
ADALÉKOK BETHLEN GÁBOR HADSEREGÉNEK DUNÁNTÚLI 
HADMŰVELETEIHEZ 

(1619—1621.) 

Dr. Nagy László, a történelemtudomány kandidátusa. 

A XVII. század Habsburg-ellenes függetlenségi harcainkban a Dunán-
'túl mindvégig mellékhad^zíntérként szerepelt. így volt ez a Bocskai ve
zette szabadságharc, a Bethlen Gábor és I. Rákóczi György vezette füg
getlenségi harcok s a Thököly vezette szabadságharc idején egyaránt. 'A 
f őhadszíntér minden egyes esetben az akkor Felső- és Alsó-Magyarország
nak nevezett terület volt, s Dunántúllal a függetlenségi harcok vezetői csak 
mint mellékhadszíntérrel számoltak, ahová legfeljebb csak kisebb kato
nai erőket vetettek be, s még azt sem minden esetben.1 Nem lehet e ta
nulmány feladata, hogy részletes elemzés alá vegye mindazokat a gazda
sági, társadalmi, politikai és katonai tényezőket, amelyek következtében 
így alakult a helyzet, s ezért csak nagy vonalakban kívánok azokra az 
okokra kitérni, amelyek miatt a Dunántúl mellékhadszíntérként szere
pelt a XVII. századi Habsburg-ellenes függetlenségi harcokban. 

A dunántúli országrésznek a Habsburg-ellenes függetlenségi harcok
ban betöltött szerepét erősen befolyásolta földrajzi fekvése, s az ebből 
eredő gazdasági, politikai és katonai helyzete. A Duna és Dráva között el
terülő területet ketté osztotta a török hódoltság határa. A török hódítástól 
mentes rész, melyet állandóan veszélyeztetett a török terjeszkedés nyu
gati főiránya, sokkal szorosabb szálakkal kapcsolódott a Habsburg-ural-
'kodóhoz és a Habsburg Örökös tartományokhoz, mint az ország bármely 
más része: A szinte állandóan fennálló török hódítás veszélye nagymér
tékben ráutalta ez országrész lakosságát az uralkodó és az örökös tarto
mányok támogatására. Ugyanakkor a Habsburgok is több gondot fordí-

l Bocskai 1604—1606-os szabadságharca idején csak 1605. áprilistól decemberig 
voltak harcok a Dunántúlon. Bethlen Gábor három Habsburg-ellenes hadjáratá
ból csak az első hadjárat (1619—1621) idején küldött csapatokat a Dunántúlra. I. Rá
kóczi György 1644/45-ös függetlenségi harca idején a hadműveletek nem terjedtek 
ki erre az országrészre. A bujdosók mozgalmai, majd a Thököly vezette harcok ide
jén a Dunántúl csak az 1683-as Bécs elleni török támadáskor kapcsolódott be az 
eseményekbe. Hadtörténelmi szerepe a Rákóczi szabadságharc idején emelke-. 
idett nagy jelentőségre. 
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tottak a Dunántúl védelmére, mint a többi országrészekére, mert nagyon 
jól tudták, ha ezt is elnyeli a török hódítás, akkor az ellenség akadály
talanul elözönli a féltve őrzött örökös tartományokat. A földrajzi fekvés 
következtében szoros gazdasági kapcsolatok alakultak ki a dunántúli ural
kodó osztály és az örökös tartományok uralkodó osztályai között, ami 
újabb köteléket jelentett az Habsburg uralkodóhoz. Ezenkívül maguk az 
uralkodók is különböző kedvezmények, jövedelmező és kitüntető méltósá
gok adományozásával igyekeztek megnyerni, s a lehető legszorosabban, 
személyükhöz kötni a birtokos osztályt. 

A függetlenségi harcok vezetői jól ismerték a Dunántúl helyzetét. „Az 
német torkában közel lévén, azon jó akaratjukat meg nem mutathat
ták'^ — mentegette a dunántúliakat Bocskai 1605-ben a törökök előtt, s 
Bethlen is hosszabb ideig csak azt kívánta, hogy semleges magatartást ta
núsítsanak.3 Ezenkívül az Erdélyből vagy Felső-Magyarországról kiin
duló függetlenségi harcok vezetői számára a távoli Dunántúl megszerzése 
és szilárd kézben tartása olyan hatalmas katonai feladatokat jelentett lét
szám, zsold, utánpótlás és egyéb téren, amelyre egyáltalán, vagy csak rö
videbb időre vállalkozhattak. Ehelyett inkább arra törekedtek, hogy le
hetőleg a dunántúli nemesség és az e területen levő magyar katonaság 
megnyerésével állítsák a függetlenségi harcok oldalára ezt az ország
részt, s legfeljebb csak kisebb segélycsapatokat küldtek erre a területre. 

A Dunántúl tehát az adott körülmények között nem volt szilárd bá
zisa a XVII. századi Habsburg-ellenes függetlenségi harcoknak. A füg
getlenségi harcok vezetői nem is számítottak ily módon erre az ország
részre, s csak korlátozott stratégiai célkitűzéseik voltak a Dunántúllal 
kapcsolatban. Arra törekedtek, hogy a Dunántúl ne legyen szilárd bázis 
a császáriak számára, hanem minél nagyobb ellenséges erőt kössön le és 
tartson távol a főhadszíntértől. A függetlenségi harcok vezetői tudták 
jól, hogy a Habsburgok mindenáron meg akarják tartani ezt az örökös 
tartományokat biztosító országrészt, s ha a legkisebb zavarok mutatkoz
nak itt, rögtön nagyobb egységeket tartanak vissza a főhadszíntérről a 
Dunántúl birtoklásának biztosítására. A főhadszíntér tehermentesítésével 
a dunántúli mellékhadszíntér érzékenyen tudta befolyásolni a független
ségi harcok kimenetelét, ami komoly hadtörténeti jelentőséget biztosít a 
Dunántúlon folyó kisebb méretű harci cselekményeknek. 

Bethlen Gábor 1619—1621-es függetlenségi harca idején is mellékhad
színtér volt a Dunántúl, annak ellenére, hogy a terület megszerzésére 
már a támadás első hónapjaiban eredményes lépések történtek, s 1620 
második felében e területre tevődött át a fő támadási irány nyugat felé.. 
A korábbi hadtörténeti irodalom úgy jellemezte a dunántúli hadművele
teket, hogy azok majdnem kizárólag a hódoltatás jellegével bírtak, s had
művészeti jelentőségeszempontjából kiemelkedik a bécsi-kanizsai vonalon 
fekvő Sopron, Kőszeg, a bécsi—győri vonalon levő Hainburg, Magyaróvár, 
valamint a kanizsai—győri-ikomáromi vonalon fekvő Pápa és Veszprém 

2 Bocskai 16P5. ápr. 2-i lev. Ibrahim kanizsai pasához. (OL. Batthyány es. lt. 
Miss. Török István levelei.) 

3 L. Bethlen Gábor 1620. aug. 28-i, később ismertetésre kerülő levelét Sennyey 
Gáspárhoz. (OL. Batthyány es. lt. Miss. 42.680. sz.) 
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várak megszerzése, illetve az erre irányuló törekvések.4 Az kétségtelen, 
hogy ezeknek a helyeknek a birtoklása döntő jelentőségű volt a dunán
túli hadmüveletek szempontjából, azonban a dunántúli hadműveletek 
vizsgálatánál egyáltalán nem hanyagolható el annak az erőfeszítésnek és 
eredményeinek ismertetése sem, amit Bethlen e terület lakosságának, ma
gyar katonaságának megnyeréséért folytatott. A birtokos osztály, a pol
gárság, a néptömegek megnyerése hadtörténelmi szempontból kiemel
kedő jelentőségű tényező, már csak azért is, mert siker esetén várak, 
erődített városok kerültek nem egy esetben harc nélkül Bethlen hadse
regének kezére. 

Hadműveleti szempontból Bethlen Gábor 1619—1621-es Habsburg-el
lenes függetlenségi harcát a Dunántúlon öt szakaszra oszthatjuk. Az első 
szakasz az 1619-es Bécs elleni támadással kapcsolatos dunántúli sikere
ket foglalja magában a fegyverszünet létrejöttéig, a második szakasz a 
fegyverszünet alatti eseményeket, a harmadik szakasz Bethlen 1620-as tá
madásának dunántúli eredményeit, a negyedik szakasz az 1621 első felé
ben végbement császári ellentámadást, az ötödik szakasz pedig Bethlen 
1621 második felében lezajlott győzelmes előnyomulásának dunántúli ha
tását. / 

1. Az első sikerek a Dunántúlon az 1620-as fegyverszünetig 

Közel másfél évtizeddel azután, hogy Bocskai István fejedelem ge
nerális kapitányának, Némethy Gergelynek csapatai elhagyták Pannó
nia földjét, 1619 őszén újabb Habsburg-ellenes függetlenségi harc kirob
banásának híre érkezett keletről a Dunántúlra. Bethlen Gábor erdélyi fe
jedelem csapatai indultak támadásra, hogy a szabadságáért küzdő cseh né
pet megsegítve, közös erővel megdöntsék a Magyarországra is súlyosan 
nehezedő Habsburg-elnyomást, s visszaállítsák a haza és az elnyomott 
protestáns vallás szabadságát.5 A fejedelem katonái még Debrecen körül 
jártak, amikor a Dunántúl leghatalmasabb főura, Batthyány Ferenc be
jelentette hajlandóságát a mozgalomhoz, hivatkozva ,,édes hazájához, 
nemzetéhez való igaz szeretetére".6 

Batthyány Ferenc állásfoglalása egymagában is sokat jelentett a ki
bontakozó függetlenségi mozgalom számára, hiszen személye várak és 
hatalmas területek sorsát döntötte el, de úgy Bethlen, mint maga 
Batthyány is arra törekedett, hogy minél több főúr és vele együtt minél 
több nemes és „vitézlő nép" tegye magáévá ezt az állásfoglalást. Ennek 
érdekében Batthyány már 1619 szeptemberében tanácskozást tartott ttöbb 
főúrral. Egyelőre még nagyon óvatosan vetették fel a kérdést, arról be
széltek, hogyan lehetne megakadályozni, hogy a Dunántúl hadszíntér le-

4 L. Olchváry Ödön: Bethlen Oábor első támadása II. Ferdhnánd ellen című 
tanulmányát. (Hadtörénelmi Közlemények — továbbiakban HK. — 1890. 330. o.) 

5 Bethlen támadásának okát és célját kifejti többek között 1619. szept. 12-i 
Nyitra vármegyéhez intézett levelében. (Horváth Mihály: Kismartoni regesták. Ma-
nyár Történelmi Tár — továbbiakban MTT. — X. k. 9—10. o.) 

6 Lásd Bethlen 1619. szept. 14-én a debreceni táborban kelt válaszát Batthyány 
an-g. 30-i levelére. (OL. Batthyány es. lt. Miss. 6.612. sz.) Ez az adat ellentétben áll 
Takáts Sándor azon állításával, miszerint' 1620. augusztusában Batthyány felesége 
beszélte rá őt a csatlakozásra. (Zrínyi Miklós nevelőanyja. Bp. 1917. 28—29. o.) 
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gyen, Bethlen és a császár csapatainak összeütközési helye. Ezzel külön
ben minden birtokos egyetértett, még az olyan kimondottan Habsburg
párti személy, mint Eszterházy Miklós, a későbbi nádor is, csak az útban, 
eszközökben, amiken keresztül ezt elérik, volt ellentét a kialakuló két 
tábor álláspontja között.7 

Eszterházy Miklós, Nádasdy Tamás és más Habsburg-párti főurak 
úgy gondolták ezt megakadályozni, ha az uralkodó hűségén megmaradva, 
minél több császári katonával megerősödve, meghiúsítják Bethlen csapa
tainak Dunántúlra való eljutását. Batthyány és a vele egyetértők ezzel 
szemben azt akarták, hogy Bethlen sikerei esetén jöjjön olyan erős er
délyi sereg a Dunántúlra, amely az itt levő magyar katonasággal együtt 
elejét tudja venni a császári csapatok betörési kísérleteinek. Természete
sen 1619 szeptemberében az álláspontok még nem váltak el ilyen élesen, 
egymástól. Nem váltak el, mert Batthyány is tartózkodott nyíltan állást 
foglalni Bethlen mellett, s Eszterházy is úgy tett, mint aki egyaránt el
lenzi akár császári csapatok, akár Bethlen katonáinak jelenlétét a Dunán
túlon.8 

Bethlen csapatai azonban egyre jobban közeledtek a nyugati részek 
felé. Szeptember utolsó hetében Forgách Zsigmond nádor már a dunán
túli megyéket is utasította, hogy „bizonyos számú lovasokat és gyalogoso
kat" tartsanak készenlétben, s ha kell, egy részüket küldjék Pozsonyba. 
A vármegyék gyűlésén elrendelték, hogy „minden két kapu az polgárság-
tul egy-egy gyalogot adjanak, ismég minden négy kapurul az jószágos ne
mes emberek egy-egy jó lovast adjanak, ismég négy egyházhelyi nemes 
emberek egy jó gyalogot, ismég minden négy kúrián lakozó zsellérek egy 
jó puskást". A rendelkezés be nem tartóinak többszöri pénzbírságot he
lyeztek kilátásba.9 

Szombathelyre ekkor már olyan hírek érkeztek, hogy Bethlen kapi
tánya, Bucsy Benedek egy másik hajdúkapitánnyal, miután Budánál nem 
tudott átkelni a Dunán, Vácnál jött át hajókon, és Szombathely felé kö
zeleg. „Azért tudja nagyságod — írta Horváth Bálint Sopron vármegyei al
ispán Batthyány-nak — hogy azok bizony nem késnek, ha mi szándékok, 
ahoz képest nagyságod az nagyságod jószágabeli gyalogokat és lovasokat 
menél előbb állítaná be Körmendhez, hogy ahoz képest az vármegyék is 
állathassák be menél előbb." Jelentette még, hogy a Sopron vármegye ál
tal kiállított katonaságnak Horváth Péter lesz a kapitánya.10 

Császári oldalról nagyon szerették volna, ha Batthyány kezébe veszi a 
Dunántúlon a Bethlen-ellenes harc irányítását, mert tudták, hogy a fő
urak és nemesek tekintélyes része őt követi. Lipót főherceg magához ké
rette, hogy személyesen rábeszélje erre a szerepre, de Batthyány betegsé
gére hivatkozva nem ment el, mire a főherceg sajnálkozását fejezte ki 

7 A tanácskozásról, s a különböző álláspontokról lásd többek között Eszter
házy Miklós 1619. szept. 2l-i, 22-í, Nádasdy Tamás 1619. szept. 14-1 levelét Batthyány 
Ferenchez. (OL. Batthyány es. lt. Miss. 12.316., 12.317., 32.915. sz.) 

8 L. Eszterházy Miklós 1619. okt. 14-1 lev. Batthyány Ferenchez. (Ol. Batthyány 
es. lt. Miss. 23.028. sz.) 

9 Horváth Bálint Sopron megyei alispán 1619. szept. 26-i jelentése Batthyány 
Ferenchez, mint főispánhoz. (OL. Batthyány es. lt.* Miss. 19.794. FZ.) 

10 Horváth Bálint idézett szept. 26-i jelentése. L. még Káldi Ferenc 1619. 
szept. 28-i leveles Szombathelyről Batthyány Ferenchez. (OL. Batthyány es. lt. Miss. 
12.318. sz.) 
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egészsági állapota felett.11 Eszterházy is latba vetette minden rábeszélő
képességét, s Batthyány megnyerése érdekében azt írta, nagyon jó néven 
vette, hogy Batthyány követet küldött Bethlenhez, „megmaradásunk fe
lől gondolkodván".12 Batthyány azonban, ha attól tartózkodott is, hogy 
kimutassa nyíltan Bethlen mellett állását, még jobban tartózkodott attól, 
hogy a császáriak érdekében bármit is tegyen. 

Október hónapban a dunántúliak magatartására néhány szórványos 
esettől eltekintve a várakozás álláspontja volt a jellemző. Mindenünnen 
igyekeztek híreket szerezni a hadiesemények alakulásáról, Pozsony elfog
lalásáról, a cseh- és morvaországi harcokról.13 November első napjaiban 
elterjedt a híre, hogy Dampierre hada előrenyomult Magyaróvárig, hogy 
megakadályozza Bethlen csapatainak átkelését a Dunán, azonban ez nem 
sikerült, mert a fejedelem katonái hajókon és kompokon Pozsonynál át
költöztek, s Bécs ellen vonultak.1* 

Az egyik korabeli krónikás szerint Bethlen „ . . . Bécs táján harmad 
napig mulata, sok szép seregekben viadalra rendelvén hadát. Azért lát
ván, hogy senki ellene nem állana, nem is jönne semmi ellenség, Sopron 
felé t é r é . . ."is A Bécs alóli visszafordulás valódi oka Homonnai György 
felső-magyarországi főúr Lengyelországból történt betörése volt, melyet 
Rákóczi György, az e terület védelmével megbízott parancsnok nem tu
dott megakadályozni, sőt vereséget is szenvedett Homo-nnaitól. Az ellensé
ges sereg létszámáról és sikereiről erősen felnagyított hírek jutottak el 
Bethlenhez, úgy hogy a fejedelem, tartva utánpótlási vonalának elvágá
sától és a hátbatámadás veszélyétől, visszafordult Bécs alól.16 Bethlen egy 
későbbi levelében azt írta visszafordulásával kapcsolatban: „Bécs alól 
megtérvén Német-Űjhely felől jöttem, csak a magyar hadakkal vissza és 
Sopronig 9 várat vettünk meg Ausztriában."1? 

Sopron a dunántúli országrész fontos erődített városa, mely 1605-ben 
mindvégig ellenállt Bocskai csapatainak, most kardcsapás nélkül kaput 
nyitott az elöljáróban érkező Szécsi György csapatai előtt. November 30-
án Bethlen is bevonult a városba, „kit a soproniak, nem akarván a po

li Ld. Nádasdy Tamás 1619. szept. 27-i levelét Batthyány Ferenchez. (OL. 
Batthvány es. lt. Miss. 32.917. sz.) 

12 Eszterházy Miklós 1619. okt. 14-i lev. Batthyány Ferenchez. (OL. Battyány cs. 
lt. Miss. 12.318. sz.) 

13 L. pl. Sennyey Gáspár és Szepsi János 1619. okt. 14-i, Horváth Bálint okt. 
19-i, Káldi Ferenc nov. 2-i lev. Batthyány Ferenchez (OL. Batthyány es. lt. Miss. 
42.736., 19.795., 23.029. sz.), Lipót főherceg 1619. okt. 18-i lev. Eszterházy Miklóshoz 
(MTT. X. 10. o.), továbbá Borovszky Samu szerk..: Magyarország vérmegyéi és vá
rosai (továbbiakban Mvv.) Komárom vm. 457. o., stb. 

14 Ld. Káldi Ferenc 1619. nov. 5-i és 8-i lev. Batthyány Ferenchez (OL. Batthyány 
es. lt. Miss. 23.030., 23-031. sz.), továbbá Bethlen 1619. nov. 6-i lev. Nádasdy Tamáshoz 
és nov. 12-i lev. Rákóczi Györgyhöz. [Szilágyi Sándor: Bethlen Gábor politikai 
levelei (továbbiakban Bethlen pol. lev.) Bp. 1879. 154., 155. old.] 

15 Pethő Gergely rövid magyar krónikájából. (M. Kovács János: A magyar kró
nikának röviden lerajzolt sommája. Pozsony. 1742. (1619-es rész.) 

16 Egy Bécsből 1619. dec. 17-én keltezett tudósítás szerint: „Nachdem der Beth
lehem Gabor erinderet worden, dass der Humanay aus Polen in Oberungern stark 
eingefallen, und den Ragoczy aufs Haupt geschlagen, auch anderwärts viel der Re
bellen erlegt, hat er alles bei sich habendes ungerisch Kriegsvolk, ausser etwas 
wenigs, so er in den Vorständen zu ödenburg, Altenburg und der Enden gelassen, 
vviederumb über die Donau gesetzt und dasselbig zu diesen End, solches wieder den 
Humanei under der Commando das Zetschi zu gchicken." (Gindely Antal: Okmány
tár Bethlen Gábor fejedelem uralkodása történetéhez. Bp. 1890. 53. o.) 

17 Bethlen 1620. febr. 20-i lev. portai követeihez. (MTT. IV. k. 199. o.) 
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zsonyiakriál eszesbek lenni, hasonló örömmel és pompával bé fogadák a 
városba, és néki a vármegyékkel edgyütt meghódol.ának"i8 _ írta a csá
szárpárti krónikás. A város ez időtől fogva fontos bázisa lett Bethlen du
nántúli seregének. A fejedelem csak rövid ideig tartózkodott a városban, 
december 3-án már Pozsonyban volt, s Sopronban 1200 katonát hagyott 
vissza helyőrségnek Bucsi Benedek kapitány parancsnoksága alatt.19 

December hónapban a függetlenségi harc ügye diadalmasan haladt 
előre a dunántúli országrészben. „A Dunán innen Muráig, az erősségek
ben Kőszegnél több, az urakban pedig Eszterházy Miklósnál és ifjú Zrí
nyi Györgynél és Nádasdy Tamásnál több nem marada a császár hívsé-
gében."-o Az uralkodó úgy látszik csak késve értesült a dunántúli helyzet 
alakulásáról, mert december 11-én még azt a parancsot küldte Eszterházy 
Miklósnak, hogy a dunántúli adóhátralékot szedje be és fordítsa a kani
zsai végek ellátására.-i Pedig ekkor már a dunántúli nemesség zöme 
Bethlen parancsaihoz igazodott, s nem a Habsburg uralkodóéhoz. Decem
ber 21-én Thurzó Szaniszló nyilván Bethlen megbízásából felkérte 
Batthyány Ferencet, hogy vállalja el a „Dunántúl való egész földnek és 
végházaknak generális kapitányságát", mert „így használ az országnak és 
ő fölségének",2- három nappal később pedig Bethlen arról értesítette 
Batthyányi, hogy: „Mostani állapatjában az nemes Magyarországnak az 
Dunántúl való szeglet földnek vicegenerálisságára pro tempore rendeltük 
és bocsátottuk az nemes és vitézlő Sennyey Gáspár uramat, kitől kegyel
mednek minden mostani szükséges állapotokról bőségesen izentünk. Ke
gyelmed izenetünket és akaratunkat megértvén, hogy minket levele által 
mentől hamarabb tudósítson felőle szeretettel intjük." 2:i 

Mielőft azonban a Dunántúlra kinevezett vicegenerális elfoglalta vol
na parancsnoki székhelyét Sopronban, a város helyőrsége öntevékeny vál-

1H Pethö G. i. h. Sopron stratégiai fontosságát a császáriak is jól ismerték. 
Dampierre császári hadvezér 1619. dec. 24-én azt jelentette II. Ferdinándnak: „Ezen 
hely roppant fontosságú Felséged szolgálatára nézve . . . alkalmas arra, hogy hatal
masan erődíttessék, belőle az egész környéket lehetne hűségben tartani." Dampier
re fogadkozott, hogy 4 ágyúval, 2000 gyalogossal és a vele levő lovassággal 3 nap 
alatt beveszi a várost, ez azonban csak üres ígérgetés maradt. (Szalay László: Ga-
lántai gróf Eszterházy Miklós. Magyarország nádora. Pest, 1863. 1. k. 123—4. old.) 

19 L. Mollay Károly: Sopron vármegye vázlatos története. Bp. 1957. 81. o., 
Olchváry ö.: i. m. 354., 356. o. 

20 Pető C: i. h. L. még Mvv. Vas vm. 202. o., Dr. Pákay Zsolt: Veszprém 
vármegye története a török hódoltság korában a rovásadó összeírás alapján. Veszp
rém, 1942. 32. o., Dr. Szendy László: Szombathely története a világháborúig. Szom
bathely, 1947. 28. o. 

A három főúr közül Eszterházy Miklós, akit Habsburg-pártisága mellett 
Munkáccsal kapcsolatos birtokügye is elválasztott Bethlentől, mindvégig kitartott 
a Habsburg uralkodó mellett. Nádasdy Tamás, aki 1605-ben Bocskai dunántúli ka
pitánya volt és az akkor Habsburg oldalon álló Batthyány Ferenc ellen harcolt, 
most Bethlen függetlenségi harca idején 1620-ban bekövetkezett haláláig császári 
oldalon maradt. Zrínyi György, • aki 1619. nov. 1-én még azt írta Batthyánynak, 
hogy mindenben őhozzá tartja magát, később fegyveresen részt vett a császári csa
patok támadásában, amit birtokai fekvéséből adódó kényszerhelyzetével mente
getett. (L. OL. Batthyány es. lt. Miss. 53.732., 53.738., 53.942. sz.) 

ü II. Ferdinánd 1619. dec. 11-i parancsa Eszterházy Miklóshoz. (MTT. X. k. 
11. o.) 

22 Thurzó Szaniszló 1619. dec. 21-1 lev. Pozsonyból Batthyány Ferenchez. (OL. 
Batthyány es. lt. Miss. 50.695. sz.) L. még ezzel kapcsolatban Horváth Bálint al
ispán 1619. dec. 22-i jelentését Batthyány Ferenchez. (Uo. 19.797. sz.) 

23 Bethlen 1619. dec. 24-i lev. Batthyány Ferenchez. (OL. Batthyány es. lt. Miss.. 
6.614. sz.) 
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lalkozásba kezdett, hogy Kőszeget, e stratégiailag fontos helyet birtokba 
vegye. December 14-én a soproni helyőrség 800—1000 katonája váratlan 
rajtaütéssel elfoglalta a külvárost és fenyegető felszólítást intézett a bel
város lakosságához, meghódolást és 800 tallér hadisarcot követelve tőlük. 
A városi tanács, miután értekezett a várparancsnokkal, 410 tallér hadisar
cot felajánlott, de a meghódolást elutasította. A támadók parancsnoka, 
Bogradi János az ajánlatot nem fogadta el, és a polgárság megfélemlítése 
végett a külváros házait felgyújtotta. Ennek meg is lett a hatása, mert a 
városi tanács meghódolt Bethlennek. December 29-én három tagú küldött
séget menesztett az időközben Sopronba érkezett Sennyey Gáspárhoz a 
további teendők megtudakolása végett, s jó szándékuk bizonyítására 10. 
arany ajándékot küldtek az új parancsnoknak. Hűségük azonban nem 
lehetett túlságosan szilárd, mert Bogradi csapatának elvonulása után nem 
sokkal Nitzky Ferenc és Eörsy Zsigmond kapitányok 1500 főnyi lovassal 
és gyalogossal a külvárost megszállották és három hétig ott tartózkod
t a k ^ 

Mialatt a soproni őrség Kőszeget elfoglalta, Horváth Bálint alispán 
Batthyány parancsára a Sopron vármegyei hadat rendezte, — amelynek 
parancsnokául Horváth Pétert nevezték ki — és Batthyány egyik városá
nak, Körmendnek erősítését intézte. Kérte Batthyányi, „ha volna Ű j váron 
kopja, jó volna nagyságodnak száz kopját küldeni ide Körmendre az ka
tonáknak,, mert nincsen kopjájok, és anélkül semmi az katona".25 

Császári részről amikor december végén értesültek a dunántúli hely
zet kedvezőtlen alakulásáról, a téli szálláson Bécsújhelynél állomásozó 
Dampierre tábornok december 24-én Kismartonig előnyomulva kémszern-
lét intézett Sopron ellen, majd minden eredmény nélkül visszatért szál
láshelyére. Az uralkodó a szükséges katonai erő híján a főurak átpártol-
tatásával akarta megdönteni Bethlen dunántúli bázisát. Felhatalmazta 
Eszterházyt, hogy biztosítsa kegyelméről mindazokat, akik hűségére visz-
szatérnek. Eszterházy igyekezett is. ennek a megbízatásnak eleget tenni. 
Januárban levelet intézett többek között Kőszeg városához, amelyben azt 
írta: „. . .Császár Urunknak ő felségének tuttára úgy esett volna, hogy 
kegyelmetek vármegye népét akarná az városban be bocsájtani, akire 
nézve gondolván azt ő felsége, hogy kegyelmetek is úgy akarna cseleked
ni, mint az soproniak. Szándéka az volt ő felségének, hogy idegen nem
zetet [ti. császári katonaságot] hozzon erre a földre és kegyelmetekre." 
Az uralkodó csak az ő kérésére állt el ettől a szándékától, s ennek viszon
zásaképpen a kőszegiek is maradjanak meg az uralkodó hűségén.2^ 

24 Chernél Kálmán: Kőszeg sz. kir . város je lene és múl t ja . Szombathely , 1879. 
I I . Rész 65—66. o., Mvv. Vas vm. : 202. o. 

25 Horvá th Bál in t 1619. dec. 25-i és 1620. j an . 11-i lev. B a t t h y á n y Ferenchez . 
(OL. B a t t h y á n y es. lt. Miss. 19.798., 19.799. sz.) 

26 Esz terházy Miklós 1620. jan . 13-i lev. Kőszeg varosához . (Hazai O k m á n y t á r 
I. k. Győr , 1865. 426. o.) L. még H. F e r d i n á n d 1619. dec. 30-i és 1620. j an . 8-i lev. 
Esz t e rházy Miklóshoz.(MTT. X. k. 12. o.), t ovábbá Olchváry ö.: i. m. 529. o. 
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2. Események Dunántúlon a fegyverszünet alatt 

Az 1620 januárjában megkötött fegyverszünet alatt nagyobb harccse
lekmények nem folytak a Dunántúlon sem. Mindkét fél részéről erőgyűj
tésre és minél kedvezőbb helyzet felvételére kívánták felhasználni ezt az 
időszakot, az elkerülhetetlenül bekövetkező újabb összecsapás idejére. 

Császári részről az első lépés Kőszeg visszafoglalása volt. Január 
utolsó, vagy február első napjaiban Nádasdy Tamás katonái Hagymássy 
Miklós parancsnoksága alatt megszállták a várost, amelyben Bethlen 
katonasága ekkor nem állomásozott. Nádasdy úgy magyarázta a dolgot a 
kőszegieknek, azért történt a megszállás, mert „valami csavargók ott 
lenn" adtak okot rá, s megígérte, hogy mihelyt hazaér Bécsből, „mingyá-
rást kegyelmetektül elszállítom".27 Az ígéret ellenére azonban a város 
egészen az év novemberéig császári kézen maradt. Áprilisban Eszterházy 
mustrát tartott itt a katonaság felett. Ügy látszik a császári katonaság ga
rázdálkodása nagyon elkeserítette a polgárokat, mert május első napjai
ban Eszterházynak kellett csendesíteni a felmerült ellenségeskedéseket. 
Azt írta, értésére esett, hogy Kőszegre küldött kis létszámú császári kato
naságot a városiak „nagy böcsületlenségben" tartják. Elrendelte, a jövő
ben tartsák tiszteletben őket, ha pedig a katonák követnek el valami rosz-
szat, írják meg neki, „és kegyelmeteknek hasonlóképpen minden igazsá
got szolgáltatok, ő hozzájuk is hozzá fér a törvény". Figyelmeztette a bí
rót, hogy „az kengyelt egyenesen kell nyomni, mert az hadakozó vitézlő 
rendek azt tartják, homo neutrális est prima praeda victoris, azt vélje 
kegyelmed, hogy nincs híremmel, mit írogatott kegyelmetek Sopronyban 
Sennyey Gáspár uramnak". A császári katonaság kihágásai azonban en
nek ellenére sem szűntek meg, s Eszterházy nem tehetett egyebet, mint 
további hűségre, jobban mondva tűrésre bíztatta a kőszegieket.28 

A császáriak nem csak Kőszegre, hanem Szombathelyre és néhány 
végvárba is helyeztek be katonaságot, ami nagy aggodalmat keltett a 
Bethlenhez húzó nemesek körében. A sárvári gyűlésen, ahol a dunántúli 
megyék megtárgyalták Bethlen kívánságát a portára menő követeknek 
kért portánkénti 2 forinttal, valamint minden négy portánként egy jó lovas 
készentartásával kapcsolatban, úgy döntöttek, hogy Szalasti Ádámot fel-
küldik az uralkodóhoz és felszólítják, hogy „maga ajánlása szerint ne 
tartson hadat közöttünk".29 

Bethlen Kassáról éberen ügyelt a távoli országrészre. Bár az adott hely
zetben nem szándékozott nagyobb megtorlással válaszolni, a fegyverszü
netet megszegő császári lépésekre, de az Alsó-Magyarország fölött pa
rancsnokló Thurzó Szaniszlónak elrendelte: „Hadat pedig hogy senki ne 
conducaljon és által a Dunáin sohul semmi réveken ne bocsássák, salét-

27 N á d a s d y Tamás 1620. febr. 5-i lev. Bécsből Kőszeg vá rosához . (Hazai Ok
m á n y t á r I. k. 427. o.) Olchvary szerint II. F e r d i n á n d febr. 24-én v isszaadta Kőszeget 
Bethlen katonáinak. Ennek megtörténtére nincsenek adatok, a következőkben idé
zett források szerint nov. 18-ig a város mindvégig császári kézen volt. (L. Olch
vary O.: i. m. 529. o.) 

28 Esz te rházy Miklós 1620. m á j . 2-i és m á j . 7-i lev. Kőszeg városához . (Hazai 
O k m á n y t á r I. k. 428—430. o.) L. még Chernél K.: i. m. 66. o., és Mvv. Vas m. : 202. o. 

29 Horváth Bálint 1620. márc. 16-i és ápr. 16-i lev. Batthyány Ferenchez. (OL. 
Batthyány es. lt. Miss. 19.801., 19,8(»4. sz.) 
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romot az nyitrai püspök hogy Bécsben ne küldhessen, kegyelmek azok 
ellen igen szorgalmatosan viseltessen gondot, subordináljon arra vigyázó 
bizonyos gondviselőket, kik igen vigyázzanak és valakit megkaphatnak, 
kedvezés nélkül arestálják őkef'so Nem egészen három héttel később is
mét fokozott vigyázatra intette Thurzót, mert a császáriak — mint mon
dotta — „bizony sütve akarják alánk az tikmonyát rakni". Elsősorban 
Sopronra és Magyaróvárra kell gondot viselni. Ennek érdekében elren
delte, hogy a lefoglalt papi jószágokból befolyó jövedelemből küldjenek 
azonnal 8000 forintot Sopronba és fogadjanak azon 1200 kopjás lovast és 
800 gyalogost. Arról is értesítette Thurzót, hogy a Portán lévő kémeinek 
jelentése szerint „Váczot, Veszprimt, Tatát Császár nevével töröknek 
ígérték". Értesülése szerint ugyan „demandálta immár a császár azoknak 
a Dunán túl elfoglalt helyeken resti tutióját", de ' ennek végrehajtását 
Thurzó ellenőrizze le és jelentse neki. Mindenesetre „semmiképpen be ne 
bocsássa kegyelmed az profontat Komáromban."31 

Batthyány, aki egészen 1620 őszéig óvatos titoktartással kezelte 
Bethlenhez való tartozását, igyekezett állandóan tájékoztatni magát 
Bethlen erőviszonyairól, hogy annak alakulásához szabja magatartását. 
Mint Németújvár, Szalonak, Rohonc, Körmend és sok más kisebb hely 
birtokosa, arra törekedett, hogy elsősorban a saját várai és erődített he
lyei legyenek jó védelmi készültségben. A különböző helyeken levő őrsé
gek azonban erősen zúgolódtak a nagy fizetetlenség miatt, s nem egy 
esetben kijelentették, hogy pusztán hagyják a várat, ha Batthyány nem 
adja meg elmaradt zsoldjukat.32 Védelmi munkálatok folytak Szombathe
lyen is, ahol a városi tanács a május 1-én tartott gyűlésen elhatározta, 
hogy a város kapuit bármily költség árán megcsináltatják, s a megron
gált falakat pedig kijavíttatják.3-3 

Bethlen és dunántúli vicegenerálisa mindent megtettek, hogy az in
gadozó Batthyányi — akinek megnyeréséről különben még a császáriak 
sem mondtak le34 — határozott állásfoglalásra, bátor kiállásra bírják. Jú
nius 4-én Sennyey megírta neki, hogy Eszterházy Kassán járt emberé
nek tudósítása szerint Bethlennek „szép fizetett hada" van mintegy 15 000 
fő, s az urak és vármegyék is szép haddal vannak mellette.ső Augusztus
ban Bethlen felszólította, hogy mint eddig, ezután is „mutasson minden 
igaz hazafiához illendő szolgálatot maga nemzetségéhez és mihozzánk is, 
melyből következzék hírének, nevének böcsületi és mi is vehessük ke-

30 Bethlen 1620. m á r c . 2-i lev. Kassáró l Thurzó Szaniszlóhoz. (Bethlen pol , 
lev. 168. o.) 

31 Bethlen 1620. m á r c . 19-i és 20-i lev. Kassá ró l Thu rzó Szaniszlóhoz. (Bethlen 
pol. lev. 180—184. o.) 

32 L. többek közöt t Bér Benedek 1620. márc . 3-i lev. Nagyszombatból , Horvá th 
Bá?int j an. 23-i lev. Körmendrő l , Dávid I s tván m á r c . 21-i lev. Szen tpé te r rő l Ba t thy 
á n y Ferenchez . (OL. B a t t h y á n y es. lt. Miss. 5.977., 19.800., 10.038. sz.) 

33 j > \ Kuncz Adolf: Szombathely—Savaria rendeze t t t anácsú vá ros monog" 
raphiá ja . Szombathe ly , 1880. 86. o. 

34 L. Esz terházy Miklós 1620. aug. 6-i lev. Kőszegről B a t t h y á n y Ferenchez . 
(OL. B a t t h y á n y es. lt. Miss. 12.319. sz.) 

35 s e n n y e y G á s p á r 1620. jún . 4-i lev. B a t t h y á n y Ferenchez . (OL. B a t t h y á n y cs, 
lt . Miss. 42.678. sz.) 

79 



gyelmesen." Megígérte, hogy a Dunántúlra „atyai gondviselése" lesz, s 
megindulva ezen a héten „derekas hadakkal" segítségükre siet.:i9 

A fejedelem különben elégedetlenségét fejezte ki Sennyeynek a du
nántúli helyzet miatt. Sennyey ugyanis hosszú időn keresztül bíztatta 
Bethlent, hogy a Dunántúlon toborzott császári katonaságot sikerül át
csalogatnia, de most, amikor a fejedelem támadásra készült, értesítette 
őt, hogy ez nem járt sikerrel. Bethlen megparancsolta Sennyeynek: „ab
ban fáradjatok uram, miképpen a vitézlő rendet minden felől magad 
mellé hivathasd". A csapatok Keszőnél gyülekezzenek, s innen menjenek 
Sopronhoz, de ne túlságosan kis csoportonként, mert akkor könnyen raj
tuk üthetnek. A fejedelem bíztatta a dunántúliakat, hogy ne féljenek a 
császári sereg támadásától, mert ahhoz gyenge az ellenség, s a horvátok 
is meggondolják, mielőtt támadásra indulnának. A dunántúliaknak csak 
haszna származik abból, — állapította meg Bethlen —, ha saját területük 
katonaságával látják el ennek az országrésznek a védelmét, mert a zsold 
az övék lesz és nem kell idegen csapatokat, főképpen törököket vinni a 
Dunántúlra. Ennek érdekében viszont Batthyány is „vegye föl a generá
lisságot", s hívassa gyűlésre a vármegyéket. Ha ott „keményen" viseli 
magát, akkor a nemesség mindjárt fejenként mellé áll s a végbeli kato
nák is ahhoz igazodnak. Ha a vármegyék közös álláspontra helyezkednek, 
s megüzenik a császárnak, hogy ők csak a maguk védelmére gondolnak, s 
idegen csapatokat ne küldjenek a Dunántúlra, akkor megmenekülnek a 
háborús pusztításoktól. Ezt azonban csak Batthyány tudja véghez vinni a 
vármegyékkel. Végezetül megparancsolta Sennyeynek, hogy ezalatt „az 
hadak gyűjségében munkálkodjatok, az más párton valókat hívassátok 
szüntelen oly értelmes emberetek által, ki minden reájok következhetendő 
veszedelmet eleikben tudjon adni". „Tegyétek mienkké a vármegyéket. Mi 
is innét hétfőn okvetetlen megindulunk és egyenesen Pozsonyba sietünk." 
Szeptember 6-án Poszonyban lesz — üzente Bethlen a dunántúliaknak — 
s ha addig a vármegyék „semmi jót nem akarnak végezni, Thurzó ura
mat mindjárást szép haddal bocsájtom által, úgyis meg kell lenni, mert 
bizony a törököt is azontúl elhívatom".37 

3. Bethlen 1620. évi dunántúli támadása. 

1620. augusztus utolsó napjaiban, egy hónappal a fegyverszünet le
járta előtt Bethlen megindította csapatait nyugat felé. Támadásának oka 
az volt, hogy a Habsburg uralkodó nem akart megegyezni a szabadsá
gukért küzdő csehekkel, hanem ehelyett minden rendelkezésre álló erő
vel vérbe akarta fojtani mozgalmukat. Bethlen már március elején 
jelezte; hogy nem fogja tétlenül szemlélni „confoederatosink romlását", 
mert ha az ellenség a cseheket „megnyomhatja, bizony jut nekünk is 
benne; könnyen.tördelhetni a nyilat egyenként, ha nem tudom mennyi 
volna is, de csak egy marokban befogható nyilat sem törhet senki egy-

W Be th len 1620. aug. 26-i lev. B a t t h y á n y Ferenchez . (OL. B a t t h y á n y es. lt . 
Miss. 6.618. sz.) 

37 Beth len 1620. aug. 28-i u tas í tása S e n n y e y Gáspár részére. (OL. B a t t h y á n y 
es. lt. Miss. 42.68C sz.) 
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szersmind el". Ha a császár fegyverrel akarja ügyeit intézni, „nekünk 
sem lehet semmi induciank, hanem kényszerítettünk az fegyverhez nyúlni, 
mert hitünk az confoederatusinknál vagyon". Ennek érdekében megpa
rancsolta Thurzó Szaniszlónak, hogy Alsó-Magyarországon „minden ren
deket készen tartson és ha kévántatik, azoknak segítségére küldhessük 
hadainkat".38 Ennek szellemében a felmerülő anyagi, politikai és katonai 
nehézségek ellenére egész nyáron át szervezte, készítette seregét, hogy 
a szükséges időben a szövetségesek segítségére mehessen. A beszterce
bányai országgyűlés után táborba szállt, s a fegyverszünet lejárta előtt 
egy hónappal megindította a harcot a szövetségesek megsegítésére. A 
katonai helyzet meglehetősen súlyos volt, mert a csehek nem akadályoz
ták meg Buquoi császári hadvezér és Miksa bajor választó fejedelem 
csapatainak egyesülését, elmulasztották Buquoi megtámadását az egye
sülés előtt, s így amikor Bethlen megindult, az ellenség egyesített erői 
már támadásra készen álltak a Duna balpartján. Bécsújhelynél Dam-
pierre, a másik császári hadvezér állt, hogy hadoszlopával Bethlen ellen 
biztosítsa a Csehország felé irányuló támadást. Bethlen stratégiai terve 
az volt, hogy az ország nyugati részét megtisztítja az ellenségtől, majd 
támadásokat hajt végre Bécs irányába, amivel könnyít a szövetségesek 
helyzetén, s azok sikeres védelmi harcot tudnak folytatni, amíg a nyugati, 
vagy a török segítség megérkezik.39 

Bethlen nyugat felé előnyomulva, szeptember 9-én Érsekújvárnál tá
borozott. Előreküldött csapatai váratlan rajtaütéssel felverték Dampierre 
seregének szállását Encersdorfnál és ott közel 300 embert vágtak le és 
ejtettek fogságba. Szeptember 11-én katonái elfoglalták Nyitrát is 
Bethlen még ugyanazon a napon 2300 kopjás lovast küldött a Dunán
túlra Sennyey segítségére, s parancsot adott neki, hogy minél hamarabb 
indítsanak lovas portyákat Bécs felé. A portyák akadályozzák a bécsi 

38 Bethlen 1620. márc. 2-i lev. Kassáról Thurzó Szaniszlóhoz. (Bethlen pol. lev. 
1G7. o.) 

3'.) L. Wittman Tibor: Bethlen Gábor. Bp. 1952. 74. o., Olchváry Ö.: i. m. 531. o., 
SzeKfű Gyula: Bethlen Gábor. Bp. 1929. ill—113. o. Marx az 1620. szeptemberben a 
cseh hadszíntéren kialakult erőviszonyokról azt írja: „am 8. September 1620. vereint 
Buquoi seine Truppen mit den Bayern so das deren Heer auf 32 000 Mann [steigt], 
wahrend Friedrich V. kaum 21 000 [Mann hat]." (Karl Marx: Chronologische Aus
züge zur deutschen Geschichte. Marx, Engels, Lenin, Stalin zur deutschen Ge
schichte. Band. I. Berlin, 1953. 427. o.) 

A történeti és hadtörténeti irodalomban különböző álláspontok vannak Beth
len 1620. szeptemberi stratégiai tervének értékelésével kapcsolatban. Nem lehet e 
tanulmány feladata a különböző álláspontok részletes elemzése és kritikája, mert 
az csak a csehországi és magyarországi események alakulásának alapos vizsgá
latán keresztül történhet, ami nem tartozik a tanulmány keretei közé. 

Bethlen stratégiai elgondolásának részleteire fényt vet az a levele, amit szept. 
17-én Nagyszombatról írt Kornis Zsigmondhoz és Bornemissza Jánoshoz, a csehek
nek küldött segélyhadak főkapitányaihoz. Ebben azt írja, beszéljék rá az an-
halti herceget, hogy míg ő meg nem érkezik, meg ne ütközzék. „Uram féllyetek, 
de meg ne ijedgyetek, én éjjel nappal siettetem az hadakat mellém jönni, Rédey 
uram bizonyosan ma Gyarmat vagy Palánk tájékán vagyon, de Czyereniék most ha 
az Tiszát elérték, Rákóczi György is oda hátra vagyon, de valóban siettetem őket." 
Mondják meg a hercegnek, „Gróf Turont (Thurnt) és Manczfeldet hivassa maga 
mellé hadastól, azok vadnak közel tíz ezerén, de bátor csak 8 ezerén jönnének is, 
innét is csak annyian mehetnénk is, 16 ezerrel többülnétek meg és bátorsággal 
megvívhatnánk az ellenséggel." Ha sikerül nyílt ütközetben győzelmet aratni, nem
csak Csehország marad meg, hanem az övék lesz az ellenség földje is, ..de in 
contrarium, ha így szaggatva lesznek az hadak, és az herczeget megtolják . . . bi
zony oda leszen mind Túron s Manczfeld Jagendorfi marchiv." (Hazai Okmány
tár I. k. 205—208. o.) 
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hegyen a szüretet, s zavarják, nyugtalanítsák a város környékét. Meg
nyugtatta Sennyeyt, hogy a támadásra induló katonáknak nem kell 
félniük, mert Bruckban csak 40 császári katona van, akik a kapukra 
vigyáznak. 40 

Szeptember 13-án Sennyey tudatta Batthyányval, hogy Huszár István, 
Bethlen főlovászmestere és dunántúli mezei generális szép, fizetett kopj ás 
haddal megérkezett. Kérte Batthyányi, hirdessen gyűlést a vármegyék
nek, s ott határozzák el magukat cselekvésre, úgy mint az ország többi 
vármegyéje tette azt. A császáriaktól nem kell félni — tette hozzá — 
mert van elég had, ami megoltalmazza a dunántúliakat, s naponta újab
bak is érkeznek.41 

Valóban azon idő tájban, amikor Huszár István serege Sopronba 
jött, Győr és Komárom között Bethlennek egy másik seregrésze is átkelt 
a Dunán, mintegy 3000 lovas és gyalogos, Halier György és Fekete Péter 
parancsnoksága alatt. Győrben, ahol a helyőrségnek nagyobb része ma
gyarokból állott, elégedetlenség ütötte le l a fejét. Ennek híre nagy 
aggodalommal töltötte el az uralkodót, úgyszintén az is, hogy Bethlen 
katonái Komáromot körülzárták, úgy hogy a vár őrségét csak Chalauf 
Ibrahim esztergomi aga élelmiszer segítsége mentette meg a kiéhezte-
téstől.42 Halier György és Fekete Péter hadoszlopa rövid idő alatt kézre 
kerítette Tatát, Pápát, Várpalotát, Veszprémet, Sümeget és egyéb kisebb 
várakat, majd Zala vármegye területére lépve Egervárat és Zalaeger
szeget.^ Ezzel a sikersorozattal, amely a várak őrségének önkéntes csat
lakozásával jött létre, Bethlen katonái egyúttal lezárták a dunántúli 
országrészt kelet felé és elejét vették, hogy a törökök „segélynyújtás" 
örve alatt valamelyik helyet birtokba vegyék. 

Ezalatt Sennyey Gáspár mintegy 670 katonával Sopronból szeptem
ber 18-án Kőszeg alá érkezett. Felszólította a várost a megadásra, de Hagy-
mássy Kristól várparancsnok elutasította -kívánságát. Erre Sennyey be
tört a külvárosba, mintegy 200 házat felégetett, majd vissztért Sop
ronba.44 

Szeptember utolsó napjaiban került sor Bethlen seregének kétirányú 
támadására a császáriak ellen. 27-én Huszár István 3000 lovassal és a 
végbeli gyalogsággal, összesen mintegy 5500 fővel Sopronból kiindulva 
ostrom alá vette Eszterházy Miklós lakompaki várát, Bethlen pedig mint-

40 L. Bethlen 1620. szept . 12-i lev. Semptérő l Thurzó Imréhez (Bethlen pol. lev. 
220. o.) és P é c h y Simon 1620. szept. 12-i lev. Pozsonyból Sennyey Gáspárhoz . (OL. 
B a t t h y á n y es. lt. Miss. 42.681. sz.) II. F e r d i n á n d 162C. szept. 14-én í r ta Bécsből 
B u q u o i n a k : „ Inmassen d a n n der Feind in z iembl icher Anzahl bere i t über die Dona 
auf dies Land gesetzt und mit Rauben u n d P l ü n d e r n dem Feindtha t l ichkei t e inen 
Anfang m a c h t . " (Gindely: O k m á n y t á r . 218. o.) 

41 Sennye i Gáspá r és Huszá r I s tván 1620. szept. 13-i levelei Sopronból B a t t h y á n y 
Ferenchez . (OL. B a t t h y á n y es. lt. Miss. 42.681., 20.625. sz.) 

42 L. i i . Fe rd inánd 1620. szept. 22-i lev. Bécsből Buquoihoz (Gindely A.: Ok
m á n y t á r . 219—220. o.), továbbá Mvv. K o m á r o m vm. : 457. o.) 

43 L. n . Fe rd inánd id. levelét, továbbá Pethő G. i. h., Olchváry ö.: i. m. 534. 
o., Dr. Pákay Zs.: i. m. 39. o., Mvv. Vas v m . : 202. o. 

44 „ i n m a s s e n d a n n der Enden in H u n g e r n die Kr iegsmacht tägl ich potent und 
mächt ig wirdet , haben die Stadt Ginss bere i t s be raub t und die Vors tadt a b -
bren t , ve rhee ren u n d v e r ö d e r n der Ge t reuen Güte r und U n t e r t h a n e n und sollici-
t ie ren u n d zwingen sie d u r c h dies Mittel zur Defection und Abfa l l " — ír ta II. Fer 
d inánd szept 22-i levelében Buquo inak . (Gindely: O k m á n y t á r . 219. o.) L. még 
Chernél K.: i. m. 67. o., Mvv. Vas vm. : 202. o. 
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egy 8000 katonával 28-án Pozsonynál átkelt a Dunán, s 30-án ostrom, alá 
fogta Hainburgot. 

Eszterházy annyira kilátástalannak ítélte Lakompakon a helyzetét, 
hogy 29-én tárgyalásokat kezdett a megadásról. Bethlen nagy örömmel 
vette ezt a hírt, s 30-án a hamburgi táborból parancsot küldött Sop
ronba, hogy Sennyey hagyjon 500 gyalogost és 300 lovast a városban, 
a többivel pedig hozza Eszterházy t a táborba, vagy ha nem látja biz
tonságosnak az utat, várja meg, amíg ő Kismartonhoz érkezik, örömét 
csak fokozta az a körülmény, hogy a Hainburgban levő 400 német gya
logos szintén feladni ígérte a várost, amit Bethlen már másnap, október 
1-én megtörténni remélt, s úgy tervezte, hogy október 2-án Brück alá 
vonul. 

Dampierre császári tábornok, aki seregével Bécsújhely környékén 
állomásozott, úgy döntött, hogy előbb a közelebb levő Lakompak fel
mentésére siet. Mintegy 1400 főnyi, zömében lovasságból álló különít
ményével szeptember 30-án 7—8 óra között Lakompakhoz érkezett, ahol 
Eszterházy már megadásának végső feltételeit tárgyalta Bethlen ka
tonáival. Amint azonban megpillantotta a hegyen közeledő császári 
katonaságot, beszüntette a tárgyalást. Huszár István is észrevette a csá
száriak közeledését és azonnal harcrendbe állította katonáit. A vár előtt 
árok mögé állította a gyalogosokat, s egy cserjés mögé a lovasokat. Az 
ellenség puskalövésnyi távoságig megközelítette Huszár seregét, s ott 
harcrendbe fejlődve várakozott. 

A harcot a magyarok kezdték meg. A jobbszárnyon álló lovasság 
támadásra indult, de a császári muskétások tüze nagy károkat tett ben
nük, mire visszafordultak. Erre Aldobrandini lovassága támadásra lendült 
ellenük és véres harcban megfutamította a magyar lovasokat. Ekkor álta -
lános menekülés kezdődött, melynek során főképpen a gyalogságból 
sokan elestek. 1000—1200 főnyi veszteség érte a magyar csapatokat 
Lakompaknál. A harc után Dampierre visszatért Bécsújhelyre, Eszter
házy pedig őrséget hagyva a várban, elvonult LanzsérbaA5 

A lakompaki ütközet kimenetele, melyben Dampierre jobb hadvezéri 
képességekről, a császári sereg pedig magasabb harcértékről tett tanú
bizonyságot, mint Huszár István és serege, kellemetlenül befolyásolta 
Bethlen diverziós támadását. Ezt még csak tetézte az október 1-én Hain-
burgnál elszenvedett kudarc. Bethlen ugyanis, bízva a hamburgiak ígé
retében, tüzérségi előkészítés nélkül rohamra rendelte katonáit a falak 
ellen. A csapatok fényes nappal, lajtorják segítségével akarták meg
mászni a falakat. A lajtorják azonban rövidnek bizonyultak, nem érték 
el a várfokot, s így Bethlen csapatai négy sikertelen ostrom után, október 
2-án tetemes veszteséggel elvonultak Hainburg alól. Az ostrom beszün
tetését az is sürgette, hogy Bethlen olyan híreket kapott, miszerint 
Dampierre Sopron ellen indul. Erre a fejedelem seregével Sopron felé 
vonult, majd mikor meggyőződött róla, hogy Dampierre nem támad 

'IŐ L. Bethlen 162C. szept. 30-i lev. a hamburgi táborból Sennyey Gáspárhoz 
(MTT. X. k. 13—14. o.), Dampierre 1620. okt. 1-i jelentését Bécsújhelyről II. Ferdi
nándhoz (Gindely A.: Okmánytár. 221—222. o.), Pethő G.: i. h. 1620., OLchváry O.: 
i. m. 534—535. o., továbbá Dévényi Ferenc—Madáchy Károly: Vas megye hadtör
téneti krónikája. Vas megye helytörténeti tanulmányok. Szombathely, 1958. 183. o. 
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Sopron ellen, Lakompakon—Kőszegen át Szombathelyhez szállt táborba. 
"Útközben csapatai Lakompakot meghódoltatták, Kőszeg kapitánya, Hagy-
mássy Kristóf azonban elutasította Bethlen megadási felhívását.46 

II. Ferdinánd, Dampierre sikerén fellelkesülve, október 2-án levelet 
küldött a dunántúli vármegyéknek. Ebben tájékoztatta a dunántúliakat 
a Dampierrének adott parancsáról, mely szerint a császári hadvezér a 
saját, valamint az Eszterházy- és a végházak katonaságával, továbbá a 
Horvátországból és Stájerországból érkező csapatokkal gondoskodjon a 
Dunátúl védelméről Bethlen csapatai ellen. A továbbiakban megparan
csolta, hogy a vármegyék tartsanak haladék nélkül gyűlést a felkelés 
elrendelésére és küldjék a fegyvereseket a dunántúli főkapitány, Zrínyi 
György mellé. A rendeletet Eszterházy kapta meg október 4-én Lanzséiv 
ban, azonban szétküldeni már nem tudta a címzetteknek, mert a nemes
ség ekkor Bethlen körül gyülekezett.4? 

Bethlen a táborból október 6-án levelet írt Batthyány Ferencnek, 
melyben szemrehányást tett neki, hogy „kegyelmedtől választ sem ér
demlünk levelünkre, melyet csudálhatnánk igen méltán", s közölte vele, 
hogy Thurzó Imrét küldte hozzá tárgyalás végett.4« A történeti irodalom 
szerint ezután Bethlen Rohoncra ment, ahol a kastélyban Batthyány és 
felesége fényesen megvendégelte őt, s itt megbeszéléseket folytattak 
a Horvátország és Szlavónia, valamint Stájerország ellen tervbevett tá
madásokról. 49 Ezzel szemben Bethlen és Batthyány személyes találkozá
sáról és megbeszéléséről a korabeli levelekből adat eddig még nem került 
elő, sőt a levelek inkább arra engednek következtetni, hogy a személves 
találkozó kettőjük között nem jött 1ère. Thurzó Imre ugyanis október 
8-án a szombathelyi táborból a következőket írta Batthyánynak: „Édes 
bátyám uram a táborba őfelségéhez ide érkezem, minden egyéb dol
gaim között azért a kegyelmed parancsolatja szerint való dolgokra leg
nagyobb gondom volt és ő fölségének szólottam mindenekről, s minde
nekre ő fölsége nagy kegyelmességgel is ajánlotta magát". Ezután hivat
kozik Batthyány hat pontba foglalt kívánságára, amelyeket sikeresen 
elintézett, s arra, hogy „minemű nagy dolog késztette vala ő fölségét 
az innét való elmenetelre az ő fölsége leveléből, melyet includalva küld
tem kegyelmednek, mindeneket megérthet kegyelmed". Elmondja még, 
hogy a Batthyányné által küldött ajándékot Bethlen „kedvesen vötte".so 
Az ok. amely Bethlent a hirtelen elvonulásra késztette, Dampierre 
Pozsony elleni támadása volt. Ennek a magyarok számára sikeres kime
neteléről, s egyben magának Dampierrének haláláról október 10-i leve-

48 L. David Peck hainburgi kapitány 1620. okt. 3-i jelentését II. Ferdinándhoz. 
(Hatvani Mihály: Magyar történelmi okmánytár a brüsseli országos levéltárból 
es a burgundi könyvtárból. Pest, 1859. IV. k. 240—241. o.) Dampierre Sopron elleni 
tervéről Horváth Mihály beszél Eszterhazynak egy Lakompakrol 1620. szept. 26-ról 
keltezett levele alapján (Magyarország történelme. V. k. Pest, 1872. 232. o.), Olch-
vúry ö.: i. m. 534. o., továbbá Bethlen 1620. okt. 1-i lev. a hainburgi táborból 
Sennyei Gáspárhoz (Galántai gr. Eszterházy Miklós Magyarország nádora. Pest, 
1863. I. k. 148—149. o. és Chernél K.: i. m. 67. o. 

4? Galántai gr. Eszterházy Miklós Magyarország nádora. Pest, 1863. I. k. 155. o. 
48 Bethlen 1620. okt. 6-i lev. Batthyány Ferenchez. (OL. Batthyány es. lt. Miss. 

6.62C. sz.) 
49 L. Pethő G.; i. h. (1620). Ezt az adatot átvette minden későbbi munka is. 
50 Thurzó Imre 1620. okt. 8-i lev. Batthyány Ferenchez. (OL. Batthyány es. lt. 

Miss. 50.642. o.) 
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lében be is számolt Thurzó a Fertő melletti táborokból küldött levelé
ben. Sorait azzal zárja: „Mi is immár sokat nem késünk, hanem mentest 
megyünk az ellenségre éš fölkeresvén ax. ellenséget, valami móddal árt
hatunk neki, ártunk és rontjuk s vágjuk".51 Október 12-i levelében, 
melyet a Sopron melletti táborból írt, hivatkozott a Batthyány által kül
dött hirekre, melyeket azonnal jelentett Bethlennek.52 Október 16-án 
pedig Bethlen már Pozsonyból küldött Batthyánynak utasításokat.53 

Thurzó egy október 20-án kelt levelében hivatkozik Rohoncon való be
szélgetésükre, s a levélből az derül ki, hogy Bethlen nem volt ott.5* 

Mindezek az adatok azt látszanak igazolni, hogy Bethlen az október 
6 és 16-a közötti időszakban nem találkozott személyesen Batthyányval, 
hanem csak Thurzó Imrén, illetve hírvivőkön keresztül érintkezett vele. 
A személyes találkozó valószínűleg Dampierre váratlanul közbejött tá
madása miatt nem jött létre, ami arra késztette Bethlent, hogy elhagyja 
a Rohonchoz és Németújvárhoz közel levő szombathelyi tábort. 

Dampierre Pozsony elleni támadása összefügg a dunántúli hadiese
ményekkel, mert a császári hadvezérnek a stratégiailag fontos város kéz
rekerítésén kívül az is célja volt, hogy Bethlent ezzel a támadással a 
Dunátúlról és a féltve őrzött örökös tartományok közeléből elvonja, s 
nyílt ütközetre kényszerítve, vereséget mérjen rá. Október 4-én Bécsúj
helyről keltezett levelében a vélt közeli nagy győzelmével bíztatta Esz-
terházyt. A következő napokban a Duna két partján támadásra indult 
Pozsony ellen, azonban Bethlen katonái a Pozsony elleni rohamokat 
visszaverték, sőt 9-én maga Dampierre is elesett a harcban. Collalto 
alvezér, — aki a Duna jobbpartján támadó oszlopot vezette, s Dampierre 
halála után a parancsnokságot átvette —, látva a kudarcot, elrendelte a 
visszavonulást Hamburgon át Bécs felé. Bethlen katonái október 11-én 
Petronellnél beérték a császáriakat, merész támadást intéztek ellenük és 
súlyos vereséget mértek rájuk. Dampierre seregének veresége nehéz hely
zetbe hozta a császári hadvezetést a Dunántúl birtoklása szempontjából, 
ahol Bethlen uralmát már csak a délről, Horvátországból kiinduló táma
dással remélték megzavarni.55 

A horvátországi készülődésekről Horváth Ferenc, Batthyánynak lőpor 

51 Thurzó Imre 1620. okt. 10-i lev. Batthyány Ferenchez. (OL, Batthyány cs. 
lt. Miss. 50.643. SZ.) 

">2 Thurzó Imre 1620. okt. 12-i lev. Batthyány Ferenchez. (OL. Batthyány cs. 
lt. Miss. 50.644. sz.) Bethlen okt. 10-én Nagycenkről, okt. 11-én Sopronból írt leve
leket. (L. uo. 6.622—6.635. sz.), okt. 13-án pedig a „lajta melletti táborból" a fran
cia követséget okt. 16-ra Pozsonyba magához kérte. (L. Galántai gróf Eszterházy 
Miklós Magyanország nádora. I. k. 159. o.) 

53 Bethlen 1620. okt. 16-i lev. B a t t h y á n y Ferenchez , (OL. B a t t h y á n y es. lt . 
Miss. 6.636. sz.) 

54 Ezt a levelet Thurzó Poppel Évának, Batthyány feleségének írta a pornói bir
tok ügyében, amelyet Bethlen Sennyey Gáspárnak adományozott, s amelyet 
Batthyány visszakért mint őket illető tulajdont. Thurzó azt írta, ha Batthyány 
korábban tudósította volna őt a pornói birtok tulajdonjogáról, „avagy csak Ro-
honczon emlékezett volna meg felőle, azon lettem volna mindjárást, hogy ne 
Sennyeynek de Kegyelmednek atta volna meg ő felesége". (OL. Batthyány cs. lt. 
Miss. 50.643. sz.) 

55 L. Thurzó Imre 1620. okt. 10-i lev. a Fertő melletti táborból Batthyány Fe
renchez (OL. Batthyány es. lt. Miss. 50.643. sz.), továbbá Bethlen 1620. okt. lP'-i 
Nagycenkről és okt. 21-i Bracentrumból (helyesen Breitenbrunnból) írt leveleit 
Pi'alzi Frigyeshez, továbbá az e napokban császári részről írt tudósításokat. (Gin-
daly A.; Okmánytár. 223—233. o.) 
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és posztó vásárlás céljából Varasdra küldött embere már október 6-án keJt 
levelében hírt adott. Jelentette, hogy az itt levő végbeli katonaság el
indult a gyülekezőhelyre, mely sereg a környező tartományok katona
ságával együtt mintegy 8—9000 főnyi lesz. Emellett a horváth bán is 
felkelést rendelt el, s azon fáradozott, hogy legalább 2000 embert tudjon 
küldeni a horvátországi generálissal, Trautmansdorffal. Ügy hallotta, 
hogy Sopronhoz mennek, de még nem sikerült megtudnia, hogy melyik 
útvonalon.56 Alig kapta meg a hírt Batthyány, amikor néhány nap múlva 
már a szalónaki udvarbíró küldött riasztó jelentést az ellenséges csa
patok közeledéséről, s kérte: „Nagyságod viseljen valami gondot reánk, 
mert az minemű polgár, hajdú itt vagyon, mi ahoz keveset bízhatunk". 
Az ott levő hajdúknak „felesége, gyermeke vagyon, mind óránként szök-
tön szöknek". „Az városiak pedig azok németek, azok ugyan örülik ezt, 
hogy hallják." A polgárok a németek mellé húznak, a bástyákra is „bottal 
kell hajtaniuk őket", s bizonyos, hogy az első adandó alkalommal át
allnak az ellenséghez. Kérte Batthyány küldjön a várba „magyarokat, 
mind lovast s mind pedig gyalogost, hogy ha reánk jünek is legyen kik
kel oltalmaznunk magunkat".r>7 

A császári hadvezetés október közepén kétirányú támadással szán
dékozott Bethlen dunántúli hatalmát megsemmisíteni. Észak felől Preiner 
győri kapitányt rendelték támadásra, aki parancsot kapott, hogy a Lajta 
mentén levő császári csapatokkal foglalja el Sopront, délről pedig a pet-
rinai végvárak katonaságával Trautmansdori Zsigmondot rendelték 
északi irányba támadásra. A Sopron elleni támadás tervét azonban ha
marosan elvetették, mert a Preiner parancsnoksága alatt levő katonaság
nak nehéz feladatot jelentett a Bécs előtti városok védelmezése is Beth
len Pozsony körül táborozó csapatai ellen. Október 18-án a császár 
parancsot is adott Eszterházy Miklósnak, hogy az előző utasítástól el
térően ne Preinerhez, hanem Trautmansdorfhoz vezesse katonáit.58 

Batthyány a fenyegető császári hadmozdulatok ellen Bethlentől kért 
segítséget. A fejedelem november 5-én Pozsonyból válaszolt a kérésre. 
Elmondta, hogy tudomása van „az Tót országiak hadának megindulásá
ról", de az elfogott rabok vallomásából — „kiket csaknem minden napon 
hoznak az vitézek" — úgy értesült, hogy Preiner mellé igyekeznek, mert 
az Ausztria védelmével megbízott győri kapitány Brück és környékén 
levő csapatai nem elegendők erre a faladatra, „minthogy bizonyos dolog, 
nem hagyjuk őket nyugodni".59 

A fejedelem segélycsapatokat nem küldhetett, mert seregének jelen
tős részét a végveszélybe került csehek megsegítésére indította, másik 
részével pedig Bécs környékét nyugtalanította. Küldött azonban Szepsi 

56 Horváth Ferenc 1620. okt. 6-i beszámolója Batthyány Ferenc részére. (OL. 
Batthyány es. lt. Miss. 19.914 sz.) 

57 Jobbágy János 1620. okt. 12-i lev. Szalónakról Batthyány Ferenchez. (OL. 
Batthyány es. lt. Miss. 22.304. sz.) 

58 Ld. S e n n y e y Gáspá r 1620. okt. 22-i és okt. 25-i lev. Sopronból , Szepsy J ános 
okt. 25-i lev. Pozsonyból B a t t h y á n y Ferenchez (OL. B a t t h y á n y es. It» Miss. 42.682., 
42.683., 42.870. sz), továbbá a főhadi tanács e lnökének 1620. okt. 25-i lev. Lipót 
főherceghez (Gindely A.: O k m á n y t á r 235. old.), va l amin t Esz terházy M. élete I. k. 
159. old. 

59 Bethlen 1620. nov. 5-i s. k. levele B a t t h y á n y Ferenchez . (OL. B a t t h y á n y 
es. lt. Miss. 6.640. sz.) 
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János fizetőmesterrel közel 10 000 forintot Batthyánynak az elégedetlen
kedő katonák kielégítése végett.60 

A horvátországi had végül is valóban Ausztriában vonult észak 
felé,61 s így a császári támadástól átmenetileg megszabadult Dunántúlon 
mód nyílott a január óta császári kézen levő Kőszeg visszafoglalására. 

Batthyány november első felében a Bethlen oldalán álló Hagymassy 
Miklóst Kőszegre küldte, hogy próbálja meg bátyját, a császárpárti 
Hagymassy Kristóf várparancsnokot rábeszélni Kőszeg feladására, s ha 
ez nem jár sikerrel, kémlelje ki a belső állapotokat. Hagymassy Miklós 
13-án Sárvárról jelentette, hogy eljárt a reá bízott küldetésben. „Kristóf 
uram" azt a választ adta, hogy nem áll el a császár mellől, s megvédi 
a várost, de ő úgy látta, „oly igen rossz állapottal vannak Kőszegben 
és oly igen félnek az városiak, ha mégegyszer megszállják, magok között 
pártütés leszen". Napirenden van a polgárság viszálykodása a császári 
katonákkal. „Bizony, csak azt mondhatom nagyságodnak, rosszul vagyon 
dolga Kristóf uramnak" és „csak az óra mem tölt reá, de magok meg-
kötözék egykor s kézbe adják".62 E kedvező hirek elnyerése után Batt
hyány saját katonáit és a végvári katonaság egy részét Sennyey Gáspár 
parancsnoksága alatt Kőszeghez rendelte, s titokban megegyezett Kőszeg 
zálogbirtokosával, Szécsy Tamásnéval s Hörmann Mihály várnaggyal, 
hogy éjszaka bebocsátják a katonaságot a várba. Másnap az ostromló sere? 
korán reggel megadásra szólította fel a várost. A felszólítást elutasí
tották, s ekkor az éjszaka a várba bejutott katonák kirohanást intéztek 
a városba, a betóduló ostromlókkal együtt az ellenállást megkísérlő pol
gárokból többet levágtak és megsebesítettek. Hagymassy Kristóf vár
parancsnok, aki mit sem tudott a megegyezésről, feleségével és gyer
mekével a templomba menekült s kénytelen volt megadni magát. Seny-
nyey Sopronba, majd Pozsonyba, Bethlenhez vitette őt. Batthyány az el
fogott polgárokkal 1300 tallér váltságdíjat fizettetett, az ellenálló városra 
pedig 10 000 forint hadisarcot vetett ki. Sennyey, Horváth Pétert nevezte 
ki Kőszeg kapitányává, s kérte Batthyányt, gondoskodjon az őrség ellá
tásáról, s a fölösleges katonaságot szállíttassa el Kőszegről, mert a vá
rosiak készek megfizetni a kirótt sarcot.63 

Másnap Sennyey visszatért Sopronba, de a parancsnoksága alatt levő 
katonaságot nem tudta magával vinni, mert azok kijelentették, hogy 
amíg meg nem kapják elmaradt három havi zsoldjukat, addig nem tér
nek vissza állomáshelyükre. Sennyey kérte Batthyányt, parancsolja el 
az összes katonaságot Kőszeg alól, s akkor a soproniak is hazzajönnek. 
Javasolta, küldjön Oroszi András hadából 100 lovast Lakompakra és 50 

60 Beth len 1620. nov. 18-án B a t t h y á n y h o z í rot t levelében h iva tkozik e r r e . 
(Lo. 6.648. sz.) 

Cl Ld. Horvá th Fe renc 1620. nov. 6-i lev. Sza lónakró l B a t t h y á n y Ferenchez . 
(OL. B a t t h y á n y es. lt. Miss. 19.917. sz.) 

62 H a g y m a s s y Miklós 1620. nov. 13-i levele Sá rvá r ró l B a t t h y á n y Ferenchez . 
(OL. B a t t h y á n y es. lt. Miss. 18.151. sz.) 

63 Kőszeg elfoglalásáról ld. Pethő C: i. h., Chernél K.: i. m. 67—68. old., 
Mvv. V a s ' v m . : 202—203. old., Dévényi F. — Madáchy K.: i. m. 184. old. továbbá 
Sennyey G á s p á r 1620. nov. 18-i levelét Kőszegről B a t t h y á n y Ferenchez . (OL. 
B a t t h y á n y es. lt. Miss. 42.685. sz.) Chernél t évesen írja, hogy B a t t h y á n y személye
sen vezet te Kőszeg elfoglalását. B a t t h y á n y je len sem volt, ami vi lágosan k i tűn ik 
Sennyey id. leveléből. 
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lovast Kaboldba, hogy azok szorongathassák a Lanzsérban levő császári 
katonaságot. 64 

A Kőszeg elfoglalásáról kapott jó hír némi kis ellensúlyozásként 
szolgált Bethlennek a csehek fehérhegyi vereségéről nyert riasztó érte
süléssel szemben, amit megelőzött Vác törökök által történt elfoglalá
sáról szerzett hír. A fejedelem stratégiai célkitűzéseit alapjaiban rázta 
meg a csehek veresége, de Bethlen emberi és hadvezéri nagysága _<z 
ilyen súlyos helyzetekben domborodott ki a legjobban. Amikor látta, 
hogy az eljövendő időkben döntő mértékben csak a saját erőforrásaira 
van utalva, azonnal hozzálátott azok megszervezéséhez, hogy egyedül is 
képes legyen sikeresen szembeszállni az ellenséggel. Noha felvette a 
béketárgyalások fonalát, de tudta, hogy ott csak akkor számíthat ered
ményre, ha kívánságait ütőképes, sikereket felmutató hadsereggel tá
masztja alá. November 17-én Pozsonyból körlevelet bocsátott ki a fő
urakhoz és vármegyékhez, melyben hivatkozva arra, „mely nagy félel
mes állapatban és periculumban forogjon hazánk országunk állapatja", 
megparancsolta, „mind lovassal, gyaloggal éjjel-nappal siessen szemé
lyünk mellé minden halogatás nélkül, úgy hogy a nemesség persona
liter az község penig minden portárul két-két gyalogot jó puskásán 
és fegyveresen expediaitassanak". Ha jobbra fordulnak a dolgok, vissza
küldi a katonákat a vármegyékbe. Felszólította még a megyéket, hogy 
az elmaradt dica-pénzeket haladéktalanul szolgáltassák be a katonák 
fizetéséhez.fi5 

Másnap levelével felkereste Batthyányi, s tudtára adta a fehérhegyi 
vereséget, de annak súlyosságát csökkenteni akarta, nehogy nagyon 
megijessze az amúgy is óvatos főurat. Elrendelte, hogy „ . . .maga is az 
oda való vármegyék közé parancsolatunkat kiosztogatván vegye fel 
őket a felül megírt insurrectionak limitatioja és módja szerint." Az 
összegyülekezett katonaságot rendelje Batthyány Sopronhoz, hogy ha 
Preiner nem nagylétszámú seregével a Dunántúl ellen akarna támadni, 
az utakat mindenfelé megszállhassák, ha pedig a császári vezér Po-
zony ellen támadna, „azonnal nyomában Óvárhoz kapcsolhatná«: 
magokat".fi« 

4. A Dunántúl a császári ellentámadás időszakában 

Nem sokkal Bethlen parancsának megérkezése után Preiner csá
szári hadvezér megindította támadását a Dunántúlon. Támadásának első 
célpontjaként Magyaróvár visszafoglalását tűzte ki, hogy a fontos át
kelőhely megszerzésével, s a Komárom—Győr—Magyaróvár—Hain-
burg erődvonalra támaszkodva elzárja Bethlen csapatait a Dunántúltól 
és Ausztriától egyaránt. 

November utolsó napján Sénnyey már jelentette Batthyánynak, hogy 
a Brucknál állomásozó császári csapatok Magyaróvárhoz érkeztek és a 

64 Sennyey Gáspá r 1620. nov. 20-i levele Sopronból B a t t h y á n y Ferenchez . (OL. 
B a t t h y á n y es. lt. Miss. 42.686. sz.) 

65 A körlevél egyik pé ldányá t Id. OL. B a t t h y á n y es. lt . Miss. 6.647. sz. 
m Beth len 1620. nov. 18-i levele Pozsonyból B a t t h y á n y Ferenchez . (OL. 

Ba t thyány es. lt. Miss. 6.648. sz.) 

88 



vár környékén szállásolták el magukat. Javasolta, küldjenek valamennyi 
segítséget sürgősen az óváriaknak.6? Azokra azonban Bethlennek is kü
lönös gondja volt, mert jól ismerte a hely stratégiai fontosságát. Petne
házy István kapitányt küldte 2000 emberrel az őrség megerősítésére, 
akik november 30-án megérkeztek a várhoz, s „vitézül szemek láttára 
az ellenségnek" bevonultak oda. Ezt látva Preiner, december. 1-én haj
nalban hátrább vonta a vártól katonái szállását. Másnap Petneházy 
mintegy 1400 lovassal kijött a várból, š megtámadta a császáriak egyik 
szálláshelyét, „melyben Aldobrandinus az pápa öcscse és Muszur Defur 
volt ezer lóval és ezer gyaloggal". A támadás hírére a két császári 
kapitány kivezette katonáit a sík mezőre, s gyalogságuk előnyében 
bízva nyugodtan készültek a harchoz. Petneházy ekkor egy mindent el
söprő gyors lovasrohamot vezetett a császáriak ellen, amit azok nem 
bírtak felfogni, s rövid, nem egészen egy óráig tartó harc után, nagy 
veszteségek hátrahagyásával elhagyták az ütközet színhelyét. Röviddel 
ezután mindnyájan visszavonultak Óvár alól a Bécs és Bécsújhely kö
zötti falvakban levő téliszál lásukra.^ 

Magyaróvár elfoglalási kísérletének meghiúsításával elhárult az a 
veszély, hogy Bethlen Nagyszombat körül levő hadműveleti bázisát el
vágják a Dunántúltól. A fejedelem helyzete különben nem volt annyira 
veszélyes, amint az a csehek fehérhegyi veresége után látszott. A kato
likus liga hadserege ugyanis a csehekén aratott győzelem után a kö
zelgő télre való tekintettel nem kívánta támogatni Ferdinándot a Ma
gyarország elleni hadműveletben, s ezért Buquoi a Prága mellől vissza
vonult császári sereget a Morva alsó folyása mentén téliszállásra he
lyezte, így a Magyaróvárnál győzedelmeskedő Bethlen örömmel írhatta 
portai követének december 8-án: „Egész Magyarországban — Győrön, 
Komáromon kívül — egy vár, egy város, egy kastély, egy falu Ferdi
nánd hűsége alatt nincsen, és tőle mit sem tartunk, mivel immár az 
tél is beállott, ha akarnak sem árthatnak sokat."69 

December 11-én II. Ferdinánd kinevezte Eszterházy Miklóst magyar
országi főbiztossá „lázadóink kicsapongásainak lecsillapítására és fékezé
sére". Teljhatalmat adott neki az átpártolni kész egyénekkel való alku
dozásra és megegyezésre. „Olyan ügyeknél pedig, hol karddal kell meg
oldani a csomót, Preiner Jánossal, vagy azzal ki seregünk vezére le
szen, működjél közösen.'7 7>' 

A Brück környéki császári had néhány napi pihenő után elindult 
szálláshelyéről s Kismarton és környékére szállásolta el magát. Erre 
Lakompak és Kabold őrsége megijedt és gyáván feladta a várakat.'?1 

A császáriak fenyegető megmozdulására Batthyány parancsot küldött 

67 Sennyey Gáspár 1620. nov. 30-i levele Sopronból Batthyány Ferenchez. 
(OL. Batthyány es. lt. Miss. 42.687. sz.) 

68 Bethlen 1620. dec. 8-i levele Nagyszombatból Dóczy István és Balassi Ferenc 
portai követeihez, '[Mlkó Ivire: Erdélyi történelmi adatok (továbbiakban:: ETA) 
1. k. 341. old.], továbbá Jobbágy János 1620. dec. 14-i levele Batthyány Ferenchez. 
(OL. Batthyány es. lt. Miss. 22.318. sz.) 

<>" Uo. Ld. még II. Ferdinánd 1620. dec. 10-i, a szász választófejedelemhez írt 
leveléhez csatolt mellékletet. (Gindely A.: Okmánytár 244—245. old.) 

"0 Galántai gróf Eszterházy Miklós, Magyarország nádora. I. k. 167. old. 
'l Sennyey Gáspár 1620. dec. 12-1 levele Sopronból Batthyány Ferenchez. 

(CL. Batthyány es. lt. Miss. 42.688. sz.) 
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széjjel váraiban az őrségek megerősítésére, újabb katonaság fogadására, 
de megfelelő zsoldpénz hiányában ez nehezen ment most is.72 

Bethlen amint tudomást szerzett a császáriak megmozdulásáról, meg
parancsolta Sennyeynek, hogy Sopronban állandóan 400 gyalogost és 
200 lovast tartson készenlétben, s állandó felderítéssel vigyázza az el
lenség hadmozdulatait. Biztatta Batthyányi; Preiner hadát „hogy várat 
szállhasson mindjárt nem látom az valónak mivoltához képest, hanem 
ha csak ijjesztéssel próbálja az embereket."73 A császári sereg lét
számát a kósza hírek 7000-re, sőt 14 000-re növelték.?4 Bethlen szerint 
„két legfeljebb harmadfél ezernél nem több, nem is levén sehány lövő
szerszám vélek, derekast nem próbálhatnak".75 Sennyei biztatta is 
Batthyányi, hogy ha a császári csapatok Sopron közeléből tovább vo
nulnak, „mutassuk meg magunkat és hírhedjék el hogy vagyunk vi-
gyázásban", mert „vétek volna, ha próbát nem tennénk".7" 

December 21-én a Bécsből visszatért Eszterházy Lanzsér-i várából 
körlevélben szólította fel a vármegyéket az átpártolásra. Először ijesz-
tésül hivatkozott a csehek sorsára, majd bejelentette, hogy értesülése 
szerint a császári had Sopron alá indul és „ellenség képen is akarnák 
magokat viselni". Ennek megakadályozására a katonákat saját fraknói 
birtokaira szállásolta el, de sokáig már nem tudja visszatartani őket, 
s ezért hódoljanak meg minél hamarabb, mert különben a bosszúállás 
következik.77 

Bethlen azzal magyarázta a császári sereg déli irányba való meg
indulását, hogy mivel néhány nappal azelőtt csak a császáriak közele
désének hírére Lakompakról és Kaboldból „az mi praesidiumink kibo-
londoskodtanak, reménlették azt hogy odamenetelek hírével Kőszegből 
is kiijjeszthetnék őket". „Nem is ítiljük — írta a fejedelem — hogy 
olyan keveses ellenség ellen innen kívántatnék segítséget küldenünk." 
Helyeselte, hogy Batthyány mindenfelől mozgósította a csapatokat. 
A Kanizsa felőli végházakból — jegyezte meg — könnyen jöhet „jó vá
logatott" 1000 ember, Veszprém, Pápa felől is annyi, mezei had is össze
gyűlhet 2000, mely sereg Nádasdy Pál és Batthyány hadával „könnyen 
ellene állhat azoknak, és nem egyebet is várhatunk, hanem győzedelmes 
szerencséjéről örvendetes hírt kegyelmetektől". Bár had van elég, de 
nem lehet átküldeni a Dunán a jégzajlás miatt. Különben „mostan 
Buquoi az dereikas hadakkal az Morva szélében mutogatván magát, arra 
vagyon kiváltképpen vigyázásunk". Ennek ellenére, ha a dunántúli esa-

72 Ld. ezzel kapcso la tban pl. B a r a n y a i Is tván sza lónaki porko láb 1620. dec. 8-i, 
Becs I m r e rohonci vajda 1620. dec. 13-i és 15-i levelét B a t t h y á n y Ferenchez . (OL. 
B a t t h y á n y es. lt . Miss. 2.042., 5.327., 5.332. sz.) 

73 Bethlen 1620. dec. 16-i levele Nagyszombatból , Sennyey Gáspár 1620. d e c 
17-i levele Sopronból B a t t h y á n y Ferenchez . (OL. B a t t h y á n y es. lt. Miss. 4.649., 
42.689. sz.) 

74 Ld. J o b b á g y J á n o s 1620. dec. 17-i, dec. 20-i lev. Szalonakról B a t t h y á n y 
Ferenchez . (OL. B a t t h y á n y es. lt. Miss. 22.319., 22.320., 22.322.. sz.) 

75 Bethlen 1620. dec. 22-i levele Nagyszombatbó l B a t t h y á n y Ferenchez. (OL. 
B a t t h y á n y es. lt. Miss. 6.650. sz.) 

76 Sennyey G á s p á r 1620. dec. 20-i levele Sopronból B a t t h y á n y Ferenchez . (OL. 
B a t t h y á n y es. lt. Miss. 42.691. sz.) 

77 A körlevél egyik pé ldányá t ld. OL. B a t t h y á n y es. lt. Miss. 12.320. sz. 
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patok nem bírnak az ellenséggel, s a folyón át lehet már kelni, küld 
segítséget.^ 

Egy héttel később arról tudósította a fejedelem Batthyanyt, hogy 
tudomása van az ellenség kegyetlenkedéséről a dunántúli helységekben, 
s parancsot küldött mindenfelé, hogy haladék nélkül menjenek Kőszeg
hez, ott gyülekezzenek és támadják meg az ellenséget. A pápai kapi
tány jelentette, hogy személyesen vezeti a Pápa körül levő katonaságot. 
Az óvári kapitány 400 katonát küldött Sopronhoz. Ilyen erőkkel — tette 
hozzá — már régen meg lehetett volna sikeresen támadni Preiner se
regét. „Azt látom legnagyobb fogyatkozást azon a földön — állapította 
meg Bethlen, — hogy nincsen senki kegyelmednél kire valami derekas 
dolgot bízhatna. Mi fejenként az ide való urakkal igen csodálkozunk 
azon, hogy az mely jó hírű vitézek azon az földön vadnak, ezideig is 
azt az kevés ellenséget miért engedték ott rablani." Egyesek nyilván azt 
várnák, hogy más vigyen véghez mindent helyettük, ez azonban most 
Buquoi fenyegető közelsége miatt lehetetlen. Arra vigyázzon viszont 
nagyon Batthyány, hogy Eszterházy „valami szakadást ne indítson az 
vármegyékben".79 

Sennyey Gáspár dunántúli alkapitány december 22-én értesítette 
Batthyanyt, hogy a segélycsapatok mindenfelől érkeznek. Kérte, 
Batthyány is indítsa el a saját seregét és a vármegyék hadát, s hala
dék nélkül támadjanak rá az ellenségre. Azt javasolta, kétoldali átka-
rolással támadják meg az ellenséget Szalónak és Lanzsér felől, s ha 
sikerül közre kapni őket, megsemmisítő vereséget mérhetnek rájutí. 
Hozzátette még, hogy jó lenne tarackot és faltörő ágyúkat is vinni, 
mert akkor könnyen visszafoglalhatnák Lakompákot és Kaboldot. Sop
ronban vannak tarackok, de ezek elszállítása sok napot venne igénybe.80 

A közös támadásra azonban úgy látszik nem került sor, bár Horváth 
Bálint a Rábahídvégnél összevont katonasággal megtámadta a császári 
seregben levő kozákokat s azok közül sokat levágott. Sennyey december 
utolsó napján írt levelében azon sóhajtozott, ha lenne 800 gyalogosa 
és 400 lovasa, megtámadná a Lanzsérban levő 200—300 fegyverest, s 
újra sürgette Batthyanyt, hogy egyesítsék erejüket és támadják meg az 
ellenséget, mielőtt segítsége érkezik.sí 

A császári ellentámadás első hónapja a Dunántúlon Lakompak és 
Kabold megszerzésén kívül nem hozott jelentősebb sikereket. Magyar
óvár, Sopron, Kőszeg, Körmend, Németújvár szilárdan Bethlen csapa
tainak kezén maradt, s ennek birtoklása nélkül a császáriak csak kisebb 
helyi jellegű betöréseket végezhettek erre a területre. Ezek a betoréseK 
pusztították ugyan a lakosságot, s elkeseredést szültek; de stratégiai si
kereket nem hoztak magukkal. December 28-án a császár tudósította 
Eszterhazyt: „Meghagytuk gróf Collaltónak [a dunántúli hadműveletek 

78 Bethlen 1620. dec. 22-i levele Nagyszombatbó l B a t t h y á n y Ferenchez . (OL. 
B a t t h y á n y es. lt . Miss. 6.650. sz.) 

79 Bethlen 1620. dec. 28-i levele Nagyszombatbó l B a t t h y á n y Ferenchez . (OL. 
B a t t h y á n y es. lt . Miss. 6.651. sz.) 

80 Sennyey G á s p á r 1620. dec. 22-i levele Sopronból B a t t h y á n y Fe renchez . 
(OL. B a t t h y á n y es. lt. Miss. 42.696. sz.) 

81 Ld. S e n n y e y Gáspár 1620. dec. 31-i lev. Sopronból Horvá th Bál in thoz es 
H a g y m á s s y Miklós 1620. dec. 29-i lev. Szentgrót ról B a t t h y á n y Ferenchez . (OL. 
B a t t h y á n y es. lt . Miss. 42.695., 18.152. sz.) 

91 



irányításával megbízott hadvezérnek], hogy a hadak téli szállására nézve 
veled és Kunigsperg főkapitánnyal tanácskozzék. Meghagytuk egyszers
mind főkapitányainknak, hogy minden ellenséges mozgalomkör, addig 
míg másképp fogunk intézkedni, az ő rendeleteit és parancsait teljesít
sék. Te is mindenre nézve szorgalmasan fogsz vele közreműködni."82 
A császári csapatok Fraknóban, Űjhelyen, Köröslakon, Lakompakon, Ka-
boldban, Szentmártonban helyezkedtek el téli szállásra.83 

Eszterházy újévi jókívánságként újabb fenyegető körlevelet bocsá
tott ki a dunátúli vármegyékhez és főurakhoz. Űjból felidézte Csehor
szág elpusztított állapotát, s bejelentette, bár még mindig „tartóztatja" 
a császári sereget a támadástól, de „az bizonyos, hogy mennél inkább 
ingadozik kegyelmetek, annál nagyobb nyomorúságban ejti magát, ha
záját és szegény nemzetét."84 Külön körlevelet küldött a „pápai, veszp
rémi és az több végbeli vitéz uraimnak", melyet azzal kezdett: „Ál
mélkodva csudálom hogy kegyelmetek haza fiai levén, de fejedelmére 
az kitől sok jót vett háttal fordult és az kitől ezután is minden jót 
és oltalmat várhatott volna, annak ellensége lett, oda fogta fejét az ki 
nemzetünk oltalmára nevelkedett hazánk fiait maga méltósága keresé
siért minden kímélés és könyörület nélkül fogyatja." Felszólította őket, 
hogy ilyen fejedelemre „arcul" támadjanak, s térjenek vissza a ..ko
ronás király" hűségére.85 

Január első napjaiban a császáriak a Fertő tó melletti Rusztra is 
be akartak szállásolni katonaságot, de a városiak megvesztegették a ka
pitányt, s így egyenlőre megmenekültek a megszállástól — jelentette 
Batthyanynak Sennyey Gáspár,' aki Sopronon kívül Széplakot és Lózst is 
védelmezte a kisebb portyázó csapatoktól. 86 

Csepregen Horváth Bálint vigyázott a vármegyei csapatokkal Rohonc 
felé. Jelentette Batthyanynak, hogy január 7-én reggel néhány lovas 
portyázót küldött Lakompak irányába, akik elfogtak egy fiatal angol 
katonát, azonban nem tudták kihallgatni, mert az németül sem nagyon 
tud. Híreket kapott arról, hogy a császári katonák meg akarják támadni 
ezt a vidéket, ami félő, mert a gyalogosainak „nincsen se pora se golyó
bisa". Kérte Batthyányi, küldessen lőport és lőszert, hiszen Szalónakon 
éppen elég nagy készlet van belőle.87 

Horváth Bálint hírei a császáriak támadásáról igaznak bizonyultak. 
8-án Sennyey értesítette Batthyányi, hogy az ellenség támadásra indul 
Kőszeg környékén. Collal tó a krónikás szavai szerint Szalónak környé
két és Csepreget „elrablá, elégeté és feldulá".88 Csepreg feldulása ja-

82 Ga lán ta i gróf Esz terházy Miklós, Magyarország nádora . I. k. 168. old. 
83 Ld. S e n n y e y Gáspár 1621. j an . 7-i levele Sopronból B a t t h y á n y Ferenchez . 

(OL. B a t t h y á n y es. lt. Miss. 42.698. sz.) 
M A Sopron v á r m e g y é n e k küldöt t pé ldány t Id. OL. Ba t thyány es. lt. Miss. 

12.321. sz. 
85 Ld. OL. B a t t h y á n y es. lt. Miss. 12.325. sz. 
86 Ld. Sennyey Gáspá r 1621. jan . 2-i és jan. 7-i levelét Sopronból B a t t h y á n y 

Ferenchez . (OL. B a t t h y á n y es. lt. Miss. 42.697., 698. sz.) 
87 Horvá th Bál int 1621. j an . 8-i levele Csepregről B a t t h y á n y Ferenchez . (OL. 

B a t t h y á n y es. lt. Miss. 19.815. sz.) 
88 Pethő G.: i. h. (1621.) Ld. Sennyey Gáspár 1621. j an . 8-i levelét Sporonból 

B a t t h y á n y Ferenchez (OL. B a t t h y á n y es. lt. Miss. 42.699. sz.), továbbá Zinner J á n o s 
György 1621. febr. 8-i levelét Hainburgból Lipót főherceghez. (Gindely A.: O k m á n y 
tá r . 268. old.) 
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nuár 11-én lehetett, mert másnap már Sennyei megkapta Batthyány 
híradását erről, amit azonnal tovább jelentett Bethlennek. Sajnálkozva 
értesítette Batthyanyt, hogy Sopronból nem tud jelentős segítséget 
vinni, mert mindössze 300 gyalogosa van, azokból is Széplakra és 
Lózsra kellett küldenie. A lovasai egy részét Horváth Bálint mellé 
küldte Csepregre már előzőleg, úgy hogy legfeljebb 200 lovast tud még 
segítségül küldeni.89 Muraszombatról is értesítették Batthyanyt, hogy 
100 lovas segélyt küldenek Kőszegre. Gyalogost sajnos nem tudnak 
vinni, de útközben közhírré teszik, hogy „minden jó katona" siessen 
Kőszegre.90 

Csepreg vidékéről Collalto csapatai Rohonc mellé, Hodászra vonul
tak. Január 14-én a császári hadvezér levélben kérte fel a szintén Ro-
honcon levő Horváth Bálintot, hogy Rohoncon engedélyezzen neki szál
lást, amit az Batthyányra hivatkozva visszautasított. Erre a császáriak 
a környező falvakat elégették, majd Pinkafő felé vonultakéi 

Bethlen amikor értesült a császáriak Kőszeg körüli portyázásairól, 
igyekezett megnyugtatni Batthyanyt, hogy ezt csak ijesztésül csinálják, 
s azt remélik, a megrémült emberek majd önként feladják a várakat. 
Utasította, hogy Sopront, Kőszeget s a több fontos fenyegetett helyet 
„rakja meg praesidiummal". A „vitézlő nép" pedig mutassa meg, „hogy 
az régi magyarok igaz maradéki vagyunk". Értesítette Batthyanyt, hogy 
Buquoi miatt „derekas hadat" most nem tud küldeni a Dunántúlra, s az 
ott levő katonasággal próbáljon meg minden lehetőt a császáriak 
ellen.92 

Batthyány riadóztatta is a csapatokat mindenfelől a fenyegetett vi
dék védelmére. A végvári katonaságot Szombathelyre rendelte, hogy ha 
az ellenség Kőszeget próbálná, közelben legyenek. Ezek január 15-én 
meg is érkeztek Szombathelyre. Horváth Bálint és Sennyey Gáspár ál
landóan sürgették Batthyanyt, hogy a Szombathelyen, Körmenden össze
gyülekezett végváriakkal, valamint a vármegyék és Batthyány csapatai
val indítsanak közös támadást Collalto ellen, mert nem olyan nagy a 
császári had.93 Batthyány azonban túlóvatos magatartást tanúsított, meg
elégedett a fenyegetett helyek védelmével s nem rendelt el támadást, 
pedig Bethlen szerint mintegy 8000 emberrel rendelkezett a Dunántú
lon.94 Bár ez a létszám túlzottnak tűnik kissé, Bethlen nyilván ebbe 
beleszámította az egész dunántúli katonaságot, már pedig a végvárakat 
nem lehetett üresen hagyni a török fenyegető közelsége miatt, de az 
biztos, hogy 4000 főt könnyen mozgósítani tudott Batthyány a császá
riak kisebb létszámú serege ellen. A császáriak gyengeségét mutatja az 

89 Sennyei Gáspár 1621. jan. 12-i levele Sopronból Batthyány Ferenchez. (OL. 
Batthyány es. lt. Miss. 42.700. sz.) 

90 Gercsey Pá l 1621. j an . 13-i levele Muraszomba tbó l B a t t h y á n y Ferenchez . (OL. 
Ba t thyány es. lt. Miss. 1S.967. sz.) y i L. Horváth Bálint 1621. jan. 14-i, 15-i, 16-i levelét Rohoncról Batthyány Fe
renchez. (OL. Batthyány es. lt. Miss. 19.816., 19.817., 19.818. sz.) 92 Bethlen 1621. jan. 14-i levele Straniczáról Batthyány Ferenchez. (OL. Bat
thyány es. lt. Miss. 6.654. sz.) 

93 Ld. H o r v á t h Bál int 1621. j an . 17-én Rohoncról , H o r v á t h Pé t e r j an . 20-án K ő 
szegről. Sennyey G á s p á r j an . 17.. 19., 29-én írt leveleit B a t t h y á n y Ferenchez . (OL. 
B a t t h y á n y cs. lt. Miss. 19.820., 20.272., 42.702—42.704. sz. 

94 Ld. Bethlen 1621. jan. 30-i és 31-i lev. Nagyszombatból Thurző Imréhez. 
(Bethlen pol. lev. 233—234. old.) 
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a körülmény is, hogy ők sem mertek döntő támadásra indulni, hanem 
megelégedtek Batthyány birtokainak pusztításával. Nyilvánvalóan ezzel 
akarták megtörni a dunántúliak magatartását döntően befolyásoló főúr 
ellenállását. Amikor azonban Collalto látta, hogy Batthyány riadóztatja 
mindenfelől a csapatokat, visszatért Ausztriába. Megfelelő erő hiánya 
ban a császáriak újra ijesztéssel akarták megtörni a dunántúliak el
lenállását. A Hainburgban tárgyaló kétkulacsos, majd nyíltan árulóvá 
váló Forgách Zsigmond nádor február 8-án felszólította Batthyányi, 
hogy legyen békességgel és a csatározásokat szüntesse meg, mert „ide 
az Dunán túl ő felségének császárnak sok hadai vadnak mind két felől 
az Morva mellett és eddig ha az nagy hideg nem tartóztatta volna, 
azt a földet mind ellepte volna."95 

Február hónap különben meglehetős csendességben telt el mindkét 
fél részéről. Egyedüli fegyvertény az volt, hogy Frangepán Miklós bán 
9-én elfoglalta Batthyány rosszul őrzött szlavóniai várát, Grebent.w 
Bethlen a Dunántúlon levő hiányosságok okát abban látta, „hogy az egész 
földön egy mezőre való gondviselő s látott hallott vitéz kapitány em
bert nem találni", aki Batthyányi megnyugtathatná. Katonának való 
ember pedig lenne a Dunántúlon, csak volna olyan kapitány, aki tudná 
kellőképpen irányítani, vezetni őket.97 

Persze az egyik legnagyobb baj, a katonák fizetetlensége most is 
nagyon károsan befolyásolta a dunántúli csapatok harcértékét. Február 
végén Sennyey panaszkodott, hogy a katonák már nagyon lázonganak 
Sopronban a fizetetlenség miatt. Javítaná a helyezetet -^ tette hozzá —, 
ha a vármegyék s a végvárak katonáinak segítségével megtámadnák a 
Lakompakon, Kaboldon és Ruszton levő császári katonaságot. Most 
könnyen lehetne szerencsét próbálni, — s az ott szerzett zsákmány a 
katonákat is megnyugtatná —, mert a császári csapatok zöme Bécs felé 
elvonult Buquoi megsegítésére, csak „ezek az kaboldiak, lánzsériak, la-
kompakiak ebelködnek és ezek pusztítják az vármegyét".118 Pedig a hírek 
szerint Ruszton 200, Kismartonban 150, Lanzsérban, Kaboldban egészen 
kevés katonaság van, akik csak éjszaka mernek mozogni. Bizony „sok 
csínyt" lehetne tenni velük a vármegyei katonasággal együtt — kesergett 
Sennyey. Már egynéhányszor "vettetett lest nekik, de „hálóra" nem ve
hette őket.u!) Bethlen sem szűnt meg biztatni őket, hogy próbáljanak 
már valami „derekast", hiszen az ellenséges csapatok zöme átment a 
Dunán, s megírta, „hogy oda álltai oly lazán fogják a gondviselést, bi
zony bánom és szegyenlem". Budító példaként felhozta katonáinak 

i)j Forgách Zsigmond 1621. febr. 8-i levele Hainburgból Batthyány Ferenchez. 
(ÜL. Batthyány es. lt. Miss. 14.668. sz.) 

98 Pethő G.: i. h. (1621.), Forgách Zsigmond 1621. febr. 22-i levele Hainburgból 
Batthyány Ferenchez. (OL. Batthyány es. lt. Miss. 14.670. sz.) A februári helyzettel 
kapcsolatban ld. még Ziedler János 1621. febr. 10—20-i levelét Bécsből a szász vá
lasztófejedelemhez, és Stadion János Gáspár 1621. febr. 17-i levelét Bécsből Lipót 
főherceghez. (Gindely A.: Okmánytár 269—271. old.) 

97 Bethlen 1321. febr. 20-i levele Nagyszombatból Batthyány Ferenchez. (OL. 
Batthyány es. lt. Miss. 6.665. sz.) 

98 Sennyey Gáspár 1621. febr. 25-i levele Sopronból Batthyány Ferenchez. (OL. 
Batthyány es. lt. Miss. 42.708. sz.) 

(J<J Sennyey Gáspár 1621. márc. 3-i levele Sopronból Batthyány Ferenchez. (OL. 
Batthyány es. lt. Miss. 42.711. sz.) 
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straniczai harcát, ahonnan „csak lovakat többet két ezernél hoztak el 
s több két ezernél veszett az ellenségben". 100 

Collalto csapatainak északra vonását a császári hadvezetés azzal 
akarta ellensúlyozni a Dunántúlon, hogy parancsot adott Bánffy Kris
tófnak és Zrínyi Györgynek egy Muraközből kiinduló támadásra s a 
Kanizsával szemben levő végvárak elfoglalására. A számbajöhető erő
viszonyokat figyelembe véve, e támadással többet nem akarhattak el
érni, minthogy a Dunántúlon levő csapatokat lekössék és megakadályoz
zák, hogy azok esetleg Bethlen segítségére menjenek az alsó-magyaror
szági főhadszíntérre. Batthyány már március első napjaiban tudomást 
szerzett Bánffy és Zrínyi „nyughatatlankodásáról", s parancsot küldött 
a csapatok gyülekezésére. Bánffyék próbálkozása nem volt hosszú életű, 
mert ahogy Zalaegerszegig eljutottak, a Körmenden és környékén levő 
katonaság megtámadta és megfutamította őket.ioi 

Ezen idő alatt Sennyey Gáspár is szerencsét próbáltatott a soproni 
katonákkal a császáriak ellen. Március 6-án értesítette Batthyány t : 
„Mostan vagyon kétfelé is csatám Űjhely felé, s ha mit értek bizonyost 
nagyságodnak tudomására adom."102 A portya azonban nem hozta meg a 
várt eredményt, mert ugyan a kaboldiakat „fölverték" és zsákmánnyal 
megrakodva jöttek el onnan, de nem a kijelölt útvonalon, hanem el
kalandoztak Szentmárton felé, s ott császári katonaságba ütköztek, akik 
megtámadták és szétugrasztották őket. Elég jelentős veszteséget szen
vedtek, a két vajdájuk is elesett a harcban. Ennek következtében Sop
ron helyőrsége nagyon megfogyatkozott — jelentette Sennyey, s kérte 
Batthyányi, küldjön sürgősen erősítést a városba. Batthyány rendelt is 
200 katonát Sopronba, de nem gyalogosokat, hanem lovasokat, s Sennyey 
kérte, gondoskodjon ellátásukról is.!03 

Március utolsó napjaiban a császári hadvezetés újabb támadásra 
összpontosította csapatait a Dunántúl ellen. Rusztból, Kismartonból s a 
többi környező helységből kivonták és Bécs körül gyülekeztették a csa
patokat. Bánffy Kristófot újabb utasítások végett felrendelték Bécsbç. 
Collalto pedig a csapatok egy részével Csepregre szállt.104 Batthyány 
erre azonnal a kőszegi őrség megerősítésére rendelte a muraszombati 
katonákat, akik amennyien tudtak, április 13-án el is indultak, de a hely 
őrzésére is kellett visszahagyni csapatokat, mert „az horvátok gyüle
kezni kezdenek, nem tudhatjuk hova legyen igyekezetek" — jelentették 
Batthyánynak.ios 

A támadás azonban egyelőre elhalasztódott. Április közepén Colialtot 
is felrendelték Bécsbe.i06 Sennyey katonái Sopronból ismét Lakompak 

100 Bethlen 1621. márc. 3-i levele Nagyszombatból Sennyey Gáspárhoz. (OL. 
Batthyány es. lt. Miss. 6.668. sz.) 

lût Ld. Sennyey Gáspár 1621. márc. 6-i levelét Sopronból és Hathalmi Sándor 
márc. 7-i levelét Sümegről Batthyány Ferenchez. (OL. Batthyány es. lt. Miss 42.712., 
18.448. sz.) 

102 Ld. Sennyey id. márc. 6-i levelét. 
103 Sennyey G á s p á r 1621. márc . 10-i, 12-i és 31-i levele Sopronból B a t t h y á n y F e 

renchez . (OL. B a t t h y á n y es. lt . Miss. 42.713-42.715. sz.) 
104 Sennyey Gáspár 1621. ápr. l-i levele Sopronból Batthyány Ferenchez. (OL. 

Batthyány es. lt. Miss. 42.716. sz.) 
105 Gercsey Pál 1621. ápr. 13-i levele Muraszombatról Batthyány Ferenchez. (OL. 

Batthyány es. lt. Miss. 15.968. sz.) 
106 Nádasdy Pál 1621. ápr. 25-i levele Sárvárról Batthyány Ferenchez. (OL. 

Batthyány es. lt. Miss. 32.817. sz.) 
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felé csatáztak, ahol levágtak 10 muskétást. 107 A nyugalom azonban csak 
átmeneti volt, mert hamarosan megindult a császári nagy ellentáma
dás a főhadszíntéren és a Dunántúlon egyaránt. Bethlen számolt Buquoi 
támadásával, s már március végén elhatározta, hogy Pozsonyt, Érsek
újvárt, Nyitrát, Nógrádot, Füleket, a Dunántúlon pedig Magyaróvári, 
Sopront, Kőszeget őrségekkel megrakja, maga pedig visszahúzódik 
Kassára és „a mint erősíthetem magamat, azon fáradozók éjjel nappal" 
— írta portai követeinek. 108 Bethlen azért húzódott vissza, mert nem 
akart számára kedvezőtlen erőviszonyok között Nagyszombatnál nyílt 
ütközetbe bocsátkozni Buquoival, s számított arra, hogy ezeknek a vá
raknak ostroma egyrészt meglassítja Buquoi előnyomulását, s idő adódik 
a felkészüléshez, másrészt pedig a sok várvívás meg is gyöngíti a csá
szári sereget, s akkor újonnan szervezett csapataival könnyen győzhet 
ellenük. Április 16-án megindult. Nagyszombatból s május első napjai
ban már Kassán volt. Innen tudósította Batthyányi, hogy a császár nem 
törekszik a békés megegyezésre, hanem fegyverrel akarja megtörni az 
országot, s bejelentette, hogy június l-re Eperjesre generális-gyűlést 
hirdetett. 109 

Május első napjaiban Pozsony a császáriak kezébe került, ahonnan 
3-án Forgách Zsigmond nádor, Aponyi Pál és Jakusits András körlevél
ben szólították fel a dunántúli várak őrségeit az átpártolásra. A dunán
túliak 12 nap határidőt kaptak ennek véghezvitelére. Az idegen csapa
toknak az országba való bevonulásán „senki közületek meg ne ütközzék" 
— írták a végváriaknak —, mert ez csak a török elleni védelem miatt 
történik.no A nádor Batthyányi is felhívta, hogy „meg levén azért az 
országunknak szabadsága és gratiája, nem tudom micsoda megvakult és 
istentől elszakadt volna az, ki igaz koronás királya ellen mégis ruga-
dozik".m 

A császáriak első sikere a Dunántúlon Magyaróvár elfoglalása volt, 
ahol a vicekapitány Oroszi András várparancsnokot elfogatta és a várat 
feladta. A vár feladása legkésőbb 8-án mehetett végbe, mert május 10-én 
Bethlen már Kassán tudott a dologról.i12 Úgyszintén Forgách Péter kapi
tány is Tatán, aki e napon írta meg a hírt Batthyánynak, s hozzátette: 
„Elég rossz állapottal kezdünk nagyságos uram lenni az Dunán innen. 
Nekem itt Tatában sehol senki, csak egy magyar végházszomszédom nin
csen, csak ülök itt az sok török vár és kastélyok közt"'. Megnyugtatta 

W7 S e n n y e y Gáspá r 1621. áp r . 14-i levele Sopronbó l B a t t h y á n y Ferenchez . (OL. 
B a t t h y á n y es. lt. Miss. 42.717. sz.) , 

108 Bethlen 1621. m á r c 20-i levele Pozsonyból por ta i követeihez. (ETA. II. k. 
389—391. old.) , 

109 „ . . . vár ja el az júl iust , ha azt adja is ten é rnem, meglátja kegye lmed, hogy 
bizony szép h a d a k k a l megyek által Ausz t r i á r a " — ír ta Bethlen 1621. ápr . 22-én 
Nyi t rá ró l T h u r z ó Imrének . (Bethlen pol. levele 285. old.) Ld. még Bethlen 1621. m á j . 
9-i levelét Kassáró l B a t t h y á n y Ferenchez . (OL. B a t t h y á n y es. lt. Miss. 6.674. sz.) 

110 Forgách Zsigmond. Aponyi Pál és J a k u s i t s Andrá s 1621. m á j . 3-i lev. P o 
zsonyból a veszprémi és t i hany i helyőrséghez. (OL. B a t t h y á n y es. lt . Miss. 14.748. 
sz.) 

111 Forgách Zsigmond 1621. má j . 4-í levele Pozsonyból B a t t h y á n y Ferenchez . 
(OL. B a t t h y á n y es. lt. Miss. 14.674. sz.) 

112 Ld. Beth len 1621. má j . 10-i levelét Kassáró l Thurzó Imréhez . (Bethlen pol . 
lev. 292. old.í 
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Batthyányi: „Tudom kötelességemet ő fölségéhez, a komáromi főkapitány 
eleget irogatott nekem, de csak válasza se lőtt".113 

Óvár elfoglalása elsősorban Sopron helyzetét érintette érzékenyen. 
- A támadó császári sereg úgy elvágta a várost minden összeköttetéstől 

észak felé, hogy Sennyey még 13-án sem tudott bizonyosat a vár hely
zetéről. A városi polgárok állhatatossága az első riasztó .hírekre meg
ingott, s 9-én vagy 10-én Lackner Kristófot negyedmagával a nádorhoz 
menő küldöttségbe megválasztották. A tanács tagjai az aggódva érdek
lődő Sennyeynek azt válaszolták, „készek lesznek inkább halált szen
vedni", minthogy idegen katonaságot a városba befogadjanak. Ellenben 
ha a császár kötelezi magát, hogy nem hoz idegen katonaságot a városba, 
vallásukat és szabadságukat nem háborgatja, Bethlenhez való csatlako
zásukat soha szemükre nem veti, akkor meghódolnak. Sennyey kénytelen 
volt alkalmazkodni hozzájuk. Mindössze 40 katonával volt a városban, 
mert a lovasakat élelem hiányában kiküldte a Rábaközbe. Sennyei meg
ígérte Batthyánynak, hogy a 13-i tanácskozáson még megkísérli lebe
szélni a polgárokat az elpártolásról. Ha megfogadják a szavát — irta —, 
kész velük élni és halni, de ha nem, „hát jobb énnekem kimennem, 
mint gyalázatomra megvárnom, imide-amoda, mint a tekenyőben öntött 
víz, hogy locsanjak". Jó lett volna, ha Batthyány beküld valami tekin
télyes embert a városba, „mert ezek azt sóhatják, hogy nincsen ki őket 
defendálja, mert azt megtapasztalhatták, hogy sem az vármegye sem az 
urak meg nem segítik, ha ellenség jön az városra".114 

Ilyen körülmények között Sopron meghódolása már csak napok kér
dése volt, ami hamarosan be is következett. Sennyey kevés katonájával 
kivonult a városból, s a Dunántúl második fontos erőssége is császári 
kézre került. A kudarcok azonban nem törték meg Batthyány ellenál
lásait, s a nemesek és a vármegyei katonaság nagy része őutána igazo
dott. „Azon a földön nagyobb tökéletesség van, hogysem az Vágón túl" 
— írta Bethlen május Jíözepén a dunántúliakról. — „Battyáni uram nem 
hiszen semmit az német ígéretnek, pöki igen az diplomát, készen várja 
az oda rendelt hadakat."11^ 

Batthyány állhatatos magatartása ellenére Bethlen kissé túl derű
látóan ítélte meg a dunántúli helyzetet. Az igaz ugyan, hogy ebben az 
országrészben nem következett be az árulások olyan sorozata, mint 
Alsó-Magyarországon, s Forgách Péter büszkén írta Tatáról a pápai ka
pitánynak, hogy szilárdan tartja Bethlen számára az erősséget,116 de 
Kőszegről, amelynek megtámadását pedig hamarosan várni lehetett, 
riasztó hírek érkeztek Batthyányhoz. Gercsey Pál május 17-én jelentette, 
„az aminemű gyülevész emberekkel itt ez helyben lakunk", félő a vár 
helyzete egy -támadás esetén. Kérte, küldessen hajdúkat Kőszegre, úgy-

113 Forgách Péter 1621. máj. 10-i levele Tatáról Batthyány Ferenchez. (OL. 
Batthyány es. lt. Miss. 14.644. sz.) 

H4 Sennyey Gáspár 1621. máj. 13-i levele Sopronból Batthyány Ferenchez. (OL. 
Batthyány es. lt. Miss. 42.720. sz.) l lü Bethlen 1621. máj. 15-i levele Kassáról Thurzó Imréhez. (Bethlen pól. lev. 
303. old.) 

116 Forgách Péter 1621. máj. 19-i levele Tatáról Lengyel Boldizsárhoz. (OL. 
Batthyány es. lt. Miss. 43.168. sz.) Thurzó Szaniszló 1621. máj. 22-én értesítette Érsek
újvárról Batthyányi, hogy a császári hadak Újvár közelében vannak, s „szándékok 
az, hogy Újvárat megszállják reánk". (Uo. 50.661. sz.) 
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szintén lőport és lőszert is hozzon Horváth Péter kapitány Németújvár
ról, il? Batthyány azonban úgy látszik, nem szándékozott Kőszeget meg
védeni, mert az őrség megerősítése helyett Eszterházynak írt, 
hogy tartsa vissza a hadakat a további előnyomulástól, s 
megbízottakat küldött a nádorhoz, hogy tárgyalásokkal tartóz
tassa fel az ellenséget. Ez azonban hiú remény volt, mert 
a császáriakat csak kemény ellenállással lehetett feltartóztatni, 
amánt azt az érsekújvári őrség is tette. Május 25-én Eszter-
házy tudósította Batthyányi, hogy a hadak „megindultának Sopronból és 
lassan Kőszeg felé mennek, várván az nemes vármegye resolutiójáť'.u8 

A császári csapatok közeledésének hírére az őrség a lövőszerszámok el
szállítása után elhagyta a várost, ahova az ellenség május 27-én be is 
vonult. Bevonulásuk azonban mégsem lett zavartalan, mert Hörmann 
Mihály várnagy a visszahagyott 5 tonna lőport felrobbantotta, ami nagy 
károkat okozott, s amiért őt még azon a napon ki is végezték.na 

Kőszeg elfoglalása után a császári csapatok tovább vonultak az el
lenállás központja, Németújvár irányába. Május 28-án korán reggel Col-
lalto katonái elfoglalták a Batthyány tulajdonát képező Rohoncot.™ 
Június első napjaiban kezükbe került Körmend is, s az ellenség előnyo-
mulásán megijedve hódolatát jelentette be Sárvárral együtt Nádasdy Pál 
is.121 Ezzel a Rábától nyugatra eső terület Németújvár kivételével csá
szári uralom alá került. 

A júniusban kialakult dunántúli helyzet súlyos volt, de nerrí remény
telen. Collalto serege számára, amely nem sokkal haladta meg a 3000 
főt, hatalmas feladatot jelentett e viszonylag nagy területnek megtartása 
is, főképpen azért, mert az ellenállást nem sikerült még felszámolniuk. 
Batthyány szilárdan támaszkodott németújvári sziklavárára, valamint 
a Rábától keletre eső területek várainak és az ezeket környező terüle
teknek katonaságára, akikről Bethlen a következőket írta: „mely töké
letességgel viseljék magokat hazájokhoz, bizonyságot tesznek az magok 
levelei". A Bethlenhez küldött követeik, Szepsi János fizetőmester, Tallay 
György veszprémi alkapitány és Kutasi Mihály cseszneki kapitány el
mondották, hogy „mind Pápához gyülekezett az egész vitézlő nép és az 
nemességnek is nagy része, Battyáni uramtól dependeálnak, minden kár
vallásokat semminek tartják". Magatartásukat példamutatónak tartotta 
a fejedelem, mert „azok torkokban vadnak, mind Stiria Austria felől in 
visceritus. égeti rabolja öli vágja az szegénységet, valahol kiket kap
hatnak, de mégis constanter perseverálni igyekeznek az unióban". i22 

Batthyány Vasvárhoz gyülekeztette a csapatokat. Június 16-án parancsot 

117 Uo. 15.969. sz. 
118 Eszterházy Miklós 1621. máj. 25-i levele Lakompakról Batthyány Ferenchez» 

(OL. Batthyány es. lt. Miss. 12.327. sz.) 
119 Ld. Chernél K.: i. m. 69. old. 
l2" Ld. Eszterházy Miklós 1621. máj. 28-i levele Rohoncról Batthyány Ferenchez. 

(OL. Batthyány es. lt. Miss. 12.326. sz.) 
Í21 Ld. Eszterházy Miklós 1621. jún. 14-i levele Körmendről Török Ferenchez és 

Nádasdy Pálhoz. Nádasdy még márc. 26-án azt írta Batthyanynak, hogy amint a 
múltban, a jövőben is őhozzá fogja igazítani cselekedeteit. (Uo. 32.812. sz.) 

122 Betheln 1621. jún. 18-i levele Göncről Thurzó Imréhez. (Bethlen pol. lev. 
333. old.) Ld. még ismeretlen 1621. június hónapban írt levelét Pápáról Batthyány 
Ferenchez. (OL. Batthyány es. lt. Miss. 49.689. sz.) 
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küldött Horváth Bálintnak, hogy ha a császári had Szombathely felé 
indul, jöjjenek Mindszenthez, s a császári tábor mellett „feles csatákat" 
kell tartani, akik állandóan nyomon kísérik őket.123 Bethlen június 10-i 
levelében nagyon dicsérte Batthyány állhatatos magatartását. Biztatta, 
hamarosan megindul Érsekújvár felmentésére, s akkor 2—3000 lovas segít
séget átküld a Dunántúlra is. Ha addig is nagyon szükséges a segítség, 
kérjen 1000 lovast a kanizsai törököktől.124 

Rohonc elfoglalása volt különben a császári ellentámadás utolsó 
sikere a Dunántúlon. Collalto innen Szálának ellen indult, hogy azt is 
megszállja, azonban a krónikás szavai szerint „meg tartozék csak ott 
közel Rohoncznál és ott hevére táborba. Itt ha Coláldo serénységgel élt 
volna e szerencsével, amint elsőben meg-rémültek vala tőle az emberek, 
bizonyára sok dolgot cselekedhetett volna". Amíg azonban Collalto el
mulasztotta az alkalmat, Batthyány résen volt, s az összegyűjtött vég-
beliekkel „Coláldó hadára szüntelen csatáztatnak vala". Július 5-én 
Zrínyi György, Muraközből Rohoncra menő katonáira ütöttek és levágták 
őket. „Látván azért Coláldó, hogy rosszul van dolga, vissza szállá Kőszeg
hez, azt néppel, éléssel megraká, azután vissza vive hadát."12^ 

Collalto visszavonulásának döntő oka azonban az volt, hogy a csá
szári csapatok július közepén Érsekújvárnál vereséget szenvedtek. Maga 
Buquoi is elesett a harcban, s Collaltót a Pozsonyig visszavonult császári 
sereg megerősítésére a Dunántúlról az alsó-magyarországi főhadszíntérre 
rendelték. 126 

5. Harcok Dunántúlon az érsekújvári győzelem után 

Augusztus elején Bethlen panasszal fordult a török fővezérhez, hogy 
a Batthyány segítségére küldött hadát az esztergomi törökök nem akarták 
átszállítani a Dunán, s már négy napja ott vesztegelnek a várnál.127 

Néhány nap múlva azért a Halier György parancsnoksága alatt küldött 
2500 főnyi had csak megérkezett a rábahídvégi táborba. Batthyány min
denfelől ide rendelte a csapatokat, s a pápaiaknak is megparancsolta, 
hogy az öreg és beteges, de még várszolgálatra alkalmas gyalogosok 

123 Ld. Batthyány Ferenc 1621. jún. l-i és 16-i lev. Németújvárról familiárisai
hoz és Horváth Bálinthoz, Hagymássy Miklós 1621. jún. l-i lev. Szentgrótról, 
Hathalmi Sándor jún. 23-i és júl. 18-i lev. Batthyány Ferenchez. (OL. Miss. 4.440., 
4.441., 18.154., 18.449., 18.450. sz.) 

i24 Bethlen 1621. jún. 10-i levele Kassáról Batthyány Ferenchez. (OL. Batthyány 
es. lt. Miss. 6.676. sz.) 

125 pethő G.: i. h. (1621.) Zrínyi Györgyről még OL. Batthyány es. lt. Miss. 
53.738., 53.942. sz., Collalto májusi—júniusi működéséről ld. II. Ferdinánd 1621. jún. 
30-i levelét Bécsből Harrach Károlyhoz. (Gindley A.; Okmánytár. 290. old.) 

!26 Lichtenstein Miksa azt jelentette 1621. júl. 18-i levelében Guttáról II. Ferdi
nándnak: „Der Feind ist stark, hat auch etliche Fähndl deutschen Fussvolks bei 
sich und, wie sagt man auch Reiterei, die ich gleichwohl nit wahrgenommen. Ich 
schätz in 15 bis 20.000 Mann das meiste Reiterei." (Gindely A.: Okmánytár. 297. old.) 
„Colalto ist auch im Herzug" — írta 1621. aug. 26-án Pappus János Lipót főherceg
nek a pozsonyi táborból. (Uo. 302. old.) 

127 Bethlen 1621. aug. 7-i levele a török fővezérhez. (Török—magyarkori Állam
okmánytár III. k. 303. old.) 
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helyett küldjenek harcképes fiatal katonákat.12« Halier György megpró
bálta rávenni Batthyányi, hogy személyesen is szálljon ki a táborba, mert 
ez „a mieinknek bátorságot, az ellenségnek rémülést hoz, az vármegyék 
is és több főrendek mindjárt mellénk jőnek". Ezenkívül a török segély
csapatok is hamarosan megérkeznek, akikkel Batthyánynak kell tár
gyalni. A csapatokat el kell igazítani, 'hogy merre támadjanak, különben 
„itt való mulatásunkkal az egész földet elpusztítjuk". Jelentette azt is, 
hogy előző este 1500 lovast küldtek Fekete Péter parancsnoksága alatt a 
Borostyánkő tájékán levő császáriak ellen, akik „elfelejtetik a német 
uraimmal az Lékára való igyekezetet". Tájékoztatta még Batthyányi, hogy 
a küldött kenyereket kiosztatta katonái között, s kérte, küldjön 10—12 
hordó bort, amit a katonák megvennének. 12o 

Batthyány úgy látszik most nem szándékozott kimozdulni Némelúj-
várról. Értesítette a szintén a táborban tartózkodó Horváth Bálintot, hogy 
az ágyúkat elindítja a táborba, s utasította, küldjön 100 gyalogost Pinka
mindszentig elébe, és intézkedjen az utak rendbehozatala felől is.13() 

Batthyány hadműveleti terve az volt, hogy az összegyülekezett csapatok 
zömével sorra visszafoglalja a császári kézbe került várakat és városo
kat, kisebb portyázó csapatok pedig Ausztriába betörve visszaadnak vala
mit a császáriak által elkövetett pusztításokból és ugyanakkor a féltett 
örökös tartományok támadásával elősegítik a császár jobb belátásra téré
sét a békés megegyezés kérdésében. Collalto elvonultatasával nem maradt 
olyan számottevő erő a Dunántúlon, amelyik keresztezni tudta volna 
Batthyány terveit. Augusztus végén a pozsonyi táborból jelentették Lipót 
főhercegnek Batthyány 300 katonájának ausztriai portyázását.i:il s ugyan
ebben az időben csapatai visszafoglalták Körmendet, majd Rohoncot is.132 

A csapatok gyülekezése, felszerelése és rendezése azonban korántsem 
ment zavartalanul. Batthyány Boldizsárné, Muraszombatról értesítette 
Batthyány Ferencnét, hogy csináltatott 200 kopját a helyi kopjacsinálóval, 
amelyre „tizenkét egész tallér" előleget fizetett is, de amikor a kopjak 
elkészültek, a császári odalon álló Zrínyi György egyszerűen lefoglalta és 
elvitette a mestertől.i3;! Hagymássy Miklós azt jelentette szeptember 2-án 
Batthyánynak, hogy itt van a táborban „több főurak között", de Szent-
grótról a törökök gyülekezéséről érkeznek hírek, s mivel a Kanizsával 
szemben levő végvárakban alig van katona, s a Zala megyei nemesség 

128 Ld. Batthyány Ferenc 1621. aug. 7-i lev. Németújvárról a pápai kapitány
hoz. (OL. Batthyány es. lt. Miss. 4.423. sz.) 

129 Halier György 1621. aug. 13-i levele Hidvégről Batthyány Ferenchez. (OL. 
Batthyány es. lt. Miss. 18.244. sz.) 

130 Batthyány Ferenc 1621. aug. 13-i levele Németújvárról Horváth Bálinthoz. 
(OL. Batthyány es. lt. Miss. 4.442. sz.) 

131 „Gestern sein bei 300 Budianv Volk auf diesem Land heraufgestreift und 
wie der Pfleger zu Scharfeneck berichtet, sollen sie in zweien Markten, Hof und 
M . . . bei 300 Personen niedergehaut und gefangen haben, auch ganz und gar aus
geplündert, es seien auch noch bei geschädigten zehn Personen in beiden Märkten 
vorhanden. Sie haben auch auf der Neustädter Strasse Saltenau, Merkendorf 
sammt etlich andern Flecken in Brand gesteckt." (Gindely A.: Okmánytár. 303. 
old.) 

132 Ld. Sennyey Gáspár 1621. aug. 23-i és Haller György aug. 26-i lev. a kör
mendi táborból Batthyány Ferenchez. (OL. Batthyány es. lt. Miss. 42.723., 18.245. 
sz.), továbbá Pethő G.: i. k. (162.1.) 

*33 Batthyány Boldizsárné 1621. aug. 27-i levele Muraszombatból Batthyány Fe-
rencňéhez. (OL. Batthyány es. lt. Miss. 1.981. sz.) 
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is itt van a táborban, aggasztó a helyzet. Javasolta, hogy a katonák egy 
részét küldjék vissza a táborból a várakba.134 A török veszélyre hívták 
fel Batthyány figyelmét Sümegről £s.*85 

Szeptember első napjaiban Kőszeg alatt táboroztak a dunántúli csa
patok, hogy visszafoglalják ezt a fontos erősséget is a császáriaktól. Ha
marosan azonban Bethlen parancsot küldött Halier Györgynek, hogy 
hagyják hátra a Kőszegen levő kevés császári hadat s vonuljanak a Köp-
csény és Brück közötti területre, úgy, hogy útközben Bécsújhelyi és Bécs 
elővárosát érintsék. Bethlen elgondolása, melynek célja nyilvánvalóan az 
volt, a hogy a dunántúli csapatok Bécs körüli felvonulásával visszavonu
lásra késztesse a Pozsony környékén levő császári tábort, nemtetszést 
váltott ki a csapatok kapitányaiból. Haditanácsot tartottak, ahol felve
tették, hogy „ha mi innét úgy indulunk meg, hogy rabolva megyünk, 
harcot úgy az ellenségnek mi nem állhatunk, mert až nyereséggel levő 
hadat próbának, harcnak nem vihetjük. Ha pedig rablás nélkül megyünk 
Sopront, Kismartont és az Fertőt hátunk mögé kell hagynunk, előttünk 
az Duna és az Köpcsénnél levő német had". Felvetették, ha a Kőszegen 
levő kevés császári katonaságot nem akarták hátuk megett hagyni, hogy 
csinálhatják meg azt ott sokkal nagyobb erejű ellenséggel. A kockázat 
nagyon nagy, ,,ha nyerünk, sokat nyerünk, ha vesztünk, hazánkat és 
végházainkat vesztjük el". Megbeszélték a dolgot a katonákkal is, akik 
egyértelműen kijelentették, hogy ők „az végházakat, feleségeket, gyerme
keket kordéra nem hagyják", sőt ha Batthyány meg nem fizeti elmaradt 
zsoldjukat, a mezőn sem szolgálhatnak tovább.136 Ha az egész tábor nem 
is, kisebb csapatok csak elmentek Bécsújhely környékére portyázni, ahol 
nagy károkat okoztak az ellenségnek.137 A csapatok zöme továbbra is 
Kőszeg alatt maradt egész szeptember hóban. A Halier György parancs
noksága alatt álló erdélyi sereget Bethlen szeptember utolsó hetében 
Köpcsénhez rendelte, hogy biztosítsák csapatainak a Dunán való átke
lését. A fejedelem azonban ezt az elhatározását megváltoztatta, mert 
Ausztria helyett Morvaország felé támadt, s így Halier serege is maradt 
továbbra Batthyány hatáskörében.1^ 

Batthyány miután látta, hogy Kőszeggel nem boldogul, az örökös 
tartományok támadására helyezte át a fősúlyt. Kapitányai sűrű portyá
zásokat vezettek Ausztriába és Stájerországba, akik ellen a császári had
vezetés Carracioli ezredest rendelte ki, de nem sok eredménnyel, mert 

134 Hagymássy kérte Batthyányt arra is, hogy küldjön höpénzt a fizetetlen ka
tonáknak, mert ,, . . . vigyázásra és kapuállásra csak az isten tudja minemű nehe
zen vehetjük reá őket, hányván csak az fizetetlenséget szemünkre, azt merik mon
dani szemünkbe, hogy köszönjük csak azt is, hogy vigyázunk az bástyán." (OL. 
Batthyány es. lt. Miss. 18.155. sz.) 

135 Ld. Hathalmi Sándor sümegi kapitány 1621. szept. 7-i lev. Batthyány Fe
renchez. (OL. Batthyány es. lt. Miss. 18.451. sz.) 

136 Dunán inneni kapitányok 1621. szept. 5-i lev. a kőszegi táborból Batthyány 
Ferenchez. (OL. Batthyány es. lt. Miss 11.037. sz.) 

137 zeidler János azt írta 1621. szept. 12—22-i levelében Bécsből a szász választó
fejedelemnek: ,, . . . Des Budiany Kriesvolk thut noch grossen Schaden wie man 
dann an nächst verschienenen Samstage umher Neustadt und weiter hinein ins 
steirische Gebirg bei 30 Feuerbrünste gesehen haben soll." (Gindely A.: Ok
mánytár. 309. old.) Ld. még egy ismeretlen tudósítását Dietrichstein bíboroshoz. 
(Uo. 319. o.) 

138 Ld. Halier György 1621. szept. 23-i lev. a kőszegi táborból Batthyány Fe
renchez. (OL. Batthyány es. lt. Miss. 18.246. sz.) 
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a gyors könnyűlovas csapatokkar szemben a császáriak nehézkes, lassúbb 
katonasága tehetetlennek bizonyult. Ezekben a portyázásokban részt vett 
mintegy 3000 főnyi török sereg is a dunántúli végekből, akik azonban 
Batthyány parancsaival nem sokat törődve önállóan működtek. Csupán 
a zsákmányszerzés érdekelte őket, s nemegyszer nem is mentek el 
Ausztriáig, hanem dunántúli területen raboltak, égettek, s hajtottak el 
embereket. Batthyány több levélben próbálta meggátolni dunántúli kilen
géseiket, s utasítani őket, hogy parancs szerint működjenek, de ez nem 
járt számottevő sikerrel. Végül is a magyar végvárak kapitányai enge
délyt kértek Batthyánytól, hogy fegyveresen felléphessenek a magyar 
területen garázdálkodó „szövetségesekkel" szemben. 139 

Október elején a lakompaki császári katonák megtámadták Keresztúrt 
és „eléggé osromolván szolgáimnak nagy kárával, az szegény oda szorult 
községnek feles barmuk elhajtásával, mentek el" — közölte a császári 
vereségek hallatára ismét Bethlenhez állt Nádasdy Pál Batthyányval. 
Kérte, hogy a táborban levő katonáit bocsássa haza Kapuvárra, mert 
ott most nagyobb szükség van rájuk, a lakompakíak újabb támadásának 
elhárítására.i-io Batthyány ennek eleget is tett, de amikor a hónap végén 
ismét szükség lett volna a táborban Nádasdy katonáira, ő azzal az indok
kal tartotta vissza őket, hogy a látogatására érkező anyósa kíséretére 
kell küldeni a katonáit.i*i 

November első napjaiban a Kőszeg alatt levő csapatok — úgy látszik 
Batthyány akarata ellenére — a Szombathely melletti Vépre vonultak. 
„Az megindulásban is első nem voltam — mentegette magát Halier 
György —, engemet az én kegyelmes uram az végre bocsátott volt, hogy 
ennek az földnek szolgáljunk, de ha mindnyájan nem akarjuk, én arról 
nem tehetek." Az emberek és a lovak egyaránt ellátatlanok, panaszolta, 
és kérte, Batthyány küldessen a vármegyékkel élést, vagy rendelje őket 
más, kevésbé elpusztult területre. Ha pedig nincs szükség rájuk, írja 
meg, mert itt teljesen tönkreteszik a vidéket. „Én eddig is láttam — 
fejezte be levelét — Kőszeg alatt való heverésünknek az szegénység és 
az földnek pusztulásánál egjyéb hasznát nem lenni. Én olyan, helyre 
mentem volna az hol őfelségének hasznosabban szolgálhattam volna, de 
hogy senki okot és számot 'és magokban való fogyatkozást is nekünk ne 
tulajdonítson, az végre várakoztam." 1*2 Batthyány erre Vépről Ikervárhoz 
a Rába mellé rendelte a tábort. A hónap végén Sopronban megbízottai 
révén tárgyalásokat folytatott a császáriakkal, hogy az ellenségeskedést 
kölcsönösen szüneteltetik a Hainburgban megindult béketárgyalások 

13Ô A török segélycsapatokkal kapcsolatban ld. többek között Batthyány Fe
renc 1621. okt. 3-i és okt. 14-i lev. a kanizsai Amhát agához, Hagymássy Miklós 
1621. okt. 6-i és okt. 14-i lev. Batthyány Ferenchez, továbbá kanizsai agák 1621. 
hétfőn írt lev. Batthyány Ferenchez. (OL. Batthyány es. lt. Miss. 4.450., 4.453., 18.156., 
18.157., 23.817. sz.) 

140 Nádasdy Pál 1621. okt. 7-i lev. Kapuvárról Batthyány Ferenchez. (OL. 
Batthyány es. lt. Miss. 32.824. sz.) 

141 Nádasdy 1621. dec. 3-i levelében tiltakozik az ellen, hogy Batthyány szét
osztja a hadakat téli szállásra, amivel kapcsolatban utasításokat küld az ő szolga
bíróinak is. Kétségbe vonja Batthyány jogát ilyen intézkedésekre. (Ld. OL. Bat-
thiány es. lt. Miss. 32.827., 32.828. Sz.) 

142 Haller György 1621. nov. 6-i lev. Vépről Batthyány Ferenchez. (OL. Bat
thyány es. lt. Miss. 18.247. sz.) Ld. még Hathalmi Sándor sümegi kapitány 1621. nov. 
11-i lev. Batthyány Ferenchez. (Uo. 18.452. sz.) 
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miatt. Batthyány erről értesítette Halier Györgyöt, és meghagyta, hogy 
a Sopronban, Kőszegen, Lánzserban, Lakompakon levő császáriakat ne 
bántsák. Halier ezek szerint utasította a december 1-én Ausztria határ
szélére induló Forgách Pétert, aki 150 lovassal Bécsújhelyhez két mér
földnyire portyázott, s amikor 70 rabbal visszafelé tartott, Eszterhazy 
lovasai a mit sem sejtő csapatra ütöttek. A rabokat elvették tőlük, s 
10—12 (császári jelentés szerint 25) katonát levágtak. „Nem tudom nagy
ságod végzése azokkal (ti. Eszterházyékkal) mi aránt vagyon" — kérdezte 
Batthyánytól Halier, s javasolta: „meg kellene tréfálnunk őket érette". 
Csodálkozását fejezte ki, hogy Eszterhazy csapatában Nádasdy Pál ka
tonái is voltak, aki pedig Bethlen oldalán állónak mondotta magát. „Ügy 
veszem eszemben — írta Halier — kevés ember vagyon itt közülünk, kinek 
bátran kellene hinnünk, nem tudom Nádasdy uram is mit akar." Ilyen 
körülmények között veszélyesnek látta, hogy a sereg továbbra is Iker
várnál táborozzon, mert Eszterhazy és Nádasdy katonái könnyen rajta
üthetnek a portyázások és mind gyakoribb szökések miatt megfogyatko
zott táboron. Javasolta, vonuljanak át a Rába jobbpartjára, ahol nagyobb 
biztonságban lehetnek.143 

A béketárgyalások azonban egyre jobban befejezéshez közeledtek, s 
Bethlen parancsot küldött Halier Györgynek, hogy december 15-én indul
jon meg az erdélyi csapatokkal a Dunántúlról, s Esztergomnál átkelve a 
Dunán, vezesse őket Kassa felé. Halier elbúcsúzott Batthyánytól, s kérte, 
írja meg a fejedelemnek, hogy becsülettel teljesítették kötelességüket 
ebben az országrészben. Jó lenne, ha Batthyány dicsérőleg megemlékezne 
Fekete Péter kapitányról is, akinek Bethlen büntetésből két faluját el
vette, s talán azt itteni jó szolgálataiért újra visszaadatná azokat.144 

Az erdélyi csapatok elvonulását hamarosan követte a nikolsburgi 
békekötés, mely hivatott volt pontot tenni a hadakozásra a harcoló felek 
között. A békekötés értelmében a Dunántúl visszakerült II. Ferdinánd 
uralma alá. Ennek végrehajtására Bethlen Nádasdy Pált, Szécsi Mihályt, 
Sennyey Gáspárt és Szepsi Jánost jelölte ki, Ferdinánd pedig Eszterhazy 
Miklóst, Bánffy Kristófot, Sennyey Istvánt; Szentkereszti Jakabot és 
Szombathelyi Györgyöt. Eszterhazy Győrt jelölte ki tanácskozási helyül, 
ahonnan a bizottság albiztosokat küldött a veszprémi, pápai, cseszneki, 
vázsonyi, csobánci, szigligeti, tihanyi és keszthelyi végvárakba, „hogy 
ott az mi kegyelmes urunk és koronás királyunk számára elfoglalván az 
végházakat, az bennek levő főtisztviselőket megköteíezzék". A várkapi
tányok ezt bizonyos feltételekhez kötötték, melyek között szerepelt a 
császár biztosítéka, „hogy minekünk ez mi méltó változásunk soha senki
től . . . szemünkre nem hányattatik, hanem örök elfelejtésben lészen", to
vábbá, hogy a császár idegen katonaságokat a várakba nem hoz, minden 
parancsnok tisztségében megmarad, a komissziáriusok a katonaság fize
tésével jöjjenek a várakat átvenni, emeljék fel a .katonaság zsoldját, a 
lovasét 3,20 Ft-ról 4 Ft-ra, a gyalogosét 2 Ft-ról 3 forintra, a békekötés 

143 Halier György 1621. dec. 3-i lev. ikervárról Batthyány Ferenchez. (OL. 
Batthyány es. lt. Miss. 18.249. sz.) Ld. még az 1621. dec. 3-án Bécsben kelt tudósí
tást. (Gindely A.: Okmánytár. 331. old.) 

\'A Halier György 1621. dec. 13-i Szanyból Batthány Ferenchez. (OL. Bat
thyány CS. lt. Miss. 18.250. sz.) 
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létrejöttének bizonyítékaképpen a győri protestáns prédikátort a városba 
vigyék be, s a prédikátorokat, „kik ez háborúban velünk együtt szenved-
tenek", senki ne bántsa stb. A biztosok február 20-án Pápáról adtak választ, 
amelyben a követeléseket elfogadtak, illetve némelyek végrehajtását az 
országgyűlésig halasztották.145 

A katonák elmaradt zsoldjának megfizetése érdekében Bethlen is írt 
januárban Batthyánynak. A dunántúli országrész leghatalmasabb főura, 
aki a Bocskai szabadságharc idején szilárdan kitartott a Habsburgok 
oldalán, most még a békekötés után is folytatta a harcot, amennyiben 
februárban katonáival visszafoglalta Greben várát. Tekintélye öly nagy 
volt, hogy a császár utasította Eszterházyt, hagyják meg a várat 
Batthyány birtokában. Batthyány különben 1625-ben bekövetkezett ha
láláig ellenséges magatartást tanúsított a Habsburgokkal szemben. Neve 
még egyszer felmerült Bethlen egyik 1623-as hadműveleti tervében, de 
annak végrehajtására nem került sor. Bethlen újabb Habsburg-ellenes 
támadása idején a Dunántúl nem vált hadszíntérré a császári és magyar 
csapatok között, ahol a vármegyék és a végvári katonaság figyelme ismét 
a török elleni védelem felé fordult.146 

Az 1619—1621-es dunántúli katonai események részletes áttekintése 
után az itt folyó harcokkal kapcsolatban a következő sajátosságokat álla
píthatjuk meg: 

Bethlen első Habsburg-ellenes függetlenségi harca idején a Dunántúl 
az 1620 októberi időszaktól eltekintve mellékhadszíntér volt, ahol az ese
mények alakulását döntő mértékben befolyásolták az alsó- és felső-
magyarországi főhadszíntéren folyó hadműveletek. A dunántúli harcok 
célja a mozgalom minél nagyobb területre való kiterjesztésének politikai 
célkitűzése mellett az volt, hogy császári erőket kössenek le és vonjanak 
el a főhadszíntérről. Még Bethlen 1620 októberi, Bécs irányába megindí
tott támadása is diverzió volt, amely azt célozta, hogy minél több erőt 
elvonjon a cseh szabadságmozgalom elfojtására tömörített Habsburg- és 
bajor csapatoktól. Bethlennek ez a számítása nem vált be, s a csehek 
döntő vereséget szenvedtek, de a magyarországi harcok szempontjából 
a Dunántúl mindvégig teljesítette feladatát, mert 1619 decemberétől a 
békekötésig folytak a harcok, amelyek császári csapatokat kötöttek le 
és vontak el a főhadszíntérről. 

A dunántúli harcok fő jellemvonásai a várak és városok megszerzé
sére irányuló törekvések, továbbá a mindkét fél részéről folytatott por
tyázások, s az ezek folyamán létrejött kisebb találkozóharcok voltak. 
A várak megszerzése a legtöbb esetben önkéntes csatlakozás, rajtaütés, 
vagy kiéheztető körülzárás révén ment. végbe. A Dunántúl birtoklása 
szempontjából fontos várak és erődített városok közül a nyugati részen 
Magyaróvár, Sopron, Kőszeg, Szalónak, Németújvár, a keleti részen Tata. 

145 Galán ta i gróf Esz terházy Miklós Magyarország nádora . I. k. 297—30V. old. 
í'iG Ld. Beth len 1622. jan . 15-i lev. Nagyszombatbó l B a t t h y á n y Ferenchez (OL. 

B a t t h y á n y es. lt. Miss. 6.683. sz.), továbbá Mvv. Vas vm. : 202. old., és Bethlen 1623. 
jún . 15-i u tas í tásá t por ta i követe ihez . (Török—magyarkor i A l l a m o k m á n y t á r I. k . 
395-398. old.) 
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Pápa, Veszprém, Sümeg, Szentgrót és a többi kisebb várak a két év 
folyamán túlnyomórészt Bethlen csapatai kezén voltak. Ezzel szemben a 
császáriak Komárom, Győr, Hainburg várakra, Eszterházy, Fertő kör
nyéki váraira, a kelet-ausztriai és stájerországi erősségekre, továbbá Csák
tornyára, Varasdra és a többi horvátországi várakra támaszkodhattak 
mindvégig, vagy kevés megszakítással mint védelmi vonalra, illetve 
támadások kiindulási bázisára. A portyázások, melyekben 150—z0Q0-ig 
különböző létszámú csoportok vettek részt, mindkét fél részéről morális 
célkitűzésűek voltak, a lakosság megfélemlítésére irányultak, nem be
szélve a katonák zsákmányszerzéséről, mely az elmaradt ellátás pótlására 
és a harcikedv növelésére irányult. Nagyobb nyílt összecsapásra csak 
Lakompaknál, illetve Magyaróvárnál került sor (nem számítva a pozsonyi 
hadműveletekhez tartozó petronelli harcot). Lakompaknál a császáriak, 
Magyaróvárnál pedig Bethlen katonái arattak győzelmet. 

Hadművészeti téren a dunántúli harcok egyik jellemző vonása volt 
még mindkét oldalon az. egységes katonai vezetés hiánya. A dunántúli 
összes csapatok főparancsinoka elvileg 1819 decemberétől Batthyány 
Ferenc volt, helyettese pedig Sennyey István, azonban Batthyány 1620 
végéig vonakodott nyíltan elvállalni a főparancsnokságot, s azután is csak 
németújvári várában tartózkodva irányította az eseményeket, Sennyey 
hatásköre pedig valójában csak Sopron védelmére és az itt levő csapa' 
tokra korlátozódott. Bethlen időnként Dunántúlra küldött kapitányai: 
Halier György, Fekete Péter, Petneházy István csak részfeladatot láttak 
el. Ilyen körülmények között átfogó nagy akciókról nem lehetett nagyon 
szó, s az erőskezű, egyszemélyi vezetés hiánya, párosulva a katonák fize-
tetlenségével, ellátatlanságával és az állandóan meglevő török veszély-
lyel, visszavetőleg hatott Bethlen csapatainak dunántúli működésére még 
az adott erőviszonyok szabta keretek között is. Császári részről szintén 
hasonló volt a helyzet, mert Preiner, CoOlalto mellett Trautmansdorf, Esz
terházy, Bánfy Kristóf, Zrínyi György vezettek különböző időben külön
böző akciókat, melyek ugyan alkalmasak voltak arra, hogy zavarják 
Bethlen dunántúli uralmát, de megdönteni, véglegesen felszámolni nem 
tudták azt. 

Ha Bethlen dunántúli stratégiai sikereinek okát keressük, azt első
sorban az erőviszonyoknak számára kedvező alakulásában találhatjuk 
meg. Már 1619 végén úgy alakult a helyzet, hogy a Habsburgok a horvát
országiak, a katolikus klérus mellett csak Eszterházy Miklósra, Nádasdy 
Tamásra, Zrínyi Györgyre és Bánfy Kristófra támaszkodhattak, mint 
jelentősebb személyekre ebben a nyugati országrészben. Velük szemben 
a Dunántúl leghatalmasabb főura, Batthyány Ferenc, a szintén tekin
télyes Nádasdy Pál, a Szécsiek, Eszterházy Gábor, Forgách Péter, a 
nemesek hangadói közül Horváth Bálint, Szepsi János, Vizkeleti János, 
a híresebb kapitányok közül Lengyel Boldizsár, Sennyey Gáspár kezdet
től fogva Bethlenhez húzva, magukkal vitték az uralkodó osztály és a 
magyar végvári katonaság zömét a Habsburg-ellenes táborba, sőt elha
tározásuk nagymértékben befolyásolta a városi polgárság magatartását 
is. A jobbágyság nagyobb megmozdulására nincsenek adataink, melynek 
oka nyilvánvalóan abban keresendő, hogy a Bocskai szabadságharccal 
elientétben Bethlen függetlenségi harca az erdélyi feudális állam előre 
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létrehozott hadseregére épült, s ennek megfelelően elsősorban a dunán
túli uralkodó osztály fegyveres támogatásának és a végvári katonaság 
csatlakozásának megnyerését tűzte ki célul. Az uralkodó osztály zömének 
Bethlen számára kedvező magatartását az egyéni sérelmek mellett a pro
testánsüldözés, a nemesség háttérbe szorítása befolyásolta, nem beszélve 
olyan nagyon fontos tényezőről, hogy pl. Batthyány magatartásához 
nagyszámú familiárisa, s vármegyék nemessége igazította magát. A vég
várak katonaságának magatartását erősen befolyásolta háttérbe szoru
lásuk az idegen katonaság mögött, fizetetlenségük, a protestánsok üldö
zése, amely sérelmekre Bethlentől vártak orvoslást. A katonai erőviszo
nyok ilyenformán úgy alakultak, hogy a 3—5000 fő között változó Dunán
túlon működő császári katonasággal szemben Bethlen támaszkodhatott 
mintegy 8000 dunántúli fegyveresre. Bár ezek jelentős része a fennálló 
török hódítás veszélye miatt mozgóharcra nem volt felhasználható, de 
arra elégséges volt, hogy időnként kisebb létszámú erdélyi csapatokkal 
megerősítve megvalósítsák Bethlen stratégiai célkitűzését: a Dunántúl 
csatlakoztatását a Habsburg-ellenes függetlenségi harchoz, s ezen keresz
tül császári erők állandó lekötését és elvonását a főhadszíntérről. 
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