
Veszprém elfoglalása és a török terjeszkedése a Dunántúlon 
1552-ben ' 

Budavár eleste (1541) után a török a Dunántúlon is 
ijesztően terjeszkedett. A pécsi és fehérvári törökök hoz
záfogtak a Nádasdy Tamás főkapitánysága alá tartozó 
Dunántúl hódoltatásához. A főveszély Veszprém és 
Nagyvázsony felől fenyegette a Balaton-felvidéket és a 
zalai végeket, míg a Dráva menti török útját elreteszelték 
a védelmi vonal déli részén Sziget (a mai Szigetvár) és a 
szomszédos kisebb Somogy megyei várak.1 „Továbbá 
Kegyelmednek egyéb újságot nem írhatok — olvassuk 
Nádasdy Tamásné 1550. szeptember 4-én kelt levelében 
—, hanem hogy... az törökök ismég rabiának ide mife
lénk . . . Bérnél, Simeg és Tadik (Tátika — Sz. I.) között 
ment el a had, Szent Grótba hat házat égettek, azon innét 
egy falut is elégettek, Szent Geróttul fogva Csányig és 
Szent Györgyvárig mondják hogy rablottak".2 A törökök 
eleinte csak a szokásos rabló portyázást űzték. De mikor 
a veszprémi hajdúk 1552 tavaszán a Hamza béget Székes
fehérvárra kísérő 200 lovast és janicsárt éjszaka megtá
madták és Iliász agát megölték, minden podgyászukat 
elvették, Khadim Ali budai pasa megrendülve barátjá
nak, Hamzának nem várt elestén, gyorsan összegyűjtötte 
a magyarországi török csapatokat és Veszprém várát 
ostrom alá fogta.3 

Veszprém vára meredek sziklahegy keskeny gerincén 
hosszan elnyúló, szabálytalan alaprajzú belsőtornyos 
vár.4 Fenntartása a XVI. század közepe táján egyre na
gyobb teherként nehezedett a püspökségre, amelynek 
birtokai sorra estek áldozatul a török pusztításának. Az 
egyház kincseit a káptalan Sümegre és Sopronba szállí
totta. Buda eleste után — a török veszély egyre fenyege
tőbbé válásával — sor került a veszprémi vár átalakítá
sára is, de sem a hevenyészett palánkerődítés, sem annak 
kisszámú és rosszul fizetett őrsége nem felelt meg az egyre 
fokozódó követelményeknek.5 

Ali budai pasa, aki egyike volt az ügyesebb török had
vezéreknek,6 1552 május utolsó napjaiban közepes lét
számú sereggel indult a vár ostromára. A megbízható 
értesülésekkel rendelkező komáromi kapitány, Paksy 
János nem becsülte többre a budai pasa seregét három 
ezernél azokon a magyar parasztokon kívül, akiket a 
különféle hadi munkákra magával hurcolt Veszprém 
alá.7 A támadás váratlanul és meglepetésszerűen történt. 
Miksa főherceg trónörökös május 21-én Teuffel Erasmus 
főkapitányhoz intézett levele arról tanúskodik, hogy 
Bécs tudomása szerint Ali budai pasa készülődése a 
Hont—Nógrád megyei várak (Gyarmat, Szécsény, Ság, 
Drégely stb.), tehát a bányavárosok, nem pedig a Dunán
túl felé irányul.8 Dobó István egri várkapitány is olyan 

értesülést szerzett, hogy Ali pasa néhány nap múlva min
denekelőtt Szolnok és Eger várát fogja ostrom alá venni.9 

De Miksa főherceg május 27-én már arról adott hírt 
Teuffelnek, hogy a budai pasa Veszprém ellen készül. 
Ezért megparancsolta, hogy szükség esetén támogassa 
Khunigsberg Honorius győri főparancsnokot és Paksy 
Jánost, az új komáromi kapitányt.10 Május 28-án Miksa 
főherceg írt Khunigsbergnek is és közölte vele, hogy Ali 
pasa Veszprémre és Tatára akar támadni. Parancsot 
adott a győri főparancsnoknak, hogy a hadinépet a vá
rakban bátor ellenállásra biztassa és szükség esetén 
nyújtson a veszélyeztetett erősségeknek segítséget.11 

Miksa főherceg május 28-án Sforza Pallavicinit,12 má
jus 29-én pedig a Passauban időző apját, I. Ferdinánd ki
rályt értesítette, hogy a budai pasa csapatokkal és ágyúk
kal Veszprém ellen indult és megkezdte ostromát.13 A bu
dai pasa olyan nagy készülettel fogott Veszprém ostro
mához, hogy a kis létszámú várőrséggel a veszedelmet 
már nem lehetett elhárítani .14 A király—Istvánf fy Miklós 
történetíró szerint—éppen azokban a napokban helyezte 
át a veszprémi vár kapitányát, Paksy Jánost a komáromi 
parancsnokságra.15 így Veszprém vára nélkülözte az al
kalmas vezetőt.16 A magyar helytartóság május 14-én 
arra kérte Khunigsberg Honorius győri főparancsnokot, 
hogy a királynál sürgesse az új veszprémi kapitány kine
vezését, mert ha a török Veszprémet elfoglalja, akkor az 
a vidék egészen a Rábáig török uralom alá kerül.17 Paksy 
maga is értesült arról, hogy a török határozottan tervbe 
vette Veszprém ostromát. Ezért május 19-én Komárom
ból levelet intézett Miksa főherceghez, amelyben kérte, 
hogy a veszprémi kapitányságra időben nevezzen ki meg
felelő embert, nehogy a jelenlegi helyzetből valami baj 
származzék.18 

Pethő Péter közvetlenül az ostrom előtt vette át a veszp
rémi vár parancsnokságát.19 Az új parancsnok kineve
zésében tanúsított késedelmeskedés szomorú következ
ményekkeljárt. Mert ha előbb került volna sor a kineve
zésre, Veszprémet — Ferdinánd király vélemény alap
ján —a budai pasa nem tudta volna elfoglalni.20 A szabad 
hajdúk vezére — Istvánffy szerint „egy tehetetlen s aljas 
ember" —, Vas Mihály ugyanis nem ismerte el Pethőt 
parancsnokául, s nem engedte be Veszprémbe, azt hoz
ván fel ürügyül, „hogy Paksy azt parancsolta, hogy a káp
talantól készpénzen megvásárolt gabonatizedet neki 
még az ő részére be kell szednie".21 

Mikor a török már körülfogta a várat, állandósult a 
viszály a védők között; „kis haszonért civakodtak". Az 
is reményt nyújtott az ellenségnek a vár elfoglalására, 
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hogy a parancsnok gondatlanságából és kapzsiságából 
csökkentették a zsoldos katonák (darabontok) számát, 
s helyükre szabad gyalogosokat — hajdúkat — fogadtak 
fel.22 Az ellentét a városi polgári őrségekből és a magyar 
jobbágyságból kikerülő darabontok és a szilaj hajtókból 
lett hajdúk között kezdetben meglehetősen nagy volt. Az 
utóbbiak hozzászoktak ahhoz, hogy a parancsot megta
gadják és rablásból, fosztogatásból éljenek. A hajdúk és 
a magyar gyalogosok között május derekán Veszprém
ben is véres verekedés támadt közvetlenül az ostromgyű
rű bezárulása előtt. így a török éppen alkalmas és kellő 
időben szállta meg a várat.23 

Amint Ali budai pasa körülvette Veszprémet, megpa
rancsolta, hogy sátrait a közeli hegyen feszítsék ki, s ezek
től nem messze, vesszőkosarakba rakott földdel sáncokat 
emelve állítsák mögéjük az ágyúkat. A várból azonban 
jól irányított skorpióágyúkkal lőni kezdték őket, úgy 
hogy a törökök arra kényszerültek, hogy egy másik he
gyenjelöljék ki a tábor helyét. Az Apátnő völgyét a török 
testőrkatonák, a többiek pedig a közeli dombokat és völ
gyeket szállták-meg.24 Keletről és északról is ágyúkat 
helyeztek el s a várfalakat tíz „baljemez" nevű ágyúval 
tíz napig, — Tinódi és Forgách szerint egy hétig — éjjel
nappal szüntelenül törték. A mieinknek a sziklás talajon 
nem volt lehetőségük arra, hogy a leomló fal réseit kija
vítsák, s földdel ki töltsék. Sem kövük, sem fájuk nem volt 
elegendő, melyekkel a kőfalakon ütött réseket berakhat
ták volna. 

Közben a fegyelmezetlen védősereg katonái sorra szök
döstek a várból. A bentmaradtak közül többen lázongani 
kezdtek, majd feltörték a raktárakat, az élelmiszert szét
hordták, s a karókra erősített zászlókat a vár fokáról le
dobálták. Vas Mihály a katonák távozása miatt megijedt, 
s megadásra szánta el magát. A várból kiküldte a vitéz 
katonát és kiváló lovast, Székely Tamást, hogy a törökkel 
állapodjék meg a megadás feltételeiben. Ali pasa megígér
te, hogy mindnyájan sértetlenül, békével eltávozhatnak, 
ha a várat átadják. Ám alig hagyták el a mieink a várat, 
amikor a janicsárok a kapukat és a falakat elfoglalták, 
és a lesben álló török lovasság részben lekaszabolta, 
részben rabszíjra fűzte a kivonulókat. Székely Tamás 
csak kevesedmagával tudott ismerős ösvényeken a Ba
kony erdőségbe elmenekülni. A török Vas Mihályt is rab
szíjra fűzte; sohasem látta viszont hazáját. Saját szeren
csétlenségével lakolt azért, hogy hitt az álnok, szószegő 
töröknek.25 

A veszprémi vár fokán június 1-én már török lobogó 
lengett. A magára maradt várnak senki nem nyújtott se
gítséget.26 Pedig Paksy János komáromi kapitány is ri
mánkodva kérte Miksa főherceget, hogy minden késede
lem nélkül jöjjenek a vár segítségére, különben elvész.27 

Miksa trónörökös május 29-én kétségbeesetten írt Sforza 
Pallavicinihez Pettauba, hogy az Itáliában toborzott, s 
útban levő 3000 főnyi zsoldos gyalogságával a legna
gyobb gyorsasággal siessen Pápára és szabadítsa fel 
Veszprémet az ostrom alól.28 A főherceg május 30-án le
vélben fordult Khunigsberg győri főparancsnokhoz, hogy 
tegyen meg mindent Veszprém megmentése érdekében, 
írt Tarnhausen kapitányhoz, hogy nehézlovasságával, 
Nádasdy Tamás dunántúli főkapitányhoz, hogy a megyei 

felkelőkkel jöjjön Veszprém felmentésére. Végezetül kö
zölte a győri főparancsnokkal, hogy Teuffel Erasmus 
is útnak indult a Felvidékről Veszprém felé, ahova morva 
és spanyol zsoldosokat is elindítottak.29 

Miksa^főherceg június 1-én — Veszprém elestének nap
ján — bízta meg Opperstorf királyi tanácsost, hogy Pápá
ra, majd onnan Veszprém védelmére útnak indított mint
egy 500 külföldi vértes lovast vezényelje a magyar határ
ra, adjon melléjük alkalmas útikalauzt és lássa el őket 
—• [fizetség*[ellenében — a szükséges élelmiszerekkel.30 

Ugyancsak Miksa június 4-én Castaldóhoz intézett levelé
ben megírja, hogy Sforza Pallavicini 3000 olasz zsoldos 
gyalogosával — mintegy az égből alászállva (!) — május 
végén Pettauba érkezett, ahonnan Veszprém felé megy, 
hogy segítséget nyújtson az ostromlott várnak azokkal 
a kapitányokkal és katonaságukkal együtt, akik Pápa 
környékén gyűltek össze.31 Ezek a tervezgetések azonban 
megint elkéstek, mivel Ali budai pasa június 1-én már 
kézre kerítette Veszprémet. Feltűnő, hogy harmadnapra, 
vagyis június 3-án a pápai várőrség még semmit sem tu
dott Veszprém elestéről. Keglevich György pápai kapi
tány ezen a napon írja: „ . . .hírünk olyan vagyon, hogy 
még most is bírják magokat az szigin keresztények ben
ne".32 Sforza Pallavicini június 5-én Körmenden értesült 
Veszprém elestéről.33 Ali pasa Dzsafer parancsnoksága 
alatt őrséget helyezett el a várban, ő maga pedig nem sok
kal később sietve visszatért Budára.34 

Miksa trónörökös június 2-án kelt levelében közölte 
apjával, I. Ferdinánd királlyal Veszprém elestét.35 A fő
herceg Nádasdy Tamás dunántúli főkapitányt igyekezett 
felelőssé tenni a vár elvesztése miatt.36 A bécsi udvar ele
inte nem akart belenyugodni a veszprémi vár elvesztésé
be. Miksa főherceg június 2-án meghagyta Khunigsberg 
győri főparancsnoknak, hogy Teuffel Erasmus felvidéki 
főkapitány, a váci püspök és Sforza Pallavicini csapata
ival egyesülve foglalja vissza Veszprémet, vagy nyílt me
zőben ütközzék meg az ellenséggel.37 Sforza Pallavicini 
azonban kénytelen volt Pápán pihentetni a hosszú útban 
elcsigázott, fizetetlen zsoldosait.38 Passauból június 11-én 
kelt levelében I. Ferdinánd király is jóváhagyta Veszp
rém visszafoglalásának tervét és megparancsolta a szi
léziai-szász lovasok mielőbbi levonulását. Komáromból 
is küldtek 150 zsoldost segítségül.39 Veszprém visszavéte
lének terve azonban semmibe foszlott; Khunigsberg és 
Teuffel a vár alól visszavonultak Győrbe, illetőleg a Fel
vidékre.40 A török fősereg Ahmed pasa vezetésével már 
Magyarország küszöbén állott, hogy Temesvár ostromá
ra induljon. 

Castaldo értesülése szerint Ahmed pasa Temesvár be
vétele után Erdélybe akart betörni. Ezért nemcsak Temes
vár felmentése, hanem Erdély megvédése érdekében is 
nagy szükség lett volna újabb csapaterősítésekre. Báthori 
Endre erdélyi vajda június 19-én arra kérte a királyt, hogy 
Sforza Pallavicinit csapataival együtt inkább Erdélybe, 
illetőleg a délvidékre küldje, mintsem Veszprém vissza
foglalására tartsa vissza, mivel ott nem egy várról, hanem 
egész tartományról van szó.41 Ferdinánd azonban elő
ször Veszprém várának visszafoglalására akarta felhasz
nálni az újonnan zsoldba fogadott külföldi csapatokat, 
hogy ezzel elvonja a budai pasát Ahmed pasa megsegíté-
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sétől.42 Majd amikor Ali budai pasa július első felében 
a Hont—Nógrád megyei várak ellenjntézett|támadást, 
Miksa főherceg azt írta a királynak, hogy veszedelmes 
volna addig több hadinépet leküldeni Erdélybe, amíg 
más segítség nem érkezik.43 Miksa július 11-én azt jelen
tette Ferdinándnak, hogy a vértes lovasságot és az olasz 
zsoldos hadinépet Pápa környékéről nem küldheti Temes
vár felmentésére, mert a budai pasa Drégelyt ostromolja 
(sőt ekkor már be is vette — Sz. I.).44 A király tehát*az 
újonnan zsoldba fogadott külföldi csapatokat az Ali 
budai pasa által veszélyeztetett, s a bányavárosok elő-
bástyájául szolgáló Hont—Nógrád megyei véghelyek 
megvédésére, illetve visszaszerzésére akarta felhasználni. 
S ezzel eldőlt nemcsak Temesvár felmentésének, hanem 
Veszprém visszavételének sorsa is. 

S a kérdés 1552 júliusában már nem így vetődött fel, 
mint Castaldo írja Miksa főherceghez: „Mi fontosabb, 
Veszprém visszafoglalása, vagy újból elveszteni Erdélyt 
és az egész délvidéket?" A kérdés úgy vetődött fel: 
mi fontosabb Bécs számára, — az örökös tartományok 
védelme és a jövedelmező bányavárosok megtartása, 
vagy pedig Temesvár felmentése.46 

Veszprém eleste magában véve is érzékeny veszteséget 
jelentett; a hódoltság határait nagy darab földre terjesz
tette ki. A várból kezdetét vették a török portyák.47 

A veszprémi püspök nem sokkal a vár eleste után, június 
14-én arról számolt be, hogy a fehérvári török a sümegi 
vár egész tartományát tűzzel-vassal pusztítja. Nem tud
ják a napot és az órát, mikor szállja meg a várat, de biz
tos, hogy nemsokára az is elvész, s akkor egész Zala 
megye a török hatalmába jut egészen Stájerországig. 
Ezért a püspök arra kérte a királyt, hogy száz gyalogost 
és ugyanannyi lovast tartson a sümegi várban.48 

Veszprém eleste után a bécsi udvar igyekezett sürgősen 
megerősíteni a Balatontól a Dunáig terjedő védelmi vo
nalat. Ennek fő várai: Pápa, Palota (Várpalota) és Győr 
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voltak. De a kisebb várakról (Vasvár, Levéld, Csesznek, 
Nagyvázsony, Devecser, Ugod stb.) sem feledkeztek 
meg.50 Még Veszprém ostroma idején a leveldi kolostor
erődbe Rátkay Pál lovasságából 50 lovast, ezenkívül 100 
gyalogost, majd rgedig két hónappal később 200 gyalogost 
helyeztek.51 Nem*sokkaljVeszprém eleste után szakértők 
vizsgálták meg aueveldi, cseszneki és vázsonyi erősséget, 
hogy érdemes-e^azokat kijavítani. A szakértői vélemény 
alapján mind a^három várat alapjaiban kellett volna le
rombolni. 

Miksa főherceg azonban nem fogadta el Sforza Palla-
vicini és Khunigsberg győri főparancsnok javaslatát 
Csesznek, Vázsony és Levéld lerombolására vonatkozó
an, hanem Csesznek és Vázsony várában 50—50 gyalogos 
és 10—20 lovas tartását rendelte el.52 

Sforza Pallavicini véleménye szerint Palotát 400 gyalo
gossal és 100 lovassal védhető állapotba lehet helyezni. 
De még fontosabbnak tartotta Pápa megerősítését, hisz 
1552 nyarán, Veszprém eleste után, a pápai vár a dunán
túli védelem egyik sarokpillérévé vált.53 A Balaton felé 
portyázó fehérvári bég, aki Ali budai pasa Hont—Nóg
rád megyei hadjárata idején tekintélyes lovassereggel 
Veszprémbe érkezett, különösen Pápát szerette volna 
megszerezni.54 

Veszprém eleste után a török még inkább be tudott 
hatolni a Balaton-vidékre; elfoglalta és elpusztította már 
Devecsert is.55 Egy kémjelentés szerint Ali budai pasa 
addig nem nyugszik, amíg Pápát meg nem veszi, „és itt az 
földet el nem rabolja és el nem foglalja".56 Nádasdy Ta
más dunántúli főkapitány parancsa értelmében 1552 
nyarán Magyar Bálint Szenyér és Segesd körül tartózko
dott hópénzes vitézlő népével, hogy onnan szemmel tart
hassa a Kanizsa, Berzence vagy a Balaton felé portyázó 
rabló, fosztogató ellenséget. Majd pedig Szentgrót körül 
szállt táborba, hogy még eredményesebben figyelhesse 
a török hadmozdulatait.57 

Szántó Imre 

7 Wien, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Ungarn, 1552. Fase. 64. Paksy 
János komáromi kapitány Miksa főherceghez. Győr, 1552. május 31. 
, , . . . copia exercituum eorundem hostium non maxima manu neque ad-
modum valido exercitu essent, neque supra tria millia hominum eorun
dem Thurcarum copia est, praeter incolas Hungaros, quos secum attule-
r u n t . . . " Batthyány Ferenc — erős túlzással — 20 000 főre becsülte Ali 
budai pasának Veszprém bevételére mozgósított seregét. Horváth M.— 
Hatvani M.: Magyar történelmi okmánytár a brüsseli országos levél
tárból és a burgundi könyvtárból. 1441—1652. II. köt. 353.1. , , . . .Bassa 
Budensis insurgens cum viginti millibus Thurcorum expugnavit impri
mis Wesprimium". 

8 Wien, Österr. Kriegsarchiv, Alte Feldakten, 1552. Fase. 5. Nr. 19. 
Miksa főherceg Teuffei Erasmushoz. Bécs, 1552. május 21. 

9 Wien, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Ungarn, 1552. Fase. 64. Dobó 
István levele, Eger, 1552. május 29. 

10 Wien, Österr. Kriegsarchiv, Alte Feldakten, 1552. Fase. 5. Nr. 25. 
Miksa főherceg Teuffei Erasmushoz. Bécs, 1552. május 27. 

11 Wien, österr. Kriegsarchiv, Alte Feldakten, 1552. Fase. 5. Nr. 26. 
Miksa főherceg Khunigsberg Honoriushoz. Bécs, 1552. május 28. 

12 Wien, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Ungarn, 1552. Fase. 64. Miksa 
főherceg Sforza Pallavicinihez. Bécs, 1552. május 28. 

l s Wien, Österr. Kriegsarchiv, Alte Feldakten, 1552. Fase. 5. Nr. 27 1/2. 
Miksa főherceg I. Ferdinándhoz. Bécs, 1552. május 29.; Komáromy, 
Magyar Bálint. Hadtörténelmi Közlemények, 1912. 255—256.1. Magyar 
Bálint Nádasdy Tamáshoz. Szigliget, 1552. május 29. „Hiszem azt, hogy 
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te Nagyságod megértette, minemű híreink vannak, hogy az terekek 
Beszprimet megszállották". 

11 Wien, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Ungarn, 1552. Fase. 64. Miksa 
főherceg Castaldóhoz. Bécs, 1552. jún. 4 . , , . . .quia Passa Budensis illám 
arcem cum mediocri Turcarum manu iam aliquot dies oppugnat, quae 
illo tempore non sat praesidio firmata est, et capitaneo caret, paucis in la 
existentibus militibus... ", 

15 Forgách Ferenc azt állítja, hogy Paksy az őrség zsoldjáért ment a király
hoz, de Istvánffy szerint a saját érdekében utazgatott. Csak annyiban 
értett a katonáskodáshoz, hogy családja nemes származású volt: For
gách, Magyar Históriája 45. 1 Namque Joannes Paxy praefectus 
Bezprimii ad Ferdinandum concesserat auxilia et stipendia collicitandi 
causa (Istvánffy jegyzete: Joannes Paxy non ad regem, sed ad uxorem 
suam venerat). Tinódi szerint Paksy,.megszálláskor királ felé ment vala". 

16 Wien, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Ungarn, 1552. Fase. 64. Regimen 
Hungaricum ad Honorium de Kunigsperg causa Vesprimii. Pozsony, 
1552. május 14 Praeterea dieunt hoc quoque.. .Castrum Wespri-
miense nimis inordinate habetur, cum nullum habeat Capitaneum prae
ter quendam Vas Myhal, qui insufficiens est ad directionem Castri . . ." 

17 Uo. , , . . .si castrum Wesprimiense ad manus hostium devenerit, partes 
istae usque Rabam simul cum munitionibus statim in hostium ditionem 
devenient..." 

18 Wien, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Ungarn, 1552. Fase. 64. Paksy 
János komáromi kapitány Miksa főherceghez. Komárom, 1552. május 
19. , , . . .Quare S. Vestrae supplico humillime, ex innata gratia, aliquem 
huic officio sufficientem ad praefecturam Vesprimiensem tempestive 
decernere dignetur gratiose, ne inde aliquid mali (quod deus avertat) 
eveniat, unde maius periculi immineret". 

" Wien, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Ungarn, 1552. Fase. 64. Miksa 
főherceg Paksy János komáromi kapitányhoz. Bécs, 1552. május 18. 
, , . . .significamus nos egregium Petrum Pethew hue ad nos evocasse... 
qua curam et praefecturam arcis Vesprimiensis suscipiat..." 

20 Wien, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Ungarn, 1552. Fase. 67. Ferdinánd 
király a nyitrai püspökhöz. Eberstorf, 1552. okt. 22. 

21 Istvánffy, A magyarok történetéből 237.1. 
22 Forgách, Magyar Históriája 45. 1. , , . . .pro praesidio paucis peditibus 

et paganorum incondita multitudine relicta.. ." 
23 Takáts Sándor: A magyar gyalogság megalakulása. Bp., 1908. 33—34. 1. 
24 A veszprémi völgyben (in Valle) a XIV. században ciszterci apácazárda 

volt. hányi Béla: Dominikánus levelek és oklevelek a körmendi levél
tárban. Körmend, 1942. 12—13. 1. 

25 Tinódi: Budai Ali basa históriája, 11—44. verssor.; Istvánffy, A magya
rok történetéből 238. 1. 

29 BrUsseli okmánytár, II. köt. 353. 1. Batthyány Ferenc özvegy Mária 
királynéhoz. Bécs, 1552. szept. 2. „.. .Bassa Budensis.. .expugna vit 
imprimis Wesprimium, cui etiam qui opem tulisset, fuit nemo. . . " 

27 Wien, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Ungarn, 1552. Fase. 64. Paksy 
János komáromi kapitány Miksa főherceghez. Komárom, 1552. május 
30. Uo. Fasc. 64. Paksy János Miksához. Győr, 1552. május 31. 

28 Wien, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Ungarn, 1552. Fasc. 64. Miksa 
főherceg Sforza Pallavicinihez. Bécs, 1552. május 29.; Uo. Miksa Paksy 
János komáromi kapitányhoz. Bécs, 1552. május 31. 

28 Wien, österr. Kriegsarchiv, Alte Feldakten, 1552. Fasc. 5. Nr. 30. Miksa 
főherceg Khunigsberghez. Bécs, 1552. május 30.; Uo. Fasc. 5. Nr. 33. 
Miksa főherceg Khunigsberghez. Bécs, 1552. május 30. 

30 Bp., Országos Levéltár (OL), Pénzügyigazgatási levéltár, Benignae Reso-
lutiones, Másolati könyv, 1552. fol. 53. Miksa főherceg levele. Bécs, 
1552. jún. 1. 

31 Wien, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Ungarn, 1552. Fasc. 64. Miksa 
főherceg Castaldóhoz. Bécs, 1552. jún. 4. 

32 Szalay Ágoston: 400 magyar levél a XVI. századból 1504—1560. Pest, 
1861.96.1. 

33 Wien, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Ungarn, 1552. Fasc. 64. Sforza 
Pallavicini Miksa főherceghez. Körmend, 1552. jún. 5. „ . . .Tandem 
mihi significarunt Wesprimium esse amissum..." 

31 Istvánffy, A magyarok történetéből 238. 1.; Wien, Haus-, Hof- und 
Staatsarchiv, Ungarn, 1552. Fasc. 64. Sforza Pallavicini Miksa főherceg
hez. Körmend, 1552. jún. 5. , , . . .Passam postquam cepisset Wesprimi
um, maxima cum celeritate retro cesserai, paucos relinquens homines 
in ipso Castello.. ." 

35 Wien, österr. Kriegsarchiv, Alte Feldakten, 1552. Fasc. 6. Nr. 2. Miksa 
főherceg Ferdinándhoz. Bécs, 1552. jún. 2. 

30 Wien, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Ungarn, 1552. Fasc. 66. Miksa 
főherceg Ferdinándhoz. Bécs, 1552. júl. 6 . , , . . .non dúbium est, si ipse 
ad multipliées et fréquentes petitiones et iussiones nostras, ut decebat, 
se promptum et obsequentem exhibuisset, quod arx illa aut nunquam 
periisset, aut statim recuperata fuisset".; Uo. Fasc. 66. Miksa főherceg 
Ferdinándhoz. Bécs, 1552. júl. 2 1 . , , . . .ipse(sc. Nádasdy Tamás — Sz.I.) 
ne unum quidem hominem, peditem vei equitem, aut saltem unum ex 
suis colonis mittere voluit... nullumque prorsus ad illám expeditionem 
subsidium contulit... " ; Wien, Österr. Kriegsarchiv, Alte Feldakten, 
1552. Fasc. 6. Nr. 35. Miksa főherceg Ferdinándhoz. Bécs, 1552. jún. 15. 

3 ' Wien, österr. Kriegsarchiv, Alte Feldakten, 1552. Fasc. 6. Nr. 5. Miksa 
főherceg Khunigsberg Honoriushoz. Bécs, 1552. jún. 2. 

38 Wien, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Ungarn, 1552. Fasc. 64. Sforza 
f Pallavicini Miksa főherceghez. Körmend, 1552. jún. 5.; Uo. Sforza Pal

lavicini Miksa főherceghez. Pápa, 1552. jún. 12. 
39JWien, Österr. Kriegsarchiv, Alte Feldakten, 1552. Fasc. 6. Nr. 26. Ferdi

nánd király Miksa főherceghez. Passau, 1552. jún. 11.; Uo. 1552. Fasc. 6. 
Nr. 33. Ferdinánd király Miksa főherceghez. Passau, 1552. jún. 13. 
, , . . .dass die Wider Eroberung Wesprims sein Wille i s t . . . ' " 

40 Wien, Österr. Kriegsarchiv, Alte Feldakten, 1552. Fasc. 6. Nr. 35. Miksa 
főherceg Ferdinándhoz. Bécs, 1552. jún. 15.; Uo. Fasc. 6. Nr. 47. Miksa 
főherceg Sforza Pallavicinihez és Khunigsberghez. Bécs, 1552. jún. 17. 

41 Wien, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Ungarn, 1552. Fasc. 64. Báthori 
Endre erdélyi vajda Miksa főherceghez. Torda, 1552. jún. 19. , , . . .cum 
hic non de una arcé, sed de integro Regno agatur. . . " 

42 Wien, Österr. Kriegsarchiv, Alte Feldakten, 1552. Fasc. 7. Nr. 21, 
Khunigsberg Honorius győri főparancsnok Miksa főherceghez. Győr. 
1552. júl. 6. 

43 Wien, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Ungarn, 1552. Fasc. 66. Miksa 
főherceg Ferdinándhoz. Bécs, 1552. júl. 7. 

44 Wien, österr. Kriegsarchiv, Alte Feldakten, 1552. Fasc. 7. Nr. 54. Miksa 
főherceg Ferdinándhoz. Bécs, 1552. júl. 11. 

45 Wien, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Ungarn, 1552. Fasc. 66. Castaldo 
Miksa főherceghez. Torda, 1552. júl. 18 Concludat igitur Serenitas 
Vestra quid importantisu sit, aut Vesprimium recuperare, aut Transil-
vaniam et omnes partes inferiores iterum amittere. . ." 

46 Wien, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Ungarn, 1551. Fasc. 59. Ferdinánd 
Sforza Pallavicinihez. Bécs, 1551. szept. 19 si Turcae (quod deus 
avertere aignetur) eousque prorumperent, ut dictas montanas nostras 
(sc. Regias Civitates — Sz. I.) assequi possit, eultumque minerarum 
devastarent, nos maximum gravissimumque damnum facturi essemus, 
siquidem ex istiusmodi montanis ac mineris magna et insighis reddituum 
nostrorum pars nobis provenit.. ." 

47 Wien, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Ungarn, 1552. Fasc. 64. Nádasdy 
Tamás dunántúli főkapitány Ferdinándhoz. Léka, 1552. jún. 15. , , . . . 
nam ex mala provisione quam turpiter amissum est Wesprimium, et 
quam ruinam subditis Vestrae Sacratissimae Maiestatis secum traxerit, 
et in quantum Ditionem Vestrae Sacratissimae Maiestatis restrinxerit, 
iam palám e s t . . . " ; Uo. Fasc. 66. Nádasdy Tamás Ferdinándhoz. Sár
vár, 1552. júl. 5. , , . . .cum iam hostes in visceribus Regni versantur et 
Arces obsident, expugnant et Regnum ferro et igne vastant, ас miseros 
fidèles subditos Vestrae S. Maiestatis veluti pecudes mactant, et in ser-
vitutem abducunt illisque omni génère crudelitatis et turpitudinis (proh 
dolor, deus bene compatiare) abutuntur. . ." 

48 Wien, Hof kammerarchiv, Hoff iannz Ungarn 3.1552. jún. 14. Supplicátio 
Episcopi Vesprimiensis. , , . . .totus districtus istius Arcis, a capta Alba 
Regali quinquies igne et ferro est per Turcos in vastam solitudienm 
et horam neseimus, qua illa obsidebitur, et mox peribit.. .qua obsessa 
et amissa totus Comitatüs Saladiensis in potestatem Turcicam proeul 
dubio veniet usque ad Civitatem Rokusprugh et alias civitates 
Stiriae.. ." 

48 Wien, österr. Kriegsarchiv, Alte Feldakten, 1552. Fasc. 6. Nr. 67. Miksa 
főherceg Khunigsberg győri főparancsnokhoz. Bécs, 1552. jún. 25. 

50 Wien, österr. Kriegsarchiv, Alte Feldakten, 1552. Fasc. 6. Nr. 57. Miksa 
főherceg Ferdinándhoz. Bécs, 1552. jún. 22.; Uo. Fasc. 7. Nr. 4. Miksa 
főherceg Ferdinándhoz. Bécs, 1552. júl. 2.; Uo. Fasc. 7. Nr. 127. Miksa 
főherceg Khunigsberg győri főparancsnokhoz Bécs, 1552. júl. 27. 

51 Wien, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Ungarn, 1552. Fasc. 64. Sforza 
Pallavicini Miksa főherceghez. Pápa, 1552. jún. 17.; Wien, Österr. 
Kriegsarchiv, Alte Feldakten, 1552. Fasc. 6. Nr. 53. Miksa főherceg 
Khunigsberg Honorius győri főparancsnokhoz. Bécs, 1552. jún. 19.; 
Uo. Fasc. 8. Nr. 43. Ferdinánd Rátkay Pál kapitányhoz. Bécs, 1552. 
aug. 17. 

25 Wien, österr. Kriegsarchiv, Alte Feldakten, 1552. Fasc. 7. Nr. 7. A váci 
püspökség és Teuffel Erasmus Miksa főherceghez. Léva, 1552. júl. 3. 
„Vorschlag Khunigspergs zur Demolirung des Schlosses Csesznek".; 
Uo. Fasc. 7. Nr. 8. Miksa főherceg Khunigsberg Honorius győri főpa
rancsnokhoz. Bécs, 1552. júl. 4.; Uo. Fasc. 1. Nr. 17. Ferdinánd Miksa 
főherceghez. Passau, 1552. júl. 5. 

63 Wien, österr. Kriegsarchiv, Alte Feldaktan, 1552. Fasc. 7. Br. 4. Miksa 
főherceg Ferdinándhoz. Bécs, 1552. júl. 2. Ebben Sforza Pallavicini je
lentése Miksához: eidem fortalicio (se. Pápa — Sz. I.) muniendo 
maxime operám dandam esse . . . " 

54 Wien, Österr. Kriegsarchiv, Alte Feldakten, 1552. Fasc. 7. Nr. 73. Miksa 
főherceg Khunigsberg Honorius győri főparancsnokhoz. Bécs, 1552. 
júl. 14.; Uo. Fasc. 7. Nr. 78. Miksa főherceg Sforza Pallavicinihez. Bécs, 
1552. júl. 16.; Uo. Fsca. 8. Nr. 16. Miksa főherceg Bánffy István helyet
tes főkapitányhoz. Bécs, 1552. aug. 7. 

55 Bp., Hadtörténelmi Intézet Levéltára, Törökkori gyűjtemény. Törökkori 
iratok tárgymutatója. Kivonat a Feldakten 1529—1556. évi csomag ira
taiból. Khun Károly Ferdinándhoz. Győr, 1552. júl. 14. 

66 Komáromy András: Gersei Petheő János levelei Nádasdy Tamáshoz 
1550—1562. Történelmi Tár, 1904. 272. 1. Gersei Petheő János levele 
Nádasdy Tamáshoz. Bécs, 1552. szept. 25. 

67 Komáromy, Magyar Bálint. Hadtörténelmi Közlemények, 1912. 256— 
257. 
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Die Eroberung der ungarischen Grenzfeste Veszprém durch die Türken 
und ihre neuen Gebietseroberungen in Transdanubien im Jahre 1552 

Nach 1541 machten die Türken auch in Transdanubien 
neue Gebietseroberungen. Der Budaer Pascha Ali erschien 
mit seinen Heeren Ende Mai 1552 überraschend vor den To
ren der Feste Veszprém und damit nahm die Belagerung ih
ren Anfang als Vergeltung dafür, daß die Haiducken der 
Feste die Hamza Bey nach Székesfehérvár begleitende tür
kische Eskorte angegriffen hatten. 

Nun gab es sich, daß der habsburgische Ungarnkönig Fer
dinand I. den Burghauptmann von Veszprém, János Paksy, 
erst kurz zuvor nach der Feste Komárom an der Donau ver
setzt hatte, so daß der rechte Mann am richtigen Platze 
fehlte. Die Ernennung des neuen Burghauptmanns in der 
Person von Péter Pethő ließ auf sich warten, was dann 
traurige Folgen hatte. Als sich nämlich der Ring der türki
schen Belagerer um die Feste schloß, kam es in den Reihen 
der Verteidiger zu dauernden Streitigkeiten. Die Soldaten 
fühlten nicht die straffe Hand mehr und verließen der Reihe 
nach die Posten. Mihály Vas, der bis zur Ankunft des neuen 
Burghauptmanns den Befehl führen sollte, bekam es ange
sichts der zunehmenden Fahnenflucht mit der Angst zu tun 
und trug sich mit der Absicht, die Feste den Türken zu über
lassen. 

Ali Pascha willigte in den freien Abzug der Besatzung ein, 
wenn die Verteidigungswerke unversehrt übergeben würden. 
Kaum hatte aber der Abzug begonnen, als türkische Reiter
scharen aus dem Hinterhalt über die Abziehenden herfielen 
und diese entweder niedermachten oder gefangennahmen. 

Am 1. Juli 1552 wehte über der Feste Veszprém bereits der 
türkische Halbmond. Erzherzog Maximilian, den der ins 
Ausland gegangene König Ferdinand mit der Regentschaft 
betraut hatte, bot alles Mögliche auf, um seine Unterführer 
Sforza Pallavicini, der Burghauptmann von Győr, Honorius 
Khunigsberg, Tamás Nádasdy und Erasmus Teuffei, die 
Befehlshaber in Transdanubien bzw. in Oberungarn, zu 
veranlassen, der von den Türken bedrängten Stadt Veszprém 
ohne Verzug zur Hilfe zu eilen. Aber alles war vergebens, 
man überließ Veszprém seinem Schicksal. 

Der Wiener Hof- und Kriegsrat wollte sich aber mit die
ser Lage der Dinge nicht abfinden. Doch war vorläufig 
nichts zu machen und jeder Versuch, Veszprém zurückzuer
obern scheiterte. Es stellte sich nämlich heraus, daß das os-
manische Hauptheer unter Pascha Achmed inzwischen be
reits die Grenzen Ungarns erreicht hatte und sich zur Bela
gerung der südungarischen Feste Temesvár anschickte. 

Die türkische Eroberung von Veszprém bedeutete schon 
an und für sich einen empfindlichen Rückschlag, da ja die 
Grenzen des osmanischen Herrschaftsbereichs sich nach dem 
Westen wesentlich vorschoben. 

Von Székesfehérvár aus brandschatzten die Türken.das 
ganze Einzugsgebiet der Feste Sümeg. Nach dem Fall von 
Veszprém setzte der Wiener Hof- und Kriegsrat alles daran, 
um die Verteidigungslinie zwischen dem Balaton und der 
Donau weiter zu befestigen und derart dem weiteren Vordrin
gen des Halbmonds nach dem Westen einen Riegel vorzu
schieben. 

Imre Szántó 

La prise de Veszprém et l'expansion turque en Transdanubie en 1552 

Après 1541 — année de la chute de Buda — le Turc répan
dait son empire aussi en Transdanubie. Aux derniers jours 
de mai 1552 Ali, pacha de Buda assiégea soudain le fort de 
Veszprém, avec des troupes turques de Hongrie, puisque les 
haïdouks de Veszprém avaient attaqué les Turcs accompa
gnant le bey Hamza allant à Székesfehérvár. Le roi Ferdi
nand 1 er, venait justement de muter János Paksy, capitaine 
du fort de Veszprém, à Komárom, ainsi le fort de Veszprém 
n'avait pas de dirigeant convenable. Le retard apporté à la 
nomination du nouveau capitaine Péter Pethő entraîna des 
conséquences fatales. Dans le fort déjà encerclé par les Turcs, 
la discorde devient incessante parmi les défenseurs. Les sol
dats indisciplinés de la garnison désertent les uns après les 
autres. Mihály Vas, apeuré par la désertion, se décide à la 
reddition. Le pacha Ali promet les honneurs de la guerre, si 
l'on lui cède le fort. Mais à peine les défendeurs quittent-ils 
le fort, que la cavalerie turque à l'affût les passe au fil de 
l'épée ou met à chaîne. Le 1 er juin 1552, le toug turc flottait 

au faîte du fort de Veszprém. Le prince Maximilien, rem
plaçant le roi absent, commence une correspondance très 
animée pour que Sforza Pallavicini, Honorius Khunigsberg, 
grand-capitaine de Győr, Tamás Nádasdy, grand-capitaine de 
la Transdanubie et Erasmus Teuffel, grand-capitaine du 
Haut-Pays aillent sans retard à l'aide de Veszprém assiégé. 
Mais le fort, abandonné à son sort, ne reçoit d'aide de nulle 
part. D'abord, la cour de Vienne ne veut pas se résigner à 
la perte de Veszprém. Mais le plan de la reprise du fort 
échoua, puisque le gros de l'armée turque, sous le comman
dement du pacha Achmed se trouvait déjà sur la frontière 
de la Hongrie et allait assiéger Temesvár. La chute de Vesz
prém, en elle-même constituait une perte sensible: elle élargit 
les confins de la présence ottomane sur un vaste territoire. 
Les Turcs de Fehérvár portaient le fer et la flamme dans la 
région entière du fort de Sümeg. Après la chute de Vesz
prém, la cour de Vienne se mit à renforcer le plus vite pos
sible la ligne défensive allant du lac Balaton au Danube. 

Imre Szántó 
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Захват Веспрема и распространение турок в Задунайском крае в 1552 году 

После 1541 года турки распространили свое господ
ство и в Задунайском крае. Али, будайский паша, в по
следние дни мая 1552 года во главе турецких войск, на
ходившихся в Венгрии, неожиданно начал наступление 
на крепость Веспрем. Это было возмгздием за то, что 
здешние гайдуки напали на турок, сопровождавших бека 
Хамзу в Секешфехервар. Как раз незадолго до этого ко
роль Фердинанд I перевел коменданта веспремской кре
пости Яноша Пакши в Комаром. Таким образом, кре
пость Веспрема лишилась способного командира. Опоз
дание с назначением нового начальника Петера Петё пов
лекло за собой печальные последствия. Возникли распри 
между защитниками, продолжавшиеся и тогда, когда 
турки уже окружили крепость. Из-за отсутствия дисцип
лины члены гарнизона один за другим бежали из кре
пости. Михай Ваш, испугавшись дезертирства солдат, 
решился на сдачу крепости. Али-паша пообещал спокой
ный отход войску, если оно покинет крепость. Но едва 
венгерские воины вышли из крепости, турецкая конница, 
сидевшая в засаде, напала на них, часть изрубив, часть 
угнав в рабство. 1 июня 1552 года на башнях Веспрема 

уже развевался турецкий флаг. Великий князь Микша, 
заменявший находящегося за границей короля, начал ин
тенсивную переписку с Паллавищши Сфорзой, дьёрским 
начальником Хонориусом Кунигсбергом, задунайским 
Тамашем Надашем и Эразмом Тейффелем из Верхней 
Северной Венгрии с предписанием без промедления дви
нуться на выручку осажденному Веспрему. Но крепость, 
предоставленная себе самой, не получила помощи ни
откуда. Вначале венский двор никак не хотел примирить
ся с утратой Веспрема. Но план отвоевания крепости 
провалился, так как главные силы турок под водитель
ством Ахмед-паши уже стояли на пороге Венгерии, го
товые на штурм Темешвара. Падение Веспрема и само 
по себе означало крупную потерю — завоеватели распро
странили границы своей власти на большой участок тер
ритории страны. 

Турки, стоявшие в Секешфехерваре, огнем и мечом 
опустошали всю провинцию, прилегавшую к шумегской 
крепости. После падения Веспрема венский двор стре
мился срочно укрепить защитный рубеж от Балатона 
до Дуная. 

Имре Санто 
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