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Götz von Berlichingen Magyarországon 
Götz von Berlichingen azaz, „vaskezű lovag" neve és személye leginkább Johann Wolfgang Goethe 

első, 1771-ben irt drámájának, a „Götz von Berlichingen mit der eisernen Iland'-nuk a címszereplője-
k é n t - de említhetjük még a magyar Goldmark Károly 1902-ben bemutatott, „Berlichingeni Götz" cí-
mű operáját is - lehet ismert a számunkra. Kevesen tudják azonban, hogy a középkor ezen híres és hír-
hedt lovagja 1542-ben Magyarországon is megfordult. 

Buda várának 1541. augusztus 29-án történt eleste nem csak az országban, hanem külföldön is nagy 
megdöbbenést keltett. A Német-Római Császárság rendjei pedig attól tartottak, hogy hamarosan a biro-
dalomra kerül a sor. Ilyen körülmények között V. Károly császár a szokásosnál könnyebben fogadta a 
Buda felmentésére indítandó vállalkozás tervét. A speyeri birodalmi gyűlés egymillió forintnál is na-
gyobb hadiadót ajánlott meg, az 1542 elején Besztercebányán összegyűlt magyar rendek pedig rendkí-
vüli adók sorát szavazták meg a hadjáratra. A gyülekezés időpontját május elejére tűzték ki, de a hadak 
csak május végén kezdtek el szállingózni. A fővezér, Joachim brandenburgi őrgróf pedig csak június 
6-án érkezett meg Bécsbe. A 20 000 birodalmi gyalogosból és 4000 lovasból. 3000 pápai zsoldosból és 
10 000 magyar huszárból álló sereg 1542. június 8-án indult el Bécs alól. ahonnan hat hétre (!) volt 
szükségük ahhoz, hogy eljussanak Esztergomig. Itt további 1100 olasz, valamint 6000 magyar és dal-
mát naszádos csatlakozott hozzájuk. Ugyancsak itt gyülekeztek a magyar vármegyék 15 000 fős seregei 
is, Thurzó Elek, Perényi Péter, Báthori András, Batthyány Ferenc és Nádasdy Tamás vezetésével. A fel-
duzzadt, zsoldhiánnyal küszködő sereg előnyomulása Pestig további 24 napot vett igénybe, bár az el-
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lenség sehol nem állta az útját. így a törököknek 
bőségesen maradt idejük arra. hogy felkészüljenek 
és feltöltsék a helyőrségeiket. A várostrom tehát 
eleve kudarcra volt ítélve. Ezt Joachim őrgróf is ha-
mar belátta és a ténylegesen csak szeptember végén 
megkezdett ostromot - még Pestet sem sikerült el-
foglalnia - 1542. október 8-án beszüntetve elvonult 
Buda alól. I. Ferdinánd magyar király ezen ese-
ményről a következőket írta császár bátyjának: 
"Nem hiszem, hogy a birodalmat ekkora szégyen és 

g}>alázat érte valaha. " 
A hazánk történetével foglalkozó lexikonok, 

monográfiák ugyan nem tesznek említést róla. de 
német történészek kutatásai alapján tudjuk, hogy 
Götz von Berlichingen is részt vett ebben a sikerte-
len kimenetelű hadjáratban. Erről ő maga is meg-
emlékezik önéletírásában - mely megbízhatatlan-
sága és számos más fogyatékossága ellenére hű ké-
pét festi meg a korszaknak - arról, hogy ,, Még mie-
lőtt Ausztriába jöttünk volna a sereg nagy részét 
Pesten a törökök megverték ... ". (Goethe egyéb-
ként ezen önéletírás alapján írta meg az említett 
drámáját.) 

A történelmi „vaskezű lovagról" a következőket 
Götz von Berlichingen kell röviden elmondanunk: Götz - pontosabban 

Gottfried - von Berlichingen 1480-ban született a 
würtembergi Jagsthausenben, német birodalmi lovagi családban. A XV. század legvégén IV. Frigyes 
brandenburg-ausbachi őrgróf szolgálatába szegődött és Miksa német-római császár kísértének lett a 
tagja. így jutott el Burgundiába, Lotharingiába. Brabantba és végül. 1499-ben Svájcba. 1500-tól állan-
dóan fegyverben állt és hol az egyik, hol a másik német fejedelem alatt - a középkor végén annyira el-
harapódzó belső harcokban - forgatta a kardját. A pfalzi választófejedelem és a bajor herceg között ki-
tört viszályban az utóbbi pártjára állt. Ekkor. 1504-ben történt, hogy Landshut ostrománál egy ágyúgo-
lyó a jobb kezét összezúzta, melyet azután egy vasból készült mükézzel - mely jelenleg is megvan a 
jagsthauseni múzeumban - pótolták. Ettől függetlenül folytatta kalandos életéi és csaknem mindig 
anyagi érdekekért, a préda reményében harcolt és így nem riadt vissza a rablásoktól sem. 1512-ben 
nürnbergi kereskedők társzekereit fosztotta ki. Emiatt Miksa császár birodalmi átokkal sújtotta, mely 
alól csak 14 000 forint fejében szabadulhatott ki, amit azonban sohasem fizetett meg. 1518-ban béke-
rontó támadásai miatt újabb átokkal sújtották. 1519-től Heilbronn polgárai tartották fogva és onnan 
csak 1522-ben, Franz von Sickingen - a szintén német lovag és zsoldosvezér - segítségével szabadult 
ki. 1525-ben a felkelt parasztok ráerőszakolták az odenwaldi seregük vezetését. A parasztlázadásban 
való részvétele miatt azonban ismét elfogták és 1525-től Augsburg várában raboskodott. 1530-ban -
azon ígéret mellett, hogy Hornberget többé el nem hagyja és fogságáért bosszút senkin nem áll - szaba-
don engedték. 1542-ben V. Károly császár felszólítására néhány száz ember élén részt vett a birodalmi 
hadsereg sikertelen kimenetelű magyarországi hadjáratában. Utoljára 1544-ben. a császár franciaorszá-
gi hadjáratának alkalmával fogott fegyvert. Götz von Berlichingen élete utolsó-csak nem két évtizedét 
- viszonylagos nyugalomban élte le és igen öregen. 82 éves korában. 1562. július 23-án hunyt el a 
hornbergi várában. 

Irodalom: Britannica Hungarica. II. köt. Bp. 1995. 623. old.; Brockhaus Enzyklopädie. III. köt Mannheim, 
1987. 133. old.; Goethe. Johann Wolfgang: Götz von Berlichingen. In: Drámák. Bp. 1982. 5-128. old : Magyar 
Nagylexikon. III. köt. Bp. 1994. 689-690. old.; Magyarország hadtörténete. I. köt. Bp. 1985. 174-175. old ; Ma-
gyarország története. III/I. köt. Bp 1985. 225-228. old.; Meyers Grosses Konversations-Lexikon. II. köt 
Leipzig-Wien, 1908 692. old.; A Pallas Nagy Lexikona. III. köt. Bp. 1893. 152-153. old.. Révai Nagy Lexikona. III. 
köt. Budapest, 1911. 163. old ; Sugar István: A budai vár és ostromai. Budapest, 1979. 104-118. old.; ölmschneider. 
Ilelgard: Götz von Berlichingen. Mein Fehd und Handlungen. Sigmaringen 1981. 
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