
A TÖEÖK TÖRTÉNETÍRÁS ESZTERGOM VISSZA-
VÉTELÉRŐL 1595-BEN. 

E g y k o r ú t ö r ö k f o r r á s s z e r i n t . 

E L S Ő K Ö Z L E M É N Y . 

I. 

Esztergom városának sorsa a török uralom korszakában rö-
viden ebben foglalható össze : 1543-ban elfoglalja I. Szulejman 
s török kézen marad fél századnál tovább, azaz 52 évig; mert. 
1595-ben visszaveszi a keresztény sereg, miután az előző 1594. 
évben sikertelenül vívta. De csak rövid 10 esztendeig marad a 
mienk; mert — az 1604. évi eredménytelen ostrom után — 
1605-ben ismét török kézre jut , hogy azután csak újabb, 78 évig 
tartó bitorlás után, 1683-ban szabaduljon föl véglegesen. Tehát tíz 
evi megszakítással a török épen 130 esztendeig lakta. 

A mi az 1595. évben történt első visszavételét illeti, a győz-
tes fél többszörösen is megörökítette latin, német és magyarnyelvű 
följegyzéseiben, melyekből meríti mai történetírásunk ez esemény-
ről való tudást. Azonban a históriai igazság érdekében — ha más 
szempontokat talán mellőzünk is — kívánatos, hogy a másik, azaz 
a vesztes félnek vallomását is meghallgassuk; mert csak mind a 
két félnek vallomásai alapján ismerhetjük meg az eseményeket a 
magok valóságában s méltányolhatjuk őket érdemök szerint. Hiszen 
különben is méltán érhet bennünket a mulasztás vádja e tekintetben 
s annyival is inkább ; mert a török történetírás már harmadfél szá-
zaddal ezelőtt felülmúlt bennünket azzal a felfogásával, hogy a tö-
rökség és magyarság érintkezésének történetét csak mind a két fél 



•históriai emlékeinek alapján lehet és kell megírni. Az a török histo-
rikus, a ki ezt — hogy úgy mondjam — fölérte észszel: Pecsevi 
Ibrahim efendi volt, épen az, a kinek nagybecsű munkájából ez-
úttal Esztergomnak 1595-ben történt visszavételét szándékozom 
lefordítani s a ki nem csak egyszerűen részt vett Esztergom védel-
mezésében, hanem szereplő egyén is volt, a mennyiben a vár 
átadása ügyében két társával együtt, épen ő alkudozott a keresz-
tény sereg megbizottaival. 

Pecsevi tehát mint olyan, a kinek történeti munkája igen 
becses kútfő hazánk történetéhez, s mint olyan, a ki e munkája 
megalkotásában a mi latin és magyar nyelvű históriai forrásainkat 
is fölhasználta, kétszeresen érdekel bennünket a török írók között. 
E becses folyóirat t. olvasói csak nem régiben olvashattak róla 
egyet s mást «Adalékok Pecsevi életrajzához» czímen az 1890. évf. 
III. számában (417—418. lapokon). Mivel azonban az e czikkecs-
kében mondottak jó része nem felel meg a valóságnak, Pecsevi 
pedig megérdemli, hogy igazán tud juk : ki volt és mit te t t : ennél-
fogva kénytelen vagyok legalább annyit elmondani életéről és mű-
ködéséről, a mennyivel a nevezett czikk tévedéseit helyre igazít-
hatom, bővebb ismertetése föltalálható levén a «Századok» hasáb-
jain közölt «Pecsevi viszonya a magyar történetíráshoz» czímű 
dolgozatomban. 

A nevezett életrajzi adalékok hibái abban gyökereznek, hogy 
írója — mint jegyzetben mondja — «Hammer József irataiból» 
állította össze; már pedig — tapasztalásból mondom s e folyóirat-
ban többszörösen bizonyítottam — Hammerről sohasem lehet 
tudni előre, mikor mond igazat s mikor n e m ; ez csak akkor derűi 
ki, ha magunk is újra utána járunk állításainak. Ugyanezt tapasz-
taljuk a jelen alkalommal is. Ezen életrajzi adatok forrása ugyanis 
magának, Pecsevinek munkája (mert Hammer maga is azt mondja, 
hogy a török biographusok hallgatnak Pecsevirőlx), de ezek ki-
jegyzésében is ép olyan megbízhatatlanúl járt el, mint valamennyi 
török író használatánál. 

A Hammer nyomán készült életrajzi adalék ezt mondja : 

*) Geschichte des Osmanisclien Reiches. Második kiadás, második 
kötet, 839. lap. 



«Pecsevi magyar születésű volt; Baranya megyében, Pécsett szü-
letett. . . . Történelmének első lapján említi, hogy ő Nisandsi Dse-
lálzáde (a nagy történetíró) családjából származik. Mivel Pecsevi 
az egyetlen a török történetírók között, ki egy latin történelemből 
kivonatokat közöl, igen valószínű, hogy vagy ő, vagy az apja rene-
gát volt.» 

Mindebből csak az igaz, hogy Pecsevi Pécsett született, a 
többi pedig Hammer koholmánya; mert magának Pecsevinek 
munkájából ezeket tudhat juk meg: x) 

Pecsevi családfája: 1. Kara Dciud, II. Mohammed szultán 
(1451 —1481) udvarában szilihdár, azaz fegyverhordó; később 
1472-től fogva boszniai alajbég s mint ilyen, több faluból álló 
nagyobb hűbér (ziámet) birtokosa Boszniában. Ennek fia: 2. Dsá-
fer bég, vagy Dsáfer Cselebi, szintén boszniai alajbég s mint ilyen 
részt vett a mohácsi ütközetben. Ennek fia: 3. Pecsevi apja (nevét 
nem említi), eleinte kisebb, később, 1580 körül, már nagyobb hü-
ber birtokosa. Ennek fia: 4. Ibrahim, a mi történetírónk, a ki már 
Pécsett született. Anyja pedig mint a híres Szokoli (Szokolovics) 
családból való, első unokatestvér volt a nagy nevű Szokoli Mo-
hammeddel, I. Szulejmán, II. Szelim és III. Murád nagyvezírével.. 
Látnivaló, hogy Pecsevi se magyar születésü nem volt, se ő, vagy 
apja nem volt renegát. 

Történelmének első lapján azt említi, hogy munkája meg-
írásában Nisándsi Dselálzáde könyve volt egyik kútforrása, de az 
ezzel való rokonságát sehol sem említi. Dselálzáde — Pecsevi sze-
rint — egy Dselál nevű kádinak fia volt, a ki a kisázsiai Toszia 
városban lakott. 

Az sem áll, hogy Pecsevi egy latin történelemből közölne 
kivonatokat; mert ő az 1521. évtől 1596-ig terjedő korszakra vo-
natkozólag rendszeresen használja Istvánfyt, Heltait, Tinódit, 
Joviust s még egy vagy két régi latin krónikánkat, még pedig egy 
tolmácsúl használt író deák segélyével. 

A Pecsevi születésének és munkája írásának idejére vonat-

*) Legújabban «Tdnkh-i-Pecsevi» czímen megjelent 1866-ban, a török 
közoktatásügyi miniszter rendeletéből és felügyelete alatt, az államnyomda, 
betűivel. 



kozó adat sem helyes. Ugyanis az «életrajzi adalékok» e szavaiból: 
«Pecsevi, midőn az 1594-á\k\ hadjáratban részt vett, körülbelől 
a 30-as években lehetett és midőn 40 évvel később törtenelmét 
írja, a 70 évet jóval túlhaladta» az következnek, hogy Pecsevi 
1564 körül született és 1634-ben írta munkáját. Ezzel szemben 
konstatálom Pecsevi müvebői, hogy — a mennyiben saját állítása 
szerint a hidsre 1052. évében, vagyis 1642/3-ban 70 esztendős 
volt — 1574-ben született, munkáját pedig 1642-ben irta, vagyis 
saját vallomása szerint kevéssel a szönyi béke megújítása után fe-
jezte be. 

Legbámulatosabb azonban az, hogy Hammer még azt sem 
tudta, meddig terjed Pecsevi munkája, a mennyiben az «életrajzi 
adalékok» egyik helyén ez olvasható: «a hedsira 1015. évéig, 
vagyis 1638-ig terjed», — más helyen pedig ez: «IV. Murád ural-
kodásával 1629-ben végződik». — Mégis csak szörnyűség, hogy e 
két állításban öt hiba van! Tudnii l l ik: 1. A hedsira 1045-dik 
éve nem 1638-nak, hanem 1635-nek felel meg. 2. Pecsevi müve 
nem 1638-ig terjed (s nem is 1635-ig). 3. IV. Murád uralkodása 
nem 1629-ben végződik, hanem 1640 febr. 7-én. 4. Pecsevi mun-
kája sem 1629-ben végződik. 5. Ha a föntebbi állítás szerint Pecsevi 
1634-ben fejezte be munkáját , hogyan terjedhet az 1638-ig? Mit 
értsünk az alatt, hogy 1638-ig «terjed» és 1629-ben «végződik»? 
A tény pedig az, hogy Pecsevi történeti munkája I. Szulejman ural-
kodásával, vagyis az 1520. évvel kezdődik és IV. Murád haláláig, 
azaz 1640 febr. 7-ig terjed és így 120 év eseményeit tartalmazza. 

Továbbá az sem igaz, hogy Pecsevi mint Karka szandsák bégje 
vett részt III. Murád és III. Mohammed hadjárataiban, vagyis 
1593-tól 1603-ig (mert a nevezett hivatalt más időben viselte), va-
lamint az sem, hogy IV. Murád alatt részt vett volna a persa had-
járatban. 

Ezek az «életrajzi adalékok» főbb hibái, melyeket helyre 
kellett igazítanom s melyekből mindenki, a ki Hammer műveit 
kútfőkül használja, könnyen levonhatja a tanúiságot. 

Ez életrajzi adatok kiegészítéséül még a következőket szük-
seges fölemlítenem. 

Pecsevi nem csak hogy Magyarországon született, hanem 
életének legnagyobb részét is itt töltötte el. 1591-ben rokonához, 



Lala Mohammed pasához került, a ki akkor anatóliai, később 
rumóliai beglerbég, majd magyarországi szerdár (hadvezér), végre 
nagyvezír volt s ennek szolgálatában élte át, mint mukábeledsi, 
aaaz pénzügyi ellenőr, az u. n. tizenöt éves háborút, mely az 
1606-diki zsitvatoroki békével végződött. Fél évi távolléte után 
1606-ban ismét visszakerült Magyarországba, de 1622-ben már 
ismét Konstantinápolyban találjuk. 1623-tól 1632-ig részint Kis-
Azsiában, részint a török fővárosban és a Balkán félszigeten tar-
tózkodott mint diárbekiri, tokati, dunai és anatóliai defterdár. 
1632-től 1635-ig székesfejérvári helytartó volt, azután pedig bosz-
niai, s végre temesvári defterdár. 1641 és 1642-ben mint 70 éves 
öreg Budán lakott s itt és ekkor írta történeti munkáját . Bizonyára 
magyar földön halt meg s valószínűleg Budán, vagy pécsi birtokán 
van eltemetve. 

II. 

Esztergom visszavétele a keresztény seregek hadmüködésó-
nek az egész 15 éves háború tartama alatt egyik legszebb, de az 
1595. évben csaknem egyetlen eredménye volt. Hogy ez eseményt 
igazi érteke szerint méltányolhassuk, okvetetlenül meg kell emlé-
keznünk az előző két évben történt hadműködésekről s visszapil-
lantást kell vetnünk a 15 éves háború előtti időkre és viszonyokra 
is. Mivel pedig a török történetírás nem csak annyiban értékes 
reánk nézve, a mennyiben új adatokkal gazdagítja történeti isme-
reteinket, hanem még inkább azért, hogy már természeténél fogva 
más szempontból ítéli meg a dolgokat, más fölfogása van a viszo-
nyokról : ennél fogva a tárgyalandó eseménynek már előzmenyeit 
is a török historikus fölfogása szerint adom; mert hiszen a mi 
egykorú íróink fölfogása úgyis ismeretes, vagy legalább könnyeb-
ben megismerhető. 

I. Szulejmannak 1566. évi hadjárata és halála után, 1567 óta 
egészen 1593-ig, vagyis egy negyed századnál tovább béke volt 
Magyar- és Törökország között, természetesen az akkori, vagy he-
lyesebben török fölfogás szerint. A török ugyanis csak azt tartotta 
háborúnak, ha a birodalom székhelyerői nagyobb hadsereg tört be 



az országba a szultán, vagy a nagyvezír, vagy egy kinevezett szer-
dár vezérlete a la t t ; míg a magyarországi, vagy szomszéd tarto-
mányokbeli bégek és beglerbégek beütései, rablásai stb. nagyon 
szépen megfértek a «béke» tág körű és elasticus fogalmában. Csak 
ilyen fölfogás mellett történhetett, hogy ámbár a békét az 1568. éven 
kezdve nyolcz-nyolcz évi időtartamra négyszer megújították : mégis 
e negyed század csaknem mindegyik évében majd az egyik, majd 
a másik török bég támadta meg az egyik, vagy másik magyar 
várat, vagy dúlta föl az ország különböző vidékeit, a melyet aztán 
vagy ugyanazon vagy a következő évben hasonlóval fizettek vissza 
a magyar várkapitányok. 

Ilyen «békés» idők voltak 1593-ig, de ekkor hirtelen fordulat 
állott be a dolgokban. Pecsevi szerint Dervis Haszán boszniai beg-
lerbégnek beütései Horvátországba 1591, 1592 és 1593-ban, épen 
csak olyan «békés» vállalatok voltak még, mint az előző években 
történt s Szulejman halála után kezdődött rabló kalandok. A pasa 
ugyanis, mint Pecsevi mondja, nagyon mozgékony, nyugtalan ter-
mészetű ember volt s mint ilyen nem tudott tétlenül maradni. 
Hadi vállalatait Stambulban, hol nagyon kedvelt vala, helyesel-
ték, épen úgy, mint a többi bégek hasonló kalandjait. 1593-bsLii 
azonban véletlenül megtörtént a sziszeki vereség s ez megváltoz-
tatta az eddigi «békés» viszonyokat, beállott vele a háború szük-
ségessége. 

A mi történetírásunk szerint már az 1590. vagy 1591. évben 
bekövetkezett a fordulat az addig fennállott viszonyokban. A béke 
ugyanis 1591 végén volt lejárandó, Rudolf tehát 1590-ben megküldte 
az ú. n. honoráriumot, a velej áró ajándékokkal együtt s meghosszab-
bíttatta a békét újabb 8 évre. Azonban a harczvágyó Szinán pasa 
nagyvezír, mindjárt a persákkal történt békekötés után, háborúra 
ösztönözte a szultánt s 1591-ben Haszán pasát beküldte Horvát-
országba. 1591-ben Krekvitz megy a portára követűi s nem láto-
gatja és nem ajándékozza meg az időközben megbukott Szinánt, a 
miért ez még dühösebbé lesz s mikor rövid idő múlva újra kine-
veztetik nagyvezírré, 1592 és 1593-ban már másod- és harmad-
ízben utasítja a boszniai pasát Horvátország dúlására. A sziszeki 
vereség után végre a szultán is hajlandó lesz hadjáratot indítani a 
«sászár ellen. 



Mint látjuk, abban mind a két rendbeli források megegyez-
nek, bogy a Szulejmán óta első hadjáratnak, illetőleg a 15 éves 
háborúnak legközelebbi indító oka a sziszeki vereség volt. E vere-
ség Pecsevi szerint abban állott, hogy elesett maga Dervis Haszán 
pasa, továbbá a herczegovinai bég, a ki Ahmed pasa régebbi nagy-
vezírnek és Rusztem pasa nagyvezír leányának fia s mint ilyen, a 
szultán első unokanővérének gyermeke volt; s végre ott veszett 
több bég és számtalan közember.1) E vereség után Szinán pasa 
nagyvezír azonnal ösztönözni kezdte a szultánt hadjárat indítására, 
azzal is argumentálván, hogy a gyaurok azért nyújtották ki ily 
merészen bitorló kezeiket a moszlim területre, mert a nagy Szu-
lejmán ideje óta nem kaptak arczúl ütést (Pecsevi II . 132). Más-
részt a szultánnők s főherczegnők — a harcztéren maradt fiát 
sirató anya könnyeitől indí t ta tva— többször kérték a szultánt, hogy 
a történteket ne hagyja megboszulatlanúl. 

E kétfelől jövő ösztönzésnek engedett a szultán s tárgyaltatta 
a hadjárat dolgát az államtanácscsal. A mit Pecsevi az ülésen tör-
téntekről — a tanácskozás egyik tagjának elbeszélése után — 
m o n d : az azt mutat ja , hogy a háború korántsem volt a közvéle-
mény óhajtása, mint a mi történetíróink hiszik, hanem csak Szinán 
és a szultánnők vágya; mert az állam nagyjai mind ellenezték, a 
mint a török historikus következő helyéből kitűnik (II. 132): 

«Bármennyit beszélt Szinán pasa arról, hogy a gyaurokon 
bosszút kell á l lani : Ferhácl pasa 2 ) mindig ellene mondott, a had-
járat fáradalmaira hivatkozván. Bosztánzáde efendi, a sejkh-ül-
iszlám, ezt mondta : 

— Az iszlám serege a persa hadjáratban oly sok fáradalmat 
állván ki, egészen kimerült. En nem helyeslem, hogy mikor még 
ki sem pihenhette magát, ú j ra háborút kezdjünk s hogy mikor e 

x) Istvánfy szerint Sziszeknél a törökök közül 12,000 embernél több 
veszett el s köztük Mehemed, herczegovinai bég, a szultán nővérének fia. 
Hammer, Khevenhüller után, 18,000-re teszi az elesettek számát s ugyan-
csak ő szerinte a szultánnak két rokona maradt a csatatéren, az egyik: 
Musztafa kliszai bég, Ahmed pasának és Eusztem meg Mihrmach (Szulej-
mán leánya) leányának fia ; a másik : Mohammed, Mihrmah másik unokája. 

2) Az akkori második vezír, Szinán vetélytársa. 



bajt könnyű szerrel is el lehet hárítani, a dolognak nehezebb olda-
lát válaszszuk. 

Azután a khodsa efendix) szólt: 
— Fenséges pasa! Én a magas porta hadjáratainak és hódí-

tásainak történetét valószínűleg ezzel fogom befejezni: «Padisahnk-
nak egyik alacsony szolgája2) a persa sahnak sok tartományát 
elfoglalta s végre úgy köttetett béke, hogy az a fiát kezesül adta. 
A bécsi királytól megérkezett két évi adó, a budai Ferhád pasa sür-
getése következtében.» Még pedig szájunk íze szerint fejezem be 
történetemet, ha azt mondhatom, hogy a hitetlenektől megérkezett 
két évi adó. Csak aztán úgy cselekedjél, hogy e bevégzett dolgon 
újból rés ne támadjon. 

Szinán pasa erre így válaszolt: 
— Nem, efendi, nem úgy írod, hanem — remélem — így 

fogod megírni : «Padisahnknak egyik alacsony szolgája, miután 
annyi hódítást vitt véghez Persiában, magával hozta a sah fiát. Egy 
másik szolgája 3) pedig a bécsi király ellen menvén, miután országát 
földúlta s elpusztította, a királyt bilincsbe verve a padisahhoz 
küldte.» így fogod megírni, ha Isten engedi. 

A khodsa viszont ezt mondta : 
— Egyáltalában nem úgy, fenséges pasa ! Fölötte csalódtál e 

szavaid kimondásával; én nagyon félek szavaid következmenyétől. 
Erre aztán szétoszlott a gyűlés.» 
Végre is Szinán és a nők győznek: a szultán elhatározza a 

háborút, Szinán pasát kinevezi szerdárrá, a ki még 1593 őszén be-
jön Magyarországba mintegy 150,000 emberből álló hadsereggel, 
így kezdődik meg 1566 óta az első «háború», mely aztán 1606-ban 
er véget, a zsitvatoroki békekötéssel. 

Az 1593. évi hadmtíködés, mint tudjuk, röviden ebből állott. 
Szinán elfoglalta Veszprémet és Palotát, vagy helyesebben átvette 

*) A szultán nevelője, a nagy lrírű Szeád-ed-din (szül. 1536. megh. 
1599-ben), kinek a török birodalom kezdetétől 1520-ig terjedő történeti 
műve igen becses kútfő hazánk történetéhez. 

2) T. i. a gyűlésen jelen levő Ferhád pasa. 
3) T. i. maga Szinán, ki. oly sokat ígért magának a megindítandó 

hadjáratban. 



hűtlen védőitől s azután visszavonúlt Belgrádba. — A keresztyén 
hadak két helyen működtek. A gróf Hardeck fővezérlete alatt levő, 
mintegy 40,000 emberből álló sereg Sz.-Fejérvárt vívta s tökélete-
sen megverte a fölmentésére siető budai pasának 20, mások szerint 
25 ezer főnyi seregét Pákozd mellett. A Teuffenbach kassai fő-
kapitánynyal levő felvidéki had pedig elfoglalta a Bima melletti 
Szabadkát, továbbá Füleket és Szécsényt s birtokába vette a meg-
rémült török őrségektől üresen hagyott várakat: Kékkőt, Hajnács-
kőt, Bujákot, Somoskőt, Hollókőt, Drégelyt és Palánkot. — Tehát 
a török é3 keresztyén hadsereg nem mérkőzött meg egymással. Úgy 
amaz, mint emez csak egyes várak csekélyebb számú őrsége ellen 
küzdött s csak Pákozdnál álltak szemben egymással jelentékenyebb 
erők. A siker a mi részünkön volt, a török könnyű szerrel jutott 
ama két várhoz. 

Az 1594. évben mind a két részen nagyobb erők működnek, 
de most határozottan a török részén van a győzelem. A keresztyén 
sereg eleinte három helyen működik. A dunáninneni had, Mátyás 
főherczeg vezérlete alatt, visszaveszi Nógrádot. Teuffenbach fel-
vidéki hada Hatvant vívja s a segélyére jött budai pasát megveri. 
A dunántúli had, Miksa főherczeggel, elfoglalja Berzenczét, Csur-
gót, Babócsát, Petriniát és Sziszeket. Ezután Mátyás főherczeg 
50,000 főből álló sereggel Esztergomot veszi ostrom alá. de csak a 
várost és a Szent-Tamáshegyet tudja elfoglalni. Ámbár újabban 
mintegy 20,000 ember érkezik táborába, Szinán közeledése miatt 
mégis visszavonúl Komárom felé. — Szinán 200,000 emberrel jön 
s először elfoglalja Tatát és Szent-Mártont. Azután Győrt fogja 
ostrom alá, a keresztyén sereget elűzi s elfoglalja a várat. Majd 
Komáromot vívja, de sikertelenül, mialatt egy másik serege Pápát 
foglalja el. — Ez évben is leginkább csak egyes várak csekély őrsége 
állt szemben úgy a török, mint a keresztyén hadakkal; a két had-
sereg mérkőzése csak egyszer történt, Győr alatt, s nemcsak itt 
szenvednek vereséget a miéink, hanem azon kívül, hogy Eszter-
gomot nem bírják fölmenteni — noha jelentékeny számmal, 
70,000-en vannak — még Győrt is elvesztik. 

Szinán pasa — a ki Pecsevi szavaival szólva gőgös, kérkedő, 
a dicsekvésben áradozó, szinte lármás volt — bizonyára nagyon 
meg volt elégedve magával s különösen 1594-ki diadalaival s mint 



méltán megérdemlett jutalmat fogadta a szultán dicsérő iratát és 
ajándékait. 

Azonban a török historikus igazságos a dolgok megítélésé-
ben — még pedig nem csak a maguk szempontjából, hanem, leg-
alább egy dologra nézve, általános emberi szempontból is — a 
mikor szaván fogja a fenhéjázó nagyvezírt s szigorúan bírálja az 
1593. és 94-ki vezérletet és elítéli hibáit. Ez a több tekintetben 
érdekes bírálat így hangzik : 

«Az óriási hadsereg nagy része haszontalanúl töltötte az időt. 
Ilyen óriási seregnek nem engedték meg a rabló portyázásokat sem 
közeli, sem távoli helyekre. A tatár khán és a többi országnagyok, 
valahányszor engedélyt kértek portyázásra, ezt felelték: «ha egy 
tartományt eltiprunk, mi haszna lesz annak, hogy azután elfoglal-
j u k ? Egy elpusztított országból mi haszna van a kincstárnak ?» 
Pedig a keresztyén had veresége után nem találtak volna semmi 
ellenállásra s nem csak Bécsig, hanem Prágáig elpusztíthattak 
volna mindent.1) — E g y másik gyalázatos és vétkes hiba volt, hogy 
a Szulejman szultán által meghódított budai vilájetet engedték 
elpusztítani, a pórnépet rabszolgaságba hurczoltatni és a falvakat 
fölégettetni, azon meggyőződésben, hogy csak egy ország romjain 
lehet egy másikat fölépíteni. Ha ezt a tartományt megkímélik, 
lakosai soha sem szélednek vala el ; mert a hitetlenek nem költöz-
tették volna el őket; akkor aztán a hadseregnek mindig zsákmányt 
szolgáltattak volna, úgy hogy az soha szükséget nem szenved. 
A további baj aztán az, hogy a mennyi erőteljes ember volt e pórnép 
között, azok mind hajdúkká lettek. Innen van, hogy egyik palánkból 
a másikba csak akkor lehet menni, ha öt—hatszáz ember van 
együtt; hogy a mennyi vár és város van, azt mind feldúlták; hogy 
Budától egészen Belgrádig már minden várost és várat ostrom alá 
fogtak; s hogy immár egyik helyről a másikra senki sem mer 
menni. Mi is Pécsett, szegény házunkban, mihelyt az este beállt, 
felkötöttük a kardot, kezünkbe vettük a puskát és úgy feküdtünk 
le. Egyszóval: az e tartományt ért szerencsétlenség egyedül abból 

1) Szinán pasa — mint föntebb láttuk — a hadjárat elhatározása 
előtt tartott államtanácsban ugyanis azzal kérkedett, hogy a bécsi királyt, 
miután előbb országát elpusztította, bilincsekben hozza a szultánhoz. 



keletkezett, hogy a pórnépet nem kímélték.1) — Harmadik hibája 
Szinánnak, hogy kíméletlen bánásmódjával lázadásra ingerelte az 
oláh és moldvai vajdákat. — Több más káros intézkedését pedig 
akkor még nem ismerték fel, azok csak később derültek ki. Ha 
mindnyáját felsorolnánk, igen hosszadalmasak lennénk. Az is bizo-
nyos, hogy a hadjáratok hosszúra nyúlása káros eljárásának követ-
kezménye. S mind ennek oka, hogy a pórnépet nem vette párt-
fogásába és hogy a hitetlenek mindenképen győzedelmeskedtek. 
Habár a vége béke lett is, az sem úgy köttetett meg, hogy a mü-
zülmánok becsületére vált volna.» (II. 157—158.) 

A mily kedvezők voltak a viszonyok 1595-ben a német kor-
mányra nézve, épen oly rosszúl állott a dolga a töröknek. Mint 
tudjuk, Erdély, Moldva- és Oláhország — szövetségbe lépvén 
Rudolffal — feltámadt a török ellen, a miért ez minden erejét ide 
fordította, míg Magyarországon csak a benn levő csekély számú 
hada működhetett. Azonban e kedvező viszonyok mellett sem tör-
tént egyéb, mint az, hogy a német kormány visszautasította a török 
békeajánlatát és a keresztyén sereg elfoglalta Esztergomot és Vise-
grádot. Pedig Magyarország területén csak 15, vagy 20 ezer török 
állt szemben a 70 ezernyi keresztyén haddal és Oláhországban 
csúfos vereséget szenvedett a gőgös Szinán ! A német kormány nem 
bírta felfogni az erdélyi fejedelem és a két va jda vele történt szö-
vetkezésének, meg a Neszter melléki kozákok ajánlatának fontos-
ságát ós nem értette meg, hogy a török kormány azért tett béke-
ajánlatot, mert belátta, hogy ő ellene ezen elemekből milyen félel-
mes ellenséget lehetne támasztani! Valóban az 1595. év története 
is igazat ad a nagy Szulejmánnak, a ki a magyar nemzeti had-
sereget és önálló magyar k :rályság keletkezését veszélyesebbnek 
tartotta, mint az idegen segélyhadakat és a német kormány intéz-
kedéseit !2) 

Azt mondottuk föntebb, hogy Esztergom visszavétele az 

*) Igen figyelemre méltó szavak ezek Pecsevinél. íme, maga a török 
történetírás is elismeri, hogy a magyar szabad hajdúk társadalmi osztályá-
nak keletkezése a török uralom és pusztítás következménye volt. 

2) Lásd erre vonatkozólag «Szigetvár elfoglalása 1566-ban» cz. dolgo-
zatomat, Hadt. Közi. 1891. évf. 64—66. lap. 



•egész 15 éves háborúnak egyik legszebb eredménye volt, de ennek 
valódi értéke az előző két évhez mérve ál lapí tható meg igazságo-
san. íme összehasonlítottuk a három év eseményeit és viszonyait 
s azt a következtetést vonhat juk le belőle, hogy az 1595-ki ered-
mény nem annyira a német kormány, hadi tanács és hadsereg 
érdeme, mint inkább annak a következménye volt, hogy most a 
török ereje másfelé volt elfoglalva és itt csak néhány pasának benn 
levő csekély számú serege működhetett , — ez is olyan ember 
vezérlete alatt, a ki — mint Pecsevi mondja — «ha ellenséget 
lá tot t : émelygést érzett s lábai reszkettek». 

Kövessük ismét a török historikust. 
Az 1593—94. évi hadjára t bírálatában Pecsevi — mint fön-

tebb láttuk — Szinán pasa hibái közt említi azt, hogy kíméletlen 
bánásmódjával lázadásra ingerelte a moldvai és oláh vajdákat. 
Ezzel a török historikus is azt mondja , hogy az 1595. évi magyar-
országi veszteségük csak azért történhetet t meg, mert a hadsereg 
másfelé, t. i. e lázadókkal volt elfoglalva. 

E lázadásnak Pecsevi szerint két indító oka volt, melyeket 
így ad elő. 

Mikor 1593-ban határozat tá lön a háború, a császár az összes 
keresztyén fejedelmektől segélyt kért, a kiket a pápa fenyegetéssel 
ösztönzött a szövetkezésre. Tehát úgy Erdély, mint Moldva- és 
Oláhország kész volt a fölkelésre, csakhogy ez 1593-ban és 1594 
első felében még nem történt meg nyilvánosan. Nyilvánulása 
Szinán pasa hibája, a kinek 1594-ki kíméletlensége után azonnal 
föllázadt Mihály vajda. 

Az oláh vajda ugyanis, kötelessége értelmében, mintegy 300 
ágyúvonó lovat küldött az 1593-ki hadjáratra , de Szinán ennyivel 
nem elégedett meg, hanem Belgrádba érkeztekor kért még tőle 
lovakat és pénzt. A vajda e kérelme csak a következő évben telje-
sítette, épen mikor a török sereg Győrt ostromolta. Szinán e kése-
delem miatt olyan haragos volt, hogy az azonfelül küldött ajándé-
kokat nem fogadta el, a vajda embereit pedig ki akarta végeztetni, 
de fiának, Mohammed pasának kérésére megelégedett bebörtönözé-
sükkel, később pedig Belgrádból kíméletlen dorgálást és fenyegetést 
tartalmazó levéllel küldte vissza őket a vajdához. Mihály vajda 
pedig azonnal kitűzte a lázadás zászlaját (II. 152—153). 



Az oláhországi hadjára t — melyre eleinte Ferhád pasa nagy-
vezír küldetett el, de a melyet ennek megbuktatása után a vén 
Szinán vezetett — mint tudjuk, csúfos vereséggel végződött, úgy 
hogy ennek leírása u tán Pecsevi is így nyilatkozik: «Ez az 
egész olyan szégyen és gyalázat volt, a milyen az iszlám népén 
tudomás szerint még nem esett. Szinán pasa Ferhádnak ásott ver-
met és ő maga esett bele. Az isten megbüntet te érdeme szer in t ; 
mert az ő szerencsétlenséget a fia gyalázata követte, a kitől a 
hitetlenek elvették Esztergomot» (II. 173). 

Ha az eddig mondottak elégségesek és alkalmasak arra, hogy 
Esztergom visszavételének tényét valódi értéke szerint ítélhessük 
m e g : lássuk már most, mit mond erről az egykorú török tör té-
netírás. 

THURY JÓZSEF. 




