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Lőkös Péter

„Der Stadt und Vestung / mit allen was darinnen ist / ohne List 
und Betrug zu übergeben”

Egykorú német röplap Eger 1687-es visszafoglalásáról

Tanulmányomban egy olyan röplapot ismertetek, amely Eger 1687-es visszafoglalásá-
nak kapitulációs egyezményét, a vár megadási feltételeit adja közre, részletesen kitérve 
ezek előzményeire is. Az 1687-ben valószínűleg Nürnbergben nyomtatott Gründliche 
Vorstellung und Beschreibung. Der Stadt und Vestung Erla / Nebst denen Accords-Punc-
ten welche von Ih. Kays. Maj. eigenhändig unterschrieben worden című röplapon Eger 
látképe is látható.1 A nyomtatvány dátuma arra utal, hogy nem sokkal a megadás után 
készíthették.

Magyarország török uralom alóli felszabadításához Bécs 1683-as sikertelen török 
ostroma jelentette a nyitányt. 1684-ben Esztergom várát, a következő évben pedig 
Visegrádot, Vácot és Pestet foglalták vissza a törököktől. Ez utóbbi vár csak száz kilo-
méterre volt Szolnoktól, Eger elővárától. Ez annyira nyugtalanította Eger lakosságát, 
hogy még abban az évben számos család délebbi területekre, Temesvárra és a Balkánra 
költözött.2 1685-ben a császári csapatok visszafoglalták Nógrád és Érsekújvár várát. A 
bécsi Udvari Haditanács már ekkor, 1685 őszén a stratégiai fontosságú Eger várának 
visszafoglalását fontolgatta, hiszen egyrészt az itteni törökök állandó fenyegetést jelen-
tettek a szövetséges seregeknek, másrészt ez volt a Th ököly-országrészhez legközelebb 
eső vilájet-székhely. Ám végül elvetették e tervet, mert túl késő volt már az ostromhoz 
és a sereg is kimerült volt.3 Októberben azonban a Szolnokot elfoglaló sereg egy része 
mégis ostrom alá fogta Egert – eredménytelenül. Ám hosszú idő után mégis ez volt 
az első eset, hogy császári csapatok Egert ostromolták, illetve a város egy részét fel is 
gyújtották.4

Eger megtámadását Antonio Caraff a és az 1687. évi hadjárat előkészítése során 
Lotharingiai Károly is sürgette. Utóbbi kiemelte, hogy a török helyőrség adóztatja Fel-
ső-Magyarország egy részét, illetve a törökök egészen Pestig portyáznak.5 Végül az a 
döntés született, hogy Egert ostromzár alá kell vonni és így kell az ellenséget megadásra 
kényszeríteni. A magyar és német csapatok június–július hónapban érkeztek Maklárra, 
ahol a gyülekezőhely ki volt jelölve. Innen kezdték meg a város és a vár ostromgyűrűbe 
vételét.6 Az ostromzár katonáinak számát az egyes szerzők 7–8, 8–10 vagy 10–12 ezer 

1  A nyomtatvány nem szerepel Hubay, 1948 könyvében.
2  Sugár, 2002, 159–160.
3  Uo., 161–162.
4  Uo., 163.
5  Uo., 168–171.
 6  Uo., 175.
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főre becsülik. A törökök kezdetben többször kitörtek a várból, hogy élelmet szerezze-
nek. Az elhúzódó ostromzár miatt azonban a törököknél egyre komolyabb élelmezési 
problémák jelentkeztek.7 Novemberben Lotharingiai Károly főparancsnok ellátogatott 
az Egert ostromzár alatt tartó csapatokhoz, ami az Egert védő törököket aggodalommal 
töltötte el. Ezt kihasználva Caraff a levélben próbálta rávenni Rusztem pasát a megadás-
ra. Az élelmiszerhiány és a hideg miatt sok török kérte Rusztemet a vár feladására, de ő 
egyelőre a további kitartás mellett döntött.8

Nem sokkal később Caraff a ismét megadásra szólította fel Rusztemet, aki ekkor már 
hajlott a vár méltó feltételek melletti átadására, de csak abban az esetben, ha a kapi-
tulációs szerződést Lipót császár szentesíti. Ezt azonban Caraff a ellenezte, mondván, 
hogy ez soha nem volt szokásban, a pasának vele kell megkötni az egyezményt.9 Miután 
Rusztem is belátta, hogy a helyzet tarthatatlan, november 28-án küldöttséget menesz-
tett az ostromlók táborába, hogy megtárgyalják a feladást szabályozó egyezményt. Az 
egyezmény végleges szövege december 2-ára készült el. A kapitulációs egyezmény hét 
pontban rögzítette a feladás feltételeit. Ezek egyike volt, hogy az egyezményt Lipót csá-
szárral meg kell erősíttetni. Giovanni Battista Doria, az ostromlók parancsnoka ezt az 
egyezményt felettese, Caraff a parancsa ellenére kötötte meg. A császári udvarból azon-
ban üzenet érkezett, hogy a törökökkel kötött minden megállapodást a császárral jóvá 
kell hagyatni.10 (Lipót ezt a megállapodást december 7-én alá is írta.)

A feladási szándék hírére Caraff a Eperjesről Eger alá érkezett. A kapitulációs egyez-
mény megkötését rossz néven vette, hiszen csak saját magát tekintette ez ügyben il-
letékesnek. Követséget is küldött a várba, hogy tudassa Rusztemmel: új kapitulációs 
egyezményt kíván kötni. Mivel a pasa nemigen tehetett mást, az új egyezmény (ami 
egyébként a törökök számára kedvezőbb volt) december 14-én létrejött.11 December 
18-án Fischer Mihály kamarai adminisztrátor jelentésében úgy fogalmazott: nem kétli, 
hogy Caraff a az Udvari Kamarának megküldte ezt az egyezményt. Ez azonban nem 
található meg a bécsi levéltárakban. Sugár István ezzel kapcsolatban úgy fogalmaz: „Mi-
vel a bécsi levéltárakban nincsen semmi nyoma a Caraff a és Rusztem között létrejött 
megállapodásnak, nem tartható kizártnak, hogy azt az altábornagy meg sem küldte a 
központi igazgatásnak, hiszen tudta, hogy a Rusztem behódolását tartalmazó egyez-
mény már a Habsburg-uralkodó kezénél van. Nem tartható kizártnak, hogy Caraff a 
befolyásos voltára való tekintettel, s nem kevésbé az Eger visszafoglalása feletti öröm és 
megelégedettség hatása alatt a két kapitulációs egyezmény vizsgálatával Bécsben nem is 
foglalkoztak.”12

Véleményem szerint az udvarban vélhetően azért sem tulajdoníthattak nagyobb 
fi gyelmet a Caraff a-féle egyezménynek (jóllehet végül is ez valósult meg), mert a de-

 7  Uo., 178–180.
 8  Uo., 183–184.
 9  Uo., 185.
10  Uo., 187–188.
11  Uo., 189–190.
12  Uo., 191.
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cember 7-i egyezmény a gyermek I. József megkoronázásának napját előzte meg, és ezt 
az udvari propaganda a koronázási ünnep fényének emelésére használta fel.13 A körül-
belül négyezer főnyi török védősereg 1687. december 17-én hagyta el a várat és a vá-
rost. Egerben ezzel véget ért a kilencvenegy évig tartó hódoltság. Az alább bemutatandó 
röplapot ezen események alkalmából nyomtatták ki.

Mivel tudomásom szerint e műnek nincs modern kiadása, ezért itt közlöm a szövegét, 
melynek pontos forrását/forrásait még nem sikerült azonosítani: 

„ERla / eine vor diesem nicht uneben erbaute Stadt / lieget in Ober-Hungarn / mit 
guten fest-gesetzten Mauern / umzogen / und ware ehedessen eine stattliche Vor-Mauer 
wider den Türken und Verfolger der Christen / gewesen. Die Stadt an sich selbst / lieget 
etwas eben / durch welche ein Strom geleitet worden / deme die Alten mit dem Namen 
Agria bemerket / und wovon der Ort ebenfalls den Namen bekommen. Ausser denen 
Ring-Mauern aber weiset sich das Schloß oder Vestung überaus wol befestiget / auch 
mit aller Zubehör reichlich versehen. Anno 1552. legte sich Mahomet Bassa mit vielen 
Stücken und einem Heer von 60000. Mann vor besagtes Erla / willens / mit solchem 
starcken Arm / die Mauern zu zerbrechen / und denen damaligen Christen das Blut aus 
den Adern zusaugen : Allein / wie grausam seine Stücke gedonnert und die belägerte 
mit Feuer beschüttet ; wie entsetzlich die Türckische Furien auf die Mauern angesetzet 
; wie furchtsam die geschärfft  en Säbel durch die Lufft   gezichet ; ja wie erschrecklich 
das Geschrey der Türcken von Morden / Brennen und Verheeren denen in der Stadt 
in die Ohren gedrungen / waren doch solche Blut-Zeugen keines wegs genug die 
Standhafft  igkeit der ehrlichen Streiter JEsu Christi / darnieder zu legen / derowegen 
sie dann durch einen kräfft  igen Eyd-Schwur sich verschworen / Gut / Blut und Leben 
denen Feinden entgegen zu setzen ; in welcher gefasten Resolution sie auch herzhafft   
ausgehalten / und nach vielen blutig-abgehaltenen Stürmen besagten Bassa dahin 
gezwungen / daß er mit Hinterlassung vieler Todten den Abzug beschleunigen müssen 
/ da er 40. ganzer Tage ohnaufh örlich in grausamer Aengstigung gegen die Innwohner 
unermüdet fortgefahren. Anno 1596. rüsteten sich die Türken abermal / und kamen 
wie eine Flut gegen diesen Ort angezogen / funden aber dannoch wiederum solche 
Gegenwehr / daß ihrer ein grosser Th eil zu Boden geleget wurden. Nachdeme aber die 
Christen vermerket / daß ihr geringes Häuffl  ein nicht genug war / einen so mächtigen 
Schwarm zuwiderstehen / streckten sie die Stadt in Brand und begaben sich in die 
Vestung / aus welcher dann / nichts als Kugeln / Feuer und Dampff  denen Unglaubigen 
zugeschicket wurde / welches auch diese wilde Tiger dermassen erhitzet / daß sie mit 
gleicher Grausamkeit die Belägerte angefallen / und endlich die Vestung erobert / 
massen denen gemeinen Soldaten die unerträgliche Last allzuschwer werden wollen 
/ dahero sie / ohnwissend des Commendanten / einen gütlichen Accord verlanget / 
der ihnen auch von den Türcken versprochen worden: Als die in der Vestung aber das 

13  Ld. ehhez: Lőkös, 2013.
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eine Th or eröff net / fi elen die Janitscharen auf selbiges an / hieben alles nieder was ihr 
Blutsaugendes Schwerd nur erlangen kundte / und brachten so treuloser Weise diesen 
Haupt-Platz unter das Joch ihrer Gefangenschafft   / in welchen Fesseln selbiger auch bis 
daher gebunden verblieben.

Nachdemalen aber die Flamme der gerechten Rache / eine geraume Zeit her / das 
Türkische Reich an verschiedenen Orten ziemlich versenget / auch diesen Sommer 
über / manche Blut-Wunde dem Türkischen Hund angeröthet werden / als musten 
auch die Waff en vorerwehnten Erla nicht schweigen : noch in der Scheiden bleiben : 
Zumalen aber der hunger die Mauern übersteigen und denen Inwohnern die Vorraht-
Kammer zuschliessen / welcher Mangel dann gar bald sich äusserte / und diesen Volk 
so zusetzte / daß sie auch aus Noth die Hunde und Katzen auffi  engen / und den 
Magen mit solchen Wildbrät sättigen musten. Gleichwie aber in zeitlichen Dingen 
nichts ohne Ende seyn kan / also ergieng es hier auch / daß die Türken keinen längern 
Verzug ertragen konten / sondern ruckten gezwungen / dem Ziel etwas näher / und 
kame der Bassa nebst drey vornehmen Janitscharen Agen zu Pferd / auch einen andern 
Hohen Offi  cier zu Fuß / den 28. Novemb. in das Christliche Läger / um daselbst 
einen gütlichen Accord zu schliessen / weßwegen dann Herr Obrist Wachmeister 
Graf von Ricori14 und ein Hauptmann zu Fuß / in die Stadt als Geissel verwechselt 
worden. Nachdeme aber die Türken leichtlich erachten kunten / daß die damals Anno 
1596. geschlagene Wunden / in Brechung des Accords / noch nicht völlig zugeheilet 
; sondern als eine triefende Blut-Quelle / und blutiges Merkmahl der jetzigen Welt 
vor Augen leuchtet / als wolten sie keines Wegs / die Puncten mit denen daselbstigen 
Hohen Generalen völlig bekräfft  igen / sondern von unsern Glorwürdigen Kayser 
eigenhändig unterzeichnet sehen / weßwegen dann Herr Hauptmann Lambach 
mit einem Aga nacher Preßburg abgefertiget worden / die vorbesagte Puncten Ihro 
Kayserl. Maj. vorzuzeigen / und nach Verwilligung / selbige unterschreiben zu lassen / 
welches so dann alles bewerkstelliget / und dieser Aga darauff  wieder zuruck gangen. 
Die Puncten aber bestehen in folgenden : 1. Die Stadt und Vestung / mit allen was 
darinnen ist / ohne List und Betrug zu übergeben. 2. Mit Ober- und Unter-Gewehr / 
alle und jede mit fl iegenden Fahnen und rührenden Spiel abzuziehen.  3. Sollen ihnen 
300. Wägen gegeben werden / wormit auch alle und jede / Groß und Kleine / niemand 
ausgenommen / ihre Haabschafft  en aufpacken / und abziehen können. 4. Bis Temeswar 
sicher und frey zu begleiten / durch 100. Teutsche Reuter / in Segedin aber solle von 
denen vornehmsten Türken einer zum Pfand verbleiben / bey Zuruckkunfft   der Wägen 
und Convoy aber / er auch loßgelassen werden. 5. Die Kranke und Verwundete sollen 
darinnen verbleiben / bey ihrer Genesung aber / ist man ihnen schuldig einen Paß 
in Türkey zu geben. 6. Alle gefangene Christen / sie seyen Nation was sie wollen / 
loßzulassen. 7. Und letztens alle Munition und Artollerie was auf besagte Wägen nicht 
kan geladen werden / solle in der Vestung verbleiben.

14  Richardi.
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Dem Höchsten seye demnach abermal für diese herrliche Erober- und Einnehmung 
der Vestung Erla / unsterbliches Lob gesaget ; der wolle noch ferner Ihro Röm. Kays. 
Maj. glücklich-siegende Waff en seegnen und mit immer-grünen Ehren-Ruhm beglän-
zen / damit die ganze Christenheit unter diesen Schutz frölich Jauchzen und sicher 
sitzen möge.”15

A város tulajdonképpeni leírásának a szerző csak három mondatot szentel, a krónikák 
és országleírások szövegeihez hasonlóan a legnagyobb részt a törökellenes harcok is-
mertetése teszi ki. Egert úgy jellemzi, hogy az egykor a keresztények védőbástyája volt 
(„ehedessen eine stattliche Vor-Mauer wider den Türken und Verfolger der Christen”), 
ez tulajdonképpen az egyébként első sorban országokra vonatkoztatott ’antemurale 
Christianitatis’ (vagy ’propugnaculum Christianitatis’) toposz átvitele egy konkrét vár-
ra. Feltűnő, hogy a szerző milyen kevés nevet említ. Az 1552-es ostrom leírása kapcsán 
csak az ostromlók vezérének nevét tudjuk meg, viszont a védőket Jézus Krisztus harco-
sainak nevezi. Az 1596-os ostromnál egy név sem szerepel. Az 1687-es visszafoglalás 
kapcsán pedig csak mellékes szereplők neveit olvashatjuk. Pedig ez utóbbi esetben a 
császári hadvezérek neveinek szerepeltetése minden bizonnyal tovább emelte volna a 
Habsburg-ház dicsőségét. 

Ugyanakkor a röplap szerzője nem fukarkodik az ilyen jellegű kiadványokra külö-
nösen is jellemző negatív török-toposzok használatával.16 A pasa azért jött 1552-ben 
Eger alá, írja a szerző, hogy kiszívja a keresztények vérét, tehát egy vérszívó. Az 1596-os 
ostromnál felbukkan a ’perfi dia’-toposz is: a védők ugyan egyezséget kötöttek a törö-
kökkel a szabad elvonulásról, ám az megszegte ezt és vérszomjas kardja mindenkit lemé-
szárolt, akit csak tudott.17 Ezen túlmenően fúriáknak, vad tigriseknek, török kutyának 
nevezi a törököket. 

A leírás végén olvasható az első kapitulációs egyezmény hét pontja.18 Az első ka-
pitulációs pontban szerepel, hogy a várat csalás és csel nélkül kell átadni. Azt, hogy a 
törökök miért ragaszkodtak ahhoz, hogy az egyezséget a császár írja alá, a szerző né-
hány sorral feljebb azzal magyarázza, hogy a keresztényekben még ekkor is elevenen 
élt a törökök 1596-os szószegése. Ezért talán tarthattak attól, hogy most majd őrajtuk 
állnak bosszút az ostromlók. A második pont előírja, hogy mindenkinek váll- és ol-
dalfegyverzettel, kibontott zászlókkal és dobpergés mellett kell elvonulni. A harmadik 
pontban az áll, hogy háromszáz kocsit kell adni nekik, hogy mindenki – kivétel nélkül 
– felpakolhassa a holmiját és elvonulhasson. Negyedszer: Temesvárig száz német lovas 
kíséri őket biztonságban és szabadon, Szegeden azonban a legelőkelőbb törökök közül 
egynek túszként ott kell maradni, a kocsik és a kíséret visszatérésekor azonban őt is el 

15  A szöveget a frankfurti Goethe-Universität könyvtárában található példány alapján idézem. http://
edocs.ub.uni-frankfurt.de/volltexte/2007/7712/. (2014. 02. 28.)

16  Ld. ehhez: Behrend, 1915; Höfert, 2003. 
17  A szerző viszont elhallgatja a Hatvannál történt előzményeket, ahol a keresztény sereg katonái mészárol-

tak le sok törököt.
18  Vö. Sugár, 2002, 187–188. – Balássy Ferenc tanulmányában csak a második egyezmény nyolc pontját 

említi, vö. Balássy, 1875, 25–28.
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kell engedni. Az ötödik pont szerint a betegek és sebesültek ottmaradnak,19 felgyógyu-
lásuk után azonban Törökországba szóló útlevelet kell nekik adni. A hatodik pont azt 
tartalmazza, hogy minden elfogott keresztényt, bármilyen nemzetiségű legyen is, el kell 
engedni. És végezetül minden muníciónak és tüzérségi fegyvernek, ami a kocsikra nem 
fér fel, a várban kell maradni. 

19  Ti. az egri várban.
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