték õket. Felzárkóztak melléjük a bajor hadoszlop egyes
alakulatai is, és az oszmán lovasság csak üggyel-bajjal ju-
tott vissza délután 3 órára a hevenyészve kialakított sán-
cai elé. A csata azonban még nem dõlt el, mert pihent ja-
nicsárok ezrei várták a sáncok mögött a keresztény táma-
dást, és õk még mindig félelmetes erõt jelentettek.

A császári hadvezetés ekkor azonban már mindenképp
dûlõre akarta vinni a csatát, és 5 órakor rohamra vezé-
nyelte az addig mozdulatlanul álló ezredeit, amelyek csat-
lakoztak a reggel óta harcoló Piccolomini-egységekhez. A
gyalogság sorozatos össztüzét, meg az elõrelendülõ lovas-
ság rohamát már nem állták a sáncok elõtt feltorlódott tö-
rök lovasok. Sokan a védelmi rendszer résein keresztül
menekültek, mások átugrattak a földhányásokon, miköz-
ben eltiporták a gyalogosokat. Ez lehetetlenné tette a ja-
nicsárok védekezését, akiknek semmi esélyük nem ma-
radt a lovasságuk támogatása nélkül, jó részüket kardélre
hányták a sáncokba behatoló szövetségesek. Az összeom-
lást elõsegítette, hogy a Harsány-hegy irányából feltáma-
dó szél az oszmánok szemébe vitte a port és a lõporfüstöt,
amely zavarta ellenállásukat. Általános lett a menekülés,
amely magával ragadta a még be sem vetett, a sáncok mö-
gött álló alakulatokat is. Több ezer török a Karasica ingo-
ványos árterén keresztül igyekezett egérutat nyerni, ahol
vagy az üldözõ lovasság, vagy a mocsár végzett velük. So-
kan a Dunának szorultak, ahol nem találtak sem gázlót,
sem hidat. Maga Szulejmán nagyvezír egy sebtében kerí-
tett csónakon jutott el Eszékre. Mire leszállt az este, el-
csendesedett a csatatér. A szövetségeseknek 700 katoná-
jukba került a gyõzelem. A törökök közel 8000 embert ve-
szítettek, a foglyok száma elérte a 2000 fõt. A túlélõk –
Szilahtár Mehmed oszmán krónikás szerint – „éjfélkor
csupasz, mezítelen lábakkal és fedetlen fõvel érkeztek az eszé-
ki hídhoz. S mivel féltek az ellenség üldözésétõl, mindenki

azonnal át akart kelni (...) Egy nyíllövésnyi helyen a nép egy-
más hátára ment, úgyhogy a tolongástól kétezernyi ember a
lábak alatt maradt, és elpusztult.”

A szövetségesek hadizsákmánya rendkívüli volt. Érté-
két ötmillió forintra becsülték, amelybõl kétmillió illette
meg Miksa Emánuelt. A hadieszközök között több mint
80 ágyút és mozsarat, nagy mennyiségû lõszert vettek
számba. A gazdag élelmiszerkészlet mellett 7000 vágó-
marha, 6000 ló, 1500 bivaly és teve került a gyõztesek
kezére, nem szólva a török tábori pénztárról és a tábori
felszerelésrõl.

A csata után Károly herceg csapatai visszafordultak,
ismét átkeltek a Dráván. Az oszmán helyõrségeket ré-
mülettel töltötte el a vereség híre, és egymás után adták
Eszéket, Vocint, Valpót, Erdõdöt, Valkóvárt és Karlócát a
császáriak kezére. Verõce, Pozsega és Valkó vármegye
1687 október végére felszabadult az oszmán uralom alól,
és ezzel rövid idõre véget értek Dél-Dunántúl népeinek
megpróbáltatásai.
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Operagála 
Rost Andreával

Világhírû operaénekes közremûködésé-

vel, a Pécsi Operáért Alapítvány javára

rendez jótékonysági operagálát a Pécsi

Nemzeti Színház október 8-án 17 órakor

a teátrumban. Fellép Rost Andrea Liszt-,

Kossuth- és Prima Primissima-díjas ér-

demes mûvész, Gulyás Dénes zene-

igazgató, valamint tehetséges fiatalok:

Kriszta Kinga, Somogyvári Tímea Zita,

Horváth Orsolya, Nánási Helga, Bognár

Szabolcs és Szécsi Máté, s természete-

sen az opera tagozat kórusa is szerep-

hez jut (karvezetõ: Bende István). 

Harry Potter a Pannon 
Filharmonikusoktól

Filmzenei koncertet ad a Pannon Fil-

harmonikusok együttese október 13-án

este fél nyolckor a Kodály Központban

(Pécs, Breuer Marcell sétány 4.). Vass

András vezényletével John Williams és

Klaus Badelt szerzeményei csendülnek

föl olyan nagy sikerû alkotásokból, mint

a Harry Potter filmfolyam, A Karib-ten-

ger kalózai és az E.T. A zenekar a

Musyc by… sorozattal annak könnyed

hangvétele révén – nem titkoltan – az

ifjabb közönséget is szeretné megnyer-

ni magának.

Badár Sándorral 
nevet a város

Badár Sándor színész, humorista,

könyvíró, kalandor és életmûvész önálló

estje ígér felhõtlen szórakozást október

20-án este nyolckor az Ifjúsági Házban.

A Nevet a város sorozatban kerül sor a

népszerû elõadó stand-up mûsorára.

Badár az egyik legeredetibb magyar ne-

vettetõ, akinek rengeteg filmsiker is

összeforrt a nevével (Roncsfilm, Kont-

roll, Nyócker, Papírkutyák). Többszörös

Bon-Bon-díjas, legutóbb 2011-ben ítél-

ték neki a humoristák ezen elismerését.

A stand-up mûfaj egyik hazai ikonja.
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