HATVAN OSTROMA ÉS BEVÉTELE 1596. 1 )
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rajzmelléklettel.

Rossz szellem gyanánt, bosszút forralva a múlt évben
szenvedett veszteségekért, távozott a fiatal török császár, I I I .
Mohamed, Magyarországból, azon fenyegetéssel, bogv jövő év tavaszán visszatér, az országot még nagyobb haddal mint eddig,
elárasztandó.
Ezen fenyegetés, melynek csakhamar híre jött, a Pozsonyban január hó közepétől márcziusig tartott országgyűlést arra serkentette, hogy a kellő segélyt haladék nélkül megszavazza és a
végvárakat lehetőség szerint védőképes állapotba hozassa.
A rendek megszavaztak minden kapu azaz egész úrbéri
telek után 18 tallért, és pedig június l-étől számítandó hat
hónapra. Minden huszár számára havonkint öt forint, minden
gyalogos számára három tallér állapíttatott meg.2)
A magyarok késznek nyilatkoztak a táborba vonulásra, mind*) A magyar kútfőkön, továbbá a cs. és kir. udvari könyvtár és liadi levél tár anyagán kívül fölhasználtattak még: Kurzes summarisches Verzeichniss,
wie Hatvan erobert. Nürnberg, 1596. Kurze wahrhaft historische Beschreibung neuer Zeitungen. Köln, 1596. Zedier, Universal-Lexicon 34. Bd. Kauders,
Wörterbuch der Schlachten. Urbin, Beschreibung der ungarischen Festungen. Nürnberg, 1664.
2
) Cs. és kir. udvari könyvtár; kézirat-gyűjtemény, Codex 8969,
809-ik lap. Dr. Komáromy szerint (A mezőkeresztesi csata, Hadtört. Közi.
1892. 49 ik lap) a 18 frtból egy a végvárak fentartására volt fordítandó;
a havi pénzt Komáromy a huszároknál 5, a gyalogoknál 3 forintra teszi;
a fentemlített kéziratokban azonban 5 forint és 3 tallér áll.
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HATVAN OSTROMA ÉS BEVÉTELE

1596-BAN.

azonáltal a szokásos kikötés mellett, ha t. i. a táborba Ö Felsége
maga 1 ) vagy pedig ő királyi fensége Miksa Föherczeg lejön, mely
esetben minden magyar örömmel vele megy. 2 )
A hadjárat iratai közt a legelső fontos okmány a január
18-án Magyar-Ovárott kiadott «Szabályzat, a fegyelem szigorúbb
kezelésére a császári hadseregben», mely úgy a lovasságra, mint a
gyalogságra kiterjedt, továbbá Feyel Henrik kinevezése vezér hadbíróvá és föfoglárrá. 3 )
Hogy a hadsereg tanúit orvosokkal elláttassék, utasíttatott a
bécsi egyetem rectora és tanácsa, hogy július 10-ével Berghofer
Pál, Kober Tóbiás urakat tábori orvosokká, Polák Bertalan és
Stark András urakat tábori gyógyszerészekké, végül Brenner Fülöp
es Wurm Móriczot sebészekké nevezze ki. Egyúttal elrendeltetett,
hogy Komáromban, Esztergomban és Ersek-Újvárott kórházak
állítassanak föl.
A hadjáratban a török elleni harczra a következő jutalékok
jelöltettek ki, illetőleg ajánltattak föl:
Lovasság:
Kerületi csapatok:
Felső-Ausztria
Alsó-Ausztria
Westphalia
... ... ... ... ... ...
Lotharingia . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Frankonia.
. . . ___
Német nemesség:
Frankok
...
Svábok . . . . . .
...
... ...
Rajnai tartomány . . . . . . . . .
...
Csehország
...
Morvaország
... ... ...
...
Szilézia...
. . . ___ . . . . . . . . .
Lausitz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

lovas.
1000
1000
500
500
1000
300
300
300
2000
1500
1500
300

l

) A király azonban kedélyállapotánál fogva számításba alig jöhetett.
) Miksa főherczegnek a hadsereg vezényletével való megbízását az
udv. hadi tanácsnak 1596. évi június hó 30-án kiadott rendelete közli.
Komáromy szerint a föherczeg a megbízást június 1-én nyerte, i. h. 52. 1.
3
) Cs. és kir. hadi levéltár; Feldakten, 1596. Fase. XIII. 1.
a
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Felső-Ausztria
... ... ... ...
Alsó-Ausztria . . .
... ...
Stájerország, Karinthia és Krajna . . .
Főherczegi testőrség
... ... ... ...
Wallonok
... ... ... ... ... ...
Magyarország mindössze
... ... ...
A pápa ő szentsége*)... . . . . . . . . .
a lovasok összege . . . . . .
Gyalogság:
Svábok
... ... ... ... ...
...
Csehország . . . . . .
... ... ...
Morvaország . . .
... ... ... ...
Szilézia... . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lausitz
...
... ...
Alsó-Ausztria
... ... ... ... ...
Felső-Ausztria . . .
... ... ... ...
Stájerország, Karinthia, K r a j n a . . . . . .
Magyarország . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A pápa ő szentsége — . . . — . . .
összesen . . . . . .
A hadsereg összes létszáma kitett volna t e h á t :

1400
300
3000
300
1200
6000
2000
24,000
fő.
4000
6000
2500
2000
1000
1000
1200
9000
12,000
8000
47,700
72,100 2) főt.

Azon felszólítás daczára, hogy a csapatok összegyűjtése és
elküldése minél gyorsabban eszközöltessék, a hadak csak igen lassan gyülekeztek; miután pedig a beérkező jutalékokból a kanizsai,
magyaróvári és felsőmagyarországi császári hadak is kiegészítendők valának, június hó 16-án az összegyülekezett erő csak körülbelül 20,000 gyalogosra és 1508 lóra rúgott és báró Schwarzenberg
Adolf tábornagy, Miksa főherczeg helyettese által a komáromi és
esztergomi táborokba vezettetett.
A hadak gyülekezésére nezve Prépostvári Bálint június
havában jelenti a bécsi cs. és kir. udv. hadi tanácsnak, hogy
miután a felsőmagyarországi rendek bandériumaik egy részét már

*) Komáromy szerint a pápa a hadjáratra havonkint 30,000 tallért
ígért, mely összegen 6000 lovast lehetett fogadni; i. h. 52. lap.
a
) Cs. és kir. udv. könyvtár codex 8969, 690-ik lap. Ez összegből a
stajer-karinthia-krajnai 12,000 fő és a pápai 10,000 fő, melyek csak íge'rtettek, de soha el nem küldettek, már előlegesen levonandók levén, m a radna 50,000 fő.

Báthory Zsigmond fejedelemhez küldötték, a csász. hadak innét
kevés pótlásra számíthatnak. A megyék közül Abaújvár, Zemplén, Ung, Torna és Makovicza csak 258, Borsod csak egynehány
lovast küldhet; a Gömör megyei lovasság száma még ismeretlen. 1 )
A birodalmi népek közül 520 bajor gyalogos, kik a Dunán
szállítandók le, Fachs Fülöp kapitány által Regenstaufban, 300
sváb lovas pedig Zetteritz csász. hadbiztos által Landscronban
most (júliusban) mustráltatott. Bécsen július 25-én átvonúlt:
300 felső-ausztriai lovas ; 26-án Pietipeski alatt 1000, Poppel alatt
500 cseh, és Tettauer Károly alatt 1400 morva lovas. 2 )
Miksa föherczeg július 23-án érkezett a Komárom és Esztergom körül összegyűlt hadsereghez, mely másnap Schwarzenberg vezérlete alatt a Duna balpartjára átkelve, annak mentén
Váczig menetelt, hol is ezen város alatt, — mely rövid idővel
ezelőtt Pálffy Miklós által már megtámadtatván, a török várőrség
által felgyújtatott és elhagyatott, — táborba szállt.
Yácz Dobozy Gergely parancsnoksága alá helyeztetett s belé
magyar őrség tétetett.
Pálffy Miklós, ki Váczról Pest felé portyázott, július 24-én
csatlakozott 9000 lovasból álló hadával a császári hadsereghez.
Terczki cseh gyalogsága, a - föherczeg testőr - zászlója,
továbbá 400 nemes frank lovag még a Dunán lefelé menőben
valának.
A föherczeg csak a testőr - zászló megérkezése után,
augusztus 4-én vonúlt be, 4000 lovas és a testőr-zászló kíséretében ünnepélyesen Yáczra.
A bevonulást a már többször érintett kézírat következőkép
írja le:
Az oszlop élén menetelt a testőr zászló, 300 jól fölszerelt
lovas és 100 vörös kabátba öltözött lőfegyveres, lobogóikkal.
Ezt követte hat német módon fölszerelt vezetékló, a nyergen egy puskával, egy aranynyal kivert pallossal és mindkét oldalon egy pisztolylyal.
Ezután jött további négy vezetékló, száron vezetve, melyek
a

) Cs. és kir. hadi levéltár; Feldakten, 1596. Fase. VI. 19.
) ü . o. Feldakten, 1596. Fase. VII. 10. és 13.

2

közül kettő angol módon díszesen volt nyergelve, két más aranyozott és drágakővel ékesen felszerszámozva; ezek után négy apród
következett; egyik aranyozott vértben, jobb kezében kopját tartva,
három pedig olasz módon volt fölszerelve. E három apród közül
az egyik a főherczeg sisakját, a másik lándzsáját, a harmadik
koronalobogóját vitte.
Ezek után lovagolt a főherczeg, német lovag-szerelvénynyel
és fegyverzettel, fején gyönyörű értékes gyöngysorral és a tábori
jelvénynyel díszített braunschweigi kalappal.
A főherczeg további kíséretében voltak még Köderer Menyhért
és Ungnad tábornagyok ; ezek után következett végre kilencz trombitás, Kollonicsot, ki az udvari zászlót magasra lobogtatta, körülvéve.
E zászló világos sávolyos szövetből volt készítve és egyik
oldalán a kétfejű birodalmi sassal, a másikon szűz Mária képével,
«Patrona Hungáriáé» felirattal, és a magyar czímerrel volt
díszítve.
A táborba való beérkezés után Ungcad, az udvari hadi
tanács elnöke által, Schwarzenberg Adolf tábornagygyá való előléptetése kihirdettetett. 1 )
A hadjáratra vonatkozó intézkedések közül, melyek ezután
tétettek, megemlítendő a sánczszerszám megszerzése Eglauer Farkas által, hogy a csehek által rendelkezésre bocsátott 1000 árkász
avval fölszereltethessék; továbbá a tűzérparancsnok, — Don Juan
de Medici — felszólítására 1600 igás marha 225 szekérrel szereztetett be, a tüzérségi lőszer és más hadi szerek tovább szállítására.
Hogy tétettek-e intézkedések az élelmezésre nézve és milyenek, az az iratokból ki nem vehető.
A Yáczról Pestre és Budára menekült törökök a fővárosban
nagy rémületet terjesztettek, mert a törökök biztosra vették, hogy
a keresztény sereg első hadműveleti tárgya Buda leend.
Pedig kár volt félniök; mert az augusztus hó 8-án a Vácz
alatti táborban megtartott hadi tanácsban, sok szó vita után, azon
határozat hozatott, hogy a sereg nem Pest felé nyomúl elő,
hanem a szintén útba fekvő Hatvant, mely mint hadtáp-állomás
*) Schwarzenberg, mint ismeretes, néhány évvel ezután ós pedig 1600.
évi július 29-én a fellázadt wallonok által Pápán lelövetett.

Szolnokkal kapcsolatban a Nyáry Pál*) által védelmezett Egerre
nézve már fölötte veszélyessé lön, ragadja ki a török kezéből.
A hadi tanácsban ugyan többek által ajánltatott a közvetlen
Pest felé való előnyomulás; 2 ) az illetők még arra is hivatkoztak,
hogy Báthory Zsigmond fejedelem Írásbeli véleménye szerint Szolnok és Hatvan ostromlása az erdélyi hadnak volna fentartandó.
Báthory azonban seregével ekkor még vajmi messze a magyar
Alföldön tartózkodott, minek folytán a hadi tanács úgy vélte, hogy
ily bizonytalan kívánalmakra tekintettel lenni nem lehet, annál
kevésbbé, mert hadászatilag sem tanácsos egy ellenségtől elfoglalt
várat — még kellő megfigyelés mellett is — hátában hagyni; mihez az udvari hadi tanács elnöke, Ungnad Dávid, még azon közlést
is tette, hogy Szolnok török őrsége 1500 tatárral megerősíttetett. 3 )
Elhatároztatott tehát, hogy a sereg előbb Hatvant beveszi és
siker esetén még a török főhaderő megérkezte előtt Pestnek indul. 4 )
Ez elhatározásra a gyors cselekvésnek kellett volna következnie; ámde a hadi tanácsnak Hatvan helyzete felől legalább
annyira tájékozva kellett volna lennie, hogy e vár fekvésénél és
erődítésénél fogva a rajtaütést kizárja, minek folytán a rendszeres
körűizárásnak és ostromnak kell bekövetkeznie. Világos, hogy
ezek után a terv kivihetősége — Pestet még a szultán megérkezte
előtt bevenni, — az ostrom tartama alatt napról-napra csökkent.
Hatvan helység és vár 5 ) a Zagyva bal partján fekszik, mely
utóbbi esők után, és tavaszi időben olvadáskor gyorsan, különben
pedig az iszapos síkon széles de sekély mederben oly lomhán folyik,
hogy könnyen átgázolható; a vízárkokat, melyekkel a helység és a
vár körülvéve volt, vízzel a Zagyva látta el s így a vár védőképes2

) Nyáry már 1594-ben Fülek várának kapitánya volt. Csász. és kir.
liadi levéltár. Feldakten, 1594.
2
) Pest akkor még csak egy gyönge fallal (árok nélkül) volt körülvéve, melyet néhány körbástya támogatott.
3
) Cs. és kir. hadi levéltár ; Feldakten, 1594. Fase. VIII, 10. E hír korai
volt és nagyban hozzájárult a főherczeg határozatlanságához.
4
) A szultán ezen időben seregével még Nisnél volt és csak augusztus 13 -án érkezett Nándor-Fehérvárra; ennek híre a császári táborba
azonban még nem jött. Cs. és kir. udvari könyvtár codex 8969.
5
) Lásd a füzethez csatolt metszetet.

sége is nagyban függött a Zagyva állásától. A vár és a város
különben hosszúkás négyszöget képezett s néhány körbástyával
volt ellátva.
A sövények és palánkok, melyek két öl vastagok és béleltek
valának, a helyet eléggé erőssé és ellenállásképessé tették.
Hatvan már ekkor bírt némi politikai és katonai nevezetességgel; 1524-ben itt tartotta Zápolya Verbőczi István és pártjával
II. Lajos király ellen az országgyűlést; 1544-ben, midőn az oszmánok megjelentek, a keresztények a várat megfoghatatlan félelemből felgyújtották és elhagyták, mire azt a törökök megszállották és megerősítették. 1594-ben Teuffenbach Keresztély tartotta
Hatvant körűi zárva, és a török fölmentő hadat, 17 ágyút és 25
zászlót zsákmányúl ejtve, meg is futamította, a további ostromot
azonban Szinán pasa közeledtekor abban hagyta.
Augusztus 13-án a hadsereg ö cs. és királyi Fensége parancsa
alatt kiindúlt a váczi táborból és elővédével augusztus 15-én délelőtt érkezett Hatvan elé.
Itt a föherczeg egy császári kéziratot vett át, melyben a császár vele azt közli, hogy Gagliano Orfes lothringeni ezredes, mint
titkos hadi tanácsos, a hadjárat tartamára hozzá beosztatott és
ajánlja annak hadi tapasztalatait a föherczeg figyelmébe.1)
A császári előcsapatok igyekeztek a hely bekerítésének közelébe jutni. A török védő őrség — azon hiszemben, hog}7 ez csak egy
ellenséges portyázó osztály, kirohant és a harczot fölvette, de mihelyt észrevette, hogy számos erösebb csapatok közelednek, megfordulván, a várba visszasietett.
A főcsapat két részre oszlott és a Pest és Pászthóra kivezető
kapuk közelében helyezkedett el.
A török őrség az ostromló földmunkákat zavarandó, augusztus hó 16-án újra kirohant, mely kirohanás által a császáriak tetemes veszteséget szenvedtek. Belátván, hogy a megszállás az erődhöz
igen közel történt, miután az ellenséges lövedékek a táborba becsapódtak, a hadak a közelfekvő szőllőkbe hátrább vonúltak.
E mozgás nem történt zavartalanúl, miután az ellenség részint ágyúzással, részint kirohanással nem csekély kárt okozott. A
*) Cs. és kir. liacli levéltár, 1596 augusztus 14-től. Fase. VIII. 13.

hátrább vonulás különben még azon fontos okból is történt, hogy
az előbbi helyen nem volt elegendő fa és iható víz.1)
Az ágyúk a három meglevő, különféle ponton épített sánczokba, 2 ) melyek kijavíttattak, szintén e napon helyeztettek el.
A hatvani törökök állapotáról a császáriak tudomására jutott,
hogy a bég eltávozott Temesvárra, továbbá hogy a helyőrség csak
1300 fegyveres emberből áll; élelemmel azonban jól van ellátva.
Egy Jászberénynél elfogott török vallomása szerint a hatvaniak «3 nagy és 22 kisebb ágyúval bírnak, melyek azonban rosszak
és kevésbbé használhatók. A helység istállóiban 500 darab szarvasmarha és 300 juh van elhelyezve. Sikeres támadás csak a száraz
oldalról volt képzelhető.»
A védő őrség részletezve a következőkből állott:
Beslik . . .
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Szipaliik . . . . . . . . . . . .
. . . . . . _„ . . . . . . . . . . . . . . .
Különféle gyalogság
... ...
... ... ... ... ...
Janicsárok helyett használt sebesik
. . . . . . . . . . . . ... . . . ....
Martalóczok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __. . . . . . .
Tatárok
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Más különféle török nép, mely előbb Szécsényben, Füleken és más
helyeken volt, de most ide menekült
... ... ... ... ...

120
180
300
80
40
50
100

A fogolylyá esett török továbbá oda nyilatkozott, hogy: «ha
a császári sereg csak két nappal előbb (tehát augusztus 13-án) érkezik, a várat üresen találja, mert sem a bég, sem a szipahik nem
voltak jelen s csak az előtte való éjjel jöttek meg Temesvárról».
«A fent részletezetteken kívül volt még az erődben 20 tüzér
mint lövegkezelő legénység.»
«Maga a bég igen iszákos.» 3 )
Augusztus 19-én megérkezett 2000 lovassal és 6000 gyalogossal a felsőmagyarországi kapitány: Teuffenbach Keresztély, a táborba,
ki is a vártól északnyugotra, a völgyben foglalt állást. 4 )
*) A zavaros víz pintjét 9 fillérrel fizették. Egy tiszta forrás volt
ugyan a szőllőhegyek alatt, de az ellenséges puskatűz körletén belül, úgy
hogy a vízhordás olykor nagy áldozatba került. Cs. és kir. udvari könyvtár,
•Codex 8969.
5
) Azok még az 1594. évi ostrom alkalmával készültek.
8
) Cs. és kir. hadi levéltár; Feldacten, 1596; Fase. VIII. 17.
4
) Rueber János elhalálozása után 1580-ban ennek helyére Teuffen-

Lippi Tertzki ezredes közelítő árkaival már lőtávolságra volt
az erődtől.
Alig volt a sereg néhány nap Hatvan előtt, már is hiány volt
az élelmi czikkekben, minek következtében számos katona részint
éhség, részint a nyári hőségben teljesített nehéz munka folytán
megbetegedett és elhalt.
Augusztus 20-án egy földműben, a melybe ép akkor a lövegeket tolták, az alsó-ausztriai hadbiztosnak, Trautmannsdorfi Hartmann Jánosnak, testén egy löveg átgurult, mi halálát okozta.
Augusztus 21- és 22-én a vár a három földműből igen hevesen
és kitartóan vétetett tűz alá; ennek folytán 22-ikén kora reggel az
ostromlottak az úgynevezett vízi-sáncz felé kitörtek; a sánczban
Greiss zum WaldKezső ezredes parancsnokolt, és azon véleményben, hogy emberei követik, közvetlen környezetével az ellenségre
rohant; ámde csak nyolcz ember követte, a többi gyalázatosan
megfutamodott. Greiss húsz helyen megsebesült, felkonczoltatott,
feje levágatott, és a törökök által «Allah» kiáltások mellett a várba
vitetett. 1 )
A törökök közül 50 esett el.
Augusztus 23-án a futó árkokkal már a vízárkok közelébe
jutva, az ostromlók a víz leeresztéséhez, a sövények leszakításához
és kivágásához fogtak, mely munkához a felsőmagyarországi katonák is külön díjazás mellett önként jelentkeztek. E napon Schwarzenberg tábornagy és Pálffy Miklós is betegesek voltak.
Augusztus 24-én nagy örömöt okozott a csapatoknak egy
tetemes kenyér- és eleiem-szállítmány, mely azonkívül még három
hóra a havi pénzt s két havi posztó-illetéket is tartalmazott. Ezután
a kenyér ára Va tallérról 3 krajczárra, a jó minőségű hús fontja
pedig 2 magyar krajczárra szállott le.2)
bach jött Felső-Magyarországba. 1593-ban elragadta a török kezéből Füleket.
Meghalt 1598-ban.
Komáromy szerint Teuffenbacli csatlakozása után a sereg 30—35 ezer
főre szaporodott; i. h. 55. lapon.
*.) Greiss magát már 1594-ben Győr alatt kitüntette. Cs. és kir. hadilevéltár; Feldacten, 1594.
2
) Ebből kivehető, hogy a csapatok sem kenyér-, sem hús-illetéket
nem kaptak, hanem a beszerzés markotányosok által történt, kik is az
élelmi szereket a katonáknak eladták.

Jó fris víz azonban még mindig nehezen volt kapható.
A mint augusztus 25 én a keresztény táborban az imalövés
megszólalt, a város tornyán egy török dervis mutatkozott, ki a keresztényeket «halaha-halahuj» szavakkal gúnyolta. Egy tüzér a
táborban ezt látva és hallva, neki irányította ágyúját a toronynak,
a lövés eldördült s a torony a dervissel együtt romba dült. 1 )
Alig történt meg ez esemény, rejtett úton egy török csapat
rohant ki a várból és első dühében vagy 16 német katonát levágott;
de ekkor a császáriak a törökök visszavonuló útját elzárták, s így a
török csapatnak csak a legkisebb része térhetett az erődbe vissza.
Schwarzenberg tábornagy, ki magát még mindig nem érezte
jobban, augusztus hő 26-án levegő-változtatás czóljából Egerbe
utazott.
A 200 Greiss ezredbeli gyáva katona fölött, kik ezredesüket
gyáván cserben hagyták, augusztus hó 27-én bíróság ült össze s
három nappal azután, részrehajlás nélkül ugyan, de az akkori idő
szerint, túlságosan gyöngén fenyíttettek: t. i. a kétszeres, két öl
vastag földpalánkokat lehordani, a sövényeket kivágni, a vízárkokat
betölteni stb. A főherczeg ezen kívül szóbelileg és személyesen megrótta őket.
A főherczeg már e napra tervezte a vár két körbástyájára a
rohamot: ez azonban abban maradt, miután az ingoványos talajon
szükséges átjáratok még nem voltak készen.
A tüzelés mind a két részről kisebb-nagyobb hatással folytattatott,.
A Pestről és Budáról ide hozott török foglyok összebeszélésen
alapuló, ámításra czélzó azon hírt hozták, hogy a szultán ezen
évben nem fog támadni; ámde már ismeretes volt, hogy a török
fősereg Nándor-Fehérváron van. 2 )
A császári seregben azon meggyőződés lőn általános, hogy a
várnak csupán tüz alá vétele által semmi sem érhető el; aminthogy

*) A császári had legtöbb tüzére Augsbnrgból és Nürnbergből fogadtatott föl.
2
j Augusztus 20-án történt elindulásáról és a Dunán való átkeléséről
azonban a fővezérletnek még tudomása nem volt.

igaz is, hogy a sereg már 14 nap óta állott Hatvan alatt s működésének eredménye még nem mutatkozott.
A fölépített hat 1 ) sáncz közül kettő a bekövetkezett esős idő
által elárasztatván, elhagyatott; ennek folytán legczélszerübbnek
találtatott a várat rohammal bevenni, mihez, az árkok kitöltésére,
az átjáratok elkészítésére 400 kocsi rőzse volt szükséges, mi 3 nap
alatt előállítható volt. Azonnal hozzá is láttak a rőzse beszerzéséhez.
Bernhard Anhalti herczeg lovasságával hírszerzésre ment es
azon hírt hozta, hogy a két mértföldnyi távolságra levő, Báthory
tulajdonát képező Buják a törökök által elhagyatott.
Miksa föherczeg mindenütt jelen volt.
A magyarok a szolgálatban számosan valának, azonkívül
óránkint várták Báthory Zsigmond fejedelem. Horváth István és
Nádasdy Ferencz hadának beérkeztet.
Az összes itt összegyűlt hadak számát 60,000 2 ) főre becsülték,
mely három táborba felosztva, és egy jó óra hosszaságú körvonalban
következőképen állott: A föherczeg a német lovassággal ós gyalogsággal a szőllőhegyeken; jobbra tőle Teuffenbach a felsőmagyarországi katonasággal és 4 zászlóalj sziléziai gyalogsággal; balra
pedig az alsómagyarországi katonaság, Pálffy parancsnoksága alatt,
nem csekélyebb számban, mint a felsömagyarországiak. 3 )
A sereg szelleme a jelentésekben friss és egészségesnek jellemeztetett.
Augusztus 28- és 29-én a vár mind a négy sánczból tüz alá
vétetett és anyag szereztetett be az árkok és a posványos helyek
betöltésére.

*) A «sáncz» fogalom ezen jelentésekben nem mint zárt mű, zárt
sáncz értelmezendő. H a ezek a mi erődítési rendszerünk szerint készült
építmények lettek volna, akkor az elárasztás lehetetlen. Az akkori sánczok
csak kevéssel emelkedtek ki a terepből és igen sekély árkokkal valának
körülvéve.
2
) Ezen szám azonban igen magasan van véve ; különféle kútforrások
szerint 30—4-0 ezer közt vehető helyesnek.
3
) Más források szerint a két vezér, Pálffy s Teufíenbach, állása éppen ellenkező volt; mi a 8969. codexben foglalt jelentéseket, a hatvani
táborból augusztus hó 29- és 30-áról, vettük alapúi. Lásd ezenkívül még a
rajzmellékletet is.

Ezen időben a táborban tartózkodott a császári legfőbb tüzérségi, úgyszintén a várak főfelügyelője, Sprinzenstein Albrecht, ki
a roham esetére három, hajókon fekvő, kerekeken mozgatható négyszögű, emeletekkel és mellvédekkel ellátott ostromtorony építését
tervezte. A tornyok magassága a bástyákkal lett volna egyenlő, s
miután őrséggel elláttatott, a Zagyvára volt bocsátandó. Számítottak reá, hogy e tornyok a falak megmászását és a várba való behatolást tetemesen megkönnyítik. 1 )
A főherczeg a tervet jóváhagyta s a tornyok építése megkezdetett.
GÖMÖRY GUSZTÁV.

*) Ortelius I . 199. és Szentkláray:
Codex 8969.

A dunai hajóhadak története.

