
BETHLEN GÁBOR ELSŐ TÁMADÁSA II. FERDINÁND 
ELLEN. 

e l s ő k ö z l e m é n y . 

K é t r a j z m e l l é k l e t t e l . 

A reformatio kérdése egész Nyugot-Európát lázas forrongás-
ban tartotta, midőn a katholikus érzelmű, szívós és erélyes II. Fer-
dinánd a magyar királyi s római császári trónra lépett. 

Ezen körülmény a politikai s felekezeti pártokra szakadozott 
birodalomban egyrészről aggodalommal, más részről kecsegtető 
reménynyel fogadtatott. 

Csehország fegyverben állott, Szilézia és Lausitz a csehekkel 
véd- és daczszövetségben, Morvaország csatlakozóban vala, a for-
rongó osztrákok hasonlóan követelésekkel állottak elö. 

Hazánkban a politikai s vallási szabadságukban sértett elége-
detlenek száma nőttön-nőtt. Az 1619 márczius 29-ére Pozsonyba 
hívott országrendek közt hevesen folytak a vallási viták. A katholi-
kusok II. Ferdinánd hívei valának, a protestánsok Bethlen Gábor, 
a török védnöksége alatt uralkodó, protestáns erdélyi fejedelem-
ben veték reményöket s hozzá fordultak segélyért. 

Az osztrák, cseh és morva küldöttek fegyverszövetségre szó-
líták a magyarokat és segedelmet kértek Bethlen Gábortól II. Fer-
dinánd ellen, kit a csehek 1619 augusztus 17-én a cseh koronától 
megfosztottnak nyilvánítván, helyébe Frigyes pfalzi grófot válasz-
tották király ül. 

Gr. Thurn Mátyás, a cseh hadak vezére, Becs ellen nyomúlt. 
II. Ferdinánd hadai Buquoi és Dampierre vezérlete alatt Cseh- és 
Morvaországban harczoltak a fölkelők ellen. Bethlen Gábor — kit 
a bécsi kormány Erdély fejedelmevé történt megválasztatása óta 
nem szívelt s nyiltan és titokban ellene működött, s ezúttal is a 



katholikus Homonnay György országbírót gyámolítá az erdélyi 
fejedelmi trón megszerzésében — hogy készületei s hadi szándeka 
iránt Ferdinándot és pártfeleit megnyugtassa s nekik ellen-hadi 
készületre okot ne szolgáltasson, ebbeli munkálatait a török kétes 
magatartásával indokolta s egyszersmind szolgálatát felajánlotta 
Ferdinánd királynak a protestánsok ellen. 

Bécsben volt rá ok a fejedelem őszinteségében kételkedni, s 
ajánlatát nem fogadták el; azonban hadi készületek sem történtek 
ellene, mit a helyzet bizonytalanságának, a német hadaknak a 
cseh-morva hadszíntéren volt elfoglaltságának s főleg a pénz hiányá-
nak tulajdoníthatunk. 

Ferdinánd a spanyol udvar, a pápa, de főleg a liga által 
támogatva, minden erejét a fellázadt csehek, morvák ellen kül-
dötte, s ugyancsak sógorát, Zsigmond lengyel királyt is, segély-
adásra szólította. 

Bethlen Gábornak legfőbb támasza volt a hatalmas porta, 
miért is törekvése oda irányúit, hogy annak beleegyezését, támo-
gatását megnyerje; ez úton főleg oda hatott, hogy a vállalatára nézve 
aggasztó lengyel szomszédság a török által sakkban tartassék. 

A külviszonyok ez állapota mellett, nem kevésbbó fontos 
szerepet vittek Magyarországon a felekezeti pártok élén álló fő-
urak, kik a bekövetkezendő háborúban pártállásuk szerint többé-
kevésbbé hadkész csoportokat képeztek. II. Ferdinánd pártfelei közül 
kiemeljük Homonnay György országbírót, Bethlen vetélytársát és 
Eszterházy Miklóst, a király meghitt tanácsosát, ki államférfiúi 
bölcsesége, hadi jártassága s hazafias érzületénél fogva, korának 
legkiválóbb alakjai közzé tartozott. 

Bethlen Gábor pártfelei, az elégedetlen protestánsok, nagyobb 
számmal voltak; ezek az erdélyi fejedelmet nemcsak haddal és 
hadi szükséglettel támogatták; de utóbb a hadműveletekben is 
kiváló szerepet játszottak. Ezekből fölemlítjük Szécsi Györgyöt, 
Thurzó Szaniszlót, a még csak 22 éves Bákóczy Györgyöt, a jeles 
előképzettségű Thurzó Imrét, ki nem régen tért haza a wittenbergi 
egyetemről, s Batthyány Ferenczet, a dunántúli hatalmas oly-
garchát. 

Magyarországon az egyes várakat magyar, részint magyar-
német, s csekély részben német helyőrségek tartották megszállva, 



jobbára királypárti yezérek parancsnoksága alatt. Más, önálló had-
műveletre képesített, hadsereg az ország területén nem volt, sőt 
a helyőrségek jelentékeny részét is a cseh-morva hadszínhelyen 
alkalmazták. 

Bethlen Gábor a nyár vége felé többé nem titkolta szán-
dekát; mire a pozsonyi országgyűlés augusztus 13-án feloszlott, 
ő is befejezte hadi készületeit, s augusztus 18-án Gyulafehér-
várról értesíté a cseh rendeket, hogy szeptember hónapban az 
erdélyi hadakkal a morva határon leend s inté őket, hogy had-
műveleteiket vele összhangzásba hozván, megérkeztéig minden 
komolyabb vállalattól tartózkodjanak. 

Mielőtt a hadi események tárgyalásába bocsátkoznánk, ves-
sünk egy pillantást a kérdésben forgó háború színhelyére. 

II. Ferdinánd trónra léptekor a török hódoltságot körülbelül 
N.-Várad, Debreczen, Eger, Vácz, Esztergom, Székes-Fehérvár, 
Nagy-Kanizsa félkör alá eső terület által jelölhetjük. Ezen félkör-
től éjszak és nyugotra fekvő részek Ferdinánd királynak hódoltak.1) 
Nagy-Várad, fontos hadászati hely, Bethlen Gábort uralta. 

A II. Mátyás király és Bethlen Gábor közt 1615-ben folyt 
nagyszombati békealku szerint Huszt, Kővár erősségek egész Mára-
maros megyével Erdélyhez valának csatolandók; Nagy-Bányára 
azonban a király fentartá jogait.2) 

E szerint a tulajdonképeni hadműveleti területhez számíthat-
juk Felső-Magyarországot, — a Dunántúl Komárom, Veszprém — 
Kanizsától nyugotra a Dráváig lenyúló részeket, az ország nyugoti 
határán túl pedig Alsó-Ausztria, Stájer- és Morvaország szomszé-
dos területeit. 

Korunk hadászati elvei szerint Bethlen Gábor legrövidebb 
hadműveleti vonala: Kolozsvár, Nagy-Várad, Szolnok, Budapest, 
Bécs, s ugyancsak fő hadműveleti tárgya Bécs lett volna. 

*) Majláth: Gesch. der Magyaren 4. k. Karte von Ungarn, zur Zeit 
Bethlen Gábor's — általános áttekintést nyújt. 

2) Horváth M. Magyarország történelme. 5. k. 139. 1. 



Ezen irányt azonban az erdélyi fejedelem nem követhette, 
mert : 1. a megjelölt hadműveleti vonal részben a török hódolt-
ságba esett; 

2. föltétlen követelmény volt reá nézve, hogy a hozzá szító 
országrész meghódítása által hadműveleti alapját előbbre vigye, s 
hosszúra nyúló hadműveleti vonalát biztosítsa; 

3. mivel a vele szövetkezett magyarok politikai és vallás-
szabadsága érdekében indította meg a háborút, szükséges volt, 
hogy pártfeleit elegendő erővel gyámolítsa (mire az erdélyi hadse-
reg épen, hogy megfelelt), fölkelésre ösztönözze, a fölkelő hadak-
kal seregét szaporítsa, s útközben magát a neki hódoló területről 
minden szükségletekkel ellássa; 

4. mindezt idegen területen — ha védnöké, a török abba 
belé is egyezik — legjobb akarata szerint sem tehette volna, s 
hozzá oldalát és hátát a kétes, vagy ellenseges magatartású király-
pártiak veszélyeztethetik vala. 

Neki oly területre volt szüksége, melyen át elö- és vissza-
vonulása, mint nemkülönben az utánpótlás biztos és akadálytalan 
lehetett. 

Ezen körülményeket szem előtt tartva, az említett vonalon 
kívül Bethlen Gábornak még ket más hadműveleti vonal állott 
rendelkezésere, és pedig: Kolozsvár-Nagy-Bánya-Munkács-Kassa, 
vagy Kolozsvár-Nagy-Várad-Tokaj, a két végpontról pedig a Her-
nád-Vág, illetőleg a Sajó-Ipoly-Garam völgyén és a magyar Duna 
felső medenczéjén át Bécs, vagy más hadműveleti tárgy ellen. 

Bethlen Gábor a II. Ferdinánd ellen intézett hadjárataiban 
mindenkor a nagyvárad-tokaji rövidebb vonalat használta azért is, 
hogy a hajdúság terűletét érintve, seregét a csatlakozó hajdúkkal 
fölszaporitsa. 

Ezen a természet által jelölt két főirányt számos haránt 
vonal köti össze, s több párhuzamos többé-kevésbbé mellek-
jelentőségű vonal kíséri, melyekkel itt foglalkozni fölösleges-
nek tartjuk. 

A Dunántúl a Bába és a Lajta, Alsó-Ansztriában és Morva-
országban a Duna és Morva folyamok völgyein oszlott meg a 
portyázó hadműveletek iránya. 

Ama korban a várak általában csekély védőrség fölvételére 



szolgálván, változó területi és hadászati jelentőséggel bírtak. Min-
den várnak megvolt a maga vidéke, melynek védbástyáúl szolgált. 

Nemcsak fő-, de mellékvölgyön épült várnak is jelentékeny 
szerep jutott, ha a hódítónak útjába esett, vagy ha általa a vidé-
ket hatalmába ejteni és fölötte uralkodni akart. Ellenben bizonyos 
határon kívül — mai fogalmak szerint közel — eső várak, a hely-
őrség csekély létszámánál fogva, a hadműveletek folyamára nem 
voltak veszélyesek, vagy csak kis mérvben zavarók. 

A hódító, midőn hadsereg nem állott útjában, annál is inkább 
várak foglalásához látott, mert ezeknek birtokba vétele területi 
uralmat es hadászati előnyöket biztosított számára. 

Bethlen Gábor hadjárataiban a következő várak, illetőleg 
erődített városok vittek kiválóbb szerepet: Nagy-Várad, a fejede-
lem hadműveleteinek kiindulási pontja (hadműveleti alap), az 
Erdélybe vezető Körösvölgy zárója. Erődítésére Bethlen kiváló 
gondot fordított. Ecsed a Kraszna mellett, lápos, mocsáros terü-
leténél fogva igen erős vár hírében állott. 

Tokaj a tiszai átkelő zárlatául tekinthető. Midőn Bethlen e 
várat hatalmába ejtette, hadai a rövidebb útat választva, Kenészlő-
nél, majd Tisza-Löknél keltek át. 

Munkács — jelentékeny erősség, de a Tiszától éjszakra esvén, 
az erdélyi hadak támadó hadműveleteit épen nem zavarta — azon 
időben a Ferdinánd-párti Eszterházy Miklós tulajdona volt; a várat 
a fejedelem annak idején alkudozás útján akarta megnyerni, s 
utóbb a hadjárat folyama alatt csapatokat is küldött ellene; azon-
ban komolyabb ostrom alá nem vétette. 

Kassa, erődített város, culturális fejlődöttsége s központi fek-
vésénél fogva első sorban politikai jelentőséggel bírt, s ugyancsak 
a Felső-Magyarországon lefolyt háborúk hadműveleti irányába 
esvén, mindenkor fontos hadműveleti tárgyat képezett s Felső-
Magyarország meghódításának alapkövéül tekintetett. 

Fülek az Ipoly völgyébe vezető fő hadműveleti vonalon — 
útak keresztező pontja — Kékkő és Léva várakkal együtt déli 
irányból a török hódoltság felé a bányavárosok őre volt. 

A Nyitra völgyében Érsek-Újvár — szintén útcsomó —fon-
tos véghelyűi szolgált a törökök ellen, kik Esztergomot és Pár-
kányt bírták. 

Hadtörténelmi Közlemények. III. 2 3 



A Vág völgyében Trcncsén és Nagy-Szombat; a Duna mel-
lett Komárom, a Rába torkolatánál Győr; utóbbi két erősség 
állandóan Ferdinánd birtokában maradt, s míg egyrészről a vert 
német badak partváltását igen elősegítette, Bethlen Gábor had-
műveleteit jelentékenyen akadályozta. Ersek-Újvár, Komárom és 
Győr egyébként a duna-menti útak zárói valának s Bécs oltalmára 
szolgáltak a török ellen. 

Pozsony erődített határváros, — mindkét fel részéről a had-
műveletek támpontjául tekintetett Alsó-Ausztria, illetőleg Magyar-
ország ellen. 

Bécs a magyar sereg egyik legfontosabb hadműveleti tárgya, 
melynek birtoka ama korban, ha nem is döntő, de válságos hatást 
gyakorolt volna a hadjárat folyamára. 

A Dunántúlra áttett hadműveletek majdnem kizárólag a 
hódoltatás jellegével bírtak; a hadműveleti tárgyakból kiemeljük 
a bécs-kanizsai vonalon Sopront, Kőszeget, a bécs-győri vonalon 
Hamburgot, Magyar-Ovárt, a kanizsa-győr-komáromi vonalon 
Pápát és Veszprémet. 

Az említett helyeken kívül a háború-színhely egész területén 
több más kisebb vár és erődített város ellen intéztettek portyázó 
jellegű vállalatok, ezek azonban csekély jelentőséggel bírván, ezút-
tal külön említés tárgyát nem képezik. 

* * 
* 

Mint föntebb említők, Bethlen Gábor hadi készületeit augusz-
tus második tizedében befejezte, s 18,000 emberből álló gyalog és 
lovas sereget s 18 löveget összpontosított Kolozsvárnál.1) 

A sereg fegyvernembeli és harczászati benső tagozatát nem 
ismerjük, csupán az kétségtelen, hogy a lovasság túlnyomó szám-
ban volt. 

A fejedelem — miután a porta engedélyét a hadviseléshez 
megnyerte — augusztus végén megindúlt Nagy-Várad felé. Serege 

r) Bethlen Gábor augusztus 26-án indúlt el Fejérvárról. (Szilágyi S. 
Erdélyi Országgyűlési emlékek 1614—1621. 7. k. 114. 1.) azonban a hadse-
reg természetes gyülekező helye Kolozsvár volt. 



lassan nyomult elő, mert a csapatok — mint azt Bethlen Bákóczy 
Györgynek írja — Moldva s Havasalföld határáról jővén, igen 
kimerültek s azonfelül sok ló és szekér, tehát nagy vonat követte. 

A fejedelem — hogy a hadműveleteket előkészítse, hadi 
szándékát lehető gyorsan keresztül vigye, a ketes magatartásúakat 
s általában a közvéleményt megnyerje — nagy tevékenységet fej-
tett ki. 

Ugyanis a menet alatt folytonos levelezésben állott felső-
magyarországi pártfeleivel, kiket a teendő hadfogadásra és hadmü-
veletekre nezve utasításokkal látott el; debreczeni táborából átírt 
a megyékhez és a főurakhoz, melyben támadása okát és czélját 
adja elő; Nagy-Kállót, Szatmárt, Ecsedet, Tokajt és Munkácsot 
küldöttek által megadásra szólította; ugyancsak 3—4000 embert 
előre küldött s erről Szécsi Györgyöt értesítette, majd Bhédey 
Ferencz alvezórének meghagyta, hogy 500 lovassal Bákóczy 
Györgyhöz csatlakozzék, ki a felső megyékben hadakat toborzott 
Bethlen számára. 

Ezalatt a derekhad szeptember 2-án Bánfíi-Hunyadra, 5-én 
Barátkára, 7-én Nagy-Váradra, 12-én Debreczenbe, 15-én Fehér-
tóra érkezett. 

Nagy-Váradon a fejedelem három napot töltött. Debreczen-
ből írja Thurzó Imrének, hogy 15,000 embere van táborban s 
ő kegyelmök (Bákóczy és Szécsi) 7000-en vannak. 

Időközben meghódolt Nagy-Kálló, Szatmár, Ecsed, Tokaj; *) 
Munkács azonban, Bethlen fölhívására nem adta meg magát; de 
mert az erdélyi sereg menetvonalától távolabb esett semhogy a 
hadműveleteket zavarhatta volna, ezúttal a vár ostroma szándékba 
sem vétetett. 

Felső-Magyarországon Szécsi György és Bákóczy György 
saját csapatai, a fejedelem számára fogadott, mint nemkülönben 
az idöközben érkezett hadakkal gyarapodva, Bethlen Gábor utasí-
tása szerint, nagy erélylyel láttak a hadműveletekhez. Bákóczy a 

a) Nagy-Kállóban Lónyay Endrét maga az őrség kényszeríté a vár 
feladására. Pernyeszy Gábor, hogy vejének Lónyaynak, kegyelmet szerezzen, 
Ecsedet adta fel. Abafy Miklós tokaji kapitány, a fejedelemnek önként ígért 
engedelmességet. (Horváth M. Magyarország történelme. 5. k. 197. 1.) 



királypárti Homonnay Györgyöt — ki Terebesnél körülbelül 8000 
embert gyűjtött Ferdinánd számára — megtámadta s Lengyel-
országba szalasztotta; szeptember 3-án pedig 5000 lovassal Kassá-
hoz érkezvén, a várost feladásra szólította. A város ugyan hadi 
fölszereléssel, nevezetesen lövegekkel és lőszerrel bőven el volt 
látva, de a helyőrség gyönge vala, minek folytán a fölkelőkkel 
egyetértő lakosság éjjel kaput nyitott, s Dóczy András kapitányt 
Rákóczynak kiszolgáltatta; utóbbi szeptember 5-én vonúlt a 
városba.1) 

Rákóczynak a Bethlen által Barátkáról irt levél szerint Kassa 
megvétele czéljából Szécsivel kellett volna egyesülni; azonban a 
levél keltezése napján Rákóczy már Kassa birtokában vala, mi-
alatt Szécsi György és Bakos János egy lovas dandárral Jászót 
dúlták föl. 

E közben a fejedelem által vezetett derékhad a csatla-
kozó hajdúság által tetemesen fölszaporodott, miáltal azon hely-
zetbe jutott, hogy a hadmüveleteket nagyobb erélylyel és biztos-
sággal folytathatta. Bethlen Gábor szeptember 17-dikén Kenész-
lőnél kelt át a Tiszán s még az nap Bákóczy Györgynél 
szállott meg Patakon. Szeptember 20-dikán pedig ünnepélyesen 
vonúlt be Kassára. Minthogy a hadsereg tetemesen fölszaporodott, 
valószínű, hogy a menet két oszlopban történt; ez esetben a 
bal oszlop Tokajnál átkelve, Abaúj-Szántón át a Hernád völ-
gyében rövidebb ós kényelmesebb úton mehetett, a jobb osz-
lop pedig a fejedelem kíséretében S.-A.-Ujhely-Komlós, vagy 
S.-A.-Ujhely-Nagv-Szalánczon át vonúlt Kassára. 

Az itt egybegyűlt rendek Bethlen Gábort fejőkké választák 
s egyszersmind Rákóczy Györgyöt a Felvidék kapitányává nevez-
ték ki, kitől a fejedelem után minden rendek függének. 

Ezen határozat nem csak politikai, de mindenek fölött kato-
nai szempontból fontos vala. 

Bethlen hadműveleteit Lengyelország felől Zsigmond lengyel 
király kétes magatartása ugyan kevésbbé, de az oda menekült Ho-
monnay György utóbb komolyan fenyegette, a mennyiben ennek 

*) Pethő G. Magyar krónika 184. 1. Gindely, Gesch. des 30jähr. Krie-
ges, 2. k. 265. és 288. 1. 



betörése Eperjes-Kassa, vagy Homonna-Gálszécs felől remélhető 
volt, a politikai és katonai hatalmat egy kézben kellett egyesíteni. 

Az ifjú Rákóczy György ezen megbízatás alapján a vezéri 
tisztet is átvette s a fő hadművelet födözése, valamint a Felvidék 
biztonsága érdekében némi haderővel — mely a megyei fölkelő 
hadakkal fölszaporítandó vala — Kassán maradt. Bethlen Gábor 
a további hadmüveleteket két irányban folytatta. 

Még mielőtt Kassára bevonúlt volna, hadainak egy részét, 
mintegy 8000 embert, Szécsi György és Rhédei Ferencz alatt Tor-
nán és Gömörön át a Sajó és Ipoly völgyében a magyar Duna felső 
medenczéjébe irányította. Ezek a menetvonalat közvevő Szendrőt, 
Murányt, Szádvárt, Füleket, Szécsényt, Divényt, Palánkot s végül 
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pedig a kiválóan fontos Ersek-Ujvárt meghódoltatták, s a bánya-
városokba, majd a Csallóközre is elkalandoztak.1) 

A hódoltatás általában gyorsan haladt, a mennyiben a várak-
ban visszamaradó csekély őrség, a zsold rendetlen fizetése miatt, 
részint elszéledt, részint a protestáns lakosság érzületéhez csatla-
kozva, az erdélyi fejedelemhez hajlott. 

így Ersek-Ujvár őrsége négy főből álló követség által érte-
sítette Szécsi Györgyöt meghódolási szándékáról s neki utóbb a vár 
parancsnokát, Koháry Péter vicekapitányt, kiszolgáltatta.2) Maga 
a fejedelem, miután a közügyeket rendezte, a derékhaddal szep-
tember végén indúlt el Kassáról, a Hernád-Vág és Nyitra völgyén 
át Pozsony felé. 

Bethlen hadserege létszámát 35,000 főre s 20 lövegre teszi,3) 
melybe a Szécsi-Bhédei alatt álló 8000 embert be kell számíta-
nunk. E szerint a derékhad 27,000 ember s 20 lövegből állott s 
szeptember 30-án Poprád alatt táborozott. 

Ha Kassától Poprádig az útat négy menetbe számítjuk, a 
derékhad szeptember 26—27-én indúlt Kassáról; október 3-án 
Liptó-Sz.-Miklóson, o-én Tót-Pronán, 6-án Bajmóczon vala s Vesz-
teniczen át haladva, 8-án este Mányához érkezett. Következő napon 

x) Szüágyi S. Bethlen G. polit. lev. 1613—1629. 136. 1. Horváth M. 
Magyarorsz. tört. 5. k. 197. 1. 

2) Pethő G. Magyar krónika. 185. 1. 
3) Szilágyi S. Bethlen G. polit. lev. 1613—1629. 140—142. 1. 



a csapatok jó rendben s kifogástalan állapotban folytatták a mene-
tet ; minthogy az elterülő mezőkön akadályozva nem valának, a 
menet könnyítése és gyorsítása czéljából több menet-oszlopra 
bontakozva nyomúltak elő s még az nap este, vagyis október 9-én 
a nagyszombati halastó mellett szállottak táborba.1) 

Még október 2-án történt, hogy Bethlen Gábor Petneházy 
István jenői kapitányt s alvezérét 1000 lovassal Zsolnán át Bitsére, 
Thurzó Imrehez irányította; október 4-én csatlakoztak Thurzó 
lovas és gyalog csapatai négy zászló alatt a különítményhez, mely-
nek egyéb czélja nem lévén, Zsolnán — és bizonynyal Rajeczen — 
át Galgócz felé vette irányát, hogy a derékhadhoz csatlakozhassék. 

Bethlen Gábor ezen menetét szívós kitartással és gyorsan 
hajtotta végre; 13—14 nap alatt körülbelől 50 mértföldnyi útat 
tett meg, s csapatai a legjobb állapotban érkeztek Nagy-Szombatba. 

Hogy ezt tehesse, lövegeit és podgyász-szekereit egynehány 
száz gyalog födözete alatt visszahagyta, «kik a mint jöhetnek, jöj-
jenek utánunk» — írja Thurzó Imrének, egyszersmind kérve őt, 
hogy szereztessen a fárasztó hegy alá bár csak 300 hámvonó lovat, 
melyekkel lövő szerszámait s egynehány szekeret segítsen átvo-
natni. í r ja továbbá ugyanannak Sz.-Miklósról, hogy éjjel-nappal 
siet Nagy-Szombathoz, mert Bhédei, valamint Szécsi Érsek-Újvár-
tól Nagy-Szombathoz tartanak 5000 emberrel, seregök többi részét 
a Csallóközre bocsáták, a német gyalog csapatok ellen, kik egy 
révet őriznek a Duna par t ján; ezeket és Pozsonyt is féltette Dam-
pierretől, ki vett hírek szerint hidat vert a Morva vizén s Pozsony 
felé tart. 

Fölkéri továbbá Thurzó Imrét, hogy egyesüljön Rhédeivel, 
de ne próbáljanak addig szerencsét, míg ő (Bethlen) oda nem 
érkezik. Ha azonban Dampierre még mindig Morvában volna, 
akkor Thurzó a morvák segélyére menjen s értesítse erről Beth-

*) A menetállomások meghatározására Szilágyi S., Bethlen G. polit. 
levelének keltezési helyét — 138—143. 1. és Katona Hist. Crit. Reg. Hung. 
XXX. 227—230. 1. — vettem alapúi. Az előbbi forrást illetőleg meg kell 
említenem, hogy a Sz.-Miklóson írt levél okt. 13-áról van keltezve. De mi-
után Bethlen e napon hadaival Szemptz alatt táborozott, s ugyancsak e 
napon intézkedett a pozsonyi rajtaütés végrehajtása iránt, — a 13-át toll-
vagy nyomtatás-hibának tartván, 3-kát kellett vennem. 



lent, hogy a derékhaddal ő is arra vegye irányát, el lévén határozva 
rájuk menni s nyilt mezőn eldönteni a csatát. 

Bethlen Gábornak ez utóbbi nyilatkozata egyúttal világot 
vet hadműveleti szándékára s indokoltá teszi azon körülményt, 
hopy a derékhaddal a Kárpátok mentében a Hernád-Vág vonalon 
nyomúlt Morvaország felé, azon szándékkal, hogy ott a szövetsé-
gesekkel egyesül s módot keres a döntő csatára. 

Föntebb említettük, hogy Buquoi Cseh-, Dampierre pedig 
Morvaországban harczolt a fölkelők ellen; utóbb, midőn Bethlen 
támadása s a csehekkel való szövetsége köztudomásúvá lett, 
Buquoi Dampierrehez közeledvén, véle egyesűit, hogy Bécset 
oltalmazza. Bethlen Gábor időközben Nagy-Szombatot jelölte ki 
hadainak egyesülési pontjáúl, honnan Morvaországba, vagy Po-
zsony-Bécs felé irányíthatta hadműveleteit. Előbbi esetben az 
ellenséges hadsereg, utóbbiban pedig Bécs képezvén a hadműve-
leti tárgyat. 

Azon esetben, ha sikerül Bethlennek — a szövetséges hadak-
kal egyesülve — az ellenséges haderőt megsemmisíteni, döntő 
csapást mér ellenfelére, s idegen területen foly a küzdelem; mint 
föntebb láttuk, ez volt a fejedelem föltételes szándéka. Ha Dam-
pierre ellen nyomúl, kedvezőtlen viszonyba jut ; kétségtelen, hogy 
Dampierre az ütközet elől kitér, mert gyöngébb volt; s a csá-
szári hadak mögött — melyek ezalatt egyesülhetnek — meg-
mérhetlen visszavonúlási terület állott, esetleg valamely erős 
védőállásba is vonúlhattak; már pedig Bethlennek az inga-
dozó politikai viszonyok közt egy hosszúra nyúlt hadműveleti 
vonalon távol menni Magyarországtól, hol az ügyek még rende-
zetlenek valának, kevésbbé volt tanácsos. A fejedelem még nem 
volt ura Magyarországnak; jóformán a Dunán innen sem fészkelte 
be magát, a Dunántul magatartása pedig azon időben még kétes 
vala; a királypárti Eszterházy Miklós esetleges közbelépése 
annál veszélyesebb lehetett volna rá nézve, mert Győr és Komá-
rom Ferdinánd királyt uralta. Végre Bethlen Gábor egy nagy had-
sereg föntartásához hosszabb időn át megkívántató pénzösszeggel 
sem rendelkezett. A hadműveleti tervnek tehát inkább Pozsonyt 
és Bécset kelle szem előtt tartani. Pozsony birtoka fontos vég-
helyet biztosított számára; Béc3 elfoglalása katonailag olyan 



eredmény, mely a királyt szigorú föltételek elfogadására kény-
szerítheti. 

E hadművelet könnyebb, ajánlatosabb s részben bizto-
sabb is vala s azon felül, hogy a politikai helyzet követelményei-
nek megfelelt, alapos kilátást nyújtott arra, hogy a császári 
sereg Bécs oltalmára, illetőleg fölmentésére jővén, a döntő csatát 
elfogadja. Valószínűleg ez volt oka, hogy a fejedelem előbbi szán-
dékáról lemondva Pozsonynak és Bécsnek tartott. 

Bethlen három napot töltött Nagy-Szombat alatt. Itt fogadta 
a cseh-morva küldötteket; sürgető kérelmükre Bhódei Ferencz 
által vezérelt 10,0Ü01) lovast küldött segélyükre s elhatározta, hogy 
a többi haderővel Pozsony felé nyomúl. Az ellenséges hadak állása 
lehetővé tette, hogy csapatait kipihentesse s elmaradt lövegeit és 
podgyászát bevárja. 

Október 13-án indúlt el a sereg Nagy-Szombat alól s az nap 
este Szemptzen túl szállott táborba. Itt tudta meg a fejedelem 
pozsonyi polgároktól, hogy Leopold főherczeg — ki a távollevő 
Ferdinánd királyt helyettesítette — Bécsből csapatokat és löve-
geket küldött a Dunán Pozsony védelmére. 

Az 1500 főnyi német gyalogság és 500 lovas (a lövegek szá-
mát nem tudjuk) Tiefenbach Rudolf parancsnoksága alatt alko-
nyatkor erkezett Pozsony alá. 

Minthogy a pozsonyi polgárok a nemet csapatokat a városba 
be nem bocsátották, Révai Péter koronaőr pedig nem volt hajlandó 
nekik a vár kapuit megnyitni, hol a korona őriztetett, — kint 
szállásolták el magokat a külvárosban. 

Jóllehet Tiefenbachnak tudnia kellett, hogy Bethlen hadai 
alig fél mértföldnyire vannak Pozsonytól, — s ha nem tudta, a 
hírszerző szolgálat elhanyagolása miatt terh eli a vád, — csapa-
tainak kellő biztonságáról nem gondoskodott. A legénység nyu-
galomra tért, a vezér pedig a várban időzött Forgács nádornál és 
Révai koronaőrnél. 

Bethlen Gábor a hír vétele után rajtaütésre határozta el 
magát, melynek végrehajtására gyalog hajdúkat és lovas csapato-
kat rendelt ki. 

M. Tört. tár. 1857. 4. k. 198. 1. — Katona i. m. 229. lap. szerint 
800. Gindely i. m. 2. k. 280. 1. szerint 12,000. 



A sötét, hűvös éj kedvezett a vállalatnak. A különítmény 
4—5 óra tájban érkezett Pozsony külvárosához s egy házat lángba 
borítva, fényénél megrohanta a nyugvó csapatokat; ezek a nagy 
zavarban részint felkonczoltattak, részint fogságba estek; Tiefen-
bach alig tudott 800 emberrel menekülni a Duna jobb part jára; 
három nagyobb löveget a magyarok zsákmányáúl hagyott, a töb-
bit a Dunába sülyesztette s Bruck felé futott.1) Kétségtelen, hogy 
a császáriak azon hitben voltak, miszerint Bethlen a morva sereg-
gel fog egyesülni s Dampierre-re veti magát, mert Pozsony védel-
méről már előbb — s nem az utolsó pillanatban s akkor is az ott 
tartózkodó Forgács nádor sürgetésére — gondoskodtak volna. 

Október 14-én vonúlt be az erdélyi fejedelem 15,000 ember-
rel Pozsonyba s csapatai Hainburgig és Petronellig portyáztak. 

A vár október 16-án nyitott kaput, miáltal Bethlen a koro-
nát is hatalmába ejtette. 

Pozsony eleste nagy rémülést okozott Becsben, s a ki tehette, 
menekült. Maga Ferdinánd sem érezte magát biztonságban s 
Gráczba vonúlt vissza. 

Pozsonynyal egész Felső-Magyarország Bethlen Gábor ha-
talma alá jutott, csak Munkács, Nyitra — s hogy kiemeljük — a 
Duna mentén Komárom es Győr valának királyi csapatok által 
megszállva. 

Bethlen Gábor a szerencsés politikai viszonyokat ügyesen 
tudta felhasználni hadműveletei számára, s Felső-Magyarországot 
egy rövid hónap alatt, több észszel mint erővel, hódoltatta meg. 

Fellépése a katonai eróly korlátai közt maradt s a hatalmas-
kodás és erőszak jellegét nem viselte magán; eljárása hasonló 
volt Gusztáv Adolf svéd király magatartásához, midőn e nagy had-
vezér 11 évvel később 15,000 emberrel Stettinben partra szállott 
s a német hitsorsosokat bölcs politikája által nagyszabású válla-
latának megnyerte. 

Bethlen, hogy a maga részére hajlított közérzúletet bizto-
sítsa, hadainak fegyelmet parancsolt s a zsoldot pontosan fizette, 
mi azon időben nagy ritkaság vala. 

Pethő G. Magyar krónika 185. 1. Katona i. in. 229. 1. Gindely 
i. m. 2. k. 269. 1. 



Természetes, hogy a katholikus és protestáns felek gyűlöl-
ködéséből itt-ott fölmerült visszaéléseket meg nem akadályozhatta, 
bár saját részéről a vallástürelem fenkölt szellemének legnemesebb 
vonásai közzé tartozott. 

A hadmüveletek gyors és erélyes kivitelében alvezéreinek 
jelentékeny érdemök volt; ezek a fejedelem által kiadott intézke-
déseket ügyesen, buzgón s öntudatos önállósággal hajtották végre. 

Az erök elosztását az események igazolták. Bethlennek azon 
elhatározása, hogy Szécsit és Bhédeit kikülönítette, indokolt vala, 
a mennyiben az előre irányított csapatok gyors megjelenése a 
politikailag előkészített talajon meglepő sikert aratott a nélkül, 
hogy a hadseregnek ekként történt elosztása által a kisebb erő a 
megtámadás és vereség esélyének lett volna kitéve, mert a csá-
szári hadak vezérei számba vehető haderővel Cseh- és Morva-
országban voltak elfoglalva, s azon esetben, ha talán Dampierre 
nagyobb erővel nyomúl Szécsi s Bhédei ellen, utóbbiak vissza-
vonulása a derékhadhoz semmi akadályba sem ütközik, minthogy 
a két hadműveleti vonalat több harántüt fűzi össze. 

Ugyancsak Nagy-Szombatnak a hadsereg egyesülési pont-
jáúl történt kijelölese ellen, habár közel esik a morva határhoz s 
Dampierre Nagy-Szombathoz légvonalban körűlbelől 12 mért-
földnyire, Nikolsburgnál állott, komoly ellenvetést nem tehetünk, 
ha tekintetbe veszszük az akkori hadviselést, a Dampierre-rel 
szemben álló morva sereget s végül a magyar lovas hadak mozgé-
konyságát. 

* * 
* 

Minthogy a cseh-morva hadszínhely eseményei kapcsolatban 
állanak a magyarországi hadműveletekkel, szükséges, hogy azokat 
vázlatosan ismertetve, előadásunk keretébe foglaljuk. 

1619 junius havában a csehek egy 8000 főből álló serege 
gr. Thurn Mátyás vezérlete alatt Bécset ostromolta; a másik szin-
tén 8000 főnyi sereg Hohenlohe parancsnoksága alatt Csehország 
déli részében Budolfstadtnál állott Buquoi hadai ellen; végre egy 
harmadik 3000 főből álló sereg Mansfeld által vezérelve, Pilsenből 
délnek nyomúlt, hogy Hohenloheval egyesüljön. 

Buquoi, miután Flandriából, Elszászból és Magyarországról 



érkezett csapatok által erősbödött, Budweisból Prága felé haladt; 
útközben értesült Mansfeld szándekáról s ennek hadát cselvetés 
által Zablatinál megtámadta s megsemmisítette. 

A zablati vereség nagy rémülésbe ejté a cseheket s Hohen-
lohe, hogy Prágát födözze, rosszul fizetett s demoralizált seregével 
június 15-én megkezdé visszavonulását; ugyancsak Thurn is fel-
hagyott Bécs hiában való ostromával s hadait visszavezette Cseh-
országba, hol június 30-án egyesült Hohenloheval. 

Az egyesülés daczára a csehek nem merészeltek Buquoi ellen 
döntő csapásra vállalkozni; de Buquoi sem támadta meg az egye-
sült hadsereget, hanem csekély értékű erődített helyek hódításával 
foglalkozott s manövrirozással kényszeríté az ellágyúlt cseheket 
visszavonúlásra. 

A hadmüveletek tartós szünetelése után Dampierre a Buquoi 
parancsnoksága alatt volt hadseregből 8000-nól erősebb haddal 
kikülöníttetvén, Morvaországba nyomúlt s a Tiefenbach Frigyes 
által vezérelt, alig 4000 főnyi morva sereget Wisternitznél meg-
támadta, azonban vereséget szenvedett. 

Buquoi is döntő csatára készült a tehetetlen Thurn és Hohen-
lohe ellen, midőn hírűi vette, hogy Bethlen Gábor Pozsony felé 
n y o m ú l ; e n n e k folytán — minthogy Dampierre a morvákkal 
egyesülendő magyaroknak még kevésbé tudott volna ellentállni — 
fölhagyott előbbi szándékával s elhatározta, hogy Dampierre-rel — 
ki Lundenburgnál állott — egyesül s az összhaderőt Bécs oltal-
mára vezeti. 

Buquoi szeptember 19-én indult el mirowitzi táborából s 
Csehország déli határáig kerülve, több napi időzéssel, osztrák 
területen érinté Hornt, majd Znaim felé kanyarodott s Taswitzon 
és Laa-n át Dampierre-hez közeledett. 

Buquoinak ezen visszavonulását a csehek alig zavarták. 
Thurn még szeptember 18-án Morvaországba utazott s Neumühl-
nél átvette a morva hadak vezetését; október 5-én vette a hírt, 
hogy Bethlen Gábor segélyhadakat küld a morváknak; azonban 

*) Midőn e hír szárnyra kelt, Bethlen Gábor derékhada Nagyvára-
don lehetett, a Szécsi-Iibédei seregrész pedig a Dunán inneni várak hódol-
tatásához látott; mire Buquoi megtudta, Bethlen derékhada — úgy lehet — 
két-három menetre volt Kassához. 



bele telt egy hét, mire Rhédei 10,000 lovassal Neumühlhez érkez-
vén, csatlakozott. 

Dampierre előbb Neumühl ellen támadást akart intézni, de 
a magyarok érkezése folytán szándékával felhagyott s Nikolsburg 
irányában visszavonúlt. Rhédei lovas csapatai Dampierre utóvéd-
jet Nikolsburgnál érve, megverték, azonban a császári hadsereg 
egyesülését nem akadályozhatták, mi által az 20,000 főre emel-
kedett s Mistelbach irányában vonúlt Bécs felé. 

Ennek következtében a Hohenlohe által vezérelt cseh had-
sereg, mely Buquoi nyomában haladt, október 23-án Wülfersdorf 
közelében csatlakozott a morva-magyar csapatokhoz, s a szövet-
ségesek egyesűit hadereje körűlbelől 35,000 főre rúgott. 

Thurn Bethlent szorgalmazta, hogy Pozsonyból Marchegg 
felé nyomuljon s az ellent oldalban támadja meg. 

A mennyiben Bethlen Gábornak tudomása lehetett a két 
ellenséges hadsereg helyzetéről, bizonyára jól teszi, ha Thurn 
ezen fölhívását be sem várva, Buquoi jobb oldalára veti magát. 
De mint tudjuk, a szövetséges hadak október 23-án egyesültek, 
miről a fejedelem valószínűleg csak 24-en értesült, s hogy közbe-
lépjen, ahhoz két napi menetre vala szüksége s mindössze 15,000 
emberrel állott Pozsonynál; ennyi haderővel — ha kétes viszo-
nyok közt önállóan támadni kevésbbé tanácsos — az ellenség 
oldalát fenyegetni s mindenek fölött a derékhaddal egyesülve 
teljes erővel megrohanni az ellenséget, mielőtt az sánczba veti 
magát, nagy eredményt szülhetett volna. 

Thurn azonban — valószínűleg azért, hogy a kedvező alkal-
mat el ne szalaszsza — nem várta be a fejedelem elhatározását. 
Október 24-én az ellenséges hadseregek Ulnchskirchennél lőtávra 
állottak egymáshoz. 

Ezt megelőzőleg Dampierre három század lovasságot kém-
szemlére küldött, mely azonban Bhédei lovas csapatai által egy 
szálig lekaszaboltatott.1) 

Az ütközet elkerülhetetlennek látszók; mindazáltal Thurn 
hosszas habozás után csak délutáni 3 órakor határozta el magát a 

Theatrum Europ. Tom. I. 236. 1. Khewenhiller Ann. Ferd. IX. Th. 
692. lap. 



támadásra, de ebből se lett egyéb erős lövegharcznál, mely az 
éj beálltáig tartott. 

Az időközben Bécsből odaérkezett Leopold főherczeg, a 
határozatlan Thurnnal szemben hajlandó lett volna komoly ütkö-
zetbe bocsátkozni. Azonban Bethlen hadainak közelléte eleg okúi 
szolgált arra, hogy Buquoi — Leopold főherczeggel történt meg-
beszélés után — következő nap, vagyis október 25-én egy frissen 
fölhányt hídfő vedelme alatt megkezdé átkelését a Duna jobb 
partjára. A csapatok és tömérdek podgyász a hajóhídon kiviil 
teherhajókon szállíttattak át. 

Az átkelés két napot vett igénybe. Ennél természetszerűleg 
előbb a podgyászt kellett átszállítani, mialatt a csapatok a hídfő 
védelmére szállottak. 

A csehek már eleve a Bisamberghez tartozó magaslatokat s 
erdőséget szállották meg s így Bhédei lovassága a balszárnyat 
képezhette. 

Október 25-én sűrű köd borítá a mezőket s a szövetséges 
hadak támadásának egyelőre korlátot vetett. Buquoi — miután 
ellenséges részről Fischament irányában is történt kísérlet — 
az ottani átkelés védelmére a hídon át néhány ezredet irányított 
a Duna jobb partjára. 

A köd fölszállta után a szövetséges hadak erélyes támadást 
indítottak a hídfő ellen; mindkét részről erős lövegharcz fejlődött, 
mely még éjjel is tartott. Időközben a sánczban elhelyezett lőpor 
fölrobbant s nagy veszteséget okozott a császáriaknak. 

Október 26-án érkezett meg Bethlen Gábor, csapatai élén.1) 

*) 1619 okt. 30-án Pozsonyból írja Rákóczy Györgynek: «. . . múlt 
csötörtökön (okt. 24.) hajnalban kezdették az harczot hadaink az bécsi hi-
dak előtt való mezőben velők, és szombaton tíz óráig éjjel nappal tarta az 
harcz, magunk is szombaton (okt. 26.) odaérkeztünk volt . . . oly sánczot 
készíttetett volt nekik Leopoldus mint egy Ersek-Ujvár, az mezőn, csötör-
tökön napestig tartott az mezőn való viadal, pénteken az sánczot vítták az 
mieink, melyet bizony nagy vitézséggel vőnek meg, az por is az sánczban 
sokat felhányván bennek, felette nagy rémüléssel menének által . . . ma-
gok közzűl egynehány százat toltanak a rettenetes toljongásban a Dunába.» 

Ugyancsak nov. 6-án Pozsonyból írja Rákóczynak: « . . . az másik 
héten három nap három étzaka éjjel nappal minden seregeink fennültenek 



A támadás a hídfő ellen oly hatalmasan folyt, hogy Buquoi 
s a császári ezredek a legnagyobb erélyt valának kénytelenek 
kifejteni, hogy a nagy veszteséget ellensúlyozván, az átkelést biz-
tosítsák. Végre, miután az átkelés megtörtént, Leopold főherczeg 
parancsára a még visszamaradt csapatok a hídfőből kivonattak, 
s a híd balparti része megszakíttatott. 

Az átkelt hadsereg Bécs környékén szállott táborba. A szö-
vetséges hadak a hídfő elfoglalása után nem erőszakolták az 
átkelést. 

A lefolyt harczokban a császáriak vesztesége 3500—4500 
főre, a szövetséges hadaké pedig körűlbelöl 1000 főre tétetik.1) 

Ezúttal meg kell jegyeznünk, hogy a morva hadszínhelyen 
lefolyt események kezdő szakában Bethlen Gábor — miután 
Pozsonyt hatalmába ejtette — 1000 főnyi helyőrséget kikülönítve, 
még 14,000 embert vezérelhetett volna a harcz színhelyére, mely 
haderő, ha csupán a morva-magyar csapatokkal egyesül, úgy 
véljük, 24,000 embert állíthat szembe a császári hadaknak, s azok 
egyesülését megakadályozza, vagy talán Bécstől elnyomhatta 
volna. 

Hogy miért mulasztotta el a fejedelem ezen alkalmat meg-
ragadni, azt megmondani nem tudjuk; azonban kétségtelen, hogy 
alapos körülmények működtek közre abban, hogy 15,000 embe-
rével Pozsonynál maradt. 

Valószínű, hogy Buquoi és Dampierre egyesülése azon idő-
ben már kétségen kívül állott, s Bethlen Gábor jobbnak vélte a 
Csehországból Hohenlohe alatt érkező hadaknak a morva-magyar 
sereggel történendő egyesülését bevárni s a győzelem biztos 
reményében a félig bizonytalan eredményt meg nem koczkáztatni. 

A hídfő birtokáért lefolyt küzdelem után Thurn és Hohen-
lohe politikai kérdések megbeszélése, mint nemkülönben a további 
hadmüveletek megállapítása czéljából, a fejedelem meghívása 
folytán Pozsonyba rándúltak. 

és az ellenséggel kemény viadalokat töttenek . . . » Szilágyi S. Bethlen G. 
polit. lev. 147. és 155. 1. 

*) U. o. Gindely id. m. 2. k. Theatr. Europ. Khewenhiller i. h. Orte-
lius Continuatus 2. Th. 67. 1. 



Előbbiek úgy vélekedtek, hogy a cseh hadsereg Bécscsel 
szemben marad s Buquoi átkelését — kitől Prágát féltették — 
akadályozza; ellenben a magyar és morva seregek Pozsonynál 
átkelvén, a császári hadakat Bécs alatt támadják meg. Bethlen 
Gábor azonban — kétség kívül azon helyes nézetből kiindúlva, 
hogy Buquoi a veszélyben forgó Bécset föladni semmi esetre nem 
fogja, s ugyancsak az erők megosztása a szövetségesekre nézve 
hátrányos lehetne — azt indítványozta, hogy az összhaderő Po-
zsonynál keljen át s egyesűit erővel támadja meg Buquoit. 

A fejedelem ezen ajánlata elfogadtatván, a szövetséges had-
sereg Pozsonynál összpontosúlt. 

Október 30-án Pozsonyból írja Bethlen Bákóczy Györgynek : 
«Most immár az Dunán akarunk által reájuk költözni. — Az cseh-
és morvaországi hadak mellettünk vadnak — — velek együtt 
vagyunk 32 ezeren.» 

Első sorban Bhédei kelt át a Dunán 8000 e m b e r r e l s Bruck 
felé nyomúlt, hogy a jobb partot eleve biztosítsa a szövetséges 
hadak számára. 

Buquoi — kinek csapatai Hainburg-Köpcsényig hatoltak — 
az átkelést akadályozni elmulasztotta; november 9-én azonban 
nagyobb erővel nyomúlt elő s Rhédeinek laktáborokban volt 
csapatai ellen meglepő támadást intézett. A császáriak elsőben is 
Török István hadára találván, ezt vették űzőbe. Török harczolva 
húzódott vissza Köpcsényig, ezalatt a falvakban elszállásolt csa-
patok gyülekezének s csakhamar megfordíták a hadi szerencsét. 

Bethlen Gábor előadása szerint, eleinte két kopj ás sereg-
nél (6—800 lovas) több elő nem érkezett; ezek kétszer is vissza-
vetették az elővéd-csapatokat s csakis a derekhad által űzet-
tek vissza, miközben a magyarok újabb segélycsapatok által gya-
rapodván, az ellenséges felek este 9 óráig állottak egymással 
szemben. 

«Látván az német, hogy nem megyen előtte senki» — mint 
a fejedelem kedélyesen írja — «visszafordította seregét és vissza-
mene igen nagy kárvallással.» 2) 

») Szilágyi S. Bethlen G. polit. lev. 155. 1. 
2) U. o. 156. 1. Ginclely szerint a magyarok támadásba menvén át, 



Az ütközetet kizárólag Ebédéi kopj ás lovassága vívta. Beth-
len szerint a császári seregből sok fő nép veszett e harczon, ezek 
közt Don Balthazár is, a spanyol király kedves hadi tanácsosa. 

A küzdelemnek tehát a beállott éj vetett véget, s valószínű-
leg ez óvta meg Ferdinánd király seregét a teljes vereségtől. Ez 
alatt a szövetséges hadaknak a Dunán való átszállítása hajókon 
csak lassan haladt; november 12-ig Bhédei 8000 lovasán felül 
ugyanannyi «német» (így nevezi Bethlen Gábor) kelt át a jobb 
partra; utóbb, midőn a hajóhíd elkészült, Hohenlohe a cseh 
hadakkal Pozsonyhoz érkezvén, november 21 én s a következő 
napok alatt szintén átkelt a Duna jobb partjára. 

Mint föntebb említém, Bethlen a szövetséges hadak összes 
erejét 32,000 főre teszi («velők együtt vagyunk 32 ezeren»), ezek 
alatt bizonyára a támadólagos hadműveletre szánt haderőt értvén. 
Ebben a cseh, morva, sziléziai csapatok 18,000 embert képeztek. 

A számadatokból kitetszik, hogy a szövetséges hadak lét-
száma nagyon leapadt. A pusztítással járó hadviselés alatt az 

nagy kárt okoztak a császári hadaknak, s csak is a inagyai'ok fegyelem-
hiánya óvta Ferdinánd seregét a teljes vereségtől. (Gesch. des 30jähr. 
Krieges 2. k. 284. 1.) 

Az oly sokszor hangoztatott fegyelemhiányra nézve meg kell jegyez-
nünk, hogy a tudós szerző ezúttal ha nem elfogultan, de mindenesetre 
laikusan ítél. A fegyelem azon időbeli zsoldos seregeknél általában — te-
hát nem csupán a magyaroknál — oly rossz volt, hogy a bírálatot ki nem 
állja. De nem hagyhatjuk említés nélkül, hogy a mai fegyelmezett hadse-
regek csapatai is mindig büszkék lehetnek reá, ha egy ütközetre készen 
előnyomuló sereg által laktáboraikban váratlanul megtámadtatván, nemcsak 
hogy kellő időben rendezik magokat, de hozzá az ellenfélnek oly vesztesé-
get okoznak, hogy azt csupán a gondviselés óvja meg a teljes vereségtől. 

A tudós szerző méltányosabban járt volna el, ha bíráló véleményét 
Buquoira vonatkozólag is tartózkodás nélkül kimondja. 

Részünkről nem kívánjuk az említett hadvezér érdemeit kisebbíteni, 
azonban az események megvilágítása érdekében ki kell emelnünk, hogy 
Bethlen Gábor szerint (föntebb id. h.) a két generálisnak (Buquoi és Dam-
pierre) 18,000 embere volt jelen. Föltéve, hogy ezen haderőnek csak fele 
vett részt az ütközetben, Rhédei kopjás lovassága oly jelesen viselte magát, 
hogy minden részrehajlatlan szakértő csak nagyrabecsüléssel emlékezhetik 
meg ezen kiváló hadi tényről, s a nagyobb siker elmaradását nem a fegye-
lem hiányában, de más körülményben fogja keresni. 



élelmi szerekben nagy hiány állott be, s az időjárás kedvezőtlen 
volta még súlyosabbá tette a hadjáratot, minek folytán a meg-
betegedések és elhalálozások nem csak a császári, de a szövetsé-
ges hadakat is megtizedelték. 

Miután az átkelés megtörtént, november 26-án a szövetsé-
ges hadak a Lajta melletti Bruck ellen nyomúltak, s az ottan állást 
foglalt császári sereget még az nap este megtámadák. Buquoi 
döntő ütközetbe bocsátkozni nem mervén, Bécs felé vonúlt 
vissza. 

November 27-én a magyar csapatok Ebersdorfot — miután 
a 400 főnyi őrség a várat feladni nem akarta — megrohanás által 
elfoglalták. Minek folytán Bethlen még az nap oda helyezte át 
főhadiszállását, s a csapatok Bécs külvárosához értek. Utóbb a 
szövetséges hadsereg Schönbrunnál szállott táborba. 

A fejedelem Szatmármegyéhez intézett levelében í r ja : «Ez 
mai napon 27 Novembris itt az bécsi hostat előtt hadaink az Fer-
dinand király hadaival szintén ellenkezésben levén . . . Ferdinand 
király hadaival Bécsbe szorúlt.» 

A jól erődített város fekvése és terjedelme, valamint a csá-
szári hadak jelentékeny számereje Bécs teljes körülzárolását aka-
dályozták. Minthogy pedig a szövetséges hadak ostromágyúkkal 
nem rendelkeztek, előkészített rendszeres támadásról — legalább 
egyelőre — szó sem lehetett. 

Ugyan így a rajtaütés a megszállás első időszakában — a 
különben is éber és óvatos Buquoival szemben — vagy az erő-
szakos támadás, biztos és nagy veszteséget okozott volna az 
ostromló seregnek. 

Ezekből kifolyólag — miután a császári sereg nyilt ütkö-
zetbe bocsátkozni nem volt hajlandó — a szövetséges hadak 
Bécset kiéheztetéssel akarták megadásra kényszeríteni. 

A magyar lovasság a külvárosban és a város környékén por-
tyászva, habár a közlekedést teljesen el nem zárhatta, az élelmi 
szerek nagyobb mennyiségű beszállítását megakadályozta. 

A derékhad bizonyára akként szállott táborba, hogy a netán 

Szilágyi S. Bethlen G. polit. lev. 157. 1. Magy. Tört. tár. 1857. 
4. k. 199. 1. Horváth M. Magyaroraz. tört. 5. k. 20i. 1. 
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kirohanó császári sereggel bármely pillanatban megütközni képes 
legyen. 

Ferdinánd király menekülni akart Bécsből, azonban a ma-
gyar lovasság szüntelen kalandozása miatt lemondott a veszé-
lyes útról. 

Minthogy a város tartósabb ostromhoz nem volt felkészülve, 
s a korán beállott élelemhiány miatt az élelmi czikkek ára nagy-
ban felszökött, a szövetséges hadak, ha kitartanak, mint az bizony-
nyal szándékukban állott, talán reményük fölött rövidebb idő 
multán czélt érnek vala. 

Azonban Felső-Magyarországon ezen időben fontos esemény 
következett be. Homonnay toborzott lengyel csapatokkal az 
országba ütött, Bákóczy csapatait szétverte s ekként Bethlen Gábor 
visszavonulását s Erdelylyel való összeköttetését komolyan fenye-
gette. Homonnay ezen betörése annál veszelyesebb volt Bethlen 
Gáborra nézve, minthogy Gratiano Gáspár moldvai vajda Hornon-
nayval egyetértett. 

Ennek következtében a fejedelem három napi megszállás 
után hadait a szövetséges hadseregből kivonta s Bécs-Újhelyen át 
Sopronhoz vonult, hol már november 30-án megérkezett. Mi 
sem könnyebb, mint bevégzett tények sikere vagv sikertelen volta 
fölött ítéletet mondani. 

A hadművészet szabályai szerint a hadvezér a döntő ponton 
egyesíti túlnyomó erejét s ott erőszakolja ki a győzelmet még 
az esetben is, ha más alárendelt jelentőségű helyen vereség ér-
hetné bár. 

A sereg hátrálási vonalának biztonsága alárendelt jelentő-
ségűnek ugyan nem mondható, mindazáltal Bethlen Gábort ezen 
sarkalatos elv figyelmen kívül hagyása, mint nemkülönben a hát-
rálási vonal biztonsága érdekében tett intézkedések miatt vád 
nem erheti. 

Ha Bethlen Gábor Bákóczy Györgyre, a megyei fölkelő 
hadakra, a Felvidék hűsége, áldozatkészsége s kötelesség érzetére 
biztosan számíthat s Homonnay zsoldos csapatainak létszámát meg-
bízható adatok alapján ismeri, nincs benne kétség, hogy Bécs alól 
nem vonúl vissza. 

Október 18-án írja Pozsonyból az aggodalmaskodó Bákóczy 



Györgynek: «Mirajtunk fordúl minden dolog meg, ha mi rajtunk 
rossz esik, kegyelmetek is oda fel nem jól jár.» 

Ezen levél még azon időben kelt, midőn Homonnay betö-
rési szándékának túlzott híre Bákóczy Györgyöt s véle a Felvidéket 
elrémítette. Valószínű, hogy ezen körülménynek is része volt 
abban, hogy Bethlen Pozsonynál vesztegelt. 

Homonnay készülődése tehát nem volt titok a fejedelem 
előtt s annak aggodalmas voltát eleintén maga sem akarta hinni; 
de lett légyen az rá nézve többé-kevésbbe aggodalmas, az ifjú 
tapasztalatlan Bákóczy Györgyöt biztatni, neki tanácscsal szol-
gálni, a megyéket fölkelésre sarkalni, el nem mulasztotta. Mint 
látni fogjuk — hiába. 

Homonnay betörését, Bákóczy György vereségét, az ellen-
séges hadak nagy számát, a Felvidék gyámoltalan tehetetlenségét s 
kétségbeesését az érkezett hírek és jelentések oly sötét színben 
ecsetelték, hogy a fejedelem végre is kénytelen volt Bécs alól 
elvonúlni. 

Bethlen Gábor 1620 február 22-én tudósítja a portán levő 
követét az esetről, mondván, hogy a hír ezerszerte retteneteseb-
ben érkezett s Bécs alól el kellett vonulnia, félvén hátul nagyobb 
veszedelemtől, mert 32,000-nek hirdették a lengyel hadat, de több 
8000-nél nem volt.2) 

Ugyancsak — a kassai kamarás uraktól vett értesítés alap-
ján — 1610 november 27-én, tehát még ebersdorfi főhadiszállá-
sáról írja Szatmármegyének, hogy tudomására esett, miszerint a 
kozákok Lengyelországból beütvén, Homonna alá szállottak. 
A magyar hadak pedig, melyek vigyázásra voltak kirendelve, mi-
után semmi vigyázás és gondviselés (megfelelő vezérlet) alatt nem 
állottak, a kozákok elől mód nélkül házaikhoz elszéledtek; azért 
megparancsolja, — sub amissione capitis et omnium bonorum, — 
hogy ő kegyelmök fejenkint fölkelvén, késedelem nélkül a gene-
ralis (Bákóczy György) úr mellé siessenek. 

November 30-án pedig Sopronból írja a szatmáriaknak, 
hogy nem annyira a generális úr gondatlansága, mint ő kegyel-

*) Szilágyi S. id. m. 144. 1. 
2) Magy. Tört. tár. 1857. 4. k. 199. 1. 



möknek a haza iránti kötelességük elmulasztása miatt pusztít az 
ellenség Felső-Magyarországon, s egyszersmind tudatja, hogy 
9000 németet és 3000 fegyverest (?) s azon kívül 12,000 magyar 
lovast és gyalogost szándékozik még az nap a felvidékre útba 
indítani.1) 

Ezekből kifolyólag Bethlen már Ebersdorfnál sejtette, hogy 
Bécs alatt soká nem maradhat. De a megkezdett vállalatot min-
den eredmény nélkül abban nem hagyhatta, s három napig ott 
időzvén, remélte, hogy Buquoi ellen döntő csatát fog vívni s 
talán — a viszonyok jobbra fordúlván — Bécset is hatalmába 
ejtheti. 

Ezt a fejedelem annál inkább remélhette, mert Bécs készü-
letlensége s az élelmi szerekben beállott nagy hiány nem volt 
titok előtte.2) 

Az idézett adatokból kitetszik, hogy Bethlen Gábor novem-
ber 30-án szándékozott csapatokat küldeni a Felvidékre s úgy vél-
jük, hogy az oda irányítandó hadakat, vagy legalább azok egy 
részét — tekintettel a dunai átkelés nehézségeire — Petronellen 
át a rövidebb úton meneszté Pozsony felé, mialatt a derékhaddal 
Sopron alá érkezett, hihetőleg úgy számítván, hogy az előre kül-
dött hadak átkelésének időtartama alatt Sopront meghódoltatja. 

A város az elővédbe küldött Szécsi György előtt megnyitá 
kapuit 8 Bethlen Gábornak hűséget esküdött; ugyancsak a Dunán-
túl — némely királypárti főúr s azon erődítmények kivételével, 
melyekben német őrség vala — meghódolt az erdélyi fejedelem-
nek. Bethlen a soproniak kérelmére Búcsi Benedek alatt 1200 
hajdút hagyott vissza a város védelmére; ezek a külvárosban let-
tek elszállásolva.3) 

Sopron alól a magyar hadak a Fertő partján Pozsony felé 
vonúltak; deczember 2-án érkezett a derékhad a Dunához. 

Azonban a roppant szélvihar a kiáradt folyamon oly hullá-
mokat vert, hogy a hajóhidat elsodorta s a hajókon való átkelést 
két napon át akadályozta; rendkívüli nehézséggel küzdve sikerűit 

Szilágyi S. id. m. 156—158. 1. 
2) Magy. Tört. tár. id. h. 
3) Galantai gróf Eszterházy Miklós Magyarország nádora 1. k. XVII. 



a gyalogságot átszállítani, míg a lovasság egyelőre a jobb parton 
maradt.1) 

Deczember 3-án Bethlen már Pozsonyban volt s onnan érte-
síti Rákóczyt, hogy Szécsi Györgyöt 12,000 lovas-gyalog haddal 
elindította a Felvidékre. 

* * * 

Homonnay a Terebesnél szenvedett vereség után Lengyel-
országban a Ferdinánd által odaküldött gróf Althan közreműkö-
dése mellett lovas kozák hadakat toborzott ; ezeket még saját 
jobbágyaival gyarapítva, november 21-én körűlbelöl 11,000 em-
berrel lépte át a Kárpátokat.2) 

Bethlen Homonnay szándékáról értesülve, akként véle-
kedék, hogy a fogadandó had létszáma csekélyebb lesz, semhogy 
azzal országot foglalhatna s legfölebb rabol véle, miért is Rákó-
czynak javasolta, hogy ellenfelét a havasból ki se bocsássa. 

Rákóczy azonban a hírszerző szolgálatot gyöngén kezelte s 
Bethlen a még tapasztalatlan és aggodalmaskodó generálisnak egyik 
levelében í r ja : «Mikor én Kassán volnék, annak is végére mennék, 
mely nap hány tál étket visznek asztalára» (Homonnaynak) — 
«bizonyos jelei vadnak annak, ha 30 ezer ember akar kijönni 
Magyarországban.» 3) 

Ugyancsak a fejedelem előre megmondta, hogy Homonnayt 
hamar cserben hagyják csapatai ha látják, hogy nem reményök 
Bzerint szolgál a szerencse, a mint az utóbb valóban megtörtént; 

Katona id. m. 254. 1. Gindely id. m. 3. k. 76. 1. 
2) A sereg létszámára vonatkozólag az adatok eltérők. Bethlen G. 

szerint 8000-nél nem volt több. Magy. Tört. Tár 1857. 4. k. 199. 1. — Hor-
váth M. Magyarország történelme 5. k. 205. 1. adatai szerint a lengyel ki-
rály 15,000-re ; ennek ellenében Homonnay maga — bizonyára kicsinyítve — 
2500 főre teszi. 

Lőcse hatósága 1619 decz. 10. Pozsonyban levő követeihez írja a 
városi gyalogság tudósítása alapján, hogy 5000. Századok 1881. «Adatok az 
1619—20-iki pozsonyi országgyűlés történetéhez.» Irta Demko Kálmán. — 
En a sereg létszámát Gindely után vettem át — id. m. 2. k. 289. 1. mely 
túlzás nélkül leginkább megfelel a tervezett hadművelet követelményeinek. 

3) Szilágyi S. id. m. 146. 1. 



ennek daczára az ismétlődve érkezett aggasztó jelentések véle is 
elhitették a veszély nagyobb voltát. 

Rákóczy György Bethlen utasításához képest el volt hatá-
rozva, hogy Homonnay elé megy s a szorosból ki nem bocsátja; 
azonban az ütközet előtt alig 5—6 órával értesült Homonnay be-
töréséről, s így ellenfelét nem hogy megelőzte volna, de általa 
meglepetett. 

A fejedelemnek november 27-én Ebersdorfban írt leveléből 
tudjuk, hogy vigyázat czéljából magyar csapatok valának kiren-
delve: hová? arról említés nem tétetik; Bártfától Homonnáig — 
a Toplya, Ondava, Laborcz mentén — bejáró útak s vonalak szol-
gálnak a betörő hadaknak. 

Minthogy Homonnay birtokai Homonna környékén terültek 
el s hadait szaporítani ott remélte, s utóbb az ütközet is ott folyt 
le, valószínű, hogy az ellenség Sztropko s még inkább Mező-
Laborcznál tört be, s az őrállási szolgálatra kirendelt hadaknak is 
ezen útvonalokon kellett elhelyezve lenniök. 

Ezen hadak Homonnay jöttének hírére, ütközet nélkül meg-
hátráltak s «házokhoz oszlottanak». Hihetőleg ezektől tudta meg 
Bákóczy is az ellenség betörését. 

Az ütköző magyar hadak létszámát Bethlen Gábor 3200 före 
teszi; hol állottak e hadak a hír vételének időszakában, s hol 
szándékozott a vezér az ellenségnek útját állni, azt nem tudjuk. 
De miután az adatokból az tűnik ki, hogy Bákóczy Homonnay 
ellen nyomúlt s az ütközet Homonna alatt történt, valószínű, 
hogy a magyar sereg Varanónál hátrább nem állhatott, mely 
központról Eperjes, Bártfa, Sztropko, Homonna, vereség esetén 
pedig Kassa vagy S.-A.-Újhely felé vonúlhatott. 

Az ellenséges felek november 22-én találkoztak a homonnai 
mezőkön. Bákóczy ezúttal tájékozhatta volna magát s minthogy 
az ellenség hadereje aránytalanúl nagyobb volt, az ütközetet 
kerülve, a jól erődített Kassa felé vonúlni s hadait — a mennyi-
ben arra számítania lehetett — a megyei fölkelő csapatokkal sza-
porítani kellett volna. 

Az ifjú vezér elfogadta az útközetet, s az adatok szerint 
nem csak egész éjszakán át következő napig hősileg kitartott, de 
az ellenség támadását két ízben is meghiúsította; a kozákok azon-



ban futást színlelve, meghátráltak, mire a gyalog hajdúság a győ-
zelem tudatában zsákmányolni kezdett, azonban vesztére, mert a 
kozákok négy osztályba alakulva tértek vissza, s a minden oldalról 
megrohant gyalogságot egy szálig levagdalták, mialatt a magyar 
lovasság minden irányban szétfutott. Maga Rákóczy öt szolgája 
kíséretében futással menté meg életét. Bethlen Gábor szerint a 
magyarok liatodfólszáz embert, a kozákok annál többet vesztet-
tek; mások szerint mindkét részen 3000 ember esett el.1) 

A győzedelmes Homonnay Gálszécset fölégette s Szalánczon 
át — Nagy-Idát, Szinat érintve — Szerencsig lehatolt s a Hernád 
mellékét, majd Szendrő táját s a Cserhátat pusztítva, Kassa felé 
vonúlt vissza. November 30-án széplaki táborából megadásra szó-
lította fel a várost, ez azonban tagadólag válaszolt. 

Homonnay ágyúk és gyalogság hiányában Kassát nem ostro-
molhatta, miért is Kellemes és Sebe3 felé vette útját, hol deczem-
ber 2-án szállott táborba. Ez alkalommal fölkérte Eperjest, de ott 
is visszautasították. Ekkor Finta felé indúlt, majd nyugotnak for-
dúlva Kis-Szebent akarta meglepni, azonban Abaffy Miklós a 
sárosmegrei hadakkal s az előbb odaérkezett eperjesi polgárok és 
drabantokkal Homonnayt megelőzte s ennek a város ellen intézett 
támadását reggeli 8 órától délutáni 2 óráig tartó küzdelemben 
visszaverte. Ennek folytán a kozákok — megelégelve a külváros 
fölégetését — Héthárs-Musina felé elvonúltak; de minthogy itt 
útjok elzáratott, Bártfának fordúlva, deczember közepén kitaka-
rodtak az országból.2) Homonnay ezen vállalata gyors lefolyású 
volt; déli irányban történt kalandozása alatt naponta 4—5 mért-
földet kellett megtennie. 

A Fölvidéken -— leszámítva a pusztítást — komolyabb ered-
ményt nem ért el. Azonban a legfőbb czél, t. i. Bécs fölmentése, 
teljesen sikerült. 

Bethlen Gábor a Fölvidék oltalmára irányított Szécsi Györ-
gyöt fölhatalmazta, hogy minden hadak tőle függjenek. Azon 

*) Magy. Tört. tár. id. h. — Katona id. m. 251. 1. Khewenhiller id. 
m. 696. 1. Ortelius Continuatus 2. Tli. 69 1. 

2) Századok 1881. id. m. Horváth M. id. m. 



fölül meghagyta Rákóczynak, ki pataki várába menekült, hogy a 
megyei hadak fölkelését szorgalmazza, s ugyancsak erre utasította 
a megyéket is. 

Szécsi Füleken át vonúlva, deczember 20-án érkezett Szep-
sibe, hol őt a lengyelek és magyarok közt eddig fennállott béke 
megerősítése czéljából több lengyel úr meglátogatta. 

Minthogy Homonnay már előbb kitakarodott az országból, 
Szécsi rendeltetése ezzel véget ért. 

OLCHVÁRY ÖDÖN. 




