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Felolvastatott a Magyar Történelmi Társulat május havi ülésén. 

m á s o d i k é s b e f e j e z ő k ö z l e m é n y . 

Még Érsek-Ujvárnál volt a nagyvezir, midőn a budai hely-
tartó, Huszejn pasa, levele megérkezett hozzá, melyben tudatta, 
hogy Ntjitra vára megadta magát (október 18.). Ezek után Rasid 
Apafinak a török táborba idéztetését és megérkezését, így adja elő 
(I. 13. lev.): 

A nagyvezir Drinápolyból hadjáratra indulása napja óta 
néhányszor parancsoló levelet küldött Erdély fejedelmének,1) Apafi 
Mikhálnak, hogy minél előbb a táborba jöjjön. De a nevezett feje-
delem, némely társai tudósítása következtében, attól félvén, hogy 
a nagyvezir el akarja őt veszteni, azzal mentegetőzött, hogy a szul-
tánnak fizetendő adó még nincsen összegyűjtve s ha útra indúl, 
országát az ellenség el fogja pusztítani; és többszöri levél és pa-
rancs küldése után is megmaradt mentegetőzésénél. A nagyvezir — 
belátván, hogy ez eljárásának oka nem az engedetlenség, hanem 
csak félénk természete — Újvár elfoglalása után a fejedelemnek a 
táborban levő követét maga elé hivatván, kérdezte: 

— A fejedelem parancsomnak teljesítésében miért tanúsít kö-
zönyösséget és hanyagságot ? Tőlünk nem lesz semmi bántódása. 
Azzal, hogy őt ide kívánjuk, csak az a szándékunk, hogy vele né* 
mely dolgokat megbeszéljünk. 

Miután megesküdött, hogy nem készül ellene semmi veszély 

*) Rasid kiral-nak nevezi Apafit, valamint Tökölit is kurusz kiral 
(kuruez király) néven emlegeti. 



és az igazságot előadta, ugyanilyen tartalmú levelet küldött neki 
Erdélybe. 

Most semmit sem késve, (Apafi) két-háromszáz lovassal gyor-
san megindúlt s midőn a táborhoz közel érkeztét tudatta, néhány 
csaus, a nagyvezír deli-jei1) és önkéntesei (gönüllü), Oláh-és Mold-
vaország vajdái elébe menvén, nagy pompával fogadták és az egész 
díván aláírásával ellátott szabad levelet adtak át neki. Miután a 
nagyvezír sátorába vezették s ott a számára elkészített székre leült, 
a nagyvezír is belépett és igen nyájasan beszélt és viselkedett a 
fejedelem irányában. A fejedelem a nagyvezír ruhája szegélyét 
néhányszor megcsókolván, a parancs teljesítésében tanúsított eddigi 
mulasztását mentegette. A nagyvezír megbocsátotta hibáját és egy 
czobolybőr-bundával ajándékozta meg; azután engedelyt adott 
neki, hogy a számára készített külön sátorba menjen s egyúttal 
rendeletet adott ki, hogy minden élelmi szerrel és más szükséglet-
tel elláttassék. 

* * * 

. / ( 
A nagyvezír október végén indúlt vissza Ersek-Ujvár alól 

Budára. Újvár elfoglalása után nem sokára Nógrád és Léva is 
török kézre kerültek, melyeknek meghódításáról ezt írja Rasid 
(I. 14): 

VI. 

Az Újvár alól Novigrad ostromára küldött Kaplan Musztafa 
pasa, a melléje rendelt győzhetetlen sereggel, megkezdvén az ostro-
mot, éjjel-nappal hevesen vívta. Az ostromlott alávaló hitetlene-
ket, miután belátták, hogy a győzelmes hadseregnek nem bírnak 
ellenállni s neszét vették annak, hogy a szultáni hadsereg is készül 
ellenök, felelem és remegés szállotta meg s szabad elmenetelt kér-

1) A török hadsereg törzsét tudvalevőleg a napi zsoldon levő janicsárok 
(gyalogság) és szipáhi-k (lovasság), meg a hűbéres szipáhik képezték. Voltak 
ezen kívül nagy számú önkénytes csapatok, úgy mint a gyalogos akindsi-k ós 
azáb-ok s a lovas goniillii-k és besli-k. A főbb hivatalnokok is tartoztak, 
jövedelmeik arányában, lovas katonaságot kiállítani s ezek neve volt deb. 



tek, a mi megadatván nekik, a nevezett vár minden hadi szereivel 
együtt, a szultán birtokába merít át, miről az említett vezér a nagy-
vezírt azonnal értesítette. 

* * 
* 

Hammer szerint (III. 545) 27 napig ostromolták a törökök 
Nógrádot s 800—1000 török esett el. A vár őrizetét Kaszim pasára 
bízták, 400 várőrséggel. 

VII. 

Midőn a nagyvezir a szultáni hadsereg útjában levő Léva 
várának népéhez levelet írt, melyben fölszólította őket a vár elha-
gyására és átadására, a benne levő hitetlenek a meghódolá9t eluta-
sító ezen választ adták: «minthogy mi császárunktól a vár őrize-
tére vagyunk rendelve, életre-halálra fogjuk védelmezni». De mi-
dőn a szultáni hadsereg oda ért és a nevezett vár előtt, bosszút 
szomjazva, tábort ütött, a hitetlenek a győzhetetlen hadsereg 
kisebb rohamának sem birván ellenállani, életök és vagyonuk 
megszabadításáért esdekelve, sok kéréssel és könyörgéssel megad-
ták a várat. A benn levő hitetlenek élete és vagyona meghagyatott 
s a várhoz tartozó 20,000-nyi alattvaló bocsánatot nyert. A vár 
őrizete, 400 emberből álló őrséggel, Csatrapatrazáde Ali pasára 
bízatott. 

* * * 

Nógrád és Léva elfoglalása után a nagyvezir visszatért Budára, 
hol a fogva tartott báró Goest szabadon bocsátván, egy levellel 
küldte vissza Bécsbe. Török írónknál erre vonatkozólag a követke-
zőket találjuk (I. 14. lev.): 

A német követet — ki a moszlim hadsereg elindulása után 
a béke, szerződési okmány és jó barátság megújítása és megszilár-
dítása végett Temesvárról Belgrádba jött és a ki azért, mert a beke 
föltóteleivel ellenkező eljárásuk jóvátételének ajánlásakor, hazug-
ságot és ravaszságot tartalmazó szavaival a békekötést húzta-



halasztotta, Buda várában fogva tartatott1) — a nagyvezír maga 
elé idezte és ezt mondta neki: 

— Minthogy a béke és egyezség dolgában különféle ravaszság-
hoz folyamodtatok, bosszúállás czéljából országotokba menve,. 
Isten segélyével a szerződés megszegesét karddal megbüntetni tö-
rekszünk. Most visszaküldelek császárodhoz, a kit tapasztalataid 
szerint értesíts a körülményekről. 

Mivel pedig az említett követ írásbeli választ kért, a nagy-
vezír a német bas-vekilnek szóló levelet írt és átadta a követnek.. 
E levél tar talma: 

Német császár minisztere, Sagan herczege, kedves szeretett 
barátunk! A szomszédsághoz illő és az ezelőtt köztünk annyi ideig 
tiszteletben tartott barátságnak megfelelő üdvözletünk és szerete-
tünk nyilvánítása után barátságos értesítésem a kővetkező. Mint-
hogy az óriási moszlim hadsereggel Magyarország felé indulásunk 
alkalmával, sem a követ, sem a többi, idejött embereitek kezéből 
kapott leveleidben a békére kedvező és mindkét részre hasznos és 
illendő válasz nem volt, sem a Belgrádra, Eszékre és Budára kül-
dött követeiteknek a többszörös alkudozás alkalmával nem volt a 
békét és egyezséget elősegítő szavuk és csak időt pazarló minden 
cselekedetükből és szavukból az ügy halogatásán kívül semmi mást 
nem lehetett érteni: mi bármennyire mutattunk is hajlandóságot 
és vágyat az annyi év óta fönnállott béke további tiszteletben tar-
tására, ez még sem történhetett meg. Nem tudom, vájjon követei-
tek nem látták-e be a békének országotokra s népeitekre üdvös vol-
tát, vagy pedig — mivel országotok nagyjai a magas porta erejét 
és hatalmát ismerve s látva is, nem adták beleegyezésöket — köve-
teitek kezében valóban nem volt engedély és fölhatalmaztatás ; 
mert akárhányszor folyt tárgyalás a béke megújítása végett, csak 
húzás-halasztás, mentegetőzés és ürügykeresés volt egész beszédök. 
Végre azonban ez évben számtalan katonasággal és ellenségvadá-
szó tatár sereggel országotokba megyünk s mivel úgy is jól tud-
hatjátok, hogy a várak és városok miként fognak meghódíttatni s 
országotok népeit a moszlim harczosok lovai miként fogják össze-
tiporni és meggyalázni: részletesen leírni nem szükséges. E télre 

T. i. báró Goes. 



mi Belgrádba megyünk s felséges uram parancsa szerint az egész 
győzhetetlen moszlim hadsereg és az ellenségfogó tatárság Magyar-
ország határain fog telelni. Az annyi év óta köztünk fönnálló ba-
rátságból kifolyólag most a követet1) itt tartóztatván, a másikat 
levéllel hozzád küldöm. Beménylem, hogy ha megérkezésekor a 
béke megújítására hajlandóságot mutattok, én pedig az ügyek ki-
egyenlítése végett hatalmas, fölséges ós kegyelmes uramnak, hét 
ország padisahjának és a királyok győzhetetlen királyának szeren-
csekísérte trónjához előterjesztest teszek és könyörgök, megnyer-
hetem beleegyezését a béke megújításába. Ha pedig levelünk tar-
talmának tekintetbe nem vételével ismét az előbbi esztelenséget 
folytatva, az üdvös dologtól vonakodtok: országotok népét a kike-
let beköszöntével érendő csapásnak ti magatok lesztek az okai. 
Ehhez kepest te is, országod nagyjaival és népével tanácskozva^ 
teljesítsed a reátok nézve üdvös dolgot és levelünkre haladéktala-
nul küldj választ. 

* * 
* 

Hammer (III. 545) épen csak említi Goes szabadon bocsátta-
tását s a tőle küldött levelet. 

A tél elközeledtével a nagyvezir Budáról Belgrádba vonúlt 
vissza, miután a különböző csapatok működését a telre meghatá-
rozta. Intézkedéseiről ezeket írja török historikusunk (I. 15): 

• 

VIII. 

A nagyvezir ezután a szultáni táborral megindúlt a belgrádi 
téli szállásra. Mivel út közben nagy jégeső volt s a hadi nép a 
hidegtől sokat szenvedett, kénytelenek voltak azt elkövetni, hogy 
az útban eső palánkok és falvak kertjeinek kerítéseit kiszedjék és 
sátoraik előtt nagy tüzet rakva, melengessék föl magokat. 

Mivel Újvár elfoglalása után a német császárhoz meghívott 
és 40—50,000 német és magyar katonával Komárom várát védő 

T. i. Renningert. 



Zrínyinek1) tartománya védetlen volt, ennek pusztítására a nagy-
vezír a határvidék szeraszkerjévé kinevezett Kaplan pasát 10,000 
határőrrel ós a jali agát,2) 50,000 válogatott tatárral küldte, uta-
sítva őket eljárásukra. 

A nagyvezir maga Belgrádban telelvén, a hadseregben levő 
emireket, vezireket es hadi népet különböző helyekre rendelte téli 
szállásra. A tatár khán fiát, Ahmed giraj szultánt, Bácskába, Kap-
lan pasát Zrínyi tartományába, Kanizsához, a melléje rendelt jali 
agát Pécsre s a többi hadi népet a határszélen levő egy-egy palánk-
hoz8) küldte. 

* * 
* 

A nagyvezír Belgrádon kapta 1664 tavaszán a választ a múlt 
év végén küldött levelére, melyre röviden ő is felelt. De lássuk 
ismét Basidot (I. 16.). 

A nagyvezírnek a nemet követtel Budáról küldött levele vála-
száúl (1074) Sábán hó 6. napján három ember levelet hozott a 
német bas-vekiltől, melyben ez volt írva: 

Üdvözletünk nyilvánítása után boldogságos barátunknak érté-
sére adom, hogy császáromnak Dsuvan Gosz nevű követével kül-
dött becses leveled megérkezvén, midőn tartalmából megértettük, 
hogy a béke megszegését, az általatok kezdett háborúnak s az ab-
ból eredő romlásnak okát mi reánk hárítjátok: nagyon elcsodál-
koztunk; mert nem csak mi érezzük magunkat tisztáknak e rága-
lomtól, hanem az egész világ előtt is tudvalevő, hogy mióta Erdély 
miatt a perpatvar kezdődött, majd embereket, majd leveleket küldve 
mindenféleképen arra törekedtünk, hogy a határon folyt tárgyalá-
sokat elfogadva, országunk békéjét ós nyugalmát megőrizzük s az 
ellenkezés megszüntetése végett hány súlyos föltetelt is elfogad-

x) Zrínyi Miklós is a maga hadaival szeptember vége felé a császári 
sereghez csatlakozott és a Csallóköz védelmét vállalta magára, több ízben 
szerencsés támadást intézvén a török seregek ellen, míg nem az aleppói 
pasa visszavonulásra kényszeríté. Kasid itt Zrínyinek e hadműveletét érti. 

2) Jali agaszi: Krimben egy hivatal és rang neve volt. 
8) Easidnál palanka, minek jelentése Ahmed Vefik pasa török szó-

tára szerint: «fából és földből csinált kis vár, czölöpzettel körűivett erő-
-dítménv, sánczczal bekerített falu vagy külváros». Magyarúl palánk. 



tunk. De ti az imént említett minden igyekezetünket meghiúsítva 
s a már-már elért kiegyezést megsemmisítve, hadseregetekkel meg-
nyitottátok az ellenségeskedés ösvényét és az egész világ nyilván 
tudja, hogy reánk törtetek. Bármelyik fel az oka ezen romlásnak, 
azt az Isten haragja és büntetése minden bizonynyal utol fogja 
érni. A többi mondani valónkat a nálad levő követünktől részle-
tesen megtudhatod. 

E levélben semmi olyan nem foglaltatván, a mi a béke meg-
újítását elősegítette volna s a követ is — kinek erre nem volt tel-
jes fölhatalmaztatása — eredmenyre nem vezető és hiábavaló elő-
terjesztest tevén: a tárgyalás hamar félbehagyatott. Minthogy levél 
küldése mindenesetre szükségesnek látszott, a nagyvezir ilyen tar-
talmú levelet írt a bas-vekilnek : 

Leveledet megkaptam és tartalmát tudomásúl vettem. Ee-
ménylem, hogy — ha isten akarja — legközelebb országotokba 
megyünk s vendégetek leszünk. Azon vagyok, hogy beszélhessünk 
egymással s követeink vissza nem várása előtt hozzátok érkezzünk. 

E levél tartalma élőszóval a követnek is tudtára adatott és 
az említett levélhozók e levéllel együtt visszabocsáttattak. 

* * 
* 

Hammer (III. 548) egyszerűen csak annyit említ, hogy a 
nagyvezir levelet kapott. 

A keresztyén hadak, mint tudjuk, a telet is fölhasználták, a 
mennyiben mindjárt 1664 elején megújították a háborút a Dráva 
vidéken. Erre vonatkozólag török historikusunknál a következőket 
találjuk (I. 15) : 

IX. 

Miközben a nagyvezir, Ahmed pasa, a belgrádi téli szálláson 
tartózkodott, és mindenfelé parancsot adott, hogy a hadi nép a 
németek ellen atavaszszal ismét megindítandó hadjáratra idejében 
összegyűljön: addig az alávaló hitetlenek, még a tél elmúlta előtt, 
idejen kívül megújíták a háborút, a mennyiben Zrínyi (Zirin-



oglu = Zrínyi fia), Batthyány (Bagyan-oglu) és a horvát genera-
lis (?) mellé harmincz-harmincz ezer német katonát1) ós 30—40 
ágyút adván, hadsereget gyűjtöttek. Midőn a pecsevii (pécsi) bég, 
Murád beg, jelentette, hogy az átkozottak a Szigetvár közelében 
levő Babocsa és Berzencze nevű palánkokat fölégették és elpusz-
tították : a nagyvezír ilyen, téli időben épen nem várt hír miatt 
nagyon nyugtalan lett s az eszéki téli szálláson levő Mohammed 
pasát szeraszkerré nevezvén ki, melléje rendelte az üsztüni-bel-
grádi (székesfejérvári) ós jenői pasákat, Kaplan pasát, a tatár 
sereget ós a zvorniki szandsák hűbéreseit s egyszersmind a dolog 
mibenlétének biztos megtudása végett kémeket küldött az ellenség 
felé. Midőn ezek visszaérkezve, hírűi hozták, hogy az alávaló hitet-
lenek 50,000 átkozottal s jól rendezett sereggel Dsemazi-ül-akhir 
26. napján ostrom alá vették Szigetvárt: a nagyvezír a Bácskában 
állomásozó Ahmed giraj szultánnak s a többi, téli szálláson levő 
tartományi kormányzóknak és emireknek is rendeletet küldött, 
hogy minél előbb gyűljenek össze az Eszéken levő Mohammed 
pasa szerdár mellé s egyszersmind a ruméliai és anatóliai hadakat 
is oda rendelvén, nagyobb hadi készületet tett, mint a múlt évben. 

Ámbár — mivel a téli időszak még nem múlt el — Belgrád-
ban nem volt akkora sereg, mely az ellenség ellen mehetett volna, 
de minthogy Szigetvár ostromoltatása miatt a nagyvezír nagyon 
nyugtalan volt, s mivel azt a rendeletet adta ki, hogy a csapatok 
minél előbb egyesüljenek a szultáni sereggel: Bedseb 2-ik napján 
kittizette a zászlókat és kihirdettette a hadi népnek, hogy másnap 
Zimonyba átkelnek, de semmi málhát ne vigyenek magokkal. 
Másnap azonnal át is kelt a nagyvezír Zimonyba a, környezetéhez 
tartozó 1000 emberrel és körűlbelől 2000 janicsárral. 

* * 
* 

l) Easid a német-magyar hadsereg számát illetőleg nagyít s bizo-
nyára a törököknél elterjedt hírt tolmácsolja. Mert e sereg nem múlta 
fölül a 25,000-et, annál kevésbbé lehetett 90,000. E sereg összes számát 
Hammer 23,000-re, Horváth Mihály 25,000-re, Eónai Horváth Jenő 
24—25,000-re, Pauler Gyula pedig csak 18,000-re teszi (Hadtört. Közi. 
1888: 633). Egyébiránt Easid is alább már csak 50,000 emberről beszél. 



Még a zimonyi mezőn táborozott a nagyvezir, midőn május 
első felében második levelet is küldött hozzá Lobkovicz herczeg, 
melyre — Renninger kérése folytán — ő is küldött választ. Török 
historikusunknál ezeket találjuk (I. 17. lev.): 

Azon levélre, mely — mint föntebb említve volt — a néme-
tektől jött, levélhozó emberektől küldetett, a német bas-vekiltől 
válaszúi újabb levél érkezett, melynek fordítása a következő: 

Boldogságos, fenséges barátunknak, üdvözletünk nyilvánítása 
és szolgálatunk ajánlása után, barátságosan legyen tudtára adva, 
hogy a nagyméltóságodtól Belgrádból hirnökünkkel küldött becses 
levél és felséges császáromnak ott levő Szimon Benninger nevü 
követétől a béke megújítására vonatkozó megbízatások megérkez-
tek. Mi a szegény nép nyugalma érdekében a békét mindig többre 
becsültük a világot megzavaró háborúnál; s ha a moszlim hadse-
reg, a békét és egyetértest megszegve, ellenségképen reánk nem 
tör, mi a békét meg nem szegtük volna. De mindamellett az egyez-
ségre hajlandók vagyunk, a barátságnak nem fordítunk hátat. Ha 
nagyméltóságod is törekszik a régi barátság megújítására és a jó 
szomszédság helyreállítására: ezen ügy kiegyenlítése, minden rész-
letében, a követre van bízva, kinek jelentéséből értesülést vehet. 
Tehát tudomására legyen, hogy Isten segélyével és kegyelmével 
ez évben mi elkészítettük hadseregünket s reménylem, hogy nem 
találtatunk úgy, mint a múlt évben. A háborúra teljesen készen 
vagyunk és ha vendégül jövendő seregetek megérkezik, nem mu-
lasztunk el semmit, hogy hozzá méltó fogadtatásban részesítsük. 

A német követ, ki a zimonyi mezőn levő táborban tartózko-
dott, ez említett levelet a nagyvezir kezéhez akarván juttatni, Sev-
val hó 3-ikán engedélylyel sátorába lépvén és hódolatot tevén, a 
levelet átadta s egyszersmind néhány, a béke megújítására vonat-
kozó dolgot terjesztett elő élőszóval. A nagyvezir pedig így szólt a 
követhez: 

— Azt mondjátok nekünk: «ha ti a szerződés megszegését 
mi reánk hárítva, hadsereggel nem törtök reánk, a béke soha sem 
lett volna megszegve». Pedig — a német nemzetnek különben is 
minden cselekedete ármányosságon és fortélyosságon alapulván — 
csupán az emberek félrevezetése és annak elhitetése végett, hogy 
a szerződés megszegése mi tőlünk eredt, most is ravaszságot és 



csalást míveltek. Valahányszor a szerződés megszegését czélozzá-
tok, majd az oszmán birodalomhoz tartozó területen epitetek vá-
rat, majd katonaságot vezettek a határszélre s mégis folytonosan 
ezt izengetve: «miért bátorkodtok ilyen, a béke föltételeivel ellen-
kező cselekedetre; az eféle eljárással hagyjatok föl; mert ez 
harcz és háború szülő oka lesz» — ármányt tartalmazó válaszai-
tokkal az árulásnál megmaradtok, sőt még háborúval is fenyege-
tőztök. Mikor aztán haddal jövünk ellenetek, azt hangoztatjátok, 
hogy békét akartok és a szerződes áthágását a magas portára há-
rítjátok. Ilyen volt a nemet nemzet eljárása mindig. Most jelenleg 
is, midőn a régóta fönnálló békét a magas porta megkívánható 
tiszteletben tartotta, ti pedig a békekötés pontjai daczára a mosz-
lim birodalom területén levő Kanizsával szemközt nem régen várat 
építettetek, az oszmán birodalomhoz tartozó Erdelybe nemet kato-
naságot vittetek es az országra kárt hozó eljárással az előbbi jó 
rendet ellenségeskedéssé tettétek: mi többszörösen fölszólítottunk 
benneteket, hogy a beke megszegésétől álljatok el s a megkezdett 
csalás és ravaszság sorozatának vessetek véget; de mivel, sza-
vainkra nem hallgatva, ellenséges indulatotokat kimutattátok ós 
megátalkodottságtoknál megmaradtatok: a háború fáradalmaira 
határoztuk el magunkat. Most ismét régi fortólyoskodástokat veszi-
tek elő, de nem bolond ám az egész világ, az ilyenféle beszédetek 
már idejét multa, hanem ha van a békét elősegítő szavatok, állja-
tok elő vele. 

A követ, bámultában és zavarában nem tudván felelni a nagy-
vezír beszédére, csak ennyit mondott: 

— Uram! ez alkalommal is örvendeztesd meg szolgádat a 
bas-vekil levelére írandó válaszszal. 

A sok kérésnek engedve, ilyen tartalmú levél adatott át neki: 
Kedves, szeretett barátunk, német császár minisztere. Sagan 

herczege ! A szomszédsághoz illő és a köztünk annyi ideig fönnál-
lott barátságnak megfelelő üdvözletünk nyilvánítása után barát-
ságos értesítésem a következő. Leveled megerkezvén, tartalmáról 
értesültem s egyszersmind itt levő követetek is tudtomra adta, 
hogy a béke megújítására és az ezelőtt köztünk fönnállott barátság 
helyreállítására vonatkozólag írtál neki. Mivel ezen ügynek kezde-
tetői a tőletek hozzánk jövő embereknek élőszóval, vagy pedig írás-



ban adott válaszaink nem voltak háborúra utalók és az egyezség-
től tartózkodók s mivel most is, midőn követetektől az egyezségről 
való beszélgetés alkalmával kérdeztem, hogy a köztünk létre jö-
vendő megegyezés tárgyalására és elintezésére van-e fölhatalmaz-
tatása, azt felelte, hogy ez ügyben hozzád küldjek embert és tőled 
kérjek határozott választ: ennélfogva újra levelet küldtem. A m i 
részünkről, a békét és egyezséget illetőleg, a nektek tett kedvez-
ményekben soha sem volt hiány. Ha tehát a barátságnak megfe-
lelő magaviseletet tanúsítotok, részünkről is ilyen eljárást tapasz-
taltok ; de ha ellenséges módon cselekesztek, csak azt veszitek 
észre, hogy az eget és földet semmiből teremtő hatalmas Isten 
segélyevei és kegyelmével nálatok termünk. Követetek is kapott 
tőlünk megbízatást, minden körülményt részletesen tudatni fog 
veled, hogy minél előbb választ küldhess. 

E levél a követnek átadatván a bas-vekiltől levelet hozó em-
berek azonnal visszaküldettek. 

* * 
* 

Hammer Lobkovicznak e második levelét nem említi, csak 
a nagyvezírét (III. 551). 

Midőn azonban a nagyvezir Zimonyból tovább ment, foly-
tatja leírását Easid — sietve, hogy minél elébb Eszekre érkez-
zék — híre jött, hogy az alávaló hitetlenek — minthogy a minde-
neket éltető isten gondviseléséből Szigetvárt nem tudták elfog-
lalni — fölhagytak az ostrommal és seregökkel Pecsevi várát kezd-
ték vívni, de Mohammed pasa, a vele levő győzhetetlen sereggel, 
azonnal Pécs segélyére sietett — miközben az alávaló hitetlenek, 
ennek neszét vevón, menekültek a moszlim sereg támadása 
elöl — s Redseb hó 9. éjjelén a 12 nap óta eredménytelenül ostro-
molt Pécs alatt állott. 

Miután az ellenség visszahúzódott, a nagyvezir Mohammed 
pasa szerdárt Szigetvár, Kaplan pasát Pozsega1), Behke kapitá-

x) Hammer (III. 547), noha épen Rasidot idézi, azt írja, hogy a 
nagyvezir Mohammed pasán kívül a többieket mind Pécs védelmére ren-
delte, tehát itt is mást mond, mint forrása. 

Hadtörténelmi Közlemények. III. 34 



nyát, a boszniai alaj-béget és a budai müteszellimet1) Euman (?), 
a kolozsvári s temesvári pasákat és néhány orda janicsárt Pécs ol-
talmára rendelte, maga pedig visszafordulván, Bedseb 24-én meg-
érkezett a belgrádi téli szállásra. 

* * 
* 

Tavasz felé járván az idő, a nagyvezír is készült a háborúra 
s annál is inkább, mert egymásután érkeztek hozzá a hírek a ke-
resztyén hadsereg mozgalmairól, melyek ellensúlyozása végett 
azonnal intézkedéseket tett. De engedjük át a szót a török törté-
netírónak (I. 16—17): 

X. 

A hadjárat idejének elközeledtével, Sábán 22-ik napján kitü-
zettek a zászlók a belgrádi mezőn s a hadi készület befej ezéseig és 
a hadsereg különböző osztályainak összegyülekezéseig 25 napot 
töltvén a belgrádi mezőn, a nagyvezír Ramazán 17-én (1664 mar-
tius 20), jól rendezett hadsereggel, a Száva hídján átkelt a zimo-
nyi oldalra. Mivel pedig ezen évben nagyobb számú katonaságra 
volt szükség, hogy az összes tartományi kormányzók és hüberesek 
s az egyptomi, bagdadi és diarbekri ejaletek három letett helytar-
tója is vegyen részt e hadjáratban. Minthogy a tél folyamán Szi-
getvárát ostromlott Zrínyi és Batthyány nevű átkozottak, táboruk-
ból egy csapat hitetlen katonát küldtek az eszéki híd elegetésére; 
ennek újra építése megkezdetett. Midőn most az ellenségtől hozott 
nyelvek-tői2) ismét arról értesült a nagyvezír, hogy az alávaló átko-
zottak azon tanakodtak s el is határozták, hogy a hidat, a moszlim 

*) Müteszellim = város kormányzója. 
2) A XVI. és XVII. században gyakran használt kifejezése volt 

magyar íróinknak (főleg Tinódinak) a «nyelvet hozni», vagy «nyelvet fogni» 
vagyis az ellenségből olyan embert elfogni és a táborba hozni, a kitől az 
ellenség állapotát és szándékát kikérdezhették. Ez a kifejezés kétségtelenül 
a török dil getirnek vagy tű alip kel (nyelvet hozni) és dil tutnak, vagy dil 
almak (nyelvet fogni) kifejezés fordítása. 



sereg átkelése előtt elégetik: a nagyvezir parancsot adott az Eszé-
ket védő Kubleli Musztafa pasának, a boszniai beglerbégnek és a 
szakszundsi basi-n&k, hogy az eszéki hidat őrizzék az ellenségtől.1) 

Újvár parancsnoka, Huszejn pasa vezír, egy levelet küldött 
a szultáni táborba a nagyvezírhez, melyben tudatta, hogy a magyar 
palatínus 15,000 magyar katonával s a németek részéről egy kapi-
tány2) 15,000 német hitetlennel ostrom alá vette a múlt évben 
elfoglalt Nyitrát,3) és szorongatja a benne levő muzulmánokat. 
Ennél fogva a nagyvezir leveleket küldött szét, melyekben ren-
delte, hogy a váradi béglerbég, Kücsük Mohammed pasa, a maga 

•ejalét'ének4) katonaságával, a jenői béglerbég, Kaszim pasa, a jenői 
és temesvári katonasággal, az egri béglerbég, Khalil pasa, az egri 
sereggel, a jaii aga, Ahmed aga, a bácskai téli szálláson levő tatár 
sereggel s Budáról és Esztergomból is egy-egy csapat katona a 
nevezett vezírhez menjen s az e haddal és az újvári őrséggel az 
említett vár fölmentésére siessen. 

Ugyanekkor érkezett levél a kanizsai pasától, Haszántól is, 
melyben tudatta, hogy a németek egész hadseregükkel ostrom alá 
vévén Kanizsát, éjjel-nappal hevesen vívják s mivel néhány nap 
alatt élelmi szerekben a legnagyobb szükség lesz, ha minél előbb 
nem jön segítségre és lehetőleg nem igyekszik a körülzárt muzul-
mánokat az élelmi szerekben való hiánytól megszabadítani: félni 
lehet a vár sorsa miatt. Egy nagy seregnek Nyitra segélyére kül-
dése után, még Kanizsa fölszabadítására is küldendő elég katona-
ság nem levén, a nagyvezir azt írta a nevezett pasának, hogy ő 
maga fog menni segélyére a szultáni hadsereggel. Mivel ilyenkepen 
az ellenség több helyen támadta meg a határszéli várakat, a nagy-
vezir Erdély fejedelmének, Apafi Mikhálnak is küldött levelet, 

*) Szakszundsi: a janicsárok vadász-csapatának neve. 
2) T. i. de Souches. 
3) Ez történt áprilisben. 
4) Ejálet — tartomány, helytartóság, kormányzóság. A XVII. szá-

zad elején a török birodalom összesen 44 ejáletre s ezekben 220 szandsák-ra. 
(kerület) volt fölosztva. Ebből esett Magyarországra 4 ejálet (t. i. budai, 
temesvári, kanizsai és egri) s 25 szandsák. Easid — mint látjuk — 1664-ben 
már váradi ejálet-ről is beszól; az 1660-ban elfoglalt Nagy-Várad tehát az 
ötödik ejálet székhelye volt. 



meghagyva neki, hogy a maga erdélyi hadával minél előbb indúl-
jon és jöjjön Nyitra vára felé. 

* * 
* 

A nagyvezír, mint tudjuk, csak májusban indúlt el a belgrádi 
téli szállásról s kezdte meg azon hadműveletet, melynek kiemel-
kedő mozzanatai Zrinyivár1) elfoglalása és a szent-gothárdi csata. 
Lássuk tehát az ezen évi hadjáratot, követve a török historikust 
(I. 18): 

XI. 

Mióta a nagyvezír Kanizsa várának ostromoltatásáról érte-
sült, a minél előbb nyújtható segítség miatt nagyon nyughatatlan 
volt. Pedig nem sokára másik levél is érkezett Haszán pasától, 
melyben segélyt kért s ezt ír ta: 

A várat ostromló Zrínyi és Batthyány nevű átkozottak a 
hitetlen magyarokból és németekből vezérletük alatt levő, bálvány-
imádó utálatos csapattal több helyen erődítmenyeket építettek, 
azokba ágyúkat helyeztek s éjjel-nappal folytatva a vívást, azon 
törekesznek, hogy — ne adja az Isten ! — a várat minél előbb meg-
győzzék.2) Tehát minél előbb hozz segélyt és szabadítsd meg a 
próféta híveit az ellenségtől történhető legyőzetés félelmétől. 

Ezen kívül a budai válitól, Huszejn pasától, is az a tudósítás 
érkezett, hogy az előbb ostrom alá fogott Nyitra vára is, szabad 
elmenetel föltétele mellett, a hitetlenek kezébe esett. 

Mivel pedig mind e körülmenyek okúi és ösztönzésül szol-
gáltak arra, hogy az iszlám hadserege Kanizsához siessen: a nagy-
vezír a szultáni táborban levő egész moszlim sereggel fölkereke-
dett a zimonyi mezőről Sevvál hó 11-én (május 7.). A nevezett hó 
17-ik napján Eszékre érkezett és az ellenségtől előbb fölégetett híd 
elkészűlteig még egy napig pihent a sereggel. A hídon átkelvén 

x) E vár gyakran, de tévesen, Zerinvárnak, Szerinvárnak, Serényvár-
nak neveztetik ; igazi neve Új-Zrínvár, vagy — mivel Ziíni nevét inkább 
Zrínyinek szoktuk meg, Uj-Zrínyivár. 

2) Kanizsának ezen ostromára vonatkozólag 1. Rónai Horváth J_ 
czikkét, Hadtört. Közi. 1888. évf. 633—645. 



{május 14.), az ellenségtől fölégetett Dárcla1) palánkot fölépíttette 
és védelmére elegendő várőrséget helyezett bele. 

* * 
* 

A Vág vidékére rendelt északi hadsereg feladata volt, de 
Souches altábornagy vezérlete alatt, Magyarország felső részének 
fedezése és az elfoglalt Nyitra, Léva s Nógrád várak visszahódítása. 
A keresztyén hadsereg e részének működéséről két helyen emlé-
kezik meg Rasid; a 18-ik levélen ezeket í r ja : 

XII. 

Midőn a Nyitra várának segítségére küldött Huszejn pasa, a 
melléje rendelt Khalil és Kaszim pasákkal s a szerhadd-kidik-
kal2) és tatárokkal, a vár közelébe érkezett, arról értesült, hogy a 
vár nébány nappal előbb kapitulált és a hitetlenek kezében van. 
Mivel pedig hallotta, hogy az ott levő ellenség Léva várát szándé-
kozik ostromolni, haditanács tartatván, elhatároztatott, hogy az 
átkozottakat üldözni fogják. 

A gonosz hitetlenek szándéka valóban az volt, hogy Léva 
várát rohammal elfoglalják, de mihelyt megtudták, hogy a mosz-
lim sereg közelökbe erkezett, az ostromlás tervéről lemondva meg-
futottak. A moszlim harczosok pedig két nap és egy éjjel üldözték 
őket; a vezer, Huszejn pasa, megírta a nagyvezírnek, hogy 1500 
hitetlen lett a kard áldozatává s hogy a környéken levő falvakat 
fölégették. 

* * * 

A Drávavidéki események elbeszélesére visszatérve így foly-
tatja Rasid (I. 18.): 

Rasidnál sajtóhibából Várda van. 
2) Szerh add-kuli = határőr; azon janicsárok neve, kiket az ellensé-

ges földhöz közel levő várak őrzésére rendeltek. 



XIII. 

Midőn a moszlim hadsereg — siettetvén útját, hogy minél 
előbb segélyére lehessen Kanizsának — a nevezett vártól egy órai 
távolságban levő Bogaz köprüszi*) nevü helynél megállapodott 
(május 31.): a várat ostromló ellenség erről értesülvén, azonnal 
sietve elvOnúlt a vár alól. A nagyvezír másnap a nevezett helyről 
a vár felé indulván, a várparancsnok, Haszán pasa és a vár elő-
kelői díszmenetben elébe jöttek s miután a nagyvezír — örülve a 
fényes győzelemnek — Kanizsa előtt tábort ütött, Haszán pasának 
a vár védelmében tanúsított dicséretes fáradozásaért két czobolybör-
bundát, egy drága kövekkel kirakott handsárt s néhány kesze 
akcsét,2) a közharczosoknak pedig tíz kesze akcsét ajándékozott. 

* * 
* 

Zrínyivár ostromát így írja le török historikusunk (I. 19.): 

XIV. 

Mihelyt a nagyvezír ertesült arról, hogy a moszlim hadsereg 
közeledtének hírere a Kanizsa várának ostromával felhagyó ellen-
séges sereg a nevezett vártól két órányira levő új vár felé ment es 
a Murava (Mura) vizének túlsó oldalán foglalt állást: haditanács-
ban elhatároztatott, hogy utánuk mennek és reájok támadnak. De 
mivel a nevezett folyón egyáltalában nem volt átkelő hely, a győz-
hetetlen hadsereg átszállítására pedig nagyon szükséges volt hidat 
építeni: 300 janicsár és 300 szegbán bízatott meg, hogy átkeljenek 
a túlsó partra. A janicsárok közül először 50—60 kelt át tutajon a 
túlsó részre és futóárkot ásott; a többiek pedig kisebb csoportok-
ban folytatták az átkelést. Az ellenseg e dologról értesülvén, éjjel 

*) Hammer (III. 552.) így ír ja: Brücke Boyhan. 
2) Egy kesze akese (erszény pénz) = 500 piaszter, azaz körűlbelői 

50 forint. 



5 órakor (azaz éjfél körül) a futóárok nyitásával foglalkozó 50—60 
ember ellen rohamot intézett.1) Az átkozottak méhrajként rohan-
tak a szerencsétlenekre, tudván, hogy a túlsó partról nem jöhet 
segítség; ezek pedig a szabadulás reményéről lemondva, vitéz 
ellentállás után, reggelre mind vértanúkká lettek. Csak kettő me-
nekült meg közülök, kik úszva jutottak a táborba, hol a nagyvezir 
előtt a dolgot részletesen elbeszélték és őt azon hírrel örvendez-
tettek meg, hogy ez ütközetben igen sok hitetlen lelte halálát. 

Ezután az átkozottak, a győzhetetlen hadsereg átkelését rneg-
akadályozandók, a folyó túlsó partján futóárkokba szálltak s eleinte 
az átkelés lehetetlensége miatt aggodalmat okoztak; de a moszlim 
hadsereg hatalmasan ellentállt ez akadálynak, megindúlt az új vár 
ostromlására és Zil-Kade hó 15. napján megkezdte a futóárkok 
elfoglalását. 

Midőn az alávaló hitetlenek az ostrom második és harmadik 
napján, reggeli ima idején, a futóárkok ellen rohamot intéztek, a 
janicsárok legvitézebbjei elébök menvén, olyan vitézül támadták 
meg őket, hogy az ellenállással felhagyva, nagy ijedelemmel vissza-
futottak és nagy nebezen tudtak a várba bejutni. 

Midőn az ostromolt várban levő hitetlenek előtt világossá 
lett, hogy a moszlim hadsereg rohamának nem sokáig lesznek 
kepesek ellentállni, a Mura túlsó partján levő táborukból, a folyón 
levő hídon, folyvást újabb katonaságot vittek be a várba segítsé-
gül s ezért a futóárkokkal a vár sánczai közelébe a 20-ik napon 
nagy bajjal lehetett jutni. Ez idő alatt az átkozottak kétszer kísér-
lették meg a futóárkokat megtámadni és tizenötször a futóárkok 
felé aknát ásni, de a moszlim harczosoknak regi vitézsége miatt 
mindannyiszor félelemmel kellett visszatérniük. 

A futóárkok végre a vár árkához közel értek s mikor a vár-
árok és a vár közt levő tüztelep alá, az aknákba tűz vettetett: a 
moszlim harczosok nem fékezhetve magokat, minden áron roha-
mot akartak intézni. A nagyvezir látván e buzgalmat, robamot 
vezényeltetett; a moszlim harczosok pedig az életrabló harcz terén 
az egyedül igaz vallásért áldozva fel magokat, oroszlánokként 

*) Hammer szerint (III. 553.) a 600-nak Jele kelt át és Strozzi ezeket 
támadta meg. 



rohantak a várra s Isten segélyével egy perez alatt győzelmesen 
megmászták a vár magas falait. Midőn az ostromlott hitetlenek a 
moszlimok e rohamát látták, a Mura túlsó partján levő táboruk 
felé futottak vissza; a táborban levő átkozottak pedig, a hit har-
ezosainak üldözésétől félve, lerontották a hidat s így az innenső 
várban maradt szerencsétlen hitetlenek egytől-egyig a kard áldoza-
taivá lettek. — Fontolóra veven, hogy e vár az ellenség ármányától 
és ravaszságától semmi módon nem oltalmazható meg: aknák 
segélyével felgyújtatott és alapjából leromboltatott. 

* * 
* 

Zrínyivár elfoglalása és fel dúlása után a nagyvezír meghagyta 
a szilisztriai válinak, Huszejn pasának és Meras válijának, Musztafa 
pasának, hogy a Kanizsából hozott hét ágyút ismét vigyék vissza 
Kanizsára s mivel a sereg Győr felé indúl, az Eszéken hagyott 
20 ágyút minél előbb hozzák ide a táborba (Easid I. 19.). 

A török sereg ezután folytatja útját észak felé, egymás után 
foglalva el az útban eső várakat, míg nem a szentgotthárdi ütkö-
zet bezárja e két eves hadjáratot. Kövessük ismét Rasidot (I. 20.): 

XV. 

Ezután a nagyvezír a hadsereg főbbjeivel azon tanácskozott, 
hogy az ellenség országának melyik része felé volna leghelyesebb 
menni. Mivel Komaran (Kis-Komárom) vára Kanizsa szomszédsá-
gában van, ennek meghódítása határoztatott el. Zilhidse IS. nap-
ján (július 12.) az új vár mellől elindúlván, másnap az említett 
Komaran előtt ütött tábort J) s annak kapitányához levelet küldött, 
melyben ezt í r ta : ha a várat ostromlás nélkül megadjátok, szemé-
lyeteknek és vagyonotoknak nem lesz bántódása, de ha ellentálltok, 
mindnyájan a bosszúálló kard áldozataivá lesztek. A várban levők 
megijedvén, kérésük és könyörgésük után, az említett hó 20-ik 

*) Hammer (III. 554.) szerint a nagyvezír Zrínyivártól előbb Kani-
zsához ment és itt határozta el Kis-Komárom ellen indulását. 



napján (július 14.) siettek a várat megadni Kanizsa alaj-bégjének, 
Omer agának. A benne levő 34 ágyú,1) 200 mázsa lőpor es bizo-
nyos mennyiségű fegyverek kihozása után, a janicsároknak enge-
dély adatván élelmi szerek és más tárgyak zsákmánvlására, ezek 
gazdag zsákmány részeseivé lettek. 

Innen a hadsereg a nevezett hó 22-én (július 1G.) elindulván, 
a Kanizsa folyó partján állapodott meg s itt egy napig tartózkodott, 
várva Kaplan pasa és a tatár sereg visszaérkezését, kik az innen 
öt órányira levő Egerszeg2) kikémlelésére küldettek. Egy elfogott 
nyelvtől megtudván, ho2y a nevezett várban levő hitetlenek a győ-
zelmes hadsereg megérkezése elől megszökni szándékoznak: a 
boszniai béglerbég, Juszuf pasa, megbízatott azzal, hogy hidat 
építsen, melyen a nevezett várhoz át lehessen menni. Midőn a 
pasa az átkelő helyhez érve megtudta, hogy az alávaló hitetlenek 
a várat elhagyták és megszöktek, azonnal értesítette a dologról a 
nagyvezírt, ki a hadsereggel e vár alá sietett. A benne levő kilencz 
ágyú elfoglaltatván, a várban talált 10,000-nel több átkozott hitet-
len örült, hogy a rabszíjra fűzestől megmenekült. 

E helyről is tovább indúlván, azon a környéken levő Egervár 
és Kemendvár nevű palánkok ellen mentek. A bennöklevő alávaló 
hitetlenek, nem állhatván ellent a győzelmes sereg rohamának, 
meghódoltak és ípy az igazhivő hadsereg a háború fáradalma nél-
kül jutott e palánkok birtokába. 

Moharrem 2-ik napján (1075 .= 1664 július 26.) Egervár 
alól elindulván, mivel a hadsereg a Rába vize felé szándékozott 
menni, Gurdsi Mohammed pasa, Iszmail pasa és Kaplan pasa az 
előcsapattal előre küldettek s 400—500 lesben álló átkozott hitet-
lenre bukkantak, kikkel ütközetbe bocsátkozván, az átkozottak 
közül 120 ember a kard áldozatává lön. a többi pedig megfutott. 

* * 
* 

Török historikusunk a szentgotthárdi csatát és közvetlen 
előzményeit aránylag igen röviden írja le, — minek oka bizonyára 

*) Hammer (III. 555.) 34 helyett csak 4 ágyút említ. 
2) Rasidnál átírási, vagy sajtóhibából Őszek van. 



az, hogy ebben a török volt a legyőzött fél s a török írók bőbeszé-
dűsége mindig csökken, ha a győzelem nem az ő részükön volt. 
A szentgotthárdi veszteségért azonban kárpótlást kaptak a vasvári 
békekötésben, melynek pontjaiból — ha nem ismernők a ténye-
ket — világért sem azt olvashatnánk ki, hogy Montecuccoli verte 
meg a törököt, hanem ennek épen az ellenkezőjét. 

A theoretikus és methodista hadvezér — a világcsodájára — 
olyan győzelmet aratott, melyben a megvert félé lett a diadal! Beh 
más eredményeket lehetett volna elérni a régi magyar, életrevaló 
hadművészettel és józan hadtudományi elvekkel! A történteket 
azonban ma már nem változtathatjuk meg; teny az, hogv a török 
Szent-Gotthárdnál legyőzöttnek erezte magát s ez kitűnik hivata-
los történetírásából is. Be halljuk magát Basidot (I. 20—21.): 

XVI. 

Moharrem hó 3. napján a nagyvezir a Bába partján levő 
Körmend és Csákány nevű palánkokkal szemben ütött tábort s 
mivel e palánkok a nevezett folyónak túlsó oldalán voltak, az 
átkelhetós czéljából a folyón hidat szándékozott csináltatni; azon-
ban a túlsó részen táborozó ellenség az átkelő helyeket futóárkok-
ból védelmezte és a híd építésében a moszlim sereget akadályozta, 
úgy hogy az innenső parton híd építésére alkalmas helyet kereső 
moszlim katonasággal szemben az ellenség a túlsó oldalról egyenlő 
erélyt fejtett ki. Minthogy tehát úgy a Mura vizén,1) mint itt a Bá-
bán tervezett átkelés megakadályozása nagyon megviselte a mosz-
lim hadsereget s azon kívül a két év óta, télen-nyáron szüntelenül 
tartó háború nehézségei miatt a hadseregben nagy fáradtság és 
kimerültség tapasztaltatott: ez okokból a békét kerő követnek '2) 
kedvezmény adatott. De a mint a hadjárat kezdete óta, két éven 
át mindig a béke megújítása végett folyt a levelezés a két fél között 
s mégis mindig háború lett az eredmény : úgy most a követtel foly-
tatott békealku alkalmával sem történhetett megegyezés a föltéte-

x) T. i. Zrínyivár ostroma alkalmával. 
2) T. i. Eenninger Simoü. 



lekben. Ezért a nagyvezír azon nézetben volt, hogy ha lehet, az 
idő és körülmények kívánalma szerint, nem kell lemondani a 
háborúról s midőn a hadsereg fejeivel azon tanácskozott, hogy 
mily eljárást kövessenek: abban történt megállapodás, hogy a 
Piába vizén mindenesetre át kell menni és az ellenség táborát meg 
kell támadni. 

Szent-Gotthárd palánkon felül egy órányira eső helyen nagy 
nehezen találtak végre átkelő helyet, melynek vize a kengyelen 
felül ért. A nagyvezír parancsa értelmében tehát a janicsárok, 
továbbá Iszmail, Mohammed és Kaplan pasák az említett hó 8-án 
e helyre mentek ; itt gyorsan hidat vertek s a folyó túlsó partjának 
elfoglalása és megtartása végett egy csapat janicsár küldetett át 
tevékkel azon utasítással, hogy a túlsó részen sánczot ássanak. 
Midőn az alávaló hitetlenek, értesülvén e dologról, a janicsárokra 
rohantak, az átjárónál levő vitéz harczosok a vízbe ugorva segé-
lyére siettek a janicsároknak s egy perez alatt néhány ezer hitet-
lent vágtak le. A mint a moszlim harczosok az ellenség vereségét 
látták, harczvágytól égve, csapatonkint keltek át, ki lovon, ki tevén. 
Követték ezek példáját az átkelésben Iszmail pasa, Kaplan pasa, a 
janicsár aga és a nagyvezír emberei is. Valóban az átkozottak azt 
hivén, hogy az egész moszlim hadsereg és az ellenségvadászó tatár-
ság átkelt, félelmükben már-már megfutottak. De midőn észrevet-
ték, hogy a moszlim hadsereg törzse a túlsó parton van, a folyón 
átkelt és velők vitézül harezoló rész pedig csak 10,000 emberből 
áll s hogy segítségre jövő katonaságnak nyoma sincs : megfordúl-
tak és az átkelt seregre rohantak. A harcz reggeltől a délutáni 
imáig tartván és segélyt nem remélvén, a mieink ellentállása nem 
volt megfelel ő s így, a felséges Isten végzése szerint, az egyedül 
igaz vallásért való harezban a legnagyobb rész vértanú lett, egy 
rész pedig, hogy lelkét megmentse, a folyóba ugrott és belehalt. 

Ámbár a lélekpusztító hareztéren vértanúságot szenvedettek 
száma csak 5000—10,000 volt*) s a folyó innenső részén levő 
határtalan moszlim hadsereg, isten segélyével, régi állhatatosságá-

*) Első pillanatra észrevehető, hogy a török historikus mennyire 
igyekszik rajok nézve kedvezően feltüntetni az eseményeket. Más források 
szerint mintegy 16,000 török esett el. 



nak megfelelő készséget mutatott az ellenség megboszulásában, de 
miután nyilvánvalóvá lett, hogy az ellenség az átkelest semmi áron 
sem engedi meg: hogy a folyó partján hiábavaló járás keléssel ne 
teljék az idő, a követtel az előző napon megbeszélt egyezség elfo-
gadtatván, a visszavonulás elhatároztatott. A követtel több izben 
folytatott tárgyalás alkalmával megállapított 10 föltételen alapuló 
békekötési okmány aláíratott, mely a régi szerződés érintetlen 
pontjainak megerősítését, a német császárnak Erdély megszállá-
sában és a Kanizsa melletti új vár építésében mutatott bekesze-
gésröl való lemondását és egyéb föltételeket tartalmazott. A nagy-
vezir ezután a béke megkötését tudató, barátságos levelet írt a 
német bas-vekilhez, mely így hangzik: 

Kedves, szeretett barátunk, nemet császár ministere, Sagan 
herczege.1) A szomszédsághoz illő és az előbb köztünk annyi ideig 
tiszteletben tartott barátságnak megfelelő üdvözletünk nyilvánítása 
után értesítésünk a következő. Midőn a követtel küldött levél meg-
érkezett és tartalmáról ertesültem, a követet előmbe idézvén s a 
német császártól reá bízott kiegyezés ügyében tárgyalást folytatván 
vele, előmutatta a német császár pecsétjével megpecsételt kötelező 
iratot, mely a régi baratság megújítását es minden föltételnek a 
kívánat szerinti elfogadását tartalmazza. Miután értesültem arról, 
hogy írásbeli kötelezvény adására és vevésóre fel van hatalmazva, 
a mindkét részen levő szegény nép nyugalma érdekében, minden 
föltételt egyenkint megbeszéltünk és, az eltiport szerencsetlenek 
nyomorának jóvátétele czeljából, elfogadtunk s egyszersmind, rég-
től fogva fennálló szokás szerint, egy, kötelezvény erejével bíró és 
pecsétünkkel megpecsételt okmányt küldtünk barátunk számára e 
levelünk kíséreteben. 

E levél elküldése után az egész moszlim hadsereg visszain-
dúlt a Eába partjáról s út közben élelmi szerekben nagy szükséget 
látva, érkezett meg Székes-Fehervárra. 

* * 
# 

*) Hammer a nagyvezir e levelét nem említi. 



A vasvári béke megkötese után a nagyvezír a sereggel vissza-
indúlt a Eába vidékéről s útközben élelmi szerekben nagy szüksé-
get látva, érkezett meg Székes-Fehervárhoz (Rasid I. 21.). 

Hogy Köprülizáde Ahmednek mennyire nem volt komoly 
szándéka a béke megújítása, a mit pedig oly fennen hangoztatott 
Lipót követei előtt, hanem inkább minden áron háborút akar t : 
legjobban bizonyítja az, hogy a vasvári békekötés után is újabb 
hadműveleten és támadáson törte a fejét s készséggel fordúlt most 
az északi hadsereg ellen. Lássuk ismét Rasidot (I. 21.): 

XVII. 

Az Újvárból bizonyos mennyiségű katonasággal láva ostrom-
lására küldött budai váli, Huszejn pasa, a melléje rendelt egri 
béglerbeggel, 1000 tatárral s az oláh- és moldvaországi vajdákkal 
oda érkezvéü, midőn a várat ostromolta, Zsuzse (Souches) nevű 
hadvezér 30—40,000 német katonával oda erkezvén, ütközetbe 
bocsátkozott, hogy a várat az ostrom alól felszabadítsa. Azonban 
az oláh és moldvai sereg, ezt modván: «mi adót fizetünk, tehát 
ellenséggel nem harczolunk», odahagyta a csatatért; Huszejn pasa 
pedig a megmaradt sereggel nem levén elég erős az ellentállásra, 
Újvár felé menekült s ilyen módon a sátorokat, szekereket és élelmi 
szereket a hitetlenek pusztításának engedte.1) 

Az átkozottak ezután, a győzelemtől feltüzeltetve, Esztergom 
felé mentek. Esztergom bégje ós a határőrsereg egy ideig tartó 
csata után kényszerűségből elvágta a hidat s az esztergomi oldalra 
vonúlt.2) 

Innen a pokolra való hitetlenek Újvár megtámadására indúl-
tak, de mihelyt neszét vették, hogy a szultáni tábor Esztergomhoz 
érkezett, felhagytak az ostrommal. 

Ez a Garam-Szent-Benedeknél, július 23-án történt ütközet volt. 
Hammer szerint (III. 556.) Souches-nek csak 12,000 embere volt, a törökök 
száma pedig 20—30,000-re rúgott s ebből 6000 esett. 

2) Hammer és Horváth Mihály nem Esztergomról, hanem Párkány-
ról beszélnek s az utóbbi szerint Souches rombolta el a dunai hidat. 



Midőn a nagyvezir Esztergomhoz érkezett, hidat kezdett épít-
tetni s az ellenségnek netaláni megtámadása ellen, a túlsó parton 
erős sánczolatot csináltatott és bele sok janicsárt küldött. Hála 
Istennek, a híd két nap alatt elkészült s már épen át akart kelni a 
sereg, hogy Újvárt felszabadítsa az ostrom alól, midőn az a hír 
érkezett, hogy az ellenség a nevezett vár ostromlásától elállott. Igy 
tehát Esztergomnál 5—10 napig állomásozott a sereg, Szafar hó 
18. napján pedig elindulván Dsigerdilen mezején is egy-két napig 
pihent, azután pedig Újvár előtt ütött tábort. 

* * 
* 

/ 

Miután a nagyvezir Újvár előtt táborba szállott, — beszéli 
tovább török historikusunk (I. Í22. lev.) — a hadsereg összes főtiszt-
jeit sátorába híván, tanácskozott velük. «Az a hír érkezett, hogy 
most az ellenség, 100.000 főből álló hitetlennel, a Vág folyó *) túlsó 
részén táborozik. Megtámadjuk-e, vagy Nitra 2) várának ostromára 
indúljunk? Ha Nitra ostromára indulunk, mivel e vár az ellenség 
táborától 3—4 órányi távolságra van, kétségtelen dolog, hogy az 
átkozottak — a várat megszabadítandók — megtámadnak bennün-
ket. Mi lesz tehát jelenleg leghelyesebb teendőnk?» E kérdést 
intézte a nagyvezir a haditanács tagjaihoz, várva a helyes feleletet. 

A janicsárok közül némelyek ezt mondták: «támadjuk meg 
az ellenség táborát». 

Mások ellenben így nyilatkoztak: «minthogy már előbb az 
ellenséggel való kiegyezés megtörtent, leghelyesebb volna még 
néhány napig várakozni». 

S a haditanács ez utóbbi véleményt fogadta el. 
Valóban néhány nap múlva Komáromból egy ember jött, a 

ki a komáromi kapitánytól levelet hozott s azt modta, hogy a csá-
szártól követ és levél érkezett, jöjjetek elébe. 

Az esztergomiak közül tehát azonnal egy követség küldetett, 
hogy a császártól jövő embert a táborba vezesse. 

Másnap, miután a táborba megérkeztek s a követ3) hódola-
x) Rasid szövegében hibás átírással Dag van. 
2) T. i. Nyitra. 
3) T. i. Renninger. 



tát kifejezte, a nagyvezír sátorában összeült a díván. Miután a 
követ az általa kieszközölt békét megerősítő császári okmányt a 
nagyvezírnek átadta, a már készen levő szultáni békeokmány is 
átnyújtatott neki, mi közben a jelen levő fő tisztek, hódolatuk nyil-
vánításaúl, mindnyájan fölkeltek. Ezután a követ czobolybundával 
és gazdagon feldíszített lóval ajándékoztatott meg s a vele jött 
kíséret is gazdag ajándékokat kapott. 

* * 
* 

Hammer e haditanácsot nem említi, a békeokmány átadását 
is csak röviden (III. 562.). A békekötés végét szakította minden 
további hadműveletnek s a nagyvezír október vége felé a hadsereg-
gel visszavonúlt Belgrádra. 

A vasvári béke pontjai közé, mint tudjuk, az is belefoglalta-
tott, hogy Lipót a szultánt 200,000 tallér ajándékkal tartozik meg-
tisztelni, a ki ezt a maga részéről egyenlő értékű ajándékkal fogja 
viszonozni, mind a két fél nagykövet által küldvén meg az aján-
dékot. Lipót követe gróf Leslie, a szultáné pedig Kara Mohammed 
aga volt. A szultánnak a császárhoz küldött ajándékait leírja Ham-
mer is (III. 565.), Basid, a «Tarikh-i Nisandsi Abdurraliman pasa» 
és a «Szubdet-ul-vekajat» után. A török követ visszatérése után 
jelentést írt követségéről, melyet Basid is átvett művébe s mely 
így hangzik (I. 31—32. lev.): 

A mint az iszlám határán levő Buda várába megérkeztünk, 
megbízatásunk szerint megállapítottuk a Németországba indulást. 
Az 1075 ( = 1665) év Zil-kade havának 12. napján a budai gönüllük 
kíséretében Budáról elindulván azon nap a négy órányi távolságra 
levő Kizil Hisszar (Vörösvár) nevű helységnél ütöttünk sátort. Más-
nap a szintén négy órányira fekvő Esztergomba érkeztünk s ott egy 
napi pihenőt tartottunk. Innen Esztergom bégje és Székes-Fehér-
vár pasája, Hadsi pasa, szárazon, a budai, pesti és esztergomi azá-
bok pedig hajókon kísérvén bennünket, a találkozó hely felé foly-
tattuk útunkat, mely a boldogult Szulejmán szultán által határúi 
kijelölt hely.1) Miután még fél órányi útat tettünk, kíséretünket 
rendeztük. Ezután a német császártól jövő követ és a melléje ren-

x) T. i. Szőny. 



delt katonaságnak parancsnokává kinevezett gróf Zsuzse (Souches) 
nevű komáromi kapitány is megérkezett s mind a két részről, tol-
mácsok által történt tudakozódás után meghatároztatott, hogy a 
kicserélés dél előtt fél órával történjék meg. 

A kicserélés helyére három oszlop állíttatott s midőn a meg-
állapított idő elközelített, mind a két fél kísérete megmaradt a 
maga helyén, a követek pedig csak tíz-tíz emberrel, a moszlim 
sereg részéről a kicseréléssel megbízott fehérvári pasa, Hadsi pasa, 
velem, a nemetek részéről pedig a komáromi kapitány, Zsuzse gróf, 
a követtel jött a kicserélésre. A határszéli lakóknál régtől fogva az 
a nézet uralkodván, hogy a ki előbb érkezik az oszlophoz, az a 
legyőzött, a ki pedig későbben érkezik, az a győző fél : ennél fogva 
én alattomosan azon mesterkedtem, hogy a német követ érkezzék 
előbb az oszlophoz. Az említett követ — ki pontos akart lenni — 
azon gondolattal közeledett az oszlophoz, hogy én hanyag vagyok s 
mivel nem állapodhatott meg, akaratlanúl is előbb oda érkezett, mint 
ón. Miután összeértünk és egymással kezet fogtunk, Hadsi pasa en-
gemet a komáromi kapitánynak, a kapitány pedig a német követeta 
pasának adta át s ez után mind a két fel ment tovább a maga útján. 

Ezen helytől fogva az úti költséggel és élelmi szerrel való ellá-
tás vegeit a császártól küldött biztossal együtt mentünk Bécs felé. 
Midőn Győr várához közel értünk, a benne levő gyalog és lovas kato-
naság díszmenetben kijött elébünk s mi is kíséretünk díszmenete 
mellett, kibontott zászlókkal és dobszóval menve, a vár közeieben 
telepedtünk le. Azután a bet órányira levő Vukovámál, (?) másnap 
a szintén hét órai távolságra eső Hamburg-nál (Hainburg), har-
madik nap pedig a Bécstől három órára fekvő ( nevű x) 
külvárosnál szálltunk meg. Kíséretünk rendezése végett két napig 
ezen állomáson tartózkodtunk, azután Bécs fele indúltunk. Zász-
lóink kibontását s a dobok veresét — azon ürügy alatt, hogy a 
császár nem engedte meg — megakadályozták, mondván: «ilyenre 
meg nem volt példa; egész levéltárunkat felkutattuk, de mivel ez 
soha sem volt szokás, nektek is le kell mondanotok e kívánságról». 
Mi pedig ezt válaszoltuk: «mi ide a barátság nyilvánítása végett 
jöttünk, ezen eljárásotok egyáltalában nem barátságos, hagyjatok 

*) A helynév olvashatlan volt. 



fel a czivakodással». Midőn kívánságunknál állhatatosan megma-
radtunk, engedélyt adtak, hogy akaratunk szerint cselekedjünk. 

A vártól két órányira levő helyre az összes gyalog és lovas 
német katonaság elébünk jött, a császár pedig nagyjai közül egy 
tekintélyes gróffal a maga lovai közül egy gazdagon feldíszített 
lovat küldött s így vonultunk a Bécs közepén levő s számunkra 
elkészített lakhelyre. A császár mindenfele szükségletünkről gon-
doskodott és intézkedett. 

Miután szállásunkon tíz napig pihentünk, meghivattam a 
császárral való találkozásra. Én tehát felséges padisahunk iratát és 
ajándékait magamhoz véve, a császártól küldött hintóba (hintov) 
ültem és a város közepén díszkísérettel a császár palotájába men-
tem. Midőn a kihallgatási terembe léptünk, a császár, a szultáni 
kézirat iránti tiszteletből, székéről fölkelve egy-két rőfnyire elébem 
jött s az iratot állva kezébe vévén, a tiszteletnyilvánítás bevett 
szokásának megfelelően, fejével egyenlő magasságra emelte föl. 
Ezután, tolmács segélyével, a jövendőbeli barátság tartósságának 
és a megkötött béke szilárdságának kívánatos voltát fejezte ki és az 
egyenkint átadott királyi ajándékokat állva fogadta el, noha ez 
teljes egy óráig tartott. 

A kihallgatás után visszatértünk szállásunkra, hova — kilencz 
havi ott tartózkodásunk ideje alatt — a császár és a bas vekil 
hetenkint egyszer juhot és édességeket küldött. 

Nemcsak a vár körül fekvő helyeket jártuk be és szemléltük 
meg, hanem a császár anyjának kertjében *) is lakomával tiszteltek 
meg bennünket. Sőt egy napon a Bécshez két órányi távolságban 
levő, régi Bécs2) nevü, romba dőlt várat is megnéztük. Midőn kér-
deztem, hogy mi volt az oka elpusztulásának, azt beszélték el, 
hogy az Érsek-Új vár ellen indított hadjárat alkalmával a török és 
tatár seregek e helyig portyáztak s azok tették rommá és szórták 
szét lakosait; és nem csak ez az egyedüli hely, mert innen még 
két napi járásnyira is beljebb menvén, kétszáz ezer foglyot hur-
czoltak magokkal.3) 

]) T. i. Schönbrunnban. 
2) Azaz Kahlenberg. 
3) Ez nem 1663-ban történt, hanem 1529-ben, Bécs első ostroma 

alkalmával (1. Hammer III. 580.). 
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Midőn Bécsbe érkezésünk kilenczedik hónapjában híre jött 
annak, hogy a magas portához küldött követ Budára visszaérke-
zett, ismét a császári palotába hívtak. Miután az uralkodónak kül-
dendő iratot — székéről ismét egy-két rőfnyire előre lépve — 
kezünkbe adta ós kinyilatkoztatta, hogy a békekötés pontjait min-
dig tiszteletben fogja t a r t a n i : a z engedély megadatott visszaterhe-
tésünkre. Harczminkét hajót készítettek és adtak, hogy azokkal a 
Dunán visszatérjünk. Miután hajós kapitány, tolmács és defterdár 
neveztetett ki, minden málháinkkal, ingóságainkkal és kíséretünk-
kel hajókra szálltunk s még azon nap Viranucs (?) nevü város kö-
zelében, a parton horgonyt vetettünk. Midőn másnap tovább men-
tünk, út közben nagyon heves szél támadt s mi egy kis erdőnél 
kikötve két napig vártuk a szél csillapodását. 

Azután, mikor Pozson nevű várhoz érkeztünk — hol a német 
császár koronáját őrzik — az összes hitetlen magyarság defterdárja 
és mint ilyen, egyúttal Pozsony kapitánya, továbbá Forgách nevü 
magyar, ki előbb Újvár kapitánya volt és más tekintélyes ország-
nagyok elebünk jöttek és barátságukat nyilvánították. Azután egy, 
hat órányira levő állomáshoz, másnap pedig a nyolcz órányi távol-
ságra levő Komárom szigeteinek egyikehez érkeztünk. Midőn innen 
is elindulva Komárom felé folytattuk útunkat, kapitánya, Zsuzse 
nevü átkozott — kinek álnoksággal teljes természete megválto-
zott — ketkhudájától 15, szépen felszerelt sajkát küldött elebünk, 
a várbeli katonasággal pedig egy másik embere jött szárazon és 
így, ágyúdörgés és puskaropogás közt érkeztünk meg a nevezett 
vár elé. Egy napig itt pihentünk és másnap folytattuk útunkat. 
Miután értesültünk, hogy a nemet követ is a kicserélési helyhez 
közel, Adas (Ács ?) nevü falunál van, még egy-egy órai utat tettünk, 
mindkét fél katonasága szárazon és vizén a kicserélési oszlopok 
közelébe jővén. Midőn összetalálkoztunk, a vezető, Ali pasa, pécsi 
pasa, a maga katonaságával, a budai gönüllük s az esztergomi 
bég, a maga seregével, a német követet a komáromi kapitánynak, 
a gróf pedig engem, minden kíséretünkkel és hozzánk tartozókkal 
együtt, Ali pasának adott át. 

A míg az ezelőtt Bécsben járt követeknek — a levéltár tanú-

a) T. i. a császár. Azonban 1. Hammer III. 580. 



sága szerint — egy arany lánczon kívül semmi mást nem szoktak 
adni, e szegénynek *) az arany lánczon kívül még egy ezüst mosdó-
medenczét és vizes ibriket, nebány tálat és serleget s körülbelől 
20 oka ezüstöt, embereink közül húsznak egy-egy oka ezüstöt, 
százhúsznak egy-egy ruhára való levantei posztót, a többinek 
pedig egy-egy ruhára való magyar posztót adtak. És míg az 
ezelőtt ott járt követeknek nem engedtek 120 embernél többet 
vinni magokkal s ehhez képest csak 120 embernek való elesé-
get adtak, a többiek pedig egy szemet sem kaptak: addig e sze-
gény Í295 emberrel2) menvén, az élelmi szereket is ehhez képest 
adták meg, t. i. naponkint 15 juhot, 2 bárányt,3) 70 kile árpát,4) 
elegendő tűzi fát és szénát és egyéb költségeink fejében 50 piasztert 
adtak. 

Mivel engedélyt kaptunk, a föntebb említett módon, a kívánt 
helyeket bejártuk és megtekintettük s Bécs várát figyelmes és pontos 
szemléléssel megvizsgálván, erődítményeit és sánczait alkalmunk 
volt megmérni. Bécs várának kerülete 2000 arsin, szélessége 1300 
arsin, a fal mellett levő kőerődítmények száma 12, a várárkon 
kívül levő erődítményeké 1 7, a várárok szélessége 8 arsin, kapuja 
2, gyalog-kapu 2, a várnak a várárkon kívül levő föld-erődítmé-
nyeiig, innen ezek árkáig és innen az ezeken kívül eső czölöp-erő-
dítményig ismét 260 arsin.5) 

Evvel Basid tudósítása véget er. 

THŰRY JÓZSEF. 

*) T. i. e jelentés írójának, a követnek. 
2) Hammer szerint (III. 565.) csak 150 ember volt. 
a) Hammernél (u. o. 579.): «fünfzehn Hammel, drei Schafe». 
4) Egy kile = 18—20 oka, azaz 54—66 font. 
5) Hammer is eléggé részletesen beszél e követségről, 1. műve III. 

-577—580. 




