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A cs. és kir. hadi levéltár kiadatlan okiratai fölhasználásával. 

ELSŐ K Ö Z L E M É N Y . 

E g y r a j z m e l l é k l e t t e l . 

A magyar királyok régi koronázó és temetkező városa nagy, 
ép oly viharos mint dicső, múlttal bír, melynek történetét kutatni, 
egyes lapjait föltárni, a legvonzóbb és érdekfeszítőbb foglalkozások 
közé tartozik. 

Az események, melyekkel e sorokban foglalkozni óhajtunk, 
nem tartoznak ugyan a világot megrendítő, vagy az országra átala-
kító hatással bírók közé, de mégis érdekesek; episodjai a nagy 
küzdelemnek, mely a két császárság, a török és a német közt 
lefolyt. Mert, sajnos, az időben már nem beszélhetünk többé Ma-
gyarországról. Magyarország a harcz színhelye volt ugyan, de annak 
folyamára hatással nem volt; a háború vezetése a császár és had-
vezérei kezében volt s hogy ezek a háborút mint viselték, azt e 
sorokban is látni fogjuk. 

Mielőtt eseményeinkre térnénk, röviden fölemlítjük azt, a 
mit Székesfehérvár legrégibb történetére vonatkozólag följegyezve 
találtunk. 

Hogy Székesfehérvár már a rómaiak idejében, tehát sok szá-
zaddal a magyarok bejövetele előtt és a következő időkben is virágzó 
város volt, az kétségtelen. Hogy is volna különben megmagyaráz-
ható, hogy Szent István királyunk ép e várost, mely a körüle fekvő 



kiterjedt mocsarak folytán egészségtelen vidékkel bírt, választotta 
székhelyéül, utódjai pedig koronázó és temetkezési helyökűl? 
Hogy emelkedhetett volna különben az ország fővárosává? 

A város területén talált, részint simára csiszolt, részint egy-
szerűen faragott kövek, melyek nagy része azonban későbbi épít-
kezeseknél fölhasználtatott,1) semmi kétségét nem hagynak az 
iránt, hogy e helyen a rómaiak idejében colonia vagy municipium 
letezett.2) 

Egy a budai kapu közelében talált kö vésete két szárnyas 
geniust ábrázolt, melyek egyike olajágat (a békesség jelét), másika 
kalászt (a bőség jelét) tartott kezében s mindkettő tekintete a kö-
vetkező fölírat felé fordul t : «Pro salute Imp. L. Sept. Severi et 
M. A. V. Rel. Antonini Aug.». Septimus Severus és Caracalla csá-
szárok ez emlekkövét látta már a XV. században s ugyanazon 
helyen Cuspinian, ki 1491-ben mint Miksa császár követe I. Ulászló 
királynál Fehérvárott járt 3) s e körülményt a római császárokról 
írt könyvében fölemlíti. Ugyan e kapunál egy római császár befa-
lazott szobra, a Mária templom falában egy római sírkő találtatott, 
mely azután 1815-ben egy márvány sarkophaggal együtt4) a püs-
pöki palotába beépíttetett, míg számos római emlékkő a Nemzeti 
Müzeum régiségtárába szállíttatott be. 

Az új megyeház alapjainak lerakásakor 1815-ben nagy meny-
nyiségü római pénz találtatott Trajan, Hadrian és Antonin idejé-
ből. (99—145 Kr. u.) 

vj Simonyi prépost följegyzései, hátrahagyott irataiban. 
2) A különbség a kettő közt az, hogy a coloniát római polgárok, a 

municipiumot polgárjoggal fölruházott idegenek alapították. 
3) Miksa császár Fehérvárat, 1490-ben, midőn Mátyás király halála 

után a magyar koronát megszerzendő liadjáratot indított, bevette s 11 hóna-
pig bírta, csak ekkor bocsátván azt vissza Ulászló birtokába. 

4) E sarkophag födelén egy női alak látkató két gyermekkel s a 
következő fölirattal: «D. M. C. Dignius secundinus nat. E?et. V. F. sibi et 
Aurelia Decia? conjugi et munic. Piissimse ac Pudicissimse CViVs mortem 
Dolens per absentiam mei contigisse per culpam CVrantium conqueror 
Vix An XVIII. m. X. Dieb. XVIII. cb C Dignio decorato Fii. Ann. XXIV. 
Dieb. XVIII. item — Dignise decoratae et Aurelise secundiana filiabus.» 
A sírkő állíttatója teliát municipalis polgár, s miután a sarkophag nagy 
művészettel s gazdagon van díszítve, előkelő, gazdag polgár volt. 



A mi a Székesfehérvár helyen állott város nevét illeti, a véle-
mények eltérők. Lazius a várost Cimbrianának nevezi, mert állító-
lag a cimberek által epíttetett. Bombardi a mocsaras környezet 
után Antia-nak, Moró pedig a régi Caesareanak véli; Simonyi 
egyetértve Schönwiesnerrel, Antonin itinerariuma alapján tett 
összehasonlításokból kétségtelennek tartja, hogy e helyen a ró-
maiak Florianaja, állott, mely város a II. légió és a dunai hajóhad 
prgefectusának székhelye volt. 

A magyarok bejövetelekor Szekesfehervár környéke, a pá-
kozdi hegy alja, volt a döntő csata színhelye a magyarok és a 
szlávok közt és Szvatopluk itt érte uralkodása és élete végét.2) 
A magyarok a győzelmi lakomát a pákozdi Noe-hegyen ülték meg, 
melyet a nep még a mai napig is Árpád hegyé-nek nevez. 

A várost különben Szent István király építtette föl, s szók-
városává, a királyok koronázó és temetkező helyévé jelölvén ki, a 
város csakhamar jelentékenyen emelkedett, s a szép Mária-tem-
plomon, a királyi várlakon kívül számos palotával ékeskedett. 

Ekkor kapja a varos a Székes-Fehérvár, az Alba-Regalis 
nevet is.3) Az «alba = fehér» elnevezés eredetére vonatkozólag 
többféle vélemény olvasható; némelyek szerint a Mária-templom, 
illetőleg a királyi várlak vakító feherségü falai szerezték a város-
nak e melleknevet, mások szerint czélzás lenne ez a magyarok 
eredetére, a mennyiben azok a szittya népek «fehér»-nek nevezett 
ágából szakadtak ide s ez okból adták több jelentekeny helynek 
(Gyula-Fehérvár = Alba-.Julia, Nándorfehérvár = Alba-Grácia) 
a fehér melléknevet. A Regalis melléknév természetszerűleg akkor 
keletkezett, midőn a hely királyi szék- és koronázó várossá emel-
kedett. 

A várost a legrégibb időktől kezdve, de sőt még eseményeink 
idejeben is, a Sárvíz által kepezett mocsarak vettek körül, melyek 
közül a saját talajvizéből is táplálkozó déli, mindig vízzel borított 
sík Sóstónak, a többi egyszerűen ingoványnak neveztetett; sem 
gyalog, sem lóháton nem lehetett az ingoványokon átgázolni. 

*) Béla király névtelen jegyzője. 
2) Thiíróczy, Kézay stb. 
3) Hunfalvy János, Magyarország etnographiája. 
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E környezet képezte a város fő erősségét, s mivel raj ta IV. Béla 
idejében a tatárok sem hatolhattak át, a városnak mint várnak 
hírnevét tetemesen növelte. 

A várost még a XVII. században is három széles, helyenkint 
bástyázott földtöltés fogta körül, melyek elseje a tulajdonképeni 
várost vagy Belsövárost (A.), másodika a külső városokat (G. Gr.), 
harmadika végre a Ráczváros (D.), Sziget (E.) és Mocsárváros (F.) 
nevű külvárosokat övezte körül.2) A városba bejutni csak két kapun, 
az északi vagyis a Palotai (Zámolyi) kapun, és a déli vagyis a 
Budai kapun át lehetett. 

A város két legfőbb épülete a Mária, vagy Miasszonyunk 
temploma, vagyis a székesegyház volt, mely alatt a király-sírok 
valának3) s az erőddé átalakított Szent Miklós templom, melv 
magas körfalaival, bástyáival, ormaival a városnak kétségte-
lenül legerősebb pontját képezte.4) 

A külvárosoknak a bástyázott földművel való körülzárása 
különben csak a városnak Nagy Szulejmán által való elfoglalása 
(1543) után, nevezetesen 1545-ben, a törökök által eszközöltetett s 
ugyancsak ők építettek a város területének lecsapolására szolgáló 
koczkakővel kirakott csatornákat, melyek azonban később elisza-
posodtak s így nyomuk veszett.5) 

Székesfehérvárnak török kézre jutása nagy csapás volt ugyan 
az országra, de se Ferdinand, se Budolf nem bírt elég erővel arra, 
hogy Székesfehérvárt s vele a Dunántúl nagy részét a török hódolt-
ság alól fölmentse s 40 évbe telt, míg a város visszavételére az 
első kísérlet tétetett. 

Lásd a térkép-mellékletet. 
a) E különös viszonyok és megnevezések okozzák, kogy régi leírá-

sokban, a szerint a mint a külső városok is számíttatnak vagy nem, hol 
öt, liol pedig csak bárom külvárosról van szó. 

3) I t t temettettek el: Szent István, Kálmán, II . Béla, I I I . és IV. István, 
I I I . Béla, I I I . László, I. Károly, Nagy Lajos, Albert, Corvin Mátyás, 
I I . Ulászló, II. Lajos és Szapolyai János királyaink. 

4) Az is maradt 1702-ig, a mikor császári parancsra leromboltatott. 
Gróf d'Aysassa tábornok jelentése a császárhoz Magyarország állapotáról. 
1773. Hat folio kötet. Cs. és kir. hadi levéltár. 

5) D'Aysassa 1773-ban már csak a hagyomány után beszól e csator-
nákról, de maga őket nem látta. Idézett jelentés. 



E kísérlet Hardegg gróf, a később mint Győr kapitánya sze-
rencsétlen véget ért tábornok ösztönzésére tétetett, s bár a Budáról 
Fehérvár fölmentésére siető Haszán pasa megveretett,1) a város 
továbbra is török kézen maradt. 

Ezután még két kísérlet tétetett, az egyik 1598-ban, a másik 
1599-ben : e második kísérletnél Schwarzenberg tábornagy mái-
két külvárost is hatalmába ejtett, de többre nem juthatván, az 
elfoglalt külvárosokat fölégette s eltávozott a vár alól. 

A következő időben Budolf tanácsosainak törekvése az volt, 
hogy a törökkel békét hozzanak létre. Ibrahim nagyvezír, ki Ka-
nizsa megvételével a török hatalmi kör kitágítására fölötte kedvező 
s hadászatilag is nagy fontosságú vár birtokába jutott, hajlandó 
is lett volna a békére, de Nándorfehérvárott 1601 július havában 
elhalálozott, utódja, Haszán pasa pedig hivataloskodását nem 
békekötéssel, hanem támadó háborúval akarván megkezdeni, a 
béke reménye teljesen eltűnt. 

A török működő sereget rövid idö alatt harczkész állapotba 
helyezvén, szeptember 6-dikán már Zimonyba ért s mivel a 
keresztény sereget Győrnél és Fehérvárnál tudta, Budán át oda 
készült. 

Mielőtt azonban Haszán pasa Fehérvárhoz jutott volna, 
annak sorsa — bár sajnos, hogy csak rövid időre — eldőlt. 

Lássuk, mi történt ez idő alatt a keresztények részén. 

I . 

HADI KÉSZÜLETEK, KIVÁLÓ TEKINTETTEL FEHÉRVÁR VISSZA-

VÉTELÉRE. 

Budolf császár és király az 1600-dik évben két legkitűnőbb, 
a török háborúban legjártasabb vezérét vesztette el. Márczius 
23-dikán elhunyt Pálfy Miklós, «a magyar vitézségnek e korban 
legjelesebb képviselője», kevéssel utánna Schwarzenberg Adolf 
gróf, tábornagy, Győr visszaszerzője, Pápa előtt, a lázadó vallon 
őrség egy golyója által találva. 

*) 1583 október 24-én. 



Midőn a magyar országgyűlés 1601 ápril havában, azon 
föltétel alait, hogy a sereg élére maga Mátyás főherczeg áll, a 
hadi költségeket megszavazta, az udvar nem csekély zavarban volt, 
hogy kit állítson Mátyás főherczeg mellé, ki a hadjárat kedvező 
lefolyása iránt némi biztosítékot nyújt, s ki a felelősséget is viseli. 

A választás Mercoeur Fülöp Emánuel, lothringeni herczegre 
esett, ki magát már a IV. Henrik franczia király ellen folytatott 
harczokban többszörösen kitüntette.1) 

1601 ápril 8-dikán Mercoeur csakugyan kineveztetett a Szé-
kesfehérvár ellen működő hadsereg főparancsnokává, még pedig — 
valószínűleg a herczeg által tett kikötés folytán — oly módon, 
hogy világosan kimondatott, miszerint Mátyás főherczeg is a 
fővezér parancsai alatt áll. A Kanizsa visszavételére rendelt s egy-
idejűleg fölállított hadsereg fővezérlete Ferdinand főherczegnek 
adatott át. 

Ugyanekkor végre még egy harmadik hadszínhely, t. i. 
Erdély számára is, erők gyűjtettek s ezek Básta György altábor-
nagy seregéhez voltak csatlakozandók. 

Egy a cs. és kir. hadi levéltárban levő kimutatás szerint2) a 
három hadsereghez a következő csapatoknak kellett volna be-
vonúlni : 

A) A felső-magyarországi (Fehérvár ellen rendelt) hadsereghez. 

Parancsnok Csapat Fizeti Szervezkedik 

Kollonics Siegfried 1000 német íj jász A.-Ausztria Bécsben 
Gróf Thurn Mátyás 1000 « « Csekország Königgrätzben 
Gróf Hohenlohe 1000 « lovas Ném. birod. Egerben 
Mercoeur herczeg 1000 ném. alf. « « — 

Nádasdy Ferencz 2000 huszár Magyarország 
Schadnitzky 1000 kozák Több főúr — 

Anhalt herczeg 4000 gyalog Ném. birod. F.-Ausztriában 
Hofkirchen 4000 « F.-Ausztria « 

Altban 4000 « Több főúr Göpfingenben 
Aldobrandini 4000 « a pápa — 

*) Discorso sopra la guerra d'ungaria l'anno 1595. Tesoro politico* 
Turnoni 1605. I I I . pag. 107. 

2) Udv. hadi tanács iratai ex 1601. Cs. és kir. hadi levéltár. 



Vancourt 4000 vallon Tirol Tirolban 
— 4000 liajdú Magyarország 

Bärnhausen 4000 német gyalog Ném. birod. Passauban 

A se reg h a s o n l ó á l l o m á n y a t e h á t 3 5 , 0 0 0 , é l e l m e z ő l é t s z á m a 
p e d i g (a k i m u t a t á s s z e r i n t ) 3 3 , 0 0 0 fő . 

B) Az alsó-magyarországi (Kanizsa ellen rendelt) hadsereghez. 

Parancsnok 

Badeni őrgróf 
Gróf Solms 
Egy sziléziai főúr 

Csapat 
1000 olasz íj jász 
500 Kollonits-lov. 

1000 német lovas 
500 német íj jász 
500 lovas 

2000 magy. huszár 
1000 kozák 
3000 fő egy ném. ezr. 
3000 « (Baden) 
3000 « « 
3000 « « 

A se reg á l l o m á n y a 18 ,500 fő. 

Fizeti 
a pápa 
A.-Ausztria 
Ném. birod. 

« 

Szilézia 
Magyarország 
Csehország 
a pápa 
Ném. birod. 
Szilézia 
A.-Ausztria 

Szervezkedik 

A.-Ausztriában 

Westfáliában 
Sziléziában 

F.-Magyarorsz.-ban 

Kufsteinban 
Sziléziában 
A.-Ausztriában 

C) Az erdélyi hadsereghez. 

Parancsnok Csapat Fizeti 
Egy sziléziai 1000 íj jász Szászország 
Pflam 500 « Lausitz 
Prambach 500 « « 
Petz 4500 ném. gyalog Csehország 
Preuner 1500 « « 
Rothal 2000 magy. hajdú a király 
Pográny 1500 « « 

Szervezkedik 

M.-Brodban 

Chrudimban 

Magyarországban 

A se reg á l l o m á n y a 1 1 , 5 0 0 fő . 
Az 1601-d ik óv f o l y a m á n fö l á l l í t andó erők összege e k i m u t a -

t á s s ze r in t t e h á t 73,000 főben vo l t m e g á l l a p í t v a . 
B á r h a a h a d e r ő k fö l á l l í t á s á r a úgy M a g y a r o r s z á g o n m i n t a 

N é m e t b i r o d a l o m b a n a l e g n a g y o b b e r ő m e g f e s z í t é s e k t é t e t t e k , en -
n e k d a c z á r a egy később i , 1601 j ú n i u s h a v á b a n ke l t k i m u t a t á s a 
r é s z b e n m á r meg levő , r é s z b e n m é g várható e rők összegé t csak 



51,400 főre teszi, tehát több 21,000 főnél kevesebbre, mint eredeti-
leg megállapítva volt.1) 

A hadsereg ellátására szükséges összegek 1.470,000forint-
ban számíttattak ki, de hogy mennyi iclö vétetett a számítás alap-
jául, az az iratokból ki nem tűnik. 

A beérkező csapatok megmustrálására Sichel Tamás, a tüzér-
ségi anyag előállítására gróf Sulz Lajos ezredes ós udvari hadi 
tanácsos küldetett ki. 

Az ágyúk nagy része egy Hof mann nevű öntőtől, ki Strechau-
ban (Styriában) jól berendezett öntőházzal bírt, szereztetett be; 
az ágyúk órczérték szerint, mázsánkint 14 forintjával fizettettek. 

A fölmerülő különféle akadályok egyébként a hadsereg 
szervezését és gyülekezését fölötte meglassították. 

Legelsők voltak a gyülekezésben Kollonics lovasai, 1500 
lovas, kik a Morvamezőn 1601 június 7-dikén megmustráltattak 
s azután még a tárgyalások folyama alatt a Garan melletti erődí-
tendő vonalba voltak küldendők. 

A pápai segédcsapatokra vonatkozólag egy Rómából június 
9-én keltezett írat tudatja, hogy mintegy 3000 fő Aldobrandini del 
Monte Ferencz bíbornok parancsnoksága alatt legközelebb elindúl; 
velők megy Medici János is, ki a tüzérség vezetésére volt kisze-
melve, továbbá számos római nemes; így Savello Pál, Delfino Fla-
mino, Sforza Ascanio, Malatesta marquis s még vagy 180 nemes. 
E csapatok végre is csak mintegy 2000 fővel s csak július 18-án 
érkeztek a stájer határokra, hol megállapodván, rendeltetésüket 
bevárták; beosztásukat azután később a kanizsai hadseregnél 
nyerték. 

A német csapatok közül Bärenhausen és Hofkirchen ezredei 
június 15-én Bécsen átvonúlván, június 21-én Komáromba erkez-
tek s az őket követő Preuner Althan és Solms ezredekkel együtt 
Esztergomra irányíttattak,2) hova június 23—27-ike közt értek. 

A spanyol segédcsapatok, 20 zászló, július 28-án érkeztek 
Bécsbe. 

1) E második kimutatást, mely nagyobbára ugyanazon neveket tartal-
mazza, teljtartalmúlag közölni fölöslegesnek véltük. 

a) Udvari hadi tanács Reg. ex 1601. Cs. és kir. hadi levéltár. 



A szász választó fejedelem az ígért csapatokon kívül még 
18 pompás, a fejedelem czímerével díszített, hosszú ágyút küldött 
a császárnak ajándékba, 160 mázsa lőporral, 400 golyóval s egyéb 
kellékekkel. A hozzá tartozó pattantyúsok, trabantok stb. díszes 
fekete-sárga öltözetben voltak. 

A hadsereg gyülekezése alatt azonban a török háborúkban 
szokásos kisebb csatározások, daczára a mindkét részen kibocsátott 
tilalomnak,1) egyre folytak. 

így már a tavaszon, márczius középén, 400 fehérvári török 
megjelent Palota előtt, de az őrség által visszaveretvén, 60 halott 
hátrahagyásával menekülhetett csak el. Június 21-én összeütközés 
történt Zsámbék mellett az esztergomi keresztény és a budai török 
csapatok közt. Ugyanez időben Győrből 40 huszár Fehérvár alá 
ment, de kelepczébe jutván, csak négy tért közülök vissza, a többi 
ott veszett. 

De a különféle szabad csapatok is egyre garázdálkodtak. Ne-
vezetesen a szabad hajdúk kifosztották Gyulaffy László csobánczi 
várkastélyát, valamint Szigligetet. 

Június 28-án borzasztó vihar vonúlt el Fehérvár és környéke 
fölött; a vízár mindent elöntött s a városban rendkívüli zavar és 
rémület uralkodott. A fehérvári pasa annyira megijedt e zavar 
fölött, hogy a keresztények támadása esetén a várost megvédel-
mezni nem remélvén, futárokkal a budai bég segítségét kérte, mit 
ez azonnal teljesített is. 

Ugyancsak nagy vizek voltak július közepén Komárom tájé-
kán is, minek folytán a Zsitvánál álló Kollonics saját csapataitól 
több napon át teljesen el volt vállasztva s velők nem közleked-
hetett.2) 

Egy július 18-ikáról keltezett hivatalos jelentés 3) konstatálja, 
hogy a várandó 20,000 magyar (?) kivételével, a keresztény sereg 
Győr, Komárom és Esztergom közt táborban áll s csak a fővezer 

*) Kollonics július 16-án Zsitváról jelenti, hogy alkalma volna egy-
egy jó vállalatra, de Mercoeur herczeg, a fővezér, tilalma folytán nem tehet 
semmit. Cs. és kir. hadi levéltár. 

2) Kollonics jelentése Mátyás főherczeghez i. h. 
3) Udv. hadi tanács iratai ex 1601. Cs. és kir. kadi levéltár. 



megérkezésére vár, hogy a hadműveleteket megkezdhesse. «Oly 
szép és jól fölszerelt hadsereg lesz ez — mondja e jelentés — 
amilyen 110 év óta együtt nem volt». 

Mercoeur herczeg még mindig Bécsben volt, még pedig ama 
fontos tárgyalások miatt, melyek Ferdinand főherczeggel íolytat-
tattak. Mercoeur, a lothringeni herczegek egyik őse, úgy látszik 
már most tervbe vette azt a vállalatot, melyet később a család egy 
másik tagja, Lothringeni Károly herczeg dicsőségesen végre is haj-
tott : Buda visszafoglalását. 

A hadügyi kormányzat közel 80,000 főnyi hadsereget gyűj-
tött egybe, a mi igen szép és dicséretes erőmegfeszítés, de három-
féle czélt akart elérni, mi semmifélekép sem okos, még kevésbbe 
dicséretes. Meg akarta venni Fehervárt, meg Kanizsát s támogatni 
akarta Bástát, a kit pedig Mihály oláh vajda is támogatott. 

Mercoeur, helyes katonai ítélő képességgel bírván, az egész 
80,000 főnyi sereget egy czélra kívánta egyesíteni, t. i. visszavenni 
előbb Budát, azután Fehérvárt s végre Kanizsát. De e szándéknak 
heves ellenzője volt Ferdinand főherczeg, ki minden áron egy ön-
álló hadsereget kívánt vezetni Kanizsa alá, természetesen győzel-
met és babérokat remélve ós nem sejtve, hogy vállalkozásának 
szégyenletes és Magyarországra sajnálatos kudarcz lesz a vége. 

Mercoeur tehát azt kívánta, hogy Ferdinand főherczeg serege 
csatlakozzék,1) de Ferdinand főherczeg nem engedett s e részben 
támogattatott Aldobrandini bíbornok által, ki állítása szerint csakis 
Kanizsa visszavételére 2) küldetett s más vállalkozásra nem. 

Ily körülmények közt Mercoeur sem gondolhatott arra, hogy 
a hadsereg egy harmadával Budát támadja meg, s maga ajánlotta 
a hadműveletek első czéljáúl Székesfehérvár visszavételét.8) A had-
sereg tehát három részre osztva, három hadműveletbe fogott: Mer-
coeur Székesfehérvár, Ferdinand főherczeg Kanizsa ellen, Básta 
pedig Erdélyben működött. 

x) J. Mancharcl jelentése Miksa bajor berezeg kanczellárjához 1601 
aug. 18. M. C. F. Tom. 38. Pag. 131. 

2) Istvánffi pag. 474. Aldobrandini különben szeptember közepén ép 
a Kanizsa előtti táborban betegség következtében meghalt. 

3) Udvari hadi tanács Reg. Prot. 1607 szept. 8. No. 207. Cs. és kir. 
hadi levéltár. 



Mátyás íőherczeg egyelőre még Bécsben maradt, hol kor-
mányzati ügyek visszatartották s csak Fehérvár megtörtént bevétele 
után ment a táborba. 

Mercoeur herczeg 1601 augusztus 9-én érkezett Győrbe s in-
nét a Dunán előbb Komáromba, azután pedig Esztergomba ment, 
megszemlélve a csapatokat és Esztergom kijavított erődítéseit. Mi-
után itt parancsnokul Althan Adolf ezredest kinevezte, augusztus 
13-án ismét eltávozott, hogy a komáromi táborba visszatérjen. 

Itt a legjobb szellem uralkodott, a csapatok nagy része már 
beérkezett, köztük Pogrányi Benedekx) és Thurzó Szaniszló ma-
gyar csapatai is,2) s harcz vágy tói égett. Mercoeur legjobb szerette 
volna ugyan, ha Buda ellen mehet, de arra, hogy Ferdinand főher-
czeg serege hozzá csatlakozzék, a valószínűség mindig csekélyebbé 
vált s így a vezér kiváltképen a Székesfehérvár elleni vállalattal 
foglalkozott, melyet még előbb óhajtott végrehajtani, mielőtt a 
fehérvári törökök által várt 6—8000 főnyi segítség beérkezik. 

Miután Esztergom állapota felől személyes látogatása, Tata, 
Csesznek, Tihany s a többi kisebb várak felől pedig kiküldötte 
Isolani jelentéséből megnyugvást nyert s a sereg immár 84 zászló-
nyi3) jelentékeny számra emelkedett, melylyel már valamit kezdeni 
lehetett, a hadműveletek megkezdését még csupán a tüzérség és 
lőszer bevárása hátráltatta. Ennek nagy része azonban, sajnos, Ma-
gyar-Ovárnál tönkrement s így az újabb szállítmányok beérkezéséig 
túrelemmel kellett lenni. 

Esztergomból augusztus 20-án jelentés érkezett, hogy a tö-
rök táborok a Duna balpartján fölfelé terjeszkednek a hogy ott 

x) Pogrányi Benedek 1594-ben Korpona, 1596-ban Drégely, 1600-ban 
Bakabánya, Visegrád s végre Gyarmat kapitánya volt; ez utóbbi minőségé-
ben 200 frt átalányt kapott, bogy Gyarmaton fegyverszertárt építsen s az 
Ipoly folyót a várba bevezesse; a munkaerőt Hont és a szomszéd megyék 
szolgáltatták. Udvari hadi tanács Exp. Prot. 1601 február. Cs. és kir. hadi 
levéltár. 

2) üdv. hadi tanács Reg. Prot, ex 1601. No. 207. 
8) «Zászló» itt a «Fähnlein» értelemben s nem «zászlóalj»-nak veendő; 

a Fähnlein ereje a lovasságnál 80—100, a gyalogságnál 100—300 fő közt 
váltakozott, de néha egész 500 főig ig emelkedett. 



vannak a Pápáról a múlt évben elmenekült esküszegő val-
lonok is.1) 

Augusztus 25-én Kollonics ezredes, miután a fővezértől az 
engedelyt egy portyázó vállalatra mégis megnyerte, 800 lovassal 
elindúlt Fehérvár ellen; a törökkel össze is ütközött, de eredmény 
nélkül s csupán ket török gyereket hozott foglyúl, zsákmányúl 
pedig 400 juhot és 30 ökröt. 

Augusztus végével a keresztény csapatok már Komárom és 
Esztergom közt voltak összpontosítva s harczoló létszámuk a kö-
vetkező vo l t : 

Gyalogság. 

Hofkirchen ezred 
Bärenhausen « 
Preiner « 
Altheim « 
Baj or-Salzburgi ezred 
F.-Ausztria « 
Altban « 

4000 ember 400 ló 
3000 « 200 « 
3000 « 300 « 
3000 « 200 « 
4000 « 200 « 
1500 « 200 « 
4000 « 300 « 

Lovasság. 

Kollonics ezred 1600 ember 1600 ló 
Thurn « 1000 « 1000 « 
Hodinsky(Hodriczky)ezr.l061 « 1061 « 
Ruszworm2) csapata 200 « 200 « 
Mercoeur < 1000 « 1000 « 
Tüzérség « 1000 « 800 « 

Összesen 28361 ember 7711 ló 

Szeptember 5-ikén végre kiadatott az indulási parancs, s a 
hadsereg két oszlopban, az egyik Komáromból a fővezér személyes 
vezetese alatt, a másik Esztergomból Ruszworm tábornagy által 
vezetve, megindúlt Fehérvár felé. 

*) Lásd «A vallonok lázadása Pápán 1600-ban» czimű czikket, Had-
tört. Közlem. 1888. 485. lap. 

2) Ruszworm tábornagy 1601 augusztus 6-án osztatott be a magyar-
országi hadsereghez. Fugger, Relationes. 



II. 

HADMŰVELETEK SZÉKESFEHÉRVÁR KÖRÜL; A KÜLVÁROSOK EL-

FOGLALÁSA. 

1601 szeptember 9-én delben érkezett a keresztény hadsereg 
az ősi magyar koronázó város alá, mely immár egy félszázadot 
meghaladó idő óta a török birtokában volt. 

Alig helyezkedtek el a csapatok táboraikban, a munkálatok is 
rögtön megkezdődtek. 

Az est beálltával ugyanis Ruszworm kémszemlére indúlt, 
melynek eredménye az volt, hogy a város úgy természetes mint 
mesterséges erődítése, mely utóbbi a legjobb állapotban van, tete-
mes akadályt képez s hogy a legelső feladat a külvárosok elfogla-
lása, mert ezek nélkül az osfrom semmire se mehet. E külvárosokat 
mint tudjuk s mint a rajzmellékletből is látható, terjedelmes mo-
csarak övezték, a földtöltések pedig sövényekkel és palánkokkal 
jól meg voltak erősítve. A kapukat a kómszemle jól őrizve találta. 

A sánczok ásása a Mocsár és a Sziget-külváros ellenében 
még az éj folyamán megkezdetett, bár még inkább a tábor biztosí-
tására, semmint támadásra.1) 

Szeptember 10-én Hofkirchen ezredes hat zászlóval és két 
löveggel Csókakő ellen küldetett.2) Néhány ágyúlövés elég volt, 
hogy a csak 20 főnyi török őrség a váracsot feladja, melynek török 
nepessége (150 fő) az aga vezetése alatt már 9-én megjelent Mer-
coeur herczegnél s annak engedélyével Simontornya felé elvonúlt. 
Hasonló könnyűséggel foglaltatott el Csákvár is, mi által a budai 
és győri útak megnyíltak. 

Szeptember 11-én a nádor-huszárok portyázás közben egy 
csauszt ós egy dervist fogtak el, kik levelekkel Budára voltak 
küldve; az ellenszegülő csausz a huszárok által fölkonczoltatott, 

*) Babuas udvari titkár jelentése a székesfehérvári táborból Mátyás 
főherczeghez 1601 szeptember 10-éről. 

2) Babuss jelentése szeptember 10-én azt mondja «tegnap», a mi 
azonban nyilván tévedés. 



a dervist azonban bevitték a táborba; itt a dervis azt vallotta, bogy 
a török helyőrség, ostromra eddig nem is gondolván, teljesen készü-
letlen s az asszonyok és gyermekek is mind a várban vannak. Az el-
vett iratokban a fehérvári török parancsnok tudatja a budai pasával a 
város szorongatott helyzetét és segélyt sürget. 

Esztergomból e napon Eőrsy Péter *) várnagy jelenti, misze-
rint a budai törökök erősen mozgolódnak s hogy valószínűleg erős-
bítést szándékoznak Fehérvárra küldeni; engedélyt kér, hogy a 
szállítmányt megtámadhassa. Megkapta-e Eőrsy az engedélyt vagy 
nem, az iratokból ki nem tűnik, de valószínű, mert a budai pasa a 
fehérváriakat megsegíteni s az ostromlott várba erősítést küldeni, 
tényleg képes nem volt. 

Érsekújvárról jelentés érkezett, hogy a magyar huszárok a 
törököktől 4000 darab szarvasmarhát vettek el s azok most a fehér-
vári táborba küldetnek. E hír különösen nagy örömet okozott, 
mert a tábor már húsban szükséget szenvedett. 

Bécsből tudósíttatott a fővezérlet, hogy Mátyás főherczeg még 
csak az udvari zászló (Hof-Fahne 2) összeállítására vár s szeptem-
ber 17-én szándékozik Bécsből a fehérvári táborba elutazni. 

A fővezérlet azonban mégis némi aggodalomban volt s föl-
mentéstől tartva, az ostrommunkálatok folytatását szorgalmazta. 

Az alapot a már szeptember 9-én kihányt árkok képezték, 
melyekből a közeledő árkok kiindúltak, s egyidejűleg a város löve-
tése is kezdetét vette. 

Rabuss György szemtanú szeptember 12-én a következőket 
í r j a : «Ma következett be a város teljes körűizárása és lövetése, 

*) Eörsy Péter egyike ez időszak legjobb magyar vitézeinek ; 1589-ben 
az íratok szerint Pápa, 1597-ben Esztergom várnagya és Pálffy Miklós fő-
kapitány, pozsonyi és esztergomi főispán helyettese. 1598-ban részt vett 
Győr ostrománál s kitüntetéssel liarczolt; 1600-ban Esztergom várnagya; 
1601-ben október 18-án magyar csapataival kivonúl Esztergomból s részt 
vesz a győzelmes fehérvári csatában. 1602 október 26-án Kuszworm alatt 
Pestnél harczol s ott szerencsétlen véget ér, a mennyiben hátráló csapa-
tait föltartóztatni akarván lováról lebukik és saját lovasai által elgázoltatik. 
Cs. és kir. hadi levéltár, Fase. X. 1602. 

2) A főherczeg testőr-lovas százada, mely 300 lovasból (közte 100 huszár) 
-állott. Cs. és kir. hadi levéltár. 



úgy hogy onnét többé senki sem be nem mehet, sem ki nem jöhet. 
A lefolyt éjjel a futó árkokkal négy ponton értünk a város árkai-
hoz. Nádfélékből ma 50,000 rőzseköteg készült. A várat és a Mo-
csár-külvárost eredménynyel lőjük, a Sziget-külváros ellen azonban 
mit sem tehetünk s ez irányban Ruszworm és Althan ma éjjel 
szándékoznak valamit tenni.2)» 

Mercoeur ugyanis a támadást úgy a budai mint a palotai 
kapú ellen egyidejűleg tervezte, e kettős támadás azonban a mo-
csarak végett leküzdhetlen akadályokba ütközött. 

Ekkor támadt Ruszworm tábornagynak azon gondolata, hogy 
embereivel a mocsáron átgázoljon s a legbiztosabbnak vélt s teljesen 
elhanyagolt Sziget-külvárost a mocsáron át rohanja meg. 

A várból kiszabadúlt keresztények és a környékbeli, a terep-
viszonyokkal ismerős parasztok ugyan mindannyian azt állították, 
hogy a fél mertföld szelességű ingoványon sem ember sem állat át 
nem juthat , s nem is ment át soha, — Ruszworm azonban ennek 
daczára pontos méreteket tetetett, melyek beigazolták, hogy az át-
kelés az ingoványon nem lehetetlen. 

Ehhez képest Ruszworm a fővezérrel abban állapodott meg, 
hogy ő az átkelést az ingoványon megkísérli, mi ha sikerült, dob-
pergés és trombitaharsogás lesz a jel a többi — előlegesen készen 
tartott — csapatoknak a palotai kapú felől az északi külsőváros és 
a Mocsár-város elleni támadására. 

Ruszworm maga a vállalatot jelentésében következőkep 
adja elő:3) 

«A vállalatra magam elhatározván, 1000 könnyen öltözött és 
fölszerelt embert vettem magamhoz és estefelé az ingoványhoz 
mentem. Az ingoványt mélyebbnek s nehezebben áthatolhatóuak 
találtam mint gondoltam, mindennek daczára az áthatolást embe-
reimmel együtt megkezdtem. Felséges Uram előtt ismeretes, hogy 
én életemben már nehezebb és veszélyesebb vállalkozásokban is 
részt vettem, katonáim közül azonban alig volt valamelyik valaha 

*) Ezt t. i. a mocsarakon kívül még a Sárvíz folyó is védte. 
2) Babuss udv. titkár jelentése szeptember 12-éről; i. h. 
3) Ruszworm jelentése, mellékletkép Mercoeurnek Mátyás főherczeg-

hez tett jelentésénél. 



hasonló helyzetben. Az egész éjjelen át, kilencz óra hosszat gázol-
tunk az ingoványban, majd mindig legalább derékig vízben». 

«A katonák mindegyike egy köteg nádat és sást vitt, melyek-
kel a mélyebb helyeket, hol meg a pikával sem értünk talajt, kitöl-
töttük. Nagyon elősegítették az átgázolást a nád és sás gyökér-
buczkák, melyeken megállani lehetett s az útat egyik buczkától a 
másikig a víz alatt kerestük meg, illetőleg készítettük (a kötegek 
segítségével) el. Ha a katonák valamelyike csak egy lépést is elhi-
bázott, azonnal nyakig merült el s társai csak nagy ügygyel-bajjal 
emelhették ki s menthették meg». 

«A nagy veszély és nehéz munka daczára katonáim egy per-
czig sem türelmetlenkedtek vagy zúgolódtak, mert engem mindig 
maguk előtt láttak s mivel én sem voltam jobb vagy biztosabb 
helyzetben mint ők». 

«Isten segítségével napfelkölte előtt egy órával elértük a Szi-
get-külvárost. Bárha embereim nagyobb része még a mocsárban 
volt, s nálam alig volt több 100 embernél, tartva attól, hogy nap-
fölkeltével vállalatunkat észreveszik s tervünk meghiúsítják, e cse-
kély neppel is előrehatoltam, s mihelyt a török előőrsök észrevet-
tek, nagy zajjal, trombitával és kiabálással rohamot intéztem. 
A törököket e semmikép nem várt támadás annyira megfélemlí-
tette, hogy azonnal futásnak eredtek, s mi őket egész a vár kapu-
jáig üldöztük». 

«Az egész vállalkozásnál csak 5—6 embert veszítettem, az 
ingoványban azonban 7—8 emberem elmerült és bennveszett. 
Vaudecourt,1) ki velem volt, czombján megsebesült és á ' lapota 
veszélyes.» 

Ez idő alatt Mercoeur is megindíttatta a támadást a Mocsár-
város ellen, mely rövid küzdelem után Hofkirchen ezredes által 
elfoglaltatott; mivel pedig a Báczvárost maguk a törökök hagyták 
el, e szerint szeptember 14-én délig Székesfehérvár mindhárom kül-
városa, valamint az északi és déli külső városrészek is a keresz-
tény csapatok kezében voltak. 

A zsákmány 14 ágyú, tetemes lőszer, gabona stb. volt. Egy 

*) Vaudecourt volt az, ki bárom évvel előbb Győr bevételénél, Pálffy 
és Schwarzenberg alatt, a petárdát a várkapura szegezte. 



más jelentés 20 ágyút mond, melyek azonban mindannyian az 
ágyútalpakból kiemelve s az árkokba vetve voltak. A veszteséget e 
jelentés 16 balott és sebesültre teszi. Ugyanezt mondja egy har-
madik forrásunk is,1) mely még hozzáteszi, hogy a visszavonuló 
törökök a külvárosokat több helyen fölgyújtván, ezek egészen leég-
tek; a hódolt parasztok családjaikkal együtt elbocsáttattak. 

A külvárosok bevétele roppant nagy előnyt adott a keresz-
tény seregnek; a vár nem bírt többé legerősebb védő eszközével, 
mert a mocsár többé nem oltalmazta s az ellenség a külső város-
részekben és a külvárosokban a vár falai alatt állott, melyeket 
kényelmesen lövethetett. 

Ruszworm vállalkozása nélkül, mely kétségtelenül jeles hadi 
tény, a keresztény sereg valószínűleg még 3—4 hét múlva s csak 
nagy áldozatok árán jutott volna a külvárosok birtokába. 

Mercoeur herczeg a 14-ere következő éjjelen a külvárosok 
árkait betöltette, a töltések közti nagy árkokból pedig a vizet 
leeresztette. 

«Holnap megrohanjuk magát a várat», jelenti Mercoeur 
Mátyás főherczegnek. De ebből nem lett semmi, s a fővállalattal 
még várni kellett. 

Szeptember 15-én elfoglaltatott a portyázó keresztény csapa-
tok által Hídvég. 

Mátyás főherczeg már útközben, Magyar-Óváron vette a kül-
városok elfoglalásáról szóló örvendetes h í r t ; a főherczeg szeptember 
17-én indúlt meg a székesfehérvári táborba; a parancsnokságot 
azonban részint a korábbi egyezméoyre, részint az ostrommunká-
latok előhaladt állapotára való tekintettel, egyelőre átvenni nem 
szándékozott s az Mercoeur herczeg kezében maradt volna. A főher-
czeg azonban Magyar-Ovárról vagy visszatért még egyszer Bécsbe, 
vagy útközben tartózkodott soká, mert hiteles följegyzések sze-
rint valóságban csak szeptember 27-én, tehát egy héttel a vár bevé-
tele után érkezett a fehérvári táborba. 

Az e napon beérkezett hírek közül első sorban említendő a 
komáromi huszárok hadnagyának jelentése, ki tudatja, hogy Buda 
közelében elfogta az anatóliai pasa unokaöcscsét, ki Konstanti-

*) Bartolo Albert által Brünnben ez időben kiadott «Neue Zeitung». 



nápolyból és Nándorfehérvárról származó levelekkel a budai pasá-
hoz igyekezett; a bég súlyosan megsebesülvén, mivel szállítható 
nem volt, megöletett, a levelezéseket pedig a huszárok beküldték. 
Ezekből és a szolga vallomásaiból kitűnt, hogy az új szerdár való-
ban útban van s ez időtájt már Nándorfehérvárott lehet. 

A várból szerzett hírek mindannyian egybehangzólag meg-
erősítették, hogy a fehérvári bég 800 vagy legfeljebb 1000 harczos 
fölött rendelkezik; de van 30 jó ágyúja, lőszere és elelme elegendő 
mennyiségben. 

I I I . 

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGVÉTELE 1601 SZEPTEMBER 20-ÁN.1) 

Miután a keresztény csapatok a külvárosokban elhelyezked-
tek, a tüzérség nehéz ágyúi azonnal átvonattak, bár nagy bajjal, 
mert az egyik híd leszakadt, minek folytán a vízbe esett nehéz 
löveg kiemelése és a híd helyreállítása folytán egy egész napi kése-
delem támadt. 

Szeptember 17-én kezdetett meg a belső vár lövetése, a külvá-
rosokban s különösen a Palotai-kapuval szemben fekvő északi 
külső városrészben elhelyezett 19 nehéz lövegből.2) 

Mihelyt a lövetós a kellő eredményt előidézte, a fővezér a 
várárkok kitöltéséhez szándékozott fogni, hogy a rohamra minden 
előkészítve legyen s e czélra nagy mennyiségű nád, sás és rőzse-
köteget készíttetett. Az árkok kitöltése különben aránylag könnyű-

*) A vár bevételének fontos eseményére nézve a következő forráso-
kat használtuk: Neue Zeitung von der Stadt und Festung Stuhlweissenburg. 
Franczia fél évi krónikák. Frey Jakab históriai naptára. Fugger Relatioi 
Friedlieb, 1602. I. Ortelius. Istvánffy. Mátyás főherczeg naplója. Oest. Mii. 
Zt. 1820. Udvari könyvtár Codex No. 3974. Mercoeur jelentése a főherczeg-
hez szept. 20-áról, No. 76 — 1601. Udv. hadi tanács Exp. Prot., — mind 
ez utóbbiak a cs. és kir. hadi levéltárban. 

a) A lövegeket Ortelius szerint gróf Sulz, főtűzmester helyezte el 
Ortelius I . 293. 



nek ígérkezett, mert az árkok nem voltak mélyek és csak kevés 
vizet tartalmaztak. 

Három napi lövetés meghozta a kivánt eredmenyt: a Palotai -
és az úgynevezett Győri-kapu mellett két nagy rés volt lőve, melyen 
át a roham megkísérelhető volt; kivált a Győri-kapunál volt nagy 
a res, míg a Palotai-kapu melletti rés — melyet még a gömbölyű 
bástya is védett — szűkebb vala. 

Még hajnal hasadta előtt bekiáltatott Mercoeur herczeg régi 
magyar szokás szerint a futóárkokból a várba, annak feladását 
követelve, de eredmény nélkül ; a törökök tüzeléssel válaszoltak. 

Mercoeur herczeg most a Palotai-kapu elé négy, a nagyobb 
réssel bíró Győri-kapu elé hat löveget vonatott, az árkokat a rőzse-
kötegekkel betöltette s szakadatlan tüzeléssel a réseket mindaddig 
nyitva ^artotta és megnagyobbította, míg a viszonyok a roham 
végbevitelére alkalmassá alakúltak. E közben a rohamoszlopok 
megalakúltak, a tartalékok a rések mögött, a lovasság a közbeeső 
téren fölállittattak s az egész sereg fegyverbe á l lo t t ; egyidejűleg 
utasította a herczeg Starhemberg es Althan ezredeseket, a roham-
oszlopok parancsnokait, hogy a réseket vizsgálják meg és ha a 
roham megindítható, hajtsák végre. 

Délelőtt 9 óra volt, midőn a rohamoszlopok megindúltak. 
Starhemberg Gotthárd öt zászló élén ment a Palotai-kapu-

hoz s nagy szerencsével járt , mert csak csekély ellenállást kelle 
leküzdenie; rövid idő alatt nemcsak a rést, de a gömbölyű bástyát 
is hatalmába ejtette. 

Althan oszlopa nem volt ily szerencsés. Midőn az élen mene-
telő Gaiszberger ezredes által vezetett bajor ezred a rés ellen az 
első rohamot intézte, oly heves ellenállásra talált, hogy hátrálni 
kényszerűit. Nem több sikerrel járt a második roham sem, melyet 
a Preiner ezred csapatai is támogattak; a törökök nemcsak fegy-
verrel, de kövekkel, sőt tűzzel is védekeztek. Végre a harmadik 
roham, a melyben a megnevezetteken kívül még a Bárenhausen-
ezredbeli és a salzburgi csapatok is részt vettek, sikerült. A rés a 
keresztény csapatok által elfoglaltatott. 

Most az előrevont Althan és Hofkirchen ezredek benyomúl-
tak a vár belsejebe, melyben az utczákon makacs harcz folyt, mert 
a törökök minden házat külön vedelmeztek. 

Hadtörténelmi Közlemények. V. 2 1 



A törökök végre is belátták erőlködésük hasztalan voltát s 
fölgyújtották a templomot és a főbb épületeket, melyekben lőporos 
bordók állottak. A robbanás nagy zavart idézett ugyan elő, de a 
törökökben még több kárt tett, mint a császáriakban; azok 60, ezek 
30 főt veszítettek a robbanás által. 

Délután 2 óra lehetett, midőn a törökök ellenállása vég-
leg megtörve és a koronázó város teljesen a keresztények birtoká-
ban volt.1) 

De milyen ál lapotban! A robbanások és a tűz közösen mű-
ködtek a ha jdan fényes város megsemmisítésében. 

Az épületek közül legtöbbet szenvedett a székesegyház, mely 
részben bedőlt, de a többiek is leégtek s a török fanatismus csak 
füstölgő romokat hagyott a keresztények kezei közt. 

«A város szörnyűségesen feldúlatott — mondja egy ^ y k o r ú 
krónika — s alig maradt ház lakható állapotban; a tornyok ledül-
tek, az utczákat romok torlaszolták el» stb. 

Aránylag kevesebbet szenvedtek az erődítmények, miután a 
lövegtüz az utolsó napokban kiváltkép a rések nyitására ősszpon-
tosíttatott. 

A törökök közül a ki útba esett, felkonczoltatott; sokan közü-
lök a romok közt, még többen az ingoványban a nád és sás közt 
kerestek mendéket; ez utóbbiak közül azonban 200 Kollonits lova-
sai által föltaláltatván, leölettek. 

A török harczosok száma iránt az adatok megegyeznek s azt 
7—800-ra teszik; de volt még 300 agg, nő és gyermek, kik közül 
100 az ostromban és a rohamnál megöletett (a bég neje is ezek 
közt volt), a megmaradt 200 Győrbe vitetett.2) 

Maga a város parancsnoka, Húszéin bég szintén fogságba 
került s Bécsbe vitetvén, ott még az év deczember havában 
meghalt. 

A zsákmány mennyisége némelyek szerint három millióra is 
rúghatott, mert a budai gazdag zsidók, Buda ostromától tartva, 

x) Rudolf császár fényes Te Deumot rendeztetett a város megvéte-
lének örömére. 

2) Starsits Farkas Győrből tett jelentése szerint a foglyok száma — 
valószínűleg azonban beleértve a zsidókat, görögöket és az 500 főnyi (köztük 
300 nő) keresztényeket is — 1500 lett volna. 



Fehérvárra menekültek s itt szorultak, — mások szerint azonban 
csekély volt, mert a legnagyobb részt a tüz fölemésztette. Minden 
esetre legtöbbet zsákmányoltak a vallonok, kik elsők voltak a 
házak, boltok, templomok kifosztásában, később pedig német baj-
társaikat is megfosztották zsákmányuk becsesebb részétől.1) 

Nagyobb lövegek nem találtattak, csak öt tábori ágyú; lőszer, 
gabona, élelmi szer semmi, mert az a tűzben mind elveszett. 

A visszafoglalt vár és város parancsnokáúl Mercoeur herczeg 
Starhemberg Gottfried ezredest nevezte ki s belé mintegy 500 főnyi 
helyőrséget — 200 németet és három zászló magyart — helyezett.2) 

Bevitetett egyszersmind 120 hordó bort, több ezer kenyeret, 
gabonát stb. s ellátta megfelelő lőszerrel. 

A helyreállítás s az erődítmények kiépítésének költségeit 
Starhemberg hivatalos jelentésében 30,000 forintra teszi. 

A falak kijavításához Ruszworm jelentése szerint azonnal 
hozzá fogtak. 

«A falak kijavítása, a törmelék eltakarítása stb. még jó 14 
napot fog igénybe venni. Ha evvel készek vagyuk, első dolgunknak 
kell lenni, hogy a védelmi körletben fekvő kisebb erődöket és vár-
kastélyokat, mint Koppánt, Simontornyát stb. bir tokunkba ej tsük; 
ezeket meg kell szállnunk, különben nem merészelhetünk a várból 
kimenni. A törökök — nagy örömünkre — a szántóföldeket már 
mind bevetették s mivel a föld itt jó gabonát és bőven terem, esz-
tendőre jó termést remélhetünk, melynek betakarítására számos 
csinos falu lakossága áll rendelkezésünkre». 

«Az ellenség erejéről s terveiről nem hallatszik semmi, s úgy 
látszik, nem mer semmit tenni, mi ama vigasztaló reményt kelti 
bennünk, hogy a törököt nemsokára Budán keressük föl». 

Ez azonban hiú reménység volt. A török erejének és cselek-
vőképességének nemsokára nagyon is számos jelét adta s a várost 
könnyebb dolog volt megvenni, mint megtartani. Jól ismerte a 
török Fehérvár fontosságát s ha Rudolf császár a visszavétel emlé-

x) Jelentés a császári táborból 1601 október 6-áról; Codex 8974 
folio 658 és 641. Cs. és kir. hadi levéltár. 

2) Ortelius red. 2000 németet és bárom zászló magyart mond, a mi 
azonban alig képzelhető s nyilván tévedés. 



kére érmet veretett,1) Haszán pasa nagyvezír fogadalmat tett, hogy 
Fehérvárt ismét vissza veszi. Látni fogjuk később, hogy Haszán 
pasa szavát megtartotta. «Fehérvár elvesztésével Buda oly hely-
zetbe jutott, mintha jobb karját vágták volna le !» mondták a törö-
kök s buzgón igyekeztek visszaszerzésén. 

A császári fővezérletnek Fehérvár megvétele után szándéka 
ugyan az volt, hogy mihelyt a sereg magát kipihente, Ferdinand 
főherczeg támogatására Kanizsa alá megy, de midőn tudomására 
jutott , hogy a török nagyban készül s Fehérvárt visszavenni szán-
dékozik, e tervet elejteni volt kénytelen. 

Egyelőre — bár csak Ortelius nem egészen megbízható adata 
szerint — a védelmi körlet biztosítására elfoglaltatott Simonytor-
nya, Koppány és Földvár. 

A sereg különben küzdött az időjárás viszontagságaival; a 
nagy hideg és a folytontartó esőzés betegségeket keltett, melyek-
nek ember és ló egyaránt áldozatúl esett.2) Ennek folytán a sereg 
szeptember 25-én Csókakő mellé egy erdő alá vezettetett, hol egy-
részt oltalmat, másrészt elegendő tűzifát lelt. 

Az udvari hadi tanács e közben folyton igyekezett a sereg 
szaporításán. E czélból a már táborban levőktől létszámjelentése-
ket kért be,3) a még szervezkedés alatt levőket sietesre, a különféle 
országos rendeket pedig csapatok állítására ösztönözte. 

x) Ez érem egy példánya a magyar Nemzeti Múzeumban van. 
2) Egykorú jelentés szerint naponta majd 100 ember balt el. 
3) Egyike e jelentéseknek a magyar lovasság parancsnokától, Pográ-

nyi Benedektől, ered s mivel belőle a fölhívott s a fehérvári eseményekben 
részt vett magyar urakat és csapatokat megismerjük, czélszerünek véltük — 
a mennyire a szakadozott papír olvasását megengedte — eredetiben közölni: 

Spectabiiis ac mge Domini et Patroni obser-mi! 
Premissa servitorum meorum comen. Binas literas S. ac my carum 

Dom: Vestrarum ambas 22. sept. Vienna ad me exaratas, hesterno Die 
accepi, ex quibus expressam S. suae voluntatem intellexi quod ad milites 
Archiepiscopatis attiret, uti antea Vicente B.-mo Archiepiscopo cviram illo-
rum habmvi posterum quoquo in tali ordine illos conservaturam quo 
Majestati Suse et S. suté in omnibus necessitatibus fideliter inservire valeant 
exysgr. (?) Hic in castris rnecum 200 equites habere Pedites vero 60 habuisse 
verum illos cum non nulli ex ipsis in expugnatione Alba Regalis vulne-
rati sunt, ut aly in locum illorum recleat dimisse Bona quoqi Archi-



Szóval a császári hadügyi kormányzat érezte, hogy nagy dol-
gok vannak készülőben, s ezek eshetőségeit a császáriakra nézve 
kedvezőkké tenni igyekezett. 

Nicolaus Thurzó___ 
Christianus Tkurzó 
Georgius Tliurzó 
Stephanus Illésházi 
Franciscus Nádasdj 
Melhior Balássy _  
Petrus Révay 
Nicolaus Dersffy .  
Franciscus Dersffy 
Franciscus Dobó 
Sigismundus Forgách_._ 
Sigismundus Balassa 

50 e 
50 

squeí 3 1 0 0 i 

1 0 0 
jedes « 

50 « 1 0 0 « 
80 « 1 0 0 « 
50 « 1 0 0 « 

60 « 1 2 0 « 

50 « 1 0 0 « 

50 « 1 0 0 « 
50 « 1 0 0 « 
50 « 1 0 0 « 

60 « 1 2 0 * 

70 • 140 « 

episcopalia ita defendera velle ut in omnibus, Benigne Ser : suse voluntati 
satis fiat. 

Quod autem ex Diea conscriptorum capitaneorum et militum attiuet 
nomina illorum Signata his inclusis Sac: M. D. V. rnitto quos Egr: Leo-
poldus Peck Perceptor Proven camerse Hungar S. C. Regiequt. Per came-
ram ad id Specialiter ordinatus lustravit hosqu in castris ad latus meum 
habere excepto Waywoda Benedicto Eochedy qui missus est ad inferiores 
partes ut si forte aliquem ex Turcis quos progredere audimus capere pos-
set experientur quem tarnen singulis diebus cum sibi subiectis militibus 
expecto. Eg. Baronibus vero. Preter Mag: Chriostoforum (Russworm) qui 
cum Sua Serenitate Venerabile et Stanisl. Tliurzó cui ego 3 Capitani egre-
gior Alexand: Hathalmi, Georgi Pogrányi et Ambro Egerszeghi cum equi-
tibus 150 assignavi, neminem comparuisce. 

Verum, ne ni quidem Stanislaum Thurzó et Bonis juxta Publicus 
constitutiones unicu que militem habere aly demi delitescunt et dormiunt» 
mirari satis non possum cur adio parum, amore Patriae affitiantur minusqu 
salutem patriae curant. 

Milites confiniorum ed castra ordinati propter disputationem militum 
Strigonien . . . tardius solutione accepta, maturius, quam debebant, venire non 
potuerunt, sed iam illos in itinere esse, certo mihi allatum est, qui se vene-
rint diem, que castra intrabunt una cum numera illorum S. ac. M. D. V. 
rescribere non negligam, quibus mea deferens obsequia Eusdem felicissime 
valere desidero. Ex castris ad Chyokakeo metatis 28 Sept. 1601. E. M. D. V. 
B. Pogrányi. 

Nomina Baronum qui juxta Constitutiones publicas, penes suam Sere-
nitatem in castris adessa deberent consignata. Stanislaus Thurzó ex bonis 
suis ad minus juxta publicas constitutiones debet habere 80 eques 160 pedes. 



H o g y e h a r c z o k a l e g k ö z e l e b b i i d ő b e n m i k é n t a l a k u l t a k , az t 
a k ö v e t k e z ő f e j e z e t b ő l f o g j u k m e g t u d n i . 

GÖMÖRY GUSZTÁV. 

Sed ista et alia ex camera himgarica dilucidius S : ac. M. D. vestre 
intelligere et cognoscere poterunt. 

Nomina Capitaniorum et quod quilibet illorum sub se equites habeat 
consignata 

Nicolaus Cheby babét eques 100 Paulus Farkas 100 
Stefanus Zediny « 100 Joan : Györfy 50 
Nicolaus Gkrocbay « 50 

Wayuodarum nomina et quilibet illorum quod pedites habeat. Each 
Marton 100. Puskás Benedictus 100. Chyorka Miklós 100. Benedictus 
Eochiedi 100. Benedictus Zentbenedeky 100. et Zabo András 50. (Udvari 
hadi tanács. Expedit. Prot, ex 1601.) 




