
N A G Y V Á R A D VISSZAHÍVÁSÁNAK K É T S Z Á Z A D O S 

E M L É K Ü N N E P É R E . 

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

E folyóirat utolsó füzete röviden már megemlékezett Nagy-
várad ünnepéről, melyet a város a török uralom alóli fölszabadu-
lásának kétszázados évfordulója emlékére rendezett, közölve az 
1660-ik'évi capitulatió pontozatait, mint érdekes adalékot Nagy-
várad történetéhez. Az esemény emlékét Nagyvárad közönsége, 
összekapcsolván Szent László királyunk jubiláris ünnepével, ritka 
fénynyel ünnepelte meg s rövid időre az egész ország figyelmét 
Nagyvárad felé vonta. 

A nagyváradi ünnepek maradandó emlékeit képezik ama 
becses müvek, melyek ez alkalomból keletkeztek, melyek egyike, 
tisztán hadtörténelmi tárgyánál fogva, érdeklődésünket kiváltkép en 
leköti. 

E mü Bunyitay Vincze váradi kanonok és püspöki könyv-
tárnok »Nagyvárad a török foglalás korában, 1660—1692» czímű 
munkája . 1 ) 

Alig 90 oldalra terjedő füzet, mely azonban Nagyvárad tör-
ténetének két legnevezetesebb mozzanatát, török kézbe esését és 
onnét való kiszabadulását, nemcsak történelmi hűséggel, de vonzó 
érdekes modorban adja elő s megérdemli, hogy vele minden tör-
ténetkedvelő megismerkedjék. Nagyváradnak 1660-ban török kézre 

1) Nagyvárad a török foglalás kordban, 1660—1692. Visszavívása két-
százados emlékünnepére írta Bimyita;/ Yincze. Az összes bevétel a bihar-
megyei és nagyváradi múzeum épületére van felajáulva. Budapest, 18í)2. 
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kerülése nagy, nevezetes esemény volt, országos szerencsétlenség, 
melynek horderejét leginkább méltányolta Zrínyi Miklós, ki hír-
neves buzdító szózatát, az «Afiumot», nagyobbára ez esemény 
hatása alatt írta meg; Zrínyi Várad elestéről az «Áfium»-ban két-
szer is megemlékezik s másodszor fölkiált : «Ha Váradot vissza 
nem vesszük, ha Erdélyt elvesztjük, ne is hadakozzunk már azu-
tán, hanem avagy most, avagy sohasem; fussunk ki országból, 
ha eztet resteljük !» 2) 

Ennek daczára a hazai történetírás ez eseménynyel eddig 
behatóbban alig foglalkozott s Deák Farkas értekezésén kívül 
Nagyvárad elvesztéséről magyar történelmi munka eddig nem volt. 
Az osztrák történetírásnak elég oka van Nagyvárad elestéről hall-
gatni, s a hadi levéltár kiadványai melyek Nagyvárad visszavéte-
lével elég tüzetesen fogfalkoznak, 8) arról bogy mikep, kinek mu-
lasztása folytán került török kezbe, nem értekeznek. Egyetlen köz-
lemény van erről az osztrák hadi történetírás egy régi folyóiratá-
ban, melyben gróf Karacsay Fedor magyar tiszt Nagyvárad elvesz-
tésének történetet egy latin munka után egész röviden elbeszéli,4) 
s az ostrom hősének, Ibrányi Mihálynak, igazságot szolgáltat. 

Bunyitay Vinoze tehát érdemes dolgot művelt, midőn nem 
szorítkozott csupán a visszavétel történetének leírására, hanem 
munkája keretébe fölvette Nagyvárad elvesztését is. Hiszen az 
elvesztés a magyar fegyverekre több dicsőséget hozott, mint a visz-
szavétel, melyben aránytalanul kisebb részük volt. 

A következőkben röviden előadjuk Nagyvárad elestének és 
visszavételének tör ténetét ; az előadásnál kiváló figyelemmel le-

*) Először a bevezetésben: «Ez a rettenetes sárkány, a török, Vára-
dot, Jenőt tőlünk elvette . . . .» Zrínyi Miklós kadtud. munkái 81. lap. 

2) U. o. 119. lap. 
3) Mittheilungen des k. k. Kriegs-Archivs, 1877. Angeli : Beiträge zur 

vaterländischen Geschichte; Der Feldzug 1691 — 1692; Die Einnahme von 
Grosswardein. Továbbá: Kriegs-Chronik Österreich-Ungarns, III . Theil, 
1889. 

4) ös t . Milit. Zeitschrift; 1822. I. Die Belagerung von Grosswardein 
im Jahre 1660. Nach Descriptio fundationis ac vicissitudinum Episcopatus 
et Capituli Magno-Varadiensis, concinnata per Josephum Keresztúri profes-
sorem, Várad, 1S06. von Fedor Graf Karacsay. 



szünk Bunyitay munkájára, melynek szövegét, ott ahol fölhasznál-
juk, szívesen idézzük is, hozzá fűzvén saját megjegyzéseinket, 
melyek kiváltképen az események katonai részére vonatkoznak. 

Nagyváradnak minden időben nagy hadászati fontossága 
volt, s van még ma is. Ámde fontossága ma csupán abból áll, 
hogy Budapestnek mint az ország fővárosának Erdélylyel való 
legrövidebb összeköttetési vonalán fekvő nagy város, mely a 
magyar Alföld és az erdélyi hegység érintkezési vonalán is fekve, 
a közlekedés és seregfentartás szempontjából a működő seregnek 
tetemes előnyöket nyújthat, s Erdély védelmét, megtartását köz-
vetve elősegíti. Ámde a XVII. században a viszonyok mások valá-
nak. Erdély önálló fejedelemség volt, mely az időszerínti viszonyok-
hoz képest hol a magyar királyhoz, hol a törökhöz hajolt. Nagy-
várad maga erős vár vala, mely uralkodott Erdély főbejárata, a 
Körösvölgy felett más, részt pedig előre tolva s beekelve Erdély 
és a «partium») közé, Magyarországnak északkelet felé mintegy 
végső bástyáját képezte. 

Nagyvárad tehát Magyarországra nézve fontos végvár vala; 
amig a magyar király Váradot birta, katonailag döntő befolyást gya-
korolhatott Erdély sorsára, mert Várad egyrészt nyitva tartotta az 
utat Kolozsvár felé, másrészt hadászati alappontot képezett, hon-
nét az Erdély elleni hadjárat kiindúlt. Védelmi szempontból pedig 
elzárta a Magyarország felé vezető fő hadműveleti vonalat s az első 
sziklát képezhette, melyen az Erdélyen átvonuló török hadak ereje 
megtört. Könnyen érthető tehát, hogy Magyarország Várad birto-
kára nagy súlyt fektetett s a várat nemcsak Magyarország északkeleti 
részének, de söt Erdély és a kapcsolt részek kulcsának tartot ta; míg 
Magyarország Váradot az erdélyi fejedelmek birtokában tudta, meg-
nyugtatva volt; de török kézre jutását, elvesztését, Buda és Nán-
dorfehérvár után leginkább fájlalta. 

Nem kevesebb, de sőt tán még nagyobb fontossággal bírt 
Várad a törökre nézve. A török császárok Erdélyt sajátjokul tekin-
tették s az erdélyi fejedelmeket jobbágyaikul.1) Ámde az erdélyi 
politika folytonos ingadozásánál fogva kiváló értékű volt a törökre 
nézve az erős Nagyvárad, melyet bírva, a hódoltság területe «egész 



Tokajig, Szatmárig kiterjeszthető volt»),1) a töröknek Erdély fölött 
való uralma jobban biztosíttatott, s beékelve magát az erdélyi feje-
delem és a magyar király birtokterületei közé, azok közös működé-
sét, sőt érintkezését is sikeresen meghiúsította. «Ezért a török soha-
sem tévesztette el szemei elől Nagyváradot; alkudozott, ármányko-
dott birtokáért s két izben már (1475 és 1598) viadaljára is kelt (t. i. 
ostrom alá fogta), ezrek életét áldozván föl falai alatt»».2) 

Most az alkalmat Nagyvárad megtámadására I I . Rákóczi 
György fejedelem bukása adta meg. A fenesi vesztett csata után 
Nagyváradra menekült Eákóczit a török ugyan nyomban nem 
követte, de midőn halála után kevés időre a török hadak fővezér-
letét a szerdárrá kinevezett Ali temesvári pasa vette át, ennek 
legelső vállalata Nagyvárad ostrom alá vétele volt. 

«Rákóczi, mintha sejtette volna a jövőt, Váradon bőségesen 
halmozott fel élelmet és lőszert; csak egyről nem volt már ideje 
gondoskodnia: elegendő számú őrségről»). Még kedvezőtlenebbé vált 
pedig a helyzet az által, hogy Gyulai Ferencz, Rákóczi váradi kapi-
tánya, midőn a fejedelem holttestét Ecsedre kisérte. «a várőrség 
összes német gyalogjait, de még a magyar gyalogok nagy részét is» 
magával vitte. Gyulai politikai okokból Nagyváradra nem tért visz-
sza, a török pártfogás alatt álló Barcsay kapitánya: Hallcr Gábor 
pedig fejedelmével egyetemben Ali pasa táborában letartóztatva 
volt.3) 

A vár kapitányi tisztét Balog Máté alkapitány, egy hadi dol-
gokban ismeretlen multu ember, töltötte be, ki mellé nyolcz főből 
álló «védelmi tanács» adatott; ezek között katona csak kettő volt: 
Rácz János, az alkapitány helyettese és Ibrányi Mihály, ki már 
Rákóczi lengyelországi hadjáratában is részt vett4) s ki mint ké-
sőbb látni fogjuk, a vár védelmének vezetője lön. 

A védelmi tanács mindenekelőtt külső segélyt sürgetett, neve-
zetesen Erdélyben és a szomszéd megyekben, legfőképen pedig I. 
Lipót császárnál és Wesselényi Ferencz nádornál. Ez utóbbi 

U. o. 9. lap. 
2) U. o. 10. 1. 
s) U. o. 11—12. 1. 
4) U. o. 16. 1. 



mintegy 2000 főnyi csapattal Tokajnál, de Souches császári tábor-
szernagy pedig egy 10,000 főnyi hadtesttel Rakamaznál táborozott. 

Míg azonban e segélykérésnek foganatja lenne, a védelmi 
tanács azon igyekezett, hogy a várőrség számát önerejéből is növelje. 
«A vidéken hamarjában összetoborzottak száz legényt, Erdélyből is 
bevontak kétszáz gyalogost, a rabokat kivágták a vasból s a váradi 
diákok közül is harminczöten önként fegyvert ragadtak. De még 
így sem voltak többen 850-nél, Es még e közt is egy egész század 
szemémj volt, afféle balkáni származású szláv-oláh zsoldos, kik-
ről a szintén egykorú Kraus György krónikás is megjegyzi, hogy 
veszedelmes és hűtlen nép.»)1) 

Nyolczszáz ötven főnyi helyőrség mindenesetre igen csekély 
erő ahhoz, hogy egy vár, még ha kisebb terjedelmű is, ostrom ellen 
megvédessék. Igaz ugyan, hogy a magyarországi királyi kézben levő 
várak és erődök védő ereje a XYI. és XVII. században többnyire 
igen csekély, néha alig 100—200 ember volt; ámde ez inkább csak 
béke-megszállás vala, mely elég lehetett ugyan arra, hogy a vár 
rajtaütés, váratlan, meglepő hirtelen megrohanás ellen biztosi ttas-
sék, de semmi esetre sem arra, hogy rendszeres ostromnak ellent 
álljon. Losonczy Temesvárott 2200, Dobó Egerben, Zrínyi Sziget-
várt mindegyik 2000 fővel rendelkezett s a három védelem közül 
csak Egeré sikerűit s ez is csak a vezérek kiváló hősiessége és ön-
feláldozása folytán; Eger második ostrománál a gyönge és erély-
telen Nyáry 4500 fővel rendelkezett s a vár mégis török kézre 
került. Közönséges viszonyok közt azonban mind e várak csak 
kisebb, 500—G00 főnyi helyőrséggel bírtak, mely csak a veszély 
pillanatában növesztetett.2) 

Hogy Nagyvárad sikeres megvédelmezésére mennyi erőre lett 
volna szükség, azt most utólag meghatározni nem lehet, mert a vár 
ellenálló képességének megítélésére a szükséges támpontok hiány-
zanak. 

Az egykorú, vagy közel egykorú leírások nagyon hézagosak, 
8 meg ha azokat rajz támogatja is, a várról tüzetes képet adni 

*) U. o. 17. 1. 
2) Eger helyőrsége 1552-ben csak 400 fő volt, s a védő-őrség csak az 

ostrom bekövetkeztekor szaporodott 2000 főre. 



egyik sem bír. így pl. egyik forrás Nagyvárad 1660-beli állapotát 
következőleg írja le:*) «Nagyvárad egy síkon, a Körös folyó mel-
lett fekszik, mely a vár északi oldalán folyik el. Kelet felől kis er-
dőség van, melyről az emberek akkoriban azt tartották, hogy az 
ellenség rajta keresztül nem hatolhat. A vártól dél és nyugot felé 
a terjedelmes város terült el, mely azonban körfalakkal nem bír-
ván, inkább egy nagy falunak volt nevezhető. Észak felől, a Körö-
sön túl, számos és magas szőllőhegyek valának, de oly távolra, 
miszerint senki sem képzelheté el, hogy onnét lövegekkel a várnak 
ártani lehetne. A vár maga az időben két részből állott: a külső 
várból, mely 5 tágas, téglával falazott bástyával, valamint szintén 
falazott, széles és mély, vízzel megtölthető árokkal b í r t ; továbbá a 
belső várból, melynek szintén öt bástyája volt; ez oly magasan 
vala építve, hogy egész külön várnak látszott, s termekkel, vala-
mint lakóhelyiségül szolgáló épületekkel bírt . . . . Nagy terje-
delménél fogva, megvédésére 5000 ember lett volna szükséges.» 

Határozott méretet azonban sem e leírás, sem az Ortelius 
rajza nem tartalmaz.2) E tekintetben Bunyitay munkája sem ad 
közelebbi felvilágosítást, mely a várról a következőket mondja : 3 ) 
«Nagyvárad vára nem épült hegyen; lenn a völgyben áll, a Sebes 
Körös és a Pecze, régi magyar néven: Hévjó, összefolyásánál.4) 
Összes erősségét öt bástyája, erős téglafalai s azok lábainál a szé-
les és mély árok képezte, melynek vizét a beléje bocsátott meleg 
Pecze télen sem engedte befagyni. Hajdan, a nyilak és faltörő 
kosok korában, erős vár lehetett ; de erőssége fokonként úgy ha-
nyatlott, amint a tűzi fegyverek tökéletessége emelkedett. Ez a 
tökéletesség 1660-ban már magas fokot ért el. E mellett Ali pasa 
tüzérei, mint az egykorú tudósítások mondják, leginkább olaszok 
és németek valának.» 

E két leírásra a következők jegyzendők meg : Bunyitay leirásá-

*) Theatrum Euiopäum. IX. 33. 1. 
2) Láscl a rajzot e füzethez mellékelve. A rajz az 1598-ik évi ost-

romhoz való ugyan s azt ábrázolja, a vár külseje mindazonáltal 1660-ig 
alig változott. 

3) Bunyitay i. m. 15. 1. 
4) A rajz a Hévjót egyszerűen Kis-Körösnek nevezi, ellentétben a 

Sebes-Körössel, melyet Nagy-Körösnek keresztelt el. 



ban teljesen hiányzik a belső vár megemlítése; már pedig, hogy 
belső vár volt, az nemcsak az 1598-iki rajzból tűnik ki, de kétség-
telen azért is, mert egy Váradhoz hasonló nagyságú, a várostól 
elkülönített várat belső vár nélkül azon időszakban képzelni sem 
lehet. De ehhez különben bizonyítás nem is kell, mert hiszen a 
belső vár épületei ott állanak még a mai nap is, nagyobbára lak-
ható állapotban, míg a külső várnak s a bástyáknak nyomai las-
sankint elenyésznek. A vár erőssége tehát nemcsak hajdan, a nyi-
lak és faltörők korában volt nagy, de nagy volt az még 1660-ban, 
sőt még sokkal később is, egész a XVIII. század elejéig. Mert 
hiszen miből állott ez időszakban egy vár technikai erőssége? 
Erős, falazott mellvédekből, széles, mély árkokból, melyek ha — 
mint itt — vízzel voltak megtölthetők, a várat még erősebbé tet-
tek, külső akadályokból, melyeket hogy a nagyváradiak is alkal-
maztak, kétségünk alig lehet, bár az ostromleirásokban föl nem is 
említtetnek, végre egy belső védő műből, melybe az őrség vissza-
húzódhatik akkor, ha a külső vár elvesztése után is még ellenállást 
akar és tud kifejteni. Mindez meg volt Nagyváradon s mivel falai, 
épületei, árkai jó állapotban valának — legalább sehol sem említte-
tik, hogy azok romladozók lettek volna — Nagyvárad nemcsak 
1660-ban, de 1692-ben is a jól épített, erős várak közé tartozott. 
Hogy pedig a fegyverek tökéletessége mily maga3 fokú volt, meg-
muta t ja az ostrom, mely szerint a Körösön túl fölállított ütegek — 
leszámítva a bombákat, melyek a várba vettettek — a védőművek 
ellen semmi néven nevezendő eredményt el nem értek, mert nem-
hogy réseket nyitottak volna, de a bástyákról jóformán egy darab 
téglát sem törtek le. Ali olasz és német tüzérei nyilván nem értet-
tek az egyenes, közvetlen lövéshez, mi az akkori lövegekkel oly 
távolságra nem is volt nagyon könnyű, s így általában nem 
valami nagy sikerrel működtek. A szőllőhegyek közelsége, mely a 
Theatrum Europáumban is mint veszély fölemlíttetik, valóban 
nem volt az, mert a távolság mégis elég nagy volt arra, hogy az 
egyenes, közvetlen lövést, mely pedig a réstörésnek egyetlen esz-
köze, tetemesen megnehezítse, minek folytán a várat innét csak 
hajítással lehete elérni ; ez az emberekben és épületekben okozott 
károkkal erkölcsi hatást ugyan ad, azonban jó védelem és megfe-



lelő védő tüzérség mellett alig számba vehető eredmény, mert a 
vár sorsára döntő befolyást nem gyakorolhat. 

A várnak műszakilag legnagyobb gyöngéje az volt, hogy a 
zsilip, melyen át a várárkok vize a Körösbe, illetőleg a Pecze pa-
takba levezettethetett, nem volt eléggé biztosítva s ahhoz az ellen-
ség hozzáférhetett. Igaz, hogy jó védelem, jó tüzérség mellett meg 
ez sem nagy dolog; hiszen alig minden huszadik vár volt abban a 
kedvező helyzetben, hogy árkait vízzel tölthette meg; amint hogy 
az árok a védelemre magában is elég; a víz fokozza a a vár erős-
ségét, de nem okvetlenül szükséges. Itt is csak annyiban bírt nagy 
fontossággal, mert a védők, érezve rendkívüli gyöngeségüket, s tel-
jes bizalmat helyezve a vizes árok megközelíthetlen voltába, azon-
nal elcsüggedtek, mihelyt a vizet lecsapolva látták. 

Egészben veve tehát a vár műszakilag elég erős, jól ellátott, 
védőkepes erősseg volt, melynek egyetlen, a leírások által, egyér-
telműleg hangsúlyozott baja, szerencsétlensége az volt, hogy hely-
őrsége csekély s ez is tulaj donképen vezető, parancsnok nélkül 
vala. Amennyire a régi vár volt kiterjedéset magunk (személyes 
megtekintés után) ismerjük, igazat adunk a Theatrum Europäum 
krónikásának, ki a sikeres védelemre 5000 főt tartott szükségesnek. 
De ha nem is ennyi, csak fele áll rendelkezésre, de ez jól vezette-
tik s jó védő tüzérség által támogattatik: úgy hisszük Ali pasa 
úgy jár vala, mint elődie a budai pasa Egernél. így azonban, 850 
fő helyőrséggel s tüzérség nélkül, Nagyvárad már veszve volt azon 
pillanatban, melyben Ali pasa magát a vár ostromára elhatározta. 
Hogy a védő tanács a küzdelmet mégis elfogadta, az magyaráza-
tát csak abban leli, hogy a császári politikában annyi gyávaságot, 
a nádorban annyi gyámoltalanságot föl nem tételezhetett, hogy 
Magyarország legfontosabb végvárát kardhuzás nélkül ostrom 
utján elveszni, Nagyvárad derék védőit segítség nélkül elvérzeni 
engedik, s mert józan észszel, férfias, magyar szívvel el nem kép-
zelhette azt a képtelenséget, hogy egy 12—15,000 főnyi királyi 
sereg alig néhány mérföldről tétlen szemlélője legyen egy küzde-
lemnek, melynek kedvezőtlen kimenetele állandó veszélybe sodorja 
egész Magyarországot. 

Pedig az úgy volt. Sem a nádor, sem Souches táborszernagy 
nem mozdult tokaji táborából, de meg csak egy hajdút, egy huszárt, 



vagy egy pattantyúst sem küldött egyik sem Nagyvárad védel-
mere. A királyi sereg mulatott s a nádor csekély érdeklődéssel 
volt Nagyvárad iránt; mintha az nem is magyar, hanem valamely 
idegen ország végvára lett volna. Bejelentette egyszerűen az ese-
tet a pozsonyi tanácskozásnak s Gráczba a császárnak, de maga 
nem mozdult el a táborból, hogy a Gráczban tett előterjesztés-
nek személyes föllépésével súlyt kölcsönözzön. 

A Gráczban levő magyar urak megpróbálták ugyan, hogy a 
császárt és tanácsosait Nagyvárad megsegítésének szükségességé-
ről meggyőzzék, de siker nélkül. A császári hadi tanács már akkor 
is oly nehéz eszű és lassú gondolkozású testület volt, a milyen 
fennállása egész időszakában maradt, s mint később még szám-
talanszor megtörtént, megesett most is, hogy az ellenség bevette 
az ostrom alá fogott várat, mielőtt a hadi tanács még elhatározta 
volna: hogy mit határozzon. A tárgyalások körmönfont okosko-
dásait tartalmazza Ortelius s más források, valamint Deák Farkas 
ertekezése is.1) 

A nagyváradiak tehát reméltek fölmentést, vagy legalább 
segélyt, de addig is megtettek mindent, a mi a vár megvédésére 
szükséges volt. Miután a küzdelem első sorban künt, a külső vár 
bástyáin kellett hogy meginduljon, a rendelkezésre álló erőt a bás-
tyák közt osztották föl. 

Mindegyik bástyára körülbelül 150 ember jutott, a következő 
kapitányok alat t : a Bethlen bástyán 2) Vér György, a Királyfia 
bástyán Boldvai Gergely, a Veres bástyán Nagy Ferencz, az Ara-
nyos bástyán Tisza István és Takács István; ugyan-e bástyán had-
nagyok voltak : Szilágyi Péter és Hegyesi János ; végre a Csonka 
bástyán Stépán Ferencz. A lőszerek főfelügyelőjévé — tehát a vár 
tüzérségi főnökévé — Szatmári Istvánt tették meg.3) 

Altalános tartalékul a 35 diák és a vidéki 100 legény ma-

Ortelius II. 180—185. lap; Deák i. m. 20. s köv. 11. 
2) A bástyák közül a rajz a Királyfia, Aranyos és Csonka bástyát 

(G. E. D.) ugyanígy nevezi, a Bethlen bástyát (H.) ellenben Hültzm? bás-
tyának, a Veres bástyát (F.) Venetcianer bástyának nevezi. A Theatrum 
Europäumban a Bethlen, Veres, Aranyos és Csonka bástya nevei így van-
nak, a Királyfia bástya azonban János király bástyának neveztetik. 

3) Bunyitay i. m. 18. 1. 



radt, Almási Dávid hadnagysága alatt.1) Ugyancsak gyönge tar-
talék egy roham esetére, mélynél Ali pasa ezereket indíthatott a 
vár ellen. 

«Majd a bástyákat körülrakták sűrűn lobogó kópjákkal, sok 
szép lovas és gyalog zászlókkal s így felbokrétázva, mint valami 
lakodalmas nép, várták Ali pasa táborát. S midőn annak előhada 
július 13-án megmutatá magát, köszöntésére egész tisztességgel 
rája süték a várnak ágyúit.2) 

«Ali pasa a derék haddal július 14-én alkonyatkor érkezett 
meg s a vár három oldalán üttetett tábort». 0 maga a főerő vei, 
melynél a janicsárok is beosztva valának, kelet felől, a kolozsvári 
út két oldalán, Szeidi pasa egy másik csoporttal dél felől, az aradi 
út mentén, a harmadik csoport Olasziban, tehát észak felől; az 
emelkedések lábainál foglalt állást.» 

Hogy Ali pasa hadserege mily erős volt, azt a magyarok elő-
terjesztésében találjuk följegyezve, hol az mondatik, miszerint Ali 
pasa ostromló serege a hírek szerint 40,000 fő, de —- hozzáteszik 
biztatásul a magyar urak — ennél bizonyára jóval kevesebb lesz.3) 
Más helyen 50,000 főről van szó. Valószínű tehát, hogy a 40,000 
főnyi létszám helyes. Lövegeinek száma sehol sincs adva; de 
tekintve, hogy lövegekkel a török seregek mindenkor igen jól vol-
tak ellátva, s tekintve, hogy az első két gátonyban 11 nehéz és 30 
könnyű löveg volt elhelyezve4) s hogy Ali a várat hat lövegállás-
ból lövette : azt hisszük nem csalódunk, ha a török ágyúk számát 
legalább 100—120-ra tesszük; több lehetett, de kevesebb alig. 

Már az erkezést követő napon, július 15-én, fölkérte Ali a 
várat. A várbeliek figyelmeztették Ali pasát, hogy elődje a vezír-
ségben, Szejdi pasa, a török császár nevében Nagyváradnak olta-
lom-levelet adott. De erre Ali egyszerűen avval válaszolt, hogy 
Szejdi pasa a hitlevél adásának időpontjában hivatalától már meg 
volt fosztva, s így az oltalomlevél érvénytelen. 

U. o. 17. 1. 
2) U. o. 18. 1. 
3) Deák F. i. in. Ortelius II. 184. 1. 
*) Tkeatrum Europäum IX. 34. 1. ' 



Egyidejűleg megkezdeté a löveggátonyok építését,1) melyek' 
közül az első kelet felől a Veres bástya, az Ablakos hegyen észak-
kelet felől épített második gátony az Aranyos bástya ellen kezdte 
meg működését; az elsőben 11 nehéz, a másodikban 30 könnyű 
löveg volt elhelyezve. E lövegek azonban a védőkre nem valának 
veszedelmesek, mert a lövedékek majd kivétel nélkül magosan, 
tehát a vár fölött repültek át s kárt alig okozának. A hibát a híres 
német és olasz tüzérek csak a harmadik héten vették észre, a mikor 
is az ágyúk lejebb irányoztatván, a várnak, kivált a belső vár épüle-
teinek, tetemes károkat okozának. Ali pasa ekkor a két gátony közt, 
ismét az Aranyos bástya ellenében, egy harmadik gátonyt építte-
tett, melyet a legnagyobb lövegekkel szereltetett föl s részint az 
Aranyos, részint a Veres bástya ellen működteté; egyszersmind 
egy tágas födött utat készíttete, mely egész az árokig vezetett s itt 
később az Aranyos bástya ellen vezetett akna-támadásnak kiinduló 
pontját képezte. 

De még az innét elért eredményekkel sem levén megelégedve, 
Ali pasa ujabb gátonyokat emeltetett, még pedig a negyediket a 
Szt. István, az ötödiket a Szt. Péter hegyen. Ugy látszik azonban, 
hogy e gátonyokból — valószínűleg a nagy távolság miatt — szin-
tén nem értek el megfelelő eredményt. 

Az ostrom most már több mint három hétig tar tot t ; de a 
bástyák még épek valának, a vár árka pedig vízzel telve, mely egy-
részt az árkász, másrészt az akna-támadást megakasztotta. Ali pasa 
tehát hadi tanácsot hívott egybe, s ennek véleményéhez képest az 
Aranyos bástyától a Körös medréig levezető árkot készíttetett. 
Húsz napig tartott e nagy munka, melyen a hadsereg nagyobb 
része dolgozott; de ennek daczára a víznek csak egy része futott 
le; az árok vize egy ölnyit apadt, de a megmaradt vízmennyiség 
még mindig elegendő volt arra, hogy az ostrommunkálatok folyta-, 
tását lehetetlenné tegye. 

Ekkor történt, hogy egy ledér rabnő, ki korábban, midőn a 
Bethlen bástyát építették, a várnagynál szolgált s a várárok főzsi-
lipjének helyét ismerte, e helyet szabadsága fejében megmutatni 

1) A következő részleteket a Tlieatrum Europaumból vesszük. Bu-
nyitay e katonai eseményeket igen röviden adja. 



Ígérkezett. Ali pasa az ajánlatot elfogadta s a várbeliek rövid napok 
múlva szomorúan látták, bogy a víz a várárokból a főzsilipen át a 
Pecze folyó medrébe lefolyik. Megakadályozni többé nem lehetett ; 
az árok kiszáradt s most már az árkokkal és aknákkal való közele-
dést mi sem akadályozta. 

E munkálatok védelmére Ali pasa most a Csonka bástya elle-
nében meg további két löveggátonyt építtetett, egy nagyobbat és 
egy kisebbet, egyet pedig a Királyfia bástya ellen, melynek lövegei 
a bástya csúcsát szét is lőtték, de a nélkül, hogy ezáltal járható rés 
keletkezett volna. 

A várbeliek a derék Ibrányi Mihály vezetése alatt, ki a vé-
delmet szervezte s a várbelieket személyes példája által lelkesítette, 
mindenkép igyekeztek ugyan az ostrommunkálatokat meghiúsítani, 
s a Csonka bástya előtti nagy gátonyt részben szét is rombolták; 
de nagyobb eredményeket ügyes tüzérek hiányában el nem érhet-
tek. Bombákat nem valának képesek hajítani, még kevésbbé mer-
tek a gránátok vetésébe fogni s a veszteségek a töröknek nagyobb-
részt kézi lőfegyverek s könnyű lövegek által okoztattak. 

A védők helyzete most napról-napra rosszabbá vált, mit teté-
zett azon szerencsétlenség, hogy augusztus 14-én a lőszertár, mely 
a keleti kapu közelében, az Aranyos és Veres bástyák közt állott, 
fölrobbant. Több mint száz ember, a gránátok, bombák, kanóezok, 
a kén és salétrom készlet, mind oda veszett.1) Elveszett a robbanás 
okozója Takács István főbíró is egész családjával, ki a lőszertár 
közelében lakott.2) 

A várbeli harczképes férfiak száma immár 600 főre fo-
gyott le. 

A törökök azonban ez eseményt, bár az a várban nagy 
zavart okozott, rohamra nem használták föl, mert sem rés lőve 
még nem volt, sem az aknák készen nem valának, a létrák segítsé-
gével való megmászást pedig Ali még megkoczkáztatni nem 
merte. 

Az aknák az Aranyos és a Veres bástya ellen vezettettek. 
Ibrányi Mihály megkisérlette ugyan az ellenaknák furatását, s bár 

*) Bunyitay i. m. 21. 1. 
2) A Theatrum Europaiim Kuti Jánosnak nevezi. 



e munkában a liarczosok mellett az asszonyok és leányok is részt 
vettek, a fáradság kárba veszett, mert az egyik ellenakna ügyes 
műszaki vezetés hiányában téves irányban vezettetett, a másik 
pedig folyton beszakadt, minek folytán abba kellett hagyni. 

Tíz nap múlva, augusztus 24-én, Ali pasa végre elérkezett-
nek látta az időt a rohamra. 

A rohamoszlopok az Aranyos és Veres bástya ellenében meg-
alakíttattak, egy 6000 főnyi oszlop pedig létrákkal a Csonka bástya 
ellen indúlt. Miután a mozdulatot ez utóbbi kezdte meg, főkép 
azért, hogy a várbeliek ügyelmet az Aranyos és Veres bástyáktól, 
hol az aknák rést voltak nyitandók, eh ónja, a védők tömegesen 
siettek a Csonka bástya oltalmazására. 

De még alig került itt a dolog harczra, midőn a vár ellen-
kező oldalán az aknák felrobbanása bekövetkezett. A falak leom-
lottak és a Veres bástyán 10 ölnyi, az Aranyos bástyán kisebb rés 
támadt, de ez utóbbi is elég nagy volt, hogy rajt egy század beha-
tolhasson.1) Pár pillanat múlva a török csapatok megjelentek a 
falakon s a félhold ki volt tűzve. 

Bármily meglepő volt is e roham, a vár sorsát nem volt 
képes eldönteni; a bástyák visszavetett őrsége ugyan a nagy túl-
erő elől kénytelen volt meghátrálni, s ha nyomban támogatást nem 
nyer, a dolog valóban végzetessé válhat vala, mert a védők zöme, 
mint már előbb említettük, a Csonka bástyához sietett. De megjött 
a közvetlen segély is, még pedig olyak részéről, kikre tán alig szá-
mítottak. 

«Mikor az őrség a janicsárok merész rohamától visszatánto-
rodott, ott termettek a váradi nők, mint egyszer Dobó mellett az 
egriek s Jézus szent nevének kiáltásával az ellenségre veték mago-
kat. Oly bátorsággal — mondja a krónikás — hegy a lábaik alatt 
fetrengő elhullott testektől semmit nem irtózának. Kő, forró víz, 
olvasztott faggyú volt a fegyverök, de találkozott olyan is, a ki 
mikor férjét elesni látta, felragadta annak kardját s addig vívott 
vele, mig maga is holtan rogyott le melléje.»2) 

A nagyváradi derék magyar nők hősies föllépése megmentette 

x) A Theatrum Europäum szerint; Bunyitay a bástyákat fölcseréli. 
2) Bunyitay i. m. 21. 1. 



ezúttal a várat, mert az általuk előidézett küzdelem időt szerzett 
Ibrányi Mihálynak és társainak, hogy a vár ezen most leginkább 
veszélyeztetett pontjaira siessenek. 

Nemes elszántsággal rontottak most a férfiak a törökre, elől 
a hős Ibrányi Mihály, ki «a népet nagy bátorítással az ellenségnek 
neki vitte», s miután a várba benyomúltak nagyobb részét az első 
heves ellentámadással a falakról leszorították, most már csak szí-
vós kitartás kellett, hogy a minden pillanatb in ujabb csapatokat 
előhozó töröknek tér ne engedtessék. Es e szívós kitartás meg 
volt; mintha izmaik aczélból lettek volna, oly bámulatos kitartás-
sal küzdöttek a derék hősök s fáradhatlan igyekezetüket fényes 
siker koronázta. Nemcsak hegy a réseken újabb csapatok többé be 
nem nyomúlhattak, de lassanként kiszoríttattak a még bent levők 
is és déli 12 órára nem volt többé török zászló, török harezos Várad 
falain. 

A Csonka bástyán az ellenség visszavetése még könyebben 
sikerült, mivel a falaknak létrával való megmászása a törökök tü-
zérsége által elegendőkép előkészítve nem volt. 

Nagy volt a törökök vesztesege. Három ezernél több veszett 
el e rohamnál, köztük Haszán is, a janicsárok agája, kit egy ágyú-
golyó Ali pasa mellett szakgatott szet. 

De még nagyobb volt — aránylag — a hős magyarok vesz-
tesége, mert midőn a roham után egymást összeszámlálták, kitűnt, 
hogy a harczképes férfiak száma 300-ra olvadt össze. Igaz ugyan, 
hogy minden elesett magyarra 10 török hulla jutott, ámde Ali pasa 
még mindig ezreket és ezreket állíthatott az elesettek helyébe, míg 
az elvérzett magyar hősök helyét nem volt kivel betölteni, a rése-
ket betömni, beépíteni elegendő munkás kéz többé nem volt. 

Legnagyobb veszteség volt azonban Ibrányi Mihály halála. 
0 volt az első, ki társai élén a törököt a resekről leszorította, s ott 
a falakon érte a gyilkos golyó, mely homlokába fúródott. Halála 
nagy csapás volt, mert ő volt a védő őrség lelke, a legbátrabb a 
bátrak közt, s helybe nem lépett senki. Vele együtt esett el vagy 

sebesül t meg halálosan Eácz János alkapitány, Leszniczky Péter 
kozák kapitány, s a magyar hadnagyok majd mind, köztük Almási 
Dávid, a diákok hadnagya is.1) 



Bárha a váradiakat a szenvedett nagy veszteségek miatt, 
még inkább pedig azon megmásithatlan tény folytán, hogy a Veres 
és Aranyos bástyák nagy réseit kijavítani nem képesek s hogy így 
a török a nyílt résen bármely pi l lanatban ismét betörhet, csügge-
dés szállta meg, a feladásra egyelőre még sem gondoltak; nyilván 
csak azért nem, mert a török ujabb rohamkészületeit nem látták. 
Mert abban, hogy még egy általános rohamot sikerrel visszaverje-
nek, bizonyára nem reménykedett többé a várban senki sem. 

Hogy Ali pasa a rohamot másnap meg nem újította, annak 
a magyarázata egyszerű. Az augusztus 24-iki általános roham, 
mely a Veres és Aranyos bástyák részbeni ledöntésével kitűnően 
volt előkészítve, a magyarok által diadalmasan visszaveretett, 
bárha a rohamban a török seregnek több mint két ha rmada részt 
vett. Ali pasának a 3000 főt meghaladó veszteség elég hathatós 
intés volt az óvatosságra s így mielőtt ú j rohamot indítana, azt 
még tökéletesebben biztosítani kívánta. Azt, hogy a védők állapota 
oly siralmas, hogy számuk olyannyira megfogyott, bizonyára nem 
sejtette, mert különben a rohamot másnap kétségtelenül meg-
újí t ja. 

Ali pasa tehát másnap nem rohamra vezette seregét, hanem 
a közeli erdőkbe rendelte, honnét a csapatok tömérdek rőzsével ée 
fával megrakodva tértek meg. Ez arra szolgált, hogy a Veres 
bástya előtti nagy gátony, mely a bástyával egyenlő magasságú 
vala, a bástyához közelebb előbbre vitessek.1) 

Míg tehát a tüzérség a várat az összes lövegekből a legheve-
sebben lövette, a munkások ezrei hozzáláttak az árkok részbeni 
betöltéséhez és a nagy gátony előbbre viteléhez. A heves tűz meg-
gátolta a várbeliek cselekvéset s augusztus 26-án a nagy török gá-
tony a Veres bástya közvetlen közelében állott s nehéz lövegei bor-
zasztó pusztítással működni kezdének. 

Evvel elérkezett a vár védelmének utolsó pillanata. Akár 
igaz az, hogy egy átszökött szemény a várbeliek reménytelen álla-
potát elárulta,2) akár nem, a védelem ígyis-úgyis véget é r t ; nem 
mutatkozhatott többé ágyú a bástyán, vitéz a fa lakon; a nagy 

*) Theatrum Europäum IX. 37. 
2) U. o. 



gátony lövegei elsöpörtek mindent és mindenkit, a mi és a ki ott 
mutatkozott. 

A fölmentésnek pedig még csak halvány reménye sem mu-
tatkozott többé. A váradiak látták, hogy sem a király, sem a feje-
delem, sem Magyarország, sem a birodalom érettük tenni nem tud, 
vagy nem akar ; ki vannak ők szolgáltatva várastul a töröknek. Ha 
tudnak magukon segiteni, ám segítsenek! 

Eddig bírták, tovább küzdeni képesek nem valának. 
«Augusztus 27-én, a megszállásnak negyvenhatodik napján, 

a veres zászlókat és Szejdi pasa hitlevelét — mely mindeddig 
kitűzve volt — levették a toronyról és kitűzték a fehér zászlót.»1) 

Ali pasa a szemény áruló vallomása daczára sem hitte, nem 
hihette, hogy a várban a védők száma oly csekely legyen, mert akkor 
bizonyára nem bocsátkozik tárgyalásokba, hanem egy újabb roham-
mal a várat egyszerűen beveszi. így azonban elfogadta a várbeliek-
nek Tisza István által előterjesztett föltételeit s létre jött amaz ok-
mány, melyet mult füzetünkben közöltünk, s mely Nagyváradot 
török kézbe ad ta ; a várbeliek szabadon elvonultak. 

Magyarország egy erős, fontos várat elvesztett, a török hódolt-
ság egy nagy, gazdag és hadászatilag kiváló fontosságú területtel 
nagyobbodott, melynek központja az elfoglalt Nagyvárad volt. Har-
minczkét esztendeig a nagyváradi pasa uralkodott Magyarország 
északkeleti része fölött. 

Vesselényi Miklós nádor és de Souches táborszernagy még 
mindig tétlenül állottak a rakamazi táborban, a császár pedig min-
dig értekezett az udvari hadi tanácscsal, vájjon Nagyváradot meg-
segíteni czélszerű dolog-e vagy sem. 

A vár elestének hírére a császár sem Te Deumot nem tarta-
tott, sem emlékérmet nem veretett. 

Amire Magyarország minden veszedelme nem volt képes a 
császárt rábírni, arra egyszerre rábírta Bécs ostroma. Magyaror-
ország pusztulása, általános nyomora, mely a magyar hazafiak 
szivét összefacsarta, s belőlök a szebb jövőnek még reményét is 
kioltá, hidegen hagyta a császárt és környezetét, mert hisz ép e 
pusztulásnak köszönték Bécs és az örökös tartományok békéjüket, 



nyugalmukat, jólétüket. Addig, mig a török Magyarországon pusz-
títani valót talál, hadd puszt í tson; legalább addig békét hagy 
nekünk, gondolá a bécsi kormány; s aztán, minél koldúsabb, nyo-
morultabb lesz ez ország, annál inkább elmegy kedve az önálló-
ságra való törekvéstől, a fölkelésektől és összeesküvésektől, annál 
könnyebb lesz a kifosztott, leigázott népet kormányozni. 

De midőn a török hatalom Bécs kapuit döngette, a bécsi kor-
mány egyszerre megrettent, s a kétségbeesés minden erőmegfeszí-
tésével arra törekedett, hogy a török ellen szövetséget, hadsereget 
teremtsen. Nem Magyarország, de Bécs, az örökös tartományok 
oltalmára. Ha e közben, a hadjárat sikere esetén, Magyarország is 
fólszabadúl a török uralom alúl, annál jobb; fölszabadulását a 
császárnak fogja köszönni, s a fölszabadított, visszahódított Ma-
gyarországgal a bécsi kormány kénye-kedve szerint járhat el. 

A háború tehát megindúlt, s hála Lothringern Károly s utána 
még számos más idegen vezérnek, a hadjáratok fényes sikereket 
arattak. Magyarország területe is mindinkább fölszabadúlt. Loth-
ringern Károly párkányi diadala után fölszabadúlt 1683-ban Esz-
tergom, a következő évben Visegrád, Vácz és Pest, 1685-ben Ér-
sekújvár, majd 1686-ban szeptember 2-án Buda, az ország fővá-
rosa ; még ez évben Simontornya, Kaposvár, Szeged; 1887-ben a 
harsányi diadal után Eszék és Pétervárad, majd Eger ; 1688-ban 
Székesfehérvár, Lippa, Lúgos és Nándorfehérvár, 1690-ben Ka-
nizsa, míg végre az 1691-ben kivívott szalánkeméni győzelem után 
a sor Nagyváradra is rákerült. 

Nagyvárad várának külső alakja s védőművei 1660 óta nem 
változtak. A törökök az ostrom alatt keletkezett károkat kijavítot-
ták ; a bástyák, mellvédek részben új ra falaztattak, az árok vízzel 
újból megtöltetett; a belvárost kőfal vette körül, Olaszi külváros 
pedig palánkkal keríttetett, mely előtt «eléggé nagy, de nem 
áthághatlan száraz árok húzódott. A palánk a mai Nagyhíd tájékán 
a Körös part jától indúlt ki, az országút mentén a Páris patak híd-
jáig vonúlt, hol a város egyik kapuja, a Szent-Egyed kapu emel-
kedet t ; innét azután mindig a Páris patak balpart ján húzódott 
ismét a Körösig, melyet a mai Garasoshíd táján ért el».1) 

*) Bunyitay i. m. 63. 1. 
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Dél felől a Pecze patak mocsarakat alkotott, melyek miatt a 
megközelítés nehéz vala s a földmunkákat akadályozta, észak-ke-
leten ellenben a magaslatok uralkodtak a vár fölött. A belső vár 
bombamentes helyiségekkel is bírt. A vár élelemmel és lőszerrel 
fól el volt látva, török helyőrségének ereje pedig mintegy 3000 
jőre rúgott, 60—80 löveggel.1) Előnye volt a várnak, hogy közelé-
ben voltak a szintén török kezben levő Gyula ós Jenő, míg Temes-
várnál Tököly alatt 6—8000 tatár állott. 

Badeni Lajos őrgróf serege, mellyel a szalánkeméni csata 
után Nagyvárad elfoglalására megindúlt, a Tiszánál már csak 14,241 
fő volt, Nagyváradra érkezésekor pedig mintegy 13,500. A lövegek 
száma a forrásokban adva nincs, de Badeni Lajos a szalánkeméni 
csatában 104 löveggel rendelkezett s valószínű, hogy nemcsak e tüzér-
anyag maradt meg az ostromra készülő seregnél, de sőt az bizo-
nyára meg is szaporíttatott. A seregnél voltak magyar hajdúk és 
huszárok is, melyek azonban a létszám-kimutatásokban nem em-
líttetnek. 

Október 10-én érkezett a császári sereg Biharhoz, Nagyvárad 
alá. Az őrgróf azonnal kémszemlére indúlt s miután az elmaradt 
csapatok is beérkeztek, október 12-én a vár a Körös balpart ján 
körülzáratott. 

A következő napon megnyittattak a közeledő árkok, 14-én 
pedig a vár lövetése is kezdetét vette.2) 

A megszállást Bunyitay következőleg adja elő: 3) «A gyalog 
ezredek közül 12 zászlóalj Barfuss és gróf Stahremberg táborno-
kok alatt az Olaszihoz legközelebb eső két völgybe, tehát a mai 
Kálvária hegynek innenső és túlsó oldalán szállíttattak táborba s 
1500 emberrel megkezdték a futóárkok hányását.4) Olaszi említett 

*) Mittbeilungen des K. K. Kriegs-Archivs, 1877. Beiträge zur vater-
ländischen Geschichte. Die Feizüge 1691—1692. 272.1. Bunyitay ezen, a véd-
őrség erejére vonatkozó adatot nem használja föl, s a védő őrség erejét 
«legalább 1800 fegyveresre» számítja, a lövegek számát pedig 72-re: mind-
ezeket a Thea trum Europäum alapján. 

2) ü . o . 
a) Bunyitay i. m. 70. 1. 
4) Bunyitay így ad j a ; de mi azt hisszük, hogy forrása összetéveszti 

az eseményeket; 13-án Olaszi ellen lehet hogy csak 250 kezdte meg a 



Szt . E g y e d k a p u j á n a k e l l e n é b e n , n é m e l y e k sze r in t a Sz t . I s v á n , — 
de t á n i n k á b b a m a i K á l v á r i a h e g y e n egy á g y ú t e l epe t ( é r t s d : ü te -
get) á l l í t o t t ak fel 10 á g y ú v a l és 2 m o z s á r r a l ; az O l a s z i b a v e z e t ő 
ú t t ó l j o b b r a egy földváratemeltek h é t á g y ú v a l , s a k e t t ő közö t t 
köz lekedő v o n a l a t h ú z t a k . H a t n e h é z á g y ú v a l a z o n n a l m e g is kezd -
t ék a t üze l é s t O lasz i r a» . 

«A k ö v e t k e z ő éj jel k ö z e l e b b t o l t á k Olasz ihoz a t á m a d ó v o n a -
la t , a f ö ldvá r m e l l e t t m o z s á r t e l e p e t (ü tege t ) á l l í t o t t a k fe l s o k t ó b e r 
15-én f o l y t a t t á k a tüze lé s t O la sz i r a . A h á z a k l á n g b a b o r ú l t a k , a 
váyos k a p u j a r o m b a dő l t , de a t ö r ö k ö k a k ö v e t k e z ő éj je l h e l y r e 
á l l í t o t t ak m i n d e n t . Október 16-án a l k o n y a t k o r vég re B a r f u s s és 
S t a h r e m b e r g G u i d ó r o h a m o t i n t é z t e k Olaszi e l len. A r o h a n ó k köz t 
vo l t ak a h a j d ú k is, t e h á t a m a g y a r gya logok s m i n t t u d ó s í t á s u n k 
m o n d j a , s z i n t é n jó l v i se l ték m a g u k a t , l é t r á k o n h a t o l t a k be a p a -

futó árkokat, mint azt az Ottóm. Pforte mondja, mert a munka 1500 em-
berrel nem 13-án, banem 18-án s nem Olaszi, hanem a város ellen 
kezdetett meg. 

*) Bunyitay e szóhoz a következő megjegyzést teszi: «Szándékosan 
használjuk e régi jó szót az ú j «zárt sáncz» vagy «sík erőd» helyett, mely-
lyel a «Redout» jelentését akarják kifejezni.» A tudós szerző megengedi,, 
hogy e tévedését kiigazítsuk. Földcár igen jó régi szó, de nem használ-
ható a redoute helyett, mert földvár névvel régente is, ma is a tisztán 
földművekből összeállított, tehát nem falazott s kőépítmény ekkel el nem 
látott kisebb-nagyobb erődített helyeket, várakat nevezték és nevezik 
(földvár volt pl. az orosz-török háborúban Plevna). A redoute ellenben 
várat soha sem jelent, hanem a várnak csak egy — kisebb vagy nagyobb — 
lövegekkel fölszerelhető s teljesen önálló művét jelenti, mely lehet tiszta 
földmű, de lehet falazott is ; állandóbb jellegénél fogva a redoute-ot 
leginkább csak a védő használja, a támadó fölötte ritkán, kivételesen. 
A redoute- ot nem nevezik zárt sáncznak, vagy sík erődnek, mert bárha a 
redoute valójában nem egyéb zárt sáncznál, mégis zárt sáncz alatt inkább 
a kisebb, nagyobbára gyalogság számára készített s inkább ideiglenes jel-
legű sánczot értjük, míg redoute-nak a nagyobb, több löveggel s nagyobb 
számú csapattal megszállható s állandóbb jellegű zárt sánczot szokás 
nevezni; a redoute magyarul is redoutenak neveztetik, mivel a megjelölé-
sére kezdetben használt «zárgony* szó rossz. A sík erőd végre minden érte-
lem nélküli, semmit sem jelentő szó, melyet senki sem használ. A mit 
pedig Nagyváradnál építettek, az se földvár, se redoute, se zárt sáncz nem 
volt, hanem löveggátony (batterie), mely azonban a XVII. században a néme-
teknél közönségesen szintén redoutenak neveztetett. 



Iánkba. Olaszit Arienzaga ezredes bárom zászlóalj gyalogsággal 
szállotta meg». 

Október 17-én és 18-án átkelt a hadsereg a Körös és a 
Pecze folyókon s még 18-án alkonyatkor megnyittattak a közeledő 
árkok a város ellen is, mely munkára 1500 ember rendelte-
tett ki. 

A város ellen működő 22 nehéz löveg oly jó eredményt ért 
el, hogy a fővezér 22-én már elhatározta a rohamot, mely a legkö-
zelebbi 24 óra alatt volt végrehajtandó. De a törökök a rohamot 
nem várták be, a várost fölgyújtották s részint a várba, részint a 
vár előtti sánczba vonúltak vissza. 

A császári csapatok most a vár előtt egy széles párhuzamos 
vívóárkot emeltek ki, melynek szárnypontjai a Körös és a Pecze 
mellett valának, míg Olaszi közlekedő vonallal kapcsoltatott össze. 
Ekkor megkezdetett a mozsárgátonyok építése is, melyekből októ-
ber 27-én 18 mozsár vetette a bombákat a várba, még pedig a 
Diarium Hasslingen szerint «oly jó eredménynyel, hogy a várban 
az ellenség között rettentő jajveszékelés támadt, sőt emberi testek 
is repültek a levegőbe és a bástyafalakon át». 

A bombázás november 3-ikáig folytattatott, de bár a védők 
létszáma már 1500-ra olvadt le, s a várban biztos hely már alig 
volt, a törökök a vár feladásáról hallani sem akartak. «Még nem 
vagyunk annyira — izené vissza a pasa — és egyezkedésről szó 
sem lehet». 

November 4-én az őrgróf kísérletet tett arra, hogy a várárok 
vizét a Pecze folyóba lecsapolja, de ez nem sikerült s így a pasa 
annál is inkább kitartott. A császári seregben ellenkezőleg a harcz-
kedv alább szállott. Részint a Tököly hadtestéhez tartozó kuru-
czok és tatárok folytonos zaklatása, részint a beállott esős hideg s 
az evvel együtt járó gyakori betegségek az őrgrófot arra indíták, 
hogy az ostromot félbeszakítsa. 

«Annál feltűnőbb, mondja Bunyitay,1) hogy ez aggodalmas, 
sőt veszélyes helyzetének véget vetni nem igyekezett a vár gyors 
elfoglalása által. Három hete volt már, legalább húszezred magával, 
Nagyvárad alat t ; a palánk, a város hatalmában; a vár bástyáin 



tátongó rések; de rohamot még csak meg sem kísérlett. Némi ma-
gyarázatát találhatjuk ennek az őrgróf ama hajlamában, hogy ő — 
mint egyik történetírónk megjegyzi — nem annyira a várvivás, 
mint inkább a nyilt ütközeteknek volt barátja és mestere». 

Igaz, hogy Badeni Lajos jobb szerette a nyilt csatákban való 
mérkőzést mint a várharczot, ámde ha már hozzáfogott, minden-
esetre méltóbb lett volna nevéhez, ha dicsőségesen befejezi, mint 
az, hogy az osztrák vezéreknél megszokott eljárást követve, az 
ostromot félbenhagyja. 

Az osztrák történetírás különben a dologról következőleg 
nyilatkozik : «Bárha a vár magát előreláthatólag még alig két hóna-
pig tarthatta volna, az őrgróf mégis be kellett hogy lássa a fontos 
okokat, melyek neki a sereg megtartását első kötelességévé tet-
ték».1) Az osztrák történetírás e szavai még jobb kulcsot adnak az 
olvasó kezébe, mint a milyet Bunyitay talált. Nem azért, mert a 
Badeni őrgróf a várvívást nem szerette, nem azért hagyta el a 
rohamot s félbe az ostromot, hanem azért, mert a nyakán ültek a 
Hofkriegsrath követei, kik irtóztak a rohamnál szenvedhető vesz-
teségektől, kik ama nehény száz főben, a mi ott elveszett volna, a 
hadsereg harczképességének koczkáztatását látták, mert hiszen 
mesterök Montecuccoli volt, kinek véleménye szerint «a hadsereg 
megtartása a háború legfőbb czelja». 

Badeni Lajos november 7-én a császárhoz írt következő jelen-
tése 2) szintén igazolja e föltevésünket: «Bekell vallanom — írja 
az őrgróf — hogy miután véleményem szerint a várat ha nem 
is mindjárt, de legközelebb Felséged kezeibe juttathattam volna, 
sajnálom, hogy a formális roham által való elfoglalást meg nem 
kísérthetem»; — eddig beszél az őrgróf a maga nevében, most jön 
a hadi tanács rákényszerített nézete: — «mindazonáltal tekintettel 
az időjárásra és a tél közeledtére, melyben nem bízhatok, kény-
telen vagyok magam akaratom ellenére mérsékelni, hogy Felséged 
serege a hadjarat dicsőséges folytatására megtartassék.» 

Nyilvánvaló tehát, hogy az őrgróf az ostrom folytatását és a 
rohamot kívánta, s remélte, kogy a várost minél előbb kézreke-

*) Mittheilungen etc. 273. 1. 
2) U. o. 



rí t i ; a hadi tanács ellenben Bécsben a zöld asztalnál azt számította 
ki, hogy az ostromnak még két hónapig kell tartani, s nem nyugo-
dott, míg az őrgrófot az ostrom félbenhagyására nem bírta. 

Az ostrom ennélfogva félbeszakíttatott, s a vár szoros ostrom-
zár alatt hagyatott. «Megelégedtek tehát a gyümölcsnek csupán a 
héjával: a palánknak és a városnak elfoglalásával; magát a várat 
továbbá is a töröknél hagyták.»x) 

A visszamaradt csapatok parancsnoka Auersperg gróf tábor-
nok lön; a csapatok részletezésétől eltekintünk s csupán a magya-
rokat említjük föl. Visszamaradtak Olasziban a palánkában a 
szent-jobbi hajdúk és a Semsey-huszárok, Molnár ezredes és Ba-
gosi alkapitány alat t ; továbbá Nagyvárad közelében a körülzároló 
csapatok biztosítására: Szatmárban Gyurko Pál ezredes, Belénye-
sen Kis Balázs ezredes, Lippán Horváth János ezredes huszárjai. 

Badeni Lajos maga Tokajon át Bécsbe utazott. 
Evvel Nagyvárad egyelőre sorsára volt hagyva. A télen át a 

csatározások — kivált a magyarok és törökök közt — tovább foly-
tak, de különben nevezetes dolog nem történt, kivéve Auersperg 
Gyula vára elleni mellék-hadműveletét. Három német gyalog 
ezreddel, 2000 lovassal, továbbá Molnár hajdúival indúlt le Auers-
perg 1692 január 12-én Gyulára s a következő nap hajnalán 
bevette rohammal a várat körülvevő három palánkát. A vár megro-
hanását azonban meg sem kísérlette, hanem rögtön megfordúlt és 
visszatért Nagyvárad alá. 

Az osztrák történetírás2) azt állítja, hogy a vár is biztosan a 
császáriak kezébe került volna, «ha a magyarok és ráczok rablás-
nak nem estek volna». Szépítgetésnek — bár rosszakaratú szépít-
getés, mert a magyarok rovására történik — megjárja, de komoly 
okadatolásnak nem. Molnár hajdúi az ősszel szép bravourral bevet-
ték a belényesi várat s kitüntették magukat az Olaszi elleni roham-
nál. Molnár hajdúi tehát fegyelmezett csapatot kepeztek s rablásra 
legfeljebb néhány szabad hajdú és a ráczok vetemedhettek. De 
hiszen ott volt még 3 egész császári gyalogezred! Vagy ezek együtt-
véve nem értek annyit, mint a néhány száz ha jdú? 

1) Bunyitay i. m. 77. 1. 
2) Mittbeilungen etc. 280—281. 1. 



Nagyvárad ostromában mindaddig, míg a parancsnokságot 
Anersperg viselte, nevezetes változás nem állott be. 

1692 április 29-én azonban megérkezett a táborba Heissler 
gróf lovassági tábornok, ugyanaz ki Zernyestnél Tököly fogságába 
esett s azután Zrínyi Ilonáért kicseréltetett, s vele együtt a múlt 
évben Yárad ostromában már működött csapatok egv része, 5000 
fő.1) Heissler május 7-én kezdte meg az ostrommunkálatokat s 
egyidejűleg a vár lövetését is. 

Május 17-én már széles rés volt lőve a megtámadott bástyán, 
május 20-án pedig, egy öreg molnár vezetése alatt, ki 1660-ban 
látta, hogy a török hol és mikép csapolta a vizet le,1) megkezdő-
dött a várárok vizének lebocsátása, mire az árok május 22-én szá-
razzá tétetvén, a bástya aláakuázása is kezdetét vette. Heissler 
mindazonáltal remélte, hogy a várat heves bombázás által is meg-
adásra bírhatja, minek folytán a várat — kivált 26-ától kezdve — 
bombákkal elárasztotta. De bár tűz két ízben is tört ki, a várfal 
egy része leomlott, sőt egy lőporraktár is légbe repül t : a törökök 
még mindig nem jelentkeztek az alkudozásra. 

Végre május 30-án fölrobbantatott az akna, minek folytán a 
bástya nagy része beomlott, s betemeté jórészt az árkot is. Három 
napig tartott, míg a törmelék-halmaz és a rés járhatókká tétettek 
és junius 5-ére kittízetett a roham. 

De erre már nem került a dolog; a törökök junius 5-én fel-
vonták a fehér zászlót. 

Az egyesség még az nap szóbelileg, másnap pedig Írásban is 
megköttetett. Az őrség számereje még 2000 fő volt, ugyanannyi 
lehetett az asszony, gyermek stb. Lőszerből találtatott 64 löveg, hét-
száz mázsa lőpor, 3000 ágyúgolyó stb. Élelemmel az őrség még 
szintén bőven volt ellátva.'2) 

Kétségtelen, hogy a török őrség helyzete aránytalanúl ked-
vezőbb volt, mint a magyaroké 1660-ban, kik alig 300-an védték 
végül a várat Ali pasa 40—50,000 főnyi ostromló serege ellenében. 
Ép úgy kétségtelen azonban az is, hogy Ali pasa ostromműveleteit 
sokkal erélyesebben, gyorsabban s hatályosabban folytatta, mint a 

*) Bunyitay i. m. 83. 1. 
2) Bunyitay i. m. 86 és 89. 1. 



császári sereg; Ali 46 nap alatt cselekedett annyit, mint a császári 
sereg 8 hónap alatt. 

Nagyváradot az Ottingen és Lapatschek ezredek szállották 
meg, parancsnokává pedig Heissler neveztetett ki, de ez a működő 
sereghez rendeltetvén, gr. Corbelly által helyettesíttetett. 

Most már Lipót csakugyan tartott Te Deumot és veretett em-
lékermet is. 

«Mikor a törökök végleg kivonúltak Nagyváradról s már a 
város határán túl já r tak : a pasa felment egy ház tetejére, hogy 
onnét még egyszer visszanézzen Nagyváradra. És nézte sokáig, 
búsan keservesen». 

«Arra a Nagyváradra, amit akkor a törökök itt hagytak 
nekünk, mi is búsan, keservesen nézünk; de arra a Nagyváradra, 
amit azóta atyáink buzgósága és saját szeretetünk Isten segítségé-
vel itt ú j ra alkotott, már örömmel, büszkeséggel nézünk. Adja 
Isten, hogy a késő nemzedékek még több örömmel, még több büsz-
keséggel nezhessenek !» így végzi Bunyitay érdekes füzetét. 

RÓNAI HORVÁTH JENŐ. 




