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ESZTERGOM FELSZABADULÁSA 1683-ban

300 évvel ezelőtt vívták vissza Esztergom várát a töröktől európai összefogással az egyesült
osztrák, bajor és lengyel csapatok. Bécs városának felszabadítása mintegy jel és kezdet volt
Buda visszafoglalásához. A visszavonulóban lévő törökök erődjeként állt Esztergom, amely
a fövároshoz vezető úton, a Duna vonalán kulcspozíciót foglalt el.

Nem feladata e rövid megemlékezésnek. hogy méltassa I. Ince pápa kimagasló tevékeny
ségét - aki diplomáciájával Sobieski János lengyel királyt megnyerte a török elleni harc
nak, és aki jelentős anyagiakkal segítette a harcok kimenetelét -, sem pedig Szelepcsényi
György érsek nagylelkűségének bemutatása - aki az ősi székhely és a magyar területek
visszafoglalására vagyonának jelentős részét szánta.

Érdemesnek tűnik azonban az 1683. október 27-28 körüli napok eseményeinek felidé
zése. Egyesek ugyanis 28-ra teszik az esztergomi vár átadását, mások 27-re. Az átadás utáni
hálaadás napja és lefolyása is tisztázandó. Célszerűnek mutatkozik a feldolgozások és for
rások segítségével. a hozzánk közelebb eső kortól visszafelé haladva vizsgálni az esemé-
nyeket. .

Október 9-én zajlott le a véres, jelentőségében kiemelkedő párkányi csata. Hadműveleti
leg Esztergom városának és várának bevételét könnyítette meg. Ezután megkezdődött a
csapatok átszállítása a Duna másik oldalára és hadrendbe állítása. A törökök teljesen be
húzódtak a vári erődítménybe..

Kiindulásul álljon itt Simor János esztergomi érsek saját kezű fogalmazással írt körlevele,
amelyet 100 évvel ezelőtt adott ki az évforduló alkalmából, és amely a problémák foglalata
is egyúttal: "Esztergom várának ostromlása és megvívása október 24-én vette kezdetét, és
abban oly erő nyilvánult meg, hogya törökök már október 26-ról 27-re virradó éjjel a vár
átadását felajánlották ... Amint a várat a törökök átadták és október 28-án kiürítették, az
után a keresztény katonaság foglalta el. Elsőként a győztes seregek vezérei léptek be."!

Mikor kezdődött az ostrom? Az október 24-i dátum sem általánosan elfogadott. Acsády
.szerint "október 22-én kezdték meg a vívást, mely öt napig tartott".' Nyilván Katona rnúvé
ből merített, aki ugyanezt írja: "október 22-én a harc megkezdődött".'Egyébként Acsády
úgy tudja, hogy az ötödik napra (tehát 27-ére) a vár megadta 'magát, vagyis arra az ered
ményre jut, mint akik háromnapos ostromról írnak, és a kezdetet 24-ében jelölik meg. Pray

, ennyit hoz: "Esztergom 3 napos ostrommal visszakerült az uralom alá".' Palma csak meg
említi: "Esztergom és sok szomszédos vár a győztesek hatalmába került".' Valójában a
szövetséges csapatok, a császáriak Lotharingiai Károly herceg vezetésével Szenttamás- és
Szentgyörgyhegyen, Miksa herceg a bajorokkal Esztergomtól északra, a lengyelek So
bieski János királlyal az élen a Duna bal partján Párkánynál helyezkedtek el, illetve zárták
körül a várost október 22 és 24 között. Október 24-én az ágyúzás megkezdődött, Három
napi ostrom után a lotharingiai herceg a lengyel király nevében megadásra szólította fel az
Ibrahim pasa vezette várörséget. Mikor történt vajon a vár átadása?

Minden alapot nélkülöző, bizonyára elírásból származik Horváth Mihálynak az a megál
lapítása, hogy "a várbeIi őrség is elveszté bátorságát, és szabad kiköltözés feltétele alatt a
várat október 21·én megadta"," Acsády viszont - "október 27-én a vár megadta magát s
másnap 4000 katona s valami 6000 főnyi polgári lakosság távozott Esztergomból'" - októ
ber 27-ére teszi a' megegyezést és 28-ára a kivonulást Klopp azt állítja, hogy "az egyezség ok
tóber 26-án tartalmazta életük és vagyonuk biztonságát ... a következő napig megtörtént a
válasz. Este jelentette egy török parlamenter a kapituláció elfogadását"! Eszerint az egyez
ség 26-án már lezajlott volna - ez azonban kissé korai. Hammer nem tartja oly fontosnak az
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esztergomi csatát, hogy pontos adatokkal szolgáljon a szövegben, csupán lábjegyzetben írja:
"Rövid hir a meghódolt Esztergom városról és várról tartalmazza azon megegyezési pon
tokat, melyek ... október 27-énbekövetkeztek".9 Turóczi László ezt írja: "október 27-én a
várat átadták. Így Esztergom háromnapos ostrommal sok vér nélkül a királynak és a ke
reszténységnek visszaadatott"." Schmitt szintén amellett van, hogy .Lotharingiai ... a kor
mányzónak október 27-én hírül adta", a helyőrség családtagokkal elhagyhatja a várat. I l

Limburg gróf, az események tanúja, 1683. október 27-én kelt levelében így tudósítja I.
Lipótot: "Október 26 ... ugyanazon ez estén a Lotharingiai őfensége a várost és a várat
megadásra szólítja fel, azzal a fenyegetéssel, azon esetben, ha nem adják meg oly hamar
magukat, akkor nem lehet többé reményük kegyelemre. Erre fel a basa vagy a parancsnok
24 órai fegyvernyugvást követelt, de nem több, mint 6 órát kapott, ezt el is fogadta és meg
tartotta, és tüstént a következő módon kapitulált." A kivonulás részleteiről ezt írja továbbá:
"Égő fáklyák, felvont zászlók, dobpergés nélkül kell kivonulni, amint meg is történt. ... A
rettenetes időjárás és késői idő ellenére ez az ostrom szerencsésen és oly hamar végéhez
ért."12 Az október 27-én kelt átadási megállapodás pontjai közül a 7. figyelemre méltó:
"Ezen megegyezési pontok végrehajtásánál a leghamarabb a várkapukat kell megnyitni,
amint a fent nevezett kocsik és hajók útrakészen állnak, azonnal kell tehát kivonulni."1l
Döntő továbbá Lotharingiai Károly levele, amelyet október 28-án küldött császárához:
"Tegnap este Esztergom egy háromnapos ostrom után behódolt. Amikor még ezen az estén
az Esztergomban bárhol található élelmiszer és lőszer részleteit bírjuk, Őfelségének meg
fogom küldeni.?" Mindezekből kiderül, hogy a Ző-árő! 27-ére virradó éjjel - amint Simomál is
olvasható - valóban folytak tárgyalások a szövetséges és a török csapatok között. Ha 26-án
este a törökök nem kaptak egy napot megfontolás végett, akkor még aznap éjjel, vagy 27-én
meg kellett kezdödnie a tárgyalásoknak, és ennek eredményeképpen születtek meg a felté
telek, sőt a vár átadása a törökök kivonulásával be kellett hogy fejeződjönoktóber 27-én.

Röviden meg kell emlékeznünk a hálaadásról és ennek módjáról. Klopp írja: "Amint a tö
rökök kivonultak, a Herceg megengedte, hogy a dómot, minden harang kongásától és .
mennydörgéstöl kisérve, az egyházi kánon szerint újra felszenteljék"." Itt nincs szó szent
miséről. Schmitt viszont állítja: "A megtartott mise után őfensége maga intonálta a Te
Deum Laudamus-t"16 - de mikor, erről nem ejt szót. Ám Wagner szerint: "A szertartásokat
a régi márvány kápolnában, amelyet István király a maga síremlékéül emelt, ünnepélyes
hálaadással végezték".'? Hogy mennyire pontatlanul és mennyire csupán átveszi Ch.
Boethiustól a megfelelo szövegeket, ezt éppen a Szent István sírkápolnájának említése bi
zonyítja. A várban, "amelynek dómjában az első magyar király, Szent István van eltemet
ve".'! Nyilvánvalóak a tévedések, hiszen Szent István- nem ezt a kápolnát emelte, és nincs
benne eltemetve. Bakócz Tamás neve helyett említik tévedésből. Folytatva Ch. Boethiust:
" ... és bemenve egy török mecsetbe, ágyúk döreje közepette őfelsége a lengyel király, a
fenséges Lotharingiai főherceg és más magas, főrangú személyek jelenlétében a Te Deum
Laudamust-t énekelték'U? Ugyanez a szerzó másutt megjegyzi, hogy a győzelem másnapján
énekelték el a himnuszt. Sobieski 1683. október 28-án azt közölte levelében XI. Ince pápá
val, hogy "két győzelmet a bécsin és párkányi vérengzőn kívül, midön a Dunában vér fo
lyott, megkoronázta az Úr a hadseregek munkáját úgy, hogy Esztergom, Magyarország
prímásainak és érsekeinek ősi székhelye, a meredek sziklán lévő vár ... a kereszténységnek
3. napra megadással birtokába jött ... A mecset, mely 140 éven át a mohamedán vakhitnek
szolgált, a szeplötelen Báránynak felajánltatott ... abban Istenünknek az első, remegéssel
tisztelt áldozatot Sz. Simon és Júdás apostolok napján bernutattuk.">' Az ünnepség egyházi
részről tehát az apostolok ünnepén, vagyis október 28-án történt. Ezt erősíti meg az a máig
fennálló hagyomány is, amely szerint október 28-át a Bakócz-kápolnában évente megülik. A
lengyel király nem ír Te Deumról, de fel kell tételeznünk, hogy a szentmise után elénelkel
ték a himnuszt, és azt maga Sobieski intonálta. Példaként állhatott előtte a bécsi, I. Lipót ál
tal megkezdett hálaének a győzelem után. Mint felszentelt királynak, ehhez joga volt.
Egyébként a párkányi győzelemután a táborban is elénekelték.

A XX. századból csupán két véleményt idézek e témakörből. Leopold október 28-ára te
szi a kivonulást és 29-ére a hálaadást, ő azonban csak futólag érinti az eseményeket." Igen
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_ értékes adatokkal szolgál - bár nem lehet vele mindenben egyetérteni - Némethy Lajos.
aki kiváló történeti hűséggel dolgozta fel Esztergom török hódoltsági korszakát.P

Esztergom visszavételének 200. évfordulóját Simon János hercegprímás ünnepi misével
és Te Deum-mal ülte meg 1883. október 28-án. Az esemény 300. évfordulóján. 1983 október
27-én Esztergom városa megkoszorúzta Sobieski János esztergomi emlékművét, a Vármú
zeumban pedig megnyitották "Az esztergomi Vár és Esztergom története" című állandó
kiállítást, amely a legrégibb koroktól a török kiüzéséig mutatja be a város históriáját.

Lékai László bíboros prímás október 30-án vasárnap hálaadó istentiszteletet celebrált az
esztergomi Bazilikában. melyen a magyar püspöki kar tagjain kívül részt vettek a lengyel
egyház főpapjai is, Józef Glemp 'bíboros prímás és Franczíszek Macharski krakkói bíboros
érsek. Az ünnepi szentmise után a jublileumi Te Deum a nemrég restaurált Bakócz-kápol
nában csendült fel a lengyel főpásztorokjelenlétében, ahol 300 évvel ezelőtt Sobieski János
intonálta a hálaadó himnuszt.

Jegyzetek. l. Circulares dioecesanae. Strig. 1833. 131-133. p. - 2. Acsády L: Magyarország története l. Li
pót és I. József korában. Bp. 1898. In: Szilágyi S.: A magyar nemzet története VII. k. 425. p. - 3. S. Katona:
Epitome chronoligica. Budae. 1798. III. 383-4. p. - 4. ·G. Pray: Historia regum Hungariae. Budae. 1801. III.
404. p. - 5. C. EPalma: Notitta rerum Hungaricarum Pestini ... 1785. III. 363. p. - 6. Horváth M.: Magyar
ország történelme. Pest, 1872. VI. 145. p. - 7. Acsády i. m. 425. p. - 8. O. Klopp: Das Jahr 1683. Graz, 1882.
354. p. - 9. J. Hammer: Geschichte des Osmanischen Reiches. Pestini, 1830. VI. 423. p. - 10. L. Turóczi:
Ungaria suis cum regibus. Tyrn, 1768. 490. p. - ll. ij. Schmitth: Imperatores Ottomanici. Tyrn, 1764. II.
155. p. - 12-14. Leveleket közli Ch. Boethius: Ruhm-beloberter Triumphleuchtender Kriegs-Helm. Nürnb.
1688. I. 182-185. P. - 15. O. Klopp i. m. 355. p. - 16. N. Schmitth i. m. 156. p. - 17. F. Wagner: Historia
Leopoldi. 1719. I. 628. p. - 18-19. Ch. Boethius i. m. 186. p. - 20. Levelet kiadta A. Theiner: Monuments
historiques de Russie Romae. 1859. 256. p. ennek alapján Simor, Némethy. - 21. Leopold A.: A Bakács
kápolna. Eszt. 1932. 10. p. In: A Szűz-Anya örömei a Bakács-kápolnában. - 22. Némethy L.: Emléklapok
Esztergom múltjából. Eszt. 1900.
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V. Korobov: VASZILIJ SUKSIN. "Megpróbá
lom magam elé képzelni azt a társadalmat,
mclyben mindenki muvelt, ismeretekben gaz
dag és rendkívül figyelmes. Mindez valóban 'na
gyon szép! De az a társadalom, amelyben min
denki jó a másikhoz, még ennél is szebb. Az meg
már egyenesen csodálatos lenne, ha minden
egyes ember egyszerre volna jó és művelt. Am
az még távol van!" Suksinnak ezek a szavai élet
szemléletének legjellemzőbbjét mutatják fel: a
természetes ember- és földközelíséget. Belőle

hiányzik az eredetiség hajszolása, vagy az ön
jelölt társadalomreformerek fontoskodó sze
repjátszása. Helyette: a valóságnak humorral és
bölcs iróniával megemelt, őszinte tiszteletét
képviseli, amely egyedül az igazságra kívánesi s
nem a lényeget megkerülő vélekedésekre. De 
mint az már lenni szokott - éppen a természetes
észjárású ember elé tornyosul a legtöbb aka
dály; éppen az elementáris erejű tehetségnek 
mint amilyen az író, filmrendező; filmszínész
Suksin volt - kell megküzdenie a környezetében
tenyésző legtöbb értetlenséggel.

Korobov könyve kronologikus rendben - fő

leg a művek megírásának és megjelenésének
idejét szem előtt tartva - sorra megidézi a kor
társi kritika Suksinnal szembeni ellenvetéseit:
kezdve az óvatos, az oktatgató, majd a nyíltan
szemrehányó támadásoktól a suksini múvésze
tet szándékosan félremagyarázó bírálatokig.
Persze, értő véleményeket is olvashatunk a
könyvben; mint ahogy azt is megtudhatjuk Ko
robovtól, hogy a jelentős szovjet írók - köztük
Jurij Trifonov, Leonyid Leonov és Mihail Solo
hov - kezdettől fogva jóindulattal és nagy figye
lemmel kísérték Suksin tehetségének kibonta
kozását. A Vörös kányafa, a Jöttem, hogy
szabadságot hozzak és sok más, Magyarországon
is jól ismert művek 45 évesen, 1974-ben meghalt
alkotóját Korobov könyve ezért nemcsak "újra-'
felfedezni" akarja, hanem a szovjet-orosz müvé
szek között a méltó, a nagyobb elismerés rang
jával kívánja kitüntetni. (Gondolat, 1983)
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