
ASCANIO CENTORIO SZOLNOK, 1552. ÉVI ELESTÉRŐL

Ascanio Centorio XVI. századi olasz publicisztikai író Castaldo császári főpa-
rancsnok erdélyi tetteinek igazolására írt „Commentarii della guerra di Transilvania"
cimű és 1566-ban Ferrarában kiadott művében részletesen foglalkozik Szolnok várának
leírásával és annak 1552. évi törökök általi elfoglalásával. Centorio művét Gáldi Lász-
ló 1940-ben, fakszimile kiadásban újból közzétette. Ennek a hasonmásnak alapján is-
mertetem most a Szolnokra vonatkozó részleteket.1

, Szolnokkal kapcsolatban a törököknek már voltak korábbi terveik, mert 1550-ben itt
várat akartak építeni. Tervezgetéseiket azonban Dobó István egri várkapitány, aki
neszét vette az ügynek, keresztül húzta és rábírta I. Ferdinánd királyfi, hogy a törö-
köket megelőzve ő építessen várat ezen a fontos közlekedési és katonai csomóponton.
1550 szeptember havában a királyi hadak meg is szállták Szolnokot, ahol nyomban
elkezdődtek a várépítési munkálatok, amiket 1551-ben sikerült is befejezni.2

Centorio megemlíti (II. könyv, 69. 1.) hogy, amikor 15 51 májusában - tehát még az
építkezés idején - Áldana tábornok vezetésével, a főleg spanyol zsoldosokból álló
császári csapatok egy része „megérkezett Szolnokra - ebbe a vízzel kerített várba -
annak őrzésére 50 spanyolt visszahagytak", míg a többiek tovább vonultak Erdélybe.
- Szolnok erődített voltából következett, hogy azt vagyonmegőrző helynek kezdték te-
kinteni. Amikor Fráter György meggyilkolása után elkezdődött a hajsza a valóban
meglévő és képzelt kincsei után, Centoriotól arról értesülünk, (III. könyv, 175. 1.) hogy a
veszprémi püspök és Werner György, a néhai Fráter György kezében bárhol volt egy-
házi javak és szolgáltatások felkutatásával megbízva, 1552-ben összeírták a néhai bí-
boros ,,holmiait - különösen azokat, amelyeket Szolnokon találták meg - és még má-
sokat is, amikről jegyzéket készítettek."

Ennél a néhány odavetett megjegyzésnél sokkal fontosabb Centorio részletes be-
számolója Szolnokról és a Szolnokon történtekről (IV. könyv, 205-211. 1.), amit fordí-
tásban közlök. - Az események fonalát ott folytatja ez a rész, amikor Ahmed pasa
Lippát és Temesvárt már elfoglalta, Khadim Ali budai pasa pedig már túl volt a
horti és nógrádi diadalain és éppen a Palavicini fölött aratott palásti nagy győzelem
(1552. augusztus 8-9.) fölött örvendezett. Itt jegyzem meg, hogy Centorio a budai Kha-
dim Alit következetesen Ahmed pasának, Ahmedet pedig Mahomed pasának nevezi
művében. Fordításomban az ő általa használt elnevezéseket közlöm: A fejezetcímek
is azonosak az általa lapszéljegyzetben közreadott fejezetcímekkel. íme a szöveg:

„Ahmed budai basa találkozik Mahomed basával.
A basa rendkívüli módon örvendezett a történtek felett. A számára oly szerencsés

csillagzat alatt fogant eseményből származó egész zsákmányt elküdte Budára, maga
pedig elindult egy másik úton, hogy találkozzék Mahomeddel. Az ugyanis tájékoztatás

139



céljából magához kérette, mint olyan embert, aki mindenkinél jártasabb a magyar-
országi ügyekben, de ez is szentté volna megbeszélni vele azt, amit az eszében for-
gatott. ..

Ahmed rábeszéli Mahomedet a magyarországi hódításra,
Szolnok és Eger elfoglalására.

Mahomed a hadjárat elején úgy vélekedett, hogy felkészül Magyarország megtá-
madására. Akkor azonban, amikor Ahmeddel találkozott és az azt bizonygatta, hogy
Szolnok várát és Eger városát néhány nap alatt a kezére juttatja, már elutasító módon
jelentette ki, hogy a maga részéről, ebben az évben, elegendőnek tartja Linpa és Te-
mesvár elfoglalását. Végülis - Ahmed buzdítására - visszatért előző tervéhez, Ma-
gyarország megtámadásához-

A budai basa ugyanis azzal érvelt, hogy az ország lakosságának nagyobb része,
a félelem szülte tiszteletből, ami az erdélyi helyek, Lippa és Temesvár elfoglalásának
és Palavicini pusztulásának hírére elfogta, kész meghódolni, vagyis végtelenül nagy és
sohasem remélt dicsőséget tudnak aratni. — Legfőbb érve azonban az volt, hogy
szemmel látható, hogy Ferdinánd király nemcsak a németországi ügyekkel van elfog-
lalva, hanem más események is gátolják. Azonfelül sok katonát és lovat is veszített
és mindenütt úgytudják, hogy pénzügyileg a végső szükségben van és így nem képes
hamarosan összeszedni magát. - Ezek a számára zavarólag ható tényezők meggátolják,
abban, hogy nagyobb területeket - sokszor a területek lakosságának ellenére - a maga
uralma számára visszaszerezzen.

Az érvek hatására már szinte látták a sok foglyot és a mérhetetlen nagy zsák-
mányt és ezek reményétől lelkesítve Mahomed nyomban Szolnok felé fordította egész
seregét és az attól telhető sietséggel haladt annak elfoglalására.

A magyarországi Szolnok vára és az arról kialakult vélemény
Szolnok rendkivfd erős vár, amit Ferdinánd három évvel azelőtt alapjaitól kezdve

építtetett fel. Olyan helyen fekszik a Tisza partján, amely olyannak látszik, mintha
emberi kéz alakította volna ki. Jelentősége az igen fontos átkelőhelynél való kedvező
fekvésben rejlik.

Ferdinánd, amikor arról, értesült, hogy ezt a helyet Szolimán várépítés céljából
elakarja foglalni - az ellenség elhatározását megelőzve, az ország javára szolgáló
utat választva - inkább a maga számára foglalta el, mintsem hogy az másé legyen.
Minden oldaláról megvizsgálva a körülményeket maga is erődítmény építését látta
szükségesnek. - Ezek után itt a legnagyobb buzgalommal építették fel azt a vúrat,
amelyet, minden kétséget kizáróan, bevehetetlennek tartottak.

Valóban, egyike volt a legszebb építményeknek ebben a királyságban. - öt igen
magas bástya vette körül, amelyek lábazata az egyik, oldalán a Tiszában fürdött. a
másik oldalán egy másik folyóban, amelyet Zagyvának hívnak. A további két olda-
lán egy igen mély árok húzódott, amit a két folyó vize töltött fel. - Belsejében négy-
ezer, zászlóaljakba osztott ember számára volt bőséges hely a hadmozdulatokra és
mindezt egybevetve azzal, hogy Ferdinánd igen jól ellátta katonasággal, tüzérséggel.
élelmiszerekkel és tíz évre elegendő mindenfajta hadianyaggál, úgy vélték, hogy ez a
legjobban megerődített hely egész Magyarországon. - Éppen ezért, ha ugyanígy el lett
volna látva jó katonasággál, mint amilyen mértékb/.n hadifelszerelésekkel, nem tör-
ténhetett volna meg vele az, ami azok gyávaságából, akik védelmezték, megtörtént.

Annyi más felszerelésen kívül készíttetett Ferdinánd még ötven hosszú és karcsú
bárkát is, hogy - amiként az szükséges - halászatra, hajózásra, vagy harcra használják
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azokat a két folyón. - Bent a várban volt y>o német - a kapitányuk nélkül, mert az
éppen távol volt a vártól - 100 cseh, zoo hajdú és 50 spanyol, - akiket rendszerint
ilyen helyekre szoktak helyezni — azonjelül volt még 100 magyar lovas is, vagyis a
spanyolok nélkül Soo ember.

Castaldo, nyomban azután, hogy értesült Mahomed Magyarország ellen fordulá-
sáról, biztosra vette - és később látta is - hogyha az most Temesvárról felkerekedik,
soha többé nem lesz olyan hasonló és kedvező alkalma az Erdélybe való behatolás-
nak. Mégis nagyon sajnálkozott efölött, mert kételkedett Egerben, amely várost ke-
vésbé oly erősnek, mint amilyen fontosnak vélt. Erősen kételkedett abban, hogyha
Mahomed arrafelé fordul azt nem foglalja-e el, másrészt reménykedett abban, hogy
mielőtt Mahomed odajutna nem hagyhatja a háta mögött Szolnokot. Ez ellen pedig,
ami igen erős vár és jól el van látva, hadi vállalkozásba kell bocsátkoznia. Biztosra
vette tehát, hogyha az ezt megteszi — annál is inkább mivel az ezt nem hiszi el magá-
ról - az ostrom ideje alatt felhasználja erejének legnagyobb részét és végülis - ha
azok, akik bent vannak a várban, megteszik kötelességüket - kénytelen lesz vissza-
fordulni, több szégyennel és kárral a háta mögött, mint haszonnal és dicsőséggel.

Mahomed kétezer lovast küld Szolnok környékének beszáguldozására
Mielőtt Mahomed Szolnokra ért volna, előre küldött 2000 lovast, annak egész

környéke beszáguldozására, felderítésére és a hadsereg élelemmel való ellátására, mert
ebben nagy hiányt szenvedtek, hogy serege bevonulhasson erre a földre. - A feldúlt
falvak sokat szenvedtek és legnagyobb részükből, jövetelük hírére, a nép elfutott és
különböző vidékekre menekült. - A lovasok sokaságából néhányan Szolnok megszem-
lélésére érkeztek. - A mieink felismerték, hogy a basa táborából valók, kirohantak,
hogy összecsapjanak velük, és néhányat közülük, akik oldalra kerültek, elfogtak.
Ezektől - fogolyként magukkal v'tve őket a várba - megtudták, hogy Mahomed egész
hadseregével ő ellenük jön.

Szolnok égése és Ahmed basa megérkezése az előhaddal

Tőrtént - amiben az a különös, hogy akkor esett meg, amikor a török előcsapatok
megérkeztek - hogy egy német a saját házában, egy kevés puskaport tört finomra a
muskétája számára, ami azután meggyulladt a tűzhely tüze tői. Leégett az egész ház és
csaknem az egész vár, mivel a lángokat az akkor éppen veszettül fújni kezdő szél
mindenüvé széthordta. Minden vadul égett, annál is inkább, mert bent a várban min-
den fából készült és más olyan anyagból, ami mind szinte ezer mérföldről is magához
vonzotta a tüzet. Ezzel a tűzvésszel szemben, amely gyorsaságánál fogva egyre na-
gyobbá lett, és magától értetődően minden elégett és elpusztult benne, nem volt el-
lenszer.

Végülis annak a törők előcsapatnak a megérkeztekor, amelyikkel Ahmed basa jött
a tűz is elvégezte a dolgát és megszűnt. - Ennek következtében a bentiek mind csata-
tendbe álltak és elrendeződve körben a falakon, jó ágyúzással kezdték üdvözölni az
ellenséget, olyan töltésekkel, hogy szétzilálták annak zászlóaljait, oly sikerrel, hogy
azok közül senkiben sem égett a vágy őket megközelíteni. A bentiek egy másik alka-
lommal ismét kirohantak harcolni a törökkel, akik soraiban nem csekély kárt okoztak.

Mahomed megérkezik táborával Szolnokhoz, azt körülzárja és megadásra szólítja fel.

A másik basa után megérkezett Mahomed is, egész maradék táborával. Meglehe-
tősen távol ütötte fel a sátrait, olyan helyen ahová a tüzérség lövedékei már nem
értek el. Kevéssel ezután, sok lovas osztaggal, azon a két vároldalon, amelyet nem
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övezett a két folyó - amikről fentebb volt szó - hanem csak árokkal voltak védve,
elindult a körülfekvő terület megismerésére.

Ezt követően megjelent seregének összes zászlóaljai előtt, amelyek arryira tömött
sorokban álltak, hogy szinte betakarták a város előtti földet. Hamarosan elrendezve
azokat a vár ama két oldalán, elküldölt néhányat az emberei közül, hogy beszéljenek
azzal, aki a vár parancsnoka és a vidék kormányzója, mivel annak nagyon jól kell
tudnia, hogy ez a hely, fekvésénél fogva, a Nagy Uré, és, hogy a várat Ferdinánd nem
saját maga területére építtette. Ez okból kifolyólag követeli, hogy az eredeti állapot
visszaállíttassék. Ezen felül, ajándékképpen megengedi, hogy az - katonáival együtt,
tninden holmijukat magukkal víve - biztonságosan eltávozzon. Ne akarja tehát be-
várni, hogy tüzérségét vele szemben felállítsa, mertha ezt bevárja, akkor - és erre
megesküszik - nem vesz figyelembe semmi megállapodást, hanem minden dolgukat
felégeti és rommá lövi, azokat pedig akik a kezébe kerülnek mind leöleti.

Erre a várnagy azt felelte, hogy ő Ferdinándnak született hűbérese és szolgálja,
aki azért helyezte őt ebbe a várba, mert hűséget esküdött neki és biztosította öt, hogy
azt megvédi, amit remél is megtenni és éppen e^cil azt nem adhatja át, de ha kell
karddal kezében védi meg. Többé ne is küldjenek hozzá követeket, erről az ügyről
beszélni, mert őt nem ijesztik meg a szavak és nem rémítik meg a tettek, és meg tesz
mindent, amit bír, hogy bentröl megvédje és fenntartsa a várat. Inkább meghal, Fer-
dinánd szolgájaként, mintsem, hogy éljen, mint Szolimán barátja.

Amikor a basa a választ megkapta nyomban sáncokat készíttetett az árkok pere-
méhez közel eső síkságon, azon a két oldalon, amelyekről már fentebb volt szó. Nem
kis munkával, mert a földet nagyon messziről kosarakkal és utászkosarakkal cipelték
oda vállaikon, és ennek következtében igen nehézkesen ment a munka, mivel azon a
helyen a talaj igen kemény, szinte sziklaszerü.

Szolnokot lövi a basa tüzérsége

Amikor ezzel a munkával elkészültek, egy reggel, még napfelkelte előtt, elhelyez-
ték azokban a tüzérségüket és pontosan a vár felé irányítva, elkezdték azt hevesen
ágyúzni. Ennek ellenére nem sokat értek el a tüzérség tevékenységével és az kevés kárt
okozott, mert a védőmüvek csaknem mind földből voltak építve és ezek nyomban el-
fojtották a beléjük csapódó lövedékek dühét.

A németek rá akarják beszélni a spanyolokat, hogy velük együtt hagyják el a várat,
de azok szemrehányásokkal illetik őket

A török ágyúzás harmadik napján este a németek összegyűltek és beszéltek a
spanyolok kapitányával és még néhány más katonával. Azt mondták nekik, hogy
amint azt ők is láthatják, a magyarok zöme ott áll a lovaik mellett és minden bizony-
nyal azon törik a fejüket, hogy egy éjjel kiszökjenek, otthagyva őket a várban. Ez
esetben azután - megmondják nyíltan - nem lesznek elegen, hogy megvédjék a várat
az olyan nagy számú ellenséges sereggel szemben, mint amilyen itt a törököké. Ezért
úgy vélik, hogy egyesüljenek a várból való távozásra és a maguk megmentésére. Be-
széljék meg ezt, érvekkel alátámasztva, a legfőbb vezetőjükkel, a várnaggyal is, aki
főleg a barátság végett, nem utasítja majd vissza meghallgatásukat és elfogadja majd
az ő véleményüket.

Szavaikra azt válaszolták a spanyolok, hogy nem látnak arra okot, hogy ilyen
csúnya módon távozzanak el és, hogy nem is akarnak többé ilyen szégyenteljes dol-
gokról beszélni. Inkább készek meghalni, mintsem hogy elkövessenek ilyen alávaló
tettet. Tegyék azt, amit akarnak, de ők nem hajlandók többé velük hasonló tárgyalá-
sokba bocsátkozni.
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A németek rábeszélik a cseheket, hogy velük együtt hagyják el Szolnokot
amit azokkal együtt egy éjszaka végre is hajtanak

Látva tehát a németek, hogy érveikkel nem győzték meg a spanyolokat, a csehek-
hez fordultak, hogy közöljék velük ostoba elképzeléseiket. Ezekkel olyan jól és any-
nyira szájuk íze szerint beszéltek, hogy azok mindenbe beleegyeztek. - Együttesen
a várnagy elé járultak, akinek néhány szóval elmondták, hogy távozni akarnak, mert
észrevették, hogy a magyarok minden holmijukat kocsikra rakták, felnyergelték lovai-
kat és felkészültek valamire, nem tudni mi okból, hacsak nem a menekülés céljából,
otthagyva a többieket a török martalékául. Eltávozva ugyanis ezek, akik számbelileg
a nagyobb részt képviselik, ők, akik kevesebben vannak, nem képesek ellentállni
Mahomed ostromának és annyi ellenséges katonának. Úgy ítélik meg tehát helyzetü-
ket, hogy jobb egészségeseti továbbállni, mint visszamaradni a veszélyben és a biztos
pusztulásban, mert nyilvánvaló, hogy egyre inkább felkészülhetnek közeli halálukra.

A várnagy — leakarván őket csillapítani - azt válaszolta nekik, hogy a magyarok,
azért tartják holmijaikat a szekereken és nyergeitek fel a lovaikat, mert félnek a
tűsttői és ilyen módon sokkal egyszerűbb azokat az egyik helyről a másikra átvinni.
Ha erről másképp vélekednének, akkor becsapják magukat, mert egy, az előző tűz-
vészhez hasonló esetben, elégne azoknak minden holmijuk és megnyomorodnának
a lovaik. Ezért nagyon helyes, ha így cselekszenek a magyarok. - Végül megígérte
nekik, hogy megfizeti nekik minden elégett holmijukat, és biztosította őket, hogy
inkább kész a várban való meghalásra, mintsem a távozásra.

Ekkor azok - miután látták, hogy ezen a módon semmi eredményt sem érhetnek
el - előadták még azt is, hogy nem hajlandók helyben maradni, hacsak nem fizet
ki nekik még ugyanannyi zsoldot, mint amennyit már kifizetett. - Ezt a várnagy
nagylelkűen meg is Ígérte és felkereste összes barátait, akikről úgy vélte, hogy van
annyi pénzük, ami elegendő az azok által követelt összeg kifizetésére.

Ugyanekkor a basa nem hagyott fel a vár állandó ágyúztatásával. Mindez azon-
ban hiábavalónak bizonyult, mert semmi különösebb kárt nem okozott a védőművek-
ben. Az állandó ágyúzás azonban megrendítette a mieinket, akik egyre inkább el-
veszítették a lélekjelenlétüket.

Már nyolc nap óta tartott az ágyúzás, amikoris elhatározták, hogy saját maguk
megmentése céljából egy éjszaka, a folyón keresztül, a bárkák felhasználásával ki-
szöknek a várból. — Elhatározásukról a spanyolok nyomban értesítették a várnagyot,
aki válaszképpen az iszapba süllyesztette a bárkákat, hogy azok segítségével ne szök-
hessenek meg, mert úgy vélte, hogy a többi más oldalon nem tudnak távozni, mert
azokat körülveszi az ellenség, amelynek sorain lehetetlen áthatolniuk. - Mindez,
amint később beigazolódott, nem így történt.

Éjjel ugyanis a spanyolok körüljárva a várban, átvették az őrséget, összetalál-
koztak a német fegyveresekkel, akik útra készre csomagolták holmijaikat. Ezután
a vá,kapuboz mentek, ahol találoztak a magyarokkal, akik már mind a lovaikon
ültek és a várnaggyal, aki arra kérte őket, hogy ne távozzanak, ne hagyják el ilyen
szégyenletes módon, nemzetük rossz hírét keltve, és Ferdinánd királynak ilyen hatal-
mas kárt okozva, az erődítményt. Szavai azonban süket fülekre találtak, mert azok
erőszakkal felnyitották a kaput és azon át mindannyian kivonultak.

A törökök bevonultak a katonáktól elhagyott Szolnokra és elfoglalják a várat,
ahová Ahmed vonul be.

A törökök - akik közül azok, akik őrségben voltak a sáncokon, eleinte hallották
a zajt, amit odabent a várban csináltak és, amit röviddel azután méla csend köve-
tett, amelyben még az őrök éjszakánként egyedül hallatni szokott jelhangjai is elma-
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radtak - nyomban a vár másik oldalán levő kapuhoz siettek, amely szemben volt
tarjai, amelyen a magyarok és a németek kivonultak, hogy azt betörjék.

Amikor a kapun beléptek, nagyon csodálkoztak, hogy senkivel sem találkoztak,
és még jobban csodálkoztak, hogy a várnagyot csak egymagában találták a másik
kapu mellett. - Ű ugyanis, miután azon át a jegyveresei elszöktek, becsukta azt, mert
nem akart velük szökni és bent maradt a várban, hogy meghaljon, vagy hogy jog-
ságba essen, inkább, mintsem hogy elkövessen olyan nagy gyalázatot és olyan nagy
árulást fejedelmével szemben.

A várnagyot elfogták és megkötözve Ahmed budai basa elé vezették. Ez miután
megtudta a történeteket, igen tiszteletteljesen bánt vele és nagyon jó bánásmódban
részesítette. Tette pedig azért, mert nem kisebb erénynek tartotta az ellenséggel
szembeni nyájasságot, mint a barátokkal szembeni háládatosságot. Főleg pedig azért
tartotta jól, mert hatalma volt megalázni, vagy felemelni egyeseket és, mert külö-
nösen nem szívlelhette a gyalázatosságot és elismerte a becsületességet.

A Szolnokról elmenekült németeket lekaszabolják a törökök.

A várból kiszökött németek nyomban a bárkák felé irányozták lépteiket, és
félig a vízbe voltak elmerülve. Először is mindegyiket kiemelték az iszapból és vízre
taszítva azokat, úgy beléjük zsúfolódtak holmiaikkal együtt, hogy megmozdulni sem
tudtak. Ennek következtében időt vesztettek és így a rájuk rohanó törökök - a ma-
gyarok a másik partra a folyón lovaikon átúsztatva jutottak el - szószerint darabokra
vagdalták őket és így nem tudták megmenteni életüket. Miközben a törökök ezeknek
a megérdemelt és méltó büntetést kiosztották, a spanyolok részben a bárkákon a vízen
át, részben pedig futva a parton, csaknem mind megmenekültek.

Mahomed ilyen módon kevesebb fáradsággal mintsem remélte, elnyerte a várat,
nem a saját nagyságának köszönhette annak megszerzését, hanem a német gyalogság
és a magyarok hitványságának, akik benne lévén, inkább akartak - elhagyva a kirá-
lyuk iránti hűségüket — menekülni, mint ellentállva harcolni a dicsőségért és becsü-
letért. Ellent is tudtak volna állni a saját károsodásuk nélkül az ellenség nagy kárára.

Mahomed hadseregével együtt Eger városa ellen vonul.

Amint meglehetősen kipihente magát Mahomed egész seregével ebben az erős-
ségben, elegendő számú őrséget hagyva abban, Eger felé fordult, hogy azt körülzárja.
Azt hitte, hogy annak védői hasonlóképpen fognak cselekedni, mivel már tudják
Szolnok és Lippa elvesztenek rossz hírét... (Annál is inkább, mert ez a két vár
sokkal jobban meg volt erősítve, mint Eger.) .. . Szolnok elestének hírére Ferdinánd
király rendkívüli mértékben elcsodálkozott.. . mivel a várat legyözhetetlennek tar-
tották ..."

Ennyi az, ami Centorio művéből Szolnok 1552. évi elestéről és várnagyának,
bedeghi Nyáry Lőrincnek, valamint a budai Ali basának, Szondy legyőzőjének, ma-
gatartásáról megtudunk. Adatai, hiányosságai ellenére is, a rendelkezésünkre álló
többi adattal egybevetve, azokat részben kiegészítik, részben igazolják.

Dr. Belitzky János
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