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A15 éves háború (1593—1606) során vívott turai összecsapásnak kevés 
figyelmet szentel a magyar történetírás, önálló tanulmány eddig még nem 
készült a csatáról, csak röviden, utalásszerűén foglalkoztak ezzel az esemény
nyel.1 Némiképpen magyarázatot adhat erre az a körülmény, hogy a csatában 
nem főerők kerültek egymással szembe, s az összecsapásnak igazán komoly ki
hatásai, következményei sem voltak. A hatvani—'turai ütközethez hasonló mé
retű és jelentőségű volt a klasszikus várháborúk időszakában a szegedi—do
rozsmai (1552. március 1.), illetve a palásti (1552. augusztus 9—10.) csata. Az 
első csatában kb. 4—5 ezres, a második csatában kb. 9—10 ezres nagyságrendű 
seregek mérték össze erejüket, mindkét esetben Ali budai pasa hada kerekedett 
felül az Áldana, illetve Teuffel vezette királyi csapatokkal szemben. Időben 
jóval közelebbi a már a 15 éves háború keretein belül megvívott pákozdi csata 
(1593. november 3.), amelyet azonban a hadtörténetírás jelentősebb összecsa
pásnak tekint. 

Szinán nagyvezír nagyszabású koncepcióval indította meg a háborút — amely 
később a hosszú vagy 15 éves háború elnevezést kapta — 1593 nyarán. Terv
be vette egész Magyarország meghódítását, távolabbi célként gondolt Bécs és 
Prága elfoglalására is. A fő stratégiai csapás útvonalából kieső területeknek (pl. 
a Felvidék) önkéntes behódolás esetén Erdélyhez hasonló státust helyezett kilá
tásba.2 A kimerítő, elhúzódó perzsa háború (1578—1590) után bizonyosan rö
vid, gyors eredményt hozó háborút remélt a nagyvezír. Mivel a hadjáratot ké
sőn (1539. július végén) indította meg, csak október elejére érkezett meg a 
magyarországi hadszíntérre. A Kászim napjáig (október 26.) még egy hóna
pot sem kitevő hadműveleti idő alatt csak két kisebb dunántúli vár, Veszprém 
és Palota bevétele sikerült, Tata ostromát viszont már a következő évre kel
lett halasztani. Még a nagyvezír megérkezése előtt fia, Mehmed pasa elfoglalta 
a horvátországi Sziszeik várát, amely alatt Haszán boszniai pasa a háborút ki
robbantó vereséget elszenvedte (1593. június 22.). Szinán téli szállásra való tá
vozása után a császári-királyi sereg ellentámadásba lendült. Ostrom alá vette 

1 Horváth Mihály: Magyarország története. 3. k. Pest, 1861. 326. o.; Rónai Horváth Jenő: Ma
gyar hadi krónika. 2. rész. Bp., 1897. 116. o. ; Sörös Pongrácz: Ghimesi Forgách Simon báró. 
Századok, 1899. 716—717. o. ; Iorga, N. : Geschichte des Osmanisches Reiches. Bd. III. Gotha, 
1908. 300. o.; Kárpáthy-Kravjánszky Mór: Vác és Hatvan a hosszú török háború idejében. Klny. 
a Jászóvári Premontrei Kanonokrend gödöllői gimnáziumának 1935/6. évi Értesítőjéből. Bp., 
1936. 4. o.; Bánlaky József: A magyar nemzet hadtörténelme. 14. rész. Bp., 1940. 118—119. o.; 
Magyarország hadtörténete I. (Főszerk. : Liptai Ervin, szerk. : Borús József) Bp., 1984. 592. o. 
(kronológiai rész) ; Magyarország története tíz kötetben, ni/1—2. 1526—1686. (Főszerk. : Pach 
Zsigmond Pál, szerk.: R. Várkonyi Agnes) Bp., 1985. 659. o. (Sinkovics István), 1672. o. (krono
lógiai rész — Pétgr Katalin); Tóth Sándor: A tizenötéves háború (1593—1606). In: Fejezetek a 
régebbi magyar történelemből. (Szerk.: Makk Ferenc) Bp., 1985. 163. o.; Csorba Csaba: Vég-
Gyula várának históriája. Bp., 1985. 155. o.; Hangay Zoltán: Erdély választott fejedelme. Rá
kóczi Zsigmond. Bp., 1987. 108. o.: Nagy László: Az erős fekete bég. Nádasdy Ferenc. Bp., 1987. 
181. o. 

2 Tóth Sándor László: Szinán nagyvezér tervei 1593—94-ben. Hadtörténelmi Közlemények (a 
továbbiakban: HK) 1982. 166—173. o. 
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Székesfehérvárat, s bár nem tudta bevenni, Haszán budai pasa felmentő sere
gére Pákozdnál nagy vereségeit mért. A szokatlanul enyhe őszi és téli időjá
rást kihasználva a felvidéki csapatok visszafoglalták Füleket és még néhány 
kisebb várait Felső-Magyarországon. 1593 végére a háború előtti status quo 
némileg megváltozott; az Észak-Dunántúlon a török, a Felvidéken a császári
királyi erők nyomultak előre? A következő hadjárati év nagy kérdése az volt 
hogy vajon a hamarabb beérkező Habsburg, vagy pedig a döntő támadásra 
készülő és várhatóan nagy erőkkel felvonuló oszmán seregeknek sikerül-e az 
áttörés. 

A Habsburg-haditerv kidolgozásában Prépostváry Bálint egri kapitánynak 
volt döntő szerepe. A jó stratégiai érzékkel rendelkező Prépostváry 1594. ja
nuár 24-én olyan javaslatot juttatott el Mátyás főherceghez, hogy a végházak 
és folyóvizek környékének pusztítása után főerőkkel vegye ostrom alá Eszter
gomot, a kelet-magyarországi csapatokat pedig Hatvan ellen küldje. A terv 
szerint e két had a továbbiakban Buda, illetve Pest bevételét kísérelné meg 
Szinán nagyvezír várhatóan kései megérkezése előtt. A Győrött tartott hadi
tanács elfogadta a javaslatot/1 Istvánffy szerint a haditanácson Hardegg és má
sok Veszprém és Palota visszafoglalása mellett szólaltaik fel. Pálffy Miklós elle
nezte ez utóbbi tervet, s a téli hadjáratból kimaradt Nógrád megtámadását in
dítványozta. Azzal indokolta álláspontját, hogy Buda elleni akció esetén a fel
ső-magyarországi hadak ideális gyülekezőhelye lehetne Nógrád. Pálffy javasla
tát elfogadta a főparancsnok, Mátyás főherceg.5 

Végeredményben az 1594. évi császári hadműveleti terv három sereggel és 
három támadási iránnyal számolt. Mátyás főherceg délre, Horvátországba küld
te öccsét, Miksa főherceget és mellé rendelte Erdődy Tamás horvát bánt és 
Zrínyi György Balaton—Drávaközi főkapitányt. E hadcsoport cé^a Petrinja és 
Sziszek visszafoglalása, a horvátországi török hódítások visszaszerzése volt. 
Északon, ahogy már említettük, két sereg működését tervezték. A fősereg Má
tyás fővezérlete alatt Esztergomot, a felső-magyarországi had pedig Tieffen-
bach vezetésével Hatvant támadta meg. A császári-királyi hadvezetés szándé
kosan osztotta meg erőit, a keleti (Tieffenbach), illetve déli (Miksa) irányú tá
madások lekötötték a helyi török erőket, s így a főcsapás irányába eső Eszter
gom csak Szinán nagyvezír felmentő seregében reménykedhetett. A Száva— 
Dráva vonal és a Felvidék a török stratégiában is másodlagos jelentőségű volt, 
a támadás fő iránya a Duna vonal, illetve Észak-Dunántúl (Tata, Győr, Ko
márom) érintésével Bécs felé mutatott. A fő kérdés az volt, hogy Esztergom 
és Hatvan vajon tudja-e magát tartani a török főerők beérkezéséig, vagy eset
leg sor kerül még a Prépostváry-féle terv értelmében Buda és Pest ostromára 
is. Ez egyaránt múlott az időbeli paramétereken (mikor kezdik el a királyi 
csapatok a két vár ostromát, s mikor érkezik meg Szinán pasa a felmentő se
reggel), illetve az ostromlók és a várvédők felkészültségén, hozzáállásán. 

Az 1594. évi hadjáratot Pálffy Miklós bányavárosi főkapitány, Mátyás fő
herceg helyettese indította meg, aki kb. 21 ezer főre tehető sereggel március 
7-én ostrom alá vette Nógrádot. Mehmed bég 800 emberrel védte a várat, de 

3 Az 1593. évi hadieseményekre l. pl. Magyarország hadtörténete I. 212. o. (Marosi Endre írta) ; 
Tóth S. L.: A török haditevékenység akciórádiusza a 15 éves háborúban. HK 1985. 764—765. o. 

4 Magyarország hadtörténete I. 213. o. 
5 Istvánffy Miklós : Magyarország története 1490—1606. 1—II. (Ford. : Vidovich György) Deb

recen, 1867—1868. (a továbbiakban: Istvánffy) 694. o. 
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erős lövetés után már március 10-én feladta azt.6 Pálffy akciója részint folytatta 
az 1593 novemberi-decemberi felvidéki hadjáratot, részint pedig előkészítet
te Hatvan ostromát. Hasonló jellegű vállalkozásba kezdett Zrínyi György is a 
Dél-Dunántúlon, aki székhelyéről, Kanizsáról kiindulva kisebb sereggel már
cius 22-én megtámadta Berzencét. A török őrség kimenekült a várból; hason
lóan tettek Csurgó védői is. Babócsa tervezett ostromára azonban már nem 
került sor; a törökök a hidakat mindenütt lerombolták, az áradások, olvadások 
lehetetlenné tették a sereg továbbnyomulását. így Zrínyi a két elfoglalt vár 
lerombolása után visszatért Kanizsára.7 

A keleti és déli „diverziós csoport" támadásait előkészítő vállalkozások tehát 
sikeresek voltak. A folytatás jóval nehézkesebben alakult. Tieffenbach Hatvant 
támadó csapatai április utolsó harmadában, Mátyás főherceg Esztergom ellen 
vonuló serege május első hetében, Miksa főherceg horvátországi hadai pedig 
csak július utolsó harmadában kezdték meg működésüket. Az eltérő időpon
tokból kitűnően — legalábbis a megvalósítást illetően — nem beszélhetünk egy
idejű akciókról. 

A három csoportosítás közül céljait, erejét tekintve talán Miksa főhercegé 
volt a legjelentéktelenebb. A horvát bán vezetésével kb. 16 ezer fő vonult július 
22-én Petrinja vára alá. Augusztus elején Miksa főherceg is megérkezett a tá
borba. A hősiesen védekező Rusztán bég végül felgyújtotta a kilátástalan hely
zetbe került várat, s a megmaradt őrséggel elmenekült. Erre a hírre a sziszeki 
török őrség is elhagyta a várat. Petrin j án, Sziszeken kívül császári kézre került 
még Rasztovicza és Gora is.8 A horvátországi sereg tehát eredményesen tevé
kenykedett, bár meg kell jegyezni azt, hogy az elfoglalt várak nem számítot
tak erősnek. 

A Mátyás főherceg vezette főerők Esztergomot vették ostrom alá. A császári-
királyi erők létszámát legalább 35—40 ezer főre tehetjük, míg az Isza bég ren
delkezésére álló őrség létszáma 3 ezer fő körül lehetett.9 Az ostrom kezdetét 
május 4-ére datálhatjuk,10 s hosszú lövetés, valamint több sikertelen roham (má
jus 14., május 19., május 22.) után a közeledő török felmentő sereg elől június 
29-én vonult vissza Mátyás főherceg. Az 56 napig tartó ostrom kudarcának okai 
között említhetjük a nagyszámú török védősereg hősies kitartását, az ostromló 
császári-királyi sereg hadvezetésének hibáit (nem tudott a táborban fegyel
met tartani, előkészítetlen rohamokat intézett a vár ellen, a teljes körülzárást 

6 Az ostromra és az említett időpontra 1. Illésházy István nádor följegyzései 1592—1603. (Közli 
Kazinczy Gábor) Magyar történelmi emlékek. Második osztály: írók. 7. k. Pest, 1863 (a tvábbi-
akban: Illésházy) 8. o. ; Eckhardt Sándor: Két vitéz nemesúr, Telegdy Pál és János levelezése 
a XVI. század végéről. Bp., 1944. (a továbbiakban: Eckhardt) 50. o. (március 12-i levél); 1. még 
Török történetírók III. k. 1566—1659. (Ford.: Karácson Imre) Bp., 1916. 212—213. o. (a vonatkozó 
rész Kjátib Cselebi Fezlikéjéből való — a továbbiakban : Kjátib Cselebi) : Bánlaky, i. m. 117—118. 
o. : Magyarország hadtörténete I. 213. o. ; március 21—25 közötti ostromról tudósít Istvánffy, 
695—697. o. : v. ö. még Hónai Horváth, i. m. 115. o. ; február 27-re tette elestét Kozics László: 
Győr vára 1594-től 1598-ig. HK 1891. 496. o. 

7 Istvánffy, 697—698. o.; Illésházy, 8. o.; Segesd és Babocsa elestét is említi Bánlaky: i. m. 
118. o. 

S Istvánffy, 705—707. o.; Ortelius, Hieronymus: Chronológia. Nürnberg, 1604 (a továbbiakban: 
Ortelius). 150. o.; Bánlaky: i. m. 132. o.-

9 A katonák számát egy kimutatás 33 757 főre tette, 1. Hurmuzaki, Eudoxiu: Documente pri-
vitore la istoria Romanilor. volumul III. partea II. 1576—1600. Bucuresti, 1888. 482—483. o. ; 35 
ezer főt említett Illésházy, 9. o. ; 35—50 ezer főre tette a Magyarország hadtörténete I. 213. o. ; 50 
ezer főről írt Istvánffy, 699. o. ; Bánlaky: i. m. 119. o. ; 3 ezer fős török védőseregre 1. Magyar
ország hadtörténete I. 213. o. ; az ostrom során összesen 5 ezer katona védte Esztergomot, 1. 
Csorba Cs.: Esztergom hadi krónikája. Bp., é. n. 138. o. 

10 Illésházy, 9. o.: 1. még Magyarország hadtörténete I. 213. o.; Csorba Cs.: Esztergom.. . 
i. m. 138. o.: május 7-re tette Istvánffy, 699. o.; Rónai Horváth: i. m. 117. o. ; április 27-re da
tálta Bánlaky: i. m. 121. o. 
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sem tudta biztosítani, így az őrség erősítést kapott stb.), s nem utolsó sorban 
azt a tényt, hogy Szinán nagyvezír serege szokatlanul korán, július elején már 
a magyarországi hadszíntérre érkezett." 

A Miksa és Mátyás főhercegek vezette csapatok működésének felvázolása 
után a Hatvant megtámadó sereg tevékenységét vizsgáljuk. E csoportosítás ve
zetője Christoph von Tieffenbach generális, kassai főkapitány — az előző évi 
felvidéki hadjárat vezertője — volt, aki Nógrád bevétele után felvetette Szol
nok megszállásának gondolatát. Elképzelésével azonban magára maradt, így a 
haditervnek és Mátyás főherceg utasításának megfelelően Hatvant vette ost
rom alá. A kassai főkapitány megérkezésének időpontja bizonytalan. Istvánffy 
szerint Tieffenbach Esztergom megtámadása előtt három nappal szállta meg 
a Buda és Eger közt félúton fekvő Hatvant.1- E datálásnak ellentmond az, hogy 
Istvánffy május 7-re tette Esztergom megszállását, így Hatvan esetében má
jus 4-re kellene gondolnunk. Tudjuk azonban azt, hogy május l-jén már a tö
rök felmentő erőkkel vívtak Túránál csatát, így Hatvan ostromának még ápri
lis vége előtt el kellett kezdődnie, hogy híre eljusson Budára és a török fel
mentő csapatok is össze tudjanak gyűlni. Isolano szerint Esztergom ostromával 
,,egy időben vagy talán még valamivel előbb" vonult Hatvan alá a kassai fő
kapitány.I:{ Kjátib Cselebi török történetíró azt állítja, hogy Dsemázi ül-akhir 
hónapban kezdődött a vár ostroma, ami április 20-a előtti időpontra enged kö
vetkeztetni.''l Ortelius április 6-ra tette Hatvan körülzárását, április 20-ra a tö
rök felmentő sereg Hatvanhoz való megérkezését és letáborozását, április 2 l-re 
pedig a turai csatát.1"' Ortelius kronológiája itt tíz napot késik vagy téved — ez 
közel áll a Juliánus és a Gergely naptár közti 11 napos eltéréshez — így ha áp
rilis 6-hoz is tíz napot adunk, április 16-ra tehetjük Hatvan megszállásának 
kezdetét. Kjátib Cselebi idézett tudósításán kívül megerősíti következtetésün
ket Thuanus, aki április 16-ra datálta Tieffenbach táborverését a Zagyvánál."' 
Meg kell jegyeznünk azt is, hogy április 16. körül még csak Tieffenbach érkez
hetett meg a várhoz egy kisebb sereggel. A hozzá csatlakozó felvidéki nemesi 
hadak gyülekezése lassabban mehetett végbe. Telegdy Pál leveleiből tudjuk, 
hogy április 6-án Muhinál gyülekeztek és hosszú ideig Ónod közelében tábo
roztak.17 Május 5-i levele szerint „egy hete múlott, hogy Hatvant megszállot
ták".18 Ez április 28. körüli időpontot sejtet. Ekkorra érhettek Hatvan alá a 
nemesi hadak, a vár körülzárása teljessé vált. 

A magaslaton épült hatvani várat a Zagyva folyó két ága vette körül; e két 
ágat árokkal kötötték össze, így teljesen víz övezte az erősséget. Az Arszlán 
bég vezette őrség létszámát pontosan nem tudjuk. A török azt híresztelte, hogy 
3 ezer fő védi a várat; Telegdy 1500 főre becsülte az őrséget.1" Mivel Hatvan 

11 Esztergom os t romára 1. Bánlaky: i. m. 119—121. o. ; Csorba Cs.: Esztergom . . . i. m. 137—143. 
o. ; Magyarország hadtörténete I. 213—214. o. 

12 Istvánffy, 703. o. 
13 Benda Kálmán: Giovanni Marco Isolano gróf ezredes feljegyzései a magyarország i tö rök 

háború ró l 1594—1602. HK 1983. 653. o. 
14 Kjátib Cselebi, 215. o. 
15 Ortelius, 219—220. o. 
16 Thuanus, Iacobus Augustus: H is to r ia rum sui t empor i s . Tomus 5. (1589—1600) Coloniae 1630 

(MTAK) (a t ovább iakban : Thuanus) 460. o. 
17 Eckhardt, 52—57. o. 
18 Telegdy május 5-i levelére 1. Eckhardt, 57—62. o. ; 1. még Sinkovics István (szerk.) : Ma

gya r tör ténet i szöveggyűj temény I I I . (1526—1790). Bp., 1968. 201—204. o. ; Régi Magyar Leveles tár 
(XVI—XVII. század) . I—II. (Sajtó alá r endez te : Hargittay Emil) Bp. , 1981. (a t o v á b b i a k b a n : RML) 
281—285. o. 

19 Kárpáthy-Kravjánszky : i. m. 5. o.; RML 286. o. 
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erősségben Nógrád és Esztergom között helyezhető el, elfogadható ez a becslés. 
Tieffenbach seregének létszámával kapcsolatban eltérő adatok szerepelnek a 
forrásokban. Illésházy szerint a 8 ezer főből álló királyi sereg, továbbá a fejen
ként felkelő magyar urak és nemesek vették ostrom alá a várat.20 Istvánffy 
is említi a felső-magyarországi nemességet, valamint a szatmári, kallói, tokaji, 
szendrői, kassai és egyéb várak zsoldoshadait, de létszámot nem ad meg.21 Rótta 
tudósítása szerint Tieffenbach 8 ezer katonával érkezett meg Kassáról Hatvan
hoz.22 Ortelius 20 ezer lovasról és gyalogosról emlékezett meg.2:í A történeti iro
dalomban Kárpáthy-Kravjánszky 14—15 ezerre, Bánlaky József pedig 20 ezer 
főre becsülte a kassai főkapitány hadát.2'1 Adataink alapján azt tételezhetjük 
fel, hogy kb. 8 ezer főt tett ki a reguláris zsoldos katonaság. Köztük lehetett az 
a 2 ezer német gyalogos is, akikről Telegdy említi meg április 6-i levelében, hogy 
Eperjesről várják őket a táborba.25 Egyértelműnek tűnik az is, hogy Tieffen
bach a kassai főkapitánysághoz tartozó várakból kivonta a katonaság jelentős 
részét és Hatvan ostromára vezette őket. E zsoldos, jelentős részben végvári 
komponens nagyobb része ostromra alkalmas gyalogos lehetett. Tieffenbach 
hadának másik részét a felvidéki előkelők csapatai és a vármegyék nemesi fel
keléséből származó csapatok alkották. E komponens nagyságát nem ismerjük, 
feltehetőleg megközelíthette, esetleg meg is haladhatta a zsoldosok létszámát. 
A nemesi kontingens egyértelműen a lovassági elemet képviselte, összességében 
Tieffenbach serege elérhette a 15 ezer főt. 

Hatvan ostroma április végi teljes körülzárásától számítva is meglehetősen 
nehézkesen folyt. Istvánffy beszámolt Hatvan lövetéséről, ezt megerősíti Te
legdy is, aki szerint „távoli föld lövöldöztek be a várasba és várába".2" Az ágyú
zás minden bizonnyal komolyabb károkat is okozhatott volna, ha a falakat 
jobban meg tudják közelíteni. Kjátib Cselebi megemlíti, hogy „Hatvan népe 
is harcolásra alkalmas emberekből állott, s vitézül forgolódva egy ágyúval mind
járt eleinte az ellenség soraiból sokat elpusztítottak".27 A várositrom tehát mind
két fél számára nehézségekkel járhatott. Arszlán bég segítségért küldött Bu
dára, ugyanígy erősítést kért Tieffenbach Mátyás főhercegtől, aki négy né
met zászlóaljait útnak is indított. Minthogy Hatvan nem számított igazán erős 
várnak, a kassai főkapitány okkal remélhette, hogy az erősítés megérkezése 
után be tudja venni. Telegdy szerint be akarták várni a török felmentő sere
get, azért nem fogtak hozzá, hogy megvegyék a várat.28 Tieffenbach azonban 
nem annyira a török felmentő sereg miatt nem kísérelte meg hamarabb Hat
van bevételét, hanem sokkal inkább azért, mert hosszabb időt igényelt a ro
hamra alkalmas rés lövetése, illetve kevesellte a rohamnál elengedhetetlenül 
szükséges gyalogság létszámát is. Hatvantól azonban hosszú ideig tantó ellen
állást a török* hadvezetés sem remélt, ezért kísérletet tett felmentésére. 

A török történetírók szerint egyszerre folyt Esztergom és Hatvan ostroma, 
s a vezérek úgy döntöttek, hogy a hatvani keresztény tábor ellen vonulnak a 
vár felmentése céljából. Pecsevi úgy fogalmaz, „előnyösebbnek tartották, hogy 

20 Illésházy, 11. o. 
21 Istvánffy, 703. o. 
22 Hurmuzqki: i. m. 481. o. 
23 Ortelius, 219. o. 
24 Kárpáthy-Kravjánszky: 1. m. 4. o.; Bánlaky: i. m. 118. o. 
25 Eckhardt, 53. o. 
26 Istvánffy, 703. o. ; RML 281. o. 
27 Kjátib Cselebi, 215. o. 
28 Istvánffy, 703. o. ; Kjátib Cselebi, 215. o. ; RML 281. o. 
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az esztergomi tábor helyett a hatvani tábor ellen forduljanak". Kjátib Cselebi 
szerint „előbbrevalónak tartották, hogy Hatvan segítségére menjenek".29 Ist
vánffy azzal magyarázza a török döntést, hogy a budai pasa és a beglerbég 
úgy érezte, Esztergom megsegítésére gyengék. Rótta hasonlóképpen azt állít
ja, a török vezéreik nem érezték magukat elég erősnek arra, hogy megtámad
ják a Komáromnál állomásozó és Esztergom megtámadására készülő Mátyás 
főherceg hadát.30 Mivel Hatvan ostroma már folyt, Esztergomé viszont még 
nem kezdődött el, a török vezérek joggal vélhették, hogy fel tudják menteni 
Hatvant, utána pedig időben visszatérhetnek Budára. Esztergom felmentését 
illetően Szinán nagyvezír seregében reménykedhettek, illetőleg erősítéseket 
küldhettek a Dunán keresztül az ostromlott várnak. 

Szinánpasazáde Mehmed ruméliai beglerbég és apja távollétében magyar
országi szerdár (fővezér) és Mehmedpasazáde Kaszán budai pasa31 április 28^án 
indultak el sebtében összegyűjtött csapataikkal Budáról. A török had létszá
mával kapcsolatban is különböző adatokkal találkozunk a forrásokban. Ist
vánffy mértéktartó módon 10 ezer gyalogosra és lovasra becsülte a török fel
mentő sereget, ez a szám szerepel Tieffenbach Rudolf császárhoz írott május 
1-jei jelentésében is. Telegdy, Rótta és Ortelius 12 ezer főről tett említést. Tief
fenbach Mátyás főherceghez írott május 4-4 levelében és Thuanusnál már 13 
ezer fős itörök sereggel találkozunk. Szamosközy István 15 ezer törökről em
lékezett meg, ugyanez a számadat fordul elő a Türkische und Ungarische Chro-
nica-ban is. Szepsi Laczkó Máté már 20 ezer főről írt, Illésházy pedig erős túl
zással 32 ezerre tette az oszmán hadat.32 A történeti irodalomban Rónai Hor
váth Jenő és Bánlaky József Istvánffy 10 ezres adatát fogadták el, Kárpáthy-
Kravjánszky Mór pedig 20 ezres létszámot említett.33 A mértékadó forrásada
tok alapján arra következtethetünk, hogy a jobbára helyi török várőrségekből 
összeszedett segélyhad 10—13 ezer katonából állhatott. Ügy tűnik tehát, hogy 
Tieffenbach seregével legfeljebb azonos nagyságú és erejű volt a török fel
mentő had, de igazi túlerővel egyik fél sem rendelkezett. A török csapatok túl
nyomó része lovas volt, gyalogos Telegdy szerint száz sem volt. Ha ezt az állítást 
— bár az előző évi pákozdd csatában a janicsárokat valóban súlyos veszteség 
érte — némiképp túlzásnak is tartjuk, a gyalogos—lovas arány a császári-kirá
lyi had esetében kétségtelenül kiegyensúlyozottabb képet mutat. 

Nagyjából ismerjük a török sereg összetevőit is. Telegdy szerint a beglerbég 
és a budai pasa csapatain kívül halt vagy hét bég alakulatai és a temesvári had 
alkotta a felmentő sereget. Rótta megemlíti a ruméliai beglerbéget, a budai 
és a temesvári pasákat. Rajtuk kívül szól még a gyulai bég és két másik bég 

29 Pecsevi Ibrahim tarlkhjából, in : Török történetírók III. (a továbbiakban : Pecsevi) 103. o. ; 
Kjátib Cselebi, 215. o. 

30 Istvánffy, 703. o. ; Hurmuzaki: i. m. 481. o. 
31 A két nagyvezéri funkcióira, pályafutására 1. Gévay Antal: A budai pasák. Bécs. 1841. 

16—17. o. 
32 Istvánffy, 703. o. ; Tieffenbach má jus 1-i je lentése Rudolf császárhoz (a t o v á b b i a k b a n : Tief

fenbach j e len tése) , l . Had tö r t éne lmi Levél tár , F i lmtá r 878. d. 1594/5/1. sz. i ra t (eredeti l e lőhe lye : 
Kr iegsarchiv , Alte Fe ldakten) — a mikrof i lmen levő i ra t máso la tá t Kelenik József bocsá to t ta 
rende lkezésemre , szíves segí tségéér t ezúton is köszönete t m o n d o k . ; RML 282. o. ; Hurmuzaki: 
i. m. 282. o. ; Ortelius, 220. o. ; Tieffenbach Mátyás főherceghez í r t má jus 4-i levelére 1. Reusner, 
Nicolae: Ep is to la rum T u r c i c a r u m va r io rum et d ive r sa rum a u t h o r u m . Liber XIIII . F rankfu r t , 
1598 (MTAK) (a tovább iakban : Reusner) 75. o. ; Thuanus, 461. o. ; Szamosközy Is tván tör téne t i 
m a r a d v á n y a i 1542—1608. (Kiad ta : Szilágyi Sándor) 4. k. Bp. , 1880 (a t o v á b b i a k b a n : Szamosközy) 
32. o . ; Tü rk i s che und Ungar i sche Chronica . Nürnbe rg , 1663. 21. o. ; Szepsi Laczkó Máté k r ó n i 
ká ja . I n : AfiAcó Imre (szerk.) : Erdélyi tö r t éne lmi ada tok . III . k. Kolozsvár , 1858. 26. o.; Illésházy, 
11. o. 

33 Rónai-Horváth: i. m. 116. o.; Bánlaky: i. m. 119. o.; Kárpáthy-Kravjánszky: i. m. 4. o. 
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5 ezer fős seregéről. Ortelius szerint a budai pasa és a görög (ruméliai) beglerbég 
7 ezer főnyi sereggel indult el, amelyhez Hatvantól három mérföldnyire a 
szolnoki és más bégek 5 ezer fővel csatlakoztak. Tieffenbach Mátyás főherceg
hez írt levelében a budai pasa, a beglerbég, a szolnoki, a szarvasi, a gyulai, a 
csanádi és talán a lippai és jenői (Cippaio Genne) bégek szerepelnek, továb
bá tatárokról is megemlékezik. A kaíssai főkapitány Rudolfhoz írt jelentésében 
6 ezer főre tette a budai pasa és a beglerbég, 4 ezer főre pedig a szolnoki bég 
és négy további szandzsákbég seregét.M Forrásaink alapján arra következtet
hetünk, hogy a török felmentő had zömét a budai pasa és a ruméliai beglerbég 
csapatai adták (kb. 6—7 ezer fő). Jelentős erőt képviseltek a szandzsákibégek 
alakulatai is (kb. 4—5 ezer fő). A bégek közül a források többnyire a szolnokit 
és a gyulait említik, rajtuk kívül is még három vagy négy bég jelenlétét való
színűsíthetjük. 

További kérdés, hogy a török felmentő sereg egésze jött-e Budáról, vagy pe
dig két irányból érkező csapatok egyesültek-e Hatvan közelében. Bizonyos 
források az első verzió mellett szólnak. Szamosközy azt állítja, hogy a budai 
pasa megverése után (a pákozdi csatáról van szó — T. S. L.) „az tömösvári ba
sának szín népe a gyulai béggel Budára ment oltalomnak okáért, és az szol
noki had is odament segítségül".:,,) Istvánffytól tudjuk, hogy Szinán nagyvezír 
a pákozdi csata után fiát, a begierbéget 4 ezer emberrel küldte Budára.36 A 
másik verzió mellett szól Ortelius idézett tudósítása a szolnoki és más bégek 
csatlakozásáról Hatvantól három mérföldre. Megerősíteni látszik ezt a híra
dást Tieffenbach május 1-jei jelentése, amelyben határozottan állítja, hogy 
Szecsőnél (Zetche) találkoztak a beglerbég és a budai pasa vezetése alatt álló 
csapatok a bégek seregével.-57 Valószínűbbnek látjuk, hogy a Hatvantól kb. há
rom mérföldre levő Szecsőnél egyesültek a török felmentő csapatok. A Budánál 
való gyülekezés, a csapatok bevárása késedelemmel járt volna. Hatvan mielőb
bi felmentése, Esztergom várható ostroma gyors cselekvésre ösztönözte a tö
rök hadvezetést. 

Az április 28-án Budáról kiinduló sereg vonulási rendje a következő volt: 
az előcsapatot Haszán budai pasa vezette, mögötte haladt Mehmed ruméliai 
beglerbég, a hátvédet a végvári katonaság adta.38 Április 30-án — amikor a 
bégek hadával való egyesülés már megtörtént — délután egy óra után Hatvan 
felé vonult a felmentő sereg. Telegdy szerint a város mellé szállt az ellenség, 
Istvánffy azt említi, hogy a Sajónál ütöttek tábort. Tieffenbach tábora ugyan
akkor Hatvan északi részénél, a vár közelében, a Zagyvánál volt. A török más
nap kora reggel, 7—8 óra tájban elindult visszafelé azon az úton, amerről jött. 
Kjátib Cselebi e hadmozdulatot azzal magyarázza, hogy az iszlám sereg azért 
ment egy mérföldnyire felfelé, hogy a vízen átkelhessen, ö is megjegyzi azon
ban azt, hogy az „ellenség úgy vélte, az oszmánok oldalvást megfutamodnak, 
azért a vízen átmenve az irányba ment".39 Tieffenbach május 1-jei jelentésé
ben azt írta, hogy a törökök „a mély víz miatt s mert a gázlókat őriztettem . . . 
visszavonultak azzal a szándékkal, hogy Jászberénynél (Jasprin), ahol van egy 

34 RML 282. o. ; Hurmuzaki: i. m. 481—482. o. ; Ortelius, 220. o.; Reusner, 75. o. ; Tieffenbach je
lentése. 

35 Szamosközy, 29. o. 
36 Istvánffy, 688. o. 
37 Tieffenbach j e len tése 
38 Kjátib Cselebi, 215. o. 
39 RML 282. o. ; Istvánffy, 703. o . ; Kjátib Cselebi, 215. o. 
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híd s a víz is sekélyebb, átkelnek és másnap rajtunk ütnek". Mátyás főherceg
nek küldött május 4-i levelében a kassai főkapitány szintén megemlítette azt, 
hogy a törökök a megáradt Zagyván nem tudtak átkelni, ezért a jászberényi 
aga másnap a sereget megfelelő átkelőhelyhez vezette. Orteliusnál iis azt olvas
hatjuk, hogy a megáradt vizek miatt nem tudtak a törökök a gázlón átkelni, 
s visszavonultak Jászberényhez/'0 Az oszmán sereg látszólagos megfutamodá-
sakor, visszavonulásaikor kerülhetett sor az Istvánffy által említett hadita
nácsra. Ezen született az a döntés, hogy Tief f enbach a vár alatti táborban ma
rad, a magyar csapatokat pedig a német lovassággal az ellenség elé küldi. Te
legdy szerint ezt kikényszerítették a kassai főkapitány tói : „mi sok zsibongás 
után addig untatták a király képit (ti. a király kassai képviselőjét, Tieffen-
bachot — T. S. L.), hogy felülénk, utánnok menink, jóllehet elég nehezen ve
hetek rejá, ü maga egyik részivel az hadnak az táborban maradván".41 A kas
sai főkapitány tehát nem akart csatát vállalni, nem szándékozott üldözőbe ven
ni az ellenséget, csak a táborban levő magyar urak rábeszélésének engedett. 
A német generális azért is osztotta kétfelé hadát, mert nem merte megkockáz
tatni azt, hogy a várvédők esetleges kitörése esetén serege két tűz közé kerül
jön. Az ellenség után küldött csapatok parancsnokául a törökellenes harcokban 
kitűnt, tapasztalt Forgáeh Simont42 nevezte ki. 

Az üldöző keresztény had átkelt a Zagyván és Túránál utolérte az oszmán 
csapatokat. Telegdy megemlíti, hogy bár megközelítették az ellenséget, de „mi-
érthogy sok sáron, vízen, ihidon és gáton kelleték nekünk is által kelnünk, ük 
annyit haladánaik, hogy az sík mezőben alig láttuk őket". Tieffenfoaoh is meg
jegyzi jelentésében, hogy „a mély, agyagos vízben azonban csak nehezen tud
tunk átkelni".43 Az üldözés elég kimerítő lehetett, s a töröknek némi előnye is 
volt. Ekkor egy rögtönzött haditanácsot tartottak a királyi sereg vezérei. Két 
javaslat merült fel; az egyik szerint a lassabban hailadó gyalogosokalt hátra
hagyva a lovasok folytassák az üldözést, a másik szerint vissza kell térni és a 
vár szállást (t.i. az ostromot — T. S. L.) folytatni. Mindenki a visszavonulás 
mellett szavazott.44 Ez a döntés arra enged következtetni, hogy egyrészt a to
vábbi üldözést és az esetleges csata vállalását gyalogság nélkül, joggal, koc
kázatosnak vélték, másrészt talán arra gondoltak, hogy a török célja éppen a 
várostromtól való elvonás, a vártól miinél messzebb való elcsalogatás volt. For
gáeh Simon hada megkezdte a visszavonulást, s ekkor újabb váratlan fordulat 
történt. A török észlelte az üldöző had megfordulását, s Telegdy szerint azt 
hitte, hogy „űtülük való féltükben tértünk meg, avagy ugyan mezőben akairt 
velünk megvíni".45 Az oszmán vezérek tehát ugyanúgy félreértették az ellen
séges hadmozdulatot, mint korábban a magyarok a törökökét, megfutaanodás-
nak, gyengeség jelének vették. Okkal tehető fel persze az is, amire Telegdy is 
utalt, hogy a török felmentő sereg tudatosan elcsalni igyekezett a vártól Tief-
fenbach csapatait, hogy sík területen érvényesíthesse lovassági fölényét. A tö
rök sereg mindenesetre megfordult és hadrendben előrenyomult, s erre Forgáeh 
is visszafordult, s csatára készülődve felállította seregét. 

40 Tieffenbach jelentése; Reusner, 75. o.; Ortelius, 220. o. 
41 Istvánffy, 703. o. ; RML 282. o. 
42 Forgáeh pályafutására (1527—1598) 1. Sörös P.: Ghimesi Forgáeh Simon báró. Századok, 1899. 

595—617, 698—721. O. 
43 RML. 282. o. ; Tieffenbach jelentése 
44 RML 282. o. 
45 Uo. 
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A Hatvantól egy mérföldre46 vívott csata a forrásokban többnyire hatvani 
ütközetként, harcként szerepel.47 A szakirodalomban ugyanakkor a csata pon
tos helyének ismeretében jobbára turai csataként említik az összecsapást/'8 E 
tanulmányban a hatvani—turai csata megjelölést használjuk, mert ebben ben
ne rejlik az, hogy a hatvani vár felmentéséért, illetve az ostrom folytatása ér
dekében vívta a két fél az ütközetet a Hatvanhoz közeli Túránál. A csata da
tálása val kapcsolatban csak azt jegyeznénk meg, hogy az általánosan elfogadott 
május 1-jei időponton kívül találkozunk április 21-i, illetve június 18-i, egyéb
ként kétségkívül téves datálással is.49 

A hatvani—turai csatában a török létszámbeli fölényben volt. Az oszmán 
sereg — ahogy már említettük — 10—13 ezer főből állhatott. A királyi csapa
tok létszámát a csatában résztvevő Telegdy maximum 5 ezerre becsülte, ugyan
ennyiről tett említést Szamosközy István is. Illésházy 8 ezer főre, Thuanus pe
dig 10 ezer főre tette az ellenséggel csatát vállaló sereg létszámát. Tieffenbach 
május 1-jei jelentésében csak annyit jegyzett meg, „hogy jóval kevesebben 
voltunk". A történeti irodalomban Kárpáthy-Kravjánszky azt az álláspontot 
foglalta el, hogy a kassai főkapitány 7 ezer főnyi válogatott magyar huszárt 
és karabélyost küldött a török ellen.50 Ha a szemtanú Telegdy becslését fogad
juk el, az ellenség kétszeres túlerőben volt. Talán Tieffenbach nem számolt 
ilyen jelentős, seregével azonos erejűnek mondható felmentő haddal; minden
esetre kockázatos vállalkozásra küldte Forgách Simont. Vereség esetén a kas
sai főkapitány veszélyes helyzetbe kerülhetett volna, mivel a győztes török had 
bizonyára a hatvani tábor ellen fordult volna. A két sereg összetételét tekint
ve jobban állt a királyi sereg. Telegdy szerint alig volt gyalogsága a töröknek. 
Forgách seregében jóval több gyalogos lehetett, bár a gyalogság java része 
Tieffenbachnál, a hatvani sáncoknál maradt. Istvánffy említi azt is, hogy For
gách lövegekkel is rendelkezett. Valószínű azonban az, hogy e téren a török 
jelentős fölényben volt. Istvánffy és Ortelius szerint az ellenség 17 ágyúval 
rendelkezett. Tieffenbach és Thuanus arról számolt be, hogy 13 „mezei" (tor
menta campestria) és négy nagyobb löveget zsákmányoltak a királyi csapa tok. 
Telegdy 22 tarackról és egynéhány seregbontóról emlékezett meg, s hozzátet
te, hogy a törökök „fő bizodalmokat abban vettetek".51 A török seregiben a 
könnyűlovas elem volt a meghatározó, a császári-királyi haddal ellentétben 
viszont nem rendelkeztek nehézlovassággal. 

A két sereg felállása a következő volt. A török harcrendről Kjátib Cselebi 
megemlíti, hogy az ellenség közeledésekor a sereg „sorait rendbe szedte és Szi-

46 „ain mai l von H a t v a n " — í r ta Mátyás főherceg 1594. má jus 3-i levelében Ernő főhercegnek 
neszmélyi táborából , a levélre 1. Hatvani (Horváth) Mihály: Magya r tör téne lmi o k m á n y t á r a 
brüssel i országos levél tárból és a bu rgund i könyv tá rbó l . Magyar tö r t éne lmi emlékek. Első osz
t á l y : o k m á n y t á r a k . 3. k. 1553—1608. Pest , 1859. 60. o. (289. sz.) . 

47 Hurmuzaki, i. m. 482. o. ; Pecsevi, 103. o. ; Szamosközy, 31. o. ; Baranyai Decsi János m a g y a r 
his tór iája (1592—1598). (Ford. : Kulcsár Péter) Bp. , 1982. 141. o.; Tura fa lvá t (Turhafalwa) em
líti Tieffenbach je lentése 

48 Rónai Horváth: i. m. 116. o. ; Bánlaky: i. m. 118—119. o. ; Kárpáthy-Kravjánszky : i. m. 4. o. ; 
Magyarország hadtörténete I. 592. o.; Magyarország története III/ l . 695. o., I I I 2 . 1672. o.; Hangay 
Z. : Erdély . . . i. m. 108. o. ; Csorba Cs. : Vég-Gyula . . . i. m. 155. o. ; Nagy L. : Az erős fekete 
bég . . . i. m. 181. o. 

49 A május 1-i időpontra 1. Hurmuzaki: i. m. 482. o.; Istvánffy 703. o.; Reusner, 75. o.; Ti
effenbach jelentése; Kjátib Cselebi, 215. o. (nála Sábán hó ll-e szerepel, ez megfelel május 
l-nek); a szakirodalomra 1. az 1. jegyzetben idézett művek túlnyomó többségét; április 21-re 1. 
Ortelius, 220. o.; Türkische und Ungarische. . . i. m. 21. o.; Horváth M.: Magyarország törté
nelme. 3. k. 326. o. ; június 18-ra 1. Szamosközy, 31. o. 

50 RML 283. o.; Szamosközy, 31. o.; Illésházy, U. o.; Thuanus, 460. o.; Tieffenbach jelentése; 
Kárpáthy-Kravjánszky : i. m. 4. o. 

51 Istvánffy, 704. o.; Ortelius, 220. o.; Reusner, 76. o.; Thuanus, 461. o.; RML 283. o. 
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nán pasazáde lovas csapatát maga mellé véve megállapodott. Haszán pasa ál
lott elől a határszéli katonasággal s a budai önkénytesek agáját katonaságával 
együtt az előcsapatba" helyezte.52. Telegdy részletesen beszámolt az ellenség fel
állásáról. Eszerint a szokott hold formát"'3 követte a török harcrend, s öt sere
get lehetett megkülönböztetni, bár ezek csak nagyon kis távolságra valtak egy
mástól. Megemlíti, hogy „az középső sereg inkáhb mind feir lobogós vala, azt 
monták lenni az beglerbég hadának. Jobb kéz felől mellesleg előtte 22 tarack
ja és egynéhány seregbontója, bal kéz felől az szolnoki had, azok melles felül 
rajtok az gyemliák igen szép sereggel, mind zöld lobogójok vala, az feir had 
háta megett állott egy nagy sereg, ki derék sereg j ek va la . . .",v* Hangsúlyozni 
kell, hogy az idézett források alapján mind a harcrendet, mind pedig a csatát 
illetően csak feltevésszerű rekonstrukcióra nyílik lehetőség. Kjátib Cselebi és 
Telegdy leírásának összevetéséből arra következtethetünk, hogy a török had 
két harcrendre tagolódott; egy elöljáró harcrendre és egy tartalékra (derék
hadra). Utóbbiról sem Kjátib Cselebi, sem pedig Pecsevi nem emlékezik meg. 
A török történetírók, főleg Pecsevi alapján úgy tűnhetne, hogy Haszán budai 
pasa foglalt elől helyet seregével, míg Mehmed pasa hada képezte a tartalékot, 
s a két seregrész között foglaltak helyet az ágyúk.55 Telegdy és Kjátib Cselebi 
tudósítása azomban ellene szól egy ilyen rekonstrukciónak. Kjátib szól arról, 
hogy Haszán pasa maga mellé vette Szinánpasazáde Mehmed seregét; Telegdy 
pedig a vele széniben elhelyezkedő fehér lobogós katonaságot a beglerbég ha
dának nevezi. Kjátib leírásában két nagyobb egység szerepel: az elöl elhelyez
kedő Haszán budai pasa a határszéli katonasággal és a budai önkéntesekkkel, 
valamint Szinánpasazáde csapata. Telegdynél az öt elkülönülő részből négy 
esik az első harcrendre; a fehér lobogós56 beglerbég vezette had bal oldalán 
(Telegdy szemszögéből nézve jobb kéz felől) az ágyúk, jobb oldalán (Telegdy 
szemszögéből nézve bal kéz felől) a szolnoki csapatok, azok mellett és előtt pe
dig a gyemliák. Utóbbiakat azonosíthatjuk a Kjátib Cselebinél szereplő budai 
önkéntesekkel, a könnyűlovas gönüllükkel.57 A Telegdynél szolnoki had né
ven szereplő csapatokat valószínűleg azonosnak vehetjük a Kjátibnál határ
széli katonaságként szereplő, s a budai pasa alá tartozó alakulatokkal. A szol
nokiakra és a gyemliákra egyaránt utalhat Telegdy azon kijelentése, hogy 
„mind zöld lobogójuk vala".58 A török harcrendet tehát úgy rekonstruálhatjuk, 
hogy a félhold alakú formáció jobb oldalán elöl foglaltak helyet a budai ön
kéntes lovasok, a gönüllük, agájuk vezetésével, mellettük és mögöttük állt 
Haszán budai pasa a szolnoki és egyéb szandzsákok csapatával (s persze saját 
csapataival). E zöld lobogó alatt felálló — s két, elkülöníthető részre tagoló
dó — seregrészt nagyjából 3—4 ezer főre tehetjük. A másik, a bal oldalon — Te
legdy a szélén elhelyezett tüzérség miatt centrumnak veszi — helyezkedtek el 
Szinánpasazáde Mehmed ruméliai beglerbég és szerdár 4 ezer főre becsülhető 
szpáhi csapatai, fehér lobogó alatt. A két fő részre tagolódó első harcrend össz-

52 Kjátib Cselebi, 215. o. — A török harcrendet illetően Kelenik Józsefnek, mondok köszönetet 
értékes és a tanulmányban hasznosított, lektori véleményében tett megjegyzéseiért. 

53 Az un. acies lunata, azaz félhold alakú harcrend a török sereg hagyományos felállása volt, 
l. Generál Tibor: Allah serege. Bp., 1987. 211. o. 

54 RML 283. o. 
55 Pecsevi, 103. o. 
56 A fehér lobogó a vezéreknek, illetve a szerdárnak járt ki, v. ö. Generál T.: i. m. 194, 196. o. 
57 A várvédelmi szolgálatra rendelt „gyumnak"-ra, vagy gönüllükre (nevük jelentése: „bátor", 

„merész", „önkéntes") 1. Generál T.: i. m. 185. o. 
58 RML. 283. o. A zöld lobogó a magas rangú pasáknak — jelen esetben a budai pasának — 

járt ki, v. ö. Generál T.: i. m. 195. o. 
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létszámát kb. 7—8 ezer főre tehetjük. A derékhad, a tartalék Mehmed szerdár 
csapatai mögött foglalt helyet. Feltehetőleg a gyulai bég vezetése alatt Budára 
küldött temesvári vilajet katonaságáról lehet szó; e harcrend létszámát kb. 
3—4 ezer főre becsülhetjük. 

A császári-királyi sereg felállását is nagyjából rekonstruálhatjuk. Forgách 
Simon a törökhöz hasonlóan két harcrendet formált. Az elöljáró harcrendben, 
a centrumban helyezkedtek el a felvidéki főurak — Báthori István országbíró, 
Homonnai István, Rákóczi Zsigmond, Dobó Ferenc stb. — csapatai. Itt kapott 
helyet az egri vár katonasága is. A centrumtól jobbra Telegdy szerint „fekete 
fegyveresek", „bal kéz felől is fegyveresek és azok mellek az gyalogok". Tief-
fenbach május 4-i levelében azt említi, hogy a német lovasok az első csatarend
ben (prima acie) harcoltak. A lovas fegyveresek (nehézlovasok) létszámát II-
lésházy 800-ra tette.:>!l A forrásokból arra következtethetünk, hogy a könnyű
lovas felső-magyarországi nemesi csapatok és végvári zsoldos katonaság mel
lett két oldalon a német nehézlovasság helyezkedett el, s a legszélre került a 
gyalogság. A lövegeket valószínűleg a csatasor elé, esetleg a különböző sereg
részek közé helyezték. A második csatarendet, az ún. segítő sereget maga For
gách Simon vezette. Telegdy 5 ezres számadatát elfogadva, az elöljáró harc
rendet 3500—4000 főre becsülhetjük, míg a tartalékban 1000—1500 fő lehetett. 
Feltehetően a végvári katonaság alkotta a tartalékot. 

A török taktikára vonatkozóan Pecsevi azt írja, hogy Haszán pasa a túlerő
ben levő ellenséges csapatok elől meghátrált, azzal a céllal, hogy az ágyúk elé 
csalja őket, majd pedig miután az ágyútűz szétszórta őket, rohamot intéz elle
nük.'10 A sereg szétválása, az ágyúk elé csalogatás hagyományos, bevált fogása 
volt a töröknek. Az oszmán sereg rekonstruált felállása, valamint a csata me
nete alapján azonban inkább arra következtethetünk, hogy ezúttal nem került 
sor e taktika alkalmazására. Pecsevi mentegetni, magyarázni próbálta Haszán 
kényszerű futását, ezért említette a budai pasa cselvetését. Valószínűbb az, 
hogy a török hadvezetés a sík területen számbeli, továbbá könnyűlovassági és 
tüzérségi fölényét igyekezett kihasználni. 

A királyi sereg taktikájában hangsúlyos szerepet kapott a különböző fegy
vernemek; a könnyű és nehézlovasság, a gyalogság és a tüzérség együttműkö
dése. A harcot a tüzérség kezdte, folytatódott a lovasság támadásával, a las
sabban haladó és szélekre helyezett gyalogságnak azt a parancsot adta For
gách, hogy az ellenséget oldalba fogja.,il 

A csata kezdetét Rótta délelőttre, Tieffenbach délután 1 óra körűire tette.''2 

Az összecsapás azzal kezdődött, hogy mindkét fél elsütötte az ágyúit. Telegdy 
megemlíti, hogy „hozzánk sütögetek tarackjukat és seregbontó j okát kiket vol
na mi nem tudtunk, hogy vélek legyenek . . ."''•'• Szepsi Laczkó Máté tudósítása 
szerint „a török taraczkinak kilövése után az egész magyar gyalogság mind a 
földre borult, és semmi kár nem lőtt a taraczkök mián bennök; azután mind 
talpra állván, úgy lendültenek harcolni és lőni".'''1 A török ágyúk ugyanakkor 
bizonyos veszteségeket kétségkívül okoztak, elsősorban a lovasság soraiban.*'"' 

59 RML 283. o. ; Reusner, 77. o. : lllésházy, U. o. 
60 Pecsevi. 103. o. : v. o. még Kjátib Cselebi, 216. o. 
61 lstvanfjy, 703. o. 
62 Hurmuzaki: i. m. 482. o. ; Tieffenbach je lentése 
63 RML 283. ö. 
«4 Mikó / . : Erdélyi . . . i. m. 26. o. 
65 Telegdy említi pl. Pe tky Pált , akit ta rack ölt meg. v. ö. RML 285. o. 
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A csata folyamán azonban a török nem tudta tüzérségi fölényét igazán kama
toztatni; a kézitusában, a közelharcban az ágyúknak már nem juthatott semmi
féle szerep. Hasonlóképpen a királyi sereg lövegei is okoztak némi zavart és 
pusztítást az ellenséges seregben.'1" 

Az ágyúkból leadott össztűz után a csapatok egymásnak rohantak. Kjátib 
Cselebi leírása szerint „délelőtt a két sereg egymásra támadott és nagy öldök
lés lett. Mindkét részről temérdek katona elesett, az embereket és zászlókat 
nem lehetett egymástól megkülönböztetni s a heves viaskodásban lándzsada
rabok röpködtek a levegőben."0' Telegdy tudósítása alapján elkülöníthetjük 
az egymásra rontó seregrészeket. A Báthori István vezette, főként nemesi csa
patok a beglerbég seregére támadtak. A két részre tagolódó török csatarend 
jobb szélén álló gönüllük (gyemliák) pedig a velük szemben álló német nehéz
lovasokat („fegyveresek") rohamozták meg.<ls A csata első szakasza kiegyen
súlyozott küzdelmet hozott. A török jobboldal (a gyemliák és a szolnokiak) vi
tézül harcoltak a német nehézlovassággal szemben. Kjátib Cselebi írja, hogy 
„az önkénytesek az ellenség néhány sorát megbontották és a páncélos ellen
ség két hírneves és erős bégjét elejtették. Az önkénytesek agája ekkor csapa
tával a kék vasas „feiveres" nevű katonaságra támadott és azt szétszórta." A 
török történetíró a határszéli hitharcosok vitézségét is említi, továbbá azt, hogy 
igen sok fegyvert és páncélt zsákmányoltak.'"' A török leírás tartalmazhat ugyan 
túlzásokat, de más tudósítások alapján is valószínűsíthető az, hogy a török 
jobbszárny ért el bizonyos sikereket a királyi sereg balszárnyával szemben a 
csata e fázisában. Telegdy megemlíti, hogy „az gyemliák az fegyvereseken vi
tézül el vonták kopjájokat". Tieffenbach pedig a német lovasság vitézségét 
hangsúlyozó május 4-i levelében kitért arra, hogy lovakban és fegyverekben 
nem kis veszteséget szenvedtek el.70 Ügy tűnik, hogy a másik oldalon viszont 
a királyi sereg kerekedett felül. Telegdy szerint „mi az úrral (t.i. Báthori Ist
vánnal — T. S. L.) és Homonnai István urammal szinte az feér hadra találánk 
öklelni."71 Szinánpasazáde Mehmed pasa szerdár megfutamodásáról több for
rás is beszámol. Különbségek abban mutatkoznak, hogy mikorra teszik Meh
med elmenekülését. Tieffenbach levele szerint már a csata kezdetén (initio 
pugmae) megfutott a beglerbég, s ezért a vereséget neki tulajdonítják. Thuanus 
szerint a futást először a beglerbég kezdte meg, s ezért menekült meg. Pecsevi 
azt állítja, hogy Haszán pasa cselvetését, látszólagos megfutamodását felreértet
te Mehmed pasa, s ezért kezdett el menekülni. Kjátib Cselebi a Pecsevi-féle 
változat mellett előad egy másik verziót is. Eszerint a harc hevében „összevisz-
sza keveredett katonaságot az ellenség katonaságának vélte s mivel gyáva és 
félénk szívű volt, zászlóját elejtvén, Buda felé futott".72 A források alapján 
csak azt állapíthatjuk meg biztosan, hogy Mehmed ruméliai beglerbég akkor 
hagyta e.l a csatateret, amikor Haszán pasa még küzdött a másik oldalon. Meh
med menekülését kiválthatta egyrészt a vele harcoló Báthori-féle seregrész 
támadása. A források tanúbizonyságát figyelembe véve másrészt azt a lehetősé-

66 Islvánffy, 703, o.; 1. még Wolfgangus de Bethlen: História de r ebus Transsylvanic is . Ed. 2. 
T o m u s III. Cibinii, 1783. 201. o. 

67 Kjátib Cselebi, 215. o. 
68 RML 284. O. 
69 Kjátib Cselebi, 215. o. 
70 RML 284. o. ; Reusner, 77. o. 
71 RML 284. O. 
72 Reusner, 77. o. ; Thuanus, 461. o. ; Pecsevi, 103. o. ; Kjátib Cselebi, 216. o. 
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get sem lehet kizárni, hogy a másik oldal, a Haszán vezette csapatok átmeneti 
visszaszorulása váltotta ki a beglerbég megfutamodását. A négy idézett for
rás közül három egyértelműen elítéli Szinán fiát és a vereséget rá hárítja. 

A csata második szakaszát Mehmed szerdár menekülésétől számíthatjuk. 
Valószínűleg ekkortájt kerülhetett sor az addig eredményesen harcoló török 
jobb oldal visszaszorulására. Telegdy leírása szerint „az segítő sereg is mind-
gyárást rajtok terme az gyemliakon és zolnokiakon, meg nem álhaták hanem 
el futának, az harc helyen sokat le vágván bennek".7-1 Forgách Simon a meg
ingott balszárny segítségére vetette be a vezetése alatt álló tartalékot (derék
hadat). A beavatkozás döntőnek bizonyult. A győztesnek látszó török jobbszár
nyat visszanyomták — talán ekkor kezdte meg futását Mehmed — s az „a szer
dár után indulva, szétoszlani kezdett" ''' azaz futásnak eredt. Haszán pasa is 
talán az ütközet e fázisában sebesült meg. 

A csata már legalább két órája tartott, amikor a török csapatok menekülni 
kezdtek. A harc harmadik szakaszában folyt az ellenség üldözése. A török sze
rencséjére a májusi meleg időben a futókat követő lovasok is hamar elfáradtak 
és visszafordultak. Telegdy szerint egy mérföldnél tovább nem üldözték az 
ellenséget.75 A törökök Pest felé, az isaszegi erdő irányába vették útjukat. 

A hatvani—turai csata a királyi sereg nagy győzelmével végződött. Ezt tük
rözte a török had megfutamodásán túl az a tény is, hogy az ellenség vesztesége 
jóval nagyobb volt, mint Forgách seregéé. Telegdy megemlíti, hogy a levágott 
török fejeket az király képe sátrába hordák másnap", s ezek számát „harmad
fél ezernél" (2500 — T. S. L.) is többre tették, ráadásul sok holttest maradt a 
csata színhelyén, sokan pedig vízbe fúltak. Telegdy az ellenség sebesültjeinek 
számát is jelentősnek vélte. Tieffenbaoh május 1-jei jelentésében még csak 600 
fős török veszteségről tudósított, május 4-i levelében viszont Telegdyhez ha
sonlóan 2500 főre tette azt, s ehhez hasonló arányúnak gondolta a sebesültek 
számát is. Thuanus 2 ezer fős török veszteségről írt. Istvánffy szerint a csatá
ban és a futás során 3300 főt vesztett a török. Maguk a török történetírók is 
három—négyezer vértanúról emlékeznek meg.70 A csatában elesett török har
cosok száma mindenképpen meghaladhatta a 2500-at, s talán elérhette a 3500 
főt is. A 10—13 ezer főre becsült oszmán had így kb. 20—30()n)-os veszteséget 
szenvedett. A nagyszámú sebesülttel együtt a török összveszteség elérhette a 
40°/Q-ot is. Ez a magas arány igen meglepő, tekintve azt, hogy a török had túl
nyomó többsége lovasból állt, akiknek több esélye volt a menekülésre, mint a 
gyalogosoknak. A források szerint a törökök sokáig kitartottak, s csak akkor 
kezdték meg az általános menekülést, amikor már reménytelen helyzetbe kerül
tek. Az üldözés során vághatták le a legtöbb törököt részben még a csata színhe
lyén, részben pedig az isaszegi erdőig vezető úton. Ebben a véres csatában igen 
kevés foglyot ejtett a győztes királyi sereg; Tieffenbach 26, Istvánffy 27 fog
lyot említ. Ezt azzal magyarázhatjuk, hogy az ütközet előtt Forgách kiadta a 
parancsot, b.ogy ellenséget senki ne fogjon. Tieffenbach is említi levelében a 

73 RML 284. O. 
74 Kjátib Cselebi, 216. o. 
75 RML 284. O. 
76 RML 284. o.; Tieffenbach jelentése; Reusner, 76. o.; Thuanus, 461. o.; Istvánffy, 704. o.; 

Pecsevi, 103. o. ; Kjátib Cselebi, 216. o. ; a szakirodalomban Istvánffy adatát fogadta el Rónai 
Horváth : i. m. 116. o. ; Bánlaky : i. m. 119. o. 
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csata előtti megegyezést, hogy senki se fogja kímélni az ellenség életét.77 Súlyo
sak voltak a török tisztikar veszteségei is. Istvánffy szerint elesett Mehmed 
gyulai szandzsákbég, a szolnoki alajbég, a pesti parancsnok és egy csausz. A 
török tábor teljes készlete is a királyi csapatok kezére került; a poggyász, az 
ágyúk és a zászlók.78 

A törökénél jóval kisebb veszteséget szenvedett Forgách győztes hada. Sza-
mosközy István szerint „hatvankét embernél némettel együtt több nem veszett". 
Tieffenbach május 1-jei jelentésében azt írta, hogy több mint 100 közkatona 
esett el, s név szerint felsorolt néhány nemest. A kassai főkapitány május 4-i 
levelében is 100 fő elestéről számolt be. Istvánffy azt írta, hogy „a mieinkből 
elesett 100, vagy kevéssel több". Rótta tudósításában 150 főnél kevesebbre tet
te a halottak számát. A történeti irodalomban 150—200 főre becsülték a kirá
lyi csapatok veszteségeit.79 Az elesettek száma valóban viszonylag csekély le
hetett, bár a 100 főt bizonyosan meghaladta. A sebesültek száma viszont igen 
nagy volt; Tieffenbach 600-ra tette, Telegdy becslése szerint a 800 főt is el
érhette. Megsebesült többek között Báthori István is, akinek a győzelem ki
vívásában egyes források jelentős szerepet tulajdonítanak.80 A halottak és se
besültek összlétszáma 1000 körül lehetett, így az 5000 főre tett királyi had össz-
vesztesége 20°/o-ra becsülhető. 

Forgách Simon seregének távolléte alatt Tieffenbach Hatvan ostromát lé
nyegében felfüggesztette, vagy legalábbis jóval kisebb intenzitással folytatta.81 

Kjátib Cselebi szerint a császári-királyi sereg meggyengülését a várvédők ki
törésre használták fel. Szezai ankarai bég megtámadta Tieffenbach táborát, 
veszteséget okozott, s az ágyúkait beszegeztette.82 Miután Forgách visszatért 
győztes, ámbár bizonyosan fáradt seregével, az ostrom újult erővel folytató
dott. A levágott török fejeket és a zsákmányolt zászlókat a táborban közszem
lére tetette ki Tieffenbach, hogy a várvédőket elrettentse és feladásra bírja. 
Hatvan őrségét a budai pasa továbbra is biztatta azzal, hogy küld majd se
gélyhadat. A turai vereség jelentőségét pedig csökkenteni igyekezett, s azt ál
lította, hogy az ellenség csak az elöljárókat, azaz az elővédet verte meg.83 A 
török őrség által elhagyott Jászberény közelében Balassa Ferenc 400 huszárjá
val egy Szolnokról Budára küldött élelemszáililíitmányt fogott el.8'1 Maga a hat
vani ostrom azonban továbbra is igen nehézkesen haladt. Tieffenbach a tava
szi áradások és esőzések miatt nem tudta elvezettetni a várat körülvevő Zagy
va vizét. Majd a várárok feltöltésével próbálkozott. A vár rendszeres vívása, 

77 Reusner, 76—77. o. ; Istvánffy, 704. o. 
78 Istvánffy, 704. o.; a budai pasa és a beglerbég elestét említi tévesen Tieffenbach jelentése; 

Rótta a görög beglerbég és a temesvári beglerbég elestéről tudósít, 1. Hurmuzaki: i. m. 482. o.; 
a budai pasa megsebesüléséről szól Istvánffy, 704. o. ; RML 285. o. ; Reusner, 76. o. ; Pecsevi, 
103. o.; Kjátib Cselebi, 216. o. 

79 Szamosközy, 31. o. ; Tieffenbach jelentése (öt nemest említ név szerint) ; Reusner, 77. o. ; 
Istvánffy, 704. o. ; Hurmuzaki: 1. m. 482. o.; 150 főre tette Kárpáthy-Kravjánszky: i. m. 4. o. ; 
200 főre Bánlaky, 119. o. — Telegdy név szerint felsorolt hét nemest (ezek közül négy Tieffenbach 
jelentésében is szerepelt), s hozzátette, hogy „ezeken kívül közleginy is alkalmasint (ti. meghalt 
— T. S. L.), de nem felette sok." — RML. 285. o. ; Baranyai Decsi szerint (i. m. 141. o.) „ez a 
győzelem a mieink számára sem volt vértelen, mert közkatonákon kívül elesett ott számos ne
mes . . .". 

80 Reusner, 77. o.; RML 285. o.; Báthori megsebesülésére 1. Hurmuzaki: i. m. 482. o.; Istvánffy, 
704. o.; Tieffenbach jelentése; Szamosközy szerint (i. m. 49. o.) „Hatvan alatt lőtt nyereséget 
isten után Báthori Istvánnak és Homonnai Istvánnak kell tulajdonítani. . ." 

81 Hurmuzaki: 482. o. 
82 Kjátib Cselebi, 216. o. 
83 RML 285. o. 
84 Istvánffy, 704. o. ; Kárpáthy-Kravjánszky szerint (i. m. 5. o.) Temesvár és Gyula felől küld

tek 80 szekérnyi élelmet. 
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ágyúzása, az árkok feltöltésével a falak megközelítése nem volt elég a hatvani 
ellenállás megtörésére. A kassai főkapitány erősítést kért Mátyás főhercegtől, 
4 ezer olasz gyalogosra lett volna szüksége. Mátyás főherceg azonban nem tudta 
Tieffenbach kérését teljesíteni, hiszen Esztergom, Hatvanhoz hasonlóan, szí
vósan védekezett. Tieffenbach rohamot kísérelt meg június 18-án, de az őrség 
visszaverte a támadást. A királyi sereg 200 katonát vesztett a roham során. A 
hosszas ostrom, /betegségek következtében a császári-királyi had jelentősen 
leolvadt.85 

Hatvan elhúzódó ostromának végérvényesen Szinán nagyvezír seregének kö
zeledése vetett véget. Ekkor, június 29-én Mátyás főherceg Esztergom vívását 
beszüntette és seregével elvonult a vár alól. Parancsot küldött Tieffenbach-
nak, hogy ő is hagyja abba Hatvan ostromát és seregével csatlakozzon hozzá. 
Július 2-án vonult el a kassai főkapitány Hatvan alól, amelyet Pecsevi szerint 
70 napnál is tovább ostromolt.80 

Mint ismeretes, az 1594. évi hadjárat a továbbiakban nagy török győzelme
ket hozott; Szinán nagyvezír elfoglalta Tatát, Szentmártornt, Pápát és Győrt, 
csak Komárom állt ellent seregének. A török jelentősen előrenyomult a stra
tégiailag fontos észak-dunántúli térségben, majdnem teljes áttörést hajtott vég
re Bécs irányába. Szinán pasa sikerét annak is köszönhette, hogy Esztergom és 
Hatvan megerősített török őrsége kitartott megérkezéséig. Ilyen körülmények 
között másodlagos jelentőségűvé vált Forgách Simon Túránál aratott fényes 
győzelme a török felmentő sereg fölött. Mivel a váraknak a korszakban nagy 
stratégiai szerepe volt a hódítás, a terület biztosításában, a csatáknak is első
sorban az adott jelentőséget, ha a kivívott győzelem a vár megtartásához, jel
mentéséhez vagy eredményes ostromához vezetett.87 Hatvan ostromának ku
darca miatt leértékelődött Forgách turai diadala, illetőleg a török hadvezetés 
nem tulajdonított különösebb jelentőséget — éppen a hatvani őrség helytál
lása miatt — a vereségnek.88 

Az 1594. május 1-jei hatvani—turai csata a 15 éves háború kisebb csatái közé 
tartozik. Egyik oldalról sem főerők vívták ezt az ütközetet, amely ugyanakkor 
a háború kevés nyílt összecsapásainak egyike volt, s éppen ezért igen véres 
harcot hozott. A tapasztalt öreg Forgách Simon törökellenes harcokban gazdag 
életének legnagyobb és legszöbb győzelmét aratta az ellenséges túlerővel szem
ben. E diadal tényezőit a következőkben összegezhetjük: 

1. A királyi sereg összetétele (nehéz- és könnyűlovasság, gyalogság, tüzér
ség) jóval kedvezőbb volt, mint a létszámbeli fölényben levő török hadé (köny-
nyűlovasság, némi gyalogság, tüzérség). 

2. A török tüzérségi fölényt leszámítva — ami legfeljebb a csata elején ér
vényesülhetett — a királyi hadban sokkal nagyobb volt a tűzfegyverekkel ren
delkező csapatok aránya (nehézlovasok, gyalogosok). A török könnyűlovas csa-

85 Kárpáthy-Kravjánszky: i. m. 5—6. o. ; Dilbaum, Samuel: Eikonografhia . . . Augsburg, 1604. 
(MTAK) 21. fej. ' 

86 Kárpáthy-Kravjánszky: i. m. 5. o.; Dilbaum: i. h.; Pecsevi, 102. o.; Hatvan ostromára és a 
hatvani-turai vereségre a török krónikások alapján l. Danismend, I. H.: Izahll Osmanli Tarihi 
Kronolojisi. Cilt: 3. (1574—1703). Istanbul, 1950. 133. o. 

87 V. ö. Tóth S. L„ A török haditevékenység . . . i. m. 779—780. o. 
88 Utóbbit jelzi, hogy Haszán budai pasa kétségtelen vitézsége jutalmául a nagyvezír aján

latára vezíri címet kapott (1. Kjátib Cselebi, 216. o.). Szinán saját fiát, Mehmed beglerbéget — 
érthető módon — nem vonta felelősségre, ugyanakkor Nógrád feladása miatt többeket szigorúan 
megbüntettek, Mehmed nógrádi béget például felakasztották (1. Istvánffy, 709. o. ; Kjátib Cse
lebi, 214. o.). 
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patok a magyar nemesi könnyűlovas csapatokhoz hasonlóan karddal, kopjával 
stjb. harcoltak. 

3. A kiegyenlített küzdelmet végül többek között a két fővezér személyes 
fellépése közti különbség döntötte el a királyi sereg javára. Forgach Simon 
bátran beavatkozott a tartalékkal a csata válságos pillanatában a bal oldalon, 
míg Szinánpasazáde Mehmed szerdár nem sietett Haszán segítségére, hanem 
gyáván megfutott. 
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