X. FEJEZET.
A TÖRÖK HATALOM HANYATLÁSA; ERDÉLYI
HÁBORÚK.

F o r r á s o k : Kézi könyvek: Horváth Mihály, Szalay László, Szilágyi Sándor
(milleniumi) magyar történelmei; Szilágyi Sándor, Erdélyország Története. Kútfők, monográfiák, értelmezések: Salamon, Magyarország a török
hódítás korában; Thúry József, Török történetírók; Forgách Ferencz,
Rerum ungaricarum sni temporis Commentarii; Istvánffy Miklós,
Historiarum de rebus Ungaricis libri X X X I V ; Szamosközy István művei; az ő és Gyulaffy Lestár följegyzései; Heltay Gáspár k r ó n i k á j a ;
Országgyűlési Emlékek; Erdélyi országgyűlési emlékek; Oklevéltárak,
Brüsszeli okmánytár stb. Báthory István: Szádeczky Lajos több rendbeli munkája. Külön irodalma van a Sziszek és Mezőkeresztes melletti csatáknak, Győr várnak, Székesfehérvárnak
stb. nagyobbára a
Hadtörténelmi Közleményekben. Mihály vajdáról Szádeczky Lajosnak
van több munkája. A Í5 éves török háborúra Illésházy István nádor
följegyzései. A folyóiratokból a Hadtörténelmi Közleményeken kívül
a Századok, Történelmi Tár és Erdélyi Muzeum tartalmaznak idevonatkozó közleményeket, a Történelmi Életrajzokban Kovacsóczy
Farkas, Weiss Mihály életrajza.

Miksa és Báthori István háborúi.
Az 1567-ik é v i hadjárat. Szulejmánt a trónon a szelí- 1567.
debb és békésebb természetű Szelim követvén, a török hadügyek
vezetésében békésebb irány lön észrevehető. Szokolovics Mohammed nagyvezír föntartá ugyan még a török birodalom külső hatalmát, de a hódítások egy ideig szüneteltek. Szelim szultán tehát
nem idegenkedett a békétől, melyet Miksa kért, ámde míg a kö-

1567. vetek Konstantinápolyban jártak, míg a fönforgó akadályok elháríttattak, egy egész év múlt el s a háború ez idő alatt Miksa,
János Zsigmond és a török közt tovább folyt, bár nagyobb mérveket
nem öltött.
Még a tél folyamán megszállotta a török a Szalay által Sziget
Berzencze, ostromakor üresen hagyott Berzenczét és onnét Kanizsa felé kaBecse.
landozván, egy alkalommal Récse mellett tőrbe ejté Keglevics
Péter hadát, ki az ütközetben maga is elesett. A kevéssel utóbb
Szt.-György,• Both Gáspár vára Szent-György ellen intézett török támadást
azonban Both szerencsésen visszaverte; ugyancsak győzelmesen
Kanizsa,
visszaverte a törököket Tahy Ferencz Kanizsa alól, midőn azok,
Tahyt távol vélvén, a Kanizsánál épített új erődöt szétrombolni
igyekeztek.
Ugyancsak még az év első napjaiban Svendi Lázár, ki a
niult évi egész hadjárat alatt Kassán 12,000 főnyi hadával tétlenül vesztegelt, s tudományos gyávasággal ölbe tett kezekkel nézte,
mint liurczolják a tatárok a magyarok ezreit fogságba, most miután nem törököt kellett verni, hanem újra az országot lehetett
dúlni, a magyart lehetett pusztítani, hadaival Kassáról kimozdúlt s daczára annak, hogy a béketárgyalások Miksa és János
Zsigmond közt is folyamatban valának, a János Zsigmond segélyével török fogságából kiszabadult Bebek György várai közül legelőbb is Szendrőt támadá meg, és az őrséget kiűzvén, a várat néSzendrö.
met gyalogsággal szállotta meg. Ezután Szádvár ellen indúlt s
Szádvár.
előbb két erődöt emelvén a vár ellenében, azt minden segélyforrástól elzárta; de midőn Bebek neje, Patócsy Zsófia várát ennek
daczára föl nem adta, kénytelen volt Szádvárt rendes ostrom alá
vonni. De a hőslelkű nő oly sikeresen védelmezte Szádvárt, hogy
Svendi tudománya hosszú időn át kudarczot vallott. A nagyobb
erő azonban végre mégis győzött s Patócsy Zsófia a várat, melynek falai leromboltattak s így tovább tartható nem volt, kénytelen
lőn átadni.
Munkács.
Megvevén még Bebek kisebb várait, Svendi Munkács alá
szállott, s azt február 17-én ostrom alá fogta. Munkács erős, igen
jól védelmezhető vár volt, de János Zsigmond gyarló várnagya
Lugosy János alig számbavehető ellenállást gyakorolván, a várat
e megszállás ötödik napján gyáván föladta. Svendi most Husztot

és a máramarosi sóaknákat szándékozott elfoglalni, de a midőn
csak hírét vette annak, hogy Haszán temesvári pasa 5000 főnyi
haddal közeledik, tervétől rögtön elállott s a tudós német vezér a
legnagyobb gyorsasággal Kassára takarodott vissza.
E közben János Zsigmond erdélyi serege is fölkészült s a
német vezér által intézett gálád támadást megtorlandó, maga Kővárt és Nagybányát, mindkettőt heves ellenállás után, rohammal
vette be, míg a temesvári pasa Perényi Gábor várát Dédest ejté
hosszasabb ostrom után hatalmába. János Zsigmond azonban
megbetegedvén, a hadműveleteket csupán Haszán pasa fotytatta.
A Sajó völgyén a Temesy Mihály által védett Putnok három nap
múlva meghódolt, ezt követték Monoki Mihály vára Monok, Rákóczy György várkastélya Vadász, majd Gesztely és több más
kisebb erőd. A török rabló csapatai földúlták Eger, Szendrő, Torna,
Regécz és Kassa vidékét; majd Kassa külvárosáig terjedt a török
dúlás, a török hadak tömérdek zsákmányt és 12,000 foglyot vittek
el e vidékről, és Svendi Lázár, a jeles és tudós hadvezér, bár a török
majd a lábánál fogva húzta, ki nem mozdúlt Kassáról. Hogy ne,
hisz fődolog a tudomány, az ő tudománya pedig — sajnos, fél század óta uralkodott már e tudomány s uralkodott még további másfél
századig — azt tartotta, hogy a haderő legfőbb czélja önmagát megtartani. Hogy mily fényes eredményeket lehetett ezzel elérni, mutatta korábban Katziáner, Roggendorf, Brandenburgi Joacliim
Castaldo stb., legutóbb Miksa 100,000 főnyi seregének tavalyi dicsőséges hadjárata, Auersperg, Svendi stb. örök időkre kárhozatos tétlensége.
A béke a törökkel végre 1568 február 17-én nyolcz évre
megköttetett.
A p ó r l á z a d á s 1570-ben. A háború sanyarúságait legjobban érezte az országban a jobbágyság, a falvak parasztsága,
kit a királyi hadak csakúgy, vagy talán még jobban fosztogattak,
mint a törökök, s bizony nem volt csoda, hogy a csábító szónak
•engedve urai, elnyomói ellen föllázadt. Ez a csábító az alacsony
származású, de nagy erejű Karácson György volt, mint azelőtt
Iván czár, ez is «fekete» melléknévvel bírt, ki magát isteni küldetéssel megáldott prófétának, a haza megváltójának mondván, már
ítz 1569. évben sok hívőre talált. Az 1570-ik év tavaszán Kará-

1567.

Kővár,
Nagy-Bánya.
Dédes.

Putnok.
Monok.
Vadász.
Gesztely.

1570.

1570. csonyhoz, ki táborát Debreczen tájékán ütötte föl, már sok ezer
paraszt gyülekezett. Első kísérlete Bala Szent-Márton megtámadása volt, mely vállalatra 600 parasztot rendelt ki; ámde a várat
nem emésztette meg az ég tüze, mint Karácson a hiszékeny paSzt.-Márton. rasztokkal elhitette s a támadó csapatot a várbeliek és a szolnoki
török őrség szétverte.
Az első kísérlet meghiusúlván, Debreczen városa az eddig
szállított élelmet megtagadta, midőn pedig Karácson a városba behatolt, a benyomulókat a debreczeniek, a kívülinaradtakat pedig
Debreczen. Báthory Miklós az ecsedi őrséggel és a váradi segítséggel szétverte.
Evvel a pórlázadás véget ért.
Báthory István f e j e d e l e m m é választása és a
1571. t ö r ö k f o g l a l á s o k 1571-ben. Miksa a szultánnal 1568-ban
békét kötvén, ez utóbbi János Zsigmond fejedelmet is arra utasította, hogy a császárral mielőbb békét kötni igyekezzék. A fejedelem
által Zimonynál, a Szulejmánnal való találkozás alkalmával, megsértett Szokolovics Mohammed nagyvezír, a török hadügyeknek
Szelim szultán mellett ez idő szerinti intézője ugyanis nem volt
hajlandó János Zsigmond érdekében hadat viselni, annál kevésbbé,
mert a török birodalom ereje más irányban is le volt kötve. János
Zsigmond tehát kénytelen volt a békét keresni, mi Békés Gáspár
közvetítésével 1570 augusztus 16-án azon föltétel alatt köttetett
meg, hogy János Zsigmond a királyi czímről lemond, Erdélyt Bihar, Közép-Szolnok, Kraszna ós Mármaros megyékkel, mint független fejedelem bírja, a törököt mindketten közös ellenségnek
tekintik, Miksa János Zsigmondnak Albert bajor herczeg Mária
leányát nőül szerzi. Ha a fejedelem magtalanul hal el, Erdély s a
részek a magyar királyra szállanak, de vajdát az erdélyi rendek
maguk választhatnak. A vajdaságot természetesen a ravasz és
nagyravágyó Békés magának óhajtotta megszerezni, sőt esetleg
János Zsigmond halála után a fejedelemséget is.
A szerződés azonban nemcsak Mária vonakodása miatt, de
azért sem került végrehajtásra, mert János Zsigmond, ki súlyos
nyavalyában szenvedett, már 1571 márczius 14-én meghalt. Vele
a rövid idő alatt magasra emelkedett Szapolyai-nemzetség kihalt.
Az erdélyi rendek azonban, kik a császárral kötött szerződésről semmit sem tudtak s azt utólag sem fogadták el, az 1571
Bala
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május 25-én tartott tordai gyűlésen somlyai Báthory Istvánt 1571.
fejedelemmé választották. Báthory megválasztása után a titkos
szerződést maga is elfogadta és Miksának, mint magyar királynak,
hűséget esküdött, a portának pedig az adót nyomban bekiildvén, a
szultán által is elismertetett, ki neki a nyár közepén a zászlót,
buzogányt és föveget, a fejedelemség jelvényeit fényes követséggel megküldötte. Békés Gáspár mindenütt elkésvén, telve boszúsággal a Majláth Gábortól nem rég megszerzett Fogaras várába
vonúlt vissza, hol czéljai elérésére új terveket kovácsolt.
Bárha Miksa és Báthory a kötött szerződést nagy titokban
tartották, a porta erről mégis tudomást szerzett — valószínűleg
Békés Gáspártól — s azonnal fenyegetőleg kezdett föllépni s az
egy ideig szünetelt liarczok és hódoltatások megújultak.
A felső vidéken a fiileki szandsák-bég rajtaütéssel elfoglalta
Várgedét; a nógrádi és esztergomi pasák pedig számos falvat Várgede.
csatoltak területükhöz, a hódoltsághoz. Ez újabb foglalások és terjeszkedések indították Yerancsics érseket arra, hogy az Oláh Miklós által épített Érsekújvárt tetemesen megerősítse, miáltal e vár
a Felvidék egyik legfontosabb erősségévé lőn.
A Dunántúl a szigeti törökök mozgolódtak leginkább s Szigetvár parancsnoka, a Kopasz Ali pasa Nagy-Kanizsa vitéz kapitányát, Thúry Györgyöt Orosztónál, Kis-Komárom tájékán lesbe csa- Orosztó.
latva, Malkocs aga által megölette. Zrínyi György, Miklós, a szigetvári hős fia, nagy díszszel vitette Thúry testét Kanizsára, fejét
pedig Ali pasa Konstantinápolyba küldte.
A h o r v á t pórlázadás é s a t ö r ö k f o g l a l á s o k
1573—1574-ben. A Karácsoni által támasztott magyar pa- 1573 -1574.
rasztlázadásnál sokkal veszedelmesebb jellegű mozgalom tört ki
Horvátországban, hol Frangepán Ferencz bán halála után a viszonyok kedvezőtlenebbekké váltak. A mozgalom kezdete az volt,
hogy a zsarnok hajlamú Tahy Ferencz szomszédvári jobbágyai,
urok ellen igazságot nyerni képesek nem levén, az engedelmességet
fölmondották. E vidéken a többi parasztság is hasonló helyzetben
levén, a lázadás folyton növekedett s a lázadó parasztok, kiknek
száma rövid idő alatt majd 15,000 főre emelkedett, 1573január havában Gubecz Márton által vezetve megtámadták, mint hajdan
Dózsa György hadai, a nemesség kastélyait és falvait s rémítő kegyetHorváth: Magyar Hadi Krónika. II.
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1578—1574. lenséggel ölvén, dúlván és égetvén, a Száva és Kulpa vidékét, de
különösen Szomszédvár és Szomotor környékét, teljesen elpusztították. A nemesség végre fegyvert ragadt, s támogatva a bán dandára, a várak őrsége, a krajnai és karinthiai urak csapatai által, a
Sztabicza. lázadókat Keglevtcs Máté és Alapi/ Gáspár vezérlete Sztabicza tájékán szétverte. A nemesség most hasonlókép dühöngött a parasztok ellen és az utak, valamint a helységek fáin a parasztok ezreinek hullái függtek. A vezér, Gubecz Máté teljesen azonos módon
végeztetett ki, mint 1514-ben Dózsa György.
A pórlázadást a török nem késett hasznára fordítani s míg
Alapy Gáspár, Kanizsa kapitánya, a várőrség egy részével a paraszthadjáraton távol volt, Kopasz Ali szigetvári pasa, ugyanaz,
ki két évvel előbb Thúryt csel útján elfogatta, a február hó 3-ára
következő éjjelen a siklósi, pécsi és kaposi őrségekkel egyesülve
Nagy-Kanizsát rajtaütéssel megtámadta, egy Gáspár nevű szökevény által kalauzolva a jégen átkelt és a városba behatolt. A törökök csoportosan bejárták a várost és fölkonczoltak vagy elfogtak mindenkit, a ki elébök került; a házakat kifosztották, a lovakat kivezették, asszonyokat, gyermekeket rabszíjjra fűzték s
reggelre kelve több mint 1000 fogolylyal, 750 lóval és tömérdek
zsákmánynyal, mi közt két ágyú is volt, Szigetvárra visszatértek.
A következő 1574-ik érben, midőn Szelim szultán halálával
a trónra III. Murád került, a becsapások és foglalások még gyakoriabbak voltak, sőt a törökök a fönnálló béke daczára még várakat is foglaltak el. így Musztafa budai pasa, kit Balassa János azzal tréfált meg, hogy egy csapatát török rabjai által tőrbe csalta,
ezt megboszulandó Balassa várát, Kékkőt ostrom alá fogta s falait
Kékkő.
ágyúkkal lerontá. Balassa azonnal fölmentő had gyűjtésére indúlt
s miután ehhez Forgách Simon főkapitány a felvidék nemességével és Kielman András komáromi kapitány a komáromi, győri és
pápai császári g}ralogsággal is csatlakozott, rövid idő alatt Véghlesnél 10,000 főnyi sereg állott készen. De míg ezek Kielman tanácsára, ki az óvatosságot ajánlotta, a támadással késlekedtek,
Kékkő őrsége, mely az első rohamot Temesy Imre vezénylete alatt
vitézül visszaverte, a második rohamnál a várat többé megtarthatónak nem vélvén, a várat odahagyta és Balassa Divény nevű
Divény.
várába vonúlt. Temesy, midőn a török őt ide is követte, e várat is

vitézül védelmezte; de midőn ő a védelemben elesett, az őrség a 1573—1574.
várat odahagyta; ámde a törökök ezt észrevették és a menekülőket
fölkonczolták. Musztafa pasa ezután még Somoskő várát támadta Somoskő.
meg, és azt is megvette.
Mindez a 10,000 főnyi császári és magyar sereg szeme láttára, tőle 2—3 mértföldre történt és a fölmentő sereg, a német
vezér miatt, ki óvatosságában semmit sem mert koczkáztatni, tétlenül vesztegelt, a török elvonulása után pedig szétoszlott. íme ily
gyümölcsöket termett az Auerspergek, Svendiek tudós iskolája, mely
immár a magyar vezéreket is gyávasággal inficiálta. Hiába dühöngött Balassa János, hiába a többi magyarok; a várak török
kézbe kerültek.
Hasonló módon járt el Ferhád boszniai pasa Horvátországban, melyet, miután Auersperg krajnai parancsnokot, ugyanazt, ki
Krupát elesni engedé, Petrínja mellett hirtelen meglepvén sere- Petrinje.
gével együtt fölkonczolta, a Keglevichek várát Buzint, továbbá a Buzin.
Zrínyiek ősi fészkét, a Kameni Péter által gyámoltalanul védelmezett Zrínt és több kisebb várat elfoglalt.
Zrín.
Hiába fordúlt Miksa, a békére hivatkozva, Konstantinápolyba; miután arra, hogy követeléseinek hadsereg élén érvénj^t
szerezzen, ereje nem volt, a porta egyetlen várat vissza nem
adott.
A következő években a török várakat ugyan nem foglalt, de
a portyázó és rabló-járatok, melyek békeszegésnek nem tekintettek, tovább folytak, s nem levén a védekezésnek más eszköze,
a magyarok által hasonlókkal viszonoztattak.
B é k é s Gáspár l á z a d á s a é s b u k á s a E r d é l y b e n . 1573—1575.
A Fogaras várába visszavonult Békés Gáspárnak nem soká kellett
várnia, hogy a cselekvés terére újból kiléphessen. 1572 julius 7-én
meghalt 11. Zsigmond lengyel király és a megüresedett trónra
Henrik anjoui herczegen kívül Ernő loherczeg, Miksa császár fia
és Báthory István erdélyi fejedelem is jelöltettek. Miksa Báthorynak nehézségeket okozandó Békés Gáspárt biztatta, hogy Fogaras
várát, melyeta fejedelem a Majláth-családnak akart visszaszerezni,
kezeiből ki ne bocsássa, ígérvén őt esetleg haddal is támogatni.
De Báthory e fondorlatokat azzal akadályozta meg, hogy Bánffy
•György alatt 1573 október 4-én erős hadat küldött Fogaras alá, Bogaras.
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1573—1575. mire a meglepett Békés a várból kincseivel együtt kiszökött, várnagya, Gyulay Pál pedig Fogarast néhány heti vívás után föladta.
Bárha Báthory Békés és párthívei irányában bölcs mérsékletet tanúsított, Békés Gábor a következő 1574-ik évben, midőn
Henrik távozásával a lengyel trón ismét megüresedett, Miksa biztatására újból Báthory ellen kezde működni, s a portán is kieszközölte, miszerint neki 30,000 arany évi adó fejében megengedtetett, hogy Báthoryt — ha ezt saját erejéből meg tudja tenni —
a fejedelemségből kivesse és Erdélyből elűzze. A porta ez engedélye
azonban nem volt őszinte, sőt a nagyvezír a fejedelmet Békés
minden újabb léj)éséről értesítette.
Az 1575-ik év május 3-án Békés Gáspár már fölhívja legmeghittebb emberét, Radák Lászlót, hogy Csáky Pált, Andrássv
Pétert, Telegdy Mihályt, Kendy Gábort és többi híveit közel levő
betörésére előkészítse és annak sikerét mozdítsa elő, a székelyek
tömeges fölkelését azon időpontra határozván, a mikor Székely
Antal e régi kipróbált vitéz, csapatával az erdélyi határra érkezik.
Ezután Kassára menvén, ott a császár és Rueber kassai kapitány
engedélyével több ezer főre menő hadat toborzott, melyben magyarországi nemesek is számosan valának: így Prépostváry Bálint,
Perényi György, Pongrácz Frigyes, Lónyay Ferencz stb. E haddal
Békés Szatmárra, majd junius 20-án Erdély határát átlépvén, Tordára ment, hogy párthiveinek és a székelyeknek gyülekezését bevárja.
Báthory István e mozgalmakról értesíttetvén, kibocsátá fölhívását, hogy a rendek, «a haza ellensége a császár seregeivel közeledvén*), táborba szálljanak; hadainak gyülekezését minden
módon siettetvén, mire Békés Gáspár a székelyekkel egyesülendő,
Marosvásárhelyre ért, már szép sereg állott készen Gyulafehérvár
környékén, mely a további előnyomulás alatt folyton szaporodott.
fladnóth. Julius 7-én a két sereg Radnóthnál találkozott, elválasztva a Maros által, melynek birtokáért néhány napi csatározás folyt ; de
julius 9-én Báthory átkelt s a csata a következő napon, julius
10-én ment végbe.
Sem a hadak számereje, sem egyéb harczászati részletek nem
levén ismeretesek, a küzdelem lefolyása csak általánosságban adható. Békés Gáspár középhadát a császári német vértesek képez-
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ték, e mellé sorakozott mindkét oldalt a gyalogság, a külső szár- 1573—1675.
nyakon a magyar lovasság. Báthory a nemes hadakon kívül csak
saját palotás csapatával és a temesvári pasától nyert némi török
segélycsapattal rendelkezett; tüzérségét, melyet Cinna Rafael
firenzei olasz tűzmester vezényelt, hadai közt állította föl, mellé
válogatott gyalogságot és lovasságot rendelvén. A fejedelem seregének egyik szárnyát Hagymásy Kristóf, másik szárnyát Székely
Mózes, a középhadat Gyulaffy László, a tartalékot maga Báthory
vezényelte.
Midőn a seregek föl voltak állítva, Békés Gáspár saját harczfölállítását hátrább vonta Kerellő Szent Pál felé, azon hiedelem- Szent-Pál.
ben, hogy Báthory utána nyomulván, kedvező állását elhagyja s
ütegei is visszamaradnak. De Báthory e mozdulatot csak Székely
Mózes lovasságával és a palotás csapattal követte s csak midőn
ágyúi is előrevonattak, kezdett támadni. Az ágyúk kilövetvén,
Gyulaffy László neki rohant Békés középhadának és a vérteseket
visszanyomta; a két szárny még állott, sőt a Békés által személyesen vezetett szárny Hagymássy ellenében előnyben volt. Ekkor
lépett harczba maga Báthory s e szárnyat visszavetvén, ezzel a
csatát eldöntötte. Békés csapatai hanyatt-homlok rohantak hátra,
miközben a mögöttük levő tavakba és mocsarakba jutottak, a többit Báthory a Maros felé igyekezett nyomni. Rövid néhány óra
alatt Békés Gáspár serege szét volt verve s nagyrésze meg volt
semmisítve. Békés főbb vezéreivel Szatmárba menekült.
A szentpáli győzelem megszilárdítá Báthory trónját, s függetlenné tette Erdélyt a császártól is, ki hübéruraságával többé
nem állt elő; a töröknek azonban az adót 10,000 aranyról
15,000-re kellett fölemelni. Békés később maga is megtért s
Báthorynak, mint lengyel királynak, igen jó szolgálatokat tett.
De nem kevésbbé járúit a győzelem ahhoz is, hogy a lengyel
rendek az 1575 deczember 14-én végbe mentkirályválasztásnál szavazatukat egy szívvel Báthoryra adták. Báthory István 1576 május
1-énKrakkóban nagy fénynyel lengyel királylyá koronáztatott s Lengyelország fölött 10 éven át nagy bölcseséggel s dicsőséggel uralkodott. Helyét Erdélyben, mint teljhatalmú vajda bátyja, Báthory
Kristóf foglalta el; a fejedelmi czímet István haláláig megtartotta.
Miksa a választás miatt haddal szándékozott Báthoryt meg-

1573—1575. támadni, de még 1576 október 12-én bekövetkezett halála a háború kitörését megakadályozta.

Hadi események a 15 éves török háború kezdetéig.
Miksát a német császári és a magyar királyi trónon a Spanyolországban, II. Fíilöj) udvarában nevelt Rudolf követte, ki komor
gyanakodó természeténél fogva, mit visszavonultsága és épen nem
királyi kedvtelései csak fokoztak, a kormányra mindinkább alkalmatlanná vált. Hogy az uralkodás, kiváltképen pedig a hadviselés
gondjait magáról lerázza, a törökkel újabb nyolcz évre békét kötött, a hadügyek igazgatását pedig Magyarországon Ernő, Horvátországon Károly főherczegre ruházta, egyéb ügyeket pedig tanácsosai által intéztetett.
Uralkodásának azon időszakát, mely trónraléptétől a 15 éves
török háború kezdetéig, azaz 1593-ig terjed, nagy háború nem zavarta, de a török végbeli pasák, csapatok és várőrségek kalandozásai és rablásai annál gyakoriabbak voltak. Az időszakot tehát e
kisebb hadi események töltik ki.
Az 1579-ik é v i hadjárat. A végbeli pasák közül
1579
Ferhád boszniai pasa volt a legnyughatatlanabb s miután a dúlásai és rablásai ellen a portán emelt panaszok nem orvosoltattak.
Károly főherczeg visszatorlással akart élni. E czélból mintegy
10,000 főnyi sereget egyesítvén, ezt Khevenhüller György karinthiai parancsnok alatt a Ferhád által elvett várak visszavételére
Buzin.
utasítá. Először Buzint vette meg Khevenhüller, majd OsztroOsztrovácz.
váczot, majd midőn a török megrémült örségek a kisebb várakat
elhagyák Zrin és több más kisebb erőd elfoglaltatott. Ferhád pasa
azonban időközben a császári hadat jóval fölülmúló sereget gyűjtött; midőn ezzel a hadszinhelyen megjelent, Khevenhüller megütközni nem mervén, gyorsan visszavonúlt. Ezután, a törökök által
folyton szorongattatva, Khevenhüller seregének nagyobb része oda
Zrin.
veszett, az elfoglalt várak pedig, miután a német őrségek azokból
megfutottak, mindannyian ismét a török kezébe kerültek vissza.
Szerencsésebbek voltak Erdődy Tamás és Zrínyi György,
kik a Kanizsa folyónak a Murába folyásánál a lápok közt a Bajcsa

Bajosa.

nevű várat építvén, e közben Ali szigetvári pasa által megtámadtattak. A törökök oly elszántan törtek elő, hogy 3000 főnyi lovasságuk a lápokon is áthatolt, s bár a roham ereje megtört, a hamarjában összeszedett magyar-horvát lovasság meghátrált. Ekkor
Batthyány Boldizsár, ki Nádasdy Ferenczczel együtt szintén a
seregben volt, elfogott törököket küldvén utánuk, azt izené nekik,
forduljanak vissza, mert a török legyőzetett. Ezek valóban vissza
is fordultak s midőn lobogó zászlókkal a harcztérre érkeztek,
Ali pasának még mindig harczban álló hadai erősbítés érkezését vélvén, megfutottak s legnagyobb részük a mocsarakba
veszett.
Az 1581-ik évi hadjárat. Szokolovics Mohammed nagyvezír 1579-ben egy bosnyák által meggyilkoltatván, a nagyvezíri
méltóságot 1580-ban Szinán pasa, Arábia és Tunisz meghódoltatója nyerte el, kinek nagyvezírsége új, sokkal harcziasabb korszakot nyitott meg, bár kezdetben nem nagy szerencsével. Majdnem
az összes végbeli pasák, nyilván Szinán utasítására sűrű rablóhadjáratokat indítottak és minél több helység megódoltatására
igyekeztek.
A budai pasa csapatai a Vértes helységeiben rabolván, Czohor Márton és Révay Lőrincz győri és Speziacasa veszprémi kapitányok által Zsámbék mellett megtámadtattak és szétverettek.
Ugyanez időben az esztergomi törökök egy rablócsapatát Rácz
Pál érsekújvári hadnagy Párkánynál verte meg, s a rabolt gulyát
tőlük elvette.
De nagyobb kárt vallott Sasvár szolnoki pasa, ki 2000 főnyi
lovas csapattal Nádudvar tájékán portyázván, Rácz István és Borhely Endre egri hadnagyok által csak 800 lovassal megtámadtatott, s hada Geszty Ferencz diósgyőri várnagy csapata segítségével
szétveretett; a török hadnak több mint fele levágatott, másrésze
elfogatott s maga a megsebesült pasa is csak futással menekülhetett Szolnokra vissza.
Ugyanily szerencsétlenül járt Iszkender pozsegai bég, a híres
Uláma fia, ki Kaproncza felé indulván, Gorbonok vár romjai közelében Batthyány Boldizsár, Zrínyi György és Nádasdy Ferencz 2000 főnyi csapatával találkozott. A bég a magyarokkal
megütközött, de csakhamar elesett, mire hada megfutamodott. Húsz
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zászló került a győzők hatalmába, 430 volt a foglyok száma, ezek
közt Hasszán athinai várnagy, az út pedig egy mértföldnyire török
hullák által volt födve.
A z 1583—1584-ik é v i h a d j á r a t o k . Bárha Rudolf a
1583—1584.
békét a törökkel 1583 elején újabb nyolcz évre megliosszabbítá, a
rablóhadjáratok tovább folytak; örvendetes azonban, hogy a véres visszatorlás a magyarok részéről egyre sűrűbb és határozottabb ; bárha a szenvedő fél mindig az ország, a lakosság volt, melyet a török állandóan fosztogatott.
Szigetvár új parancsnoka, a «Kis» Hasszán bég Í583 tavaKörmend. szán megrohanta Körmendet, s miután a nemesség készületlen
volt, az egész vidéket ellenállás nélkül dúlta, több mint 300 foglyot hurczolván el.
Ali koppáni bég 050 törökkel hasonló szándékkal Veszprémnek tartott; István f f y István veszprémi várnagy azonban ezt megtudva, Ormándy Péter palotai vár nagy gyal útját állotta s vele
BalatonHidvég. Balaton-Hidvég tájékán megütközvén, a béget magát számos előkelő törökkel elfogta, hadát pedig szétverte; az elesettek és foglyok
száma jóval több volt száznál.
Sasvár szolnoki pasa, ki az egriektől két év előtt Nádudvarnál vereséget szenvedett, ez évben magát megbőszülni óhajtván,
több ezer főnyi haddal kelt át a Tiszán és a Sajó völgyét kezdte
dúlni, remélve, hogy az egriekkel is össze fog kerülni. E várakozásában nem is csalódott, mert azok Borbély András parancsnoksága alatt csakugyan útját állották, de nem számított arra,
liogjr Rueber János kassai főkapitány is hadakat küld ellene, ezek
Ónod.
pedig Serényi Mihály alatt Ónodnál a pasa hátába kerültek. Ily
módon több mint 2000 lovas által elől és hátul megtámadtatván,
a pasa serege megfutott és egész a Tiszáig üldöztetett, miközben a
törökök nagy része fölkonczoltatott. A pasa vesztesége több volt
1500 főnél s maga csak úgy menekült, hogy díszes ruháit elvetvén, egy elesett katona kaftánját rántotta magára; 18 zászló és az
egész málha a g3'őzők kezébe esett.
Az 1584-ik évben a füleki bég a Rima, Mura és felső Sajó
Dobsina.
völgyét dúlta és Dobsinát is meglepvén, kirabolta.
Ferhád boszniai pasának Krajnába 8000 emberrel intézett
betörése azonban rossz véget ért. Erdődy Tamás horvát bán

ugyanis hadait összegyűjtvén, a visszatérő törököket Szluin mel- 1583—1584.
Szluin.
lett megtámadta és megverte, az elrablott foglyokat pedig megszabadította.
Az 1586-ik é v i h a d j á r a t o k . A török rablóhadjáratok 1586.
ez évben még nagyobb szabásúak valának:
«Kis» Hasszán szigeti pasa, Ylasics Mátyás horvát renegát
által vezetve, hadával a Muraközt dúlta; mihetyt erről Zrínyi Muraköz.
György kanizsai kapitány Csáktornyán értesült, nyomban a török
után eredt, de ez már a Murán zsákmányával átkelt.
Némi visszatorlást képezett a horvát bánnak a boszniai had
fölött Juvanecz mellett kivívott győzelme, mely alkalommal Ali Juvanecz.
bég, Ferhád pasa testvére is elesett.
Ugyancsak vereséget szenvedett Izsák fehérvári pasa Szőny Szőny,
közelében, midőn ott a Duna jobb partján készített palánkokat
elromboltatni akarta. Pálffy Miklós, Komárom új kapitánya ugyanis
épen e napon szándékozott saját hadával, továbbá a győri és pápai
kapitányok csapataival Fehérvár felé portyázni s csapatai éjjel
még átkelőfélben voltak, midőn földerítő lovasai jelenték, hogy a
szőnyi új palánkokat a török bontogatja. Az átkeltek egy része
ugyan a törökre rontott, de a két fél főcsapata közt a harcz csak
hajnal hasadtával ment végbe, a mikor is Pálffy, az időközben odaért Nádasdy Ferencz és Speciacasa Ferdinánd segítségével a fehérvári pasa fölött fényes diadalt aratott. A pasa vesztesége két agán
kívül több volt 300-nál; ezenkívül kilencz zászló és két ágyú is a
győzők kezébe került.
Még nagyobb szerencsével járt Nádasdy Ferencznek a koppányi Redseb bég ellen intézett támadása, mely alkalommal magát Koppányt meglepvén, az erődöt földúlta és a béget 600 embe- Koppány.
rével egyetemben foglyul ejtette. Midőn azonban emberei később
egy merész csínynyel a budai török őrségnek Hamzsabégnél Hamzsabég.
(Érd) legelő lovait elragadták, a gyorsan értesített Ferhád, a vállalkozó s Boszniából most budai béglerbéggé kinevezett budai pasa
utánuk eredt, zsákmányukat elvette s nekik majd 600 főnyi veszteséget okozott.
De ismét, visszatorlásképen a liamzsabégi vereségért, Zrínyi
György kanizsai kapitány nyert a törökök fölött fényes győzelmet. A Szolnokról Szigetvárra áthelyezett Sasvár pasa a pozsegai,

1586. koppáni, szigeti, pécsi és diákovári szandzsákokból 8000 főnyi sereget gyűjtvén össze, azokkal a Muravidék dulására indúlt. Midőn
azonban onnét visszatért, Zrínyi György Batthyányival, NádasdyKaczorlak. val és Trautmannsdorff németjeivel Szent-Balázs és Kaczorlak
közt 3000 főre menő gyalog és lovas haddal lesbe állott s a pasa
seregét megtámadván annak nagy részét levágta, vagy az őket
elnyelő mocsarakba szorítá. Több mint 2000 török veszett el ez
ütközetben és a mocsarakban, köztük Szinán mohácsi pasa, a foglyok száma pedig, kik közt Mohammed pécsi, Hasszán az új koppányi bég, Memis, Berhám, Hasszán, Ozmán Cselebi s még számos
aga volt, 1500-ra ment. A zászlók száma 19, az elfogott lovaké
1100 volt, pedig számos fogol}' és ló elő sem állíttatott. Maga a
vezér, Sasvár pasa gyalog menekült el, de midőn vereségét kimentendő Konstantinápolyba ment, ott kegyelmet nem nyerhetvén,
magát megmérgezte.
M a g y a r s e g é l y h a t l a k L e n g y e l o r s z á g b a n . Báthory
1583.
István lengyel királylyá történt megválasztása után kiváló figyelmet fordított a lengyel hadsereg újjászervezésére, hogy a háborúkban, melyek küszöbön állottak, az országot megvédeni, annak hatalmát, dicsőségét növelni képes legyen. De míg a lengyel hadsereg szilárd szervezetet nyert s harczokban begyakoroltatott, addig
működő seregének magvát az Erdélyben és Magyarországon szedett magyar segélyhad képezte. De még azután is, midőn a lengyel sereg diadalokban edzve volt s így támogatásra többé nem
szorúlt, Báthory seregében magyar segélyhad soha sem hiányzott.
Ha e segélyhadak működését követni akarnók, meg kellene
ismertetnünk Báthory István király hadjáratainak egész sorozatát,
mert hiszen nem volt hadjárata, csatája, ütközete, vagy várostroma, melyben magyar fegyver, magyar vitézség mellette nem
állott volna. E hadjáratok ismertetése azonban nem esik munkánk
keretébe s így megelégszünk azzal, hogy a tényt egyszerűen megemlítettük.
De nemcsak Báthory hadjárataiban, de halála után a trónjáért kifejlődött küzdelemben is ott a magyar, de — s ez jellemző
akkori viszonyainkra — mindkét jelölt oldalán. Miksa főherczeg,
az egyik jelölt részére ugyanis Prépostváry Bálint, Melith Pál és
Andrássy Péter szedtek Abauj, Zemplén és Gömör vármegyében
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000 lovast és néhány száz gyalog hajdút, míg a Svéd Zsigmondot 1588.
Báthory Boldizsár és Bornemissza János vezénylete alatt 400 erdélyi lovas támogatta. A küzdelemben Miksa elfoglalta ugyan
Lublót, de ezután ellenfelétől két izben is megveretvén, 1588 elején Lubló.
Biczinnél elfogatott és másfél évet lengyel fogságban töltött. A lengyel koronától ő is, épen úgy mint annak idején hasonnevű atyja,
elesett.
Az 1588-ik é v i t ö r ö k hadjárat. A budai béglerbégség
területén a hódoltsághoz tartozó városok és falvak helyzete ez időben majd tűrhetetlenné vált az által, hogy Ferhád budai pasa telhetetlen kincsszomjában elviselhetetlen adókat vetett ki, mit ha
meg nem fizettek, a lakosságot elhurczoltatá s rabszolgákul eladatá. A hódoltsági helységek ennek folytán részint elnéptelenedtek, részint nagy nyomorba sűlyedtek.
Az 1588-ik év nyarán a pasa Szikszó városra vetett ki 1000
aranyforint adót, a mit azonban a város, bízva a kassai és tokaji
őrségek megígért védelmében, megfizetni vonakodott. Ferhád pasa
a várost megfenyítendő, Kara Ali fehérvári szandsákbég vezérlete
alatt 12,000 főnyi, négy ágyúval ellátott sereget küldött Szikszó
ellen. Midőn Ali október 8-án Szikszó alá ért, az egri kapitány Szikszó.
Rákóczy Zsigmond az egri, kassai, tokaji, ónodi, szendrői stb. őrségekből Serényi Mihály, Szécsy Tamás, Homonnay István és a
német Rothal János és Eaibicz Albert kapitányok alatt 2600
főnyi hadat gyűjtvén össze, Szikszó fölmentésére sietett. Már esteledett, midőn a magyarok két oszlopban Szikszóhoz közeledtek,
melynek fegyverképes lakosai a templomban védekeztek a törökök ellen, s a jövetelük hírére harczra fejlődött törököket nyomban megtámadták. A harcz az égő város lángjai által megvilágított mezőn rémesen folyt s az ágyúktól is megijedt csekély számú
magyarság egyik szárnya hátrálni kezdett. Már a másik szárny is
hanyatlott, midőn a hátráló Rákóczy trombitása egyedül egy a
szőllök közt levő közeli dombra lovagolván, teljes erejéből fújni
kezdett. A törökök új csapatok érkezését vélve, a már-már kivívott
győzelem daczára e szárnyon megfutottak. Mihelyt Rákóczy észrevette, hogy a török futni kezd, csapataival visszafordúlt és a törökök
még álló részét megrohanván, ezt is megfutamítá. A törökök vesztesége több volt 2000-nél, nem számítva a foglyokat, kiknek száma

1588. 400. a zsákmányolt lovaké 500 volt; elfoglaltattak a törökök összes
zászlói, ágyúi, szekerei és málhája. Rákóczy vesztesége mintegy
600 fő volt.
Kevéssel ezután Gregoróczy Vincze győri és Huszár Péter
pápai parancsnokok az őrségekből 2000 főnyi hadat állítván össze,
a Vértesekben portyáztak, miután pedig a budai törökök sehol
sem mutatkoztak, a gyönge Gesztes várat éjjeli rajtaütéssel megGesztes,
vették.
Az 1591-ik é v i h a d j á r a t . A szikszói kudarcz után a
1591.
törökök portyázó kedve erősen meglohadt; midőn azonban Szinán
pasa 1591-ben másodizben nagyvezír lőn, ennek utasítására Dervis Hasszán boszniai pasa a hosszú békességet ismét megtörte.
Hasszán ugyanis egy 5000 főnyi, öt ágyúval fölszerelt haddal beKosztajnicza. tört a Kőrös és Ivanics közti földre, fölégeté Kosztajniczát, de
várát be nem velieté; lerombolá Tahy várkastélyát Boziákot s az
Boziák,
egész környéket földúlta. A visszavonulásnál a körösi és ivánovicsi
őrségek a török hátvédet Gradacsnál megtámadták s azt 150 főnyi
Gradacs.
veszteséggel szétvervén, 400 keresztény foglyot megszabadítottak.
Hasszán pasa a zágrábi káptalan birtokát képező Sziszek
Sziszek.
(Első ostrom.)
várát támadta meg, melyet Mikáczi Miklós csázmai prépost és
Fábriczi István védelmeztek; a pasa ostromra készülve nem lévén
csak három napig maradt Sziszek alatt s midőn az meg nem adatott, Boszniába visszatért. Az utána siető Erdődy horvát bán az
üldözéstől már lekésett, de elfoglalta Monoszlót s azt leromboltatta.
Monoszló.
Nagyobb kárt okozott a szigeti «Kis» Hasszán bég, a ki a
Kishanyagul
őrzött Kis-Komáromot éjjel meglepte, elfoglalta s
Komárom.
lakosságát fölkonczolta.
A z 1592-ik é v i h a d j á r a t . A hadjáratot a harmadízben
1592.
is hatalomra jutott Szinán pasa nagyvezír utasítására ismét DerHrasztovicza. vis Hasszán boszniai pasa kezdte el, s míg a követek Buda és KonGora.
stantinápoly közt jártak, elfoglalta Hrasztovicza, Gora és Bihács
Bihács.
várakat; ez utóbbi erős vár volt, mely hosszas ostromot kitartott
volna, de a német Lamberg Kristóf már nyolcz napi ágyúzás után
gyáván alkudozni kezdett s a várat föladta; Hasszán ezután fölépíté Petrinját, mely az alkalmazott erődítésekkel erős várrá alakúit át.
Erdődy Tamás horvát bán már a törökök betörésekor hadak

gyűjtéséhez látott, de a német végek parancsnoka, Graswein István a hadgyűjtést oly lassan eszközölte, hogy Erdődy a törökkel
való megütközés alkalmával, mi julius 19-én Petrinja mellett
ment végbe, tőle számbavehető segélyt nem kapván, megveretett.
Több mint 600 magyar és horvát harczos esett el a harcztéren s
nem kevés a Szávában és a mocsarakban.
Hasszán pasa a petrinjai ütközet után másodizben Sziszek
alá szállott, melyet ezúttal Jurák Balázs és Fintics Mátyás zágrábi
kanonokok épen oly sikeresen védelmeztek, mint a mult évben
Mikáczy s Hasszán pasa, a várral nem boldogulván, visszatért
Petrinjába. Hadai azonban egész nyáron át dúlták a Kulpa és a
Száva vidékét. A segítségül hívott császár most Burgau Károly
őrgrófot hadgyűjtésre utasította ; a magyar hadak Nádasdy Ferencz
és Tamás, Pálffy Miklós, Dersffy Ferencz, Török István vezérlete
alatt azonban hónapokig hiába vártak az őrgróf német hadaira,
a mikor pedig végre november 22-én megérkeztek, a hadműveletekre kedvező idő elmúlt s az egész sereg a nélkül, hogy a törökkel megütközött volna, ismét szétoszlott.

1592.
Petrinja.

Sziszek.
(2-ik ostrom,)

A tizenöt éves török háború.
A törökök e folytonos foglalásai, rablásai és dúlásai egy-két 1593.
évtized alatt nyomorba döntötték az egész országot; de a császár
és a rendek egymással folytonosan vitatkozván, a bajok gyökeres
orvoslásában egymást kölcsönösen megakadályozák s bizony csoda,
hogy a török a Eudolf császár, mint magyar király birtokában
levő országrészt rég meg nem hódította. Német vezérei és seregei
ebben a törököt nem is akadályozták meg volna soha és ha a török
mégis ovatosabb volt, ez kizárólag ama visszatorlások következménye vala, melylyel a magyar kapitányok oly gyakran s mint
láttuk igen szép eredménynyel éltek.
Sokkal nyugodalmasabb volt Erdély helyzete, mely Báthory
István, azután pedig Báthory Kristóf bölcs kormánya alatt békességben, jólétben élt. Midőn azonban Báthory Kristóf halála után
ennek fia Báthory Zsigmond került a fejedelmi székbe, a jó egyet-

1593. értés a fejedelem és a rendek közt megbomlott s a bekövetkezett

küzdelmekben nemsokára Erdélynek is része lön.
Az 1593-ik évvel meginduló mozgalmas idő, melyet közönségesen a 15 éves török háborúnak szoktunk nevezni, Sziszek
ostromával veszi kezdetét, a mikor is Hasszán pasa súlyos vereséget szenvedvén, a harczvágyó Szinán pasa nagyvezír ennek
megboszulására nagy hadsereget vezet Magyarországra. Ezzel a
Szulejmán halála után kötött, de a törökök által soha be nem tartott béke forma szerint is fölbomlik; a török birodalom még egy
nagy kísérletet tesz hatalma kimutatására, de a hosszú küzdelem,
melyet folytat, hatalmát nem igazolja; néha győz, de még többször
vereséget szenved ; egy-két új helyet elfoglal, de a régiekből többeket elveszít; általánosságban pedig a török hódítás e háborúban
véget ér.
A z 15í).3-ik é v i h a d j á r a t , a sziszeki é s p á k o z d i
csata. A hadjáratot ez évben is, immár harmadszor, Dervis
Hasszán boszniai pasa nyitja meg; de míg a két megelőző
évben a pasa Sziszeket mindig utoljára hagyta, ezúttal, bizva
a nagy erőben, metyet összegyűjtött, legelsőben is Sziszek alá
Sziszek.
{3-ik ostrom.) szállott.
Boszniából és a budai béglerbégség esztergomi, füleki, pécsi,
szigeti, pozsegai stb. szandsákjaiból 25—30,000 főnyi sereg gyülekezett nagy titokban Hasszán pasa banjalukai táborában, a
Száván pedig tutajok és hajók állottak készen az ágyúk, ostromszerek, élelem stb. szállítására; midőn tehát a pasa junius 15-én
Sziszek alá érkezett, ezúttal az ostromra is teljesen föl volt készülve. A császári kormány, melynek a magyar hadügyre vonatkozó intézkedéseit Ernő főlierczeg tette meg, már a múlt évben,
midőn az erős Bihács elesett, Petiinja fölépült és Sziszek oly veszedelemben forgott, tisztában volt az iránt, hogy a békének vége,
de intézkedéseivel akkor megkésett. Ezt helyrehozandó, 1593-ban
már a tavasz elején leküldte Ernő főlierczeg a tapasztalt Eggenberg Rupert kipróbált császári vezért, hogy Erdődy Tamás horvát bánnal, Auersperg András zágrábi és Graswein István kapronczai kapitányokkal egyetértőleg a török ellen sereget gyűjtsön
s azok fölött, a Tirolba küldött Burgau Károly őrgróf helyett a
parancsnokságot átvegye. A g}rűjtés és szervezés azonban lassan

lialadt s midőn Hasszán pasa Sziszek alá ért, még alig 4—5000 fő 1593.
volt együtt.
Asziszeki helyőrség 100 német zsoldoson kívül néhány száz
ujonczból és polgárból állott csak, de a védelem Jurák Balázs és
Fintics Mátyás zágrábi kanonoknál, kik a várat Hasszán ellen
már tavaly is megvédelmezték, jó kezekben volt.
A törökök mindjárt a megérkezést követő napon hozzáfogtak
a vár lövetéséhez, még pedig a Száva és Kulpa közt, hol a várat a
szárazföldtől (a Száva-Kulpa köztől) csak egy keskeny csatorna
választotta el; itt, egy elhagyott templomnál volt az első lövegsáncz; a másodika Kulpa jobb partján emeltetett, mely a nagy
köröndöt lőtte. Az ostromlottak helyzete, kivált miután a derék
Fintics is elesett, rövid idő múlva fölötte aggályossá vált s nem
szűntek meg Erdődyt és Eggenberget segélynyújtásra sürgetni.
Junius 22-én végre, midőn a vár léte már csak órák kérdése
volt, megjelent a Száva jobb partján az e folyó és az Odra közt
előnyomuló fölmentő sereg, mely a már megemlített vezérek csapatain kívül Draskovics János, Túróczy Benedek, Tahy István és
Erdődy Péter magyar huszárjaival és Bödern Menyhért sziléziai
lovasaival mintegy 8000 főből állott. Zrínyi György kanizsai kapitányt Eggenberg szintén várta, de a derék törökverő ismeretlen
okokból elmaradt.
Hasszán pasát a fölmentő sereg közeledése annyira meglepte, hogy még asztalnál ült, midőn az előcsapatok Sziszek alatt Sziszek.
már egymással harczban állottak. Miután a közeledőkben csak (Csata,)
Erdődy horvát bán kis csapatát vélte, mintegy 2000 legjobb lovasával a Kulpa hídján az Odra és Száva közti síkra átkelve, Hasszán
azonnal harczra fejlődött. A már túl volt csapatok közül a gyalogság az Odrára támaszkodva a bal szárnyat képezte, Meszni bég a
középet, míg a Hasszán által hozott lovasság a jobb szárnyra vonúlt föl.
A magyar huszárok első támadása visszaveretett és az Odra
felé nyomatott; de Auersperg nehéz lovasai a harczot helyreállíták, majd Bödern lövészei a törököt az egyik oldalról, Erdődy
ismét előtörő huszárjai a másikról oldalba fogván, Hasszán pasa
hada megfutott és lianyatt-liomlok a Kulpa hídjának rohant. A zsúfolt híd azonban csak keveset bocsátott át, a legtöbb a folyóba ro-

1593 hant és ott veszett; ezek közt volt maga Hasszán pasa is, továbbá
Mohammed herczegovinai és Musztafa klisszai bég, a szultán húgának fiai. Mihelyt a Kulpa jobb partján maradt főcsapat a pasa
veszedelmét s nemsokára annak halálát megtudta, a legnagyobb
zűrzavarban szintén megfutott, üldözve a magyar huszároktól, kik
a törökök ezreit konczolták föl.
A veszteség, melyet a török sereg szenvedett, óriási volt ;
8000 maradt halva a Kulpa két partján, 4000 volt a vízbe fúltak
száma, 2000 ló, 7 ágyú — köztük az 1537-ben Katziánertól elvett
nagy ágyú, számos zászló, 30 hajó és a török sereg egész málhája
és eleségkészlete zsákmányul esett.
Erdődy Tamás a győzelem után nyomban Petrinja elfoglalására akart indulni, de Eggenberg azon bárgyú indokolással,
hogy a béke még tart, tehát várakat ostromolni nem lehet, a török
által a béke daczára elfoglalt várat visszavenni állhatatosan vonakodott. Eggenberg tehát hadait elbocsátá, Erdődy pedig helyreáll íttatá Sziszeket.
A sziszeki vereség hatása Konstantinápolyban roppant nagy
volt. Szinán pasa nagyvezír és a fiaikat vesztett szultánnők nem
szűntek meg Muradot ostromolni, hogy a vereséget megboszúlja,
mit a szultán végre is helyben hagyván, Szinán pasa nagyvezír
150,000 főnyi hadsereggel megindúlt Magyarország ellen.
Még Nándorfehérvárott meghallván, hogy a császár hadai —
a császár egyenes parancsára, most, midőn a kedvező alkalom elPetrinja. múlt — Petrinját ostromolják, fiát, Mohammed (Istvánffy s mások tévesen Hasszánnak nevezik) görög béglerbéget és a Szigetről
Boszniába helyezett «Kis» Hasszánt utasítá, hogy Petrinját fölmentsék. A császári had azonban nem várta be a törököt, hanem
mint ha első fényes győzelmét szégyenlené, a bölcs és ovatos német hadvezérek Petrinját a török kezében, Sziszeket annak torkában hagyva, «nehogy a sereg koczkára tétessék», visszavon últak
és szétoszoltak. Erre Erdődy és Zrínyi is kénytelenek voltak hadaikat visszavezetni, a görög béglerbég pedig a háromszor liősileg
megvédelmezett Sziszeket öt napi ágyúzás után, egy ember elSziszek.
vesztése nélkül elfoglalta, az alkudozó kanonokok közül Granyát
hitszegően megölvén, Fábriczit pedig fogságra vetvén.
Szinán pasa, fiával, a görög béglerbéggel egyesülvén, Székes-

fehérvárra, onnét pedig Veszprém alá menetelt s azt október 3-án 1593.
Veszprém.
körülfogván, 30 ágyúból lövetni kezdé. Speciacasa Ferdinánd a
várat három napig 1200 főnyi őrségével jól védelmezte, s néhány
idő előtti rohamot vissza is vert, de ekkor úgy rajta, mint a német
őrségen oly csüggedés vett erőt, hogy a várból október 6-án egy a
falban vájt nyíláson át a közeli erdőbe gyáván megszöktek. De a
törökök a szökést észrevették, sokat fölkonczoltak és fogságba ejtettek; ez utóbbiak közt voltak a várparancsnok és Hoffkirchen György
is, úgy hogy az őrségből csak mintegy 300 ember menekült meg.
Szinán pasa csak két napig időzött Veszprémben és azután
Várpalota alá szállott, melyet parancsnoka Ormándy Péter már Várpalota.
másodnap föladott; de az őrség a gyors megadás és az egyezmény
daczára fölkonczoltatott. Ormándy Győrbe menekült, hol a vár
föladásáért börtönbe vettetett.
A török fővezér egyébiránt ez évre megelégedett e csekély
eredménynyel is és előbb Budára, majd téli szállásokra Nándorfehérvárra vonúlt.
A császári hadak csak most kezdtek komolyan gyülekezni s
Pálffy Miklós és Zrínyi György buzgósága folytán közel 40,000
főnyi sereg jött Komáromnál össze, a mely sereg fölötti parancsnokságot a császár, nehogy az magyar kézbe kerüljön, Hardeck Ferdinánd gróf győri kapitányra bízta. Midőn Hardeck a török sereg
visszavonulását megtudta, megindúlt a sereggel Székesfehérvár Székesfehérvár.
felé s a régi koronázó várost október 30-án ostrom alá fogta. A várost Izsák fehérvári bég vitézül védelmezte, ennek daczára Huszár
Péter 4000 emberrel a Sziget-külvárost elfoglalta s ha Hardeck
által támogattatik, talán a várba is behatol; így azonban az erőlködés kárba veszett s a várkapu ellen intézett rohamot a törökök
visszaverték.
E közben Hasszán budai pasa Fehérvár ostromáról hirt vevén, 20,000 főnyi sereggel annak fölmentésére sietett. Hardeck
Fehérvár további ostromát föladva, épen visszavonulóban volt,
midőn november 3-án a török sereg a láthatáron megjelent; a
visszavonulás harcz nélkül most már lehetetlen levén, a császári
sereg Pálffy Miklós tanácsára Pákozd közelében harczra fejlődött. Pákozd.
Már ekkor a budai pasa is harczra készen állott, a csatavonal előtt
44 ágyúval; a jobbszárnyon állott a Szinán pasa által Budán visszaHorváth: Magyar Hadi Krónika. II.
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hagyott 2000 janicsár és a budai pasa 1000 janicsárja, a középen
maga Hasszán pasa a 12,000 főnyi lovasság élén, a bal szárnyon az
utászok és a várőrségi csapatok.
A harczot Pálffy Miklós kezdé meg, a janicsárokra rohanván, kiket két órai küzdelem után megsemmisített, míg a másik
szárnyon Hardeck németjei, továbbá a győri és pápai vitézek Huszár Péter alatt diadalmaskodtak; ekkor rohantak Zrínyi György
és Nádasdy Ferencz a magyar lovasság zömével a török középhadra, mely ekkor Pálffy által már oldalban is megtámadtatván,
rövid kézi tusa után megfordult.
Több mint 6000 török hullája fedte a pákozdi síkot és a
budai utat; az összes ágyúk, 22 zászló stb. estek zsákmányul a
küzdelemben, mely a császári és magyar seregnek 1500 főnyi
veszteségébe került.
Pálffy Fehérvár újbóli megtámadását a legmelegebben ajánlotta Hardecknek, de a német vezér nyert hírét újból koczkáztatni
nem akarván, november 4-én Győrbe visszavonúlt. Erre Pálffy sem
tehetett mást, mint hogy Komáromba visszatérjen.
De nem soká maradt Pálffy Komáromban, mert hallván,
hogy a Szinán jöttének hírére fegyver alá hívott fölvidéki nemesség Rákóczy Zsigmond, ecsedi Báthory István, Forgách Simon,
Homonnay István főurak és Teaffcnbach Kristóf kassai kapitány
vezetése alatt Füleket ostrom alá fogták, hadaival e sereghez csatlakozott. Már előbb megvette a felvidéki sereg a füleki törökök által
Szabadka. a Rima partján épített Szabadkát (Zabar), most pedig néhány nap
(Zabar.)
óta Füleket vívta. Pálffy november 24-én 7000 főnyi gyakorlott
Fülek.
hadával megérkezvén, ez az ostromlókban oly lelkesedést keltett,
hogy az alsó várat mindjárt másnap megvették, két nappal később
pedig a török 800 főnyi védőőrség a felső várat is megadta.
A vezérek épen a további hadműveletek fölött tanácskoztak,
Szécsény. midőn híre jött, hogy Szécsény közelében erős török had áll. Ennek visszaverésére Báthory István és Homonnay Drugeth István
küldettek ki; Báthory és Homonnay a török hadat, melynek rendeltetése Fülek fölmentése volt, az Ipoly partján a táborban meglepvén, teljesen szétszórták, sokat fölkonczoltak belőlük s egész
málliájukat elfoglalták.
Fülek elvesztése és a szécsényi vereség a felsővidéki törökö-

ket remiilettel töltötte el; Balassa várai közül Kékkő és Divény, 1593.
majd az erős Hajnácskő, Buják, Somoskő és Hollókő őrségeik Kékkő.
Divény.
által egymás után elhagyattak, mire azokat Teuffenbach német őr- Hajnácskő.
Buják.
séggel látta el.
Somoskő.
A magyarok ezután Hatvan visszavételét óhajtották, de Teu- Hollókő.
ffenbach németjei a nagy hideg miatt zúgolodván, Kassára visszatértek, a magyarok pedig — miután Teuffenbach az ágyúkat megtagadta — Hatvan ellen nem mehetvén, hazatértek. Pálffy is haza
vezette derék hadát, de útközben ostrom alá vévén Szécsényt, ezt Szécsény.
néhány napi ágyúzás után megadásra kényszeríté, miután pedig
még a Szondy hős halála által megszentelt Drégelyt és ennek Drégely.
palánkját, melyek török őrsége szintén megfutott, magyar őrséggel megszállotta, Komáromba 1594 január 15-én érkezett vissza.
Az 1593-ik évi hadjárat végeredményében tehát a törökre
ugyancsak kedvezőtlen volt; elfoglalta Sziszeket, Veszprémet és
Palotát, de súlyos vereséget szenvedett Sziszeknél, Pákozdnál és
Szécsénynél s elvesztette Füleket, Szécsényt, Drégelyt s még egy
csomó kisebb várat, azaz a hódoltság jó nagy területét.
Az 1594-ik é v i h a d j á r a t ; E s z t e r g o m s i k e r t e l e n
o s t r o m a ; Győr e l e s t e . A következő évben Magyarország
még több eredményt várt, miután a magyar hadi ügyek igazgatását a császár öcscsére, Mátyás főherczegre bízta, ki feladatához
1594.
nagy buzgalommal látott; a főherczeg ugyanis Pálffy Miklóst
Nógrád, Teuffenbacliot Hatvan visszavételére utasította, másrészt
pedig megegyezett Miksa főherczeggel, ki Erdődy Tamással és
Zrínyi Györgygyei Petrinje és Sziszek visszavételére készült.
Pálffy Miklós, mint Mátyás főherczeg helyettese, támogatva
a táborban személyesen jelen levő főherczeg buzgalma által,
márczius 21-én Drégely és Oroszfalu melletti táborában nem kevesebb, mint 21,000 főnyi sereg fölött rendelkezett, melynek egy
harmada lovasságból állott s tüzérséggel is jól föl volt szerelve.
Másnap e sereg a jól megerősített és Kara Mohammed bég alatt
800 főnyi őrség által védett Nógrád alatt állott, s annak külső
palánk-erődjét szétrombolni, a várat magát pedig három oldalról
lövetni kezdé. Mohammed bég már három nap múlva belátta a
védelem lehetetlenségét s a várat márczius 2.5-én szabad elvonuNógrád.
lás föltétele alatt megadta.
8*
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A sereg ezután Esztergomot szándékozott ostrom alá fogni,
de ehhez a főherczeg még a felvidéki nemességet és az útban levő
külföldi segélyt szándékozott bevárni, minélfogva a sereg egyelőre
Komáromhoz és Érsekújvárhoz vezettetett vissza.
A felső magyarországi nemesség és a várőrségek ez alatt Teuffenbach Kristóf parancsnoksága alatt Hatvant fogták ostrom alá.
Hatvan.
De a vár erősen tartotta magát, másrészről pedig Hasszán budai
pasa és a Szinán pasa nagyvezír által a budai őrség megerősítésére
4000 főnyi haddal Budán tartózkodó Mohammed görög béglerbég
elliatározák, hogy Hatvant fölmentik. Közel 10,000 főnyi seregük
május 1-én ért Túrához, hol a Teuffenbach által elébük küldött
Tura.
s Forgách Simon parancsnoksága alatt Báthory István, Rákóczy
Zsigmond, Homonna}r István és Dobó Ferencz által vezetett magyar sereg fogadta őket s hadaikat két órai heves küzdelem után
teljesen szétverte. Több mint 3000 török maradt a csatatéren
s a győzők 25 zászlón kívül 17 ágyút is zsákmányoltak. Néhány
nap
múlva Balassa Ferencz elfogott Jászberény mellett egy EszJászberény.
tergomba szánt eleség-szállítmányt s megszállta magát a jászberényi elhagyott erődöt is; de Hatvant TeuÖ'enbach be nem vehette
s midőn híre jött, hogy a nagyvezír serege közeledik, hadaival
visszatért Kassára.
Horvátországban Erdődy Tamás horvát bán még csak készülődött a hadjáratra, midőn Zrínyi György hadait Kanizsán
Berzencze. összegyűjtvén márczius 22-én Berzenczét, két nappal később
Csurgót elfoglalta, néhány napra rá pedig (Istvánőy szerint azonCsurgó.
ban
csak a következő évben) Babocsát. De ekkor Mátyás főherBabocsa.
czeg által hivatván, annak győri táborába sietett. Erdődy azután
Eggenberg Rupert és Graswein hadaival egyesülvén, 16,000 főnyi
sereggel átkelt a Száván s julius 22-én Petrinját ostrom alá fogta.
Petrinja.
Busztán bég, a vár parancsnoka, vitézül védelmezte a várat s több
kirohanást is tett, de midőn az ostromlók annak egyik tornyát
megmászták, Rusztán pedig az egyik kirohanásnál kapott sebében
meghalt, az őrség a védelemről lemondva, a várból megszökött s
Kosztajniczába menekült. Erre a közeli Sziszek török őrsége is
Sziszek.
követte a példát s az annyi vérbe került várat gyáván elhagyta.
Hrasztovicza. Hasonlókép kerültek a császári sereg kezébe Hrasztovicza és
Góra kisebb várak is.
Gora.

Mátyás főlierczeg táborába ez alatt folyton gyülekezett a ma- 1594.
gyar és idegen had, hogy a fontos Esztergom visszavételének dicsőségében osztozzék, s midőn a sereg végre május 7-én Esztergom Esztergom.
alá szállott, annak létszáma az 50,000 főt meghaladta, kik közt
20,000 magyar volt; a hadat 38 hajóból álló hajóhad kísérte,
s az ágyúkkal, lőszerrel és élelemmel is bőségesen el volt látva.
Az ostrom addig, míg az Pálffy Miklós utasításai szerint
intéztetett, jó sikerrel haladt. Pálffy a városbeli ráczokkal egyezkedve, a várost azok segítségével elfoglalta, majd bevétetett a
Szent-Tamás hegyen épült erőd is. De ezután a főherczeg inkább
a hadi tanács elnökére, a részeges Ungnád Dávidra és a pákozdi
győzelem révén — mely bár Pálffy és Zrínyi érdeme volt, de az
Hardecknek tudatott be — nagy tekintélyre emelkedett Hardeck
Ferdinánd győri kapitanyra hallgatott, mi a sikereket csakhamar
megszüntette; ezek tanácsolták a második rohamot is, melynek
végrehajtását azonban nagy óvatossággal Pálffyra és Nádasdyra
bízták; e rohamnál a költő : Balassa Bálint halálosan, a vár parancsnoka, a jeles Kara Ali bég, súlyosan megsebesült, Izsák bég
pedig, ki Fehérvárról jött ide, hogy a harczban részt vegyen,
elesett. De sem ez, sem a még következő három roham sikerre
nem vezetett, midőn egyszerre híre érkezett, hogy Szinán
pasa nagyvezír nagy sereggel útban van s legközelebb Budára
érkezik.
Erre a német tanácsosok vállalkozó kedve rögtön lelohadt
"es sürgősen tanácsolák a főherczegnek, hogy az ostrom félbeszakíttatván, a sereg a Duna bal partjára keljen át, unehogy a nagyobb
számú török haddal ütközetet koczkáztatván, a sereg vakmerően
veszélyeztessék.» Es hiába utalt Pálffy arra, hogy a sereg időközben 20,000 főnyi magyar csapattal szaporodván, Szinán pasa seregével a harczot bátran fölveheti, de sőt Teuffenbach hadainak
és a felvidéki nemességnek csatlakozásával a hadsereg harczoló
állománya a törökét jóval fölülmúlja, hiába volt Nádasdy, Zrínyi
és a többi magyarok ellenkezése, Ungnád, Hardeck és a többi német hősök nem nyugodtak addig, míg köztük és a török közt a
Dunát nem látták. Az ostrom tehát félbeszakíttatott és a hadsereg
julius 9-én a Duna biztosabb bal partjára kelvén át, Komárom felé
visszavonult, majd midőn biztos híre vétetett annak, hogy Szinán

1591. pasa Tatát és Győrt szándékozik megtámadni, Győr mellé vonúlt
és ott, a Piába és Duna közt, szállott táborba.
Szinán pasa seregét a hír igaz hogy 200,000-re tette, de
hisz e túlzás minden török nagy hadjáratnál ismétlődött; Pálffy
jól volt értesülve, midőn a török sereg egész erejét 100,000 főre,
liarczoló állományát legfölebb GO—70,000-re tette. E sereggel a
nagyvezír egyenesen Győrnek tartván, először is Tata alatt állaTata.
podott meg, melyet Paksy Gergely 300 főnyi, felében magyar,
felében német őrséggel védelmezett; de csak néhány napig, mert
mihelyt a török ágyúk a falakba egy pár lyukat fúrtak, az erélytelen várnagy az erősséget julius 13-án átadta és Komáromba
vonúlt.
Szinán pasa innét tovább ment Győr felé, kikülönítvén fiát:
Mohammed görög béglerbéget, vagy a győri okmány szerint MoSz-.-Márton, hammed ruméliai béglerbéget Szent-Márton ellen, melyet Bároni
apát és Zádory János, az őrség parancsnoka, egy lövést sem várva
be, átadtak.
A nagyvezír ser ege julius 15-én érkezett Győr alá s a városGyőr,
tól egy fél mértföldnyire, a Kis-Ivúti és a Panzsa patakok közt
olykép szállt táborba, hogy jobb szárnya a Dunára, bal szárnya a
Bábára támaszkodott.
Mátyás főlierczeg seregével Győr alá érkezvén, miután a
nagyvezírt megtámadni szándékában nem volt, nem a Bába mögött, hanem a Szigetközben szállott táborba, a törökkel minden
összeütközést gondosan kerülvén. Győr parancsnokává a főlierczeg
az eddigi győri kapitányt, Hardeck Ferdinánd grófot nevezte ki,
mintegy 6000 főnyi őrséget rendelvén melléje; a vár ágyúkkal,
-lőszerrel és élelemmel bőségesen volt ellátva. Hardeck még útközben erősen fogadkozott, hogy örül, miszerint a nagyvezír Győrt
és nem más helyet száll meg, s ő azt utolsó lehelletéig meg fogja
védelmezni, s biztos benne, hogy a török Győr alól gyalázatos vereséggel fog távozni.
A törökök ütegsánczaikat elkészítvén, a várat lövetni kezdék
s hogy munkálataikban a császáriak által ne háborgattassanak,
majd napról-napra támadásokat intéztek a császáriak ellen; e
harczokban ugyan Pálffy, Nádasdy és Braun komáromi kapitány
vitézsége és ügyessége folytán a legtöbbször a törökök és tatárok

verettek meg, de a nagyvezír elérte a támadásokkal azt, hogy a 1594.
főherczeg szüntelen védekezni levén kénytelen, támadásra még
csak nem is gondolt.
Augusztus 12-én a török ostrommunkálatok már a vár árkáig értek, s ezentúl a várat még jobb eredménynyel lőtték, ebben
Hardeck néhány sikertelen kirohanása által csak kis mértékben
akadályoztatván. Mindig legtöbbet tettek a magyar vezérek; így
Pálffy, ki már julius 28-án a török tábor ellen intézett merész
támadása által a török fő réme lön, elfoglalta a hajóhidat, melyet
Szinán pasa Győr alá hozatni akart, Nádasdy szétvert egy 8000
főnyi török hadat, mely M.-Ovár felé dúlt stb.
Szinán pasa végre is, hogy a császáriakat Győr alól elűzze s Győr.
(Csata.)
az ostromra szabad kezet nyerjen, döntő támadásra határozá el
magát. Augusztus 29-én, e sokszorosan ominozus napon, a Dunát
Bácsa és Vének közt 25 ágyú födözete alatt áthidalván, a reá köAretkező éjen a sereg legnagyobb részével a Dunán átkelt, a császári sereg arczvonalát védő sánczot elfoglalta s csak Zrínyi
György önfeláldozó s fáradhatatlan küzdelme, melyet saját és
Pálffy hadaival (Pálffy maga sebesülten feküdt) folytatott, akadályozta meg a katasztrófát, mely a császári sereget fenyegette. Ez
most nagy zavarban volt s a német vezérek, kik már becses életöket is veszélyben tudták, könnyen rávették a főherczeget, hogy a
seregnek M.-Ovár felé való visszavonulását elrendelje. A visszavonulás végrehajtatott, de inkább futáshoz hasonlított, mert a
>ereg összes szekerei, szám szerint 5000, egész málhája, hajóhada
a török kezébe került s a visszanulás maga több mint 2000 főnyi
veszteséget okozott. Valóban, azért, hogy onnét gyalázatos futással
meneküljön, a császári seregnek kár volt Győr alá menni, és ott
hat hétig czéltalanul ácsorogni.
Szinán pasa most a kivívott győzelem által a császári seregtől megszabadulván, Győrt minden oldalról körülzárta és az
ostrommunkálatokat a legnagyobb erélylyel folytatta.
Szeptember 13-án és a következő napokban a vár nagy erővel lövettetett és a rohamok majd naponta ismétlődtek; a falak
itt-ott omladoztak, az aláaknázott bástya romladozott, a mi pedig
mindennél rosszabb, Hardek gróf és őrségének bátorsága és elszántsága egyre fogyott. Pedig a vár őrsége, Izdenczy János 140

1594. huszárját kivéve, majd csupa németekből állott, mert Hardeck,
hogy Győr megvédésének dicsősége egyedül a németeké legyen,
a várból az összes magyar csapatokat eltávolította, kicserélvén
őket a táborban németekért s némi olaszokért.
Szeptember 27-én a dicsőséges halálra s Győrnek utolsó lehelletéig való megvédelmezésére kész Hardeck gróf megkezdte
Szinán pasával az alkudozást s szeptember 29-én, miután a várat
59 ágyúval, 300 mázsa lőporral, 2000 akó borral s tömérdek eleséggel a töröknek átadta, még 5000 főre menő német vitézeivel
elvonúlt M.-Ovárra. A várból díszruhában kivonuló Hardeck most
fekete gyászba öltözve kért kihallgatást a főherczegnél, de az nem
fogadta, s börtönre vettetvén, egy év múlva, 1595 junius 16-án,
Bécsben lefejeztetett. Neki nemcsak Győr átadásáért, hanem a
Győrt fölmenteni képtelen császári sereg gyámoltalanságáért is
bűnhődni kellett; igaz, hogy ebben is volt része.
Szinán pasa Győr várába Ali (sorrentoi renegát) pasa paKomárom. rancsnoksága alatt 7000 főnyi őrséget helyezvén, Komárom elfoglalására indúlt, Mohammed béglerbéget pedig Pápa ellen küldé.
De Komáromot Braun Erasmus és Sztársics Farkas oly erélylyel
és körültekintéssel védelmezték, hogy az ostrom semmit sem haladt. Miután még annak is híre jött, hogy Mátyás főherczeg seregéhez újabb cseh és morva hadak és az egész felvidéki nemesség
csatlakozván, a főherczeg Komáromhoz közeledik, a nagyvezír az
évszak előrehaladottsága mellett hosszadalmas hadmüveletekbe
bocsátkozni czélszerünek nem vélvén, az ostrommal fölhagyott és
Győrbe visszatért. Itt vette fia jelentését, hogy Pápa, melynek paPápa,
rancsnoka: Huszár Péter Győrnél megsebesült, hadnagyai pedig ott
elestek, az őrség által elhagyatván, a törökök által elfoglaltatott.
A nagyvezír ezután Budán át Nándorfehérvárra téli szállásokra
vonult.
A főherczeg Pálffynak Komáromba előretolt dandárától értesült Szinán pasa elvonulásáról s bár a magyarok ösztönzék, hogy
a nagyvezír megfogyott és elcsigázott hadát támadja meg, a főherczeg a német vezérek tanácsára mit sem akarván koczkáztatni,
hadait elbocsátá. A német és cseh zsoldosok téli szállásokra a
Csallóközben helyeztetvén el, ennek lakosságát e fegyelmetlen
rablócsordák annyira sanyargatták és fosztogatták, hogy még Szí-

nán pasa tatárjain is túl tettek. Persze ez könnyebb volt és kelle- 1594.
mesebb, mint a törököt megverni.
Az 1595-ik é v i h a d j á r a t M a g y a r o r s z á g o n ; Esz- 1595.
t e r g o m v i s s z a v é t e l e . Győr eleste és Komárom ostroma még
az államügyekkel mit sem törődő császárt is elrémíté, mert hiszen
a török az által veszedelmesen közelebb jött Bécshez. Meggyőződvén arról, hogy a hadjárat balsikerének oka a vezérlet gyarlóságában rejlik, vezért keresett. Itt lett volna ugyan a derék Pálffy
Miklós, ki tudása, erélye, a török elleni liarczban való gyakorlottsága folytán, mely neki már megszámlálhatatlan győzelmeket s
nagy dicsőséget szerzett, a fővezérletre bárkinél inkább hivatott
volt; de az udvari hadi tanács irtózott a gondolattól, hogy a császári sereg fővezérletét magyar emberre bízza s mivel belföldön
más nem találkozott, külföldön keresett vezért.
A választás ezúttal szerencsés volt, mert az új fővezér, Mansfeld Károly valóban minden tekintetben kitűnő katona volt, képes a föladatra, melyre meghivatott.
A töröknek különben, mint alább látni fogjuk, Báthory Zsigmond erdélyi fejedelemben, a moldvai és havasalföldi vajdákban
és a Dnjester melletti kozákokban is új ellenségei támadván, a
császár a békeajánlatot, melyet a Murád halála után 1595 elején
trónra lépett 111. Mohammed szultán tett, visszautasítá, s a hadjáratot Esztergom ostromával megkezdeni határozta.
A Mansfeld Károly herczeg parancsnoksága alá helyezett
, császári sereg, melynél mint névleges fővezér Mátyás főherczeg is
jelen volt, Komáromnál gyülekezett. A sereg létszáma kezdetben
csak 40,000 fő volt, közte Pálffy Miklós és Nádasdy Ferencz vezérlete alatt 18,000 magyar; de az ostrom folyamán megérkezett
segélyhadakkal, ezek közt 14,000 pápai és firenzei olasz zsoldos, a
sereg létszáma 60,000 főre emelkedett.
A sereg Mátyás főherczeg eltávoztával Mansfeld vezérlete
alatt Komáromból junius 29-én indúlt meg, julius 1-én érkezett
Esztergom alá s a várostól délre terülő síkságon ütött tábort, el- Esztergom.
foglalván már másnap a törökök által elhag}rott déli külvárost, az
úgynevezett Ráczvárost. A következő napokban a császári sereg
Esztergomot kelet és észak felöl is körülzárta s a Szent-György
és Szent-Tamás hegyen, valamint a Báczvárostól keletre fekvő

1595. szőlőkben is ütegsánczokat telepített, a Duna bal partján pedi^
Kövesdtől keletre egy a Duna fölött uralkodó sanezot emelt, mely
szintén négy löveggel szereltetett föl; egyidejűleg Helembával
szemben a jobb parton szintén egy sáncz készült nvolcz löveggel.
Ez utóbbi sáncz volt az első harcz színhelye, miután a Budáról
jövő török hajóhad, útját kierőszakolandó, a sánczot julius 9-én
800 janicsárral megtámadta, de miután azokból majd 600 elesett,
a hajóhad kénytelen volt Budára visszatérni.
A Kara Ali bég parancsnoksága alatt álló török védőőrség,
melynek létszáma különben alig volt több 2500 főnél, a várból a
vizivároson át több kirohanást tett, de siker nélkül; ellenben a császáriaknak a viziváros elleni rohamait, így julius 11-én, 15-én és
16-án, mindig visszaverte; visszaverte továbbá julius 18-án a
Víziváros ellen a Duna felől intézett támadást is.
Julius 24-én Pálffy elfoglalta magyar csapataival Párkányt
a Duna bal partján s azt fölgyújtatta; a benne volt törökök egy
Párkány, része átmenekült Esztergomba, de legnagyobb része vagy elesett,
fogságba került, vagy a Dunába veszett.
A lövegeknek a vár ellen való működése elég eredményes
volt, mert a falakon és a körbástyán több helyen nagy rés tátongott, de a roham időpontja még el nem érkezett.
A budai Szófi Szinán pasa, és Lala Mohammed anatóliai
béglerbég, a ki mint szerdár-helyettes Budán tartózkodott, ez idő
alatt azon fáradoztak, hogy Esztergom fölmentésére sereget gyűjtsenek, mert a fősereg Ferhád pasa nagyvezír alatt a havasalföldi
hadjáratra indulván, a pasák csak saját erejükre voltak utalva.
Ferhád helyét azonban időközben ismét Szinán pasa foglalván el,
ez fiát, Mohammed pasát küldte mint szerdárt Budára s a körülbelül 16—20,000 főnyi fölmentő sereget, mely Lala Mohammed
anatóliai, Szófi Szinán budai, Mikhelidshi Ahmed temesvári, Terjáki Hasszán szigeti, Mahmud aleppoi és Oszmán győri béglerbégek dacdáraiból állott, ez vezette Esztergom alá.
Augusztus elsején érkezett a török sereg, mely Budáról három oszlopban nyomult elő, Esztergomhoz; miután elől a még jól
védett Esztergom, balra és hátul a Duna, jobbra az ellenséges sereg állott, a császári sereg helyzete hadászatilag kedvezőtlen volt,
s ha Mansfeld a német tanácsosokat megkérdezi, ezek bizonyára

a legsürgősebb visszavonulást tanácsolják. De Mansfeldnek ezek 1595.
bölcseségére szüksége nem volt, s több kisebb összecsapás után
épen a töröknek ereje kétharmadrészével való megtámadására készült, midőn augusztus 4-én délután a török által megtámadtatott.
A török sereg Esztergomtól délre, a Szent-Lélek patak völ- Esztergom.
(Csata,)
gyében és a doroglii úton fejlődött, a jobb szárnyon Mohammed
pasa szerdár a budai és temesvári csapatokkal, a bal szárnyon
Lala Mohammed az anatóliai és győri csapatokkal összesen mintegy 10,000 fő; második harczvonalban a balszárny mögött a szigeti csapatok állottak, egy oszlop pedig a Vaskapu hegyet megkerülve, észak felől a várnak tartott.
A harcz az ágyúk tüzelésével kezdődött, mely után Mansfeld
a törökök jobb szárnyát nagy erővel megtámadván, ezt nyomban
visszavetette; ezzel a rend a törökök soraiban fölbomlott s rövid
idő múlva a török fősereg, s mivel ez idő alatt az északnak fordúlt
oszlopot Pálffy és Nádasdy visszaverték, csakhamar rá az egész
török sereg futásnak eredt Buda felé. A törökök e csatában több
mint 4000 főt vesztettek; 86 ágyú, 27 zászló, számos teve és ló,
az összes sátrak és a málha legnagyobb része a császáriak zsákmánya lőn, kiknek vesztesége mintegy 1400 főre rúgott.
Mohammed pasa szerdár veresége után a vár újból fölkéretett, de az őrség, mely a csata után oda került Lala Mohammed
pasával és ennek 1400 lovasával szaporodott, a várat tovább védelmezte. A fölhívást a fővezér megbízásáról augusztus 9-én
Pálffy ismételte, de bár az őrség élelmi szerekben és vízben máiszükséget szenvedett, Kara Ali bég a föladásról hallani sem akart.
A következő napon a vérhasban megbetegedett Mansfeld Komáromba utazott s többé a táborba nem is tért vissza, mert a jeles
katonát a csúf betegség 14 nap múlva megölte.
Augusztus 13-án Pálffy Miklós és Burgau őrgróf véres rohammal bevették a Vízivárost, melyet azonban a törökök lángba
borítottak. Négy nap múlva a vár parancsnokának, Kara Ali bégnek egy ágyúgolyó karját elszakította, mi a 82 éves aggastyánnak,
ki különben nemes gondolkozású derék katona volt, halálát
okozta. A következő napon, augusztus 18-án, érkezett a táborba
Mátyás főherczeg, ki a fővezérletet most személyesen vette át. Az

1595. általános roliam azonban csak augusztus 25-én hajtatott végre; a
császáriak a rohamnál két tornyot is elfoglaltak, de azokat ismét
elvesztették.
A következő napon, miután híre járt, hogy Szófi Szinán
budai pasa új fölmentő haddal közeledik, Pálffy Miklós 4000 lovasVörösvár. sal Cséven és Pilis-Szántón át Buda felé menetelt, a Vörösvár
mellett táborozó pasát meglepően megtámadta és szétverte.
Ezzel a különben is szorongatott vár végszükségre jutván,
augusztus 31-én a vár átadása iránt a tárgyalások megkezdettek
és szeptember 3-án Esztergom a császáriaknak átadatott. A várba
a főherczeg Terzka ezredes alatt 10 zászlóalj Burgau ezredbeli
zsoldost rendelt őrségül.
Mátyás főherczeg Esztergom megvétele után a császári sereggel
Visegrád alá ment, melyet Piri aga 300 törökkel védelmeVisegrád.
zett, de midőn Pálffy az uralkodó magas hegyre ágyúkat vonatott
föl és a falakat töretni kezdé, az őrség meghódolt s a várat átadta.
Ennek hirére a törökök Váczot is elhagyták s fölgyújtották, mire
Vácz.
Pálffy csónakokon gyorsan oda evezvén, a tüzet eloltotta s a városba Orosy András parancsnoksága alatt őrséget helyezett. Ez
azonban magát ott nem soká tarthatta s így Vácz a török kezébe
visszakerült.
A magyar vezérek mit sem óhajtottak most inkább, minthogy a sereg Buda ellen meneteljen, melynek visszavételére még
soha ily jó alkalom nem volt, s ha Mansfeld életben marad, Buda
talán még ez évben vissza is vétetik. De Mátyás főherczeg vezérletével visszatért a német tanácsosok befolyása, kiknek az erő sohasem
volt elég, és a kik minden vállalatban a hadsereg koczkáztatását
látták. Pedig Mohammed szerdár gyámoltalanul remegett, Vörösvárt, Zsámbékot és több más kisebb erődöt kiüríttetett és fölgyújtatott, a török lakosság vagyonosabb része nejeit, gyermekeit és kincseit Nándorfehérvárra és Szendrőre küldé. Mátyás
főherczeg ezután Bécsbe távozván, a parancsnokságot Miksa
főherczeg és Básta György vették, kik még tanácstalanabbak valának, s miután kétszer is megindultak Vácz felé, végre is a sereget
föloszlatták.
Esztergom környéke pedig áldozata lett a vallon, német,
cseh zsoldosok féktelen garázdálkodásának, kik oly módon bántak
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a szegény amúgy is kifosztott magyar lakossággal, liogy az elát- 1595.
kozta a sikert, melyet a császári sereg kivívott.
B á t h o r y Z s i g m o n d 1595-ik é v i h a d j á r a t a . Máimás helyen említettük, hogy az eddig oly nyugodtan, békésen élő
és fejlődő Erdély, mely Báthory István és Kristóf kormánya alatt
boldog időket ért, a 15 éves török háború idején szintén a küzdelembe sodortatott. Báthory Zsigmond, Kristóf fia, a kormányt
1588 deczember 23-án vette át, s jezsuita gyóntatója, Carigli Alfonz ösztönzésére már a következő évben érintkezésbe lépett a
bécsi udvarral, egy a török ellen kötendő szövetség tárgyában.
A tervet azonban hosszú időn át meggátolták Boldizsár bátyjával
folytatott viszályai, de még inkább az ország rendei, melynek
többsége, élén Kendy Sándorral, a tervet határozottan ellenezte;
az e tárgyban tartott országgyűlésen Kendy emlékeztette a rendeket, hogy mily nyomorba jutott az ország, midőn Izabella idejében
a németekhez csatlakozott; hogy mily gyámoltalan a bécsi kormány, mely Magyarországnak kezei között levő töredékeit sem képes a török ellen megvédelmezni, nem hogy Erdélyt megoltalmazná; segélyt igér ugyan, de azt vagy egyátalán nem nyújt,
vagy elégtelent és azt is későn. A rendek tehát szorosan ragaszkodtak a fönnálló viszonyok, vagyis a török szövetség megtartásához s így a fejedelem tervétől egy időre elállott.
Midőn azonban Szinán pasa nagyvezír 1593-ban a fejedelemtől követelte, hogy seregével a Rudolf magyar király elleni
hadjáratban részt vegyen, Zsigmond, ki a törököt különben is gyűlölte, a császárhoz való csatlakozás eszméjét újból fölvetette.
A fejedelem nagybátyja és legfőbb tanácsadója, Bocskay István
váradi kapitány a tervet helyeselte, unokabátyjait, Báthory Istvánt
és Boldizsárt pedig Carigli atya az aranygyapjas renddel való kecsegtetés által nyerte meg a tervnek, s miután sikerűit Zsigmondnak úgy a moldvai és havasalföldi vajdákat, mint a temesi ráczokat és oláhokat is szövetségébe vonni, 1594 május havában a
rendeket a császárhoz való csatlakozásra újból fölhívta. I)e a
Kendy Sándor által vezetett ellenzék most sem volt hajlandó Erdély biztosságát a bizonytalan kilátásokat nyújtó német szövetségnek föláldozni.
E közben a temesi ráczok, a kötött szövetségre támaszkodva,

láí»5. fegyvert fogtak a török ellen, a temesvári pasát két ütközetben
Becskerek. megverték és Becskereket elfoglalták. A lázadás tehát a török
ellen a fejedelem zászlaja alatt kitört s a ráczok támogatására
Zsigmond Székely Mózes alatt egy zsoldos csapatot volt kénytelen
küldeni. Ez, kapcsolatban azon körülménynyel, hogy Szinán pasa
nemcsak az adót emelte föl, de a jövendő hadjáratra nagy terheket rótt Erdélyre, a fejedelemnek pedig azt parancsolá, liogy tisztelgésre Nándorfehérvárra elébe jojjon s parancsai teljesítésében
való késedelem vagy vonakodás esetére Erdély elfoglalásával
fenyegetőzött, arra ösztönözte Zsigmondot, hogy a rendek ellenkezését megtörvén, a császárral való szövetséget mielőbb megkösse. A rendek többségben levő ellenzéki tagjai azonban az 1594
junius 11-iki gyulafehérvári gyűlésén sem hajoltak meg, sőt
Báthory Boldizsár is, kitől a császár az aranygyapjas rendet megtagadta, ismét hozzájuk állott; ezek most a tordai gyűlésen a
fehérvári végzést megsemmisíték s miután arról értesültek, hogy
a fejedelem Kővárra távozott, azon indokolással «jobb hogy egy
ember veszszen, mintsem egy ország», a fejedelmet letették, s Kolozsvárra fejedelemválasztó gyűlést hirdettek. De Zsigmond hívei
és a székelyek 8000 főnyi sereget állítván, a fejedelem ezek élén
ment Kolozsvárra és az ellenzék vezetőit: Báthory Boldizsárt,
Kovácsóczy Farkas kanczellárt, Kendy Sándor tanácselnököt,
Kendy Ferenczet és Gábort, Iffjú Jánost, Forró Jánost, Lónyay
Albertet, Gerendy Jánost, Szilvásy Boldizsárt, Deák Gergelyt és
Szálánczy Györgyöt elfogatta, váraikat és egyéb javaikat lefoglalta,
s azok egy részét másnap 1594 augusztus 29-én, a többit pedig,
Gerendy, Lónyay és Szalánczy kivételével, néhány nappal később
kivégeztette.
Az ellenzék ily módon véresen elnémíttatván, a fejedelem
Bocskay Istvánt néhány főúrral Budolf császárhoz Prágába küldte,
hogy a szövetséget megkössék.
A császárral a szövetség még 1595 január 28-án megköttetett, azon alapon, hogy Zsigmond és utódai Erdélyt és a részeket
a magyar korona felsősége alatt, de hűbéri kötelezettség nélkül,
csupán hűség eskü mellett bírják; az ország Zsigmond magtalan
kihalása esetén a magj'ar koronára száll vissza; a török ellen
együtt folytatják a háborút és békét is együtt kötnek; Zsigmond

czíme fenséges fejedelem, megkapja a német birodalmi herczegi
czimet és Károly főherczeg egyik leányát, ha pedig országát vesztené, Oppeln és Ratibor herczegségeket. Bocskay még ez év márczius 5-én a házassági szerződést is megkötötte, melylyel Mária
Krisztina főherczegnő Báthory Zsigmond nejelőn; a menyegző
Kolozsvárott augusztus 6-án ment végbe.
Bocskay még a császárnál járt, midőn Zsigmond és szövetségesei a török elleni háborút már megkezdették. Az 1594-ik évi
szerencsés hadjárat után Győr alól hazatérő tatárokat előbb maga
a fejedelem verte meg, majd az oláh határon Mihály vajda, kinek
Zsigmond Békés István és Horváth Mihály alatt erdélyi segélyhadakat küldött. Mihály vajda ezután, valamint Áron moldvai
vajda is, a területükön tartózkodó törököket lemészárolták s ezzel
a porta elleni nyilt lázadás útjára tértek. A nagyvezír nem is késett a lázadó vajdák megfenyítésével, de az ellenök küldött Ahmed pasát Király Albert több ezerre menő erdélyi serege és Mihály vajda hada Szilisztriánál, a később jött Musztafa pasa
seregét pedig a vajdák egyesült hada és Király Albert erdélyi serege Gyurgyevonál megverték és a Duna jegén való átkelés közben majd teljesen megsemmisíték. Nem volt szerencsésebb a
Moldvába betört tatár had sem, melyet Király Albert, a vajdák és
a kozákok nagy veszteséggel vertek vissza.
A küzdelem a temesi bánságban is, hol az 1594-ik év őszén
a törökök a ráczokon és Geszti Ferencz erdélyi hadán erőt vettek,
kedvezőbb fordulatot vett, midőn az 1595-ik év tavaszán Zsigmond Borbély György alatt új hadat küldött, ki a Szulejmán
temesvári pasa alatt egyesült törököket és tatárokat Fácsetnel
megverte és annak várát is hatalmába ejtette. Borbély György elfoglalta most Eperjest és Solymost, melyet a törökök elhagytak s
rövid ágyúzás után visszavette az Áldana által 1552-ben gyáván
föladott Lippát. E fölött a törökök megrémülvén, rövid idő alatt
meghódolt Csanád, Arad, Világos és még több erős hely s megnyílt az út a vilájet főhelye Temesvár felé is.
Hogy a porta e mozgalmak ellenében nagyobb erővel föl
nem lépett, annak oka egyrészt a trónváltozás volt, miután Murád
szultán halála következtében a trónra 1595 január 16-án ILI. Mohammed lépett, másrészt Szinán és Ferhád pasáknak a főhatalom
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1595. fölötti versengése, mely a nagyobb erőkifejtést megakadályoztaMidőn végre Ferhád pasa győzött, a lázadó vajdák és Báthory
Zsigmond ellen a háború, melyhez Ferhád pasa nagyvezír még a
próféta szent zászlaját is elhozatta Damaskusból, azonnal elhatároztatott s julius elején Ferhád már egy nagy 100,000 főt meghaladó sereggel a Dunánál állott. Ámde még Ferhád Gyurgyevonál a hid elkészültére várt, Konstantinápolyban ismét Szinán pasa
pártja került felül s Ferhád letétetvén, a sereg fővezérlete Szinán
pasára, az új nagyvezirre ruháztatott.
Ez a hadmüveleteket több héttel késleltetvén, Szinán 2?asa a
Dunán csak augusztus vége felé kelt át. Király Albert és Mihály
vajda serege alig volt több 16,000 főnél, melylyel kisebb török osztályokat ugyan visszanyomtak, de a nagyvezírrel nyilt csatába
n^m bocsátkozhatván, a nowgorodi havasok közé vonultak, mely
hozzáférhetlenségénél fogva biztos menedéket nyújtott. Szinán
pasa elfoglalta Bukarestet és Mihály vajda székhelyét Tergovistet
s azután serege egy részét Ali trapezunti pasa alatt Tergovist megNowgorodi erősítésére hagyván, a főerővel a nowgorodi szorosokban (mások
szorosok.
e szorosokat negrovodai szorosoknak nevezik, fekvésük adatok
hiányában meg nem állapítható) levő erdélyi-oláh hadat támadta
meg. Király Albert és Mihály vajda nagy szívóssággal védekeztek
s több napi heves küzdelem után a törökök egy 12,000 főnyi oldaloszlopa már végveszélybe juttatta őket, midőn egy kiküldetésből
visszatérő magyar csapat a harczot a szövetségesek javára döntötte
el. A törökök oly rendetlenségben hátráltak, hogy magát Szinán
pasát is magukkal ragadták, ki ez alkalommal egy lúdról a mocsárba esett, s onnét csak nehezen szabadúlt ki.
A liarczokban erősen megfogyatkozott erdélyi-oláh had azonban a kivívott győzelem daczára sem jöhetett ki a havasok közül,
sőt még mélyebben húzódott be, itt várakozván a segélyre, melyet
a menyegzői ünnepeket ülő Zsigmondtól most még inkább sürgettek.
Báthory Zsigmond már előbb is megindúlt volna, de ő meg
azon segélyhadakra várt, melyeket Budolf császárnak a szövetség
értelmében küldeni kellett volna, de a melyek régi szokás szerint
meg nem érkeztek. Yégre is tovább nem várhatván, miután a székelyeket — nekik a János Zsigmond által elvett szabadságaik

visszaadását Ígérvén — Feketehalomra táborba gyűjtötte, augusz- 1595.
tus 27-én Bocskay István, Kornis Gábor, Csáky István és a többi
urak dandáraival és saját hadaival Szászsebesre, majd Feketehalomra ment. A szabadságaikat visszanyert székelyek 20,000
főnyi számerővel jelentek meg a feketehalmi táborban, mely más
csapatokkal is, nevezetesen a váradi őrségből 2500 emberrel, a
császári segélyhaddal, mely egészben 1200 nehéz lovasból állott,
a kozákok egy erős hadával, a letett Áron helyébe kinevezett Rázván István moldvai vajda 3000, a szászok 4000 főnyi hadával stb.
szaporodván, a fejedelem serege 52,000 emberre szaporodott.
A fejedelem most a törcsvdri szoroson át szeptember végén
benyomúlt Oláhországba s mivel itt Király Albert és Mihály
vajda még SOOO főnyi haddal csatlakoztak, Zsigmond 60,000 főnyi
sereggel rendelkezett, mely felében gyalog, felében lovas népből
állott, 75 ágyúval.
Szinán pasa a közeledő erdélyi sereget a Dimbovicza mellett
egy hegyről szemlélvén, nem tartotta tanácsosnak vele Tergovistnál megütközni, s e várost és az ott emelt sánczokat Ali trapezunti
pasa alatt 4000 főnyi védőőrséggel látván el, seregével Bukarestre
vonúlt vissza. Zsigmond hadai Bocskay István fővezérlete alatt
nagy hévvel rohanták meg Tergovistet s azt három nap múlva ro- Tergovist,
hammal, melynél különösen a székelyek tűntek ki, bevették. A török
őrség nagy része Ali pasával együtt leöletett, más része foglyul
esett. Bő zsákmány s ezek közt 46 kisebb és két 56 fontos ágyú,
v ^ t a győzők jutalma.
Tergovist elestének hírére Szinán j)asa Bukarestnél sem
mert Zsigmonddal mérkőzni és Bukarestet fölgyújtván, seregével
Gyurgyevora hátrált, hogy ott a Dunán átkeljen. Zsigmond ezt
megtudván, Bukarestet balra hagyva, rövidebb úton a törökök után
sietett, elfoglalta Szinán pasa egész vonatát és málháját, a törököknek még a Duna bal partján Gyurgyevonál levő hadát heves Gyurgyevo.
harczban megvervén, részben levágta, részben a Dunába szorította. Három nap múlva Gyurgyevo vára is rohammal bevétetett.
A fölfuvalkodott Szinán szégyennel tért vissza Konstantinápolyija, hol a jövő év tavaszán hirtelen halállal múlt ki.
Zsigmond a győzelmes hadjárat után az oláh hadakat elbo
csá ván, november elején diadallal tért Erdélybe vissza.
Horváth: Magyar Hadi Krónika. II.
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A z 1596-ik é v i t ö r ö k h a d j á r a t . A múlt évben szenvedett kudarczok III. Mohammed szultánt arra ösztönzék, hogy
egy nagy hadjáratot indítson Magyarország ellen. De még mielőtt
e hadjárat bekövetkezett volna, Báthory Zsigmond, ki a szultán
boszújától félve személyesen járt Prágában a császárnál, annak
hathatósabb támogatását szorgalmazandó, már harczban állott a
törökkel.
Az új temesvári pasa ugyanis, a «szemöldökös» Szulejmán, a
tavasz beálltával ostrom alá fogta a mult évben Borbély György
által elfoglalt s most általa védett Lippát. A Borbély által segélyLippa.
adásra kért Zsigmond azonnal táborba szállott s megindúlt Lippa
felé, de Szulejmán őt nem várta be, hanem török-tatár hadával
Temesvárra visszavonúlt. Zsigmond Lippát fölmentvén, követte a
Temesvár, pasát és junius 10-én ostrom alá vette Temesvárt. Ámde várostromra készülve nem levén, Temesvár ellen a fejedelem nem
boldogúlt, minélfogva a vár fölmentésére jött tatar sereget támadta
meg, s miután azt szétverte, seregével Erdélybe visszament.
Ugyancsak a tavasz folyamán a császári hadak elfoglalták
Dalmátiában Klisszát, melyet azonban Apard boszniai pasa két
Kiissza.
Kosztajnicza. hó múlva visszavett; ellenben Horvátországban a Kosztajnicza
elfoglalására tett kisérlet már eleve meghiusúlt; de meghiusúlt
török részről az Ahmed pasa által Petrinja elfoglalására tett kisérlet is.
De még a magyarországi hadjáratot sem a szultán kezdte
meg előbb, hanem a császári és magyar seregek, melyek az 1596-ik
Petrinja.
év junius és julius havában Komáromnál és Esztergomnál összegyülekezvén, a támadást — a mult évi hadjárat folytatásakép —
megindították.
Elsőnek Vácz támadtatott meg s a törökök által lanyhán
védett várost Pálffy Miklós és Schwarzenberg Adolf rohammal
bevették. Pálífv ezután Pest felé czirkált.
Vácz megvétele különben inkább csak előjátéka volt a hadVácz.
járatnak, mert a sereg tulaj donképen csak most szervezkedett.
A fővezér, Miksa főherczeg, csak julius 23-án érkezett a sereghez,
melynek első hadműveleti tárgyául Hatvan ostroma tűzetett ki,
mely után Pest következett volna.
A császári és magyar sereg augusztus 13-án indúlt el Vácz

alól és elővédjével augusztus 15-én érkezett Hatvan alá. A sereg, 1596.
Hatvan.
mely a hatvani táborban lassankint 60,000 főre szaporodott, több
mint két hétig ostromolta az Arszlán bég parancsnoksága alatt
mintegy 1500 török által védett várat és azt szeptember 3-án rohammal bevevén, a török védőőrséget irtózatos kegyetlenséggel fölkonczolá. Hatvanba védőőrség nem helyeztetett, hanem erődítményei szétromboltattak.
Miksa főherczeg még Hatvan alatt értesült, hogy a szultán
Nándorfehérvárra érkezett és onnét Szegednek tart. Midőn Hatvan
elesett, a szultán 150,000 főnyi serege már tényleg Szegednél,
Dsáfer pasa által vezetett 30,000 főnyi elővéde pedig Szolnoknál
állott. Pálffy sürgette ugyan, hogy Dsáfer pasa elkülönített hadteste támadtassék meg, de a főherczeg — a régi hagyományokhoz
híven — már ekkor Bécs és Ausztria födözésére gondolt és minden támadó hadművelettől idegenkedett; a sereget tehát Yácz alá
vezette vissza.
Útközben biztos híreket vévén a felől, hogy a szultán Egernek tart, ennek a táborban levő várnagyát, Nyári Pált, mellé német, cseh és vallon csapatokat adván, azonnal Egerbe küldé, a
főherczeg pedig Yácz alatt szándékozott az események további folyamát bevárni.
Mohammed szultán serege valóban Eger alá szállott; de Eger.
Eger várát most nem Dobó és nem magyar védte. A török sereg
szeptember 21-én jelent meg Eger alatt s október 13-án már a félby]d ragyogott ormain. A várat, melyet Dobó és Mecskey egy hasonló erejű török sereg ellen hat hétig dicsőségesen védelmeztek
és az ellenséget végül szégyennel való elvonulásra kényszerítették,
a majd háromszor oly erős, de szedett-vedett idegen, a magyar
dicsőségért nem lelkesedő őrség három hétig sem tudta megvédelmezni. A gyáva őrség Nyáry Pált és a többi főtiszteket elfogta és
a várat a töröknek átadta. De gyávaságáért keserűen bűnhődött,
mert a török a németeket és vallonokat, a Hatvanban a törökökön
elkövetett kegyetlenségek megtorlásakép, fölkonczolta, a magyarokat és az elfogott tiszteket pedig rabságba hurczolta. Nyáry Pál a
janicsár aga őrizetére bízatván, a mezőkeresztesi csata alatt fogságából megszökött.
Miksa főlierczeg e közben a császári sereggel előbb Yácz,
9*

1596. majd Esztergom tájékán vesztegelt, majd az Ipoly mentén fölfelé
húzódott. Hír szerint azon szándékkal, liog}7 serege növekedtével,
vagy Báthory Zsigmond csatlakozása esetén Egert fölmentse, valóságban pedig azért, mert még akkor is, midőn a szultán Eger
alatt állott, Bécset féltette, mint nemkülönben azért, mert
ingatag, gyámoltalan jelleménél s a seregvezetésben való járatlanságánál fogva csak kapkodott, a sereget czéltalan menetekkel
fárasztotta, de semmiféle erélyes, katonás elhatározáshoz jutni
nem tudott.
Midőn azonban Báthory Zsigmond követe, Kornis Gáspár a
főherczeg táborában megjelenve tudatta, hogy a fejedelem serege
útban van, később pedig maga Zsigmond is hozzá jött, a habozásnak meg kelle szűnni és a főherczeg megindúlt Eger felé. De már
késő volt; Eger akkor már elesett.
A m e z ő k e r e s z t e s i csata, 1596 o k t ó b e r 2 6 - á n .
Október 18-án egyesűit a császári sereg Báthory Zsigmond
erdélyi és Teuffenbach felsőmagyarországi hadaival a Szikszó és
Sajó- Vámos közti táborban és az egyesült sereg, melynek számereje mintegy 50—60,000 főre mehetett, körülbelül 100 ágyúval,
a Sajó-Vámoson tartott haditanács határozatából Miskolczon át
MezfíMező-Keresztesre menetelt, hogy itt a Keresztes előtt folyó és a
Keresztes.
Csincse mocsaraiba vezető patak, mint védőszakasz mögött (közönségesen Csincse pataknak neveztetik, de tévesen, mert a Csincse
patak a császári sereg háta mögött, Vatta és Gelejnél folyt) állást
foglalva, a harczot a szultánnal fölveszi.
A törökök azonban a császári sereget megelőzték, mert a
szultán az ellenség közeledésének hírére Dsáfer pasát mintegy
15,000 főnyi, nagyobbára janicsárokból álló hadtesttel a császáriak
elé küldvén, a pasa a Mező-Keresztes előtt folyó patak hidját elromboltatta, gázlóit erősen megszállotta s a part mentén ágyúkat
állítván föl, e terepszakaszt a törökök számára biztosította.
Midőn tehát a császári sereg előcsapatai, Király Albert erdélyi, Homonnay István magyar és Ruszwurm Hermann német
hadai október 23-án Mező-Kereszteshez értek, ott a pataknál
Dsáfer pasa részéről szívós ellenállásra találtak és a keresztesi
terepszakaszt csak erős küzdelem után sikerűit elfoglalniok. Dsáfer pasa ugyan bámulatos elszántsággal küzdött, de hadteste vé-

gül mégis visszaveretett s ágyúit, zászlóit zsákmányul hagyva, 1586.
Eger felé menekült vissza, nyomon üldözve a magyar lovasság által.
Október 24-én Báthory Zsigmond, a Dsáfer pasa veresége
által okvetlenül előidézett rémületet fölhasználni akarván, huszárjaival és merész hajdúival átkelt a keresztesi patakon, hogy a
szultán táborát mint a császári sereg előcsapata megtámadja, fölliiván a főlierczeget, hogy őt a sereg zömével kövesse. Természetes
dolog, hogy a németek lassú eszejárása Báthory ezen, a körülmények által teljesen indokolt és kétségtelenül jeles elhatározását
«vakmerőségnek» tartotta s a főherczeg a támadásról hallani sem
akarván, Báthoryt visszarendelte. Hosszú tanácskozások következtek most, melyek után a sereg végre a patakon csakugyan átkelt, de midőn híre jött, hogy a szultán is megindúlt Eger alól, a
főherczeg és német hadi tanácsosai saját bátorságukon annyira megrémültek, hogy a sereggel ismét nagy sietve a patak mögé takarodtak vissza; de sőt még ott sem érezvén magukat egészen biztosan, kissé följebb húzódtak Abrány felé, hol a patak mocsaras
ágya még nehezebben volt áthatolható.
A szultán seregéből azonban csupán a tatárok jöttek e napon Kereszteshez, Csicjalezádé Szinán és Muracl pasák alatt,
kik az erdélyiekkel többszörös harczot vívtak; az est beálltával
pedig mindkét fél táborába tért.
Októbei* 25-én a török és tatár előcsapatok — valószínűleg
ugyanazok, melyek tegnap este az erdélyiekkel harczoltak — máikora hajnalban megjelentek és Keresztesen alúl a mocsaras patakon egy gázlón átkelvén, a bal szárnyon álló erdélyiek előőrseit
visszanyomták és a császári sereg táborát oldalról és hátulról támadták meg. De Király Albert az ágyúkat elővonatván, a támadást
visszaverte, mire az egész sereg csatarendbe fejlődött és pedig
Teuffenbach hadai az első, Miksa és Báthory seregei a második
harczvonalban, előbbi a jobb- utóbbi a bal szárnyon.
Beggel 6—7 óra tájban az egész török sereg a patakhoz érkezett; és pedig elől Csigalezádé Szinán és Murád pasák, utánuk Szokolovics Hasszán budai pasa, majd Ibrahim nagyvezír,
azután a szultán a janicsárokkal s végre a ruméliai és anatóliai
hadtestek.

1596.

A törökök ismételten támadást intéztek a Teuffenbach által
védett terepszakasz ellen, de hiába; ekkor egy gázlón följebb átkelve,
a császári sereg jobb szárnyát rohanták meg, még pedig oly váratlanul, hogy Báthory István gyalogjait majd teljesen szétverték; de
közbelépett Schwarzenberg, majd segítségül jött Báthory Zsigmond és Király Albert is az erdélyi hadakkal, végül pedig Teuffenbach is támadásba ment át, mire a török hadak meghátráltak.
De még egy utolsó visszacsapással megrohanta Csigalezádé
Szinán a sáron átkelt hajdúkat s belőlük vagy 400-at részint levágott, részint elfogott.
Az eredmény tehát a császári seregé volt, de a nap nemcsak
a töröknek, de Miksának is tetemes veszteségbe került. A küzdelemnek az eső és a bekövetkező sötétség vetett véget. Az éjet a két
sereg egymástól alig néhány kilométer távolságra, a patak által
elválasztva töltötte.
A császári fővezérlet az éjjel tartott hadi tanácsban azt határozta, hogy támadni nem fog, hanem az ellenséget a gázlókon
átbocsátván, átkelés közben rohanja meg.
Október 26-án a két sereg a mellékoldalon levő csatarend
szerint fejlődött a harczhoz.
A törökök előcsapatai, nevezetesen Csigalezádé Szinán és
Murád pasák hadosztályai a szabadon hagyott átkelőkön, a tatárok
Mező-Keresztes alatt, átkeltek a sáron s előbbiek az elfoglalt terepszakaszt rögtön megerősítették és ágyúkkal is bőven ellátták; a tatárok hátul és oldalt foglaltak állást, hogy alkalmas pillanatban a
császáriakat megrohanhassák.
De a császáriak egész délig nem mozdúltak és a támadást
csak az első délutáni órákban indították meg.
Délután 3 óra volt, midőn a két sereg összecsapott. Az erdélyiek a szemben álló török hadakat szorították vissza a sár felé,
Király Albert pedig a székelyekkel a tatárokat támadta meg. A törökök e közben folyton sűrűbben keltek át a patakon s az átkelők egy hadosztálya Ábrány felől a császáriak jobb oldalát rohanta meg.
Ekkor Báthory Zsigmond erdélyi hada a középen oly hatalmas támadást intézett, hogy a törökök első harczvonalát áttörte és
azt a vizén át visszanyomta; erre azután Pálffy és Teuffenbach

tartalék-csapatai is előnyomúltak és a törököket az egész vonalon
visszavetették.
A csata tehát meg volt nyerve; az ellenség futott, a császári

A mezőkeresztesi csata.
1596 október 26-án.

csapatok pedig — miután a vizén való átkelés meg volt tiltva —
beosztásukba tértek vissza.
Ekkor Miksa a magyar vezérek, nevezetesen Báthory Zsigmond, Király Albert és Pálffy Miklós tanácsára kiadta a parancsot
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1596. az általános előnyomulásra, a vizén való átkelésre, hogy az ellenség fölött teljes diadal vivassék ki.
Hasszán pasa a ruméliai hadtesttel megkísérlette ugyan a
császári sereg föltartóztatását, de az oly erővel rohant a töröknek,
hogy rövid pillanatok múlva a ruméliai hadtest is teljes futásban
volt, s űzetett, vágatott szünet nélkül; maga a szultán is, nem
hallgatva többé a bölcs khodsa biztatására, a csatateret futva elhagyta. A császári hadak rohanását sem a janicsárok tömörfala,
sem az előttük álló 170 ágyú öldöklő tüze föltartóztatni képes nem
volt s midőn a füst elvonült, az ágyúk a keresztények kezeiben
voltak, a szultán és a fővezérek sátrait szabad hajdúk és császári
zsoldosok fosztogatták.
Ez volt a császári sereg veszte. A tömérdek arany, a mérhetetlen kincsek elvették a győzők eszét, s míg a fővezérek egymásnak szerencsét kívántak, míg a német, cseh, vallon, olasz zsoldosok
és a szabad hajdúk éktelen ordítozás közt a török kincstár pénzes
ládáin tánczoltak, egyszerre előrohan rejtekéből egy hitvány
szolgahad s megrohanja a fosztogatókat. Csakhamar több és több
török, a még el nem széledt janicsárok, támad reájuk s a zsákmánynyal megrakodottak, a kiket le nem vágtak, eszeveszetten
menekülnek. A közelben álló lovasság, a helyett hogy a janicsárokra rontott volna, követi a példát. E válságos pillanatban tért
vissza az Abrány közelében küzdött török lovasság, mely a janicsárokhoz csatlakozván, a harcz koczkáját megfordította. A futók
közül kivált Csigalezáde pasa még harczképes lovas csapata s a
vezetést átvévén, szintén a császáriaknak rontott. Alig telt bele
egy negyedóra s a császári sereg, mely még az imént halált megvető bátorsággal támadt a török ágyúk vonalára és szétverte a
janicsárok hadát, most egy számra aránytalanul csekélyebb török
had elől futva menekült a patak felé.
A fényes győzelem rövid pillanatok alatt gyászos vereséggé
változott s megtörtént ama ritka dolog, hogy mindkét harczoló fél
zöme, magát csatavesztesnek tartván, egymástól megfutamodik,
míg ugyanakkor alárendelt erők a nap eredményét eldöntik.
Egyébiránt miután a főerők futásának e furcsa versenyében a
császári sereg volt az, mely jobban futott, a győzelem kétségtelea törököké lőn. A csatából menekült szultán csak Szolnokon

AZ 1597-IE ÉVI HADJÁRAT.

137

tudta meg, hogy a császári sereg fölött nagy döntő győzelmet 1596.
vívott ki.
A császári sereg vesztesége mintegy 12—15,000 fő volt, a
törököké — daczára az utolsó perczben kivívott győzelemnek —
legalább 20,000 fő.
Az aránylag biztos táborban csak Pálffy és Teuffenbach töltötték az éjet; a többi vezérek a csapatokkal együtt szerte futottak ;
a tábor és az ágyúk másnap a törökök kezébe kerültek. Miksa
Kassára, Báthory Zsigmond Diós-Győrre menekült. A török 10,000
főnyi őrséget helyezvén Egerbe, az országból kitakarodott; állapota
olyan volt, hogy a szultán, kinek különben sem volt erre semmi hajlama, a hadműveletek folytatására még csak nem is gondolhatott.
A mezőkeresztesi vereség súlyos volt ugyan, s az ország felszabadítása iránt szőtt terveket messze időkre elodázta, de másrészt
fölemelte a magyarok önérzetét, kimutatván, hogy az ország ereje
együttvéve a törököt meggyőzni kéj>es. A mezőkeresztesi volt különben az utolsó nagy csata, melyben a török diadalt aratott.
Az 1591-ik é v i hadjárat. Miután a császár a török 1597.
háborút a mezőkeresztesi vereség daczára folytatni óhajtotta,
Miksa főherczeg a hadjáratnak a tavaszszal való folytatására minden intézkedést megtett; de midőn biztos hírek érkeztek, hogy ez
évben sem a szultán, sem a nagyvezír Magyarországra hadat
vezetni nem fog, a készülődések lanyhábbak lettek s Miksa a sereget a magyaróvári táborban csak augusztus hóban egyesítette.
Csak Pálffy Miklós nem tudott nyugodni s mivel Prestyensky
János tűzmester Belgiumból petárdákat hozott, melyek ott várkapuk betörésére jó sikerrel használtattak, de eddig nálunk ismeretlenek valának, elhatározá ez új hadi gépet Tata elfoglalására Tata.
fölhasználni. A várkaput csellel megközelítvén, a vallonok a petárdát a kapura illeszték; a felrobbanó petárda a kaput betörte, mire
Pálffy 500 huszárral, 1200 magyar- és 1000 német gyalogossal a
várba rohanván, annak török őrségét felkonczoltatta és a várat
elfoglalta.
Az óvári haditanácsban, mint már előbb Prágában, Pálffy és
Nádasdy Buda visszavételét óhajtották a hadműveletek első és fötárgyáúl kitűzni, de a haditanács inkább a könnyebb feladatokat
óhajtotta, s így Pápa és Győr megtámadása határoztatott el.

1597.

A sereg augusztus közepén indult ki az óvári táborból és
Pápa alá szállott, hol a sereghez még Zrínyi György, Batthyány
Ferencz, Török István és Dersffy Ferencz 7000 fővel csatlakoztak.
Pálffy ezelőtt Esztergom vidékén tartózkodott, hogy a Rákoson
táborozó török sereget megfigyelje. Pápát Szemender bég alatt
800 török tartotta, de nem soká. Midőn ugyanis a császáriak
augusztus 20-án a várost bevették és az őrséget, melyből már
200 elesett, a várba szorították, Szemender bég Dersffy felszólítására azt is feladta. De bár az őrségnek a szabad elvonulás biztosíttatott, a vallonok és olaszok a törökök közül 300-at levágtak s a
vérengzésnek csak Zrínyi György közbelépése vetett véget, ki Szemender béget és még életben maradt 250 társát az elvadult zsoldosok kezeiből kiragadta.
A várba 1000 főnyi német és magyar őrség tétetvén, a sereg
Ovárba visszatért s csak hosszas habozás után szeptember 9-én
Gyó'r.
szállott Győr alá. De Győrt az olasz renegát Ali pasa ügyesen és
oly nagy önbizalommal védte, hogy még a kapukat is csak éjjelre
záratta be. A sikertelen ágyiízás addig tartott, míg híre jött, hogy
Satergi Mohammed második vezír Győr fölmentésére jön; ekkor
Miksa a hadakkal a Duna bal partjára kelt át s innét tétlenül nézte,
mint veszi vissza Mohammed pasa Tatát, melynek védelmében
Tata.
000 magyar elhullott.
Mohammed pasa 8 napig maradt Tatánál, várva a császáriak
támadását, azután pedig Budára és innét Yácz alá indúlt. Miksa
főherczeg Esztergomot féltve, a Duna bal partján Verőczéig nyoVacz.
múlt elő. Mohammed pasa Váczot ágyúztatá, midőn pedig annak
őrsége Pálffy parancsára onnét kivonúlt, a várost elfoglalta. A pasa
most a császáriak nógrád-verőczei megerősített táborát támadta
meg, de az ostrom második napján, október 6-án, Pálffy G000 lovassal oly erővel támadt a török sereg oldalába, hogy a pasa futni
kényszerült.
Ez volt a császári seregnek ez évben utolsó hadi tette, mert a
sereg
\áczot újból megszállván, a törökök elvonulása után nem
N.-Veró'cze.
sok időre téli szállásokra bocsáttatott.
A többi hadszínhelyek harczaiból fölemlítendő Draskovits
horvát bán és Herberstein sikertelen kísérlete a szlavóniai Verőcze
elfoglalására és a Jósika István által vezetett erdélyi hadak épén oly
Pápa.

Veröcze.

sikertelen ostroma Temesvár ellen, mely hadjáratban még Csanád
is veszélyben forgott, mert a temesvári pasa azt birtokába ejteni
igyekezett — de siker nélkül.
Az 1598-ik évi h a d j á r a t ; Győr v i s s z a v é t e l e . Az
1597-ik évi balsikerek után valahára egy érdekes és fényes hadi
tett nyitja meg a hadi események sorozatát.
Győr ostromának az elmúlt évben való indokolatlan abbanhagyása fölött leginkább Pálffy Miklós boszankodott s a tél folyamán Schwarzenberg Adolffal együtt kieszközölte a császárnál az
engedelmet, hogy Győr visszavétele rajtaütés vagy ostrom útján
újból megkisértessék.
Az ostromszerek még a tél folyamán nagy gonddal előkészíttetvén, azok Komáromba szállíttattak, hol márczius 25-éig a vállalatra kiszemelt csapatok is, nevezetesen 1000 magyar és 1000
német lovas, 1000 magyar és 2150 vallon és német gyalogos,
összesen tehát 5150 fő, összegyűjtettek.
A Duna hidja elkészülvén, a hadtest márczius 27-én a hídon
átkelt s a legnagyobb csendben menetelve (a netaláni híradás meggátolására erős járőrök küldettek előre) az éj beálltáig körülbelül
Banáig hatolt előre, hol a csapatok egy időre nyugodtak. Márczius
28-án a hadtest még nagyobb elővigyázattal egész a Vénekkel
szemben levő cserjékig menetelt s ott húzódott meg. A csapatok
parancsnokaival és tisztjeivel csak itt közöltetett a menet czélja és
a végrehajtás terve, mely minden egyes csapat helyét, feladatát
pontosan meghatározta.
A menet csak az éj beálltával folytattatott, az utak kikerülésével, a terepen keresztül, a legnagyobb elővigyázattal s így ért a
hadtest elővéde éjjel 2—3 óra közt a vár alá. Törökül beszélő
magyar huszárok a kapuőrséggel beszédbe elegyedve, elérték a
külső rácskaput, áthatoltak a leeresztett felvonó-hidon, mire a vallonok a petárdát gyorsan felillesztvén, a kaput betörték. Vobécourt
százados csapata rögtön megszállotta a kaput, melyen át Obernburg alezredes zászlóalja azonnal behatolt. Csapat csapat után
nyomúlt be a várba és elfoglalta kijelölt helyeit a tereken és bástyákon s mire a török védőőrség felriasztva fegyvert fogott, a vár
már a császáriak és a magyarok kezében volt. Most tört elő a belső
várból Ali pasa, a vár parancsnoka és kétségbeesett erőfeszítéssel,
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Győr.

1598.

mindkét kezében villogó aczélt forgatva küzdött, mígnem halálos
sebekkel borítva összerogyott. A küzdelem azonban még ezután is
órákon át folyt s csak midőn az utolsó, Pálffy által vezetett tartalék
is benyomúlt, dült az véglegesen el. A törökök utolsó maradéka a
Szentdombi bástya lőporkamráját felrobbantván, önmagát s még
300 keresztény harczost is a levegőbe röpített. Omár aga, ki
a belső várkastélyt védelmezte, lövegekkel kényszeríttetett a megadásra.
Márczius 29-cn reggel Győr vára, mely csak három évig és
hét hónapig volt török kézen, ismét a magyarok és császáriak birtokában volt; 188 ágyú 700 ló és tömérdek lőszer, élelmiszer és
egyéb jószág volt a zsákmány.
A harcz hevességét mutatja, hogy az utczákon több mint
1500 török hullája feküdt s hogy a győzők is a diadalt 600 főnyi
veszteséggel vásárolták meg.
A császár Győr parancsnokává Schwarzenberget nevezte ki,
a ki a megrongált kaput és a többi erődítményeket is helyre
állíttatta.
A császári és magyar sereg ez után valóban Buda ostromára
készült. De a császár még a német birodalmi hadakat kívánta bevárni, Miksa főherczeg pedig, Báthory Zsigmondnak az erdélyi
fejedelemségről való lemondása folytán, a császár által Erdély
kormányzójává szemeltetett ki és Kassára távozott.
Pálffy Miklós és Schwarzenberg Adolf azonban a hadakat
addig
is foglalkoztatni óhajtván, ostrom alá fogták Tatát s miután
Tata.
az
elfoglaltatott,
alig nyolcz nap alatt a megrémült törököktől
Gesztes.
Veszprém. Gesztes, Veszprém, Palota, Nagy-Vázsony és a Bakonyvidék
Palota.
N.-Vázsouy, még több kisebb várát ejtették hatalmukba, diadallal térvén Győrbe
vissza.
A hadsereg parancsnokságát ezután Mátyás főherczeg vette
át, s miután a segélyhadak megérkeztek, a sereget ostromszerekkel és számos ágyúval ellátván, Buda alá szállott. Ámde az idő
Buda.
már őszre járt, mert a sereg csak október 3-án érkezett ó-budai
táborába, s így a sikerre a kilátás csekély volt. A csapatok a vizivárost- ugyan csekély fáradsággal megnyerék, s a törökök által elhagyott Gellérthegyet is elfoglalák, de a vár ellen a beállott kedvezőtlen időjárás, a folytonos esőzés miatt, mely a vivó-árkokat víz-

zel töltötte meg, nem boldogulhatván, a főherczeg a vár vívását, 1598.
november 3-án félbe szakítván, Esztergomba visszavúonlt.
Ez idő alatt az ország keleti részén is folyt a liarcz. Szulejmán, a nj'Ughatatlan temesvári pasa ostrom alá fogta Csanádot, Csanád.
de midőn az erdélyi hadak a vár fölmentésére siettek, annak
ostromával felhagyva, Temesvárra visszatért.
Viszonzásul Bárczy András karánsebesi bán tőrbe csalta
Szulejmán pasát Lúgosnál, hol annak hadai súlyos veszteséget Lúgos.
szenvedtek.
Ámde útban volt már Satergi Mohammed pasa, ki tavaly
Miksa főherczeg ellen nem boldogulván, ezúttal Nagyvárad megvételére készült. Még útközben elfoglalta a Lugosy Ferencz által Csanád.
elhagyott Csanádot, majd visszavette Aradot és Nagylakot és Arad.
Nagylak.
Várad alá szállott.
Nagyváradot 3000 német és olasz és 1000 magyar harczos- Nagyvárad.
sal Nyáry Pál és Peder Menyhért védelmezték az október hó 3-án
Várad alá érkezett török-tatár sereg ellen, mely hasonló nehézségekkel küzdött, mint Mátyás főherczeg Buda alatt, és rohamai, bár
azokat nagy erővel hajtotta végre, sikertelenek maradtak. Midőn
pedig az esőzések beállottak, az ostromot november első napjaiban
Mohammed is kénytelen volt beszüntetni. A visszavonuló tatárság
azonban az egész vidéket borzasztó módon elpusztította.
Az 1 5 9 9 - i k é v i h a d j á r a t . A tatárok serege, mely a 1599.
nagyváradi ostrom után a telet Buda és Szeged táján töltötte, s
melynek számereje majd 00,000 fő volt, már január hóban megmozdúlt és elözönlötte előbb a Budától északra fekvő vidéket, egész
falvak lakosságát kiölve és rabságra hurczolva. Básta, midőn a
tatárok Miskolcz és Rozsnyó tájékát dúlták, küldött ugyan csapatokat ellenök, de azokat a tatárok Sajó-Vámosnál megverték, S.-'Vámos.
midőn pedig maga ment ellenök, a tatárok Szepsinél rajtütvén, Szepsi.
Kassára visszaszorították. A magyarok által megszállt várak őrsége
gyakran kiütött ugyan a tatárokra, de ha ily módon néhány ezer
el is veszett, ez az ország nagyrészének feldulásáért és a
10,000-et meghaladó rabságba liurczolt magyarért kárpótlást nem
nyújtott.
A császári és magyar fősereg nagyobb szabású hadműveletre
ez évben nem készült; csak Sclnvarzenberg és Pálffy igyekeztek

1599. arra, hogy Buda és Fehérvár ellen a győrihez hasonló rajtaütést
hajtsanak végre.
A Buda elleni vállalatra a vezérek 8000 főnyi hadtesttel
Buda.
április 16-án kora hajnalban indultak el Esztergomból. A vállalat
azonban — úgylátszik — elárultatott, mert midőn a hadtest a
következő nap hajnalán Budához közeledett, a törökök az egész
őrséget felriasztották és a császáriakat készen várták. A rajtaütés
nem
sikerülvén, a hadtest visszafordúlt s miután útközben ZsámZsámbék.
bék rablóváracsot feldúlta és légbe röpítette, Esztergomba
visszatért.
SzékesNem sokkal kedvezőbben folyt le a Székesfehérvár elleni
fehérvár.
vállalat, melyet május 9-én kísérlettek meg, 5000 fővel vonulván
Győrből a város alá. A város Ingovány- vagy Sziget-külvárosának
kapuját ugyan petárdával bezúzták és a várost elfoglalták, de a
vár ellen a vállalat nem sikerült, sőt az egyik petárda is ott
maradt, melynek később kisérletképen való elsütésénél úgy az elfogott vallonok, mint sok kíváncsi török is elveszett. A császáriak
a várost kirabolták és felgyújtották s ezután nagy zsákmánynyal
vonúltak Győrbe vissza.
Még nagyobb kárt okozott Pálffy a törököknek az által, hogy
a szabad hajdúkat és ráczokat, kiknek száma e zavaros időben rendkívül fölszaporodott, a törökök eleség-szállítmányainak elfogására
a Közép-Dunára rendelé. A tatárok sáska-hada ugyanis úgy Buda,
mint a többi várak eleség-készletét elfogyasztván, ezt a törökök az
Al-Dunáról hajókon szállított készletekke ligyekeztek pótolni. A hajSzegszárd. dúk egy csoportja, mintegy 1600 fő, junius elején Szegszárd táján
el is fogta a bácsi bég 20 hajóból és 4 sajkából álló szállítmányát,
a kíséretből 300 törököt s magát a béget is felkonczolván. Még
jelentékenyebb volt a Tolna mellett junius 20-án rajtaütéssel elTolna.
fogott szállítmány, mely egy gályából, 60 nagyobb, 76 kisebb hajóból és 20 ágyúból állott. A kisérő törökökből itt több mint 1200 veszett el, részint a liarczban, részint a Dunában.
A hajdúk megvették ezután Valpót, sőt az eszéki nagy híd
Valpó.
egyrészét is felgyújtották. A visszatérésnél a boszniai pasa a
pécsi, szigeti és koppányi bégekkel útját állta a hajdúknak, kik a
kifejlődött harczban több mint 200 főnyi veszteséget szenvedtek,
de végül magukat mégis szerencsésen keresztül vágták.

Augusztus elején Pálffy és Zrínyi Buda felé czirkálván, elfogták a szemöldökös Szulejmán budai, azelőtt temesvári pasát és
Bécsbe küldték, Schwarzenberg pedig Pest ellen tett petárdakisérletet, de siker nélkül.
A portán Győrnek a mult évben történt elvesztése nagy
hatást idézett elő, olyannyira, hogy maga a szultán készült egy
új magyarországi hadjáratra; később azonban a vállalatott Ibrahim nagyvezirre bízta, a kit különben békekötésre is felhatalmazott, mire nézve már előbb a tatár khán által tétetett kísérleteket.
A nagyvezír serege szeptember 18-án ért Budához, hol a
tatárok is összpontosíttattak; a békealkudozások azonban, miután
a törökök Győr, Esztergom, Fülek és Nógrád, a császári biztosok
pedig Hatvan és Eger visszaadását követelték, sikerre nem vezettek. A nagyvezír ekkor, hogy a császári biztosokat a békeföltételek elfogadására bírja, a tatárokat újból rablásra indítá, kik az
Ipoly, Garam és Vág völgyét rettenetesen feldúlták; 17,000-re
tétetik azok száma, a kik ez alkalommal a tatárok rabságába estek
és százakra ment a feldúlt falvak és városok száma, melyek a
tatárok pusztító dühének áldozatul estek. A nagyvezír maga a
Nyitra völgyében Ürményig nyomúlt fel, hasonlókép dúlva és
pusztítva.
A császári sereg ez alatt mintegy 20,000 főnyi számerőben
Esztergom mellett erődített táborban állott s fővezére, a különben
jeles Schwarzenberg, nyilván a prágai haditanács parancsai által
cselekvésében korlátozva, semmiképen sem volt rábírható, hogy
akár a tatárokat, akár a nagyvezír kedvezőtlen helyzetben levő
seregét megtámadja. Pálffy és Nádasdy a dühösségig ingerűive,
miután Schwarzenberg «a sereg megtartását minden egyebek föle
helyezé», végre is elhagyták a császári tábort, és az Ipoly völgyén
5000 főnyi hadukkal fölfelé nyomulván, egy török-tatár hadat
Szécsénynél megsemmisítettek, azután pedig a nagyvezír serege
közelébe igyekeztek. De ez, mihelyt a magyarok mozdulatairól
értesült, seregét Budára indította vissza. Ide mentek a tatárok
is, végre pedig az egész török-tatár had, október vége felé, kivonúlt
az országból. A hajdúk ez alkalommal a tatárok táborát Szendrőnél megrohanván, számos foglyot szabadítottak meg és 13,000 lovat
zsákmányoltak.

m
Pest.

Sze'csény.

Szendrő.

1599.
Csak most indúlt meg Schwarzenberg Esztergom alól és aKoppány, dunántuli rövid hadjáratban Koppányt, Ozorát és több kisebb
Ozora,
Kaposvár. várat megvevén, Kaposvárat fogta ostrom alá. De a beállott kedvezőtlen időjárás miatt ez ostrommal csakhamar fel kellett hagyni.
Erdélyben Báthory Zsigmond a fejedelemségről 1598 ápril
8-án lemondván, miután a kormányt Budolf biztosainak átadta,
Oppelnbe ment. De elhatározását hamar megbánván, Bocskay ösztönzésére már augusztus 20-án ismét visszatért. Ámde midőn Mohammed pasa Nagyvárad alá szállt és Zsigmond követeit, ki a
töröktől való félelmében a portához újból közeledni akart, elutasította, 1599 elején a fejedelemséget újból Budolfnak ajánlotta
föl. Követei a császártól azonban még vissza sem tértek, midőn
Zsigmond új elhatározással a fejedelemséget unokabátyjára, Báthory Endre bibornokra ruházta, kit márczius 29-én a rendek is
elismertek. Zsigmond ezúttal nejétől is, ki anyjához tért vissza,
véglegesen elvált és maga Lengyelországba távozott.
Báthory Endre azonban nem volt szerencsés. Mihály oláh
vajda ugyanis, ki maga ohajtott volna Erdély fölött uralkodni, a
császártól fölhatalmazást nyert Báthory Endre elűzésére és a fejedelmet haddal támadta meg. A fejedelem és a vajda közt, ki a
székelyeket is pártjára vonta, a döntő küzdelem 1599 október
SzentErzsébet. 28-án Szeben közelében a Szent-Erzsébeti síkon ment végbe és
a fejedelem 5 órai véres harcz után legyőzetett; 2700 erdélyi maradt a liarczmezőn, s elveszett a fejedelem is, ki menekülés közben, október 31-én egy Ördög Balázs nevű székely által baltával
lesújtatott s azután lefejeztetett.
A császár szívesen vette ugyan a neki tett szolgálatot, de
tartván tőle, hogy Mihály vajda magát Erdélyben megfészkeli, ki
roppant sarczokat vetett ki (egyedül Gyula-Fehérvár 50,000 forintot fizetett) s azt a Báthor}rak kincseivel együtt részint Oláhországba vitte ki, részint a porta kiengesztelésére Konstantinápolyba küldte, Básta György tábornokot Huszt és Somlyó megszállására rendelte. Tovább menni a császár még nem tartotta
időszerűnek, s így Mihály vajdával egyelőre még alkudozások
folytattattak.
16011
Az 1600-ik é v i hadjárat. Az 1000-ik évben MagyarPápa.
országon a hadi események a törököknek Pápa ellen január vé-

gén megkísérlett rajtaütésével kezdődtek. Ez nem sikerűit, de sok- 1(500.
kal veszedelmesebbé vált Pápára annak saját vallon őrsége, mely
fizetését már több mint féléve meg nem kapván, föllázadt.
A XVI. század végén és a XVII. században a szorosabb értelemben vett császári hadsereg kizárólag zsoldosokból állott, kik
Európa minden nemzetéből összegyülekezvén, a császárnak pénzért szolgáltak; természetes, hogy ezek hűsége csak addig tartott,
míg a zsold kijárt. Ha a zsold egy ideig — néha hetekig, hónapokig — elmaradt, a zsoldosok az ország népét fosztogatták, ha
pedig helyhez voltak kötve, mint pl. várakban, hol a környék hamar ki volt fosztva, föllázadtak s nem ritkán magát a várat is veszélybe sodorták, azt az ellenségnek adván föl.
Pápán 3000 zsoldos volt, köztük 1500 vallon, kiknek a császári kincstáron 60,000 arany követelésük volt; a németek, spanyolok stb. csak vártak, de a vallonok, élökön Finn és Molta nevű
kapitányaikkal, erélyesen követelték hátralékos zsoldjuk kifizetését s midőn ezt meg nem kaphatták, Pápát a töröknek, nevezetesen Dervis fehérvári pasának 100,000 aranyért fölajánlották.
A vár kapitánya, Maróthy Mihály, csekély számú magyarjaival
mit sem tehetvén, a fővezérletnek és a hadi tanácsnak sürgős jelentést tett, mire a hadi tanács a vallonokat fölváltandó, Hofkirchen ezredes alatt öt zászlóalj németet küldött Pápára. A vallonok azonban Hofkirchent a várba be nem bocsátották, Maróthyt
pedig, továbbá a többi magyar és velük nem tartó német tiszteket
börtönre vetették, a lakosságot kirabolták.
Ekkor végre maga Schwarzenberg ment 2000 gyalogosból és
1000 Kollonits-lovasból álló haddal megfékezésökre; de a vallonok az oszlopot megrohanván, visszaverték. Schwarzenberg most
még 3000, s midőn ez is elégtelennek bizonyúlt, még további 2000
főt vont Pápa előtt össze s a várat most 9000 főnyi, tüzérséggel és
ostromszerekkel ellátott sereggel ostrom alá fogta. A császári sereg
előcsapata junius 24-én, az ostromló had julius 12-én ért Pápa
alá, de nem sokra ment; sőt julius 29-én maga Schwarzenberg,
egy vallon golyó által találva, elesett. Az ostromot most Nádasdy
Ferencz, majd Eéder Menyhért, ennek megbetegedésével pedig
újból Nádasdy vette át. Augusztus 9-én végre a vallonok, az éhség
által kényszerítve, szökést kísérlettek meg, de a magyar lovasok
Horváth: Magyar Hadi Krónika. IX.
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1600. által nagy része elfogatott és miután közülök 1000 elesett, 4—500
elfogatott, a vár a császáriak kezébe került. Körülbelül 500—600
vallon Fehérvárra menekült s ott török szolgálatba állt, a fogságba
jutottak peclig saját hűségben maradt bajtársaiknak adatván át,
iszonyú kegyetlenséggel kivégeztettek.
A császári zsoldosok azonban nemcsak itt, hanem az egész
országban, valamint Erdélyben is rettenetesen garázdálkodtak, s a
szegény magyar nép általuk épen annyit, sőt többet szenvedett,
mint a törököktől és tatároktól.
E közben Ibrahim pasa nagyvezír, ki a mult évben békeajánlataival nem boldogúlt, újból betört az országba, oly szándékkal, hogy Esztergomot fogja ostrom alá. Miután azonban a szigeti
pasa a hajdúk garázdálkodásai ellen a nagyvezír oltalmát kérte, s
különösen a kanizsai hajdúk ellen panaszkodott, a nagyvezír KaLak.
nizsa alá szállott. Útközben megvéve az őrsége által elhagyott
KisKomárom. Lak-ot, továbbá Kis-Komáromot és a Pető Gergely által föladott
Babocsa.
Babocsát, a török sereg szeptember 8-án érkezett Kanizsa alá,
Kanizsa,
melyet Paradeiser György német kapitány 1600 gyalogossal és
800 lovassal, melynek mintegy fele volt magyar, védelmezett. Az
ostrommunkálatok lassan haladtak; Paradeiser, kinek nagy
lőpor-készlete véletlenül fölrobbant, Zrínyi Györgytől kért lőport
és támogatást, ki viszont Mátyás főherczeget sürgette Kanizsa fölmentésére. A főherczeg a Mercoeur Fülöp Emánuel lothringeni
herczeg parancsnoksága alatt álló s mintegy 20,000 főnyi magyarnémet sereget szeptember 17-én indította meg Győrből Kanizsára ;
útközben a sereghez Zrínyi, Nádasdy, Draskovics és még többen
csatlakozván, annak létszáma 25,000 főre szaporodott és az október
9-én Kanizsa közelébe Sormáshoz érkezett.
Sormás.
A törökök már ekkor útját akarták állani a császári seregnek, de visszanyomattak; a harcz Sormásnál október 12-éig mindennap megújult, még pedig kedvező eredménynyel, de a császári
fővezér arra, hogy a folyón átkelve a törökök táborát megtámadja,
nem volt rábírható. A következő napon pedig a császári sereg
eleséghidiiy miatt kénytelen volt a hadműveleteivel fölhagyni,
visszavonult és Kanizsát sorsára bízván, rövid napok múlva föloszlott.
Paradeiser még kilencz napig tartotta magát és Kanizsát

október 22-én a töröknek föladta, miért később 1601 október 19-én 1600.
Bécsben lefejeztetett.
Kanizsával a Dunántúlnak és az országnak egy nagy erős
végvára veszett el, melynek eleste az egész vidéket a török kezébe
adta és az ország védelmét lényegesen megnehezítette.
Erdélyben Mihály vajdával, ki a császártól Erdély átruházását kívánta, a biztosok nem boldogúltak, annál kevésbbé, mert
Báthory Zsigmondot, ki lengyel segélyhadakkal és Jeremiás
moldvai vajda seregével Erdélyt újból visszafoglalni akarta, Szu- Szucsava.
czavánál megvervén, Moldvából kiszorította, a moldvai vajdát
Chozimban ostrom alá fogta, egész Moldvát meghódítván, ennek
rendeit hűségére eskette, a portánál pedig Erdély fejedelmévé
elismertetvén ennek jelvényeit, a buzogányt és zászlót, megkapta.
Mihály vajda tehát ura maradt Erdélynek, melyet a legzsarnokibb önkénynyel kormányzott, katonáival az országot dúlta,
roppant adókat szedett, a nemesek jószágait bojárjainak adományozta, a várakat oláhokkal rakta meg. Ez önkénykedés végre is
határát lelte. Az erdélyi nemesség a vajda ellen föllázadván, Bástálioz csatlakozott, hadait vele egyesítette. Básta Erdélybe bevonulván, szeptember 14-én ért Kolozsvárra, s négy nappal később,
szeptember 18-án Miriszlónál ment végbe a mérkőzés, melyben Miriszló.
Mihály vajda Básta és az erdélyiek 18,000 főnyi hadától teljes vereséget szenvedett; 10,000 oláh feküdt a miriszlói csatamezőn és
a vajda Moldvába menekült. De itt sem maradhatott, mert Báthory
-Zsigmond vezére, Székely Mózes és a Zamojszky által vezetett lengyel sereg részéről a Szereth mellett október 20-án újból veresé- Szereth.
get szenvedvén, Oláhországba volt kénytelen futni.
Az 1601-ik é v i h a d j á r a t ; S z . - F e h é r v á r vissza- 1601.
v é t e l e ; a sárréti g y ő z e l e m . Ibrahim pasa nagyvezír Kanizsa elfoglalása után téli szállásokra Nándorfehérvárra ment és
miután onnét a béke iránti alkudozásokat újból megkezdte, az év
elején úgy látszott, hogy a török háború egy időre véget ér. De e
reményeket a nagyvezír halála meghiúsította, s a háború, bár későn, tovább folyt.
A császári sereg csak augusztus közében gyülekezett s a
hadi tanács, mintha ereje túlságosan sok lenne, egyszerre két
hadműveleti tárgyat jelölt ki: Székesfehérvár és Kanizsa visszalő*

1601. vételét, eltekintve a harmadiktól, t. i. Erdély megszállásától,
melyre Bástának szintén csapatok kellettek.
SzékesA Székesfehérvár elleni vállalat fővezéréül Mercoeur Fülöp
fehérvár.
lothringeni herczeg neveztetett ki s a haderők, melyek rendelkezésére adandók voltak, 35,000 főben állapíttattak meg. Mercoeur
igen helyesen az egész császári haderőt, mely mintegy 80,000 főt
tett, egy czélra kívánta fölhasználni, t. i. Buda visszavételére; csak
ennek sikeres végrehajtása után következtek volna előbb Fehérvár s azután Kanizsa. A hadi tanács azonban, talán azért, mert a
Kanizsa ellen működő sereg vezérévé Ferdinánd főherczeg már ki
volt nevezve, elhatározásánál megmaradt.
A császári csapatok a komáromi és esztergomi táborban csak
augusztus végével voltak együtt, s számuk — a magyarokon kívül,
kik mintegy 3000-en voltak — 28,400 főt tett, közte 8000 lovas ;
a lövegek száma nem ismeretes. A sereg mindkét táborból szeptember 5-én indúlt el és szeptember 9-én Székesfehérvár alatt
egyesülvén, a külvárosok elleni sánczok ásását még az nap megkezdte. Már szeptember 13-án Ruszwurm tábornok, a derékig
érő iszapban, éjjeli időben, kilencz óra hosszat a mocsarakon átgázolva, elfoglalta a «Sziget» külvárost, a következő napon Hofkirchen ezredes a «Mocsár» külvárost s miután a Báczvárost a
törökök önként kiürítették, már csak a vár volt hátra. Szeptember
20-án általános roham intéztetett és délután két órakor Székesfehérvár a császári csapatok kezében volt. Fehérvár török parancsnoka, Húszéin pasa mintegy 1500 fővel fogságba került és Bécsbe
küldetett; a foglyok közt 600 volt még liarczképes. A talált zsákmányt egykorúak több millió értékűre teszik.
Mercoeur herczeg a várba Stahremberg parancsnoksága
alatt 1000 német és 600 magyart helyezvén őrségül, a vár erődítményeit helyreállította.
A császári sereg táborát szeptember 25-én Csókakő mellé
tette át s itt vette nemsokára hírül, hogy Hasszán pasa nagyvezír Fehérvár visszavételére nagy sereggel közeledik. Az október
első napjaiban beérkezett hírek tudatták, hogy a nagyvezír és a
budai pasa 80,000 fővel közelednek; erre az időközben a táborba
érkezett Mátyás főherczeg a tábor megerősítését rendelte el.
Október 9-én a törökök elővéde már Fehérvár alá szállván,
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a főherczeg által kiküldött Euszwurm velük megütközött, de beér- 1601.
kezvén a török sereg zöme is, Euszwurm azt, hogy a törökök a
város alatt állást foglaljanak, meg nem akadályozhatta. Október
13-án a törökök, míg a sereg egy része Fehérvárt ostromolta, a
főerővel megtámadták a császáriak erődített táborát s azt nagy veszélybe hozták, de a támadást, mely véres küzdelmekkel járt,
mégis sikerült visszaverni.
A következő napon Mátyás főherczeg a sereget, mely táborában tovább meg nem maradhatott, Palota felé a Sárrét mellé Sárrét.
vezette, hogy ott a mocsárra támaszkodhassék. Itt ütközött meg
október 15-én a két sereg másodszor, s a harcz, daczára a törökök
nagy túlerejének, a Nádasdy és Kollonics által véghezvitt jeles
lovas támadás folytán, mely a Murád budai pasa által vezetett
török jobb szárnyat visszavetette, a császáriak győzelmével végződött. A törökök közel 5000 embert vesztettek, a császáriak 1000-et;
az elesett törökök közt volt Murád budai pasa, Mohammed kiaja
pasa és nyolcz szandsákbég.
Mátyás főherczeg a pasák fejét Kanizsára küldte Ferdinánd
főherczeghez, hogy a kanizsaiakat annál könnyebben megadásra
bírják.
Ferdinánd főherczeg ugyanis 30,000 főnyi (közte 8000 lovas),
ágyúkkal és ostromszerekkel bőven ellátott seregével már szeptember 9-ike óta hiába ostromolta a mocsarak által védett, erős
Kanizsát, melyet a «Kis» Hasszán pasa csak 900 főnyi őrséggel, Kanizsa.
de vitézül védelmezett; a védő őrség száma különben később Szigetről és Pécsről majd ugyanannyival szaporodott. A vár falainak
nagy része romba lövetett ugyan, de ennek daczára átjáratok
hiányában roham csak október 28-án volt intézhető s ekkor sem
sikerült. A segélyadásra fölhívott Mátyás főherczeg Euszwurm
tábornokot 8000 főnyi haddal küldé ugyan Kanizsa alá, de itt az
időjárás oly mostohára változott, hogy a későn kezdett ostrommunkálatokat befejezni nem lehetett, s midőn ehhez még annak
híre is jött, hogy a nagyvezír Kanizsa fölmentésére készül, az
ostrom félbeszakíttatott és a sereg, miután a lőszert és az ágyúkat
igavonó barmok hiányában el nem vihette, azokat megsemmisítvén, Kanizsa alól elvonúlt.
Erdélyben a rendek, megelégelve az idegenek zsarnokságát

ismét Báthory Zsigmondot hívták be, a szintén zsarnoki önkénynyel kormányzó Bástát pedig Husztra szorították ki. Rudolf az
erdélyiek szándékát azzal akarta meghiúsítani, hogy helytartójává
a mult évben kiűzött, de azóta Prágában Budolfnál járt Mihály
vajdát nevezte ki. Básta kelletlenül fogadta e rendelkezést, de
végre is engedelmeskednie kellett s Mihály vajdával együtt 20,000
főnyi sereg élén indúlt Erdélybe.
Báthory Zsigmond és fővezére Székely Mózes 30,000-nyi
Goroszló. sereggel augusztus 3-án Somlyó tájékán Goroszlónál állták el a
császáriak útját, de csatát vesztettek, mire Báthory Moldvába, Székely a temesvári pasához menekült, a sereg pedig szétfoszlott.
Básta és Mihály vajda barátsága azonban rövid tartamú volt
s a császári vezér, épen úgy mint 50 évvel ezelőtt Castaldó, kellemetlen társától akként szabadította meg magát, hogy a vajdát
augusztus 19-én Torda mellett, azon ürügy alatt, hogy a törökkel
czimborál, saját sátorában egyszerűen meggyilkoltatta.
A szerencsétlen Erdély most a vér és pénzszomjas császári
tábornok karmai közé került, s míg ő a városokat és nemeseket
hallatlan módon zsarolta, addig fizetetlen zsoldosai mint ellenséges hadak dúlták, rabolták és fosztották az országot, Erdély egész
lakosságát véginségre juttatván.
Hogy a nyomor teljes legyen, az állhatatlan Zsigmond, ki a
fejedelemségről már kétszer is lemondott, most török és tatár hadakkal tört be Erdélybe a trón elfoglalására. Székely Mózes a
Kolozsvár.
török-tatár
sereggel Kolozsvárt ostromolta, de siker nélkül; elMedgyes.
Segesvár. lenben Medgyes, Segesvár és Besztercze elfoglaltattak. Kolozsvár
Besztercze.
és Gyulafehérvár még Básta kezén levén, a télre Báthory saját hadával Dévára vonúlt vissza, a törököket pedig visszabocsátá Temesvárra.
Azlí>02-ik é v i hadjárat. A Székesfehérvár előtt megvert
nagyvezír távozásakor megígérte, hogy a jövő évben visszajön s
Fehérvárt visszaveszi. E fenyegetését 1G02 augusztus havában be is
Székesváltotta, e hó 12-én 70,000 főnyi sereggel jelenvén meg Székesfehérvár.
fehérvár előtt, melyben Stahremberg távozása után conte Isolano
János parancsnokolt. A vár erődítései ugyan helyreállíttattak, de
helyőrsége 500 német és 300 magyar gyalogosra olvadt le, mely
utóbbiak parancsnoka Vattai) Ferencz volt. Mátyás főherczeg a már

korábban érkezett hírek folytán a helyőrséget Buszwurm által 1602.
mintegy 1000 fővel megerősítette, lőszerrel, eleséggel bőven elláttatta, s nekik a zsoldot is kifizettette.
Hasszán pasa nagyvezír a várat még megérkezése napján
lövetni kezdé, de a Sziget-külvárost csak augusztus 17-én ejté hatalmába, mely alkalommal azonban a várbeliek 500 főnyi csapata
a várból kiszoríttatott; két nappal később a Báczváros is a török
kezébe került. A vár ostroma nagyobb eredményekre nem vezetett
s az még soká elhúzódhatott volna, de De la March alezredes az
ellenséggel alkudozásokat kezdvén, a törököt a várba augusztus
29-én bebocsátá.
A nagyvezír Isolano ezredest elfogatta és a várba 4000 főnyi
helyőrséget vetvén Budára, tért vissza.
Buszwurm, a ki a Győrnél álló császári sereg fővezére volt,
s a kinek a várat fölmenteni kellett volna, a kedvező időt állítólag kártyázással elmulasztotta. Most, midőn Székesfehérvár már
elesett, fölkerekedvén, Pest felé vonúlt, azt a magyar hajóraj segít- Pest.
ségével megvette és Budát is ostromolni kezdé, de a beállott ked- Buda.
vezőtlen időjárás és a hadsereg csekély ereje folytán onnét eredmény nélkül volt kénytelen visszavonulni.
Adony.
Nádasdy Ferencz, Thurzó és Pogrányi ezután elfoglalták Földvár.
Paks.
Adonyt, Földvárt, Paksot és Tolnát és ezzel a hadjárat véget ért, Tolna.
és a császári zsoldosok hozzá fogtak rendes téli foglalkozásukhoz,
t. i. az ország népének kifosztásához, a falvak kirablásához, és földúlásához.
Erdélyben Básta még az év elején visszavette Beszterczét, Besztercze.
s kiostromolta Gyalut, Almást és Bethlenvárt, hadai pedig egész Gyalu.
Almás.
hosszában dúlták az országot. Báthory Zsigmond ez alatt a feje- Bethlenvár.
delemségről, most már harmadszor és ezúttal véglegesen lemon
dott, s Csehországba utazván, életét 12 év múlva ott fejezte be.
A közte és Básta közt kötött szerződést azonban Székely Mózes,
Bethlen Gábor s más erdélyi nemesek elismerni nem akarván,
Báthoryt elfogni, Bástát pedig kiűzni akarták. De midőn Székely
Mózes törökökből és székelyekből álló serege Gyulafehérvárra menetelt, e város közelében, Tövisnél, Básta által szétveretett. Székely Tövis.
és Bethlen ismét a temesvári pasához menekültek.
Básta kényuralma most már korlátlan lön és az ország a

1602. császári zsoldosok által, épen úgy mint Magyarország, kimondha-

tatlan nyomorba döntetett. Ez időszak volt az, melyben a császári
kormány és a német név Magyarországon és Erdélyben 0I3*
utálat és gyűlölet tárgyává vált, hogy az még hosszú idők után
sem szűnt meg.
A z l(>03-ik é v i h a d j á r a t . A háborút ez évben a Szi16055.
getvár és Pécs tájékán telelő tatár sereg kezdte meg, elárasztván
s tűzzel-vassal pusztítván a Dunántúlt és Horvátországot. Draskovics János horvát bán és Keglevics György kemény harczokat
vívtak velük, minek mégis lőn annyi eredménye, hogy a portyázások megszűntek.
A császári sereg ezúttal semmi nagyobb dologra nem vállalkozván, csak őszszel mozdúlt meg. Euszwurm a sereget Esztergomnál egyesítette s innét küldte ki Kolonitsot 2000 fő lovasság
D. Szerda- és 3000 magyar-német gyalogságból álló liadosztálylyal, ki Dunahely.
szerdahelynél egy erős török hadat megvert.
Euszwurm ezután seregével Vácznál, majd a Dunán is átkelvén, Buda fölött táborozott. A budai pasa és a ciliciai Hasszán,
Buda.
más néven Karajaziges és Gelalis, a császárisereget itt szeptember 29-én nagy erővel támadták meg; de a támadást
Nádasdy idejekorán észrevevén, a támadást Kollonitssal együtt
diadalmasan visszaverte, a töröknek majd 7000 főnyi veszteséget
okozván.
A császári sereg ezután elfoglalta még Hatvant, mit a töröHatvan.
kök helyreállítottak és Euszwurm a várba 400 főnyi őrséget helyezvén, a csapatokat téli szállásra bocsátá.
Erdélyben a zavargások nem szűntek meg. Midőn ugyanis
Básta ápril hóban hadai egy részét Szatmárra, Debreczenbe és
Karánsebes, Tokajba vezette, Székely Mózes az alkalmat felhasználva egy
török-tatár haddal elfoglalta Karánsebest és Lúgost, majd betört
Lúgos.
GyulaErdélybe
s elfoglalván Gyulafehérvárt és Kolozsvárt, s a fővárofehérvár.
Kolozsvár. sokkal Erdély legnagyobb részét, a melléje állott rendek által magát fejedelemmé választotta. Fejedelemsége azonban nem soká
tartott. A császárnak kedveskedni akaró Radul havasalföldi vajda
ugyanis a fejedelemnek Brassó mellett táborozó hadát julius
Brassó.
22-én éjjel 10,000 főnyi sereggel megtámadván, azt szétverte. Az
elesettek közt volt maga a hősiesen védekező fejedelem is; a véres

harcz 4000 magyar és székely nemes életébe került. A temesvári 1603.
pasa, ki a liarczban szintén jelen volt, csak nehezen menekült el.
Básta Erdélybe visszatérvén, zsarnoki önkényét a szegény
országgal még kegyetlenebbül érezteté.
A t ö r ö k h a d j á r a t 1604-ben. III. Mohammed szultán 1604.
1604 január 16-án elhalálozván, az utódja, a kiskorú Achmed helyett kormányzó Lala Mohammed nagyvezír a békealkudozásokat
újból megkezdte, de azok, miután a törökök Györ és Esztergom, a
császári biztosok pedig Eger és Kanizsa visszaadását kívánták, sikerre nem vezettek. A nagyvezír tehát hadat indított Esztergom ellen, hogy a várat fegyveres erővel foglalja vissza.
A nagyvezír serege, melynek száma 70,000 főre tétetik, szeptember 10-én érkezett a Bákosra, hol táborba szállott. Már jöttének híre elég volt arra, hogy úgy Pestnek Jagenreitter alatt álló, Pest.
mint Hatvannak német őrsége a várat hűtlenül elhagyja, minek Hatvan.
folytán azok a törökök által megszállattak.
A török fősereg azután szeptember 19-én Esztergom alá
szállott, s a várat és várost lövetni kezdé. A császár, Buszwurm
mult évi hadviselésével elégedetlen levén, a császári hadak élére
Erdélyből Básta Györgyöt hívta vissza, ki is azokat Győrből és
Komáromból levezetvén, Párkány mellett a Duna bal.partján szállott táborba, Esztergommal a közlekedést egy híddal helyreállítván.
A felek közt az ostrom folyamán kisebb liarczok folytak; így
szeptember 27-én megtámadták a császáriak Murád diabekri béglerbég hadosztályát és azt szétverték, Mohammed pedig a vár ellen
intézett több rohamot. Ezek utolsója október 10-én volt, mert ez- Esztergom.
után a nagyvezír, ki sem a vár ellen nem boldogúlt, sem a békét
meg nem köthette, a következő éjjel seregével Budára vonúlt
vissza.
Bástának Erdélyből való távozását Bethlen Gábor föl akarta
használni arra, hogy a temesvári pasa segítségével Lippát megvegye, minek megtörténte után a hadak Capreoli Tamás, Básta erdélyi helytartója ellen vezettettek volna. A terv azonban Rákóczy
Lajos és gróf Dampierre Henrik lippai kapitányoknak tudomására
jutván, ezek saját csapataikkal és Lippai Balázs hajdúival Beth-

Lippa.

1004. lent és a pasát megelőzték és azoknak Lippától délre a Temes
partján táborozó seregét szeptember 19-én éjjeli rajtaütéssel megtámadták, szétverték.
Ez alkalommal Bethlen málhája is a győzők kezeibe jutván,
ekkor fedeztetett föl a levelezés, melyet Bocskay Bethlen Gáborral
az erdélyi fejedelemség elnyerése tárgyában folytatott, s e fölfedezés volt közvetlen oka ama nagyszabású mozgalom váratlan kitörésének, melyről a következő fejezet szól.

