
EGER OSTROMA 1552-BEN. 

A császári és királyi hadi levéltár okiratai fölhasználásával. 

Mielőtt Eger várának Dobó István általi védelmét leírnók, 
— azt a hősies védelmet, melyben Dobó a magyar név örök dicső-
ségére Szulejmán seregének alig számbavehető erővel ellenállni 
tudott s melynek jelességét még a török történetírók is beismerni 
kénytelenek — néhány szóval vázolni akarjuk az okokat és ese-
ményeket, melyek a háborút előidézték, s Eger várának ostromát 
megelőzték. 

Köztudomású, hogy Martinuzzi György az erdélyi vajdaság, 
az esztergomi érsekség és a bíbornoki kalap elnyeréséért a gond-
viselésére bízott fiatal János Zsigmondot s ennek anyját, Izabellát 
elárúlta, és a török fönnhatóság alatt álló Erdélyt a magyar ki-
rálylyá választott I. Ferdinánd kezeibe játszotta. 

Természetes dolog, hogy Martinuzzi e lépése a büszke Szulej-
mánnak elég ok volt arra, hogy az 1547-ben öt évre kötött fegyver-
szünetet megtörje. 

Eövid idő múlva az ellenségeskedések megkezdődtek, habár 
csak igen csekely eredménynyel. 

Mehemed béglerbég, a nélkül, hogy nagyobb ellentállásra 
talált volna, Lippát s még néhány más várost megszállott. Ostrom 
alá fogta a bég Temesvárt is, de ezt Losonczy István hősileg vé-
delmezvén, Szokolovics Mehemed végre is kénytelen volt elvonúlni, 
annál is inkább, mivel zúgolódó seregei a telet táborban tölteni 
vonakodtak. (1551 október 27-én.) 



Ferdinánd királynak Castaldo és Pallavicini tábornokok által 
vezetett spanyol-német, és Martinuzzi erdélyi magyar hadserege a 
hadműveleteket csak akkor kezdték meg, midőn az ellenség már 
eltűnt volt, és Lippa bevételén1) kívül más eredménynyel nem di-
csekedhettek. Az álnok Castaldo és a ravasz Martinuzzi nem férhet-
tek meg együtt; Castaldo, meg nem értvén az eszes bibornok poli-
tikáját, őt Ferdinánd előtt bevádolta s a fondorlatok végre Marti-
nuzzi Györgynek a király meghatalmazása alapján végbement 
meggyilkolásával értek szomorú, sötét véget (1551 deczember 
17-én). 

Ez eseményekkel végződött az újonnan kitört török háború 
első éve, és megkezdődött a magyar hadtörténelemre oly nevezetes 
1552-ik év. 

Ferdinánd király jól tudta azt, hogy a kevély török szultán 
Erdély elvesztését egyrészt, Lippa megvetelót másrészt nem egy 
könnyen fogja feledni, sem bosszulatlanul hagyni. 

Ferdinánd tehát ezt előre látva, a törököket hadkészen akarta 
fogadni. 

A magyar országgyűlés az esetre, ha a király személyesen, 
vagy pedig a király fia: Miksa, állana a sereg élére, nemcsak nagy 
pénzbeli segítséget, hanem még az általános fölkelés kihirde-
tését is megszavazta. 

Erdély vajdájává somlyói Báthory András2) neveztetett ki. 
Szapolyai János özvegye, ki ez időben Kassán lakott s az ország 
békéjét könnyen megzavarhatta volna, a hadszínhelyről, hozománya 
egy részének megtérítése után, eltávolíttatott.3) 

A nemet császár, a német birodalmi berezegek, valamint a 
lengyelek segélyadás végett megkerestettek, de eredmény nélkül. 
A király sem fivérétől, V. Károly császártól, sem a német biro-

x) Lippa bevételéért Castaldo János különösen megdícsértetik Cs. és 
kir. hadi levéltár. 1551, 11. Fasc. 

s) Báthory a magyar csapatoknak több ízben fővezére volt. 1550-ben 
ama seregnél volt, mely Salin alatt Szolnoknál (szept. 10-én) állt; később 
azonban Castaldo beleegyezésével a temesi és torontáli várkastélyok átvé-
telével bízatott meg. Czímei közt a «temesi gróf* czímét is viselte. 

3) Izabella, midőn Kassáról Lengyelországba távozott, Ferdinánd 
királytól évi 25,000 forint özvegyi díjat kapott. 



dalmi rendektől segélyt nem nyerhetett, miután a vallási háború 
Németországban 1551 október 5-ike óta ismét megújúlt. 

Ez előre nem látott események folytán, melyek a dolgok 
menetere Magyarországban sem maradhattak befolyás nélkül, úgy 
Ferdinánd, mint fia Miksa, akadályozva voltak a magyar hadszín-
helyen megjelenni, s így az ígért, de e föltételhez kötött általános 
fölkelés egybelnvása is elmaradt. 

A lengyelek is a királyuk nővérével, Izabellával, való bánás-
mód által megsértve, nyugodtan és részvétlenül maradtak. 

Időközben az Izabella-párt hívei, Fráter György alattomos 
meggyilkolása, továbbá Castaldo példátlan kegyetlenségei folytán, 
új erőt gyűjtöttek; a betegeskedő Báthory sem felelt meg a hozzá, 
mint erdélyi vajdához kötött reményeknek. 

így tehát a szegény, nagyobbára török kézben levő Magyar-
ország, katonák, pénz és egység nélkül, az ellenségnek martalékúl 
volt odavetve. 

De mindezek daczára két vitéz magyar vezér, Tóth Mihály 
és Nagy Ámbrás, 5000 hajdúval és néhány száz német lovassal a 
hadjáratot a török ellen megindította az által, hogy február 24-én 
ejjel Szegedet meglepőleg megtámadta. De e bátor tett a fosztoga-
tásra és dorbézolásra vetemedett hajdúk vigyázatlansága miatt 
szerencsétlenséggel végződött, mert egy Buda felől előnyomuló 
török segélyhad1) a támadó csapatot, mely különben hősiesen vé-
dekezett, majdnem teljesen megsemmisítette. Tóth Mihály maga, 
20 hü emberével csak a Tiszán átúszva menekülhetett meg. (Már-
czius 10-én.) Ugyanígy jutott Nagy Ambrús is a Tiszán át biztos 
menedékhelyre. 

Ez eseményekkel egyidejűleg Szulejmán vad csapatai három 
irányban közeledtek Magyarország felé. 

Éliás, a Havas-Alföld vajdája, 50,000 emberrel a törcsvári 
szoroson át Erdélybe tört be, és azt Szebenig és Háromszékig 
pusztította. De miután Edenfy László a közel fekvő várakból az 
őrséget összegyűjtvén, azt magához vonta, az oláhok megfélem-
lítve tetemes veszteségekkel visszavonúltak. 

l) Cliisz bég Ali pasával galamb pósta útján tudatta a veszélyt. 
Hammer «Az ozmán birodalom története». II. kötet 218. lap. 



Tobb sikerrel működött az anatóliai pasa, Ahmed, ki 
16,000 válogatott harczossal, 100 tábori- és 16 ostrom-löveggel a 
Tiszán Titelnel átkelvén, ellenállás nélkül Temesvárig hatolt s azt 
ostrom alá vette. A magára hagyott várat sem Losonczy István1) 
katonai erélye, sem az ostromlottak bátorsága meg nem menthette. 
Egy havi ostrom után a város megadásra kényszeríttetett. Ahmed, 
adott szava daczára, a védőket mind fölkonczoltatta, így bosszül-
ván meg Lippa megvételét és Lippa parancsnokának, Ulemán 
pasának Balassa Menyhért által áruló módon történt megtámad-
tatását. Temesvár eleste (1552 július 26-án) a közelében fekvő 
megerősített helyek elestét is maga után vonta; alig néhány nap 
alatt Karánsebes, Lúgos, Lippa,2) Solymos a törökök kezeiben 
voltak. 

Ali, a budai pasa, a harmadik támadó sereg vezére, nem 
kevésbbé volt tevékeny és szerencsés. 

Budáról kiindúlva, rövid küzdelem után3) hatalmába ejté 
Veszprémet (június 1-én). Később, július hóban, Ali pasa az ország 
északi része felé fordúlt és a hősiesen védelmezett Drégely várát 
rohammal bevette (július 6—9.). 

Szondi, Drégely védőjének, dicsőséges példája azonban, saj-
nos, nem volt hatással a többi várak gyáva őrségeire, és Szécsény, 
Gyarmath, Salgó, Hollókő, Buják és Ságh vérontás nélkül, részint 
Ali, részint Mohamed pasa kezeibe kerültek.4) 

Ezek után Ali pasa a hirtelenében összegyűjtött német zsol-
dos hadsereg parancsnokát: Teufel Bézmán győri kapitányt és 

x) 1551 augusztus havában Izabella tanácsadójának Petrovicsnak 
utasítást adott, hogy Temesvár, Becse és Becskerek a császári biztosoknak 
átadassanak, és kétségtelen, hogy Losonczy nemsokára Temesvár parancs-
nokává neveztetett ki és főkapitányi ranggal birt, miután egyidejűleg Miksa 
főherczeg helyettesének czímét viselte. Dr. Szentkláray «A becskereki 
vár». 24. lap. 

2) Ez most Áldana gyáva szökése folytán harcz nélkül került a török 
kezébe. 

3) A hajdúk úgy ezen a napon az üldöztetés alkalmával, mint később 
a Szt-Miklós és Zsámbok melletti összeütközéseknél derekasan viselték 
magukat. 

4) IstvántYy, lib. XVIII. Ascanio Centorior, pag. 203. 



guntersdorfi bárót támadta meg, ki 8—10,000 emberével Ferdinánd 
parancsára Léváig nyomúlt elő, hogy Ali és Arszlán pasák diadal-
útját megakassza. 

A két sereg Palásth1) mellett ütközött meg; az elbizakodott 
Teufel a csatát a kíséretében levő tapasztaltabb magyar vezérek 
tanácsai ellenére, kik mindenek előtt a Füleknel álló magyar föl-
kelő nemesseg 7000 főnyi seregével való egyesülést javasolták, 
elfogadta. 

A csata szerencsétlen véget ért. Néhány lőporos kocsi föl-
robbanása folytán Detrich nemet dandárában zavar keletkezett, 
mely annak megfutamodását, azután pedig az egész német-olasz-
morva sereg teljes feloszlását vonta maga után. Teufel, valamint 
Pallavicini 4000 emberrel és 40 zászlóval fogságba jutottak (aug. 
8-án). 

így tehát az ország nagy része ismét a török kezeibe került ; 
Ferdinánd egyetlen hadserege, mely az ellenséget talán föltartóz-
tathatja vala, szétfutott,'2) míg ugyanez idő alatt a ket testvér-ural-
kodó — akkor Európának leghatalmasabb urai — a német protes-
tánsok által Passauban a vallási türelmesség aláírására kénysze-
ríttetett. 

A győzelmes törököknek útját állani nem volt mód és Erdély 
is, a háború főczélja, még ebben az évben hatalmukba esett volna, 
ha Ahmed haladék nélkül eme rosszúl védett ország ellen fordul. 

Szerencséjére Erdélynek és az egész keresztenységnek a török 
vezér, Ali pasa, saját hiúsága és oktalan remények által elvakítva, 
előbb néhány kisebb vár és erősség megvívását határozta el, melyek 
védő őrsége őt kitöréseivel idöközönkint nyugtalanította. 

Tervenek az Erdélyre készülő Ahmedet is megnyervén, a két 
török hadsereg a jól megerősített, élelmi szerekkel és fegyverekkel 

Némely író hibásan füleki csatának nevezi ez ütközetet, a szlávok 
Plechovits v. Palásth mellettinek. Fülek csak angusztus 11-én, tehát 3 nap-
pal később esett el, mint a Palásth melletti csata történt, a tévedés tehát 
kétségtelen. 

2) Meglehetősen elkésve — október 14-én — az összes főpapok, 
bárók, főkapitányok és várnagyok királyi parancscsal (mandatum) a meg-
szökött zsoldosok elfogására és kiszolgáltatására utasíttattak. Cs. és kir. 
hadi levéltár 1552. Fasc. VIII. 



bőven ellátott Szolnok alá vonúlt s azt — miután a várőrség gyá-
ván megszökött — 1552 szeptember 2-án elfoglalta. 

A török vezérek figyelme ezután a már rég birni óhajtott Eger1) 
vár és varos felé fordult. Ali pasa győzelemittas seregét mindenek-
előtt oda kívánta vezetni. 

Eger katonailag fontos pont, Felső-Magyarország kulcsa volt, 
bár az akkori első rangú várak közé nem volt számítható. A Mátra 
hegység egy bájos dombjának oldalába építve, a természet csak 
azon részének adott némi támaszt, mely a várost és a völgyet gyor-
san átfolyó Eger folyónak van fordítva. A többi oldalon a szomszéd 
magasabb hegyek2) dominálják a várost, a lövegeknek gyors ós 
könnyű sikert biztosítva. Perényi Péter eme magaslatokat néhány 
erődítési művel látta el, melyekre később még visszatérünk. 

Eger (Agria) keletkezése a homályos múltba nyúlik vissza. 
Már a Krisztus utáni harmadik században mint püspöki székhely 
említtetik ;3) egy «testimonium martyrii» Kr. u. 250 évvel kiállítva, 
«Episcopus ab Agria» aláírást viselt. 

Magnius és Ptolomeus földrajzai szerint Cadanum, vagy 
Casinumnak hívatott volna. 

Az Egür folyó, melytől a város valószínűleg nevét kapta, 
Morva-Hunniában feküdt.4) 

A Névtelen jegyző szerint «Árpád népét az Egür vize mellé 
vezette és ott táborba szállt». 

István király 1009-ben püspöki székhelyet alapított Egerben 
és azt falakkal vétette körül, a mi mindenesetre azt bizonyítja, 
hogy a városnak már akkor tekintélyesnek kellett lennie. A vár is 
állt már az ő idejében5) s István király több ízben lakott is ott.6) 

*) A törökök Eger elleni gyűlölete leginkább onnét származott, bogy 
a várból folytonos és erőteljes kitörések történtek a török terűletekre, 
melyek Ali pasát gyakran fölzavarták ; e kitöréseket még maga a király is 
helytelenítette. 

2) Ezeken már 1400-ban űzték a szőlőtermelést. 
s) Pethő Gergely krónikája 2. rész. 
*) Mások szerint a város az Agrianusoktól, kik a Rodope hegységről 

vándoroltak be, kapta volna nevét. 
5) Bombardi Topografia Magni Regni Hungaria libro 6. cap. 6. 
6) Korabinski, Hist. geograph. Lexicon. 



A tatárok betörése alkalmával (1241) a város elpusztíttatott, 
de a vár fönnmaradt,1) a mit kétségtelenül jól megerősített voltá-
nak köszönhetett. Béla király visszatérte után (1261) a városrész-
ben újból fölépíttetett és árkokkal, valamint falakkal vétetett körül. 

Zsigmond uralkodása alatt Bozgonyi püspök a várat a 
föllázadt Debrő István kezeiből elvenni akarván, azt körülzárolta. 
1406-ban a várost maga Zsigmond király is meglátogatta. 

Nehéz és szomorú idők következtek be Eger lakóira Giskra 
működése alatt, ki Telefuz János által a várost fölgyújtatta. A 
husziták uralma 28 évig tartott. 

Mátyás király ismételten tartózkodott a városban, így 1459, 
1461-ben; 1468-ban pedig itt országgyűlést is tartott.2) 

Dóczy Orbán püspöksége alatt azonban, 1491-ben, a várost 
már sem sánczok, sem falak nem övezték.3) 

Három évvel később, 1494-ben Ulászló meglátogatta azt. 
A Dózsa alatti parasztlázadás Egerbe is pusztúlást vitt, mivel 

annak egyik vezére, Barnabás, 1514 áprilisban a várost porrá 
égette. 

A mohácsi vész után Salm gróf alparancsnoka, gróf Hardegg, 
midőn 1527-ben a város bevételére küldetett, a várat pusztán és 
elhagyatva találta. 

Később Bodó Ferencz és Erthy Ferencz, Szapolyai János 
vezéreinek, a vár bevétele könnyű dolgot adott, mivel már sem 
tornyokkal, sem bástyákkal nem birt.4) 

Három év alatt, 1527-től 1529-ig, háromszor került Eger 
Szapolyai tulajdonába.5) 

Eger sorsa azonban továbbra is ingadozó maradt. A város e 
közben mindjobban elpusztúlt s hogy pusztúlása mily nagy lehe-
tett, mutatja azon körülmény, hogy 1537-től 1539-ig sem Zalaházy 
Tamás püspök, sem utóda, Frangepán Ferencz gróf, ott nem lak-
hattak. 

*) Rogerius, Canonicus Magno Varadini. 
2) Palma, Not. Rerum Hungáriáé tom. 2. 
3) Bonfin, pag. 685. 
4) Gasp. Ursinus Lib. 5, pag. 43. 
6) Pray, Epistolis Procerum. tom. 1., pag. 357. 



Perényi Péter alatt, ki maga is értett az építészethez, kelet-
kezett a legtöbb erődítés ós építkezés. Kapitánya, Varkocs Tamás, 
már 1541-ben egy bástyát építtetett, mely azontúl annak nevét 
viselte. Perényi maga a várat egy külső és egy belső részre osz-
totta, melyet erős földhányással vétetett körűi oly formán, hogy a 
két részt csak egy híd és egy kapu kötötte össze, a mi még ma-
napság is kivehető. A régi templom szentélye fölé egy sarok-tor-
nyot emeltetett, és a városba dél felől vezető kapu: a Sötét kapu 
fölé, mely egy fölvonó híddal volt ellátva, egy kőtáblát illesztetett 
be a következő fölírással: «Haec nova constructio hujus arcis 
Agriensis coepta per Petrum de Perén comitum Perpetuum comit. 
Abaujvariensis ect. ect. festum Sti. Georgii 1542.»1) 

Egy királyi parancs szerint, 1548 deczember 20-áról keltezve, 
a püspöki jövedelmekből mindenkor 150—200 embernyi helyőrség 
volt Egerben fönntartandó. Hogy ezen parancs azonban rosszúl, 
vagy egyátalán nem teljesíttetett, kitűnik Dobó István 1550 aug. 
20-án kelt jelentéseiből, melyeket a kormányhoz Pozsonyba kül-
dött,2) valamint Veráncsics Antalnak Oláh Miklós püspökhöz 
ugyanez év szeptember 26-án és 28-án intézett leveleiből, melyek-
ben világosan és tisztán ki van mutatva, miféle kiegészítés kellene 
Egernek védő őrségben, élelmi szerek s más szükségletek dolgában. 
Különösen kiemeltetik e levelekben, hogy a várfalak és lakóházak 
rendkívül elhanyagolt állapotban vannak. 

Veráncsics a katonáknak a várban és városban véghezvitt 
garázdálkodásairól is panaszkodik és azt mondja: «ha a püspök 
idejönne, a pásztorbot helyett a kardot kellene kezébe vennie»; 
még a templomnak egy része is bástyává alakíttatott át, mely most 
a Dobó-bástya nevet viseli. 

Eger ostroma, Istvánfi és mások leírásai szerint,3) azt mu-

*) Megfoghatatlan dolog, hogy 1806-ban az akkori érsek, Fuchs 
Ferencz, a kapu lebontása alkalmával ez emléktáblát eltávolíttatta s azt 
befelé forJított írással üvegházának ajtaja fölé helyeztette. 

2) Miután a király gyakran tartózkodott az országon kívül, egy kor-
mányt állított föl, mely az ország főnemességéből állott; köztük volt Oláh 
Miklós, egri püspök kanczellár is. 

3) Eger váráról egykorú tervrajzot szereznem nem sikerűit; csak egy 
90 évvel későbbi, 1642-ből származó rajz került a kezembe, mely Star-



tatja, hogy a belső várat háromszoros fal vette körül, melyek közül 
a középső négy kiszögelléssel bírt és lőrésekkel volt ellátva. Három 
kapu vezetett ezekbe, melyek közül, Vályi szerint,1) egy az északi 
oldalon volt. 

A külső vár, mely még elszakadás esetén is a belsőnek védel-
mére szolgált, Alexandrina'2) (Sándor) várnak hívatott és sokkal 
nagyobb kiterjedésű volt, mint a belső. Jelenleg a szép sánczváros 
terül itt el, melv kettős fallal volt övezve s janicsár-sáncznak is 
hívatott. 

A város külső kerítése a várfalakhoz csatlakozott. 
A külvárosban a Chaby (talán helyesebben Chappi) nevü, 

bástyával ellátott torony emelkedett. 
A magaslatokon szétszórtan egyes tornyok (Rondellák) vol-

tak ; így egy nagyobb gömbölyű torony, a hegyoldal szögletében 
napkelte felé, és egy másik a régi kapu fölött. 

A Szolnok előtt álló nagy számú török sereg Eger bevételére 
bizton számított; de a két derék várkapitány: ruszkai Dobó István3) 
és Metskey István4) rettenthetlen bátorsága, fáradhatatlan tevé-
kenysége, kitartása minden hiányt pótolt, minden akadályt elhárí-
tott ós így a törökök reményeit meghiúsította. 

Sem Ferdinánd király, sem Oláh Miklós egri püspök, kinek 
a vár három év előtt adatott át, nem voltak azon helyzetben, hogy 

hemberg Camillo berezeg efferdingi gyűjteményéből kölcsönkópen a cs. 
és kir. hadi levéltárban Bécsben van elhelyezve. 

Tudományos gyűjtemény 1826. év. Eger viszonyai. — Gorove László 
4. kötet. 

2) Hogy ez elnevezés talán Sandrini Ferencztől származnék, ki 
állítólag a védelemben részt vett, kétséges; mi nem tartjuk valószínűnek, 
miután Istvánffy 9. könyvében őt a többi vezérférfiakkal egyetemben, úgy 
Desewffy Ferencz, Keglevich György, Rátkay Pál, Dombay Mihály, Zar-
kondy Pál, Székely Miklós, Trax István, Jagosich Ferencz, Matuska Sebes-
tyénnel, mint Teufel seregében lévőt sorolja föl. 

3) Dobó István már 1550-ben csapataival Salm által Szolnokra ren-
deltetett, hogy az erődítési munkálatok megkezdését fedezze és támogassa. 
Szendrey. Szolnok eleste 1552. Hadt. Közlemények 1889. 2. füzet, 124. lap. 

4) Metskey neve az okmányokban először 1545-ben fordúl elő; 
1551-ben Zay Ferencz visszahívása után ő kapta a második kapitányi 
tisztet. Istvánffy Netskeynek nevezi. 

Hadtörténelmi Közlemények, i n . 4 1 



t e temesebb segítséget küld jenek , 1 ) a Szikszó mel le t t összegyűlt 
megyei b a n d é r i u m o k pedig a t ámogatás t kérő Mecskeynek gúnyo-
san azt válaszol ták, bogy ba a várak jövedelmei t elfogyasztani 
tud ták , t ud j ák azokat megvédeni is. 

De a két kap i t ány ismétel t sürgetésére és kére lmére mégis 
n é b á n y hazaf ias é rze lmű es gondolkozású megye, város, egyházi 
és világi főúr segítségét s ikerűi t megnyern iök . 

Tinódi a d a t a i szer int beérkez tek : 

Pethő Gáspár . . . . . . . . . . . . . . _ ._ 40 lovassal. 
Zoltay István . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 « 
Bornemissza Gergely, más néven Deák . . . — — . . . 250 gyalogossal. 
Bolyki Tamás, Borsod megye . . . . . . — . . . 50 « 
Kozon Farkas, Abaáj megye . . . . . . . . . . . . . — — 50 « 
A két Perényi, Ferencz és Mihály, Nagy Barnabás alatt 25 « 
A kassai kapitány György, Kende Bálint alatt . . . . . . . . . 50 « 
Regéczről, Fekete Valentin alatt 64 drabant és . . . . . . 64 « 
A szabad városok, Lökös Mihály alatt . . . . . . . . . — 100 « 
Báthory György, Nagy Pál alatt . . . . . . . . . . . . . . . 30 « 
A jászói prépost, Jászói Márton alatt . . . . . . . . . . . . . 40 « 
Sáros megye, Bor Mihály alatt . . . . __. . . . . . . . . . 76 « 
Szepes megye, Szentzi Márton alatt 40 drabant 
Ung megye, Szalokai György és Nagy Imre alatt— . . . 18 « 
Homonnay Gáborné Gabriella asszony, Somogyi Ferencz 

és Nagy Tamás a la t t . . . — . . . . . . . . . . . . — — 25 « 
Figedi János . . . . . . . — . . . . . . — — — 27 lovassal. 
Gömör megye, Kiss Péter alatt . . . . . — . . . — . . . 50 gyalogossal. 
A Kassáról Szolnokra szánt csapatból, Blasko Antal ós 

Zadornik Ambras alatt, Egerben maradt . . . . . . . . . 250 « 
A Karthausiak a város mellől . . . „ . . . . . . . . . . . . . 4 « 

összesen 104 drabant, 107 lovas, 1081 gyalogos. 
Ehhez számítandó még az állandó 

védő őrség . . . . . . . . . . . . 200 « 200 « — « 
továbbá az urak által behívott ispánok, lövészek, vadá-

szok stb. . . . . . . . . . . . . . . . —. 110 « 
Összesen 304 drabant, 307 lovas, 1191 gyalogos. 

Dobó ezenkívü l még 13 orvost, két papot , Bá l in t ós Már ton 
papot , h ívot t be, — továbbá 7 kovács, 5 ács, 4 m o l n á r , 8 mészáros, 
14 pék és 180 parasz t m a r a d t a városban . 

A király augusztus 25-ón megparancsolja, hogy az Eger ós Csáb-
rágh felé küldendő 200 gyalogos útnak indítandó. Csász. ós kir. hadi 
levéltár, 1552. 



A káptalan drabantjai még zsoldért sem akartak a várba hur-
czolkodni; sokan meg is szöktek; Tinódi számukat 67-re teszi. 

A fegyveres védők száma tehát mintegy 1800-ra tehető. 
Dobó bölcs előrelátással a várost a környékről elegendő 

élelmiszerrel és a védelemhez szükséges anyaggal látta el, miben 
Pethő János1) királyi főpohárnok ós élelmező-biztos nagy segít-
ségére volt. 

E csekély számú, de hősies, halálra szánt kis csapat várta a 
150,000, mások szerint 180,000 főre rugó török sereget, Ahmed ós 
Ali pasa alatt, kikhez a többi bég és pasa is csatlakozott; neveze-
tesen : Hanivár Belgrádból, Arszlán Székesfehérvárról, Dervis 
Pécsről, Mehemet Szendrőről, Musztafa Szegedről, Yeli Hatvanról, 
Kamber Illiriából, Ulemán Boszniából. 

Kémek és portyázó csapatok által igyekezett a körültekintő 
Dobó az ellenség mozdúlatai ós tervei felől lehetőleg pontos tudo-
mást szerezni; a vett hírekből kétségtelenné vált, hogy a törökök 
már a legközelebbi napok alatt Eger falai alá érkeznek. 

Pethő Gáspár, Fekete János, Figedi János és Zoltay az ellen-
ség kipuhatolására néhány lovassal és 90 gyalogossal egész az isa-
szeghi erdőig — Gödöllő fele — nyomultak, hol Arszlán bég elő-
védjének közeledéséről hírt vettek. Egy jól választott lesállásból a 
közeledő törököket meglepték, s azokat szétvervén, dús zsákmány-
nyal megrakva, minden veszteség nélkül tértek vissza Egerbe. 

Ahmed Dobót még Szolnokról2) fölszólította, — személyes 
szabadságát, tulajdonának biztonságát ígérve — hogy a várost 
adja föl. 

Midőn Dobó ez írást a várpiaczon az összegyűlt katonák előtt 
fölolvasta, mind egyhangúlag megesküdtek, hogy ha még egy má-
sodik levél érkeznék, az olvasatlanúl elégettessék, és halál érje 
azt, a ki bármikép is az ellenséggel alkudozásokba bocsátkoznék. 

Ezután az őrségek parancsnokaikkal együtt föl állíttattak.8) 

x) Petliő Gáspár testvére. 
2) Istvánffy Lib. IX. azt állítja, hogy e levél Tihamér várából 1552 

szept. 5-én küldetett el. 
3) Paxy Tamás és Nagy Orbán (100 emberrel) ama kaput védelmezték, 

mely a két várat összekötötte. 



Mecskey a belső, Bornemisza a külső vár védelmét vette át. 
Az egésznek vezetésén kívül még a különböző lövegek irá-

nyának meghatározása is Dobónak tulajdoníttatik; a lövegek ke-
zelésére parasztokat alkalmazott, mivel összesen csak 9 tüzér 
állott rendelkezésére. 

A szolnoki fölszólítást nemsokára a török sereg útnak indítása 
követte. 

Szeptember 9-én már egyes török csapatok mutatkoztak 
Maklár környékén ; a következő napon, szeptember 10-én, Ali pasa 
mintegy 25,000 ember élén, Arszlán béggel együtt, megjelent a 
város előtt; Arszlán a Mária-templomnál a külvárosban negy nagy 
löveget állíttatott föl a vár ellen. 

Szeptember 11-én reggel Ali Fény-Némethez ért, honnan 
csapatait Királyszék felé,1) északon pedig az Eger folyó balpartján 
előre tolta és így a várost egyik oldalról körülfogta. A janicsárok a 
makiári kapu előtt táboroztak. 

Ahmed és Mohamed azonban az egri völgyben és a Szent-
Egyed hegyen ütötték föl sátraikat. 

Ezeket látva, Dobó a várbeli építmények könnyen lángot 
fogó tetőit lehordatta és a vesszőfonatokból álló földsánczokat, 
melyek a védelemre amúgy sem voltak alkalmasak, fölgyújtatta, 
nehogy azokat a támadók fölhasználhassák. 

Kilencz ágyúlövéssel, a legnagyobb méretű lövegekből, kezdte 
meg Ali pasa még ugyanaz nap (szeptember 11 -én) a vár lövetését. 

Két nap múlva, mialatt közelítő művek építésével volt el-
foglalva, Ali a várat a Királyszék magaslatán emelt, közelebb fekvő 
földmüvekből kezdé lövetni. Dobó lövegei viszonozták a tüzelést; 
irányuk oly jó volt, hogy miután a törökök soraiban tetemes kárt 
okoztak, azokat a tüzelés megszüntetésére kényszerítettek; a tüze-
lést ekkor Dobó is meglassítá, mert lőporkószletével takarékosan 

Vitéz István ós Gyulai György 125 emberrel az Alexandrini (Sándor) 
bástyánál állott. 

A külváros védelme a toronyig, 90 emberrel, Rhédey és Parnus 
Dénesre bízatott; a többi pontokon Tegbe Pál ós Garsei Benedek állottak 
140 emberrel. Istvánffy Lib. IX. 

x) Innen szemlélte István király állítólag az általa kezdeményezett 
építkezések folyamatát. 



kelle bánnia. Az ostrom teljes erővel azonban csak a fősereg műkö-
désbe lépésével indúlt meg. 

Az ostrom ötödik napján, szeptember 16-án, a törökök a vá-
rost teljesen körülzárolták és Álmagyar,1) Tihamér és Kis-Tállya 
helységeket megszállották. 

A bécsi udvar részéről, szeptember 11-én és 16-án keltezve, 
tudósítás küldetett, hogy Eger segélyére két zászlóalj cseh zsoldos 
fog küldetni.2) 

Az ostromlottak, kik idáig még lovaikat az Eger vizében 
itathatták, kénytelenek voltak most a várost teljesen odahagyni, 
mire a törökök azt megszállván, szeptember 19-én három nagy 
(köztök egy 55 fontos) és 11 kis lövegből a temető felől a lövetést 
újból megkezdték. — Az ostromlottak közül sok vitéz elesett, de ez 
a többieket csak annál nagyobb bátorságra és kitartásra lelkesí-
tette: a megrongált falak éjjel kijavíttattak, újak emeltettek; vas 
kapcsokkal összekötött gerendák, földdel töltött hordók új védő 
műveket alkottak és az újonnan hányt földsánczok az egész napi 
tüzeléstől kimerűlteknek biztos menedeket nyújtottak. 

A legnagyobb károkat Arszlán bég lövegei, melyek a Mária-
templomnál állottak, okozták, mivel Dobó lövegei ezeknek mit sem 
árthattak. 

Dél tájban a vakmerő Zoltay és Pethő kirohanást kísérlettek 
meg, még pedig igen jó sikerrel; a kirohanó vitézek a templom 
melletti kolostort megrohanták, a meglepett török tüzéreket szét-
verték, az ágyúk csöveit beszegezték, a lövegtalpakat elpusztítot-
ták, és még mielőtt a janicsárok megérkeztek volna, csekély vesz-
teséggel ismét visszavonúltak. 

A várat még további nagy veszedelem fenyegette az által, hogy 
a törökök azt szünet nélkül tüzes golyókkal és nyilakkal árasztották 
el, különösen az élelmi raktárak és istállók tájékán. Ennek folytán 
Dobó kényszerítve volt ezen épületek tetőit lehordatni, a fölhalmo-
zott gabona-, széna- és szalma-készlet nélkülözhető részét pedig 
maga fölgyújtatni; a még fönnmaradó készletet elásatta, vagy 
nedves bőrökkel takartatta be. 

') Álmagyar helység jelenleg a makiári utcza által a várossal össze 
van kötve. 

2) Már nem juthattak be a várba. Cs. és kir. hadi levéltár. 



Midőn Ahmed arról értesült, hogy a vár falain már három 
helyen rés van lőve, annak őrségét ismét megadásra szólította föl, 
de az, esküjéhez híven, nem is válaszolt. Erre a törökök általános 
rohamot rendeltek el. 

Szent Mihály előtti ejjelen, szeptember 28-án, a török sereg 
legkiválóbb csapatai a várhoz legközelebb eső müveknél csöndesen 
gyülekeztek. 

A hajnal szürkületével dobpörgés, sípok üvöltése, trombiták 
harsogása es lövegek dörgése hirdeték az ostrom kezdetét, mely az 
északi oldalon, hangos «Allah» kiáltásokkal, a győzelem biztos 
reményévél indult meg. De úgy itt, mint később a sarok-, vagy 
Bolyki-bástyánál1) a törökök visszavettettek. A kétszer visszavert, 
körülbelől 27 zászlóaljból álló török sereg annál nagyobb dühvel 
tört az Ó-Kapu ellen. A véres küzdelem sokszor megujulva inga-
dozik, míg a sebesült Pethő vegre is kénytelen a tornyot az ellen-
ség kezeiben hagyni; a janicsárok örömrivalgással tűzik lobogó-
jukat a véráztatta falakra és a vártérre szorított magyar őrséget 
lekaszabolják. Hiába igyekszik Bornemisza, ki öveivel a Bolyki-
bástyától győzedelmesen közeledik, az ellenséget ismét kiűzni; a 
törökök megtartják a vérrel és halállal szerzett helyet és most 
már a külső várat is pusztulással fenyegetik. De ekkor Dobó összes 
lövegeit ezen fontos pont felé irányíttatta. Az ingadozó torony 
hirtelen összeomlásától félvén, a megijedt janicsárok elmenekültek, 
Dobó lelkesült, bátor harczosai által egész a táborig üldöztetve. 

Az elkeseredett roham reggeltől az est beálltáig tartott. A 
törökök vesztesége ezer emberen felül volt; a harcz Ahmed pasát 
ellenségei hősies bátorságának elismerésere kényszerítette, s meg-
mutatta azt, hogy azok, kik a dicsőséges halált a szégyenteljes 
életnél többre becsülik: legyőzhetetlenek maradnak. 

De mindezek daczára Arszlán bég meg egyszer megkísérlette 
a várost írásban föladásra fölszólítani.2) 

A magyarok azonban a hírnököt megkötözték s akkori szokás 

*) A bástya nevét Bolyki Tamástól, a Borsod-megyeiek vitéz vezéré-
től, ki az ostrom alatt elesett, kapta. 

2) Hírnöke bizonyos Sáry György lett volna Székesfehérvárról, ki 
Arszlán béggel tartott. Istvánffy Lib. IX. 



szerint az irat egyik felét megenni kényszeritették, míg a másikat 
tűzbe dobták. 

Csak később, az ostrom megszűnte után tudták meg, bogy 
Arszlán bég nemcsak szabad elvonulást, hanem annaK nagyobb 
biztossága okáért táborának három óra járásnyira való vissza-
tolását is megígerte. 

Miután ez ajánlat is felelet nélkül maradt, a törökök hangos 
kiáltozással, mindenféle ígéretekkel és fenyegetésekkel igyekeztek 
az őrséget megadásra és vezetőik elhagyására bírni. 

E csábítások nem is maradtak hatás nélkül. Hegedűs István, 
a Serédi György által küldött gyalogság hadnagya, rábeszélte tár-
sait, hogy a várat odahagyják. A gyáva árulás azonban hamar 
kitudódott, a vétkesek elfogattak s Hegedűs István, a hadi törvény-
szók által halálra ítélve, a vár piaczán felakasztatott, társainak 
pedig — örök megbélyegzésül — füleik levágattak. 

Ugyanekkor a török táborban is kivégzés történt. 
Néhány vakmerő magyar lovas ugyanis, kik a várba igye-

kezvén, a török tábor háta mögött fosztogattak, elfogatott és az 
ostromlottak szeme láttára borzasztó kínok közt kivégeztetett. 

Ezen a napon, szeptember 29-én, írja Ferdinánd király Bécs-
ből Móricz szász választó fejedelemnek: «Egerről, a törökök el-
vonúlásáról még nincs biztosabb hírünk, csak az, a mit Szarvaskő 
u ra : Zarkhan (Sárkány) Balázs írt, hogy t. i. a törökök kissé 
visszahúzódva hátűl táboroznak, és hogy a mieink, daczára a heves 
lövetesnek, férfiasan és vitézül védekeznek.» Október 3-án a király 
ugyanannak azt í r ja : «Gondoskodjék módról, hogyan lehetne a 
törököket Eger alól elűzni».1) 

A szeptember 29-iki roham után a törökök nyugodtan ma-
radtak, de a várbelieket csakhamar más veszedelem érte. 

Október 4-én éjjel a főtemplom sekrestyéjében, hol a lőpor-
készlet volt fölhalmozva, véletlen robbanás következett be, mely 
az ostromlottakra könnyen végzetessé válhatott volna, mert nem-
csak a klastrom, hanem még két malom és a várfalak egy része 
is, Nagy Pál drabant-hadnagygyal és nyolcz emberrel, valamint a 
vágó marha egy részével légbe röpült. Az egész vár megrendült a 

J) Cs. és kir. hadi levéltár. 



rémes robbanás következteben s a várbelieket rettegéssel töltötte 
el. De Dobó és Metskey rendületlen lélekjelenléte a felelemtől és 
ijedségtől megrémült emberekbe új erőt öntött; a támadt tüzet a 
parasztok által eloltatták, a megijedt őrségeket állásaikra vissza-
helyezték, az egész védőőrséget fegyver alá hívták, és oly sikeresen 
bátorították a csüggedőket, kitartásra és vitézségre buzdítván őket,-
hogy mire a törökök, a lárma által figyelmesse téve, az ostromlot-
tak zavarát fölhasználni akarván, a legszélső sánczokban újabb 
rohamra gyülekeztek : a rend a várban ismét helyre volt állítva. 
A törökök nem mertek most már támadni s a robbanás minden 
nagyobb veszély nélkül múlt el. 

A lőporban szenvedett veszteseg, mely a 20—24 lőporos 
hordó fölrobbanása által keletkezett, egy löpormalom fölállítása 
által, melyben éjjel-nappal dolgoztak, nemsokára födözve volt. 

A király továbbra is igyekezett Eger fölmentését szorgal-
mazni. Október 11 én ismét ír a szász választó fejedelemnek, — ki 
még mindig a Győr melletti táborban állott, — hogy szándékát, 
miszerint a győri tábort elhagyva, Eger fölmentésére sietne, he-
lyesli, és reményli, hogy Castaldo alezredes sem fog semmit elmú-
lasztani, a mi nevezett vár megmentésére szolgálna. Következik 
az utóírat : ad mandatum Regis, Schmirzel: a választófejedelem 
Eger megmentésére nézve — mely oly bátran védekezik — tanács-
kozzék vele.1) 

Mialatt az ostromlottak a szerencsétlen események követ-
kezményeivel küzdöttek, az ostromlók sem maradtak tétlenek; a 
várat szakadatlanúl elárasztották lövedekeikkel, melyekkel lassan-
lassan mind nagyobb réseket törtek a vár falaiban. Daczára a 
gyakori kirohanásoknak és az állandóan folytatott ellen-túzelésnek, 
a törökök mindinkább közeledtek a vár falaihoz. Naponkint ismét-
lődő rohamok által is folyton nyugtalanították az őrséget, de a ve-
zerek szakadadatlan tevekenysége és szorgossága megedzette ezeket 
amaz elhatározásukban, hogy Eger védelméért inkább meghalnak, 
semmint a várat föladják s a támadók minden ponton hősies ellent-
állásra találtak. 

Az összelőtt falak a lehetőségig folyton kijavíttattak, sőt he-

Cs. és kir. liadi levéltár 10. Fasc. Nr. 19x/2. 



lyenkint nagy erőmegfeszítéssel újból fölépíttettek. Az erőnek erőt, 
a cselnek cselt állítottak szembe. 

A bőrökkel borított tetők, melyeknek védelme alatt az ellen-
ség a várfalakhoz közeledett és ott megállapodott, tüzes vasakkal 
átfúrattak, forró vízzel, zsírral és kátránynyal öntöztettek, és a 
törökök végre is azok elhagyására kényszeríttettek. Egy másik 
ponton az ott felhalmozott óriási famennyiség, melylyel a ravasz 
Arszlán bég az árkokat akarta megtölteni, lőporral telt hordók és 
égő szalma segélyével hamvasztatott el, és a tüz fényénei az annak 
oltására siető janicsárok közt a védők vérengző pusztítást vittek 
végbe. Midőn a törökök nehéz lövegeiket már a vár-árok szélére 
vontatták és a várfalakat végpusztulással fenyegették, az ostrom-
lottak pisztolyokkal és könnyen éghető anyagokkal telt, égő hor-
dókat hengerítettek az árokba. A guruló, égő szerszámok, melyek 
golyókat szórtak, annyira megijesztették a törököket, hogy ismét 
védmüveik mögé vonúltak. Megint máskor, midőn az ellenség a 
várat légbe röpíteni szándékozott, az ostromlottak a föld színének 
ingásából az akna ásását észrevevén, azt feltörtek, a munkásokat 
onnan elűzték és a kész aknákat szétrombolták. 

Az őrség, Bornemisza találékony szellemétől támogatva, így 
igyekezett az ellenség erőlködéseit tönkre tenni, a nélkül azonban, 
hogy ez által a veszély a várra nézve kisebbedett volna. 

A várfalak, valamint a többi épületek is, a szakadatlan 
ágyúzás folytán már annyira meg voltak rongálva, hogy inkább 
romhalmaznak, mintsem védő műveknek látszottak lenni. Sok 
helyt könnyen át voltak lovagolhatok. A szomszéoos magaslatok-
ról a védők minden intézkedése, mozgalma kivehető volt; azok-
nak száma pedig a folytonos erőmegfeszítés, betegség és halálese-
tek, sebesülesek miatt napról-napra fogyott. 

A szigorú kötelességérzeten kívül azonban az őrséget még 
azon remény is fönntartotta, hogy a király által ígért segítség 
végre is meg fog érkezni.1) 

*) Az őrség eme bizalma alkalmasint a királynak Olálilioz (154S 
decz. 20-án) intézett azon leiratában gyökerezett, melyben a király bizto-
sítja a püspököt, hogy Eger fenyegetése vagy körűizárása esetén fölmentő 
csapatok küldéséről gondoskodni fog. 



De nemsokára ezen reményök is tünedezett. 
Dobó bű vitézei, Yass Miklós, Nagy Lukács és Varsányi 

Ferencz, 24 huszárral egész Váczig portyáztak és segélyhadakra 
nem akadván, a vártól elzárva, csak nagynehezen és példátlan vak-
merőséggel bírtak az ostromló török táboron áttörni és a várba 
vissza menekülni — sok Ígéretet, de kevés biztató hírt hozva 
magukkal. 

A passaui egyezmény értelmében Móricz szász választó-
fejedelem csapataival megjelent ugyan Magyarországon, de azon 
ürügy alatt, hogy a többi német fejedelmet kell előbb bevárnia, az 
időt a Győrnél való vesztegléssel fecsérelte el. Sem Miksa herczeg, 
ki Rimaszombatnál állott, sem Bebek Ferencz nem mozdultak 
Eger segelyére.1) A gyűlölt Castaldotól, ki az elidegenedett Erdély-
ből úgy sem igen távozhatott el s kinek német zsoldos csapatai 
közt elégedetlenség mutatkozott, szintén nem volt segély várható. 

Nádasdy Tamás,2) valamint Balassa Menyhért3) sem tudtak 
a háborúk által elgyöngült hazában sególyhadakat gyűjteni. 

A király törekvései őszinték és komolyak voltak ugyan, de 
mint az az idézett iratokból kitűnik, már elkésettek valának.4) 

Eger fölmentésére sok buzgó ima küldetett az egek Urához, 
de mint Timódi mondja: «emberi segély nem hozatott vala». 

Egy maroknyi hősnek volt fenntartva a dicsőség, Ázsia és 
Európa egyesűit erejének ellentállani. 

A vezérek, saját kétségbeesésöket szivök mélyében elrejtve, 
czélszerü intézkedések, hazafias buzdítások és saját önfeláldozó 
példájok által katonáikba ama hősiességet öntötték, mely őket 
mindvégig el nem hagyta. 

*) A királyi levél folytán Móricz szász fejedelem írt Bebek Ferencz-
nek, tudósítaná őt a módról Eger fölmentésére. 

2) 1552 okt. 23-án a pozsonyi kormány megbízta Nádasdyt, kísérlené 
meg, nem lebetne-e a törököket valamely ügyes diversióval Eger alól 
elvonni. Pray, epistol. Prserum. 

3) 1552 okt. 13-án a király ír Balassának, hogy Eger számára segélyt 
gyűjtsön; néhány nappal később pedig megrója a vármegyéket, a miért 
hem csatlakoztak Balassához. 

4) Móricz szász választófejedelemhez írott levél, 1552 szept. 29-én; 
Ferdinánd király a szorongatott egri őrségnek segélyt, valamint a vár 
megerősítését ígéri. Cs. és kir. hadi levéltár. 



A pasáknak harmadik, megadásra szólító levele is olvasatla-
nul égettetett el és egy, a várfalakon két lándzsa közt fölállított 
fekete koporsó a törökökkel azt volt hívatva tudatni, hogy a védők 
a gondjaikra bízott vár romjai alá akarnak temetkezni inkább, 
semhogy megadnák magokat.1) 

Ilyen körülmények közt hajnalodott október 12-ike, mely 
mint azt a török táborban észlelt mozgalom gyaníttatá, általános 
rohamra volt szánva. 

A támadás negy helyen történt. Metskey, Dobó, Zoltai és 
Bornemisza a fékevesztett szenvedélylyel rohanó törököket nyu-
godtan, hideg vérrel fogadták; kétszer űzettek vissza a Bolyky-
bástyától, kétszer tértek űjult erővel vissza; a sarok bástyá-
nál a rést már megmászniok sikerűit, midőn a sebeiből alig 
felépült Petheö Zákány és Pribék segítségére sietett. Kevéssel ez-
után a leszálló éj a 12 órai vórontásnak veget vetett. Az őrség hő-
sies, elszánt ellentállása folytán a legádázabb dühig fokozódott a 
moszlimek gyűlölete, de végre is kénytelenek voltak a hazájokért 
halálmegvetéssel küzdő vitézek előtt minden ponton hátrálni. 

Ahmedet mólyen bántotta, hogy egy ilyen jelentéktelen erőd, 
melyet Ali pasa előtte eddig fitymálva «rossz akol »-nak, «gyer-
mekszobá»-nak nevezett, győzedelmes előnyomúlásának gátot ve-
tett ós makacs ellenállást fejt ki. 

A következő nap, október 13-dika2) reggelere tehát újabb, 
az előbbieket számra és erőre fölülmúló rohamot rendelt. 

A sereg délig az egész környékről összpontosítva volt; meg-
számlálhatlan mennyiségben vette körül a kis várost és három 
oldalról tört reá. A vezír jelenléte a harczosok bátorságát emelte, 
nehéz lövegeik a várat végveszélylyel fenyegették. 

A harczi zene hangjai, a kürtök vad kiáltásai, a fegyverek 
ropogása, az ágyúk dörgese közt a roham mind általánosabb lett; 
a túlerő a vár csekely számú őrségét elnyomni látszott. 

Az első, Mehmed által vezetett rohamoszlopot az ó-kapunál 
Metskey kőzáporral fogadja, mely az első sorokat eldönti, de 
néhány vakmerő ember mégis megszállja a rést és a magyarokat 

*) Commentarii d'Ascanio Centorio pag. 222. 
a) Mások szerint október 14-én. 



visszanyomja. E válságos pillanatban a sebesült Metskey utolsó 
erejét összeszedve, övéibe új bátorságot önt és a már félig győztes 
ellenséget erős, véres küzdelem után visszaveti. Hiába igyekszik 
a janicsár aga katonáit újabb robamra buzditani, annyi csatában 
edzett bátorságuk megtört és szökésben kerestek menekülest. 

A második rohamoszlopota barczias Arszlán bég a Bolyky bás-
tya ellen vezette, hol Bornemisza Deák György állt neki ellen; de mi-
után úgy ő, mint vitéz alvezérei, Zoltay és Figedi, megsebesültek, a 
védők lassanként hátrálni kezdtek ; már-már néhány vitéz török har-
czos lobogóját a falra tűzte, midőn Deák az öt üldözőkre váratlanul 
néhány ágyúlövést intézett. Pillanatnyi csend következett be. 
A magyar katonák új bátorságot merítve, ellenségeikkel olyan 
harczba elegyedtek, hogy azoknak 8000 ember és néhány zászló 
veszteséggel visszavonúlniok kellett. 

De leghevesebben folyt a küzdelem a tömlöcz-bástyánál, mert 
ott a a kérlelhetetlen Ali pasa intézte a rohamot, a harmadik osz-
loppal. 

Dobó, bár mindjárt a harcz kezdetén elvesztette fegyverhor-
dóját és maga is két sebből vérzett, meggátolta ugyan az ellenség 
törekvéseit, de már a védők is kifáradtak a mészárlásban. De ekkor 
tüntettek ki az egri nők hősiességöket, mikor is a már-már hát-
rálóknak segétyére siettek. Hazaszerelettől lelkesítve, feltüzelve a 
veszély által, mely férjeiket, gyermekeiket, atyjaikat, testvéreiket 
fenyegette, köveket hengerítettek, téglákat dobáltak, forró vizet ós 
szurkot öntöttek az ostromlókra sőt utoljára magok is fegyvert 
ragadtak és az előnyomuló ozmánoknak halálmegvetéssel, elhatá-
rozott önfeláldozással, a férfiakkal versenyezve ellenálltak, úgy 
hogy a vad j^ogányok ereje e nemes nők hősiessége, másrészt meg 
Pethő idejekorán érkezett segítsége folytán végre is megtöretett. 

A büszke Ali boszúsággal telve hátrálni kénytelen, miután 
legjobb harczosait, köztük néhány alvezérét, de meg aranyos bíbor 
zászlóját is, mely a győzők kezében maradt, elvesztette. 

Ez volt az ostrom diadalmas vége. A törökök ugyan a várat 
még néhány napig lőtték, de annak bevételéről lemondva, újabb 
rohamot nem intéztek. 

A hirtelen beállt hideg, a hamis hír, miszerint Móricz szász 
fejedelem és Castaldo közelednek, félelemmel töltötték el a török 



sereget. Az Eger körül fekvő helységek nagy részét fölgyújtották s 
oly hirtelen vonúltak el, hogy még néhány ágyú, kevés lőpor és 
tábori szerek a kirohanást intéző magyarok kezeibe estek. 

Midőn az ostromlottak az ellenség elvonúlásáról meggyőződ-
tek, összegyűjtötték a várban talált golyókat, szám szerint 12,000-et 
egy csomóba, az összelőtt falakat a kivívott zászlókkal földíszítet-
ték, fegyvereiket kilőtték s az egész vidéket örömzajjal töltve be, 
megköszönték a Mindenhatónak, hogy a kis csapat 70-szeres túl-
erővel szemben 37 napon x) át 13 rohamot visszaverni es így sze-
retett hazájuk nagy részét a török járom alól megmenteni és koro-
názott királyuknak megtartani képes volt. 

Majdnem hihetetlen, a mit egykorú írók a két részen szen-
vedett veszteség különböző arányáról mondanak; a törökök sere-
gök mintegy harmad részét, körűlbelől 50,000 embert vesztettek 
Eger falai alatt, míg a magyarok csak 300 halottat és 200 nehéz 
sebesültet számláltak. Különben a vezérek és katonák majd mind-
egyike véres emléket kapott az ostrom alatt. 

Ferdinánd király az egri hősök szolgálatainak fontosságát 
méltánylandó, Dobó tisztjeit, Vajda Jánost, Iván Györgyöt, So-
mogyi Andrást és Kőszegi Albertet, kik a győzelem hírét vitték 
Bécsbe, nagy kitüntetéssel fogadta. A küldöttség a budai, székes-
fehérvári és hatvani pasától elfoglalt, aranynyal és ezüsttel gazda-
gon hímzett bíbor zászlókat a királynak felajánlotta, ki méltón 
megajándékozván a küldöttség tagjait, őket ismét hazájokba bo-
csátotta. 

A tisztek előléptetéssel, nemesi levelekkel vagy donatiókkal, 
a legénység részint pénzzel, részint, mint az okmányokból ki-
tűnik, só és posztó utalványozásával, jutalmaztattak meg. 

Késő őszszel a király meghatalmazottja, Sforza Pallavicini 
ezredes, jelent meg Egerben, hogy a tiszteknek még hátralékos 
zsoldjaikat kifizesse, és miután legnagyobb része leköszönt, Dobó-
tól a várkulcsokat átvette. 

Dobó helyett, ki az ország zászlósai közé emeltetett s a kö-
vetkező évben Erdély vajdájává neveztetett ki, Oláh ajánlatára 
Bornemisza, mint Dobó méltó utóda, kapta Eger várának parancs-

Szept. 11-étől okt. 18-áig számítva. 



nokságát, míg másod-parancsnok Zarkándy Pál lett; Metskey 
ideiglenesen még néhány hónapig megtartotta állását, míg az 
újonnan kinevezettek hivatalukat tényleg átvették. 

Az 1552-dik év végén Eger vegyes örséggel bírhatott, mert 
az okmányokban Káldy Márton kapitány mint a magyar, és Dóczy 
Gábor mint a német legénység kapitánya említtetik.1) 

Az 1553 február 20-án kelt adománylevéllel Bornemisza a 
sárosmegyei Bartusfalva birtokot kapta; ezenkívül a király még 
két arany, drágakövekkel ékített serleget és egy bársony díszruhát 
ajándékozott neki. 

Metskey már nem élvezhette a neki szánt kitüntetéseket, 
mivel nemsokára, a várkonyi parasztlázadás alkalmával életét 
vesztette. 

Figedi Jánosnak is egy birtok adományoztatott, hova vissza-
vonúlva, haláláig 1560-ig nyugodtan élt. 

A magyar országgyűlés is, mint azt az 1553-dik evi 15-dik és 
18-dik czikk meghagyja, gondoskodott arról, hogy az összegyűlt 
pénz az Eger védelmében megsebesült csonka, harczkeptelen ka-
tonaságnak kiosztassók. 

Bornemisza sem élvezhette sokáig állásának és kitüntetései-
nek előnyeit; egy portyázás alkalmával Keresztes felé, Eger-
től két mérföldnyire, 1554 október 16-án Nagy Balázszsal egye-
temben Véli hatvani bég által elfogatott, Konstantinápolyba hur-
czoltatott, és ott a Jedikulába záratott, hol valószínűleg halálát 
is lelte. 

Mint a megelőzőkből kitűnik, a sors nem kedvezett soká 
Eger főbb vezéreinek; Dobó vajdasága sem volt tartós; Kendi 
Ferenczczel, kivel együtt viselte e tisztséget és ennek kapcsában 
Perényi Gáborral is viszályba keveredvén, számos üldöztetésnek 
volt kitéve, sőt bilincseket is viselt, míg nem a halál 1572 május 
havában minden bajától megszabadította. 

Eger 1552-dik évi védelme gazdag lélekemelő jelenetekben, 
s katonailag is kétségtelenül fölötte tanúlságos. Nagy kár azonban, 
hogy megfelelő részletes adatok hiányában ez emlékezetes védelem 
behatóbb katonai tanulmányozás tárgyává nem tehető. 

*) Cs. és kir. hadi levéltár. 



Azonban Eger védelméből mindenesetre megtanúlhatjuk, 
hogy helyes, erélyes vezetés mellett, hazafias, önfeláldozó bátor-
sággal és szigorú kötelessógérzettel párosúlva, még nehéz körülmé-
nyek közt is győzedelmeskedni lehet. 

Az Eger védelméért 350 előtt lefolyt harcz méltán sorakoz-
hatik a legdicsőbbek mellé, melyeket mi magyarok hazánk és a 
kereszténység védelmére oly hosszú időn át folytattunk. 

GÖMÖRY GUSZTÁV. 




