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A HOSSZÚ HÁBORÚ ELSŐ SZAKASZÁNAK DÖNTŐ ÉVE

(THE DECIDING YEAR OF THE FIRST PERIOD OF THE LONG WAR)  

A hosszú háború első időszakának döntő éve volt az 1596-os esztendő. A történelem során nem tudunk 
még egy olyan évszázadról, amikor kétszer is döntő, nyíltszíni csatára került sor a szultán által vezetett 
fősereg és a magyar, Habsburg, erdélyi csapatok között Magyarország területén. Cikkem célja, hogy be-
mutassam ennek az évnek és a döntő csatának az eseményeit. Munkám során felhasználtam, azokat a 
forrásértékű beszámolókat, melyek az ütközetről készültek, ezeknek tükrében elemezem az események 
sorozatát, melyek ahhoz vezettek, hogy a gyakorlatilag legyőzött oszmán sereg mégis diadalmaskodni tu-
dott. 

The crucial year was 1596 during the first stage of the „Long War”. In the course of history we do not 
know any other century when between the main army led by the Sultan and the Hungarian, Habsburgs 
and Transylvanian troops were occurred two decisive field battles in the area of Hungary. The purpose of 
my article is to show the events of this year and the decisive victory. During my work I put to use records 
of documentary value, which were written about the engagement, and in the mirror of these sources I 
tried analyzing the series of events, the events had led to the triumph of a virtually defeated Turkish army. 

Az 1596. esztendő, a pozsonyi országgyűléssel indult. A szentesített törvénycikkek közül kiemelkedett a 6. tc.: a 
főpapok, bárók, mágnások és birtokos nemesek portánként saját zsebükből, előjogaik érintetlenül hagyásával, 
egyszeri alkalommal 9 forintot adóznak. A 35. tc. szerint az országgyűlés kérte a királyt, hogy lépjen közbe az er-
délyi fejedelemnél azért, hogy a töröktől visszaszerzett területeken a régi tulajdonosok kapják vissza birtokukat.1

Közben Szinán nagyvezir újabb nagyszabású hadjárat szervezésébe kezdett. Sürgette, hogy III. Mehmed szultán 
személyesen vezesse ezt a hadjáratot. Rávette a portai zsoldosokat, hogy bírják rá a szultánt a hadjárat vezeté-
sére. Ezek kérvényt is adtak át III. Mehmednek, amelyben kérték, kövesse ősei példáját és induljon Magyaror-
szágra a keresztények leverésére.2

Pálffy Miklós kémjelentés útján szerzett tudomást arról, hogy a kedvezőtlen hadi helyzet miatt a diván tagjai és a 
kapi kulu csapatok (portai zsoldosok) a szultántól korábbi ígéretének beváltását követelik, miszerint személyesen 
vonul majd Bécs ellen. Ezt az értesülést Pálffy Miklós 1596. április 22-én levélben továbbította Rudolf császárhoz. 
Pálffy Miklósnak már 1596. április 5-én, a Mátyás főherceghez intézett levelében egyéb adatai is voltak a török 
stratégiai célokról 3. Április 12-én megerősítette ezt az információt. A június 20-án kelt jelentésében pedig Pálffy 
ezt írta: „A török császár júliusban Győrnél akar táborozni, augusztusban pedig Bécs előtt”.4

A kémjelentések alapján úgy tűnt, hogy a török hadvezetés az elfoglalt Győrön keresztül akar Bécs ellen vonulni. 
E koncepció szorgalmazója első sorban Szinán nagyvezir lehetett. Az 1596. április 5-én kelt Pálffy-levél márciusi 
kémjelentésekre utalt, amikor még Szinán szervezte a hadjáratot. Szinán pasa április 4-én elhunyt. Halála után 
Ibrahim nagyvezir folytatta az előkészületeket. Prépostváry Bálint még január 9-én írta az uralkodónak: „A török 
császár a főhaddal és egy jelentős számú tatár sereggel Felséged ellen akar vonulni, míg a tatárok egy másik 
csapata egy most gyűjtendő török erőkkel Erdély ellen akar törni.”5

1 Magyarország történeti kronológiája II. köt. 1526–1848. Főszerk.: Benda Kálmán, Budapest, 1983. 416.
2 Török történetírók III. kötet 1566–1659. Ford.: Karácson Imre (Ebben: Pecsevi Ibrahim Thárikja és Kjátib Cselebi Fezlikéje), 
Budapest, 1916. In: Török–magyarkori történelmi emlékek. Kjátib Cselebi 217–218.
3 Jedlicska Pál: Adatok erdődi báró Pálffy Miklós a győri hősnek életrajza és korához (1552–1600.). Eger, 1897. A 80–742. olda-
lon 1160 db levél és okirat Pálffy Miklóssal kapcsolatosan. 600.
4 U. o. 600. 
5 Hadtörténelmi Levéltár: Törökkori iratok gyűjteménye 8. doboz: 1596. 1. sz. Idézi: Tóth Sándor László: Megjegyzések az 1596-
os török hadjáratokról szóló angol tudósításhoz. Hadtörténelmi Közlemények 1989. évi 4. szám 553. A továbbiakban: Tóth S. 
László: Megjegyzések... 
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A Bécs elleni akció mellett tehát még Szinán pasa életében felbukkant az Erdéllyel szembeni támadás lehetősége 
is. Ez szerepelt a Pálffy-féle április 5-ei jelentésben is, amely az Erdély ellen induló sereg vezéreként Hasszán 
pasát jelölte meg.6

Végül is a török hadsereg elindulása június végére maradt. Ezt az időpontot Pecsevi Ibrahim június 24-ére, Kjátib 
Cselebi pedig június 22-re teszi. Ez utóbbit támasztja alá egy velencei követjelentés is.7 Így Szinán nagyvezir ter-
ve, hogy korai indulással és Kászim napjáig (október 26.)8 tartó hadjárattal el kell érni a kitűzött hódítási célokat, 
már első mozzanatában megrendült. A késői indulással együtt a sereg viszonylag lassú haladási üteme leszűkí-
tette a hadműveleti területen tartózkodás idejét. A tényleges hadműveleti idő ebben az évben szeptember 21. és 
október 26. közé esett. Mi történt az indulástól szeptemberig? Az oszmán hadsereg elindulásakor még nem volt 
eldöntött a hadjárat igazi célja. Annak ellenére sem, hogy a Szinán halála előtt kidolgozott és kémjelentések útján 
Magyarországra is eljutott hadjárati tervek határozott célkitűzéseket tartalmaztak. 
Kjátib Cselebi hivatkozik művében a Náhbet ül-tevárikh című munkára, amely szerint a szultán és kísérete Belg-
rádban hosszasan tanácskozott a további útirányról. Néhány vezér Erdély elleni támadást javasolt, mások az Er-
délybe vezető utak nehézségei miatt ellenezték ezt. Eközben híre érkezett, hogy a keresztény csapatok ostrom 
alá vették Hatvan várát. Ezért abban állapodtak meg, hogy a közelben fekvő Eger nevű erős várat kell elfoglalni.9 
Egy velencei követjelentés szerint a törökök már hidat vertek a Dunán, hogy Erdély ellen vonulhassanak, és a se-
reg nagyobb része már át is kelt, amikor Hatvan megtámadásának híre megváltoztatta terveiket.10

Hatvan ostroma augusztus 15-én kezdődött, és szeptember 3-án vették be a várat Miksa főherceg csapatai. A se-
gítséget kérő hírnök még Belgrádba érkezhetett Hatvanból, mert a belgrádi táborozás augusztus 9-étől 22-éig tar-
tott. 
Török krónikások szerint Szalánkeménnél újabb haditanácsot tartottak arról, hogy melyik irányba menjen a sereg. 
Az egyik álláspontot Szinán nagyvezir fogadott fia, Dsigalazáde pasa11 képviselte. Szerinte „...legcélszerűbb lesz 
Komárom ellen menni, mert ha azt a várat elfoglaljuk, a Duna partjai elfoglalva és biztosítva lesznek. A többi ve-
zérek és előkelők azonban azt mondták, hogy Komárom kicsiny vár és nem érdemli meg, hogy a felséges padi-
sah ellene menjen, mert elfoglalása nem szerez dicsőséget, azért inkább fontosabbnak tartották, hogy Eger vára 
ellen menjen. Abban a véleményben voltak, hogy Eger elfoglalásával a bányavidéket is elfoglalhatják.”12

Az idézett források azt bizonyítják, hogy az 1596. évi hadjárat célját mégsem Szinán eredeti tervei határozták 
meg. A nagyvezir, akinek korábbi hadjáratai az észak-dunántúli várak ellen irányultak, nem tervezhette az Eger 
elleni hadjáratot. A belgrádi tanácskozáson is még a csapatok kettéosztása és két hadicél (Bécs, Erdély) szere-
pelt. Ezen csak a Hatvan ostromáról szóló hír változtatott. Hatvan megtámadása, jóllehet nem a megtévesztés 
szándékával történt, mégis eltérítette a török hadvezetést eredeti tervétől, a Bécs irányába való vonulástól. A ma-
gyarországi hadszíntérre való késői megérkezés miatt amúgy sem sok sikerrel kecsegtetett Bécs megtámadása. 
Ezért a szalánkeméni tanácskozáson is csak Komárom elfoglalása merült fel. Eger mellett szólt a vár stratégiai je-
lentősége. 
A szultáni sereg Szalánkemén után Péterváradnál kelt át a Dunán, majd Szeged és Szolnok érintésével az erős 
védősereggel rendelkező Eger alá vonult, ahová szeptember 21-én ért. A védők október 13-án feladták a várat. 
Nyáry Pál kapitány török fogságba esett.13

A keresztény sereg 1596. évi hadjárata sem kellő tervszerűséggel alakult. Először Pápa ostroma merült fel. E ter-
vet később elvetették, és a haditanács arról vitatkozott, hogy Buda ellen vonuljanak-e. Erős császári és magyar 

6 Jedlicska P. i.m. 599.
7 Tóth S. László: Megjegyzések... 552.
8 Sugár István szerint Kászim napja a török naptárban október 31-én van. Sugár István: III. Mohamed szultán 1596. évi hadjára-
ta. Eger, 1979. In: Az Egri Vár Híradója 15. sz. 1979. 38. Kővári László szerint „A török háborúk azon időkben csak is oct. végé-
ig szoktak tartani, Szt. Demeter napján a szultán most is megforditá seregeit.” In: Erdély történelme IV. köt. Pest, 1863. 69. old. 
Szent Demeter (Dömötör) napja naptárunkban október 26-án van. 
9 Kjátib Cselebi i.m. 247. 
10 Tóth Sándor László: A mezőkeresztesi csata története (1596. október 26.) Hadtörténelmi Közlemények 1983. évf. 4. sz. 555. 
old. A továbbiakban: Tóth S. László: A mezőkeresztesi csata... 
11 Dsigalazáde pasa neve egyes művekben a következő formákban szerepel: „Cikala pasa” Bánlaky József: A hosszú (15 éves) 
török háború időszaka 1593–1604 között. In: A magyar nemzet hadtörténelme XIV. rész, 1564–1604. Budapest, 1940. 228., 
„Czikala basa” Újváry Zsuzsanna: „Nagy két császár birodalmi között” Budapest, 1984. 64., „Cicala” Isolano, Giovanni Marco 
gróf feljegyzései. Közli: Benda Kálmán In: Hadtörténelmi Közlemények 1983. évi 4. sz. 662., „Dzsigala Zadeh pasa” Sugár I. 
i.m. 9. 
12 Pecsevi i.m. 129. és Kjátib Cselebi i.m. 247. 
13 Magyarország tört. kron. 417. 
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csapatokat vontak össze Komárom és Esztergom között. A hadjárat nyitányaként Pálffy Miklós és Adolf Schwar-
zenberg csapatai júniusban bevették Vácot, a magyar huszárok Pest felé cirkáltak.14 A Miksa főherceg fővezérlete 
alatt szervezett hadjárat mégis vontatottan haladt. Egy újabb haditanács a Budát és Szolnokot fedező Hatvan be-
vételét irányozta elő, ahova csak augusztus 15-én érkeztek az ostromlók. A vár szeptember 3-ai elfoglalása után 
Miksa főherceg hírt kapott az oszmán sereg elővédjének közeledéséről. Felmerült a Szolnoknál táborozó oszmán 
seregrész megtámadása is, de Miksa tartott a szultáni fősereg megérkezésétől. A főherceg az örökös tartomá-
nyok védelmét tartotta elsődlegesnek, ezért visszavonult Vác, majd Esztergom irányába. Vácnál keresték fel Mik-
sát az erdélyi fejedelem követei, akik segítséget ajánlottak fel Eger török ostroma esetére. A váci haditanács úgy 
döntött, hogy Eger védelme érdekében egyesítik erőiket.15 Miksa főherceg azonban későn indult el a vár felmen-
tésére. A szultáni csapatok gyorsabbak voltak. A tét most már a kulcsfontosságú Eger visszaszerzése volt. Ebben 
az erdélyi fejedelem is érdekelt volt, mert Eger eleste miatt az Erdéllyel való császári összeköttetés is veszélybe 
került. 
Pálffy Miklós már a váci haditanács után elindult csapataival Eger védelmére. Szécsénynél csatlakoztak hozzá a 
nemesi csapatok, majd Adolf Schwarzenberg követte a német egységekkel. Miksa főherceg zárta a sort a tüzér-
séggel és a lőszeres kocsikkal. Az utolsó egységek október 4-én indultak el a Duna mellől, az Ipoly torkolatától.16 
Október 12-én még csak Füleknél járt a császári  segítség. A felmentő sereg késedelmeskedését a rendkívül 
rosszra fordult időjárás és a hallatlanul nehéz útviszonyok idézték elő. Ezért Eger megvédése helyett csak annak 
visszaszerzésére gyülekezhettek össze a szövetséges erők. 
Eger utolsó napját egyébként így írja le Cogonara: „1596. október tizenharmadikán azután a törökök bevonulnak 
Egerbe, végigfosztogatván a várat és mindent elszedtek a katonáktól. Azután a katonaságot kivezették a várból 
és az egyes nemzeteket elkülönítették. A magyaroknak megengedték, hogy tetszésük szerint eltávozzanak, a val-
lonokat, akiknek száma 40-re csökkent, rabságba vitték, a németeket pedig egy tatár horda kezére adták, akik 
őket egy kissé távolabb lekaszabolták.”17

Miksa főherceg és az erdélyi fejedelem csapatai október 18-án egyesültek. A felső-magyarországi egységek ― 
Teuffenbach kassai főkapitány vezetésével18 ― október 20-án csatlakoztak hozzájuk. Az Eger felmentésére harc-
ba hívott valamennyi seregrész végül a céltól távol, Sajóvámosnál egyesült.19 Erről Ujváry Zsuzsanna a követke-
zőket írja: „A tizenöt éves háború során Habsburg-Magyarország és Erdély először és utoljára egyesítette erőit a 
török ellen: Miksa főherceg serege, a megyék hadra kelt nemessége és a még trónon levő Zsigmond fejedelem 
csapatai, melyeket együttesen némi túlzással a kortársak 55000 főre becsültek, Mezőkeresztes falu határánál ke-
rültek szembe a támadó ellenséggel.”20 
A szövetséges keresztény sereg létszámával kapcsolatban a török források erősen túloznak. Miksa főherceg se-
regében 5000 német lovas, 7000 német gyalogos, 3000 magyar lovas és 4000 magyar gyalogos volt. Hadának 
összlétszáma tehát kb. 19000 főt tett ki. Pálffy Miklós alsó-magyarországi főkapitány seregében 6000 hajdú és 
4000 huszár volt. Az erdélyi fejedelem hadát 21 Isolano gróf az alábbiakban állapította meg: 7000 rác és 8000 né-
met gyalogos a főherceggel, 7000 huszár és 7000 hajdú Báthori Zsigmonddal. Tieffenbach emberei: 4000 huszár 
és 5000 hajdú majdnem ugyanennyit hozott Pálffy Alsó-Magyarországról, volt még 2000 sziléziai lovas és ugyan-
ennyi gyalogos, akik Zsigmond segédcsapatai voltak.22 A szövetséges sereg létszáma tehát 50000 fő körül lehe-

14 Rónai Horváth Jenő: Magyar hadikrónika II. Budapest, 1897. 130. old. 
15 Illésházy István nádor feljegyzései 1592–1603. Közli: Kazinczy Gábor. In: Monumenta Hungariae historica II. Scriptores VII. 
Pest, 1863. 3–134., 28. old., Istvánffy Miklós: Magyarország története 1490–1606. I–II. kötet. Ford.: Vidovich György, Debrecen, 
1867–68. 765–769. old., Miksa főherceg emlékirata az 1596. évi mezőkeresztesi csatáról. In: Történelmi Tár 1900.552–557. 
old. 
16 Istvánffy i.m. 771. old., Miksa fhg. emlékirata 558. old.
17 Cogonara, Claudio emlékirata. In: Az Egri Vár Híradója 6. sz. 1965. 20. old. 
18 Christoph Teuffenbach egyes művekben más-más módon szerepel: „Teuffenbach” családnevet ír: Újváry Zsuzsanna i.m. 40. 
old.; Sinkovics I. Sinkovics István: Nemzetközi háború kibontakozása a török ellen In: Magyarország története 1526–1686. I. 
köt. Főszerk.: Pach Zsigmond Pál, szerk.: R. Várkonyi Ágnes. Budapest, 1985. I. passim, Nagy László: A hosszú háború 1593–
1606. In: Magyarország hadtörténete I. köt. Főszerk.: Liptai Ervin, Bp., 1984. passim; „Tieffenbach” családnevet ír: Tóth S. 
László A mezőkeresztesi csata... c. művében passim; Isolano, Giovanni Marco gróf feljegyzéseiben (Közli: Benda Kálmán, Had-
történelmi Közlemények, 1983/4. sz.) passim: „Tieffenpoch” 
19 Istvánffy i.m. 773. old., Miksa fhg. emlékirata 560. old. 
20 Újváry Zsuzsanna i.m. 64. old. 
21 Miksa fhg. emlékirata 561. old. és Istvánffy i.m. 663. old. 
22 Isolano i.m. 661. old. 
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tett, és 97 ágyúval  rendelkezett.  A szövetséges táborban nagyobb létszámú szolgaszemélyzet is tartózkodott, 
amely látszólag növelhette a sereg nagyságát. 
A török sereg létszámának megállapítása sem könnyű feladat, mivel a forrásokban ellentmondó adatokkal találko-

zunk. A nem török források túlbecsülik az ellenséges csapatok létszámát. Istvánffy,  ugyanúgy mint Miksa főher-

ceg 150000 fős török hadat említ.23

Az oszmán hadakat Magyarországra elkísérő Edward Barton angol követ, a szultáni zsoldos csapatokat 32000 ja-

nicsárból és 24000 szpáhiból álló létszámmal jellemzi.24 Pecsevi véleménye alapján a szultáni zsoldos had 50000 

fő volt, a portai zsoldosokkal azonos számúnak jelöli a többi alakulat (szpáhik, akindzsik, tatárok) összlétszámát.25 

A hatalmas sereghez még kisebb harci értékű segédcsapatok is járultak, amelyek létszáma 10–20000 közé tehe-

tő. Az oszmán seregben a lovasság dominált, a gyalogosok aránya 25% volt. A had nagyságát a szolgák, a tevék 

és a szekerek száma is felduzzasztotta, ezért a mozgási sebessége erősen korlátozódott. 

A létszámot tekintve a török kétszeres túlerőben volt. Minőségi szempontból azonban a szövetséges erők fölé-

nyéről beszélhetünk. Itt a gyalogság aránya meghaladta az 50%-ot. Jóval magasabb volt a lőfegyverek aránya is. 

Az ágyúk teljesítményéről pedig a török források is elismeréssel emlékeztek meg. 

Sajóvámoson a szövetségesek haditanácsa úgy döntött, hogy az előző évi hadjárat során megismert, kedvező 

fekvésű Kereszteshez (Mezőkeresztes, Borsod vm.) vonul. A tanácskozás tagjai a törökkel vívandó ütközet ügyé-

ben eltérő véleményen voltak. Miksa főherceg valamint Prépostváry Bálint várakozó álláspontra helyezkedett, és 

a török hadmozdulatoktól tették volna függővé a döntő ütközet vállalását vagy elkerülését. Abban az esetben, ha 

a török sereg elvonul Eger alól 26 Mezőkeresztes környezete lehetővé tette a kivárást és a defenzív taktika alkal-

mazását. 

A szultán az Eger alatti táborában értesült a szövetséges hadak közeledtéről. A török hadvezetés felismerte, hogy 

ha a keresztények a környező magaslatokat elfoglalják, (ezt a kedvező lehetőséget akarta kihasználni Pálffy Mik-

lós javaslata az Eger elleni támadásról!), akkor ez a török sereg végét jelentette volna. Ezért Dsafer (más átírás 

szerint Dzsafer vagy Giaffer) és Veli pasát a keresztény csapatok elé indították mintegy 6000 emberrel. Feladatuk 

a keresztény sereg felderítése volt.27 Kjátib Cselebinek az a véleménye, hogy a török főemberek az oszmán had 

Eger körüli elhelyezkedését veszélyesnek tartották. Ezzel kapcsolatban kiemeli, hogy: „Az a hely, ahol a táboruk 

van, beláthatatlan síkság, ezért az a fontos most, hogy az egész győzedelmes seregünkkel a helyett, hogy az el-

lenség jönne ránk, mi menjünk ellenük.”28

A török történetíró véleményét támasztja alá Barton angol követ, aki ugyanezekkel az okokkal magyarázza az 

Eger várát elfoglalt oszmánok félelmét.29 A török tábor elhelyezkedése, az ellenük indítható támadás sikerétől va-

ló félelem Pálffy Miklóst igazolta, aki azt akarta, hogy azonnal Eger ellen vonuljanak. Miksa főherceg óvatoskodó 

álláspontja alapján a szövetségesek Keresztesnél helyezkedtek el. Itt a terepviszonyok a korabeli leírás alapján 

védekezésre alkalmasak, támadásban azonban nehezebben leküzdhetők voltak. 

Mezőkeresztesnél egy elmocsarasodott folyó húzódott, amelyet Barton angol követ 4 mérföld hosszúnak és 40 

méter szélesnek mondott.30 Az elmocsarasodott folyót Istvánffy Csincsepataknak, Illésházy pedig Sárnak neve-

zi.31 Fényes Elek Mezőkeresztes földrajzi helyzetét így írja le: „...A hó-olvadások és nagyobb eső-szakadások al-

kalmával a hegyekből rohanó vizek sok kárt tesznek, különösen a határ alsó részeit nagyon elöntik... A kácsi és 

sályi hegyekből eredő két patak egyesülve, Szarda néven foly el a város tövén. A határ észak-keleti felső szélén 

nagy és kis Csincse nevű két patak kígyózza át ... a Csincse gyepének hívott városi nagy legelőt.”32

23 Istvánffy i.m. 775. old. és Miksa fhg. emlékirata 562. old. 
24 Tóth S. László: A mezőkeresztesi csata... 556. old. 
25 Pecsevi i.m. 139. old. 
26 Miksa fhg. emlékirata 561. old. 
27 Kropf Lajos: Egervára eleste és a keresztesi csata 1596-ban. Angol jelentések nyomán. Századok, 1895. 417. old. A további-
akban Kropf i.m. Bánlaky J. i.m. 217. old. 
28 Kjátib Cselebi i.m. 255–256. old. 
29 Kropf i.m. 417. old. 
30 Kropf i.m. 594. old. 
31 Illésházy i.m. 32–34. old., Istvánffy i.m. 774. old. 
32 Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára. I. kötet Pest, 1854. 204–206. old. A mezőkeresztesi csatát ábrázoló vázlato-
kon szereplő Lator patak ezeknek a megfelelője. 
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Ezen a mocsaras területen csak két gázló vezetett át, amelyek közül az északi egy hadi átkeléshez nehéz és 

szűk volt, a déli inkább alkalmas volt erre. A szövetséges erők október 23-án Mezőkeresztestől északra ütöttek 

tábort, amelyet az említett patak és mocsár túlsó oldalán elhelyezkedő török erők csak a két gázlón való átkelés-

sel közelíthettek meg. 

A Mezőkeresztes felé vonuló szövetséges sereg ellen küldött Dsafer pasa csapatai előbb értek az északi gázló-

hoz. Át is keltek rajta. Dsafer előbb a keresztények táborverésre előküldött csapataival, majd az egész keresztény 

sereggel csatázott október 22-én. A török a szokásos taktikával próbálkozott: a lovasság futást színlelt, hogy a ja-

nicsárok és az ágyúk elé csalja az ellenséget. A szövetségesek tüzérsége visszaverte a támadást, majd a puskás 

gyalogság megfutamította Dsafer seregét. A menekülőket a lovasság üldözőbe vette. A siker elérésében elsősor-

ban a Pálffy Miklós és Schwarzenberg vezette csapatoknak volt szerepük.33

A felderítésre küldött Dsafer jelentéséből az oszmán hadvezetés meggyőződött arról, hogy jelentős erőkkel áll 

szemben. Ezért a török fősereg nyomban elindult Mezőkeresztes felé. A szövetségesek véleménye alapján az ok-

tóber 24-én megérkezett szultáni sereg arcvonala a mocsár túlsó oldalán hat mérföld szélességű volt.34 A két 

szembenálló erő küzdelme még aznap megkezdődött. Az oszmán csapatok igyekeztek átkelni a gázlókon. Mint-

egy 3000 harcos át is jutott, de a szövetségesek ágyútűzzel ezt a támadást visszaverték. 

Az október 25-i ütközet is a gázlók körül folyt. Miksa főherceg három hadoszlopban állította fel a szövetségese-

ket. A fontos keresztesi gázló őrzésével Teuffenbach főkapitányt bízta meg, akihez Schwarzenberg alakulatai is 

csatlakoztak. A török források kiemelik, hogy középen a janicsárok álltak, két oldalt a szpáhik, az anatóliai és 

ruméliai  szárnyak pedig egy ágyúlövésnyire  a szultáni  középhadtól.  Hasszán ruméliai pasa a bal oldalon,  az 

északi gázlónál helyezkedett el, hogy megakadályozza a szövetségesek átkelését. A másik szárny és annak elő-

véde Dsigalazáde pasa vezetésével támadást indított. A lovasság után a janicsárok is átkeltek a déli gázlón, sőt 

ágyúkat is vittek magukkal, hogy hídfőállást építhessenek ki. A szövetséges erők ágyúi jobban és pontosabban 

működtek, mint a törökéi. A török megfutamodott és cserbenhagyta a gázlón átjutott és magukat elsáncolt jani-

csárokat. Az előrenyomuló szövetséges csapatokból az erdélyi hajdúk egy része a gázlón is átkelt, de Dsigala-

záde egységei levágták őket. Az október 25-i ütközetben a török valamivel több embert vesztett, mint a szövetsé-

gesek. Ráadásul az átkeléshez nélkülözhetetlen keresztesi gázlót sem tudta birtokba venni. Ebben az összecsa-

pásban elsősorban a török elővéd vett részt, amely a hídfőállás kiépítéséhez szükséges erőfölényt nem tudta biz-

tosítani.35

Kászim napján, október 26-án a korábbi összecsapásoknál jelentősebb, végső döntést hozó, naplementéig tartó 

ütközet bontakozott ki. A csata első fázisában az oszmán sereg egy része már hajnalban átment a mocsáron, 

mert a keresztesi gázlót Miksa csapatai nem védték. Illésházy szerint36 a szövetségesek haditerve az volt, hogy 

az északi gázlót védik, a keresztesi gázlón pedig hagyják az ellenséget átkelni, majd a visszavonulásukat meg-

akadályozva, a török csapatokat megsemmisítik. Miksa főherceg eredetileg a mocsáron át nem kelő oszmán se-

regrészt nem is akarta megtámadni, csak az ellenség erejét akarta megosztani, mivel híreket kapott a törökök 

nélkülözéséről, éhezéséről.37

A szövetségesek 6000 embert hagytak táboruk védelmére, köztük sziléziai, nürnbergi és magyar gyalogosokatt, 

valamint 400 puskás lovast, akik nemcsak a tábort, hanem a közeli keskenyebb gázlót is biztosították.38 A sereg 

zöme három harcrendben állt fel. Az elsőt az erdélyiek, a másodikat Miksa (vele együtt Pálffy csapatai), a harma-

dikat a kassai főkapitány hada alkotta. (Ld. 1. sz. harctéri vázlat a mellékletben!) Az erdélyi csapatok centrumá-

ban 4000 huszár volt, a két szárnyon 500–500 puskás lovas, valamint gyalogosok, előttük ágyúk. Hasonló tagolá-

sú volt Miksa és Teuffenbach seregrésze is, lovas és gyalogos csapatok támogatták egymást.39

33 Bánlaky J. i.m. 219. old. 
34 Miksa fhg. emlékirata 562. old. és Isolano i.m. 661. old.
35 Az október 25-i csatára: Miksa fhg. emlékirata 562–563. old., Istvánffy i.m. 775. old., Illésházy i.m. 32. old., Kropf i.m. 598–
599. old., Kjátib Cselebi i.m. 257–259. old. 
36 Illésházy i.m. 33. old. 
37 Miksa fhg. emlékirata 564. old. és Kropf i.m. 609. old.
38 Istvánffy i.m. 776. old. és Miksa fhg. emlékirata 563. old.

39 Illésházy i.m. 33. old., Komáromi András viszont Teuffenbach csapatait is Miksa seregtestéhez sorolja. Szerinte a harmadik 
harcrendben Dunáninneni és dunántúli magyar felkelő hadak, cseh, morva, német gyalogosok voltak mintegy tartalékként. In: 
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Az oszmán sereg középpontjában a szultán helyezkedett el. Előtte janicsárok álltak és félkörben szpáhik. A kö-

zéphadat  Ibrahim nagyvezir  irányította.  A jobbszárnyon Lala Mehmed anatóliai pasa, a balszárnyon Hasszán 

ruméliai serege foglalt helyet. Az előhadat Dsigalazáde pasa vezette.40 Az oszmán egységek csak lassan tudtak 

átkelni a szabadon hagyott gázlón, így a délig átkelt seregrész nem tudott erőfölényt kialakítani. Hasszán pasa vi-

szont egyáltalán nem tudott átmenni a túloldalra, mert az északi gázló megfelelő védelem alatt állt. A keresztény 

sereg hagyta átkelni és felfejlődni a török csapatokat, csak a táborból ágyúzták őket. A török sereg taktikája a 

szárnyakon rohamozó szpáhik és a centrumban elhelyezkedő janicsár gyalogság védekező harcmodorának kom-

binációjára épült. A szultáni sereg harcmodora könnyen kiismerhető volt, a fegyvernemek együttműködése nem 

érte el az európai színvonalat, a katonák fegyelmezettsége sem volt megfelelő.41

Az igazi ütközet déltájban kezdődött, amikor a csatarendben felsorakozott szövetségesek megtámadták az átkelt 

oszmán seregrészt. A már említett három harcrendben mozgó szövetséges támadást a törökök nem tudták feltar-

tóztatni. A keresztény sereg harcmódját meghatározta, hogy a gyalogság aránya felülmúlta a lovasságét. Az ún. 

magyar csatarendben a gyalogság négyszögben állt fel, oldalt muskétások, középen kopjások helyezkedtek el. A 

gyalogság és lovasság nem külön-külön harcolt, mint az oszmánoknál, hanem az egymás mellé beosztott gyalo-

gos és lovas csapatok kölcsönösen segítették egymást. E harcmodor nem a lovasság lökő rohamára, hanem a 

gyalogság és lovasság együttes tűzerejére épült. Ennek megfelelően az egyes seregrészek együttműködése jó-

val magasabb szintű volt, mint az oszmán hadban.42 E taktika hátrányát Isolano így jellemzi: „...mi pedig igen las-

san mozogtunk a magunkkal vitt gyalogság miatt, és hogy a csatarend fel ne bomoljon.”43 

A csata első szakasza délután három óra tájban átnőtt a másodikba, amikor a harc a mocsár török oldalán folyta-

tódott. Az oszmán hadvezetés nem számított arra, hogy a kisebb létszámú keresztény sereg támadást mer indíta-

ni a keresztesi gázlón át. A török tábor előtti sík mezőn ismét harcrendbe fejlődve a szultáni centrum ellen indul-

tak. Midőn a törökök látták, „...mily elszántsággal és gyönyörű tömör csatarendben keltek át a folyón, megfutot-

tak.”44

A keresztény had magával hozta könnyű tüzérségét, amely az első vonalban foglalt helyet. Ezt követték a gyalog 

puskások, őket pedig a lovasság. Folyamatos tüzelés mellett közeledtek a török állásokhoz. Barton angol követ 

leírja a szultán magatartását, aki kivont karddal, lóháton, testőreitől körülvéve várta az ellent. A török hadsereg-

ben semmi fegyelem nem volt. A szultáni hadosztályhoz tartozó 32000 janicsárból alig 7000 foglalta el a helyét a 

csata kezdetén. A szpáhik is gyéren gyülekeztek. Sokan sátraikba bújtak, mert féltek a puskaropogástól.45 

A csata második szakasza is a szövetségesek sikerét ígérte, és azokat igazolta, akik a folyón túli és a török elleni 

határozott támadást sürgették. A gázlón való átkelés azonban némileg lazított a zárt hadrenden, ami az eddigi si-

kerek biztosítéka volt. A szövetségesek már elfoglalták a török ágyúkat és behatoltak az ellenség táborába. A 

győztesnek látszó sereg azonban az oszmán derékhad végleges legyőzése helyett a sátrakat és a szultáni kincs-

tárt kezdte fosztogatni. A keresztény sereg két szárnya , magára hagyva a derékhadat, behatolt az ellenség tábo-

rába. A fosztogatásban elsősorban a gyalogság vett részt. Németek, magyarok és erdélyiek egyaránt zsákmá-

nyoltak.46 Közben az oszmán sereg zűrzavarát kihasználták a fogságba esett egriek, és egy részük, köztük Nyáry 

Pál kapitány is kiszabadult.47

A fordulat, amely a csata harmadik szakaszának kezdetét jelentette, váratlanul következett be. A megtorpant, 
fosztogatásba kezdett szövetségeseket előlről a janicsárok, jobb és bal oldalról pedig Dsigalazáde és Hasszán 

Komáromi András: A mezőkeresztesi csata 1596-ban. Hadtörténelmi Közlemények 1892. II–III. füzet, 176. o. A továbbiakban: 
Komáromi A. i.m. 
40 Kjátib Cselebi i.m. 259–260. old. és Pecsevi i.m. 133. old. 
41 Tóth S. László: A mezőkeresztesi csata... 563. old. 
42 Tóth S. László: A mezőkeresztesi csata... 563. old. 
43 Isolano i.m. 661. old. 
44 Kropf i.m. 601. old. 
45 Kropf i.m. 603–604. old. 
46 Istvánffy M. i.m. 778., Miksa fhg. emlékirata 565., Illésházy I. i.m. 35., Kjátib Cselebi i.m. 261–262., Pecsevi i.m. 137–138.
47 Illésházy I. i.m. 35. 
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pasa csapatai együttesen támadták. A menekülő gyalogság rémülete átterjedt a lovasság egy részére, majd az 
egész szövetséges seregre. A lovasság magára hagyta a hátráló gyalogságot és tüzérséget.48

A csatának erről a mozzanatáról az 1596. november 5-én kelt latin nyelvű levélben Thököly Sebestyén így írt a 
lengyel Lubomirszki Sebestyénnek: „A beszorított török gyalogosok pedig, akik a táborban tartózkodtak, megtá-
madták a tábort különösen fosztogató német gyalogosokat, és ezzel előidézték, hogy azok meghátráljanak. Mi-
dőn a lovasok is látták, hogy fegyvereikkel az ellenséges táborban a hely szűkössége miatt nem lehetnek kellően 
hasznosak, ők is meghátráltak. Mivel ez a menekülésnek egy bizonyos látszatát keltette, a korábbi csatarendben 
zűrzavar támadt. Ehhez más tévedés is járult: mivel a mocsár felső részén, ahol a mocsaras part a lovak számára 
járható volt, az ellenség néhány lovas csapatot csatarendbe állított, amelyekkel szemben a mi oldalunkon rész-
ben magyar, részben német lovasok helyezkedtek el, a törökök sajátjaik menekülése láttán hátat fordítottak. Ami-
kor a mieink ezek megfutamodásakor, átkelve a mocsáron, a török tábor ellen indultak, a mieink közül egyesek 
úgy vélték, hogy e törökök a hadseregünk ellen akarnak támadást indítani.”49 Ez a leírás a szövetséges csatarend 
teljes felbomlását, a csapatrészek és katonák rögtönzéseit tanúsítja. 
Az oszmán sereg az erősen sötétedő időben már nem üldözte tovább a szövetségeseket, akiknek veszteségét 
10–15000 főre tehetjük, ami 25–30%-os veszteségi aránynak felel meg. A törökök vesztesége az október 26-i 
csatában valamivel kevesebb lehetett, mert náluk a gyalogság aránya kisebb volt.50

A mezőkeresztesi csata a hosszú háború igen jelentős mozzanata volt, bár az 1593–1606 közötti háború kimene-
telére nem gyakorolt döntő hatást. Az, hogy a szövetséges sereg győzelme esetén kedvezőbben alakult volna-e a 
háború menete, vagy esetleg korábban fejeződött volna be, csak elméleti kérdés maradt. Így viszont a status quo-
t alig módosító, egymást kölcsönösen pusztító harcok még 10 éven át tartottak. A mezőkeresztesi végkifejlet pe-
dig Eger várának török kézben maradását biztosította, amely körül új vilajetet51 szerveztek. 
Az egykorú török tudósítások szerint azonban a szultán környezete súlyos aggodalmakkal kísérve könyvelte el a 
győzelmet. Észrevették, hogy a keresztény csapatok más hadrendben szálltak harcba, mint régen. A fegyvereik 
jobbak, a tüzérségük pedig félelmetes. A szultáni hadvezetés a csata első két szakaszában elszenvedett veresé-
gért a szpáhikat hibáztatta. A csata utáni napon az új nagyvezir, Dsigalazáde Szinán pasa katonai szemlét tartott 
az oszmán seregben. Akik nem voltak jelen, azokat a defterből kitörölték. A birtokelkobzások sok szpáhit érintet-
tek, ezzel tovább gyengítették a lőfegyver nélkül, elavult taktikával harcoló szpáhi csapatokat. Mindezek nyomán 
az amúgy sem harcias szultán újabb hadjáratra már nem volt hajlandó.52

A mezőkeresztesi csata híven tükrözte az oszmán hadszervezet 16. század végi válságát. A félfeudális lovasság, 
amely a szulejmáni háborúkban még jelentős szerepet játszott, fokozatosan háttérbe szorult a zsoldos gyalogság-
gal szemben. Az átmeneti helyzetben levő szultáni sereg Mezőkeresztesnél olyan ellenféllel találta magát szem-
ben, amely az európai modellt képviselte. A zárt rendben támadó, a fegyvernemek együttműködését a kor színvo-
nalán jól megvalósító szövetséges erőkkel szemben a török had nem tudott tartós ellenállást kifejteni. 

A mezőkeresztesi csatában, 70 évvel Mohács után, lehetőség volt a szultán vezette sereg legyőzésére, ennek el-

lenére a küzdelem utolsó szakaszában a törökök felül tudtak kerekedni. Ennek okait a következő mozzanatokban 

kereshetjük: 

• a szövetséges sereg hadvezetése következetlen volt a védekező és támadó taktika alkalmazásában. A 

védekezést és a terepviszonyok szerint megengedhető mértékű ellentámadást, az ellenség visszaszorí-

tását eredményesen valósította meg ugyan, de a csata győzelemre utaló mozzanatában elveszítette az 

irányítást a csapattestek felett. 

• a csata sikert mutató pillanatában, a váratlanul elhatározott, a mezőkeresztesi gázlón túl elhelyezkedő 

oszmán had elleni támadásban – a mocsáron való átkelés nehézségei miatt – a korábbiakban bevált 

zárt hadrend fellazult, a török táborba való behatoláskor gyakorlatilag felbomlott. 

48 Kropf L. i.m. 608. 
49 A latin nyelvű szöveget közli Komáromi A. i.m. 288. 
50 Pecsevi i.m. 138., Kjátib Cselebi i.m. 262–265., Kropf L. i.m. 611–612., Istvánffy M. i.m. 779–780. 
51 Vilajet: tartomány
52 Kjátib Cselebi i.m. 265.
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• a gázlón való váratlan átkeléssel a szövetséges sereg voltaképpen feladta helyzeti előnyét, abban a re-

ményben, hogy a szétzilálódni látszó ellenséget megsemmisítheti. 

• a török táborban a győztesnek tűnő szövetséges had nem az ellenséget üldözte, hanem a sátrakat és a 

szultáni kincstárt fosztogatta. A katonák úgy érezték, hogy a csatát már megnyerték, elérkezett tehát an-

nak az ideje, hogy a győzelemből hasznot is húzzanak. 

• a még helytálló janicsárok, valamint a számbeli fölényben levő csapatok egyidejűleg több oldalról támad-

ták a fosztogatásban elmerült szövetségeseket. 

• a források megegyeznek abban, hogy október 26-án a szövetségesek átkelése a gázlón napnyugta előtt 

egy órával kezdődött.53 Ismeretes, hogy október 26-án 16 óra 38 perckor nyugszik le a nap. Abban az 

esetben, ha az ellentámadás ez időpont után következett be, akkor a látási viszonyok gyors romlása mi-

att a seregtestek megkülönböztetése igen nehézzé vált volna. Ez a tényező szintén fokozhatta a zűrza-

vart a kritikus pillanatban. Amennyiben feltételezésem helytálló, a hadvezetés súlyos hibát követett el az 

átkelés engedélyezésével a késő délutáni időpontban. Ezzel indokolatlanul nagy kockázatot vállalt, hi-

szen rossz látási viszonyok között a csapatok pontos vezetése szinte megoldhatatlan feladatot jelentett. 

• a szorult helyzetbe került szövetséges gyalogság rémülete átterjedt a lovasságra is, amely megfutamo-

dott, magára hagyva a gyalogságot és a tüzérséget. 

• a szövetséges hadvezetés a váratlan fordulaton nem tudott úrrá lenni, nem tudott ütőképes csapatteste-

ket küldeni a körülzárt egységek segítségére. A hadvezetőség tagjai a reménytelennek tűnő helyzetben 

érzékelték a hirtelen és váratlan összeomlást. Miksa főherceg Kassa felé, Báthori Zsigmond pedig Tokaj 

felé vonult vissza. 

Ezzel a csatával a tizenöt éves háború első időszaka lezárult. A szultáni fősereg legyőzésének, a török uralom 

visszaszorításának első nagy esélye Mezőkeresztesnél elveszett, pedig a Királyi Magyarország és Erdély hosszú 

idő óta először fogott össze a hódító ellen. Együtt sem tudták felülmúlni a hanyatló, de még hanyatlásában is je-

lentős erejű Oszmán Birodalmat. A sikertelenség a bécsi udvart is megrázta, és már majdnem feladta Magyaror-

szág védelmét. A megmaradt erőket Bécs alatt akarta összevonni. Pálffy Miklós és Nádasdy Ferenc fellépése kel-

lett  az  udvari  álláspont  megváltoztatásához.5453 Ezért  1597-ben  úgy  folytatódott  a  háború  Magyarországon, 

ahogy az ellenfelek Mezőkeresztesnél időlegesen abbahagyták a küzdelmet. 

Kulcsszavak: Hosszú Hadjárat, döntő csata, Ottomán Birodalom, 1596..

Keywords: Long War, decisive battle, Ottoman Empire, 1596.
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