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„DE VALAMÍG EZ VILÁG FENNÁLL, 
MINDENNEK SZÉP KORONÁJA FENNÁLL" 

A vezekényi csata és Esterházy László halála1 

„Azomban huszonötödik Augusti, hogy szinte vissza akarna bátyám uram térni 
Sentére,2 ihol jön az hír, hogy az pogányság Gémesallyát3 rabolja. Kire nézve ujóbban 
kimenvén, huszonhatodik Augusti Vezekény4 nevö falunál eleiben álla Forgách uram5 az 
hadakkal, az gyalogság körül szekérből való sáncot csináltatván, maga is beállott oda 
gróf Pálffy Miklós urammal s Serényi Pál vicegenerális urammal6 együtt, bátyám uramat 
penig jobb kéz felől szélről állatta. Meglátván azért az ellenség az mieinket, azonnét két
felé választotta népit s mivel az mieink igen idején kezdtek tarackkal lőni, egyszersmind 
az két szárnyának ment, nagyobb része penig bátyám uram seregére, majd kétezerig való 
török; kikkel jól öszvelövöldözködvén s alkalmas török is hullván le, végre az kevés ma
gyarság megtolyattatott, azhol bátyám uram azon Zöldfikár névő lovon ülvén, kit nékem 
ígért vala, együtt menvén Esterhás János urammal7 s Marci névő inasával s vagy húsz 
lovassal, egy sáros pataknak szoríttatott, azhol az ló megesvén vélle, gyalog sokáig har
colt s két törököt is vágott le. Végtére az sok sebektől ellankadván, életét dicsőségessen 
letette azon körülötte lévő szolgáival együtt, estve hat s hét óra közben, kit Isten nyu-
gosszon az örök életben. 

E munka rövidített változata előadásként elhangzott a 2004. március 31-én, a MTA Irodalomtudományi 
Intézetének Reneszánsz Kutatócsoportja által szervezett tudományos fórumon. Az előadás után számos kolléga 
hozzászólásával értékes segítséget nyújtott további munkámhoz. Nekik ezúton mondok köszönetet: Dukkon 
Ágnes, Galavics Géza, Jankovics József, Kecskeméti Gábor, Kőszeghy Péter, Nagy László, Pálffy Géza, Szabó 
Péter és Szentmártoni Szabó Géza. 

2 
Az Esterházy család egyik fontos birtokközpontja a Vág partján, Nyitra vármegyében. Fényes Elek (ki

ad.): Magyarország geographiai szótára. Pesten, 1851. (Reprint) II. 23-24. o. 
Gémesallya, Gimes vára és környéke Nyitra vármegyében, Bars vármegye szélén. A vár a Forgách család 

ősi birtoka. Fényes, I. 48. o. 
Nagyvezekény: falu Bars megyében Maróthoz és Érsekújvához közel, ma Szlovákiához tartozik. Fényes, 

II. 299. o. 
Forgách Ádám gróf: főpohárnokmester, 1644-1663 között „dunáninneni" kerületi és érsekújvári végvi

déki főkapitány. 1663 után tárnokmester, majd országbíró 1681-ben bekövetkezett haláláig. Faüenbüchl Zol
tán: Magyarország főméltóságai. Budapest, 1988. 126. o.; Pálffy Géza: Kerületi és végvidéki főkapitányok és 
főkapitány-helyettesek Magyarországon a 16-17. században. Történelmi Szemle, 1997. 2. sz. 271. o. 

Pálffy Miklós: gr. Pálffy István és Pucheim Éva Zsuzsanna fia. 1653-tól Pozsony megye örökös főispán
ja, koronaőr, magyar királyi tanácsos. Serényi Pál: Forgách Ádám dunáninneni főkapitány helyettese. Ester
házy Pál: Mars Hungaricus. (S. a. r., a szöv. kiad. Iványi Emma. Bev. és szerk. Hausner Gábor.) Budapest, 
1989. (Zrínyi-Könyvtár III.) 515. o. 94. jegyzet. 

Esterházy János Esterházy Miklós nádor öccsének, Dánielnek fia, a csatában elesett Tamás és Gáspár 
testvére. 1655-1691 között győri magyar vicegenerális volt. Pálffy, 278. o. 
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Másnapra kelve,8 fölkeresvén az testeket, találák szegény bátyám uramot, Esterhási 
Ferenc, Tamás, Gáspár uraimékkal9 együtt, kik minyájan vitézül vészének el Istenekért, s 
hazájokért. Az szegény bátyám uram szolgái közül negyvenötön vesztenek az harche
lyen s sokan sebesedtek. 

Az testeket penig mind megfosztva találták, csupán csak szegény bátyám uram testén 
az imeg, lábravaló és nadrág maradván meg. Volt penig huszonöt seb rajta, ki lövés, ki 
szúrás, ki vágás." - írta a harcról Esterházy Pál ifjúkori visszaemlékezésében.10 

Az Esterházy családból négy ifjú áldozatot - köztük a család fejét, a nagyreményű 
nádorfit - követelő csata tényét és lefolyását sok korabeli levél, illetőleg feljegyzés örö
kítette meg; közülük az egyik legpontosabbnak számított - legalábbis eddig - a fentebb 
idézett Pál által leírt visszaemlékezés.11 Azonban ma se vagyunk még tisztában sem az 
összes körülménnyel, sem a résztvevők és az elesettek pontos létszámával, sőt a csata ér
tékelése sem egyértelmű. Jelen írásnak nem célja a vezekényi csata teljes körű feltárása, 
de új, eddig ismeretlen levéltári dokumentumok előkerülésével, illetve az eddig ismertek 
összevetésével mégis mód nyílik egy pontosabb kép megrajzolására. Erre azért is szük
ség van, mert a közelmúltban Berényi László tollából megjelent egy új, nem elfogulatlan 
értékelés az ütközetről, amelyben a szerző két csatáról beszél; a négy Esterházy által 
Taszár mellett vívott ütközetet vesztesnek, a Forgách által vezetett vezekényit győztes
nek teszi meg. Egyébként Berényi Esterházy Pál feljegyzéseit „zavaros"-nak és „szűk
szavúdnak nevezi.12 Továbbá a Batthyány család levéltárából előkerült egy különös 
hangvételű, a maga nemében páratlan magyar nyelvű török levél - ez az alábbiakban 
publikálásra kerül -, amely az ellenfél oldaláról mutatja be az összecsapás hőseit, vala
mint érdekes szempontokat világít meg a korabeli török-magyar viszonyokról. 

Az összecsapás oka az egykorú leírások, Esterházy Pálnak a királyhoz írt felterjeszté
se - amelyben László tisztségeit kérte magának - s főként Pál ifjúkori visszaemlékezései 
szerint az volt, hogy a törökök - az 1627. és 1642. évi szőnyi békék ellenére - Nyitra 
vármegyében, Gimes vára felett több falut felgyújtottak. Sok keresztény foglyot ejtettek, 
kezüket-lábukat összekötve elhurcolták. Esterházy László az udvari katonaságával, 
Forgách Ádám hívására a főkapitányhoz csatlakozott, s megpróbálta a szerencsétlen fog
lyokat kiszabadítani.13 „[...] tizenhetedik Augusti. S hogy ott volnánk [Semptén], ihol 

1652. augusztus 27. 
Esterházy Ferenc: Esterházy Miklós nádor öccsének, báró Esterházy Pálnak fia, gyarmati kapitány. Es

terházy Tamás lévai kapitány és Gáspár aranysarkantyús vitéz, Dániel fiai. Az Esterházy család és oldalágainak 
leírása. (Összeáll. Esterházy János.) Budapest, 1901. 175-190. o. 

A vezekényi csata eddig ismert, legpontosabb leírását az elesett Esterházy László öccsének, az örökébe 
lépő Pálnak ifjúkori visszaemlékezésében találjuk. A részletet hányi Emma közléséből vettem át. Esterházy: 
Mars Hungaricus, 317-318. o. 

Berényi László „A vezekényi csata" című cikkében Esterházy Pál feljegyzéseit - mind a csatára vonat
kozót, mind egyéb esemény pontos adatolását - nemcsak zavarosnak és szűkszavúnak nevezi, hanem kétségbe 
is vonja annak használhatóságát. Berényi László: A vezekényi csata. Turul, 2001/1-2. sz. 21. o. Való igaz, 
hogy Esterházy Pál visszaemlékezésében akad több pontatlanság is, de az alábbiakban bemutatott új források a 
csatára vonatkozó leírása hitelességét igazolják. 

Berényi, 21-31. o. 
13 

Magyar Országos Levéltár (MOL), Magyar Kancelláriai Levéltár, A 32 Litterae privatorum No 1009. 
Esterházy Pál felterjesztése az uralkodóhoz. Fraknó, 1652. szeptember 5. Idézi: Iványi Emma in: Esterházy: 
Mars Hungaricus, 515. o. 96. jegyzet. 
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jőve Forgách Ádám újvári generális uram levele, kiben kérte bátyám uramot, hogy men
ne Újvárba,14 mivel Mustafa bék,15 kit Rabló beknek is hittak, Gémestáját akarja elrabol
ni; kinek kévánna eleiben menni jó készülettel. Kéri vala bátyám uramot is, hogy ne 
szánná fáradságát oda. Kire csakhamar reá álla, mindjárt aznap készülvén Újvár felé 
menni."16 így László gróf augusztus 17-én nekikészülődvén, másnap, 18-án elindult 
Semptéről. Biztosak vagyunk abban, hogy Pál eme leírása helyénvaló, mivel ugyanekkor 
Forgách Ádám nem csak Esterházy Lászlónak, hanem - többek között - a dunántúli fő
kapitánynak, Batthyány Ádámnak is írt levelet, amely pontosan bizonyítja a fentebbi fel
jegyzés szavahihetőségét: „[...] kezéhez jutott azon levelem Kegyelmednek, melyben 
megírtam volt Kegyelmednek, hogy Leva,17 Palánk18 és Baka19 alatt ez ígyszersmind volt 
az török; ahonnan feles népet és ötszáz marhát vitt el, azon kívöl, 10. huius mensis, hét
száz ló alja török csapott volt Szeczeni20 alá, de úgy adta Isten, hogy az hollókői lövést21 

meghallották, s az népség mégis idején betakarodott az városban, hanem Kohari uram
nak22 vitték hatvan holdult jobbágyát el, a' kit nem kétlék, hogy sarc nélkül kibocsássák 
az ebek. A' mi kevesen lehettek az szécséniek, utánnok kimenvén, emberöl megellen
keztek vélek, s kár nélkül vissza is jüttek. Azonban én Palffi Miklós23 és Esterhasi László 
uraimékot várom hozzám. Ha azért Isten mi jó szerencsével megáld bennünköt, Ke
gyelmednek is értésére adnom el nem mulatom, kérem is azon nagy szeretettel Kegyel
medet, ha mi hírei lesznek, engemet is tudóséjtani felőle ne nehezteljen, s én is a' jó 
correspondentiát kötelességem szerint el nem múlatom."24 Az érsekújvári főkapitány le
veléből egyértelműen kitűnik egyrészt az, hogy László grófot - miként Pál is leírta -
maga a főkapitány hívta, másrészt egymás után vagy közel egy időben több ellenséges 
hadmozdulat is lezajlott; az esztergomiak egyfelől Léva, Palánk és Bakabánya környé
kén pusztítottak, vittek el foglyokat és ötszáz marhát, másrészt egy hétszáz fős csapat 
Szécsény környékét akarta megrabolni, melyet azonban a hollókői őrség ébersége meg
akadályozott, azonban így is elvitték a várkapitány hatvan, a töröknek már korábban 
meghódolt, adófizető jobbágyát. A törököknek Léva alá történő beütéséről értesülhetünk 

Újvár: Érsekújvár vára a Nyitra partján, Nyitra vármegyében. Fényes, I. 308. o. 
Musztafa esztergomi bég, a vezekényi csata török vezére. 
Esterházy. Mars Hungaricus, 317. o. 
Léva: vár Bars vármegyében. Fényes, I. 25. o. 

18 
Palánk, Drégely vára mellett: Drégelypalánk Hont vármegyében. Uo. II. 186. o. 

19 
Baka: Bakabánya szabad királyi bányaváros Hont vármegyében, kőfallal kerített, katonasággal ellátott 

erődített hely. Uo. I. 73. o. 
20 

Szécsény: vár Nógrád vármegyében. Uo. II. 74. o. 
21 

Hollókő: vár Nógrád vármegyében. Uo. I. 114. o. A várbeliek ágyúlövéssel vagy egyéb jellel szokták a 
környező lakosságnak tudtára adni az ellenség közeledését. 

22 
Koháry István 1647-től szécsényi, majd 1657-től füleki várkapitány. 1658-tól Hont vármegye főispánja. 

Esterházy: Mars Hungaricus, 515. o. 92. jegyzet. 
23 

Pálffy (IV.) Miklós gróf Pálffy II. István fia, a tizenöt éves háború legendás vezérének unokája. 1653-tól 
Pozsony megye örökös főispánja, főajtónállómester, koronaőr, főkamarás, magyar királyi tanácsos. 1679-ben 
hal meg. Vö. Nagy Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzékrendi táblákkal. Pest, 1862. P-R. k. 77. o.; 
Fallenbüchl Zoltán: Magyarország főméltóságai. Budapest, 1988. 135. o.; Iványi Emma jegyzete. Esterházy: 
Mars Hungaricus, 515. o. 94. jegyzet. 

MOL Batthyány család levéltára (a továbbiakban: Batthyány cs. lvt.) Misszilisek P 1314 No 14.499. 
(Filmtár, 4815. tekercs) Forgách Ádám levele Batthyány I. Ádámhoz, Újvár, 1652. augusztus 17. 
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Zichy István győri vicegenerálisnak25 Batthyányhoz írt leveléből is: „ezen a múlt héten26 

az törökök Leva alá ütöttek, és kimenvén az ki lovas otthon volt, az német fegyveresek
ben hármot vágtak le, és az mint írják, följebb bocsátván az rablóját, egy falut is rablot-
tak el Nitrán belől, elvittek közel száz lölköt és ötszáz marhát. Jó volna egyszer mine
künk is az ebeket megtréfálnunk! Úgy hiszem, Generális Uram is ő Nagysága nem lesz 
ellenttartó, csak takarodhassanak az szegény végbeliek."27 A szécsényi katonák, Koháry 
István várkapitány alattvalói - Forgách levele szerint - meg is ütköztek a törökökkel, s 
veszteség nélkül vissza is tértek. Ekkor indult el Újvárba Forgách hívására Esterházy 
László száz lovassal, s augusztus 20-án már együtt mentek Verebélyre, amely közel van 
Nagyvezekényhez,28 a 26-diki összeütközés színhelyéhez. Esterházy Pál leírása szerint a 
végbeliek összesereglésének hallatára azonban a török „visszatért", vagyis elvonult, 
„mivel az egész végbeliek együtt voltak s többi között Koháry uram is ugy mint szé
csényi kapitány."29 Itt játszódott le - amennyiben igaz - a következő megható történet, 
amely már mintegy baljóslatúan előrevetítette a bekövetkező tragédiát: „[...] Koháry Ist
ván uram [...]. Ki látván nagy szép uri öltözetit bátyám uramnak, kék aranyos páncér-
ümegben lévén megint bátyám uram, levetvén maga kuracérját30 akará reáadni, mond
ván: én látom mind bátor szivét, mind uri természetét nagyságodnak, de nem jovallom, 
hogy kuracél nélkül légyen nagyságod, mert az golyóbis és fegyver nem nézi sem az 
méltóságot, sem az személt; jobb is inkább énnékem elvesznem, mint nagyságodnak, 
mert nagyságodra sok szem néz, én penig szegény legény vagyok, kárabb is az nagysá
god veszedelme ennek az hadnak részénél."31 László gróf azonban nem fogadta el a fel
ajánlott páncélt, mondván: „Istenben inkább, mint fegyverében vetette reménségét, s ha 
Istennek ugy tetszik, hogy meghaljon, nem másért, hanem Istenért, uráért, hazájáért hal 
meg, és így örömmel teszi le életét, elhivén, hogy az másvilágon is igaz kereszténsége 
megj utalmaztatik."32 

De mivel a törökök visszatértek vagy legalábbis úgy látszott, hogy visszatérnek állo
máshelyükre, Forgách is elbocsátotta a fülekieket és a szécsényieket; úgy nézett ki, hogy 
az újabb összecsapás elmarad. Esterházy gróf is készült hazatérni Semptére, mígnem 25-
én újabb hír érkezett: „az pogányság Gémesallyát rabolja."33 Mivel Gimes vára a 
Forgáchok ősi birtoka volt, az érsekújvári főkapitánynak többszörösen is érdekében állt, 

Zichy István (1616-1693) 1646 és 1655 között győri magyar főkapitány-helyettes volt. Batthyányhoz írt 
levelei alapján a dunántúli főkapitány egyik bizalmi emberének számított. A Zichy család levéltára. Repertóri
um. (Összeáll. Bakács István.) Budapest, 1963. 140. o.; Pálffy, 278. o. 

Mivel a levél dátuma 1652. augusztus 4. , és abban az évben ez a nap vasárnapra esett, a kérdéses török 
dúlásnak július 28. és augusztus 3. között kellett megtörténnie. In: Oklevéltani naptár. (Szerk. Szentpéteri Im
re.) Budapest, 1912. (Reprint) 77. o. 

Zichy tehát nem azt írja, hogy az akciót Forgách találta ki, csupán annyit jegyez meg, hogy a főkapitány 
nem fog ellent tartani. MOL Batthyány cs. lvt. Misszilisek P 1314 No 53.140. Zichy István levele Batthyány I. 
Ádámhoz. Győr, 1652. augusztus 4. 

Verebély, Nagyvezekény: községek Bars vármegyében, Nyitra megye szélén. Fényes, II. 292., 299. o. 
29 

Esterházy. Mars Hungaricus, 317. o. 
30 

Kuracér: páncél, olajjal bekent, jellegzetes fekete színű acéllemezes mellvért. 
31 

Esterházy. Mars Hungaricus, 317. o. 
32 Uo. 
33 Uo. 318. o. 
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hogy az ellenséget megállítsa. Berényi László azt írja, hogy ez a tervezett visszacsapás a 
Haditanács által engedélyezett volt,34 de erre a fentebbi levelek egyike sem utal, noha 
Forgách főkapitány bizonyára említette volna ezt a tényt kollégájának, Batthyány dunán
túli főkapitánynak. 

A szécsényiek Koháry István főkapitányukkal és a fülekiek már hazaindultak, így ők 
nem vehettek részt a csatában.35 Esterházy Pál írásában helyesen emlékezett erre a tényre 
is, hiszen Batthyány Ádám 1654 januárjában Koháry Istvánnak címzett, igen személyes 
hangú levelében - feltehetőleg éppen Musztafa bégnek alább részletezendő megjegyzé
sére reflektálva - a következőket vetette papírra, nyilvánvalóan László gróf halálával 
kapcsolatban: „[...] énnékem oly ítéletem vagyon, hogy ha Kegyelmed ott lehetett volna, 
talán nekem se lett volna annyi szomorúságom rajta, mint aki volt."36 

Forgách Ádámnál maradtak viszont az urak: Pálffy Miklós és Esterházy László pápai 
főkapitány, Esterházy Ferenc gyarmati főkapitány, Esterházy Tamás lévai vicekapitány, 
Esterházy Gáspár, továbbá Serényi Pál,37 aki ekkor valószínűleg a füleki kapitányságot is 
viselte, de egyúttal Forgách vicegenerálisa is volt, s ezért nem tért vissza a fülekiekkel. 
Szükség is volt a katonákra, hiszen sem Érsekújvárból, sem a környékbeli várakból nem 
lehetett kivonni a teljes katonaságot; még az is veszélyes lett volna, ha csak az őrség fe
lét viszik el egy-egy portyára vagy megtorló összecsapásra. Egy 1652. május 25-én ki
adott uralkodói rendelet szerint Érsekújvárban ekkor a katonaság létszáma a következő
képpen alakult:38 

600 fő német gyalog 
764 fő huszár 
150 fő hajdú 
31 fő tüzér 

(26 fő rendkívüli alkalmazott) 
Az érsekújvári katonaság összlétszáma: 1545 fő 

Vö. Berényi, 22. o. A cikk jegyzetapparátusában erre utaló pontos levéltári jelzet nem található. 
Koháry Istvánnak Batthyány Ádámhoz írott leveleit is átnéztem, hátha találok valami utalást az esemé

nyekre, hiszen a dunántúli főkapitány levelében utal is Musztafa bégre. MOL Batthyány cs. lvt, I. Ádám levél
fogalmazványai, P 1315/2/1654/435. pag. Sajnos éppen az 1650 és 1655 közötti levelek hiányoznak, noha a le
véltári számozás folyamatos. Mindössze egy levél maradt fenn 1652 márciusából, amelyet az 1658. év után 
soroltak be. MOL Batthyány cs. lvt. Misszilisek P 1314 No 26.909-26.950. 

MOL Batthyány cs. lvt. I. Ádám levélfogalmazványai P 1315/2. 1654/435. pag. Batthyány Ádám levél
fogalmazványa Koháry Istvánhoz. Rohonc, 1654. január 14. 

37 
Serényi Pál: Serényi Mihály füleki főkapitány fia, Bihar vármegye alispánja. Nagy /., S-SZ. k. 158. o. 

Említi még Szalárdi János is, aki krónikájában Pál fiának 1658. évi halálát írja le. Szalárdi János: Siralmas 
magyar krónikája. (S. a. r. Szakály Ferenc.) Budapest, 1980. 515. o. 

Serényi Pál 1645(?)-1656 között volt „dunáninneni" kerületi és bányavidéki végvidéki főkapitány
helyettes. Pálffy, 272. o. Mivel Serényi Pál részt vett a vezekényi ütközetben, reméltem, hogy Batthyány 
Ádámhoz írt leveleiben találok némi utalást az eseményekre. Ezeket át is néztem; egy vonatkozáson kívül 
azonban, amelyről az alábbiakban szó esik, nem találtam a csatával kapcsolatos említést. MOL Batthyány cs. 
lvt. Misszilisek P 1314 No 42.883-42.899. 

38 ' ' 
Haiczl Kálmán: Érsekújvár múltjából. Érsekújvár, 1932. 166. o. 
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Az újvári vár őrségének létszámát, miként más várakét is, éppen ekkor emelték fel. 
1652-ben az uralkodó, a rendek nem kevés sürgetésére, 1519 huszárral növelte a magyar 
katonaság létszámát: ebből Újvárba 250 fő, Verebélyre 50 fő, Lévára 100 fő, Palánkra 50 
fő, Gyarmatra 50 fő, Szécsénybe 50 fő és Fülekre 100 fő jutott.39 (A többi huszárt nyil
ván a dunántúli végekhez rendelték.) 

Tehát Forgách Ádám az újvári vár őrségének kevesebb mint a felét mozgósíthatta 
1652 augusztusában, s a vezekenyi síkon felállt keresztény seregnek másik részét a fő
kapitány által hívott segítségből, illetve a környékbeli várakból állították ki. 

Esterházy Pál az uralkodóhoz írt felterjesztésében a török sereget mintegy 4000 főnek 
mondja, melynek a kisebb magyar sereg nem tudott ellenállni.40 Forgách Ádám a herceg 
Piccolomini császári hadvezérhez küldött jelentésében seregéről pontos adatokat közöl: 
„[...] miután a szerzett híreket megkaptam, 600 magyar és német lovassal, 150 muské
tással és ugyanannyi hajdúval innen elindultam, hogy a szegény lelkeket [foglyokat] 
megmentsem és a földet megvédjem ezek ellenében [...]"41 Tehát Forgách a seregét 900 
főnek, míg az ellenségét 3000 főnek mondja. Közöttük volt Walther alezredes42 is 120 
emberével, akiről külön megjegyzi, hogy nagy hírükhöz méltón harcoltak. Forgachnak 
van egy másik jelentése is Piccolominihez az elfogott törökök vallomásáról és a 
vezekenyi csatánál elszenvedett veszteségekről.43 E szerint, a foglyok vallomása alapján, 
Musztafa bég - mivel ő sem vonhatta ki veszély nélkül az őrségnek még a felét sem a 
várból - a 3000 fős török sereget 15 különböző, nagyrészt a Buda védelmét szolgáló 
végvárakból, illetve helyőrségekből gyűjtötte össze: Pantele,44 Adón,45 Eresti,46 Agrian,47 

Weisßenburg,48 Hatmar,49 Vaz,50 Pest, Offen,51 Gran,52 Bargan,53 Erdt,54 Vall,55 Szam-
bek,56 Veresvar.57 

"Haiczl, 166.0. 
Esterházy: Mars Hungaricus, 515. o. 96. jegyzet. 
Forgách jelentését, továbbá a csatával kapcsolatos egyéb dokumentumokat összegyűjtötte és közölte: 

Schmeller-Kitt: Historisches Material zur Geschichte der Burg Forchtenstein 1212-1696. Wien, 1964. No 120. 
Orig.: Kriegsarchiv Wien, Alte Feldakten von 1610 bis 1686. 1652/8/22. Ezeket a dokumentumokat használta 
fel kitűnő cikkében Héjjné Détári Angéla: Augsburgi dísztál a vezekenyi csata emlékére. Drentwett müvek az 
Esterházy-kincstárban. Az Iparművészeti Múzeum és a Hopp Ferenc Keletázsiai Művészeti Múzeum Evkönyve 
XI. 1968. Budapest, 1969. 23-50. o. 

„Herr Oberl. Walther": feltehetőleg: Oberstleutnant Walther, máshol ezredesnek van írva. 
43 Schmeller-Kitt, No 123. 

Pentele palánk, Duna-Pentele, Fejér megye. Fényes, II. 217. o. Törökül: Penteli. Evlia Cselebi szerint 
mintegy 300 katona és várparancsnok van benne. (Evlia Cselebi erős túlzásokba esik a magyarországi várleírá
sok során, mindenesetre az általa hozott katonai létszámoknak nem a tényleges értékét, hanem inkább az egy
máshoz való arányát kell értékelnünk. Az általa leírt katonaság létszámát, véleményem szerint, valóságosan 
akkor kapjuk meg, ha kb. annak tizedét vesszük.) Evlia Cselebi török világutazó magyarországi utazásai 1660-
1664. (Ford. Karácson Imre. Az előszór írta és jegyzetekkel ellátta Fodor Pál.) Budapest, 1985. 242. o. 

Adony, Fejér megye. Fényes, I. 11-12. o. Bizonyára Adony mellett, a Csepel-szigettel szemben épített 
Dzsánkurtaránt értették ez alatt. Vö. Hegyi Klára: Török berendezkedés Magyarországon. Budapest, 1995. (Histó
ria Könyvtár Monográfiák) 82. o.; Evlia Cselebi szerint 500 fős várkatonasággal bír. Evlia Cselebi, 243-244. o. 

Valószínűleg Ercsi vagy Ercsény Fejér megyében, Tétény és Adony között. Fényes, I. 306. o. Ercsi 
palánkát (Erdsin palánka) - Evlia Cselebi szerint - egy Erdsin nevű zászlóalj-parancsnok alapította, s ottjárta-
kor 200 katona volt benne. Evlia Cselebi, 246. o. 

Eger, vilajetközpont, Heves megye. Fényes, I. 293. o. 
48 

Székesfehérvár, Fejér megye. Fényes, I/II. 8-9. o. Fontos szandzsákszékhely. 
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Simon Reniger császári követ Ahmet nagyvezírhez címzett jelentésében - For-
gáchhoz hasonlóan - Musztafa bég 3000 emberét említi, míg Forgách gróf seregét a kö
vetkező módon részletezi: 600 magyar, 100 lovas, 100 muskétás, 150 hajdú, összesen 
950 fő.58 A császári követ az uralkodónak írt jelentésében szintén 3-4000 törököt említ.59 

Rozsnyai Dávid feljegyzéseiben 1050 keresztény harcosról tud - nyilván a fentebb emlí
tett Reniger-féle levél alapján - , Esterházy Dániel pedig 1000 fős magyar sereget említ.60 

Helytelen hallás utáni leírás, feltehetőleg: Hatvan, Heves megye. Fényes„\. 95. o. 
Vác, Pest-Pilis megye. Fényes, II. 247. o. Szandzsákszékhely, Evlia Cselebi, nem kis túlzással, Vác tel

jes katonaságát 10 000 főnek mondja. Evlia Cselebi, 434-435. o. 
Buda, a budai vilajetnek és az egész magyarországi török hódoltságnak a központja. 

52 
Esztergom, szandzsákszékhely, Esztergom megye. Fényes, I. 310. o. 

53 
Párkány, Esztergommal szemben, régi nevén Kokat, Esztergom megye. Fényes, II. 199. o. Törökül: 

Dzsigerdelen. Evlia Cselebi 1663-ban 250 katonát, külön várparancsnokot és elegendő mennyiségű hadiszert, 
élelmiszerraktárt említ útleírásában. Evlia Cselebi, 324. o. 

Érd vagy Hamsabég, Fejér megye. Fényes, I. 306. o. Hamza bég szerája, amelyet - Evlia Cselebi szerint 
- Szulejmán idejében Simontornya szandzsákbégje, Hamza bég építtette. Evlia Cselebi szerint 300 katonája 
van ekkor. Evlia Cselebi, 246. o. 

Vál, Fejér megye. Fényes, II. 256, o. 
Zsámbék, Pest-Pilis megye. A XIX. században itt még látható volt egy török mecset és fürdő. Fényes, II. 

334. o. 
57 

Vörös var, Pilisvörösvár, Pest-Pilis megye. Fényes, II. 315. o. Evlia Cselebi szerint Vörösvár palánkát 
1543-ban építtette Lala Musztafa pasa; a Buda és Esztergom között lévő „erős vár"-ban összesen 200 katona 
tartózkodik. Evlia Cselebi, 301-302. o. 

58 
„600 Ungari, 100 Cavalli Tedeschi, 100 Moschet et 150 Hajduchi". Tradottione del memóriáié del 

Residente Cesares Reniger Presentato al Gran Vesir Ahmet Bassa. (Simon Reniger császári követ jelentése a 
budai pasához) MOL Batthyány cs. lvt. P 1313/249. Török vonatkozású iratok. No 215. Nyilván Batthyány 
Ádám nem véletlenül kapta meg ezt a dokumentumot is, amely aztán fönnmaradt a családi levéltárban. 

Simon Reniger jelentéséből közöl részletet: Csorba Csaba: Esztergom hadi krónikája. Budapest, 1978. 
181.0. Csorba Haiczl Kálmán közlésére hivatkozik. Vö. Haiczl, 1932. Haiczl Némethy Lajos közléséből veszi 
át a szöveget, aki Bél Mátyás: Collectio rerum memorabilium tempore Ferdinandi II. munkájára hivatkozik. 
Némethy Lajos: Emléklapok Esztergom múltjából. Budapest, 1900. 312-314. o. Katona István latinul közli 
Reniger levelét. Katona István: História eritica rerum Hungáriáé...XXXII. 744-749. o. 

Meg kell állapítanom, hogy az általam talált olasz nyelvű Reniger-jelentés és a szakirodalom által citált 
magyar, illetőleg latin nyelvű levél nem az eredeti pontos fordítása, sőt azok több ponton is eltérnek egymástól. 
A leglényegesebb eltérés a dátum: mind Bélnél, mind Katonánál - nyilván rossz olvasatot vett át a szakiroda
lom - április 22-dike, míg az olasz nyelvűben egyértelműen augusztus 22-dike szerepel. A szakirodalom által 
idézett levélben a törökök 11 falut égettek el, míg az általam talált változatban 10 falut és egyéb birtokot („10 
villagi et altri possesioni") dúltak fel. Mindkét változatban szerepel a sok száz rabságba hajtott személy és több 
ezer elhajtott marha. Különbség van a Forgách-sereg létszámában is: az eddigi szakirodalom által idézett szö
vegben Forgách Ádám „hatszáz magyar lovassal, másfél száz némettel, másfél száz gyaloggal, másfél száz 
hajdúkkal", összesen 1050 fővel szállt szembe a törökkel, míg az olasz nyelvű levélben 950 fő szerepel. 

A Batthyány levéltárban megtalálható másolatban a császári követnek az uralkodóhoz címzett, húszolda
las német nyelvű jelentése is, amelynek előlapjára Batthyány Ádám saját kezűleg írta a következő feljegyzést: 
„Anno 1652. Az minemő híreket az Portáról való ágyense írt az császárnak Forgács Ádám felől, hogy 
Eszterhás László elveszett és az budai veszér is mit írt az császárnak" A jelentés meglehetősen hosszadalmasan 
és zavarosan részletezi a portai követ és a nagyvezír között lezajlott párbeszédeket, amelyből az derül ki, hogy 
a török az előző évi adó be nem adása miatt, Murád pasa engedélyével ment a falvakat megregulázni. Egyéb
ként a nagyvezír a magyar „arcátlanságok" egészen hosszú listáját emlegeti. Magáról a csata lefolyásáról nin
csenek konkrét adatok a jelentésben. MOL Batthyány cs. lvt. P 1313/249. Török vonatkozású iratok. No 346. 

Rozsnyai Dávid: Történeti maradványai. (Kiad. Szilágyi Sándor.) Pest, 1867. 180-181. o.; Eszterházy 
Dániel Családi feljegyzései 1653-ig. In: Az Esterházy család és oldalágainak leírásához tartozó oklevéltár. 
(Összeáll. Gróf Eszterházy János.) Budapest, 1901. 177-188. o. Eszterházy Dániel a következőképpen örökí-
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A csatát megörökítő hatalmas festményen, amely ma Fraknó várában látható, szerepel 
egy német nyelvű felirat; eszerint 1260 keresztény állt szemben több mint 4500 törökkel, 
s az este tizenegy óráig tartó csatában az Esterházy ifjakon kívül 76 keresztény, a törö
kök közül 180061 katona halt meg.62 E számokból egyértelmű az ellenség számbeli fölé
nye: Musztafa bég emberei legalább háromszor annyian voltak, mint a keresztények. 

Forgách Piccolomininek címzett második beszámolójában a kifosztott és felégetett 
helységeket is megnevezi, összesen 12-t: „Markht Sordöhel,63 Klein und Groß Appon,64 

Koharz,65 Suloß,66 Solßan,67 Endan,68 Chraban,69 Vyfalin,70 Klein und Groß Dobrau71 und 
Elefant",72 sőt pontosítja a veszteséget is; 3000 elhajtott marhát és 237 kis- és nagy „lel
ket" említ. Forgách Miklósné és Apponyi Gáspár majorját is felégették sok ezer aranyat 
érő gabonával együtt.73 

Az összecsapás lefolyásáról Esterházy Pál visszaemlékezésében azt írja, hogy 
Forgách szekérsáncot csináltatott, László grófot pedig a jobbszárnyra állította. Ezután 
következett - amint már fentebb idéztem - az ellenség taktikája; kétfelé vált, s a na
gyobbik sereg, „majd kétezerig való török" a jobbszárnyra s László gróf huszárjaira 
ment, aki végül - talán kissé leszakítva a jobbszárnytól - megmaradt vitézeivel, mintegy 
húsz lovassal egy nagy sáros pataknak szoríttatott, s lováról leesvén hősies küzdelemben 
halt meg.74 Több forrás is említi a szekérvárat, amely mögé Forgách, Pálffy és Serényi is 
behúzódott.75 Forgách első jelentésében arról ír, hogy úgy vélték, az ellenség fáradt és 
erőtlen lesz, de a szemük láttára teljes erejével csatasorba állt, s a jóval kevesebb magyar 
sereget „a legnagyobb fúriával" támadta meg; három és fél órán át szünet nélkül, hatal-

tette meg a tragikus eseményt: „26. Augusti, 1652. Az mikor a Törökök majd 4000. az Nitra völgyen Pereszlén 
táján nagy rablást tettének volna, falúkat égettek, és feles Rabokat vittenek el, Forgács Ádám Újvári Generális 
Ur, vagy csak Ezered magával harcot adott nekik, Nagy Vezekén nevű falunál Verébéi mellett, az hol nagy 
véletlenül, és két Ora alat vesztenek el szegény Esterházi László, es Ferencz Eőcs. Urk. és szegény Esterházi 
Tamás s- Gáspár fiaink vitéz módon, legyen Isten irgalmas Lölköknek, kiknek testeket temették el egyszer
smind, igen böcsületessen és sok Fö nép jelenlétével Nagy Szombatban az P. Jesuitáknál 26. Novembris." Uo. 
187-188.0. 

Az 1800-as szám vagy csak elírás, vagy a festményen nem jól olvasható. 
A német feliratot és a kép részletezését lásd Héjjné Détári, 30-31. o., továbbá: Galavics Géza: Kössünk 

kardot az pogány ellen. Török háborúk és képzőművészet. Budapest, 1986. 80-88. o. 
Vág-Szerdahely, Nyitra megye. Fényes, II. 126. o. 
Appony, Nagy- és Kis-Appony, Nyitra megye Uo. I. 35. o. 
Koczur, Nyitra megye. Uo. I. 232. o. 
Feltehetőleg Kis- és Nagy-Szulán, Nyitra megye. Uo. II. 166. o. 
Zsolnafalva?, Nyitra megye. Uo. II. 341. o. 
Endréd, Bars megye. Uo. I. 303. o. 
Czabay, Nyitra megye. Uo. I. 231. o. 
Újfalu: több ilyen nevű falu is van Nyitra, ill. Bars megyében. 
Dobra, Kis- és Nagy-Dobra, Trencsén megye. Uo. I. 270. o. 

72 
Alsó- és Felső-Elefánt, Nyitra megye. Uo. I. 301. o. 

73 í 
Forgách Ádám jelentése hrg. Piccolomininek. Schmeller-Kitt, No 123. 
Esterházy: Mars Hungaricus, 318. o. 

' Pálffy Pálnak és Serényi Pálnak Batthyány Ádámhoz címzett leveleit átnéztem abban a reményben, hogy 
az összeütközésről pontos leírást találok, de ilyen tárgyú levélre nem bukkantam. MOL Batthyány cs. lvt. 
MisszilisekP1314. 
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mas erővel nyomták a kis csapatot, akik, Isten segítségével, kitartással már a negyedik 
erős rohamnak álltak ellen. Walther alezredes neve is ebben a kontextusban hangzik el 
dicsérően.76 Feltehetően ez a nagy nyomás a szekértábor mögé húzódottakra vonatkozott, 
noha ez teljesen ellentmond Esterházy Pál leírásának, miszerint az ellenség nagy erővel a 
két szárnyat, illetőleg a jobbszárnyon elhelyezkedő Esterházy Lászlót és csapatát érte. 
Forgách beszámolójában meg sem említi az Esterházyakat. A főkapitány a következő
képpen fejezi be mondandóját: „az éjszaka, mivel bizonytalan, az ellenség menekülésre 
adta magát. Az, hogy a keresztények ebben az összecsapásban mit nyertek és mit veszí
tettek, és hogyan végződött a csetepaté, Södin77 kapitány jelentésében van leírva a fog
ságba esettek listájával együtt" - írja a főkapitány. 

Esterházy Pál egyértelműen leírta, hogy bátyját Forgách a jobbszárnyon helyezte el, 
de a másik három elesett Esterházyról eddig csak feltételeztük, hogy együtt harcolt Lász
lóval.78 Egy eddig ismeretlen, még nem idézett összesítés, veszteséglista került elő a Bat
thyány levéltárból, amelyből a csatarend is egyértelművé válik: „Szegény gróf uram 
[László gróf] seregében azért veszett annyi, hogy szárnyul volt az palatínus [!] uram 
csoport lovasával, és mind is vagy másfél száz lovas volt az 2. rendbéli, az kire ment 7. 8 
száz török egyszersmind, és segétsége nem lett. Az másik szárnyán az hadnak szegény 
Esterházi Thamás volt Gáspárral,79 s azt is az szerént feles török ütötte meg, az közepét, 
az hol az tarackok, muskétások, gyalogok és fegyveresek voltának, azt nem ütötte 
meg."80 E leírás egyértelművé teszi a magyar sereg felállását és az Esterházy-fiúk elhe
lyezkedését: a László vezette mintegy százötven fős seregre81 csapott le hét-nyolcszáz tö
rök harcos, s a túlerőben, mivel a vitézek nem kaptak segítséget, legyőzettek. Középen a 
tábori ágyúk védelmében helyezkedtek el a német gyalogosok, muskétások s nyilvánva
lóan Forgách Ádám is. Miként Esterházy Pál és a fentebbi beszámoló is írta, ezeket nem 
érte török támadás, noha Forgách jelentésében ennek ellenkezőjét vallotta. A balszár
nyon volt Esterházy Tamás és Gáspár a saját alakulataikkal. 

Arról tehát, hogy az ütközet súlyát ki viselte, kétféle, egymásnak ellentmondó jelen
tés készült: Forgách és embere, a szőgyéni kapitány azt hangsúlyozza, hogy a törökök 
órákon át a szekértábor mögé behúzódott érsekújvári őrséget rohamozták igen hevesen, 

Forgách Ádám jelentése hrg. Piccolomininek. Érsekújvár, 1652. augusztus 30. Schmeller-Kitt, No 120. 
Pálffy Géza lektori észrevétele szerint valószínűleg a szőgyéni kapitányt kell érteni alatta, ezért a továb

biakban ekként említem. 
Berényi László cikkében ezt a csatarendet kérdőjelezte meg, s ennek cáfolatára dolgozta ki a kettős csata 

elméletét. Berényi, 25. o. 
E szerint a másik két Esterházy nem a jobb-, hanem a balszárnyon küzdött Ez ellentmond az eddigi szak

irodalmi ismereteinknek, vagyis cáfolja azt a feltételezést, miszerint a négy Esterházy fiú egy csoportban har
colt volna. Vö. Szabó Péter. A végtisztesség. Budapest, 1989. 18. o. 

80 
MOL Batthyány cs. lvt. P 1322 Földesúri famíliára vonatkozó iratok. No 1113. „Az kik a nagy Vezekini 

mezőn elvesztenek 26 Augusti 6, 7 órakor tájban Anno 1652." Ezen levéltári egység lajstromát Koltai András 
készítette el. E listába való betekintésért neki mondok köszönetet. 

81 
Esterházy Pál visszaemlékezésében azt írja, hogy „bátyám uram mintegy száz lóval Újvárba ment". Ester

házy: Mars Hungaricus, 317. o. Nyilvánvaló, hogy Forgách László gróf zászlaja alá másokat is beosztott, s így le
hettek azok százötvenen. Esterházy László száz fős csapata nagyon is reális lehetett, hiszen Batthyány Ádámmal 
gyakorta indult vitézi próbára hasonló számú lovassal; 1649. január l-jén a gróf 92 lóval, saját kornyétája alatt, 
1651. augusztus 20-án 114 lóval és egy zászlóval, no meg még 100 devecseri lovassal indult a török ellen. 1652. 
január 18-án Batthyány Ádám László gróffal Székesfehérvár alá indult portyázni, s László alatt ekkor is 97 lovas 
szolgált. MOL Batthyány cs. lvt. P 1315/4/A. Batthyány Ádám másolati könyve, pag. 160., 341., 368. 
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míg Esterházy Pál feljegyzése és a László gróf apósának, Batthyány Ádámnak szóló fö
löttébb pontos veszteséglista a jobb- és a balszárny ellen intézett erős rohamot említi. 
Mindenesetre a politikai veszteség sokkal súlyosabb volt a katonainál; legfőképpen az 
Esterházy család feje, a népszerű, sokak által szeretett és tisztelt nádorfi, a „szép gróf 
halála volt komoly veszteség az országos politika számára. Ezt volt hivatva hangsúlyozni 
a három hónappal később megrendezett, országra szóló pompás temetés is. Ebből termé
szetesen az is következett, hogy a vezekényi csata súlyát és fontosságát eltúlozták a ké
sőbbiekben. Elég itt csak arra a tényre utalnom, hogy az összecsapást csatának szokták 
titulálni, holott inkább a portya vagy a csetepaté kifejezés illene rá. 

Forgách Ádám a Piccolomini császári hadvezérhez küldött jelentésében a keresztény 
oldal veszteségét a négy Esterházy és 52 huszár halálával sommázza.82 A törökök vesz
tesége számbelileg óriási volt, s közöttük több főtiszt is odaveszett: a hatvani bég („der 
Beég von Hainan [!]"), öreg Omir esztergomi bég („der alte Omir beég von Graan"), 
esztergomi Musztafa aga („der Mustaffa Aga von Graan"), Omir bég fia („der Omir 
Beég Sohn"), Abdur bég, az előző esztergomi bég halálos sebet kapott („der vorige 
Abdur beég von Graan tedtlich verwundt"), az esztergomi alajbég („der oley beég von 
Graan"), öreg Oszmán aga („der alte Oshman Aga"), Huhsa [Húszéin] esztergomi aga 
(„der Huhsa Aga von Gran"), összesen 8 főember, de maga a csata vezére, Musztafa bég 
is megsebesült, a lovát is kilőtték alóla.83 További 17 előkelő budai török testét vitték el 
még a csata idején, akiknek a nevét egyelőre nem lehet tudni - olvasható a jelentésben. 

Forgách említést tesz még 56 fogolyról, 72 fejről és 2 zászlóról is, de a kiadott szöveg itt olyan hiányos, 
hogy tartalma nem értelmezhető. Forgách Ádám jelentése hrg. Piccolomininek. Schtneller-Kitt, No 123. 

83 ' 
Forgách Ádám jelentése hrg. Piccolomininek. Schtneller-Kitt, No 123. 
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Reniger császári követ olasz nyelvű jelentésében név szerint 6 török főember84 van 
megemlítve, továbbá a fentebbi 17 budai vezető személy veszte. Reniger is megemlíti 
Musztafa bég és Abdi Rahman bég lovának a megsebesülését, és még 60 fő rabbá esését. 
További 25 menekültet találtak Szent Márton,85 30 főt Lóna,86 15 főt Zagra87 környé
kén.88 A török halottak számát ő is 800 főnek mondja, a keresztények közül pedig „a 
négy fiatal Esterházy gróf 60 vagy 70 magyarral együtt öletett meg." 

A szőgyéni kapitány viszonylag rövid jelentését - erre utalt Forgách Ádám - az ese
mény másnapján, augusztus 27-én vetette papírra: az általa kutyának nevezett ellenség a 
kora reggeltől estig tartó ütközet után mintegy 20, holttestekkel megrakott kocsit indított 
útnak, de sok sebesült és szétszóródott halott maradt még az erdőben. Embereket küldött 
utánuk, s 5 fő „jó törököt" kapott, de még többet is remél. A szőgyéni kapitány említ 
még 15 elfogott parasztot családostul, 12 főt és még 2 huszárt, továbbá 600 kis- és nagy 
marhát, melyet a törökök vittek magukkal.89 Ugyanő augusztus 29-én egy másik levelet 
is írt az általa Esztergomba küldött és aznap reggel visszaérkezett falubírák jelentései 
alapján: Esztergomba nem több mint 35 parasztot vittek be asszonyostul, gyermekestül. 
Elképzelhető, hogy ők a törökök által összerabolt és a Forgách által említett 237 rab közül 
valók voltak, akiket nem sikerült kiszabadítani, miként a 3000 marhából az itt említett 600-
at sem. A kapitány szerint a gyarmati bíró útközben meghalt, s a törökök még 50 embert 
küldtek be a környező falvakból. A bíró mintegy 800 halott törökről számolt be neki.90 

Rozsnyai Dávid feljegyzéseiben 70 fő a magyar, 800 fő a török vesztesége.91 Pethő 
Gergely krónikájának folytatása a következőképpen örökítette meg az eseményt: „A török 
Nyitra vármegyét rabolván Groff Forgács Adam Érsek Újvári Generalis 1300. Vitézekkel 
eleibe áll, és Vezekénnél Kis aszszony havának 24dik napián 4600. Törökkel meg harczol, 
holott 4 Ezsterházi [!] Ur, ugy mint László, Ferencz, Tamás, és Gáspár a' mellett 43. ke
resztyén vitézek, és 800 Török esnek el, és 150 kereszttyén rab szabadul meg."92 

Amennyiben csak a két fél halottainak számát tekintjük, akkor az összecsapás egyér
telmű vesztese a török. Forgách szerint az ellenség heves támadásának ellenálltak, de az 
éjszaka beálltával - „mivel az éjszaka nagyon bizonytalan" - a törökök menekülésre ad-

A számbeli eltérés a 6 vagy a 8 halott török főember között abból adódhat, hogy Reniger nem tudta kö
vetni, hogy ki kinek a fia, s vajon az apa is és a fiú is meghalt-e. Simon Reniger császári követ memoriáléja a 
nagyvezírhez, Ahmet basához. MOL Batthyány cs. lvt. P 1313/249. Török vonatkozású iratok. No 215. 

85 

Mártonfalva, Martonfalva, település Nyitra megyében a Zsitva mellett. Fényes, II. 72. o. 
Lónyabánya, Nógrád megye. Fényes, II. 37. o. 

87 
Azonosítatlan hely. 
A szakirodalom által idézett magyar nyelvű változatban nem pontosan ezek az adatok szerepelnek. „A 

mint a rabok referálják, budaiak is nagy rendek tizenheten hullottanak el és hatvanon estek rabbá. Más nap a 
szaladókból Szent Márton nevű faluban húsz tiszt, Lona tájékán harmincz, Zégen [?] nevű faluban is tíz tiszt 
találtatott, egyszóval a vízben haltakon s az utakon elesetteken és a sebesítetteken kívül, akik levágattak, elra-
boltattak mind körülbelül nyolczszáz török." Némethy, 312. o. 

%9 Schmeller-Kitt, No 121. 
A jelentés kissé zavaros, néhány helyen kihagyott, nyilván olvashatatlan szavakkal. Uo. No 122. 

Rozsnyai: Történeti maradványai, 180-181.0. 
Pethő téved a dátumnál, hiszen a csata 26-án volt. In: Rövid magyar kronika sok rend-béli fő históriás 

könyvekből nagy szorgalmatossággal egybe szedettetett és írattatott Petthő Gergelytül. Kassán, 1753. (Reprint, 
Budapest, 1993.) IV. 13. o. 
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ták magukat.93 A szőgyéni kapitány fentebb idézett két jelentésének egyike sem deklarál
ja, hogy kié lett a győzelem. Piccolomininek fennmaradt egy fogalmazványa az Udvari 
Haditanácshoz, amelyben a herceg azt emeli ki, hogy Forgách gróf a négy Esterházy 
gróffal 3000 török erős támadását élte meg sok tiszt elvesztésével [!], akik között a négy 
Esterházy is holtan maradt, és az ütközet óriási borzalmat váltott ki.94 Reniger portai kö
vet a nagyvezírnek címzett levelében - nyilván Forgách nyomán - Musztafáról és az 
övéiről állítja, hogy az éjszaka beálltával „menekülésre adta magát."95 Egy másik jelen
tés írója, Mansfeld győri főkapitány96 Forgáchnak a törökökkel történt összecsapásáról a 
következőket jegyezte le: Walther ezredes97 ugyan sértetlen maradt, de a négy 
Esterházyn kívül a magyarok nagy emberveszteséget szenvedtek el. 

A bécsi Haditanács egyéb aktáiból, jelentéseiből sem derül ki az összeütközés egyér
telmű eredménye.98 

A Habsburgok portai követének a nagy vezír felé illett azt állítania, hogy a békebontó 
törökök, akik egyébként „szörnyű visszaéléseket és kihágásokat követtek el a béke égi
sze alatt", futottak meg, s menekültek el a csatából. E jelentésben egyúttal a nagyvezírt 
arra is kérte, hogy az kegyeskedjék a békét megőriztetni, s megszüntetni a béke ellen tör
ténő, ehhez hasonló tetteket, s ne hagyja jóvá annyi sok derék ember megölését és fog
ságba ejtését.99 Az is tény, hogy maga Forgách állította önmagáról és seregéről, hogy a 
szekértáborban nehezen állták az oszmánok meg-megújuló heves rohamát, amelynek 
csak az éjszaka beállta vetett véget. Nem beszél kitörésről vagy aktív ellentámadásról, s 
a végkimenetelről való beszámolót a szőgyéni kapitánynak juttatja.100 Mindez a törökök 
felé billenti a győzelmi mérleget. Az sem mellékes, hogy a törökök nem pánikszerűen 
menekülve hagyták el az ütközet helyszínét, hiszen a beszámolók sorra említik a szekér
számra összeszedett holttesteket és sebesülteket, akiket Esztergomba szállítottak. Ráadá
sul keresztény foglyokat, parasztokat és huszárokat, illetve állatokat is elhajtottak. Mind
ezzel szemben az elesett magyar vitézek, Esterházy László kivételével, meg voltak 
fosztva ruháiktól, sőt Esterházy Ferenc fejét is levágták, és győzelmi jelként magukkal 
vitték.101 Tehát az ellenségnek volt ideje és lehetősége zavartalanul összeszedni halottait, 
sebesültjeit, sőt fosztogatni a csatateret. A hadtörténet szerint az a győztes fél, aki a csa
tatéren maradván birtokba veszi annak helyszínét. 

93 c 
Forgách Ádám jelentése hrg. Piccolomininek. In: Schrneller-Kitt, No 120. 
Hrg. Piccolomini a Haditanácsnak. Prága, 1652. augusztus 30. Uo. No 124. 
Simon Reniger memoriáléja a nagyvezírnek, Ahmet basának. MOL Batthyány cs. lvt. P 1313/ 249. Tö

rök vonatkozású iratok, No 215, 
96 Philipp Graf von Mansfeld győri főkapitány (1643-1657). Pátffy, 277. o. 
97 Mansfeld „Oberst"-et ír. Mannßfeldt berichtet.... HSKa 1652. Prot. Expedt. S. 371., August, (34). Idézi: 

Berényi, 45. o. 30. jegyzet. 
98 

Ezt a tényt maga Berényi László is megállapítja, aki pedig cikkében egyértelműen Forgách kezébe he
lyezi a győzelmet. Berényi, 21. jegyzet. 

Simon Reniger memoriáléja a nagyvezírnek, Ahmet basának. MOL Batthyány cs. lvt. P 1313/249. Török 
vonatkozású iratok, No 215. 

Vö. Forgách Ádám jelentése hrg. Piccolomininek. Érsekújvár, 1652. augusztus 30. Schmeller-Kitt, No 120. 
A csata a legújabb nagy történeti összefoglalóban is kudarcként van értékelve. R. Várkonyi Ágnes: A 

vezekényi csata és nemzetközi visszhangja. In: Magyarország története 1526-1686. (Szerk. i/o.) Budapest, 
1985. 1044. o. A csatáról, illetve az azt követő temetésről részletesen ír: Szabó, 1989. 
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A már fentebb idézett, Batthyány levéltárból való veszteséglista102 rendkívül pontos
nak tűnik: csak egyetlen hiánya van, mégpedig az, hogy befejezetlen. Ennek pedig az az 
oka, hogy közvetlenül a csata után készült: „Az kik a nagy Vezekini mezőn elvesztenek 
26 Augusti 6, 7 órakor tájban Anno 1652: Elsőben Uram ő Nagysága maga, hátas lova 6, 
lovas 5, lovas paripa 4. Esterhasi Ferencz uram ő Nagysága maga, kinek fejit is elvittík, 
Esterhasi Tamás Uram ö Nagysága maga, Esterhasi Gašpar Uram ő Nagysága maga. 
Ezeknek szegényeknek mennyi szolgájok s lovok veszett, azt még nem tudjuk. [...]103 

Szegény Esterhazi Ferencz úrnak az fejét nem találhatni. Az mieinkben, azaz az magyar 
hadban mindis, ad summu[m] száz ha veszett, úgy mondatik, az törökben penig veszett 
ötszáz is. Ha az Úr az Réczinghi [?] katonákban hivat magához, azoktól bővebb 
informátiót vehet."104 Ezen az igen pontosnak tűnő listán a négy Esterházyn kívül össze
sen 48 személy elvesztet regisztrálták, de azt is lejegyezték, hogy ez a veszteség csak a 
László csapatáé, s a másik három Esterházy emberei közül való hiányt még nem tudják, 
így nem hihető Forgách jelentése, miszerint csak 52 huszár esett el, hacsak nem arról 
van szó, hogy a főkapitány csupán a királyi sereg veszteségét számította, nem törődvén 
az Esterházy aké val. Forgáchnak egyébként érdekében állt a bajt kisebbíteni, elbagatelli
zálni a veszteséget, és magát a csata kimenetelét is elhallgatni mind az uralkodó, mind a 
Haditanács elől, hiszen az összecsapás az ő felelőssége volt. Békeidőben mindenfajta 
portyázás tilos volt, s az uralkodó keményen büntette is a békeszegőket; annál inkább 
foganatosított megtorló intézkedéseket, minél inkább veszteséges volt az akció. 

Forgách manipulációjára enged következtetni a lőcsei Brewer-nyomdában készült 
1656. évi kalendárium is, amely már a korábbi kiadásnak a helyreigazítása; ez eredetileg 
Forgách súlyos mulasztásáról beszél, s csak a nyomdász megfenyegetése után történt 
meg a helyreigazítás.105 Forgách felelősségére az alábbiakban még visszatérek, itt azon
ban álljon a főkapitány által sugallt értékelés a katonák és az elesettek általa pontosan 
megadott számával: „Anno 1652. Die 26. Augusti, az Török négyezer hatszáz lovassal, 
Nyitra vármegyét megrabolván, és vissza térvén, Groff Forgách Adam Uram, Ujvari fő 
generalis, ezer lovassal és háromszáz gyaloggal Vezekénél eleibe alván az Töröknek, 
meg-hartzolt vélek, s Istennek tsudalatos gongyaviseleseböl, az pogány kezböl másfél 
száz rabnál többet meg szabaditott és sok el hajtott marhat is nyert tölök. Nyolszáz s' töb 
Török veszedelmével és leg fellyebb, negyvenhárom ö Felségi vitézi elveszésével, az ho
lott Gróff Esterhás László is sok fö szolgáival és Esterhás Ferentz, Tamás és Gáspár vi
tézül el veszet."106 A szöveg nem használja a fényes győzelem kifejezést, csupán sugallja 

MOL Batthyány cs. lvt. P 1322 Földesúri famíliára vonatkozó iratok. No 1113. „Az kik a nagy 
Vezekini mezőn elvesztenek 26 Augusti 6, 7 órakor tájban Anno 1652." Ezen iratok lajstromát Koltai András 
készítette el. A listába való betekintésért neki mondok köszönetet. 

103 
Ezután 27 név szerint felírt familiáris és a devecseriek kapitánya, 3 katona, feltételezhetően devecseri 

szolgálatú, László gróf 5 lovasa és a familiárisok 13 szolgája szerepel a listán. Tehát a 4 Esterházyn kívül 48 
elesett személyt és 58 lovat regisztráltak, de ebből hiányoznak - miként a jegyzék maga mondja - Ferenc, Ta
más és Gáspár emberei. Tehát a 48 fős veszteség csak a László gróf seregét foglalja magában, a másik három 
Esterházy-csapat embervesztesége nincs összeírva. 

Ez a mondat nyilvánvalóan Batthyány Ádámra vonatkozott; a listán szereplő információnál többet is 
szerezhet az említett katonáktól. 

Dukkon Ágnes: Vallás és politika a régi magyarországi naptárakban. In: Testis temporum. Tanulmá
nyok a magyar művelődés történetéből. (Szerk. Závodszky Géza.) Budapest, 2003. 25. o. A szerző hívta fel a 
figyelmemet a cikkre, amelyért ezúton mondok neki köszönetet. 

Dukkon, 25. o. Egyébként szemmel láthatóan e naptár szövegét használta föl a Pethő Gergely-féle kró
nika, hiszen az adatok pontosan megegyeznek. Vö. Pethő, IV. 13. o. 
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azt. A keresztény veszteség viszont inkább úgy értelmezhető, hogy az említett 43 „ö Fel-
ségi vitézi" mellett, tehát azokon kívül gróf Esterházy László is „sok fö szolgáival" ve
szett el. Még a Reniger által jelentett 60-70 fő magyar is túl kevésnek tűnik; a Batthyány 
Ádámnak szóló jelentés a 100 fő körüli magyar, s az ellenségnek 500 fő körüli vesztesé
gével minden eddig idézett feljegyzésnél reálisabbnak látszik, különösen, ha figyelembe 
vesszük az Esterházy Pál által állított tényt, miszerint „az mieink igen idején kezdtek ta
rackkal lőni", vagyis az ellenség soraiban ez okozhatott komoly kárt. A török sereg vi
szont a rázúduló tűzerő következtében azonnal kettévált, s csak a két szárnyra ment; a 
középen elhelyezkedő Forgách főkapitány embereit és a vele lévő németeket, illetve a 
gyalogságot nem érte komoly támadás, vagy ha érte is őket - ahogy a főkapitány jelen
tette -, nem törtek ki, hogy a súlyosan megtámadott jobbszárnyat megsegítsék. 

Az ütközet körüli homályt - feltehetőleg - oszlatni tudná Forgáchnak és a mellette 
harcoló Pálffy Miklósnak az a beszámolója, amelyet a nádornak, Pálffy Pálnak írtak, ez 
azonban egyelőre nem került elő. Ennek létezéséről Pál nádornak egyik, Batthyány 
Ádámhoz címzett levelének megjegyzésében olvashatunk, mivel azt a nádor megküldte a 
dunántúli főkapitánynak.107 

Pálffy Tamás esztergomi kanonok nagyszombati temetési beszédében - érthető mó
don - csak az Esterházyak hősiességét emelte ki, s csak az ő harcukról emlékezett meg: 
„S az ellenség, kegyetlen roham után, a mohamedán tűztől füstölgő falvakban és város
okban széltében-hosszában megmutatta barbár dühét, s rengeteg zsákmánnyal megra
kodva, győzelmi örömujjongástól dagadó gőgös lobogókkal visszavonult, mikor, íme, 
László, a vele szövetkezett testvéreivel és övéikkel nem jelentéktelen csapatával nekilát, 
hogy szembeszálljon az ellenséges fegyverekkel, a parttalanul hánykolódó barbár dühöt 
megtörje [...], segítségére siessen hazánk közjavának. 

De hát mit is forgattál fejedben, László? Nem látod-é, hogy milyen túlsúlyban van a 
barbár hadsereg, melyet újabb győzelmekre szított föl a frissen szerzett zsákmány? Nem 
veszed-é észre, hogy sokkal kisebb a keresztény haderő létszáma? Egész Pannóniának oly 
kedves életedet, [...] ilyen nyílt veszedelemnek teszed ki? Nagyon forgandó a háborús 
szerencse, ne gondold, hogy már kezedben a győzelem! [Kiemelés tőlem - J. U. Zs.] Még 
túl keveset éltél László..."108 

Nyilvánvaló, hogy az 1653-ban, Bécsben megjelent halotti beszédből is merített az 
1665-ben megjelent Ortelius Redivivus, amelyben az 1652. év eseményéhez a négy Ester
házy harcát és halálát rendelték: a négy gróf az övéivel az ellenséget könnyen megfutamí
tották, s jó messzire űzték őket, s már azt hitték, hogy megnyerték az ütközetet [Kiemelés 
tőlem - J. Ú. Zs.], amikor is hirtelen mintegy 2000 török leverte őket. Ez a mondat különö
sen emlékeztet Pálffy Tamás beszédére! A szöveg - mintegy magyarázatként - azt állítja, 
hogy bár Forgách gróf mintegy 500 huszárjával és Walther ezredes az említett grófok se
gítségére akart sietni, azonban látván a nagy veszteséget, nem a nyílt mezőn, hanem bizto
sabb visszavonulási helyen, egy szekérvár mögé ütöttek be, mert csak ott érezhették magu
kat biztonságban. Ezt a szekérvárat a törökök kétszer is megtámadták. m 

u / MOL Batthyány cs. lvt. Misszilisek P 1314 No 35.550. (Filmtár 4876. tekercs) Pálffy Pál levele Bat
thyány Ádámhoz. Stomfa, 1652. szeptember 1. Kiadva: Pálffy Pál nádor levelei (1644-1653). (S. a. r. S. Lauter 
Éva.) Budapest, 1989. No 134. 

108 

Magyar nyelvű halotti beszédek a XVII. századból. (Kiad. Kecskeméti Gábor.) Budapest, 1988. 408. o. 
109 Ortelius Redivivus. Frankfurt am Main., 1665. (OSZK App. H. 2653.) Schmeller-Kitt, No 126. 
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A Theatrum Europeum VII. kötetében az 1652 augusztusában lezajlott ütközetről a 
következőképpen vonták meg a mérleget: „sajnos, a keresztények húzták a rövideb
bet."110 Az Esterházyak harcáról az Ortelius-féle kiadvány mondatait szinte szó szerint 
átvették: az Esterházyak embereikkel megpróbáltak az Érsekújvárt egészen megközelítő 
törökökre támadni, és őket olyan messzire üldözték, hogy már azt gondolták, övék a győ
zelem! (Kiemelés tőlem - J. U. Zs.) De a mintegy 2000 főnyi török segítség (hátvéd) tel
jesen körülfogta, s leverte, illetve fogságba hurcolta őket.111 

Mindenesetre az ütközet után mindkét fél levonta a tanulságot: Musztafa bég a súlyos 
emberveszteség pótlásáért Budára ment. „Egy jóakaró uram írja. Esztergomból megjött 
emberei beszélik, hogy Musztafa bég csütörtökön jött meg Budáról és alkalmas tatárt 
hozott magával. Azt is elmondták, hogy mikor Musztafa bég megjött Budáról, nagy lö
völdözést tettek elébe. A török igen patkoltatta lovait, minden órában készül rablani."112 

Keresztény részről is történtek lépések: ugyan 1652 májusában az uralkodó már kül
dött a várakba erősítést, de ezt sem a rendek, sem az illetékes főkapitányok nem találták 
elégségesnek. Októberben a nádor már arról számolt be Batthyány Ádám grófnak, hogy 
az uralkodó elé terjesztik a török által véghezvitt kártételeket és rablásokat, melyeknek 
összeírására őt is kéri.113 A következő hetekben, hónapokban pedig a levelezésben gya
korta esik szó a végek megerősítéséről - nyilván nem csak a Dunántúlon - , mely célra 
Batthyány német katonákat kért az uralkodótól.114 Az 1655. évi CIL törvénycikk pedig 
egész Bars megye közmunkáját Léva és Verebély megerősítésére ajánlotta fel, továbbá a 
lévai őrség elégtelen voltára való tekintettel 300 lovast és 200 gyalogot rendelt oda.115 

Végül vessük fel Forgách Ádám felelősségét; Esterházy Pál, a Batthyány Ádámnak szó
ló jelentés, a lőcsei naptár és más feljegyzés szerint Forgách az érsekújváriakkal, a puská
sokkal és a német gyalogokkal középen, a szekerek védelmében helyezkedett el, s ez a tény 
azt sugallja, hogy a törökök által megtámadott jobb- és balszárnynak nem nyújtott segítsé
get. Nézzük most meg, hogy milyen volt a lőcsei naptár első közleménye, s hogyan történt 
a helyreigazítás: „1652. Item 26. Aug. Az Török nagy rablást tészén Nitra Vármegyeben, 
kinek Nagy-Vezekénél eleiben menvén, Gróf Forgách Adam magát szekerek közében 
santzolván minden segítség nélkül vitézül el vesznek Gróf Eszterhás László, Eszterhás 

11U Theatrum Europeum Band VII. Frankfurt am Main, 1685. (OSZK 500.051-500.052.) Schmeller-Kitt, No. 125. 
Berényi László a fényes győzelemről és a kettős csatáról szóló elméletét egyrészt Reniger jelentésére, 

másrészt a Theatrum Europeum VII. kötetében megjelent „kortárs német történész", Schleder munkájára ala
pozta. Az 1685-ben megjelent munka semmiképpen sem lehet az ütközettel egy időben megírt, pontos értesülé
seket tartalmazó történeti forrás. Berényi elméletével nem tudok egyet érteni. Inkább csak a XIX. század végén 
és a XX. század elején írott munkák - gondolok itt a vármegye-monográfiákra és Szekfü Gyulára is - írnak 
győztes csatáról; „Egy ilyen [ti. szabadon pusztító] szinte 5000 főnyi sereget vert meg nyitra-vidéki rablásában 
Forgách Ádám gróf főkapitány 1652-ben Nagyvezekénynél, 800 török halála a magyar seregnek is nagy árába 
került: Esterházy Miklós nádor elsőszülött fia, László gróf és három unokatestvére, Esterházy Dániel fiai eles
tek ott..." Hóman Bálint, Szekfü Gyula: Magyar történet. IV. köt. Budapest, 1935. 160-161. o. Hausner Gábor 
„figyelemre méltó haditett"-nek minősíti az összecsapást, amelyben Forgách semmiképpen sem legyőzöttként 
húzódott vissza. Hausner Gábor: A nagyvezekényi csata, 1652. augusztus 26. Rubicon, 2002/2. 24-27. o. 

112 
Hucza István 1652. november 25-én keltezett levele Hellenbach Jeremiásnak, a körmöci császári és ki

rályi kamara számvevő mesterének. Idézi: Néinethy, 65. o. r, 
113 MOL Batthyány cs. lvt. Missszilisek P 1314 No 35.554. (Filmtár 4876. tekercs) Pálffy Pál nádor Bat

thyány Ádámhoz. Érsekújvár, 1652. október 9. 
Uo. No 35.555. Pálffy Pál nádor levele Batthyány Ádámhoz. Marchegg, 1652. október 17. 
Magyarország vármegyéi és városai. (Szerk. Borovszky Satnu.) Bars vármegye. Budapest, 1903. 357-358. o. 

— 957 — 



Ferencz, Tamás és Caspar uraimékkal. Az fellyül meg irt Groff Forgách Adam Uram, 
Ujvari Generalis Actioja ez előtt való punctumban, más nem jó akarói kérésere és sinistra 
informatiojara, hamissan és nem igazan lévén irva, netalán életem el vesztésevei kellett 
volna érette fizetnem, ha az böchületes tanách intescessioja, és azon Gróff Forgach Adam 
Uram gratiaja nem accédait volna. Revocalom ezért es cassalom s' hamisnak lenni 
agnoscalom azon előbbi Írásomat, mivel az dolog igy iratik és találtatik, hogy tudni illik: 

Anno 1652. Die 26. Augusti, az Török négyezer hatszáz lovassal, Nyitra vármegyét 
megrabolván, és vissza térvén, Groff Forgach Adam Uram, Ujvari fő generalis, ezer lovassal 
és háromszáz gyaloggal Vezekénél eleibe alván az Töröknek, meg-hartzolt vélek, s Istennek 
tsudalatos gongyaviseleseböl és segítségéből, az pogány kézből másfél száz rabnál több meg 
szabadított és sok el hajtott marhat is nyert el tölök. Nyolc száz s' töb Török veszedelmével 
és leg fellyebb, negyvenhárom ö Felségi vitézi elveszésével, az holott Gróff Esterhás László 
is sok szolgáival és Esterhás Ferentz, Tamás és Gáspár vitézül el veszet."116 

Az országban tehát széltében beszélték Forgách felelősségét; ezt nem csak a fentebb 
idézett lőcsei naptár, hanem a gróf Csáky Istvánnak nemes Keviczky János117 kassai fő
bíróhoz írt levele is bizonyítja, amelyben a gróf Forgách dicstelen szerepét emeli ki: 
„Szegény Eszterhási László uram felől bizonyosan ez mai napon azt értettem, hogy két 
öccsével118 együtt Eszterhási Dániel uram fiaival levágták az törökök, azonképpen 
Eszterhási Ferenczet is az kapitánt levágták, kinek fejét el is vitték, több jeles nemes if
jakat is vágtak le; azt írják nekem, Forgács Ádám uram szerzetté ezt az fordulást, de ma
ga mindjárt oda hagyta őket és szokása szerént első volt az elszaladásban; ez az veszede
lem Verebély119 táján esett; nagy rablást és égést is tött az török."120 Ez a levél egyér
telműen vesztes csatáról s Forgách felelősségéről árulkodik.121 E nagy rabláskor esett 
fogságba az a hadnagy is, akinek érdekében Serényi Pál 1653 novemberében írt levelet 
Batthyány Ádám főkapitányhoz, hogy a „levelem megadó emberséges hadnagy embert, 
az vezekéni rabláskor vitte volt el az török, az ki kérem azon, hogy Nagyságodnak írnék 
mellette, hogy nyavalyásnak lenne valami segítséggel [...]"122 

Dukkon, 25. o. 
Keviczky János Túróc megyei nemes, 1649-1652 között kassai főbíró. Csáky István e levélben régi ba

rátjának titulálja a főbírót. Keviczkyről lásd bővebben: J. Újvúry Zsuzsanna: Polgár vagy nemes? A kassai pat
rícius-polgárok házassági-társadalmi kapcsolatai a XVII. században. In: Ezredforduló - századforduló - hetve
nedik évforduló. Ünnepi tanulmányok Zimányi Vera tiszteletére. (Szerk. Uő.) Piliscsaba, 2001. 423-426. o. 

Az sem érdektelen, hogy 1654-ben Batthyány Ádám húgának, özv. Forgách Zsigmondnénak, született 
Batthyány Borbálának támogatására, sógora - Forgách Ádám - ellenében kiknek ír felkérő levelet: a címzettek 
között az erdélyi fejedelmen, az esztergomi érseken és több főúron kívül Keviczky János is szerepel. MOL 
Batthyány cs. lvt. P 1315/ 2. csomó, Batthyány I. Ádám levélmásolatai, fogalmazványai 1654/ 417. pag. Bat
thyány levele gróf Pálffy Pálhoz. Bécs, 1651. július 27. A levél melléklete, pag. 459. 

118 
Mai értelemben: unokaöccsével, illetve unokatestvérével. 
Esterházy Pál visszaemlékezésében pontosan leírja: augusztus 20-án Forgách Ádám és László gróf 

Verebélyre érkeztek. Esterházy Pál: Mars Hungaricus, 317. o. Verebély: Bars megyében, a Zsitva folyó mellett 
lévő helység. Nincs messze Nagyvezekénytől, a csata színhelyétől, amely ma Szlovákiában van. Fényes, II. 292. o. 

120 
Csáky István levele Keviczky Jánoshoz. Szepesújvár, 1652. szeptember 3. A levelet közli: ifj Kemény 

Lajos. Történelmi Tár, 1892. 575-576. o. 
121 

Berényi László Csáky levelének tartalmát „rosszindulatú mesé"-nek nevezi, mivel Forgách sógora, 
Csáky első feleségének családjáról „egyebet mint rosszat sosem tudott mondani." Berényi, 30. o. 42. jegyz. 

122 MOL Batthyány cs. lvt. Misszilisek P 1314 No 42.897. Serényi Pál levele Batthyány Ádámhoz. Újvár, 
1653. november 27. 
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A főkapitányt az Esterházyak halála miatti felelősségében volt aki elítélte, volt aki fel
mentette. II. Rákóczi György fejedelem Pálffy Pálhoz írt levelében az utóbbi csoportba tar
tozók véleményének adott hangot: „Szegény gróff Ezterhaz László Uram elesése, noha 
elég káros ügyefogyott nemzetünkért, de az egy szanakozásnál egyébbel már neki nem se
gíthetünk, hanem csak boldog feltámadást kívánunk neki; szegény nemzetünknek pedig 
hasonló romlástól való oltalmaztatást. Sem Forgach Urunk, sem másnak jó Ítélettel nem tu
lajdoníthatni; nem különben, hanem Isten rendeléséből lévén meghatároztatott ideje min
den embereknek életök végének."123 Wesselényi Ferenc, a későbbi nádor124 a grófot levelé
ben egyenesen a „hamis, rágalmazó", kétféle nyelvtől óvta; az egyik irigy, a másik a vitézi 
dolgot nem tudja, s azért gázolja jó hírét, nevét. „Nem tudom, hazánk oltalma, ha 
szánakodással kezdjem-e írásomat, avagy áldással tiszteljelek fel. De miért szánjalak; 
azért-e, hogy sok keresztény felebarátunk vérontásáért, özvegyek keserves könnyhullatás
okért, hazánk füstölgő, s égő tüzótásáért hitedet, emberségedet, kockára vetvén fejedet ele
iben állottál az pogánnak? Ha keresztyén lélek van abban, aki erről jól gondolkodik, nem 
szánni, nem gyalázni, hanem dicsérni és áldani kell az Kegyelmed vitéz fejét."125 A 
Forgáchról szóló kétes hírek eljutottak Wesselényi fülébe is, hiszen a szendrői kapitány 
igen buzgón dicsérte a grófot, és biztatta, hogy irigyei nyelveskedése miatt vitézi szíve ne 
lankadjon a haza oltalmában; „[...] mint pálma, örökké virágozzál! Nem találhatnak irigye
id ez eránt ellened nyelvekkel semmi rágalmazásra nyargaló mezőt Kegyelmed ellen." Az 
„édes fiá"-nak nevezett Forgáchot még arról is biztosította, hogy ha Bécsben tennének el
lene valamit, a császárnak is megmondja az igazat. Wesselényi is a csatákat és a vitézek 
elestét - különösen szépen hangot adván a szerencsefilozófiának - a szerencse jó- és sava
nyú próbáinak nevezte, és az elesettek apoteózisát hirdette: „[...] hogy hazánknak tanuló 
virági elhullottak, ki adhatott kinek szerencsét, tudhatta akárki is azt. Az katonáskodó élet 
nem hoz egyebet magával, hol édesen, hol véresen, s hol halálosan fekete földben viszi pá
lyafutóit; az mi kilétünk szerint karolhatjuk az vitézül indult űrfiakat, de micsoda halál le
hetett dicséretesebb, minthogy hazájok mellett Istenekért, hitekért, sok árva özvegyért 
szenvedtek mártíromságokat. Bezzeg jól imádták volt azok Isteneket, kiknek hóttok után 
is, míg világ fönnáll, élni fog jó hírek, nevek [Kiemelés tőlem - J. U. Zs], s azoknak már 
egyéb nem kell, hanem világi nyelvünktűi örökké való áldás, és Isten országában szent szí
nét látásával minket is magok után várjanak, Ámen." A jó „hírnévért" való szolgálatról, Is
tenért és a hazáért elszenvedett dicsőséges halálról még az alábbiakban esik majd szó, de 
Wesselényi eme irodalmi megfogalmazása mellett nem mehetünk el szó nélkül. Prózájában 
mintha Zrínyi költői sorai csengenének vissza, amikor a szigetvári hős katonáit buzdítva 
fogalmazza meg a vitézi hírnév lényegét: 

„Mindenekfelől ránk néz az nagy keresztyénség, 
Mi vitéz kezünkön van minden reménség; 
Soha még mireánk nem jütt rút szégyenség; 
Azért rakva hírünkkel föld, tenger és ég. 

II. Rákóczi György levele gróf Pálffy Pálhoz. Görgény, 1652. november 17. Jedlicska Pál: Eredeti rész
letek Gróf Pálffy-család okmánytárához 1401-1653 s gróf Pálffyak életrajzi vázlatai. Budapest, 1910., 467. o. 

Wesselényi Ferenc 1652-ben szendrői főkapitány volt, a nádori méltóságot 1655-től haláláig, 1667-ig viselte. 
MOL Wesselényi cs. lvt. E 199 Konceptusok, Wesselényi Ferenc levele Forgách Ádámhoz, Szendrő, 

1652. szeptember 2. A levélre Koltai András hívta fel a figyelmemet, amelyet ezúton is köszönök. 
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Mostan megnevelnünk kell az mi hirünket, 
Avagy tisztességgel végeznünk éltünket; 
El nem rontja üdő cselekedetünket, 
Valamíg világ lesz, és lát ember eget [...] 
Harcolnunk peniglen nem akármi okért 
Kell, hanem keresztény szerelmes hazánkért, 
Urunkért, feleségünkért, gyermekinkért, 
Magunk tisztességéért és életünkért."126 

Batthyány Ádám személyes iratai, levélfogalmazványai között találtam egy rendkívül 
különös hangvételű és stílusú levélmásolatot, amelyet a vezekényi csata török vezére, 
Musztafa esztergomi bég fia,127 ifjabb Musztafa írt a dunántúli főkapitánynak az ese
mény után mintegy hét hónappal.128 Maga Musztafa bég, akinek - Forgách írása szerint -
lovát kilőtték, s ő maga is megsebesült,129 fölépült, hiszen a már korábban említett jelen
tés szerint ősszel Budáról hozott tatárokat erősítésnek,130 s a levélírás idején is esztergo
mi bégként működött. Fia „esztergomi capitány bék"-nek nevezi apját, s magát a vár 
„egyik fő helytartójá"-nak. Ezt a levelet alább részletesen fogom elemezni, azonban 
egyik fő gondolata, Forgách viselkedése éppen ide kívánkozik. A bég szerint Forgách 
Ádám bűnös Esterházy László és vitézei halálában, mert ő hozta reájuk „a szegény gróf 
urat szép úrfiakkal együtt", majd „hartcnak indította őket, ő maga az németek köziben 
bújt [...]. De ugyan szokása Forgácz Ádámnak, hogy az szép urakot, szép hadakat 
élőnkben állítja ennéhányszor, ő maga úgy fut előttünk, csak meg nem fúl, és amaz jókat 
maga szántszándékkal vágatja le." Ez igen súlyos vád egy török főtiszt szájából, ráadásul 
igen hasonlít a Csáky István által megfogalmazott gondolathoz! Azonban az is igaz, 
hogy a főkapitány felelősségét a törökök is felnagyították, hiszen ezáltal az ő negatív 
szerepük csökkent. (Magának a törökök vezérének, Musztafa bégnek is „jól jöhetett" 
Batthyány felé magyarázatként Forgách felelőssége.) Ez a mondat egyébként a csata
rendre is utal; a főkapitány a német gyalogsággal és puskásokkal védett helyen helyez
kedett el, s ez teljesen összecseng Forgách jelentésével. Az érsekújvári főkapitánynak 
nem ez volt az egyetlen ilyen esete; hadvezéri képességeiről és emberi tartásáról más 
esetben is negatív módon nyilatkoztak a kortársak.131 

Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem, V. ének, 24., 25 és 27. vers. Zrínyi Összes Művei, I—II. (S. a. r. 
Klaniczay Tibor.) Budapest, 1958.1. 124. o. 

A hírnévről és a dicsőséges halálról ír részletesen Bene Sándor: A hír és a közvélemény koncepciójának 
formálódása Zrínyi Miklós müveiben. Irodalomtörténeti Közlemények, 1996. C. évfolyam, 4. szám; Perjés Gé
za: Az interdiszciplinaritás védelmében. Vita Bene Sándorral. Hadtörténelmi Közlemények, 110 (1997). 4. sz. 
797-813. o.; Szilasi László: Argumenta mortis. (Érvek és ellenérvek a hősi halálra: becsület és méltóság a régi 
magyar elbeszélő költészetben és emlékiratokban.) Irodalomtörténeti Közlemények, 1997. 217-234. o.; Bitskey 
István: A vitézség eszményének változatai a XVI-XVII. század fordulójának magyar irodalmában. In: Ha
gyomány és korszerűség a XVI-XVII. században. (Szerk. Petercsák Tivadar.) 203-215. o.; Bene Sándor: 
Theatrum politicum. Debrecen, 1999. Különösen: 337. és az azt követő o. 

Az intitulatio szerint egyértelműnek tűnik, hogy a levélíró Musztafa bég fia. De ahogy végigolvassuk a 
levelet és a levélre történő reflexiókat, kétely támad: vajon nem csak pontatlan-e a megnevezés, s a levél írója 
maga a vezekényi csata török vezére, Musztafa bég? 

MOL Batthyány cs. lvt. I. Ádám iratai, P 1315/2. Levélfogalmazványok, 1653/263. Musztafa bég levele 
Batthyány I. Ádámhoz. Strigonii, die 28. Mártii 1653. (Esztergom, 1653. március 28.) 

A sebesülésről Forgách Ádám számol be Piccolomininek írt jelentésében. Schmeller-Kitt, No 120. 
130 Vö. 112. jegyzet. 

Vitnyédy István Zrínyi Miklóshoz írt levelében Forgách 1663. évi párkányi ütközetét „éretlen, esztelen 
és vakmerő" csatának nevezte. Perjés Géza: Zrínyi Miklós és kora. Budapest, 1965. 337. o. 
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Nemcsak a korabeli közvélemény, hanem maga Forgách is érezhette felelősségét, 
vagy legalább is jobbnak látta, ha egy kicsit visszahúzódik a közszerepléstől. A már fen
tebb idézett, 1652. augusztus 17-én, Batthyánynak címzett levelében bizakodóan azzal 
búcsúzott el Ádám gróftól, hogy ha Isten jó szerencsével megáldja őket, nem fogja elmu
lasztani azt értésére adni. Ez az értesítés azonban - feltehetőleg - elmaradt;132 nem csu
pán azért, mert az ütközet az Esterházyak számára tragikusan végződött, hanem Forgách 
negatív szerepe miatt is. Ezt a feltételezésemet alátámasztja Forgáchnak 1652. november 
23-án, az országra szóló ünnepélyes temetés előtt három nappal írt igen rövid és hűvös 
hangú levele a dunántúli főkapitányhoz: „Kötelességemnek mint akartam megfelelnem, 
bizonyságot tehet felőle esztergami érsek133 uram ő nagysága; kiről bővebben izentem 
Kegyelmednek Ezterhasi Sigmond134 uramtul ő kegyeimétűi, s úgy akartam megmutat
nom utolsó tisztessége napján is szegény úrnak, hogy igaz jó akaró szolgája voltam, 
hogy contentus lehetett volna Kegyelmetek velem. Az módiihoz [?] képest, mivel az hí
rek gátolják azaránt való szándékomot; vegye kérőm, jó néven az jó igyekezetet."135 A 
homályos utalásból az vehető ki, hogy Forgách - feltehetőleg a török felől érkező rossz 
hírekre hivatkozva - nem ment el az országos temetésre, Nagyszombatba. Utólag lehe
tetlen eldönteni, hogy az újvári főkapitányt valóban azok az említett „hírek" akadályoz
ták-e meg abban, hogy László grófnak személyesen adja meg a végtisztességet, vagy 
egyszerűen az csak ürügy volt, s nem mert elmenni és szembenézni az elesetteket gyá
szoló Esterházy családdal és az ország közvéleményét megtestesítő mágnásokkal. Min
denesetre a temetési menet élén - az arról készült egykorú ábrázolás136 szöveges magya
rázata alapján - ott vonult Forgách Ádám százada is. Kicsit feltűnő, hogy az Esterházy 
által visszaemlékezésében - amely azonban több helyen pontatlan - megnevezett lovas
seregeket többnyire be lehet azonosítani a metszeten szereplőkkel, kivéve a nádorét és 
Forgách Ádámét. Esterházy Forgách seregét meg sem említi ! 

Az írásbeli ügyintézést és a magánlevelezést gondosan végző és azt megőrző Batthyány Ádámról nehéz 
elképzelni, hogy egy ilyen fontos levelet kidobott volna. Természetesen a Batthyány-levéltár is sok pusztulást 
szenvedett el, így nem zárható ki egy ilyen levél véletlen megsemmisülése sem. Mindenesetre Forgách Ádám 
soron következő levele Batthyányhoz 1652. október 20-i keltezésű, s szigorúan országos ügyről szól. MOL 
Batthyány cs. lvt. Misszilisek P 1314 No 14.502.) Forgách Ádám levelezését is átnéztem, de abban sem talál
tam utalást a vezekényi csatáról. MOL P 1883 Forgách Ádám iratai; MOL P 287. Forgách es. lvt. Series II. 
40-42. csomó; a Magyar Kamara Levéltára E 200 8. csomó. 17. tétel. 

133 " 

Esztergomi érsek: Lippay György (1642-1666). O temette el a hősöket Nagyszombatban. 
Esterházy Zsigmond: Esterházy Tamás és Gáspár testvére. Nagy /., G-Gy. k. 93. o. 

1 IS f 
MOL Batthyány es. lvt. Misszilisek P 1314 No 14.503. (MOL Filmtár, 4815. tekercs) Forgách Ádám 

levele Batthyány Ádámhoz. Újvár, 1652. november 23. 
Mauritz Lang rézmetszete Hans Rudolf Miller rajza után. A metszetet Hoffmann Pál kiadott prédikáció

ja után kötve jelentették meg. In: Hojfmany Pál: Predikatzioja, Mellyet predikállot Nagy Szombatban, Keresz
telő Szent János Templomában, Szent András havának 26. napján, 1652. Esztendőben... Bécs, 1653. 2. OSzK: 
RMK 888. A rézmetszeten ábrázolt teljes temetési menetet és az alatta lévő magyarázó szöveget jól ki lehet 
venni a Domanovszky Sándor szerkesztette Magyar Művelődéstörténet-ben megjelent kétoldalas képen. Ma
gyar Művelődéstörténet. (Szerk. Donuinovszky Sándor, Balanyi György, Mályusz Elemér, Szentpétery Imre, 
Varjú Elemér.) III. k. A kereszténység védőbástyája. Budapest, é. n. (Reprint) 284. o. után. Vö. Szabó, 140. o. 
12. jegyzet. 
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A vezekényi összecsapás török vezéréről, idősebb Musztafáról nem tudjuk, hogy mi
kor került a szandzsák élére, mindenesetre 1635-ben egy ilyen nevű bég lett a vár pa
rancsnoka; Méhemet bég egyik, Pálffy Istvánnak címzett levelében új szomszédságos 
barátként emlegeti őt.137 Az bizonyos, hogy 1647 októberében Musztafa volt Esztergom 
bégje, mert Batthyány Ádám így címezte a neki fogalmazott levelét.138 Valószínű, hogy 
ő volt az az esztergomi Musztar bég, aki még koppányi bégként, de „Esztergami" elő
névvel írt levelet a Batthyány Ádám udvarában lévő urakhoz ugyanabban a témában 
1646-1647 körül;139 vagy ottani születéséről vagy már korábban is viselt tisztségéről írta 
magát „Esztergami"-nak. 

A híres török világutazó, Evlia Cselebi a szandzsákbég székhelyét erős védőbástyá
nak nevezi, s a bég magánjövedelmét 210 000 akcsére teszi.140 Ekkor a bég hat „várpa
rancsnok aga" fölött parancsnokol;141 közülük talán az egyik lehetett maga a levél írója, 
ifjabb Musztafa. Evlia Cselebi részletesen leírja az esztergomiak hadrendjét, harci érté
két, amelyet a legtöbbre tart a magyarországiak közül: „Valamennyien nagyon válogatott 
vitéz katonák, s négy-öt pár lóval nyargalásznak; mikor kimennek, mindegyiknek a ke
zében, derekán, nyakán s lovaiknak nyereg-szíján, hátán, öt-hat forgó karabin-puskájuk 
van. Ruházatuk egészen magyar formájú. Bőrdolmányt viselnek; aki látja őket, magya
roknak véli. Valamennyien szépen és jól beszélnek magyarul. Sőt ezzel a nyelvvel egé
szen Alamánországig142 elmennek s foglyokat hoznak. A budaiak nem érnek fel az esz
tergomi harcosokkal. Egész Magyarországban és Alamánországban a tatár katonáktól és 
az esztergomi néptől félnek.[...] néhai esztergomi Musztafa bégnek,143 mikor az erdélyi 
háborúban velünk járt, hétszáz lovas vitéze volt. A boldogult Szidi Ahmed144 pasa arcát 

„Méhemet bég, Musztafa pasa [!] esztergomi karinekamja [kajmakámja] levele Pálffy Istvánhoz." 
Strigonii, 1635. 6. Novembris. (Esztergom, 1635. november 6.) Jedlicska, 149. o. Azonban meg kell jegyezni, 
kevés annak a valószínűsége, hogy az 1635-ben Esztergomba került Musztafa nevezetű szandzsákbég ugyanaz 
a személy lett volna, mint a vezekényi csata „Rabló Bék"-nek nevezett vezére 1652-ben. 

138 £ 

MOL Batthyány cs. lvt. P 1313 Török vonatkozású iratok II. No 71. Batthyány Ádám levélfogalmazvá
nya Musztár béghez Esztergomba. Rohonc, 1647. október 29. 

MOL Batthyány cs. lvt. Misszilisek P 1314 No 31.707. „Esztergami Musztar bék Eszterházy Dániel
nek, Sankó Boldizsárnak, Pető Miklósnak és Sankó Miklósnak ...Németújvárba." é. n. 

Ez a jövedelem, figyelembe véve az akcse inflációját, nem volt túl magas. A bég nyilván a rablásokkal 
egészítette ki a bevételét. Ez az adat valószínűleg Ayni Ali 1608 körüli listájából származik, Evlia Cselebi on
nét vehette át. (Fodor Pál és Dávid Géza szíves szóbeli közlése.) 

Esztergom élén egy szandzsákbég állt, akinek parancsnoksága alá valóban hat várparancsnok volt be
osztva, amennyiben Esztergom várát és tartozékait együtt számoljuk. Ezek a következők: belsővár, külsővár, 
elövédelmi erődítmény, Tepedelen avagy Szent Tamás hegyi erődítmény, lőporraktár vára, Dzsigerdelen vára -
élükön egy-egy parancsnokkal. Vö. Evlia Cselebi, 306. o. A helyes értelmezéshez Fodor Pál adott szíves segít
séget, amelyet ezúton is köszönök. 

Németországig. 
A vezekényi csata vezére. Az erdélyi háborúban, amelyet 1658-ban mind a budai pasa, Szejdi Ahmed, 

mind Köprülü Mehmed nagyvezír vezetett, nyilván ő is részt vett 700 katonájával. Bethlen János az 1658. jú
nius 26-án, Lippa mellett lezajlott ütközetet, s a törökök vereségét alig említi meg. Bethlen János: Erdély tör
ténete 1629-1673. (Ford. P. Vásárhelyi Judit. Az Utószót és a jegyzeteket írta: Jankovics József.) Budapest, 
1993. 36. o. Szalárdi már sokkal részletesebben foglalkozik az eseményekkel. Az ő leírásában az egri pasa, az 
esztergomi bég sok más főúri törökkel a Marosban vagy fegyver által veszett el, s vagy kétszázan foglyul es
tek. Szalárdi János Siralmas magyar krónikája. (Kiad. Szukály Ferenc.) Budapest, 1980. A\2-A\3. o. Minden
esetre Musztafa Evlia Cselebi leírásakor már halott volt, azért szerepel „néhai"-ként. 

Másként: Szejdi Ahmed budai pasa, aki 1659. november végén két ízben is súlyos vereséget mért II. 
Rákóczi György erdélyi fejedelem (1648-1660) hadára. 
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többnyire ezek az esztergomi harcosok derítették fel.[...] Valóban híres, kardforgató vi
tézek s tiszta eredetű, nemes családbeli, szelíd, kifogástalan hősök."145 

Immár visszatérve levélírónkhoz, rögtön felvetődik az első kérdés: a csata után hét 
hónappal miért ír levelet az akkori török sereg vezérének fia a dunántúli főkapitányhoz 
Esterházy László haláláról? A levélíró megadja a választ is: „[...] tudjuk [...], hogy 
Nagyságod neheztel reánk az néhai üdvözült gróf haláláért". Egyfelől Batthyány Ádám 
dunántúli főkapitány igen jelentős és fontos szomszédja volt az esztergomi bégnek, még 
akkor is, ha ott „igen vitéz török katonák" állomásoztak, tisztelték és egyben félték is ha
talmát; másfelől nyilvánvalóan tudtak a két úr rokoni kapcsolatáról.146 Kézenfekvő ez a 
magyarázat, ebben az esetben azonban ennél jóval többről van szó: Batthyány Ádámnak 
Musztafához írott levelei közül - 1647 és 1653 között - 24 db, Musztafának Ádám gróf
hoz írott levelei közül 3 db maradt fenn, de nyilvánvalóan ennél sokkal több esetben ír
tak egymásnak.147 1647-1648-ban a levelek kifejezetten szívélyes hangneműek; Ádám 
gróf egy török rabjáért adott hitlevelet szívesen vesz Musztafától, s elbocsátja a foglyot 
sarca megkeresésére, „ezeket pedig mind az Nagyságod úri tekéntetire nézve cselekszük 
véle, mivel Nagyságod is ajánlja magát az mi részünkrül való szegény rabokhoz való jó 
engedelemre." Egyben Esterházy László és „az több itt lévő úrfiak" szolgálatát és jóaka
ratát ajánlja a bégnek.148 Batthyány 1647. december 23-án fogalmazott levelében köszö
netet ír a bégtől kapott ajándékért, amelyet Esterházy Lászlóval együtt egyenesen az ő 
egészségére fognak „elkölteni". A levélből az is kiderül, hogy a gróf egy puskapalack 
elküldésével már viszonozta a bég ajándékát.149 Musztafa mindhárom fennmaradt levelé
ből szintén kirajzolódik az Esterházy Lászlóval és a többi ifjúval való jó kapcsolat: ál
landóan egymásnak ajánlják szívélyes szolgálatukat.150 Erről a nem mindennapi viszony
ról az alábbiakban még szót ejtünk. 

Visszatérve levelünkhöz, abban Musztafa bég magát a gimesalji akciót is igazolni 
szándékozik: „Mi az magunk jószágát akartuk holdítani, valamint Nagyságod az oda va
ló jószágát holdítja." Musztafa tehát jogos adóztatási akcióként tünteti fel a magyar terü
letek békeidőben történő felverését, megrablását, amelyben őket - szerintük „jogtalanul" 
- Forgách Ádám zavart meg azzal, hogy seregével eléjük állt a hatalmas zsákmánnyal 
való szabad visszatérést megakadályozandó. 

143 Evlia Cselebi, 307. o. 
Esterházy László 1650. február 6-án vette feleségül Batthyány I. Ádám leányát, Mária Eleonórát. Vö. Az 

Esterházyak családi naplója. (Kiad. Szilágyi Sándor.) Történelmi Tár, 1888. 213. o. Lásd Koltai András; Egy ma
gyar főrend pályafutása a császári udvarban. Batthyány Ádám (Bécs 1630-1659). Korall, 9 (2002). 73. o. 

Batthyány Ádám Musztafa bégnek szóló fogalmazványai - az év nélkülieket is besorolva, témájuk 
alapján - kronológiai sorrendben: MOL Batthyány cs. lvt. P 1313/249. Török vonatkozású iratok II. No 71., 
70., 68., 69., 79., 94., 81., uo., 80., 77., 82., 78., 76., 106., 72., 111., 112., 116., 114., 113., 125., 135., 177., 179. 

Musztafa bég levelei Batthyány Ádámhoz: Esztergomi Muszta bég levele. Esztergom, 1647. november 18. 
MOL Batthyány cs. lvt. Misszilisek P 1314 No 31.705. Esztergomi Musztar bég levele, Esztergom, szeptember 
16. Uo. No 31.706. Esztergomi Musztár koppányi [!] szandzsákbég levele Eszterházy Dánielhez, Sankó Boldi
zsárhoz, Pető Miklóshoz Németújvárba, é. n. (A levélben ugyanarról a török fogolyról esik szó, mint a későbbiek
ben, tehát a koppányi bég ugyanaz a személy, mint a más időpontban említett esztergomi bég.) Uo. No 31.707. 

148 MOL Batthyány cs. lvt. P 1313/249. Török vonatkozású iratok II. No 71. Batthyány Ádám levélfogal
mazványa Esztergomban lakozó Musztár béghez. Rohonc, 1647. október 29. 

149 MOL Batthyány cs. lvt. P 1313/249. Török vonatkozású iratok II. No 68. Batthyány Ádám levélfogal
mazványa Musztafa béghez Esztergomba, h. n. 1647. december 23. 

150 Vö. 149. jegyzet. 
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Musztafa levelében nem késlekedik Forgáchot nem csak azzal megvádolni, hogy jo
gos hódoltatási akciójukat zavarta meg, hanem - mint már fentebb kifejtettem - László 
gróf haláláért is őt teszi felelőssé. 

A bég levelének azonban a magyarázkodáson és Forgách vádolásán kívül van még 
egy nagyon fontos tartalmi összetevője: a vitézül harcoló ellenség dicsérete, sőt annak 
felmagasztalása. Amennyiben feltételezzük, hogy e levél magának a bégnek, s nem a 
magyar vagy magyarul szépen tudó íródeáknak a gondolatmenetét tükrözi, akkor ez az 
írás páratlan a maga nemében. Még ha Evlia Cselebi fentebbi megjegyzését - „Vala
mennyien [az esztergomiak] szépen és jól beszélnek magyarul" - nem is vehetjük szó 
szerint igaznak, a levélíró apjáról szinte biztosan állíthatjuk, hogy tudott magyarul; 
ugyanis az Esterházyak családi hagyománya szerint idősebb Musztafa esztergomi bég, a 
vezekényi csata vezére egykor Kéry Jánosnak, Esterházy Anna férjének foglya és - a 
szívélyes bánásmód következtében - Esterházy Lászlónak személyes barátja volt.151 Az 
apa nyomán - feltételezhetően - a fia is beszélt magyarul, így a levél szép stílusa, barát
ságos, emelkedett hangneme nem csupán az íródeák stílusát tükrözi, vagy legalábbis 
nem ellentétes gazdája szándékával. Az sem zárható ki, hogy az idősebb Musztafa is va
lamilyen módon közreműködött a levél megírásában, esetleg sugallta a magyarázkodást, 
ha valóban annyira becsülte a fiatal, lovagias cselekedetű László grófot, és szégyellte 
egykori jótevőjének legyilkolását. E megbecsülést egyértelműen tükrözik Batthyány 
Ádám és Musztafa bég levélváltásai. 

Ifjabb Musztafa, aki kétszer is bizonygatja, hogy személyesen látta - hiszen jelen volt 
- Esterházy Lászlónak és csapatának vitézségét, a levélben öt ízben említi a bátor helyt
állást: „velünk vitéz módra harcolt, el nem futott, hanem feje fennállatáig hartcolt..."; 
„vitézül, ellenség keze miatt vágatott le, nem valami futásban, hanem hazája mellett bát
ran hartcolásban esett el..." Ezen utóbbi mondatban a több mint egy évszázados kény
szerű török-magyar együttélés komoly hatása érezhető; harcolni a hazáért, áldozatot 
hozni, sőt meghalni érte - keresztény mentalitás. Már a XVI. században, az Oszmán Bi
rodalom felfelé ívelő, expanzív korszakában is előfordult, hogy a győztes törökök a ve
lük szemben bátran harcoló ellenfelet megbecsülték; Szondi György vagy a szigetvári 
hős, Zrínyi Miklós testét is tisztességgel eltemették - bár fejét, a győzelem jeleként le
vágták -, hogy csak a legismertebb példákat említsem. Musztafa azonban Esterházy 
László vitézségének méltatásán túl a hős apoteózisát is kimondja: „de valamíg ez világ 
fennáll, mindennek szép koronája fennáll." Hoffmann Pál temetési prédikációjában is 
ehhez hasonló gondolatok hangzottak el: ,,A' kinek e' világ fen-állásásigh megh-
maradandó ió hirek nevek, méltán kivánná [...], vegyétek-el pálya-futástok Koronáiát, 
harczolástok Pálmáiát, vitézkedéstek örökkön örökké megh-maradandó bóldogh nagyju
talmát, mert tudgya immár mind a' föld, mind az égh [...]."152 Ráadásul a levélíró két íz
ben is kinyilvánítja, hogy a vitézek halálát bánja, s Isten irgalmát kéri számukra: „[...] 
bánjuk szűvünk szerint [a halálát], Isten irgalmazzon nekie..." Teljesen valószínűtlen, 
hogy bármely török főtiszt ilyen gondolatsort leírhatott, illetőleg leíratott volna a XVI. 

Esterházy Anna László édesapjának, Miklós nádornak volt a húga. Vö. Eszterházy János: Az 
Eszterházy család és oldalágainak leírása. I. Budapest, 1901. 107. o. Lásd még: Héjjné Détári, 30. o. 

Hoffmann Pál Esterházy László, Ferenc, Tamás és Gáspár fölött. Bécs 1653. In: Magyar nyelvű halotti 
beszédek, 132., 148. o. 
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században. Maga Esterházy Pál sem fogalmazott ennél magasztosabban testvére halálá
ról: „Végtére az sok sebektől ellankadván, életét dicsőségessen letette azon körülötte lé
vő szolgáival együtt, estve hat s hét óra közben, kit Isten nyugosszon az örök életben."153 

„[...] boldog emlékezető bátyám gróf Eszterházj László az körösztény raboknak szaba
dulásáért, melyeket az pogány elrablott volt, vitézül megharczolván, az nagyságos 
Eszterhásj Ferencz, Tamás és Gáspárral együtt Nagy-Vezekénnél die 26. Augusti, öt-hat 
óra közben estve megöletett 1652. dicsőséges példát hagyván nemzetinek."154 

A levélíró magyarázkodik a sajnálatos eseményen, sőt szinte bocsánatot kér a levá
gott vitéz apósától: „Elhiggye Nagyságod, Vitéz Úr, Barátunk, ugyan bizonyunkkal írjuk 
Nagyságodnak, hogy ha megtudtuk volna szegény gróf úrnak ottan lételit, reájok nem 
mentünk volna [...]" E mondatban a családi hagyomány igaz voltát látom bebizonyo
sodni, miszerint a török vezér Esterházy holttestét meglátva ismerte fel benne egykori 
barátját vagy jótevőjét, akinek megadta a végtisztességet azáltal, hogy nem hagyta őt ka
tonái által kifosztani.155 Való igaz, Pál leírása szerint, csak László gróf holtteste nem volt 
ruhátlan, a többi vitéznek nem adatott meg ez a megbecsülés. A „szép gróf páncélinge 
és fegyvere - bár ez utóbbit nem említi Pál visszaemlékezésében - ezért kerülhetett 
Fraknó várába, illetőleg a Budapesti Iparművészeti Múzeumba.156 Talán a vitéz lovának 
megmaradása is e gesztus eredménye, hacsak az, miután gazdája leesett róla, nem futott 
el a harcmezőről ezáltal elkerülvén a zsákmányoló törökök mohó markát. Mindenesetre 
a nyilvánvalóan pompás, büszke tartású, „Zöldfikár" névre hallgató török harci mént a 
három hónappal később megtartott országos temetésen, a halottas menetben kantárszáron 
vezetve külön is felvonultatták a 25. egységben.157 A méltóságteljes harci ló uszályszerű-
en földet söprő vörös bársonnyal volt lefedve, amelyre László gróf címerét hímezték. 
Fontossága halott gazdája méltóságából következett. A metszeten jól látható, hogy a ló 
mellett - amelyet egy gyalogos vezetett - egy másik vitéz lovagolt pálcájával rámutat
ván, hogy a nézőközönség figyelmét még inkább ráirányítsa. E lónak is megvolt a saját 
sorsa: feltételezésem szerint azonos azzal az állattal, amelyik vagy hadi zsákmányként 
vagy fő török rab sarcaként került Batthyány Ádámhoz 1651 táján, ugyanis a feljegyzé
sekben ekkor tűnik fel az úr saját lovai és paripái között.158 Mivel Esterházy László 
ezekben a portyázásokban lovasaival mindig elkísérte apósát, s a felsorolt lovak közül az 
1651-ben megnevezettek, Zöldfikár kivételével, többnyire továbbra is szerepelnek,159 fel-

Esterházy: Mars Hungaricus, 318. o. 
Az Esterházyak családi naplója, 213. o. 
Vö. Eszterházy: Mars Hungaricus, 107. o.; Héjjné Détári, 30. o. 
A sodronying fölött viselt inget nevezték „pánczérümeg"-nek, páncélingnek. Pál visszaemlékezésében 

kéknek mondja bátyja páncélingét, noha az Esterházy kincstárban fennmaradt darab vörös színű. Az 1725. évi 
fraknói inventárium a következőképpen határozza meg: „A Pogány Török által megh öletett Szegény Eszterhás 
László Vörös Atlasz arany Préssüt Pillangókkal és Gyöngyökkel ki varrott [...] Panczér Üngő." Héjjné Détári, 
39. o. Vö. Szilágyi András: Az Esterházy-kincstár. Budapest, 1994. 

157 Szabó, 83. o. 
MOL Batthyány cs. lvt. P 1315/4. Batthyány I. Ádám másolati könyve A. „Az kik velem voltak, hogy 

Kányavára felé..." Anno 1651. Die 14. Mártii., 336. pag . „Az Úr lovainak és paripáinak száma: 1. Sámi ló 2. 
Zöldfikárd ló 3. Jancsár ló 4. Podolayi (Podolyai) paripa 5. Buer paripa 6. Mukallya paripa." 

Uo. 341. pag. „Az Ür Ő Nagysága a' minemő lovakat és paripákat viszen magával: 1. Pécsi Musztafa ló 
2. Sámi ló 3. Jancsár ló 4. Buér deres paripa 5. Podolyai paripa 6. Dobriczáni paripa 7. Cserkesz paripa. Ester
házy László halála utáni időből való a következő lista, amely a seregek Veszprémbe való menetelét írja le, a 
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tételezem, hogy Batthyány azt a vejének adta; így indult László gróf az apósától kapott 
gyönyörű harci ménen utolsó csatájába. 

Visszatérve Musztafa leveléhez, a levélíró kétszer is hangsúlyozza, hogy Esterházy 
halálát „bánjuk szüvünk szerint", s „szánakodással vagyunk"; nem ő tehet a haláláról, hi
szen „a szerencse így hoszta"! Ez Zrínyi fátum- és szerencse-filozófiájának előképe, tö
rök átvétele? Vagy a sors akarata a protestantizmus predestináció-elvével már teljesen a 
köztudatba ivódott? Gyakorta emlegették ezt mások is? Vajon Zrínyi Miklós kapott-e 
ehhez hasonló levelet a töröktől, vagy ismerte-e ennek a levélnek a tartalmát? Megküld-
te-e neki másolatban Batthyány, hiszen László gróf igen közeli, jó barátja volt Zrínyi
nek? Mit tartalmazhatott a halálára írt verse?160 A Szigeti veszedelemből már fentebb 
idézett sorok tökéletesen illenek László gróf halálára is. Mindenesetre a már más össze
függésben citált Pálffy Tamás - aki valószínűleg ismerte Zrínyi eposzát, hiszen annak 
gondolati hatása temetési prédikációjában kimutatható161 - László grófot mesterien tö
mörített felkiáltásokban próbálta óvni végzetétől: „De hát mit is forgattál fejedben, Lász
ló? Nem látod-é, hogy milyen túlsúlyban van a barbár hadsereg, melyet újabb győzel
mekre szított föl a frissen szerzett zsákmány? Nem veszed-é észre, hogy sokkal kisebb a 
keresztény haderő létszáma? [...] Egész Pannóniának oly kedves életedet [...] ilyen nyílt 
veszedelemnek teszed ki? Nagyon forgandó a háborús szerencse, ne gondold, hogy már 
kezedben a győzelem! Még túl keveset éltél, László!"162 

Végezetül a bég leveléből még egy momentumot kell kiemelni: Musztafa Esterházy
nak a törökök között is meglévő „nagy hírét" hangsúlyozza, amelyet egyrészt bátorsága 
és vitézsége miatt vívott ki magának, másrészt „mert jó nemzetségek voltának". Becsüli 
őt igazi emberi értékéért is, „mivel mind rabokhoz, parasztsághoz jók voltának". Noha 
ez a dicséret is hozzátartozott a korabeli frazeológiához, egy török főtiszt szájából még
sem ok nélkül hangzott el. 

Nyilvánvaló, hogy a családi hagyomány - miszerint Esterházy Lászlót embersége 
miatt fogadta barátjává a családnál raboskodó Musztafa bég - valós voltát kell a mondat 
mögött feltételeznünk. Batthyány Ádám és a bég 1647-1648. évi levelezését is érdemes 
újra felidéznünk, hiszen abban a dunántúli főkapitány a bégnek „a rabokhoz való jó en-
gedelmé"-ért tett engedményt saját rabja iránt, s küldözgettek egymásnak ajándékokat, 
több levélben is hangsúlyozva az Esterházy Lászlónak, illetve László gróftól jövő jó 
szolgálatokat. 

Epilógusként ide kívánkozik a bég levelének és magának a bégnek a sorsa is. Batthyány 
Ádám közeli bizalmasa volt a már említett Zichy István győri vicegenerális, aki a nagy
szombati temetésen is részt vett. 1653. március 30-án, két nappal az Esztergomban meg
fogalmazott török levél után vetette papírra a következőket: „Az Nagyságod parancsolat
ja szerént Eztergamban Musztafa beknek szóló levelét megküldöttem volt, ím azonra a' 

lovasok között Esterházy Pál is szerepel 156 lovassal: 1. Pécsi Musztafa ló 2. Sami ló 3. Podolai (Podolyai) ló 
4. Doborchanj (Dobricsányi) paripa 5. Abdulán ló 6. Patkány paripa 7. Segesdi ló. (Uo. 401. pag.) 

Barátságukra lásd Kovács Sándor Iván: „Eszterházy László véletlen halálárul írt Zrínyi uram versei". 
Somogy, 1983. 1. sz. 75-87., Uő: A lírikus Zrínyi. Budapest, 1985. 246-260. o. 

Pálffy Tamás Esterházy László, Ferenc, Tamás és Gáspár fölött. In: Magyar nyelvű halotti beszédek, 
395-396. o. 

162 Uo. 408. o. 
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mi választ küldtek, Nagyságod kezéhez küldöttem."163 Tehát a dunántúli főkapitány is 
fölöttébb fontosnak tartotta a bég levelét, így arra azonnal válaszolt is, egyszersmind 
gondoskodott az elküldésről is; három nap alatt három levélváltás: Esztergom-Német-
újvár(?),164 Németújvár(?)-Győr-Esztergom, majd ismét Esztergom-Németújvár között 
- nem kis teljesítmény a levélvivő futár, illetve futárok részéről. Azt, hogy Batthyány mit ve
tett papírra, s arra újólag mit válaszoltak, feltehetőleg sosem fogjuk elolvasni. Zichy még 
egy fontos hírről értesíti a dunántúli főkapitányt: „Mustafa békét ismét kivetették az 
eztergami békségbül, és helette a' vén Omer békét tették az török szomszédok."165 Nem 
tudjuk, hogy a sok török áldozatot követelő csata miatt-e - amennyiben azért, azt már 
korábban megtették volna -, egyéb katonai cselekedet következményeként, vagy mert 
feljebbvalói fülébe jutott a magyar főurakkal történő túlzottan nyájas levelezése. Min
denesetre Musztafát már korábban is megfosztották pozíciójától, hiszen mind Forgách 
Ádámnak Piccolominihez szóló jelentésében, mind Reniger levelében az áll, hogy a bég, 
öt nappal azután, hogy beiktatták hivatalába - 1652 augusztusában - összegyűjtött 3000 
embert, s rabolni indult.166 Talán 1653-ban is hasonló eset történt vele: lecserélték, majd 
újra kinevezték. Mindenesetre 1658-ban az erdélyi háborúba Musztafa bég ment eszter
gomi harcosai élén. 

Azt nem tudjuk, hogy Batthyány Ádám közvetlenül mit válaszolt Musztafa levelére, 
de fennmaradt az a fogalmazványa, amelyet 1653. április 5-én vetett papírra.167 A levél 
tartalmi része ugyanarról, az 1647-ben sarcának összegyűjtésére elbocsátott rabról szól, 
akiért Musztafa hitlevelet bocsátott ki, de a rab nem teljesítette a feltételeket. A fogal
mazvány végén azonban Batthyány Musztafának újabb, László gróf halálával kapcsola
tos megjegyzésére válaszol, amelyből mégis megtudhatjuk a szomorú eseménnyel kap
csolatos véleményét: „Az mit utolszor ír, hogy mi az néhai üdvözült gróf haláláért 
neheztellenénk valakire;168 ezt csak magától169 gondolta Kegyelmed.170 Mi tőlünk nem 
hallotta171 senki,172 mert tudjuk, hogy avval jár a' vitézség, és az köz [közös] mindnyá
jukkal. Az mint magatok is láttátok emberségét, vitézségét, s el is hittük, ha ő az ő sere-

1 MOL Batthyány cs. lvt. Misszilisek P 1314 No 53.144. Zichy István levele Batthyány I. Ádámhoz. 
Győr, 1653. március 30. 

Batthyány Ádám itineráriuma sajnos éppen 1652 decemberében szakad meg, majd 1654-ben újra foly
tatódik, így nem lehet pontosan tudni, hogy 1653. március 29-30-án hol tartózkodott. MOL Batthyány cs. lvt. 
P 1315/2. csomó. 

165 Uo. 
Forgách Ádám jelentése Piccolominihez az elfogott törökök vallomásáról és a vezekényi csatánál el

szenvedett veszteségekről. Schmeller-Kitt, No. 123. Reniger memoriáléja Ahmet nagyvezírhez. MOL Bat
thyány cs. lvt. P 1313 /249. Török vonatkozású iratok II. No. 215. 

167 MOL Batthyány cs. lvt. P 1313/ 249. Török vonatkozású iratok II. No 179. Batthyány Ádám levélfo
galmazványa Esztergomi Musztafa bégnek. 1653. május 11. (A dátum eredetileg: április 5, áthúzva.) Batthyány 
Ádám nyilván csak május 1 l-e után küldte el a levelet, ezért javította át a dátumot. 

Eredetileg: reátok. A szó áthúzva, s Batthyány saját kézírásával fölé írva: valakire. 
Eredetileg: magatok. Az íródeák tegezte a címzettet, de ezt Batthyány majdnem végig következetesen 

kijavította. 
17 Utólag Batthyány által s. k. betoldva. 
171 Eredetileg: hallottátok. 
172 

Utólag Batthyány által s. k. betoldva. 
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gével annyian lett volna, mint az török vitézeknek bár csak az fele,173 kik reájok mentek, 
külömben megmutatták volna vitézségeket. De könnyű volt annyi sokaságnak ollyan ke
vés népet megverni174 vagy rontani, de aszón kevés néptől is eléggé szájatokban az epe 
ment. Attól az csorbát hagytanak [?] érettök jó vitészek!" 

László gróf apósa - miként láttuk Zrínyinél és Wesselényinél költőien megfogalmaz
va - szintén a kor közgondolkodásának adott hangot azzal a megjegyzésével, hogy a vi
tézség együtt jár a halállal; a török ellenfél is így gondolta. Azonban ő is azzal biztatta 
magát, hogy László gróf vitézül harcolva esett el, sőt ha csak fele annyian lettek volna, 
mint legyőzőik, nem úgy végződött volna az összecsapás. Az ellenség így is drágán fize
tette meg a győzelmet - Batthyány nyilván itt a súlyos török veszteségre gondolt. 

Esterházy halálának témája még 1654-ben is feltűnik Batthyány egyik levelében. Hü 
bizalmasának, Koháry Istvánnak említi Musztafa bég „post scriptáját", amely tartalmát 
nem ismerjük, de úgy tűnik, hogy ezzel kapcsolatos: „Musztafa bék post scriptájára mit 
írjon Kegyelmed, értem; ide is voltak abban az opínióban, az mint Kegyelmed írja, noha 
az töröknek nem kell hinni, de az már megvagyonL Énnékem olly ítéletem vagyon, hogy 
ha Kegyelmed ott lehetett volna, talán nekem se lett volna annyi szomorúságom rajta, 
mint a' ki volt. [Kiemelés tőlem - J. U. Zs.]"175 Amint erről már szó esett, Koháryt 
Forgách hazaküldte, így nem vett részt a vezekényi ütközetben. Erre írta Ádám gróf, 
hogy ha ő ott lett volna, talán nem történt volna meg a szerencsétlenség. 

Mint már említettem, Musztafa esztergomi bég 1658-ban Szejdi Ahmed budai pasa 
seregéhez csatlakozott az övéivel, hogy közösen büntessék meg az „engedetlen" Erdélyt. 
Az év június 26-án II. Rákóczi György Lippánál „könnyű és vér nélküli győzelmet szer
zett" a törökök felett. „Néhányan fegyver által pusztultak el, többeket pedig az akkor a 
szokottnál nagyobb vizet hömpölyögtető Marus folyó sodorta magával." - írta Bethlen 
János.176 Szalárdi részletezi az ellenség veszteségét: „Ellenben a törökök közül az egri 
passa, esztergomi bég sok fő úri törökökkel ki a Marosban, s ki fegyver miatt elveszvén, 
s bennek vagy kétszázig el is fogattatván, kik között nagy sáncokra [sarcokra] való úri és 
fő ispahiák is valának [...]"177 Maga a fejedelem július 12-én, Rhédey Ferenchez írott le
velében szintén felsorolja a törökök veszteségét: „sok pogány nagy emberek vesztek: 
esztergomi bég, egri basa, elczi Hassan pasa, budai causzlar tihaja többekkel fogva."178 

Ezzel Musztafa bég sorsa is beteljesedett 1658-ban. 

173 
Utólag Batthyány által s. k. betoldva. 
Idáig az íródeáké, a többi Batthyány s. k. írása. 

17S * ŕ 
MOL Batthyány es. lvt. I. Ádám fogalmazványai P 1315/2/1654/435-437. pag. Batthyány Ádám fogal

mazványa Koháry Istvánhoz. Rohonc, 1654. január 14. 
176 Bethlen, 36. o. 
l" Szalárdi, 413. o. 

II. Rákóczi György levele Rhédey Ferenchez. Zékudvari táborban, 12. Julii. 1658. Szilágyi Sándor. II. 
Rákóczi György levelei Rhédey Ferenczhez. Történelmi Tár, 1892. V. sz. 98. o. 
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FÜGGELÉK 

„Mi Musztafa bék, esztergami kapitány bék fia, hatalmas és győzhetetlen török császár eszter-
gami végházában egyik fő helytartója. 

Tekéntetes és Nagyságos Vitéz Gróf Úr! Minden hozzánk illendő dolgokban való szomszéd-
ságbeli barátságos szolgálatunk és magunk ajánlásának kész volta után, Istentül minden jókat kí
vánunk megadat[ni] Nagyságodnak, mint vitéz szomszéd barátomnak. 

Az többi közül, tudjuk jóakaró vitéz Úr barátunk, hogy Nagyságod nehesztel reánk az néhai 
üdvözült gróf haláláért; de Isten látja, mi okai nem vagyunk, adjon Isten előtt számot az, ki oka lőtt 
az dolog[nak]. Mi az magunk jószágát akartuk holdítani, valamint Nagyságod az oda alá való jó
szágot holdítja. Az midőn visszatértünk, Forgácz Ádám élőnkben állította, reánk hoszta az szegény 
gróf urat szép úrfíakkal együtt, és ugyan igazságát is írtuk Nagyságodnak, ebben bizonságok va
gyunk magunk is, hogy az szegény gróf úr az ő szép seregivel legelői ő Nagysága állott hartcnak, 
velünk vitéz módra hartcolt, el nem futott, hanem feje fennállatáig hartcolt, kit magunk jól láttunk, 
mivel mi is hada között által mentünk. Láttuk szemeinkkel [az] néhai gróf úrnak vitézül való for-
golódását, kit nem is tagadunk, mert nem illendő volna, de Forgácz Ádám az szegény gróf urat sok 
vitéz úrfíakkal csak elhagyta, hartcnak indította őket, ő maga az németek köziben bújt, de az sze
gény grófúr, kit magunk is igazsággal írunk Nagyságodnak, hogy bánjuk szűvünk szerint, Isten ir
galmazzon nekie, nem futott sem németek köziben, sem imide-amoda, hanem vitézül hartcolt, az 
kinek mi közöttünk is nagy híre vagyon. És arrul meg is tetszik bizonságok okáért, hogy az kik ve
lünk vitézkedtenek, azokon esett, ami esett is. De ugyan szokása Forgácz Ádámnak, hogy az szép 
urakot, szép hadakat élőnkben állítja ennéhányszor, ő maga úgy fut előttünk, csak meg nem fúl, és 
amaz jókat maga szántszándékkal vágatja le. Elhiggye Nagyságod, Vitéz Úr, Barátunk, ugyan bi
zonyunkkal írjuk Nagyságodnak, hogy ha megtudtuk volna szegény gróf úrnak ottan lételit, reájok 
nem mentünk volna, de minthogy az szerencse így hoszta, arról nem tehetünk. De valamíg ez világ 
fennáll, mindennek szép koronája fennáll, mert vitézül, ellenség keze miatt vágatott le, nem valami 
futásában [!], hanem hazája mellett való bátran harcolásban esett el, de mi okai nem vagyunk ezen 
szép urak halálának, hanem Forgácz Ádám, mert mintegy szántszándékkal vesztette el őket. Mi is 
nagy szánakodással vagyunk szegény urakon, mivel mind rabokhoz, parasztsághoz jók voltának, s 
mindenütt jó hírek, nevek hirdetődéit, mert jó nemzetségek voltának, de arról nem tehetünk, az 
mint az szerencse hoszta, csak Isten irgalmazzon nekiek. Ennek utána Isten éltesse Nagyságod vi
téz úri fejét kedves jó egészségben. Datum Strigonii,179 die 28. Mártii. Anno 1653. 

Nagyságodnak vitéz úr szomszéd barátja 
Idem qui supra."180 

179 
Strigonium, Esztergom. 

180 í 
A Batthyány I. Ádám fogalmazványai között található levél végig egy kézzel írt másolat, címzés nélkül. 

MOL Batthyány cs. lvt. Batthyány I. Ádám levélmásolatai. P 1315/2. 1653/ 263-264. pag. A levelet a mai he
lyesírásnak megfelelően, de a régies hangzást megtartva írtam át. A rövidítéseket jelzés nélkül oldottam fel. 
Szögletes zárójelben - mivel a levél széle égett - adtam meg a feltételezett kiegészítést. 
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Zsuzsanna J. Ujváry 

THE BATTLE OF VEZEKÉNY AND THE DEATH OF LÁSZLÓ ESTERHÁZY 

Summary 

Introducing previously unknown archival documents, and contrasting them with the formerly 
available sources, the author provides a detailed analysis of the Turkish-Hungarian engagement 
that took place on 26 August 1652 at Vezekény (today Veľké Vožokany, Slovakia) near 
Érsekújvár, Bars County. The clash claimed the lives of four young members of the Esterházy 
family, including the promising László Esterházy, the head of the family. 

According to contemporary records, the reason for the fight was that the Turks set fire to about 
10-12 villages near Gimes Castle in Nyitra County and took several Christians prisoner, despite 
the peace treaties of Szőny in 1627 and 1642. At the call of Ádám Forgách, László Esterházy and 
his troops joined the Captain-General to free the miserable prisoners. At Nagyvezekény, the Chris
tian troops of about 900-950 blocked the way of approximately 3000 Turkish raiders who had 
gathered from fifteen castles and garrisons, most of which served to defend Buda. On the strength 
of a contemporary report addressed to Ádám Batthyány, Captain-General of Transdanubia, there 
were about 100 casualties on the Hungarian side and 500 on the enemy's side. Nevertheless, it was 
the Hungarian troops that left the field after more than three hours of fighting. 

It is reflected in the sources quite clearly that the engagement was a raid rather than a battle in 
the proper sense of the word and it was the Esterházy's who exaggerated the event's significance 
later. The splendid burial ceremony, which was held three months later and publicized nationwide, 
was another means of serving that purpose. 

Having consulted several contemporary sources, the author raises the issue of responsibility 
concerning Ádám Forgách, who took shelter together with his escort behind a barricade formed by 
carts, and failed to help the right and left flanks, which came under heavy Turkish attack. One of 
the sources that prove this point is the copy of a rather unusually worded letter written about seven 
months after the event by Mustafa Junior, the son of Mustafa, Bey of Esztergom, commander of 
the Ottoman troops in the battle of Vezekény, to Ádám Batthyány, Captain-General of Transdanu
bia, whose files include this document. 

Zsuzsanna J. Újváry 

LA BATAILLE DE VEZEKÉNY ET LA MORT DE LÁSZLÓ ESTERHÁZY 

Résumé 

A l'aide de documents d'archives jusqu'alors inconnus et de la confrontation de documents dé
jà connus, l'étude dessinera une image plus précise sur la bataille du 26 août 1652 qui s'est dérou
lée entre Turcs et Hongrois à Vezekény (aujourd'hui Veľké Vožokany en Slovaquie) situé dans le 
comitat de Bars, près d'Ersekújvár. Cette bataille a coûté la vie à quatre jeunes personnes de la fa
mille Esterházy dont le chef de famille László Esterházy pourtant promis à un bel avenir. 

Selon les notes d'époque, le motif du conflit était le suivant : malgré les paix de Szőny conclus 
en 1627 et 1642, les Turcs ont incendié 10 à 12 villages dans le comitat de Nyitra, en amont du 
château de Gimes, en faisant de nombreux prisonniers chrétiens. A l'appel d'Ádám Forgách, Lás
zló Esterházy a rejoint le commandant avec ses troupes royales et tenté de libérer les malheureux 
prisonniers. L'armée chrétienne de quelque 900 à 950 soldats a barré la route à Nagyvezekény aux 
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3000 soldats turcs issus de quinze châteaux forts et garnisons aux confins de Buda. Selon un rap
port rédigé pour le commandant transdanubien Ádám Batthyány, on pouvait s'attendre à une cen
taine de morts du côté hongrois et à environ 500 du côté de l'ennemi. En dépit de ces estimations, 
c'est l'armée hongroise qui a quitté le champ de bataille en premier à l'issue d'un affrontement de 
plus de trois heures. 

Les sources permettent d'affirmer sans équivoque qu'il s'agissait plutôt d'une incursion, et non 
pas d'une bataille au sens actuel du terme, dont l'ampleur fut exagérée ultérieurement par les Es
terházy. C'est dans cet esprit que des funérailles grandioses furent organisées trois mois plus tard. 

Sur la base de plusieurs notes d'époque dont une copie de lettre au style et au ton particuliers 
conservée parmi les documents d'Adam Batthyány - écrite au commandant transdanubien sept mois 
après les événements par le commandant turc Moustapha junior, fils du bey d'Esztergom, Moustapha 
- , l'étude évoque la responsabilité d'Adam Forgách qui a préféré protéger les chariots avec son es
corte au lieu de venir en aide aux ailes gauche et droite violemment attaquées par les Turcs. 

Zsuzsanna J. Újváry 

DIE SCHLACHT VON VEZEKÉNY UND DER TOD VON LÁSZLÓ ESTERHÁZY 

Resümee 

Die Studie gibt mit Hilfe neuer, bisher unbekannter Archivdokumente, bzw. mit dem Vergleich 
des bisher Bekannten ein genaueres Bild vom türkisch-ungarischen Zusammentreffen am 26. Au
gust 1652 im Komitat Bars, bei Vezekény (heute: Veľké Vožokany, Slowakei) in der Nähe von 
Érsekújvár (Neuhäusel, heute Nové Zámky), dem vier junge Personen aus der Familie Esterházy -
unter ihnen der hoffnungsvolle Kopf der Familie, László Esterházy - zum Opfer fielen. 

Grund des Zusammenstoßes war gemäß den damaligen Beschreibungen, dass die Türken -
trotz der Friedensschlüsse von Szöny in den Jahren 1627 und 1642 - im Komi tat Nyitra (Neutra), 
über der Burg von Gimes 10-12 Dörfer in Brand gesetzt und viele Christen gefangen genommen 
hatten. László Esterházy schloss sich mit seinen Hofsoldaten auf den Ruf von Ádám Forgách, dem 
Bezirkshauptkapitän Unter-Ungarns, an und versuchte die glücklosen Gefangenen zu befreien. Das 
christliche Heer von etwa 900-950 Mann stellte sich dem Streifzug der Türken von ca. 3000 Mann 
in den Weg, die aus fünfzehn verschiedenen, größtenteils dem Schutz von Buda (Ofen) dienenden 
Grenzburgen, bzw. Garnisonen zusammengerufen worden waren. Gemäß einer zeitgenössischen 
Mitteilung, die an den Bezirkshauptkapitän von Transdanubien, Ádám Batthyány, adressiert war, 
konnte mit einem Verlust von 100 Mann auf ungarischer und 500 Mann auf gegnerischer Seite ge
rechnet werden. Trotzdem war es das ungarische Heer, das das Schlachtfeld nach dem mehr als 
dreistündigen Zusammenstoß verließ. 

Aus den Quellen geht eindeutig hervor, dass der Zusammenstoß eher als größerer Streifzug, als 
eine Schlacht in heutigem Sinne angesehen werden kann. Seine Bedeutung wurde von der Familie 
Esterházy selbst genährt. Aus diesem Grunde wurde drei Monate später eine prunkvolle Landesbe
erdigung veranstaltet. 

Auf Grund mehrerer zeitgenössischer Aufzeichnungen, darunter einer Briefkopie mit einer be
sonderen Schreibweise und einem besonderen Stil, die unter den Schriften von Ádám Batthyány 
erhalten geblieben ist, und welcher Brief vom türkischen Wesir der Schlacht von Vezekény, dem 
Sohn von Mustafa, Beg von Esztergom (Gran), Mustafa dem Jüngeren etwa sieben Monate nach 
dem Ereignis verfasst wurde - kommt die Studie auf die Verantwortung von Ádám Forgách zu 
sprechen. Er positionierte sich im Laufe des Zusammenstoßes im Schutz der Fuhrwerke und ver
säumte es, dem von den Türken stark angegriffenen rechten und linken Flügel Hilfe zu leisten. 
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Жужанна Й. Уйвари 

БИТВА ПРИ ВЕЗЕКЕНИ И СМЕРТЬ ЭСТЕРХАЗИ ЛАСЛО 

Резюме 

Настоящая статья с помощью новых, до сих пор неизвестных документов, а также путем 
сопоставления имеющихся до сих пор сведений рисует болеее точную картину турецко-
венгерского сражения, состоявшегося 26 августа 1652 года при Везекени, (в настоящее вре
мя Велики Возокань в Словакии) расположенного у Эршекуйвара, в комитате Барш. 

Причиной битвы, согласно описаниям современников, было то, что турки - несмотря на 
мирные договоры при Соньи в 1627 и 1642 годах - подожгли 10-12 поселений выше крепо
сти Гимеш в комитате Нитра и взяли много пленных. Ласло Эстерхази со своим придвор
ным воинством по призыву Адама Форгач присоединился к главному капитану крепости и 
попытался высвободить несчастных людей, очутившихся в плену. Христианская армия в 
составе 900-950 человек преградила путь пятнадцати различным отрядам турок в составе 
примерно 3000 человек, состоявшим большей частью из солдат, набранных из защитников 
оконечных крепостей Буды и местных гарнизонов. На основании донесения того времени 
капитана Задунайского края Адама Баттьани можно принять в расчет потери примерно 100 
человек венгров и 500 человек противника. Несмотря на это венгерская армия оставила по
ле битвы после продолжавшегося в течение более трех часов сражения. 

Из источников единозначно явствует, что это столкновение можно считать скорее рей
довым походом, нежели битвой, взятой в нынешнм смысле слова. Ее значение было пре
увеличено задним числом самими представителями клана Эстерхази. Этому должны были 
послужить и организованные спустя три месяца нашумевшие на всю страну похороны. 

На основании многих записок того времени, в том числе сохранившейся среди докумен
тов Адама Баттьани копии написанного в особом стиле и тоне письма сына предводителя 
турок, эстергомского бега Мустафы, Мустафой-сыном капитану задунайского войска спус
тя семь месяцев после события, в статье поднимается вопрос об ответствнности Адама Фор
гач, который во время сражения вместе со своей свитой находился под защитой военных 
повозок и не оказал помощи ни на правом ни на левом фланге, на которые ожесточенно на
ступали турки. 
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