
A MEZŐKERESZTES! CSATA 1596-BAN. 

Az 1891-ik évi hadtörténelmi pályázaton pályadíjjal koszorúzott munka. 

ELSŐ K Ö Z L E M É N Y . 

A török birodalom a nagy Szulejmán alatt érte el hatalmá-
nak tetőpontját s a mohácsi ütközet után pi l lanatra úgy tetszett, 
hogy a mohamedanismus romba dönti a keresztény civilisatiót. De 
a gondviselés máskép rendelte. Szulejmán halála u tán a szultánok 
megszűntek világhódítók lenni, belső zavarok emésztették, szak-
gatták az óriási birodalmat s ettől kezdve lassú, de folytonos ha-
nyatlás áll be, mely már a XYI. század végén félreösmerhetetlen 
jelenségekben nyilvánúl. 

A hosszú perzsa háborúban az ozmán hadsereg színe-java 
elhul lot t ; a janicsárok és a szipahik — a világ legelső katonái — 
számban es értékben hihetetlen módon megfogyatkoztak. Ez pedig 
fölöttébb veszedelmes dolog volt, s a birodalom erejének szem-
látomást való hanyatlását vonta maga után. 

A szultánok megpróbálták ugyan új meg új elemekkel frissí-
teni föl soraikat, de minden igyekezetük kárba veszett, sőt helyte-
len rendszabásaik, oktalan kedvezóseik következtében a régi fegye-
lem, ezzel együtt pedig a régi hősies szellem is csakhamar tökéle-
tesen elenyészett közöttük. A janicsárok ugyan szükség esetén még 
mindig ezrével ölették meg magukat a szent zászló védelmében, 
s nem lehet tagadni, hogy a mozlim harczos ezentúl is vitézül 
megállotta helyét a csaták tüzében, de az a rajongó lelkesedés, 
mely győzelemről győzelemre vezette őket, s mely a hitért való 
harczolás mellett más életczélt úgyszólván nem ösmert, — már-
már örökre kialvó félben volt. 



Épen a janicsárok voltak azok, kik egymás között torzsal-
kodva, elöljáróik ellen föltámadva, egyenetlenseget, zenebonát 
idézve elő, rossz példaadásukkal demoralizálták azt a hadsereget, 
mely eddig katonai fegyelem tekintetében s általában egész szer-
vezetére nézve minden más nemzet hadserege fölé emelkedett. 
Ezentúl is nyert még a török fényes győzelmet számának sokasá-
gával, de annak az öntudatos erkölcsi erőnek és bizalomnak, mely 
egykor a fővezértől kezdve az utolsó közkatonáig mindenkit átha-
tott, s mely a vereséget úgyszólván a lehetetlensegek közé sorozta, 
híre sem volt többé.1) 

Minthogy pedig a hadtudományok művelése a keresztény 
államokban ebben az időben már nagy lendületet vett, ós eddigele 
ösmeretlen fegyverek, czélszerűbb hadi eszközök, ujabb harczászat, 
helyesebb szabályok alkalmazása által (melyekhez még a hadtör-
ténelemben korszakot alkotó találmányok és fölfedezések járultak) 
a török rövid idő alatt túlszárnyaltatott : Európának nem igen volt 
többé oka a félhold hatalmától rettegni. 

E változásnak legelső következése az lett, hogy bár a moha-
medánokkal való harczolás elvben még mindig a kereszténység 
közös szent ügyének tekintetett, mindazáltal a nyugoti államok 
tényleg részvétlenül nézték azt az emberi erőt már-már meghaladó 
küzdelmet, melynek hazánk hosszú idők óta véres színhelye volt. 
Mert azok, a kik nem voltak oly közelről érdekelve, hogy saját 
bőrüket féltették volna, örömest hitelt adtak annak a balga fölte-
vésnek, hogy Magyarország német protectió alatt egymagára is 
kepes megmérkőzni a törökkel, vagy pedig, mint p. o. a franczia 
és a lengyel, oly annyira gyűlölték a raj tunk uralkodó ausztriai 
házat, hogy kereszténységükkel nem gondolva, kárörömmel néz-
tek mint nyomúl az ozmán évről évre közelebb Bécshez, a mi tes-
tünkön keresztül. 

Ez a körülmény határozott Magyarország sorsa fölött. Első 
sorban ennek lehet tulajdonítani, hogy mialatt más nemzetek a 
béke áldásaiban részesülve, a műveltség és jólét magas fokára 

x) L. az elmondottakra vonatkozólag Hammer és Zinkeisen mun-
káit : Geschichte des osmanischen Reiches etc.; továbbá Salamon Ferencztől i 
Magyarország a török hódoltság korában. 



emelkednek vala, az alatt a magyar, mint a kereszténység legfőbb 
bástyája, pazarúl ont ja vérét a nyugoti civilisátió védelmében s a 
hősies önfeláldozás világra szóló példájává tévén magát, az örökös 
harczban megfogyva, kimerülve, véginségre ju tva : fejlődésében a 
többi európai államoktól csaknem egész századdal hátrább ma-
radt. így történhetett meg aztán, hogy a mit a török hódítás füg-
getlen államiságunkból meg meghagyott, azt a fölszabadító szere-
pét játszó bécsi udvar önkényének sikerült rongyokká szakgatni. 

Hogy a német birodalom nem nézhette összetett kezekkel a 
török hódoltság terjedését Magyarországon, az igen természetes 
dolog. Az érdekközösség nemcsak az államfő személyének azo-
nosságában rejlett, de bennünket segítvén, lulajdonképen önma-
gukat védelmezték, mert hiszen a szomszédja égő házának oltására 
minden okos ember siet. 

Pedig szomszédok talán sohasem gyűlölték jobban egymást, 
mint a magyar meg a német. 

E gyűlölség régi keletű, régibb sz. István koronájánál, és erő-
sebb, maradandóbb volt mindazon szövetségeknél, melyek a két 
nemzet uralkodói között évszázadok folyamán a harczmezőn, vagy a 
politikai és családi életben valaha létrejöttek.1) 

De a viszonyok kényszerítő hatalma győzedelmeskedett a 
nemzeti érzések és indulatok fölött, megzabolázta a gyakran kitörő 
szenvedélyeket, azok az ügynevezett «legmagasabb állami érdekek» 
pedig, vagy a miket ilyeneknek tartottak, elnyomták, hamu alá 
fojtották a százados gyűlölet lobogó tüzét, és a mohácsi ütközet 
után a két nemzet sorsa elválhatatlanul egybe forrott. 

Nincs szándékom síkra szállani az ellen az általánosan elfo-
gadott s bizonyára jogosult históriai felfogás ellen, mely a német-
tel való szövetkezést a mohácsi ütközet után hazánkra nézve 
elkerülhetetlen politikai szükségnek declarálja; azt a kérdést sem 

*) Minden államférfi vagy író, a ki valaha e két nemzet egymással 
való érintkezéséről szólott, az e n g e s z t e l h e t e t l e n gyűlölséget első sorban említi. 
Jellemző egy velenczei követ mondása, mely szerint: «A n é m e t e k Ferdinán-
dot (I) szeretik de nem félik ; a csehek nem szeretik de félnek tőle; a ma-
gyarok se nem félnek tőle, mert ismerik gyöngeségét, se nem szeretik, 
mert német». Századok 1875. évf. 664. 1. 



Tetem föl, hogy vajon az adott viszonyok között nem helyesebb 
dolog lett volna-e meghódolni s egyszerűen keresztül bocsátani a 
törököt hazánkon, mert jól tudom, hogy meg nem történt dolgok 
esetleges következéseivel számolni — ha szinte a létező állapotok 
helyesebb megítélhetésére nézve rejlik is azokban valami tanú-
ság — általában véve meddő foglalkozás: de a történelem arra 
oktat, a tények azt bizonyítják, hogy a szerződésnek, mely sz. Ist-
ván koronáját a Habsburgok fejére szállította, üdvös következ-
ményei Magyarországra nézve az általunk tárgyalt időszakban 
alig voltak és szövetséges társunk tehetetlensége vagy rosszakarata 
lépten nyomon kitűnt. 

De ne keressük az okokat, mert ezek messze vezetnének és a 
megtörtént dolgokon úgy sem változtathatnak, hanem vizsgáljuk 
egyszerűen a tényeket és arra a következtetésre fogunk jutni, hogy: 
először, a német birodalmi segítség hazánkban az egész XVI. szá-
zadon keresztül nem képes fölmutatni számba vehető eredményt-, má-
sodszor, hogy csak akkor és addig segítettek bennünket szövetségeseink, 
a mikor és a meddig Ők maguk is komoly veszedelemben forogtak.1) 
Magyarország megmaradása kétségtelenül nagy fontossággal bírt 
rájuk nézve, de jóléte, boldogsága már kívül esett azon önző 
számítás körén, a mely a bécsi udvar politikáját hazánkkal szem-
ben mindenkor vezérelte. Ezt fölösleges bizonyítgatnunk, mert 
hiszen Magyarország történetében, 300 esztendőn keresztül, ez a 
politikai irány sötét nyomokat hagyott maga után ! 

Mindjárt a mohácsi ütközet után, mikor a mohamedanismus 
részéről fenyegető veszély Bécs ostromával a maga rettentő nagy-
ságában jelentkezett es attól lehetett tartani, hogy egész Magyar-
ország meghódol Szulejmánnak: az 1530-iki augsburgi gyűlésen 
48,000 katonát ajánlottak föl a német birodalmi rendek «gyors» 
segélyül hazánk oltalmára, ezenkívül még állandó hadak tartására 
is kötelezvén magukat, fűt- fát ígérve, csakhogy kétségbe ne 
essünk. 

Az 1600-ik pozsonyi országgyűlésre egybe sereglett rendek nyíltan 
kijelentették Mátyás főberczeg előtt, bogy a németek s az örökös tarto-
mányok korántsem Magyarországot, de önmagukat védelmezik, egy rájuk 
nézve igen kényelmes positióból. (Orsz. Gyűl. Emi. IX. k. 403. 1.) 



Mikor pedig a török Buda ellen készült, Frangepán Ferencz 
kalocsai érsek a segítséget sürgető magyar követség vezetője, fülébe 
dörögte a birodalmi gyűlésnek, hogy ebredjen föl valahára kárho-
zatos tétlenségéből, mert az ozmán uralom alá jutott Magyaror-
szágban utoljára is oly ellenségre fog találni, mely hajdan sok 
nemzetek rettegése volt.1) E vésztjósló hang megdöbbentette a 
tanácskozókat, és nyomban meg is ajánlottak 24,000 fegyverest 
három éven keresztül, Ferdinándnak 30,000 lovas tartása tétetett 
kötelességéve, ezen fölül a császár elhatározta, hogy tengeri táma-
dást intéz a török ellen. 

Végezetre pedig, mikor a keresztény világ Buda elfoglalásá-
nak hírére megrémült, a fényes ígéretek koronája gyanánt Károly 
császár ünnepélyesen fogadta, hogy a magyarországi támadó hadak 
elére állva, le nem teszi addig a fegyvert, míg a budai Boldogasz-
szony templomára a megváltó jelvényét újra fel nem tűzi.2) 

Tudjuk, hogy a fényes ígéretek és ajánlatok, miket a pilla-
natnyi lelkesedés vagy még inkább a közelgő veszélytől való féle-
lem szült, soha sem mentek teljesedésbe; tudjuk, hogy a német 
birodalomnak 1542-iki hadi vállalata Magyarországon a szó teljes 
ertelmeben gyalázatos veget ért, de jellemzőbb mindezeknél az, 
hogy mikor már Ferdinánd, versenytársa halála után, egyedüli ura 
volt Magyarországnak s neki és utódjainak sikerült a töröktől fegy-
verszünetet vagy plane békét vásárolni: kitört a németekből is a 
hamu alatt lappangó láng ós mert nem kellett többé attól tartaniok, 
hogy a meghódolt Magyarországban a régi félelmes ellenséget 
ismét föltalálják, könnyebben lélekzettek föl és nagy hirtelenséggel 
megváltozott a hangulat irányunkban. A birodalmi rendek, hol egy, 
hol más kifogással élve, hallani sem akartak többé a török ellen 
való támadó hadjáratról, és Magyarország felszabadításának terve 
a gyakorlati politika teréről, a jámbor óhajtások lomtárába került. 

Most már be kellett érnünk azzal, ha királyaink mint egyút-
tal német császárok, a birodalmi rendektől időről időre, kisebb-
nagyobb segéd hadakat eszközöltek ki, idegen zsoldosokkal, ide-
gen és tapasztalatlan hadvezerekkel árasztván el hazánkat. Pedig 

*) s) Dr. Károlyi Árpád: A német birodalom nagy hadi vállalata 
Magyarországon 1542-ben. Századuk 1880-ik évf. 



utóvegre a török sem igen volt nekünk nagyobb ellensegünk, mint 
a föld népét sanyargató embertelen nemet, spanyol, vallon stb. 
zsoldosok, a kik fizetetlenségük következtében sáska módra kiél-
ték, elpusztították országunk romjait Mindazonáltal az adót meg-
fizettük, a hódoltság darabokra szakgatta hazánkat, fejlődésünk 
megakadt, alkotmányos jogainkat, nemzeti önállóságunkat örö-
kösen csorbították, anyagilag tönkre jutottunk, testi és lelki sza-
badságunkban háborgattak, úgy annyira, hogy a török uralom 
alatt sem igen veszthettünk volna már többet. 

És mit mondjunk azokról a tanulat lan, sokszor gyáva, ellen-
seges erzelmü hadvezerekről, kik kárhozatos könnyelműséggel pa-
zarolták a magyar vért és csaknem végső veszedelmet hoztak nem-
zetünkre '? 

A honfi lelke elborúl, ha a Katzianerek, Boggendorffok, 
Brandenburgi Joachimok, Castaldók, Teuffelek, Áldanák, Liscanu-
sok, Salamancák, Tassó Hannibálok, Hardeckek stb. szerencsétlen 
harczaira gondol és szemlélve az ország állapotát, az általános 
erkölcsi hanyatlást, a nép nyomorát, mely hitét, nemzetiségét ké-
pes volt már-már megtagadni, hogy sorsán változtasson : szive 
melyén igazat ad ugyan a velenczei követnek, ki hazáját holt tetem-
nek nevezi, mert mindent mi az államot állammá teszi, bomló fél-
ben van itt,2) de egyszersmind a méltó elkeseredés, a jogos fölhá-
borodás hangján kérdezi, hogy ki az oka annak, hogy Magyaror-

*) A XVI. század végéig a rendek még csak panaszkodnak, Isten szent 
nevére kérvén a királyt és a főherczegeket, liogy vessenek véget valahára 
az idegen katonák garázdálkodásainak, mert a nép nyomora leírhatatlan, 
a zsoldosok alávalósága pedig — a mint példákkal illusztrálták — minden 
fogalmat fölül múl. De már az 1600-iki pozsonyi országgyűlésen, a királyi 
előterjesztésre adott válaszukat, azzal a fenyegetőzéssel zárták be, hogy 
szükség esetén törvényt hoznak a nép verejtékén élő idegen zsoldosok ellen, e's a 
vármegyékben közfelkelést hirdetvén, fegyveres erővel kiverik őket az országból, 
mire Mátyás főherczeg bosszankodva jegyezte meg Rudolfhoz intézett jelen-
tésében, hogy a rendek nem a törökök, de a német zsoldosok ellen akarnak 
insurgálni. Ezt már csakugyan bajos dolog volna félre magyarázni, ás az 
országgyűlés szándéka kétségtelenül az egész nemzet szívéből fakadt. (L. 
Magyar Országgyűlési Emlékek IX. k. 410. 1.) 

2) Wertheimer Ede : Magyarország állapota a XVI. és XVlI-ik szá-
zadban. A velenczei követjelentések nyomán. Századok 1875. évf. 659. 1. 

Hadtörténelmi Közlemények. V. 3 



szág, mely nagysága és múltja által a német császár legjelentéke-
nyebb állama,1) alig pár emberöltő alatt ennyire sülyedt? És föl-
emelt fővel, büszkén hangoztatja, hogy ez a föloszlásnak indúlt 
«holt tetem» századokig védelmezte Európát és az egész keresz-
ténységet a töröktől! 

De ha a történelemnek csaknem minden lapja szomorú bi-
zonyságot tesz arról, hogy a rosszúl vezényelt, rosszúl élelmezett s 
ezekből kifolyólag fegyelmezetlen, garázda idegen zsoldosok gyak-
ran veszedelembe sodortak bennünket, másfelől azt is kénytelenek 
vagyunk elösmerni, hogy a hadügy Európa szerte talán sehol 
sem volt annyira elhanyagolva ebben az időben, mint épen ha-
zánkban. 

Köztudomású dolog, hogy a Habsburgok rossz gazdák voltak, 
s ennek oka némileg saját egyéniségükben, de főkép a viszonyok-
ban keresendő. Apáról fiúra üres kincstárt, terhes adósságokat 
örököltek, és sem képességük, sem szerencséjük, néha még jó 
szándékuk sem volt (mint p. o. Rudolfnak) zavart financziátk 
rendezésére. Magyarország pedig helyzeténél fogva csak újabb meg 
újabb terheket rótt rájuk, mert a kincstár állandó bevételei ösme-
retes okoknál fogva már a Jagellók korában igen megapadtak, a 
török hódoltság idején pedig épenséggel nem voltak elegendők az 
ország védelmi erejének fentartására. 

Állandó hadseregről ily körülmények között természetesen 
többé szó sem lehetett. 

Ugyan miből tarthatott volna el a király csak 15—20 ezer 
fegyverest is, mikor a végvárak rendes őrsége a kamara összes be-
vételeit egymagában jóformán fölemésztette, ennek daczára a 
királyi várak a XVI. század második felében a lehető legsiral-
masabb állapotban voltak. 

Minden országgyűlésen előállanak a rendek a maguk elnia-
radliatlan panaszával, hogy ő felsége viseljen jobban gondot a 
végekre, fizettesse meg a vitézek zsoldját, mert a mostani állapo-
tokhoz képest félő, hogy rövid időn utolsó romlása következik a 
magyarnak. És mint a várkapitányoknak a kamarákhoz intézett 
levelei bizonyítják, a katonák csapatostól hagyják el zászlaikat 

x ) ü. o. 



fizetetlenségök miatt s néha fegyverüket is eladogatják, hogy éhen 
ne vesszenek . . . A végvárak oly gyöngék, annyira romlott állapot-
ban vannak — olvassuk az 1593-iki pozsonyi országgyűlés felira-
tában — hogy az ellenség egyetlen rohamát sem lesznek képesek 
kiállani, s ha az Isten nem védné azokat, bizony velők együtt az 
ország is elesne. Az őrség rongijos, koplal mindenütt s alig van egy 
napra való kenyere stb.1) 

De még sötétebb képet tár elibünk Pálfy Miklós Dunán-
inneni főkapitánynak — e korszak egyik legjelesebb hadvezéré-
nek — a pozsonyi kamarához intézett az a levele, melyben az érsek-
újvári vitézek 40 heti hátrálékos zsoldját már Isten tudja hanyad 
ízben sürgeti: 

«Azért ismég mind seregestül jövének hozzám — így hangzik 
a levél egyik pontja — je lentvén nagy panaszkodással sok nyomo-
rúságos Ínségeket. Kegyelmeteknek pedig jó emberséggel írhatom, 
hogy sokaknak közülök, a kik, vagyon 40 esztendeje hogy az ő Fel-
sége szolgálatjában vadnak, az orczájokon és vén szakállokon csur-
gott le az könnyüjök, a nagy fogyatkozásnak és szükségnek megke-
seritése miatt. Az mely dologért mindnyájan kiakarnának szállani 
az ő felsége faluira, és mindaddig ott kinn lenni és az szegénységen 
élni, míg az övék meg nem lészen» stb. 

Gondolják meg tehát — i n t i tovább Pálffy a kamarásokat — 
hogy mi következik ebből. 0 már nem képes visszatartani a kato-
nákat, és ha egyszer kényszerűségből oda hagyják a várat, elpusz-
títják, nyomorúságra juttat ják a szegénységet, az ellenség pedig 
szívet vesz rajta, látván hogy ő felsége régi katonáit csaknem éhen 
hagyják veszni stb.2) 

Ha már a nagyfontosságú Érsek-Újvár őrsége is ilyen szána-
lomra méltó sorsra jutott, éppen Pálffy Miklós alatt, elképzelhet-
jük, hogy milyen viszonyok uralkodtak a kisebb végvárakban, hol 
a kapitányok panaszaira a kamara rá sem hederített, a kényszerű-
ségből való örökös hazudozással pedig tekintélyüket is aláásták a 
katonák előtt. 

Ezekre ugyan hiába számított a megnyomorodott község, ha 

*) Magyar Országgyűlési Emlékek VIII . k. 
2) Országos Levéltár. Pozsonyi kamarához intézett levelek 1594. 



török vagy tatár tüzet hozott rájuk, és marháikat felpredálta. Mert 
alig vette neszét a szerte szejjel kóborló őrség egy-egy ellenséges 
csapat közeledtének, nyakra főre bezárkózott a falak közé, jól tud-
ván hogy béke avagy fegyverszünet idején, várak ostromlása tilta-
tik. Annál vakmerőbb volt, mikor az ellenség elvonült a falak 
alatt, ha el kellett ha j tan i a pórnak utolsó igavonó barmát. — H á -
ború idején pedig a gyávaság, hitszegés, árulás, napi renden volt, 
főleg oly várakban, melyeknek őrségét idegen, vagy a mi még 
ennél is rosszabb, vegyes elemek alkották. Ha nem érezték magu-
kat teljes biztonságban, nyomorul t életöket s összeharácsolt javai-
kat féltvén, néha gyalázatosan megszöktek, máskor zendülést tá-
masztva, az ellenség kezére játszották a várat, mint ezt igen sok 
példa bizonyítja.1) 

A magánosok várai annyiban különböztek a királyi váraktól, 
hogy — főkép a török támadásainak kitett területeken — biztos 
menedéket nyúj tot tak a környék minden üldözött szabad hajdújá-
nak, vagy más kóborló katonáknak, kiknek persze a kapitányok 
nem adtak zsoldot, csak szabad zsákmányt, szabad nyereséget, 
melyből a maguk részét bőven kivették. Ezek a hazátlan bujdosó 
katonák már a XVI. század végső éveiben úgy szólván törvé-
nyen kívül állottak, a várakba való befogadtatásuk szigorúan til-
tatott , sőt a ki hol érte, büntetés nélkül megölhette őket.2) Pedig 
nehéz időkben Isten tudja mi történik, ha e féktelen de elszánt, 
kemény katonák az ország különböző részeiben örökös guerilla-
harczot nem folytatnak a támadó törökkel! Mert az ellenség most 
már sz. Demeter nap után sem takarodott haza, mint annak előtte, 
hanem állandóan itt ült nyakunkon és tudvalevőleg épen a fegy-
verszünet es béke idejét használta föl hódításai terjesztésére, mikor 
az országnak rendes katonasága a várak zsoldos őrségén kívül 
alig volt. 

*) 1594-ben Győr bukása után Pápa, Tihany, Vásony, Devecser 
Ugod, Csesznek őrsége megszökött 8 török elől. Győr árulás miatt veszett, 
Eger bukását az idegen őrség zendülése okozta, Tatát, Palotát, Veszprémet 
stb. védői gyáván feladták. L. Istvánffy Lib. XXVIII. és Nádasdy Ferencz 
előterjesztését Győr bukása után, a királyhoz. Orsz. Levéltár. Tört. Emi. 
B. 1594. 

2) L. az 1598-ik évi XXIX. t.-cz. 



Az úgynevezett tiszti és főpapi bandériumok a mohácsi ütkö-
zet után nem tettek számot többé, és lassankent teljesen beolvad-
tak az általános védelmi erőbe. Előkelőbb helyet foglaltak el ezek-
nél a katonák tar tására kötelezett főnemesek, zászlós urak csapat-
jai, melyek azonban — bár számra nézve kétségtelenül tekintélyes 
erőt képviseltek — soha sem képeztek parancsszóra mozgósítható, 
egy fő hatalom alatt álló, és a szükséghez kepest ide vagy oda ren-
delhető hadsereget. Mert — ha szinte az ország fizette is zsoldju-
kat — (a mi gyakori eset volt), első sorban mégis az illető földesúr 
várait, jószágait tartoztak védelmezni a török támadásai ellen. 
Minthogy pedig a rabló portyázások napirenden voltak, a védelem 
szüksége egyes pontokon folytonossá vált s mert nemely hatalmas 
urak katonái egész vármegyéket, gyakran fontos erősségeket ol-
talmaztak, nem lett volüa tanácsos állomásaikról kimozdítani 
őket, a mit különben a törvény is határozottan tiltott. Természe-
tes dolog, hogy ez a körülmény, igen könnyen érthető okoknál 
fogva az ország általános védelmi ügyének ismét csak hát rányára 
szolgált.1) 

Legfőbb baj volt még is, kútforrása minden tehetetlenségünk-
nek, hogy nem létezett oly szilárd alap, melyen a honvédelem 
ügye fölépülve, megizmosodhatott és természetes ú t ján tovább 
fejlődhetett volna. 

Mert az általános elszegényedés következtében s talán a hűt-
len kezelés miatt is a kincstár rendes bevételei, mint már említet-
tük, a végbeli katonaság eltartására sem lévén elegendők, a király 
alkotmányos úton rendkívüli adózásra szólította föl a nemzetet.2) 

*) Alaposan tárgyalja ezt a kérdést Salamon Ferencz: «Magyaror-
szág a török hódoltság korában» cz. jeles művében. 

2) A kincstári jövedelmek és bevételek felől évről évre rendszeres ki-
mutatásaink nincsenek ebből az időből, csak is elvétve akadunk töredékes 
számadásokra a kamarák iratai között. így p. o. a pozsonyi kamara terü-
letén 1593-tól kezdve 1595 szeptemberiy a barminczadokból befolyt összesen 
220,746 fr t 45Vs-d, mely összegből egy évre átlag 70,000 frt esik. Ugyan-
csak a pozsonyi kamara területén lévő sz. kir. városok taxája 1597-ben 
17,300 frtban állapíttatott meg, melyből legtöbbet Pozsony (4000 frt), leg-
kevesebbet pedis; Zágráb és Szakolcza (200 frtot) fizetett. A szepesi kamara 
területén lévő sz. kir. városok 1593-ban 17,000 frttal (Kassa 5000 frt, Sze-



Az országgyűlés — zúgolódva, panaszkodva bár és mind-
annyiszor az «ós nemesi kiváltságok épségben tartása mellett»> meg-
ajánlotta ugyan, rendszerint a jobbágyság terhére a hadfogadásra 
szükséges adót, ez azonban legtávolabbról sem képezhette a hon-
védelem ügyének azt a szilárd alapját, melynek szükséges voltáról 
epen most szólottunk. 

Mert a porta szerint való adózás nagy megterheltetéssel járt 
mindenkor úrra, parasztra nézve egyaránt, és eredménye koránt-
sem állott arányban azzal az áldozatkészséggel, a mit megszava-
zása által a rendek tanúsítani akartak. 

Régi szokás szerint 1543 óta minden porta után rendesen két 
frtot ajánlott meg az országgyűlés, melyhez gyakran még a fuvar 
es a közmunka váltsága járúlt. Az ebből befolyó összeg lelkiösmere-
tes kezelés mellett sem igen rúgott többre 50—60 ezer forintnál, a 
mi pedig bizony soha sem volt elegendő a kívánt czélra.1) El is 
követett az udvar mindent, hogy e rendkívüli adót esetről esetre 
fölemelhesse, de hasztalanúl, mert az országgyűlések, a nép nyo-
morúságára való tekintetből, keményen ellenszegültek, úgy hogy 
még 1587-ben sem ajánlottak meg többet a szokott két frtnál, sőt 
ezt is csak egy esztendőre, hogy ily módon Rudolfot újabb ország-
gyűlés tartására, és a nemzet alkotmányos szabadságának vissza-
állítására kényszerítsék. 

De törvényes ellentállásuknak korántsem lett meg a remélt 
üdvös hatása, mert Rudolf nem az az ember volt, a kire hasonló 

ben 1000 frt), az 1596-ik év folyamán összesen 12,800 írttal rovattak meg. 
Legfőbb jövedelmi forrás természetesen a harminczad volt s mikor 1593-ban 
a rendek badfogadás czéljából ennek átengedését kívánták, a magyar ka-
mara kétségbe esetten tiltakozott, mondván, bogy a nélkül a kincstár alig 
fog évenkint 1000 tallérral rendelkezni. Orsz. Levéltár: Liber* assignations 
Proventuum Cam. Hung etc. Copula annorum etc. Mátyás főherczeg levele 
1596, május 30. Szepesi kamara Benign. Mand. 1596. 

Az 1538-iki pozsonyi országgyűlésen még minden jobbágytelek 
után 50 dénárt ajánlottak a rendek, de már 1541-ben 1 fr tra emelték, 
hozzáadván még a tizedet és hatvanadot. Az 1542-ik évi adókivetés sze-
rint a Ferdinánd uralma alatt álló 23 vármegye, porták után, továbbá a 
tized és hatvanad fejében összesen 69,413 frt 57 den. rovatott meg. < )ssze-
íratott ez alkalommal 38,746Vs porta. Országos Levéltár Copula Annorum 
1593-1595. 



eszközökkel erkölcsi kényszert lehetett volna gyakorolni. Most a 
rendek eljárására egyenesen azzal válaszolt, hogy öt esztendőn ke-
resztül országgyűlést sem hívott össze. Az igaz, hogy ez idő alatt 
adót sem fizettek, de viszont a császári hadi tanács és az udvari 
kamara intézte a magyar ügyeket, mi által az alkotmányon csak 
újabb és súlyosabb serelem esett. Minthogy pedig pénz nem létében 
katonaság sem volt, az ellenség védtelen helyzetünket kizsákmá-
nyolva hova tovább nagyobb vakmerőségre vetemedett, és szélté-
ben hosszában pusztította az országot.1) 

Utóvégre is a rendek adták be derekukat és fölhagyván a 
sikertelen ellenállással, eddigelé Magyarországon hallatlan teherrel 
rótták meg a nemzetet, csakhogy már a király valahára támadó 
hadjáratot indítson a török ellen. így történt, hogy a Rudolf által 
összehívott első országgyűlésen portáik után mindjárt három fr tot 
közmunka-váltság czímén és lovas hadak fizetesére ismét hármat, 
1595-ben pedig saját erszényükből hat frtot, portáik után kilencz 
frtot szavaztak meg ée e mellett a személyes fölkelést is törvenybe 
igtatták.2) 

Minthogy pedig az adó ezentúl — tekintet nélkül a jobbágy-
ság állapotára — a hadjárat szükségleteihez képest évről evre 
emelkedett, önként értetődik, hogy az ország anyagi erejenek ily 
módon való kizsákmányolása csakhamar megboszúlta magát. Leg-
első következése volt, hogy az előirányzott összegnek jóformán 
fele sem hajtatott be s így a látszólagos nagy áldozatkészség 
utóvégre is többet ártott mint használt a honvédelem ügyének. 

De ebben az időben már a védelmi erő természetét, külö-
nösen pedig annak szellemét sok tekintetben átalakító változások 
is történték, miknek üdvös eredmenyét kétségbe vonni nem lehet . 

A reformtörekvések az 1593-iki pozsonyi országgyűlésen 
nyilvánúltak legelsőben, a mikor is fölmerült és beható tanácsko-
zások tárgyát képezte 6000 lovas és 3000 gyalogra tervezett külön 
nemzeti hadsereg létesítésének eszméje, melynek eltartásáról — 
természetesen az adóból ós a királyi jövedelmek egy részéből ma-
gok a rendek akartak gondoskodni. Látták ugyanis, hogy a király 

x) Magyar Országgyűlési Emlékek VII., VIII. k. Istvánffy Lib* 
XXVI., XXVII. Pethő Gáspár krónikája. 

2) Orsz. Gyűl. Emlékek VII., VIII. k. 



nem képes őket megvédelmezni, hasztalanul áldoznak erejük 
fölött, hasztalanúl juttatják koldúsbotra magukat s jobbágyaikat, 
romlásnak, pusztulásnak indúl az ország mindenfelől. Nyíltan ki 
is jelentették, hogy végső szükség esetén olyan eszközhöz nyúlnak, a 
miből egész Európára nagy veszély származhatik s hogy ezt meg-
előzhessék, saját kezükbe kívánták venni a honvédelem ügyét. Az 
önfentartás ösztöne sugalmazta nekik ezt a gondolatot, mert meg-
maradásuknak más módját nem ösmerték s föliratukban kérték is 
a föherczeget, hogy őszinte szándékukat félre ne magyarázza.1) Ha 
tervük sikerül, a honvédelem ügye ezen az alapon egészen más, 
legjobb meggyőződésünk szerint föltétlenül szerencsésebb fordu-
latot vesz s talán megvalósul az, a mit a rendek annyira hangoz-
tattak s miben a nemzet többsége szentül hitt, hogy t. i. Magyar-
ország, erejének czélszerű fölhasználásával, tapasztalt jeles hadve-
zérek alatt még mindig sikeresen ellentállhat a töröknek. 

De az udvarnál mód fölött megrémültek ezen a szándékon s 
nyilván attól tartva, hogy a nemzet önállóságra való törekvésének 
már már kialvó tüze új lángra lobbanhat : a magyar mezei had 
fölállítását, mindenféle álokoskodásokbó!, alaptalan gyanúsításokból 
kiindúlva, a végsőkig ellenezték. 

A magyar kamara csak financziális oldaláról tekintette a dol-
got, a királyi jogok nagy sérelmét látván abban, hogy a közjöve-
delmek kezelése a rendekre bízassék. A hadi tanács azzal állott elő, 
hogy erre nincs az országnak elegendő anyagi ereje, mert 9000 
fegyveres eltartása évenként 480,000 frtba kerülne, de ha szinte 
volna is, külön magyar hadsereg felállítása veszélyes és meg nem 
engedhető dolog. A titkos tanácsosok pedig egyenesen kimondták, 
hogy az osztrák háztól való elszakadás terve lappang ez alatt, és a 
nemzet a török vagy a havasalföldi vajda segítségével függetlenné 
akarja tenni magát stb. Ez utolsó alaptalan vádjukkal aztán az 
ügy legbuzgóbb védelmezőit is kényes helyzetbe hozták s minden 
módon oda vitték a dolgot, hogy a rendek utóvégre is kénytelenek 
voltak elállani szándékuktól.'2) 

]) L. az 1593-iki pozsonyi országgyűlés tárgyalásait, a rendek első és 
második feliratát id. k. VIII. k. 

a) A főkerczeg mellé rendelt titkos tanács véleményét lásd u. o. 
VIII . k. 25. 1. 



Annyit azonban mégis sikerült kivívniok, hogy a nemzet be-
folyása a hadügyekre valahára úgy a hogy biztosíttatott. 

Altalános volt a panasz ebben az időben a kamara ellen, 
hogy a közjövedelmeket hűtlenül vagy legalább is a nemzeti érde-
kek világos hátrányával kezeli, és a hadjárat czéljaira szolgáló adót 
sohasem fordítja kizárólag az ország védelmi erejének föntartá-
sára, sőt arra sincs gondja, hogy ebből nem idegen de magyar ka-
tonák fogadtassanak. Ez okból már az 1593-iki országgyűlés ki-
vette kezéből az ügyet, és biztosokat nevezett ki a portai adó behaj-
tására, a kik viszont adószedőket s ezek mellé a vármegyék főis-
pánjai ellenőröket rendeltek, kötelességükké tévén, hogy a begyült 
pénzt az országos biztosok kezeihez szolgáltassák, a kik végezetre 
a magyar tanács illetőleg az ország színe előtt tartoztak számolni, 
az esetleg mutatkozó hiányokért javaik elvesztésével bűnhődvén.1) 
Az 1595-iki országgyűlés pedig elrendelte, hogy minden vármegye 
közönsége egy-egy kapitányt válasszon, és csapatait saját zászlaja 
alatt küldje az illető országos főkapitány táborába, miután előbb a 
kirendelt hadi biztosok szemlét tartottak fölöttük. Urak és neme-
sek kivétel nélkül azon vármegye zászlaja alá tartoztak küldeni 
katonáikat, a melynek területén jószágaik feküdtek. Ekkép a vár-
megye, vagy a mi ezzel tökéletesen egyértelmű, maga a nemesség 
vette kezébe a honvédelem ügyét s az általa választott kapitányok 
személyükre nézve alá voltak ugyan rendelve az országos főkapi-
tányoknak, de saját zászlajuk alatt önálló hatáskörrel működtek, s 
bár az egész hadsereg fölött a király által kinevezett fővezér — 
rendszerint egyik vagy másik főherczeg állott, s a hadi tanácsot is 
németek képezték, mindazonáltal — főkép «generális insurrection 
idején — erős nemzeties jellege volt annak.2) 

Nem akarjuk állítani, hogy ettől kezdve a porták összeírásá-
nál s az adó behajtásánál kisebb-nagyobb mérvű visszaélések nem 
fordulnak többé elő, mert a földesurak, különösen a nagybirtokü 
főnemesek országszerte, ezentúl is kijátszották az adószedőket, sőt 

*) L. az 1593-iki pozsonyi országgyűlés XIV. t.-cz. 
2) A honvédelem ügyét különösen az 1593—1596-iki országgyűlések 

rendezték. A vármegyei kapitányok hatáskörét és jogait szintén az ország-
gyűlés szabta meg. L. az 1595-iki XVII., XXI., XXIII. , XXIV. stb. t.-cz. 



a vármegye embereivel bizonyos tekintetben még könnyebben el-
bántak, de tagadhatatlan, hogy az ellenőrzés tökéletesebb volt így 
és az országos biztosok a befolyó összeget legalább híven s nagy 
felelősség mellett kezelték. 

Eddig az adót rendszerint elnyelte a végbeli katonaságnak 
évről-évre fölhalmozódott hátrálékos zsoldja, úgy hogy a nemzet 
áldozatkészségének alig volt valami eredménye.1) Ezentúl meg-
határoztatott , hogy mennyi fordíttassék abból a várak fentartá-
sára, mennyi a mezei hadak létszámának szaporítására, esetleg 
Szlavónia védelmére stb. sőt mikor az adót nem országos biztosok 
kezelték, hanem egyenesen a királyi pénztárnak szolgáltatták át, a 
rendek határozottan kikötötték, hogy egyedül magyar katonák fo-
gadtassanak abból, és a hópénz kiosztásánál magyarok is közre-
működjenek. Az 1595-iki országgyűlés még azt is kieszközölte, 
hogy minden vármegye maga haj tot ta be a területén lévő sz. kir. 
városok adóját és saját hadainak fizetésére fordította.2) Kétségte-
lenül nagy szükség volt ezekre az óvó intézkedésekre a kamara 
lelkiösmeretlen túlkapásaival szemben, mert ha továbbra is sza-
bad kezet engednek neki, a befolyó adóból okvetetlenül saját terheit 
törleszti, s marad minden a régi szomorú állapotban. 

A vármegyei fölkelő sereget pedig a közönséges, jobbára ide-
gen zsoldosokkal — kiknek ez az ország se hazájuk se családi tűz-
helyük nem volt, hogy védelmeben szent kötelességüknek tartot-
ták volna meghalni — össze sem lehet hasonlítani. Amazoknak 
elszánt bátorságát, vitéz magukviseletót már az a körülmény is 
fokozta, hogy a ki a zászlót hordozta előttük, s a kinek a szavára 
hallgattak, nem idegen, a világ Isten tudja melyik sarkáról ide 
szakadt, napi zsoldon, szegény ember verejtékén hízott katona, de 
tulajdon vérük, s gyakran odahaza is született urok, parancsolójuk 
volt, a ki ha elestek a harczmezőn, talán családjukról, árva gyer-

*) Még az udvari kamara is megdorgálta 1596-ban a pozsonyi ka-
marát, mert a fölkelés czéljaira befizetett adó egy részét, a legnagyobb 
szükség idején a veterán zsoldosok bátrálékainak törlesztésére fordította 
(1. alább). Hasonló visszaélések napi renden voltak. 

2) L. az elmondottakra vonatkozólag az 1595-iki országgyűlés tár-
gyalásait, i. h. VIII . k. 



mekeikről is gondoskodott. Igaz, hogy talán nem voltak otyan jól 
begyakorolva és hadi fegyelemhez szoktatva, mint a csatákon meg-
vénhedt zsoldosok, de számtalan példa bizonyítja, hogy nagy ve-
szedelemben különbül megállották helyüket és a hazaszeretet 
csodákat mívelt velük. Ez volt vezérlője szivük bátorságának, kar-
juk erejének, s ennek szent tüze emelte őket magasra az állandó 
zsoldosok fölé, a kik csak kenyerükért, mesterségből harczoltak. 

A század végével már a személyes felkelést is rendszerint 
igenybe vette a király s mikor ősi szokás szerint a maga bandériu-
mát kiallította, a «főrendek és a nemesség virága» is táborba szál-
lott. Az egész magyar hadsereg azonban, még a legkedvezőbb 
körülmények között sem rúgott többre 25—30,000 főnél.1) 

És ez a romlásnak indúlt, fiaiban megfogyatkozott nemzet, 
ez a maroknyi fegyveres nép, mely a múlt emlékei, az ősök dicső-
sége által lelkesítve bátran szembe szállott a török nagyhatalmá-
val : a legerősebb megpróbáltatások között is annyi fényes tanú-
jelet adta életképességének, hősies önfeláldozásának, hogy az 
egesz keresztény világ tisztelettel hajlott meg előtte. 

II. 

A törökkel 1583 óta béke volt és Rudolf szokása szerint féltő 
gonddal ápolta azt, nem ugyan alattvalói jóléte érdekében, mert ő 
azzal sohasem törődött, de, hogy maga annál zavartalanabbúl 

*) Ez a legmagasabb szám, melyről hitelt érdemlő följegyzések szó-
lanak, de különben is igen könnyen meggyőződbetünk arról, hogy Magyar-
ország 25—30 ezer embert a legnagyobb erőfeszítés mellett is csak nagyon 
ritkán volt képes kiállítani, s gyakran a várak őrségével növelték a mezei 
hadak létszámát. A tizenöt éves török háború elején 20—25 ezer között 
váltakozott a magyar hadsereg létszáma, s általános fölkelés idején néha 
meg is ütötte a 30 ezeret, azonban soha sem lehetett huzamosabb ideig 
együtt tartani őket, s alig van rá példa, hogy a hadjárat végéig kitartották 
volna, pedig törvény értelmében hat hónapon keresztül szakadatlanúl a 
háborúban kellett volna lenniök. Igaz, hogy akkor legnagyobb részük éhen 
hullott volna el. L. Istvánffy, Petheő Gáspár, Szalay, Horváth Mihály stb. 
történeti munkáit, továbbá az Országgyűlési Emlékeket, Thurzó György leve-
leit (Kubinyi Miklósnál), Illésházy följegyzéseit, Katona: Hist. Crit. stb. 



élhessen rögeszméinek, az alchymia és csillagjóslás örök titkait 
kutatván. 

A török békeügy hazánkban s általában az izlám fölfogása 
a háborúról, es a szerződések megtartásáról sokkal ösmertebb dol-
gok, sem hogy róluk ezen a helyen bővebben kellene szólanunk. 
Jellemzésükre szolgálhat különben, hogy míg az uralkodók látszó-
lag a legjobb egyetértésben éltek, és Eudolf — az alkalmi ajándé-
kokat nem is említve — évről-évre fényes követséggel küldé meg 
a 30,000 arany «tiszteletdíjat•> a por tára: addig Magyarországon 
a töröktől provocált határszéli harczok nagy elkeseredessel, szün-
telenül folytak, és mindkét részről sok ezer ember kiontott vére 
pecsételte meg a békeszerződést. 

A magyar vitézek éJetét senki sem kérte számon; a rabszíjra 
fűzött keresztények jajkiáltása süket fülekre talál t ; de ha egy-egy 
rablókaland a török érzékenyebb vereségével végződött: tüstént 
békeszegést emlegettek a basák és irtó háborúval fenyegették az 
országot. Volt dolga Rudolf kormányának, míg pénzzel, ígéretek-
kel, ajándékokkal megengesztelhette a haragvó basákat, szép em-
berségtudással megmagyarázván, hogy igazság szerint nekik volna 
okuk panaszra, mert a győzhetetlen császár vitézei a fennálló bé-
kesség daczára várakat ostromolnak, városokat égetnek, pusztíta-
nak stb., de azért ők még sem szaladnak mindjárt a fényes portára 
vádaskodni. így aztán a hadüzenet szerencsésen kikerűltetett s a 
frigyes társak továbbra is kedvük szerént ölték-vágták egymást. 

A XVI. század végén ez a helyzet már tarthatatlanná vált s a 
fegyveres békét nyílt háború követte. 

Míg a szultánok el voltak foglalva a maguk bajával: addig 
kényszerűségből sok mindent elnéztek. Csakis az magyarázza meg, 
hogy a korszak jeles katonái, mint Erdődy Tamás, Nádasdy Fe-
rencz, Zrínyi György, Pálffy Miklós, Rákóczy Zsigmond stb. a béke 
idején egyszer-másszor keményen megverték a törököt s gazdag 
zsákmányt nyertek a nélkül, hogy Konstantinápolyban méltó visz-
szatorlásról gondolkoztak volna. De mikor aztán oly harczvágyó 
vérszomjas férfiak jutottak Törökország kormányára mint Szinán 
pasa, s olyan beglérbég uralkodott Budán, mint Hasszán: csakha-
mar megváltozott a helyzet, és a béke apostolaira, — a kik Kon-
stantinápolyban sem hiányoztak — nem hallgatott többé senki. 



A szultán tehát, hogy a hitetlenek vakmerőséget megboszúlja, és a 
perzsa háború alatt az izlám fegyverein esett csorbát kiköszörülje, 
minden erejét Magyarország meghódítására fordítá, s olyan had-
járatot kezdett ellenünk, melyhez foghatót Szulejmán óta nem lá-
tott Európa.1) 

Erre aztán megmozdult az ország, megrémültek a német 
birodalmi rendek és Rudolf kormánya — belátván vegezetre, hogy 
a fenyegető veszedelmet harangozásokkal s áhítatos könyörgések-
kel eltávoztatni nem igen lehet2) — n a g y sokára cselekvésre szánta 
magát. így kezdődött 1593-ban az úgynevezett 15 éves török há-
ború, melynek legnevezetesebb esemenye Eger és Kanizsa várak 
eleste mellett, a nyílt téren vívott mezőkeresztesi csata vala. De 
mielőtt ennek leírásához fognánk, vessünk egy futó tekintetet az 
előzményekre. 

A magyar hadak szép készülettel szállottak síkra; urak és 
nemesek nagy lelkesedéssel ragadtak fegyvert, s keresve keresték 
az alkalmat, hogy megmérkőzhessenek a törőkkel. A kereszteny-
seg feje, a pápa is megnyitotta kincses házát és 10,000 zsoldost 
küldött a táborba, a birodalmi segély most tagadhatatlanúl tekin-
télyes erőt képviselt, eleséggel, ostrom- és más hadi szerekkel bősé-
gesen el volt látva a sereg, sőt a pénzzel is beérhették volna, ha ta-
karékosan bánnak vele, a harczkedv általános vala; — szóval 
nem hiányzott semmi, csak a jó hadvezér, hogy a vállalatot méltó 
siker koronázza. 

A hadvezérlethez azonban régi tapasztalás szerint ész is kell, 
a németek között pedig még mindig igen gyéren találkozott az a 
bizonyos «jó agyvelő», melynek hiányáról már I. Ferdinánd panasz-
kodott Károly császárhoz írott levelében, mikor a nemet birodalom 
1542-iki nagy hadi vállalata csúfos kudarczot vallott.3) Hogy pe-
dig a fővezérletet magyar emberre bízzák, az még gondolatnak is 
vakmerő lett volna. 

*) Az érintett eseményekre vonatkozólag 1. Istvánffy id. történeti 
munkáját , és Pethő Gergely krónikáját az 1580—1592. évek között, a 
utánnuk Salamon Ferencz művé t : «Magyarország a török hódoltság 
korában». 

*) Szalay László : Magyarország töiténete, IV. k. 3S4. 1. 
3) Horváth Mihály: Magyarország története IV. k. 185. 1. 



Az egész háború — nem szólva a mindössze is néhány hé-
tig tartó 1593-iki hadjáratról, melynek dicsősége Pálffy Miklós, 
Báthory István, Forgácli Simon, Rákóczy Zsigmond, Homonnay 
Drugeth István, Nádasdy Ferencz, Illésházy István s több magyar 
főúr nevéhez van fűzve — minden előre megállapított terv nélkül, 
mint mondani szokás, vaktában indúlt meg. A vezérek azzal sem 
voltak tisztában, hogy tulaj donképen hol kezdjék a dolgot s a 
Mátyás főherczeg mellé rendelt hadi tanács: «Ungnád Dávid, ki 
felette részeges ember vala . . . két német kapitány, kik soha hadban 
nem voltak, törököt sem láttak és Ferdinandus gróf a Hardek, 
győri kapitány» személyében mindennap mást határozott. Mikor 
a körülmények gyorsaságot parancsoltak, mert egy-egy fontos 
hely elfoglalásáról volt szó, vagy valamely jelentékeny erősség 
sorsa állott koczkán, — akkor megbocsátathatlan könnyelműséggel 
késlekedtek; a hol pedig a megfontolás válott szükségessé, — ott 
a nélkül, hogy a dolog elejét s végét meggondolták volna, hanyatt-
homlok rohantak a veszedelembe. A kedvező pillanat felhasználá-
sát mindig elmulasztották, mert az ellenség szándékáról solia, de 
még mozdulatairól is ritkán voltak jól értesülve. Néha minden 
igaz ok nélkül mérföldekre kerülték a törököt, máskor véletlenül 
is beleütköztek. A győzelmet — ha ugyan erről egyáltalában szó 
lehet — a helyzet előnyeit, sohasem tudták kellően kizsákmá-
nyolni, s a legkisebb veszteség úgy megbontotta a sereget, hogy a 
vezérek alig voltak képesek ismét rendbe szedni. Némely haszon-
talan erősség ostrománál a legkönnyelműbb módon pazarolták a 
vért s oly fontos helyet mint p. o. Győr, gyalázatosan veszni enge-
dének. Gyakran megtörtént az is, hogy míg azon tanakodnak vala, 
hogy mi tévők is legyenek, addig hátuk mögött a török fölégette, 
elpusztította a környéket, úgy hogy a katonák — mert bőség ide-
jén hallatlan pazarlást követtek el, még a lovak alját is gabona-
kévékből vetették — úton útfélen elhullottak az éhségtől. Nem 
volt akkor a magyarnak Zrínyi Miklóssá, a ki szemükre vesse a 
tudatlan vezéreknek: «Nem úgy kell menni a harczra, mint a 
madarászásra, táskával, hanem észszel, kézzel és bátorsággal».2) 

*) Illésházy István nádor följegyzései. (Magyar Történelmi Emlékek 
VII. k. 10. 1.) 

*) Gróf Zrínyi Miklós a költő és Hadvezér Hadtudományi munkái. 



A fegyelem tökéletesen elenyészett. Mátyás főherczeg «oly 
engedelmes ember lön, — olvassuk Illésházy István följegyzé-
seiben, ki maga is részt vett a háborúban — semmi büntetést a 
táborban nem mívele, és ez okáért sok számtalan emberölések 
esnek vala. Egy nap sem volt, hogy magyart nem öltek; parázna-
sággal, részegséggel, kalmár-árúval, udvari pompával, vendégség-
gel úgy annyira rakva vala az tábor, hogy nem az szent Istennek, 
de még a jámbor embereknek is iszonyú vala benne lenni. Az ka-
pitányok, ha tíz órán az ételhez ültek, délután 4—5 órán része-
gen keltek fel az asztal túl . . . Mathias herczeg két hétig sem jött ki 
a táborból.»1) 

Természetes dolog, hogy ily körülmények között mindenki 
hanyagúl teljesítette kötelességét. A vezérek egymást múlták fölül 
a hősiességben, mikor az ellenség távol volt, de veszély idején el-
vesztették fejüket; a katonák pedig gyáván viselték magukat, 
főkép az idegen zsoldosok. 

Kitűnt ez a többek között Esztergom ostrománál is, hol kez-
detben azzal dicsekedtek a németek, hogy csak lajtorjákon is meg-
veszik a várat, de később gyalázatnál egyebet nem hoztak a ke-
resztény fegyverekre. «Kiáltottak a törökök az fokon, mondván: 
Menjetek haza magyarok vitézek, hagyjátok itt az részeges német 
disznókat, — hadd tanítsuk meg őket hadakozni /» 2 ) így gúnyoló-
dott az ellenség, és bizony-bizony nem ok nélkül, mert akármi-
lyen vitéz is volt a német odahaza, mikor a saját tűzhelyét kellett 
védelmezni, nálunk ugyan sohasem tüntette ki magát, és nem le-
hetett vele törököt verni. Régi igazság, tudta ezt az egész világ 
már I. Ferdinánd idejében. Tudták a hadvezérek és az államférfiak, 
tudta maga Ferdinánd, és nyíltan bevallotta császári bátyja előtt, 
mikor spanyol segítséget s főleg azért sürgetett tőle, mert saját 
szavai szerint, a németeknek a török ellen nem lehet hasznukat 
venni.3) 

A m. tud. akadémia megbízásából Rónai Horváth Jenő. Budapest, 1891. 
Aphorismák, 262. 1. 

1) Illésházy följegyzósei, i. h. 
2) U. o. 12. 1. 
3) Dr. Károlyi Árpád : A német birodalom nagy hadi vállalata Ma-

gyarországon. Századok 1880. 643. 1. 



A hadi tanács gyámoltalansága lépten-nyomon kitűnt. Össze? 
tevékenysége úgy szólván csak a visszavonulásban nyilvánúlt, a 
minthogy az egész 1594-iki hadjárat Esztergom sikertelen ostroma 
mellett, nem volt egyéb, rendetlen visszavonulásnál, melyet már 
maga az ellenség is megsokalt és azt vélte, hogy csalárdság lap-
pang alatta. Még jóformán ez volt a vezérek szerencséje, mert ha 
a török űzőbe veszi a hátrálókat vagy a visszavonulásnak útját 
vágva kierőszakolja az elhatározó mérkőzést: a mennyire elcsi-
gázva, demoralizálva volt már az egész hadsereg, — okvetetlenül 
teljes vereséget szenvednek, s akkor aztán nyitva áll az út Bé-
csig. Pedig a főherczeg egyedül csak arra függesztette szemét s 
azért futott el Győr alól is, hogy szükség esetén seregével az osz-
trák széleket védelmezhesse Szinán pasa ellen ; mialatt a fényes 
tábor teljesen felbomlott, a menekülő lovasság egy resze a Rábcza 
hullámaiba veszett, Győrt parancsnoka, gróf Hardeck, gyáván 
föladta, Pápát, Tihanyt, Vásont, Devecsert, Ugodot, Cseszneket stb. 
pedig a megrémült őrség pusztán hagyá.1) 

A következő évben Rudolf a magyarországi hadjárat vezeté-
set gróf Mannsfcld Károlyra bízta, ki a spanyol király szolgálatá-
ban, különösen a nemetalföldi háborúban tüntette ki magát és 
Európaszerte jeles vezér hírében állott. Mannsfeld nálunk is méltó-
nak mutat ta magát híréhez, s minden tekintetben olyan ember 
volt, a milyenre a magyarok már régóta vártak. Vas kezekkel ra-
gadta meg a hatalmat s a fegyelmet csakhamar visszaállítván a 
táborban, egymás becsülésére szoktatta a vitézeket, maga menvén 
ebben is jó példával elől. A magyar vezérekkel mindig teljes 
egyetértésben működött, tanácsukat örömest meghallgatta, és gyors 
mozdulataival, jól titkolt terveivel lépten-nyomon zavarba hozta 
az elbizakodott ellenséget. Esztergom alatt elhatározó ütközetben 
megverte a törököt, és nagyon valószínű, hogy rövid idő alatt 
helyre hozza a múlt esztendő kudarczait, ha a gondviselés meg 
nem irigyli őt tőlünk. Épen akkor halt meg, mikor legnagyobb 

*) Az elmondott eseményekre vonatkozólag 1. Istvánffy id., m. Illés-
házy följegyzéseit, Katona: Hist. Crit. torn. XXVI. Nádasdy Ferencz elő-
teijesztését a királyhoz, i. h., Thurzó György leveleit az 1594-ik évnél I . 
k. (kiadja ifj. Kubinyi Miklós). 



szükség volt bölcs elméjére, bátor szivére, erős karjára. Esztergom 
és Visegrád az általa előkészített úton még e hadjárat alatt vissza-
foglaltattak ugyan, de alig hogy átvette Miksa főherczeg a vezér-
letet, a szerencse tüstént megfordúlt, és egyik csapás a mási-
kat érte.1) 

így virradt föl hazánkra az 1596-ik esztendő. 

n i . 

Az év elején országgyűlés tartatott Pozsonyban, mert nagy 
veszedelem fenyegette hazánkat ; az ifjú Mohamed szultán szemé-
lyesen készült hadat vezetni ellenünk. Ünnepélyes hangulat ural-
kodott a termekben, elnémúlt az oppositió s a rendek — szokásuk 
ellenere, félre tévén minden sérelmet — kizárólag az ország védel-
méről tanácskoztak. Az elkeseredés csak akkor tört ki, mikor az 
idegen zsoldosok kihágásai kerültek szőnyegre. De kegyelettel em-
lékeztek meg Mannsfeld érdemeiről, s arra kérték a főberczeget, 
hogy ha a király már csakugyan nem jő közéjük, legalább olyan 
ember állittassék a hadsereg élére, mint a milyen a megboldogult 
vala. Mannsfeld dicsőítése sertette ugyan Mátyás főherczeg hiúsá-
gát, jól tudván, hogy ez reszben az ő rovására is történik, mind-
azáltal csak mérsékelt hangon éreztette neheztelését a rendekkel, 
nehogy azokat elkedvetlenítve, saját feladatát még nehezebbé 
tegye. Nem is volt oka panaszkodni az országgyűlés áldozatkész-
sége ellen, mert 18 frtot szavaztak meg minden kapu után ma-
gyar hadak fogadására, felét jobbágyaik terhére, felet saját erszé-
nyükből, úgy hogy abból 1 — 1 frt a végvárak fentartására fordí-
tassék. Még abba is beleegyeztek, hogy a jobbágyoktól esküdt ne-
mes emberek ellenőrzése mellett, a kamara hajtsa be az adót, do 
már arról a jogukról semmiképen nem akartak lemondani, hogy 
sajat pénzükön magok fogadhassanak jól fegyverzett lovasságot. 
Követelték továbbá, hogy a király ősi szokás szerint 1000 főből 
álló lovas bandériumát teljes számban állítsa ki, és ne a végvárak 

2) Gablman Miklós: Mansfekliana Militia Hungáriáé. Frankofur t 
1597. V. ö. Illésházy ; és Istvánffy v. h. 
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zsoldos őrségét használják föl erre a czélra, fősúlyt helyezvén még 
arra is, hogy a táborban magyar katonák fölött kizárólag ma-
gyar — a német marsaitól független hadbírák ítélhessenek.1) 

Az ebből támadt rövid szóváltás után a kölcsönös engedmé-
nyek terére léptek. 

A főherczeg belényugodott abba, hogy a rendek maguk 
fogadhassák fel a vármegyék zászlaja alatt szolgáló lovas csapatai-
k a t ; ezek pedig viszonzásul nem feszegették tovább a királyi ban-
dérium kérdését. Más, többé-kevésbé fontos, intézkedesek mellett 
még a sereg élelmezéséről, tábori kórházak felállításáról is gon-
doskodtak s miután a lovasok hópénze a kenyér drágaságára való 
tekintetből öt fr tban, a gyalogoké'három fr tban állapíttatott meg, 
a hadba szállás napjáúl , a főherczeg kívánságához képest (mert 
a rendek korainak tartották ezt a terminust) május hó 15-ke tüze-
tet t ki.2) 

Az országgyűlés jó reménységgel oszlott szét, és ha tudjuk, 
hogy a pápa az idei had já ra t ra havonként 30,000 tallért ígért, 
mely pénzen 6000 lovast lehetett fogadni, — Báthory Zsigmond 
erdélyi fejedelem pedig, (ki a portától nyíltan elszakadva, a két 

*) «Supplicant status, ne Marsalchus in eos quippiam juris liabeat, 
nam nunc quoque hie multae quarelae Eegnicolarum ortae sunt, quod 
Marsalchus et sui Profosii in Hungaros injurii fuerunt . . . » 

a) L. Magyar Országgyűlési Emlékek VIII. kötetében az 1596-ik év 
íebruár—márczius havában tartott pozsonyi országgyűlés törvénykönyvét és 
tárgyalásait. Ugy látszik, hogy a hópénz fölemelése csak a hadba szálló 
katonákra terjedt ki, mert mikor 1595 ápril 26-án az tóvári lovas és gya-
log magyar vitézlő nép» hátrálékos fizetését sürgeti, egyszersmind azon kö-
nyörög a király előtt, «hogy tekéntvén fölséged ez el mult és jövendő 
jámbor és hív szolgálatunkat, fölséged az mi fizetésünket jobbíttassa meg, 
mert ha fölséged ezenben hagyja, bizony mi elegek semmiképen sem föl-
ségednek sem az fölséged országának való szolgálatra nem lehetünk . . 
Bizonnyal írjuk fölségednek, hogy az 4 frttal csak lovainkat sem tarthat-
juk úgy el az mint köllene, nem hogy egyébb szükségünkre és épületünkrre 
lenne . . . De hisszük . . . hogy megtekéntvén fölséged az mi hazánkból 
való kiűzésünket, fogyatkozásunkat és jámbor hű szolgálatunkat, ahhoz 
képest mindenben kegyelmesen cselekedik velünk, kiért mi is se halálun-
kat, se vérünk hullását, se fáradságunkat se éjjel se nappal fölséged mel-
lett és az fölséged országa mellett nem szánnyuk.» Orsz. Levéltár, Történelmi 
emlékek. B. 



-oláh vajdával együtt már eddig is jó szolgálatokat tett a keresz-
ténység ügyének, és az elmúlt esztendőben az Aldunánál fényes 
győzelmeket nyert az izlám hadseregen) megvetvén a török elő-
nyös ajánlatait , mint Rudolf sógora és szövetséges társa, összes 
erejével csatlakozni készült a magyarországi hadakkal ; ha meg-
gondoljuk, hogy a rendek által ajánlott adó egymagában is ele-
gendő lett volna 15—16 ezer katona fogadására,1) melyhez még az 

*) Az Országos Levéltárban őrzött «Dicalis Conscriptionk sem telje-
sek s így az adó alá eső porták számát ebben az időben egész bizonyság-
gal meg nem állapítbatjuk. Említettük már, bogy 1542-ben, tehát mind-
járt a török uralom kezdetén, a Ferdinánd hatalma alatt álló országrész, 
illetőleg 23 magyar vármegye több mint 38,000 porta után adózott. De ez 
a tekintélyes szám, kivált a század vége felé igen leapadt. A szepesi ka-
mara 1596 aug. 1-én kelt jelentésében olvassuk, hogy ennek előtte kevés 
idővel Felső-Magyarországon 10—12,000 adó alá eső porta volt, s most felé-
nyire olvadt. Megegyezik ez állítással Geizkoffler Zakariás birodalmi fő-
pénztárnok (Z. Geizkoffler a Gailenbach supremus annonae praefectus, ac 
S. R. Imperii Ordinat. Questor) számvetése, mely szerint 1598-ban Felső-
Magyarország 5000, a Dunán inneni kerület 7000 porta után adózott. Ha 
közepes számítással 20 ezerre teszszük a porták számát, (bár ennyinél min-
den bizonynyal több volt) pontos behajtás esetén 1596-ban 360,000 frtot 
lehetett várni az adóból, mely összeg félesztendőn keresztül körülbelől 
6000 lovas és 10,000 gyalog eltartására elegendő. Szlavónia ősi szokás sze-
rint felét fizette ugyan az adónak, de az ebből támadó csekély különböze-
tet bőven fedezheti az a kétségtelenül tekintélyes összeg, mely az egytel-
kes nemesek, ármalisták, szabadosok, továbbá a királyi tisztviselők, kisebb 
javadalmazási! egyházi személyek, szóval az ország minden rendű lakosai-
nak szigorú megadóztatásából várható volt. A szabad királyi városok taxája 
is a fölkelés czéljaira fordíttatott. Mikor az 1598-iki országgyűlésen Pálffy 
Miklós azzal az indítványnyal állott elő, hogy a király pénz helyett bizo-
nyos átlagosan kivetett számú fegyvereseket kérjen a rendektől: Felső-Ma-
gyarországra és a Dunán inneni kerületre 3—3 ezer lovast s ugyanannyi 
gyalogot, a Dunán túlra 2000 lovast, 2000 gyalogot, Szlavóniára 1000 lovast, 
1000 gyalogot, mindössze tehát : 9000 lovast és 9000 gyalogot számított. Ez 
a számvetés körülbelől megegyezik a mienkkel, mindössze is 2000 emberrel 
remélt Pálffy ily módon többet kaphatni, bár el volt rá készülve, hogy a 
rendek alkudni fognak. Természetes dolog tehát, de nem is történhetett 
volna másképen, hogy az ő számításának alapját hasonlóképen az általá-
nos adókulcs, a porta képezte. Geizkofflernek azonban tagadhatatlanúl igaz-
sága volt akkor, midőn Pálffy indítványát ellenezve, azzal érvelt, hogy ez 
a tekintélyes szám csak papiroson szerepel, s tényleg fele is alig vesz 
részt a hadjáratban. (Magyar Orszggyűlési Emlékek IX-ik k.) 



idegen segély és szükség esetén a «personalis insurrection járult r 
be fogjuk látni, hogy ez a jó reménység nem is volt épen alaptalan,, 
es a nemzet félelem nélkül nézhetett a szultán támadása elé. 

Egy dologgal azonban nem vetettek számot az országgyűlé-
sen. Elfeledték, ügy látszik, hogy a föld népe, melynek vállaira oly 
nagy terhet róttak, már csaknem véginségre jutott s három esz-
tendő óta ereje fölött adózván, nap-élő kenyere is alig maradt. 
Kilencz forint pedig igen nagy összeg volt abban időben az egy sok-
felől zaklatott szegény családra nezve, melynek marháját elhajtot-
ták, gabonáját évről-évre eltékozolták a táborozó és kvártélyos 
katonák. 

A portai adót két részletben kellett volna lefizetni a jobbágy-
ságnak, de elmúlt sz. György nap (ápril 24.), el sz. Iván (június 
24.) a nélkül, hogy az csak felében, harmadában is befolyt volna. 
Igaz ugyan, hogy a rovók is hanyagúl jártak el tisztökben, mert a 
porták összeírása még június közepén sem volt országszerte befe-
jezve,1) de a legjobb igyekezet is megtört a nép nyomorúságán, a 
mit nemely lelketlen földesurak még azzal tetéztek, hogy a tör-
vény szigorú tilalma daczára, a rájok eső adót is jobbágyaikon 
hajtották be. 

A hadbaszállás napja, mint említettük, az országgyűlés vég-
zésé szerint május 15-ke volt volna ; Rudolf június 1-én bízta meg 
Miksa főherczeget a fővezérlettel.2) Minthogy azonban a pozsonyi 
kamarának még e hó végével sem volt annyi pénze, hogy zsoldo-
sokat lehetett volna fogadni belőle, s e mellett a birodalmi segély 
is rendes szokás szerint nagy lassan gyülekezett: az orszá-
gos kapitányok tétlenségre voltak kárhoztatva, Miksa pedig még 
hosszú ideig Bécsben vesztegelt, leveleivel sürgetvén gyakorta a 
kamarákat, hogy az adóbehajtásokat teljes erejökből szorgalmaz-
zák.3) De a dolog csak lassan haladt előre, sőt a pozsonyi kamara, 

2) Mátyás főherczeg a pozsonyi kamarához, 1596 június 16-án. Or-
szágom Levéltár. 

9) Rudolf nyílt levele Győr vármegye közönségéhez, hogy az idei had-
járat fővezérévé Miksa főherczeg neveztetett ki. 1596 június 1-én. U. o. 

3) Igen érdekes és jellemző a szepesi kamarának 1596 augusztus 
1-én Hernádnémetiben kelt előterjesztése, melyben a főherczeg gyakori 
sürgető fölhívására, hogy szorgalmasabban járjon el tisztében, a porták 



i l y e n n a g y s z ü k s é g i d e j é n , m é g az t a v i s szaé l é s t is e l k ö v e t t e , b o g y 
a be fo lyó összeget — a h e l y e t t h o g y i d ő r ő l - i d ő r e a f ő k a p i t á n y o k 
kezébe s z o l g á l t a t t a v o l n a , h o g y k a t o n á k a t f o g a d j a n a k r a j t a , — a 
v e t e r á n zso ldosok h á t r á l é k o s fizetésének t ö r l e s z t é s é r e f o r d í t o t t a , a 
m i é r t m é g az u d v a r i k a m a r a is k o m o l y a n m e g r ó t t a . 1 ) 

T e r m é s z e t e s do log , h o g y i ly k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t az e rdé ly i 
f e j e d e l e m s e m r é s z e s ü l t a b b a n a t á m o g a t á s b a n , a m e l y e t h a s z n o s 
szo lgá la ta i f e j é b e n , de a R u d o l f f a l k ö t ö t t s z e r z ő d é s s z e r i n t is, j o g -
g a l k ö v e t e l h e t e t t . P e d i g h a v a l a h a volt , m o s t le t t v o l n a i g a z á n 
s z ü k s é g e seg í t ségre , m e r t a t ö r ö k n a g y e r ő v e l k ö z e l e d e t t , h o g y 
b o s s z ú t á l l j o n az e l s z a k a d t h ű b é r e s t a r t o m á n y o k o n , s áp r i l i s h a v á -
b a n a t a t á r o k m á r T e m e s v á r k ö r n y é k é t r a b o l t á k . B á t h o r y Zs ig-
m o n d , m i e l ő t t e l l e n ü k i n d ú l t v o l n a , l e v é l b e n szó l í to t ta föl T e u f f e n -
b a c h o t , F e l s ő - M a g y a r o r s z á g f ő k a p i t á n y á t , h o g y k ö t e l e s s é g e h e z ké-
p e s t L i p p á h o z segéd h a d a k a t k ü l d j ö n , 2 ) a ki a z o n b a n — n o h a 

összeírása és az adó behajtása körűi felmerülő miseriákat részletesen föl-
sorolja. Mindenekelőtt arra hivatkozik, hogy az adó alá eső porták száma 
Felső-Magyarországon 10—12 ezerről, csaknem ötezerre olvadt le, és míg 
ennek előtte 2—3 frtot kellett egy porta után fizetni, most 18 frttal rovat-
tak meg a jobbágy-telkek. Abból a körülményből, hogy az adó felét 
jelenleg a földes-urak fizetik, igen sok baj származik. A dicátoroknak 
nolle-velle el kell fogadni a bírák bevallását a porták számára nézve, és ha 
tényleg meg is győződnek arról, hogy csalás forog fenn : hol keressenek 
orvoslást ? A vármegyén ? Oda bizony hasztalamíl fordulnak, mert egyetért 
a földesurakkal, a kik néha azt is elkövetik, hogy jószágaikra be sem bo-
csátva a rovókat, egy helyen gyűjtik össze bíráikat s a szegény dicátorok 
kénytelenek beérni azzal a porta-számmal, a mennyit azok egy-egy faluból 
épen jónak látnak bevallani. Az egytelkes nemesek, papok, szabadosok, 
molnárok stb. törvényszerint a vármegyék alispánjai által rovatnak meg; 
de ha a dicátorok kimutatást kérnek tőlük, hogy tudhassák körülbelől 
mennyi pénzre, illetőleg katonára lehet számítani: mindenféle kifogásokkal 
állnak elő, csakhogy köteles fegyvereseik számát eltitkolhassák. Persze 
mert így bajos volt az ellenőrzés hadi szemle alkalmával, vagy a tábor-
ban. (Országos Levéltár. Szepesi kamara irományai. Uber Expeditionum 
1588—1596.) 

*) Mátyás főherczeg a pozsonyi kamarához 1596 június 21. Miksa 
főherczeg levele 1596 július 20-án Bécsből. Az udvari kamara a pozsonyi-
hoz 1596 június 21. Országos Levéltár. 

2) Báthory Zs. levele Teuffenbach Kristófhoz. Torda, 1596 ápril 
:27. U. o. 



módjában állott volna megsegíteni Báthoryt — ki sem mozdúlt. 
Kassáról. Ekkép a fejedelem magára hagyatva, el is kedvetlenedve,, 
most sokkal kevesebb szerencsével harczolt a török ellen, mint az 
elmúlt esztendőben. De Magyarországon már oly vitézi híre tá-
madt, hogy mialatt Temesvárt sikertelenül ostromolta, és Hasszán 
pasa közeledésének hazug hírére elvonúlt a falak alól: nálunk 
széltére beszélték, hogy fenyes győzelmet nyert a pogányon. «Az 
viadal helyén annyi vérontás volt — írja Koháry Péter Újvárból — 
hogy a holttesteket fölemelte és fölvette a vér, a fővezér, Hasszán 
pasa, csak alig-alig menekült az ütközetből, a tatár chám sok fő 
törökkel együtt elfogatott, Temesvár pedig Isten segítségével sze-
rencsésen megvétetett», stb.1) 

Ez alatt a hadak július derekán lassankent összegyülekeztek, 
Magyar-0várnál. Schwarzenberg Adolf — ki a még távol lévő 
Miksa íoherczeget helyettesítette —körülbelől 8000 német, jobbára 
gyalog katonával érkezett a táborba: a vármegyék hadai úgy a 
hogy felkészültek, a pozsonyi kamara is segített magán kölcsönök-
kel, előlegekkel és Pálffy Miklós buzgalmának sikerűit ekép néhány 
ezer puskás gyalogot összetoborzani úgy hogy a hó végével a had-
járat valahára mégis megindúlt. 

A szultán már útban volt Magyarország felé s ez a tudat a 
törökökbe nem csekély bátorságot öntött ugyan, mégis mikor híre 
futott, hogy a keresztény sereg egyenesen Budát fogja megtá-
madni, megrémült az őrség, és asszonyokat, gyermekeket más fél-
tett kincsekkel együtt hajóra rakatván, nyakrafőre kezdé aláköl-
töztetni a Dunán. Másfelől pedig, — minthogy még nem voltak 
tisztában a keresztények szándékával, — elhatároztatott, hogy mi-
helyt a sereg megindúl, Pápa, Szent-Márton, Tata s több kisebb 
vár azonnal pusztán hagyassék, az őrség pedig mindenünnen 
Győrbe vonúljon.2) 

Az ellenség tehát félt, és nagyobbnak hitte Rudolf erejét, 

y) Koháry Péter levele Zay Péterhez. Újvár, 1596 június 25. Nem-
zeti Múzeum. 

2) Koháry levele u. o. Pálffy Miklósnak egy kéme hozá e híreket 
Újvárba, s bizonyos elfogott csausz-nál talált levélből értesültek a törökök: 
szándékai felől. 



mint a milyen valóban volt. Tapasztalt, ügyes vezer ezt okvetetle-
nül hasznára tudta volna fordítani; a hadi tanács azonban, mint 
mondani szokás, csak az óráig látott s egy nappal előre már nem 
gondolkozott. 

A hadi tervben sehogy sem tudtak megállapodni. Buda os-
tromára még nem látták elérkezettnek az időt, hanem a helyett 
Hatvan ellen indültak. Útközben kardcsapás nélkül elfoglalták 
Váczot, melyet az őrség fölgyújtván, már július 25-én üresen ha-
gyott, — a hol aztán nagy pihenőt tartottak. 

Augusztus elején Miksa főherczeg is megérkezett a birodalmi 
hadakkal, úgy hogy mikor Hatvan alatt Teuffenbach hadosztálya 
is csatlakozók, a keresztény sereg 30—35 ezer főre szaporodott. 

Itt azonban már mutatkozni kezdtek a magyarországi had-
viselések örökös nyavalyái. Elfogyott a pénz, minek következtében 
a fizetetlen zsoldosok csapatostól hagyták oda zászlóikat; a főher-
czeg nem volt képes őket visszatartani, és ha Bákóczy Zsigmond 
több ízben is nem kölcsönöz nagyobb összeget, •— talán az egész 
tábor fölbomlik. Elfogyott az élelem, és a katonák — noha ország-
szerte bő termés volt — szükséget szenvedtek, s alkalom adtán 
megszöktek a táborból. Előfogatok hiányában csak kevés ostrom-
ágyút vihettek magukkal, úgy hogy Hatvan várát csak három heti 
vívás után bírták elfoglalni. Parancsnoka, az ifjú Arszlán, utolsó 
lehelletéig védelmezte a várat, melynek őrségét a győzők aztán 
csaknem egy lábig levágták : nem adtak kegyelmet sem asszonynak, 
sem gyermeknek, és a katonák — különösen a németek — vad 
kegyetlensegükben egymást igyekeztek fölülmúlni.1) 

*) A keresztény sereg augusztus 14-én szállott Hatvan alá, és szep-
tember 3-án vette meg a várat. A pénzzavarokról hű képet nyújtanak 
Miksa főherczegnek a pozsonyi és szepesi kamarához intézett levelei. 
O maga panaszolja, hogy a katonák fizetetlenségük következtében tömege-
sen hagyják el a tábort. Az adót a kamara még most sem hajtotta be, 
pedig pénz kell, akárhonnan veszik, mert Serényi Mihály és az egri vité-
zek fizetetlenek. A szepesi kamara 6000 tallért okvetetlenül küldjön Nyáry 
Pálnak Egerbe, ha nincs, vegyen kölcsön kassai kereskedőktől, vagy a bécsi 
Hänkel Lázártól. Rákóczy Zsigmond csak egy ízben is 20 ezer frtot adott, 
most ismét 3000 tallért kértek kölcsön tőle Hatvan kijavítására. Az épí-
tést ugyan félben hagyták, de a pénz jobban kellett most, mint annak 



A főherczeg épen a falak kijavításával foglalatoskodott, mi-
kor hírét vette, hogy Mohamed szultán roppant seregével — me-
lyet az egykorúak közönségesen 200 ezer főre becsültek — már 
Szegedre érkezett, és az előcsapatok Szolnok körül táboroznak. 
Miksa nem gondolt többé Hatvan megépítésére, hanem a falakat 
lerontatván, szeptember 12-én Váczhoz, majd itt sem érezvén ma-
gát elegendő biztosságban, Esztergomba vezette vissza hadait, hon-
nan az Ipoly mellé húzódott, mert úgy látszik folytonosan attól 
tartott, hogy a szultán Bécsnek fordúl. Pedig Mohamed 1596 
szeptember 21-én már Eger alá szállott és közhírrel besz ltek, hogy 
nem is mozdúl el onnan addig, míg a Hatvannál elkövetett kegyet-
lenségért a keresztényeken véres bosszút nem áll. De Miksa, ki már 
akkor is nagy hibát követett el, mikor a török előhadakat Szolnok-
nál meg nem támadta, holott a győzelemre alapos kilátásai lehet-
tek, mert a fősereg még távol volt, s annak megérkezéséig köny-
nyen szétverhette volna a rendetlen csapatokat: most a helyett, 
hogy a magyar kapitányok tanácsára hallgatva Eger megsegítésé-
ről idejekorán gondoskodott volna, olyan könnyelműséggel, melyet 
hadvezérnek megbocsátani alig lehet, szeptember közepétől október 
elejéig egyebet sem mívelt, minthogy czéltalanúl idébb-odább 
mozdította, éhségtől fáradtságtól megviselt, elcsüggedt sereget, 
kétségbe esetten sürgetvén mindenfelől a segítséget. Pedig ha se-
rege javával — mert tagadhatatlanúl kitünö, gyakorlott katonák 
voltak zászlaji alatt — a megszállott erősség ágyúinak födözete 
mellett, támadást intéz az ostromlók ellen, és a nyílt csatát 

előtte. Igen szomorú, kétségbe ejtő állapotokról tanúskodnak e levelezések. 
(Országos Levéltár, Benign. Resol. et Mantl. az 1596-ik évből.) Istvánffy 
elbeszélése szerint a németek Hatvan bevétele után, még a holttesteket is 
megnyúzták, pénzt keresvén a belekben. Ennek magyarázatát az a közöt-
tük általánosan elterjedt balhiedelem szolgáltatja, hogy a törökök ostrom 
alatt az aranyakat elnyeldesik. A gyermekeiket féltő, siránkozó asszonyok 
inkább a magyaroknak akarták megadni magukat, számítván ezek nagy-
lelkűségére stb. Istvánffy id. m. Lib. XXX. 

x) Thurzó György plane azt írja 1596 szeptember 21-én feleségének, 
hogy a szultán 320 ezer embei-rel közeledik; a rémület folytonosan nö-
velte az ellenség számát, de állítólag a törökök maguk is terjesztették a 
hazug híreket erejük óriási voltáról. Thurzó Gy. levelei Kubinyi Miklósnál; 
Istvánffy i. h. 



óvatosan kerülve, néhány ezer könnyű lovassal folytonosan csip-
desi a nagy lomha török tábor széleit; vagy egy igen régi, de 
mindig hasznosan alkalmazható hadi szabály szerint az ellenség-
nek valamely féltett várát fogja ostrom alá, a mi által annak ere-
jét megosztásra kényszeríti: az elszánt őrség okvetetlenül képes 
lesz magát addig tartani, a míg olyan fölmentő sereg érkezik, a 
mely szükség esetén nagyobb koczkáztatás nélkül nyílt csatába 
is bocsátkozhatik a szultánnal.1) 

A főherczeg azonban, úgy látszik, nem ösmerte azt a régi 
deák közmondást, hogy: «Non licet in hello bis peccare/» s egyik 
hibát a másik után követve el, mulasztását meggondolatlansággal 
tetőzvén, az 1596-ik évi hadjáratnak szerencsétlen fordulatot adott. 

IV. 

Báthory Zsigmond állhatatossága nagy próbára volt téve. 
A szultán mindjárt a hadjárat kezdetén késznek nyilatkozott Er-
dély összes adóját elengedni, ezenkívül Havasalföldét is örökösen 
hozzá csatolni, ha Rudolffal a szövetséget fölbontja és leteszi a 
fegyvert, melylyel az izlám hadseregének már eddig is sok kárt 
okozott. Az erdélyiek kapva kaptak volna a fényes ajánlaton, a feje-
delem azonban, «ki erősen megesküvék, hogy személye szerint meg-
segíti a keresztényeket . . . mind magát s mind az országát koczkára 
vetvén», gondolkozás nélkül vissza utasította azt és 1596 szeptem-
ber közepén már útban volt Magyarország felé.2) Váradon megál-

*) Miksa főherczeg elszállván Hatvan alól, 15% szept. 12-én már 
ismét Vácznál táborozott, szeptember 25-én Esztergomból, 30-án az Ipoly 
mellől keltezi leveleit; itt találjuk még október 2-án is, s csak 4-én indult 
meg seregével Eger felé. (Országos Levéltár, szepesi kamara irományai 
Benign. Resol. et Mand. 1596.) 

2) Pettky János levele Szentpáli Kornis Farkas, udvarhelyszéki ki-
rálybíróhoz, az engedi táborból. í r j a még a többek között, hogy «most 
urunk velünk nincs, mert az hideg bagymáz vagyon rajta, és Fejérvárott 
kelleték maradni, de Kolosvárnál minden okvetetlen elér bennünket». A le-
vélnek nincs datuma, de tartalmából kitűnik, hogy Hatvan bevétele után 
•(1596 szept. 3.) egy héttel kelt. Eredetije a m. nemzeti múzeum kézirat-
tárában. 



lapodott, bevárandó Jósika Istvánt, ki a vegbeli hadak összegyűj-
tése czéljából Lippához küldetett, egyszersmind Kornis Gáspárt 
Miksa föherczeghez bocsátotta, kérvén őt, hogy a csatlakozásra he-
lyet s időt tűzzön ki, hogy aztán együtt haladéktalanúl siethesse-
nek Eger lőlmentésere.1) 

A követ megérkezése s az a hír, hogy a felsőmagyarországi 
urak és nemesek erősen készülődnek a török ellen, lelket vert 
vegre a csüggedő főherczegbe, s valahára belátván, hogy határo-
zatlansága — a mellett, hogy igen könnyen végzetessé válhatik a 
kereszténység ügyére nézve — most már mindenki szemében gyá-
vaságnak tűnnék fö l : Pálffy Miklóst és Schwarzenberget szeptem-
ber végén útnak indította Ipoly melletti táborából, megparancsol-
ván nekik, hogy Szécsénynél vár janak reá. Ide kellett gyülekezni a 
Dunán inneni kerület hadainak is, mert Rudolf a szultán bejöve-
tele hírére időközben általános személyes fölkelest hirdetvén, a 
vármegyék minden fegyverfogható embert kivétel nélkül a táborba 
tartoztak küldeni, ha csak a földesurak jobbágyaik helyett megfe-
lelő számú zsoldosokat nem állítottak.2) 

Miksa főherczeg ez alatt a lövő szerszámok szállításáról gon-
doskodott, egyszersmind Königsberg Kristóf hadi biztost Felső-
Magyarországba küldötte élelemszerzés végett, nyakra-főre rende-
leteket intézvén a szepesi kamarához, hogy akárhonnan is pénzt 
teremtsen, mert ő már minden segédforrását kimerítette.3) Maga 
október 4-én indúlt el az Ipoly mellől, s az előhadakkal Szécsény-
nél egyesülve, a legnagyobb nyomorúság és nélkülözés között ván-
szorgott Fülek felé. Mert a folytonosan szakadó őszi eső az anél-
kül is rossz hegyi útakat járhatatlanokká te t te ; ember, állat 
egyaránt kimerült , és fáradtságtól éhségtől megviselve úton útfé-
len elmaradozott. 

*) Jósika küldetését Pettky idézett levele említi, Kornis Gáspár kö-
vetségéről Istvánffy szól. Id. m. Lib. XXX. 

2) Rudolf 1596 okt. 1-én utasítja a pozsonyi kamarát, hogy a «Ge-
neralis insurrection-ra vonatkozó rendeleteit a vármegyékkel közölje. Orsz. 
Levéltár. Benignae Resol. Thurzó György 1596 okt. 11-én írja a táborból 
nejének, hogy minden portától négy frtot szedessen be, és abból a szegény-
ség helyett lovasokat fogadjanak. I. h. I. k. 187. 1. 

3) Csak 1596 okt. 2-án is négy rendeletet küldött a szepesi kama-
rához, mindenikben pénzt sürgetvén. Orsz. Leveltár. Benign. Mami. 



A nehéz ágyúk és más hadi eszközök csak lassan követhették 
a sereget, mert igavonó barom nagyon csekély számban vala. 
A kiknek kötelességükben állott erről gondoskodni, hanyagúl jár-
tak el tisztökben, épen úgy mint az élelmezésnél. Egykorú s a mi 
fődolog, nem-magyar kútfőben olvassuk, hogy a 10—12 napig 
tartó előnyomulás alatt Miksa főherczeg seregének csaknem egy 
harmada elhullott az éhség és fáradtság miatt.1) Pedig a föld bőven 
termett abban az esztendőben, telt gabonások, kicsépeletlen aszta-
gok voltak mindenfelé.2) Persze a biztosok arra számítottak, hogy 
mint más alkalommal, úgy most is szereznek majd kenyeret a ka-
tonák maguknak, ha az éhség előveszi őket. De embertelenségük-
kel kiszámíthatat lan kárt okoztak, mert a veszély Eger vára alatt 
minden órában növekedvén, megállapodásról vagy szerte kalando-
zásról szó sem lehetett. A főherczeg azonban ezzel a nagy sietség-
gel előbbi mulasztását helyre nem hozhatta, hiábavaló volt minden 
erőfeszítése, hasztalanúl áldozta föl seregének egy részét — mire a 
hadak Kimaszécshez jutottak, Eger már török kézben volt. Stras-
soldó és Pálffy Péter, kiket Miksa a szorongatott őrség kérésére 
előre küldött, hogy néhány csapat válogatott fegyveressel lopódza-
nak be a várba, már későn érkezének, és Egertől két mérföld-
nyire kellett visszafordúlniok.3) 

A főherczeg e hír hallatára, Báthory Zsigmond társaságában,, 
ki seregét hátrahagyván, csekély kísérettel üdvözletére jött, meg-
szakítás nélkül folytatta ugyan út ják, de mikor október 18-án 
Szikszó közelében seregét a fejedelem és Teuffenbach hadaival 
egyesítette, még tanácstalan volt az iránt, hogy ily körülmények 
között mitévő legyen.4) 

') «In hoc itinere totus Caesaris exercilus spacio decern aut duode-
cim dierum, extrema annonae penuria, atque inedia laboravit, ut vei tertia 
militum pars sola fame, quurn tarnen ipsa Regio frumenti refertissima, 
omniaque rusticorum horrea passim grano repleta conspicerentur, perierit.» 
Helius Arnold Reusnernél 283. 1. 

2) L. még az elmondottakra nézve Istváníi'y id. m. Lib. XXX. 
3) U. o. és Szamosközy István Történeti Munkáinak IV. k. 2-ik 

pótfüzet 484. 1. (Monum. Hung. Hist. í rók XXX. k.) 
4) U. o. és Baranyai Decsi János Magyar Históriája 1592—1598. 

(Monum. Hung. Hist. írók XVII, k.) Szerinte Mískolcznál, Istvánffy szerint 



Táborában nyomott hangulat uralkodott; az éhező, fáradt 
katonák nem harczi dicsőséget, de mindenek előtt kenyeret és pi-
henést óhajtottak s az a tudat, hogy Eger falairól az őrség öröm-
riadása helyett az ellenség ágyúinak dörgése üdvözli majd a föl-
mentő sereget: a vezérek elméjet is habozóvá tevé. 

Szerencsére azonban a felsőmagyarországi, különösen pedig 
az erdélyi hadak, mert éhség, fáradtság, sanyarúság meg nem vi-
selte őket, sőt útközben még arra is ráértek, hogy a török táborba 
igyekező tatárokat a Sajó körül keményen megverjék,1) épen e 
győzelem következtében nagy harczi kedvükben voltak, és számuk 
tekintélyes voltában is bizakodva, bármely perczben készek valá-
nak megtámadni az Eger alatt táborozó szultánt. Lelkesültségük 
csakhamar az egész seregre átragadt, és haladéktalanúl meg akar-
ták támadni a törököt. 

A szövetséges hadakat közönségesen legalább is 100,000 főre 
becsülte mindenki, a Sajó-Vámosnál megtartott hadi szemle azon-
ban korántsem mutatott föl ily kedvező eredményt. 

Egykorú német s más idegen tudósítások szerint a keresz-
tény sereg körülbelől 50—60,000 emberből állott, a magyar kútfők 
ellenben egynek kivételével mind azt erősítik, hogy nem haladta 
felül a 40 ezeret. Legmagasabb számítás szerint 32 ezer lovas 
és 28 ezer gyalog, legkisebb számítás szerint pedig hozzávetőleg 
18 ezer lovas, és 22 ezer gyalog katona lett volna a sajóvámosi 

1 táborban ; tehát a nagy különbözet mellett, még a fegyvernemek is 
visszás arányban állanak.2) 

Az első helyen említett számadatokat német, az utóbbiakat 
magyar forrás szolgáltatja; meglehet hogy az igazság épen a két 
véglet között fekszik. 

Gyakran tapasztalhatjuk ugyanis, hogy hazai forrásaink örö-
mest tüntetik föl csekélynek a magyar erőt az ellenség számához 
képest, kétségtelenül azért, hogy a győzelem dicsősége annál fé-

Sajó-Sz.-Péternél egyesültek a szövetséges hadak. Thurzó György 1596. 
okt. 19-én a sajóvámosi táborból ezt írja feleségének: «Itt az alföldön, 
Szikszónál innét eyy mérfölddel egyben mentünk mind az erdélyi fejedelem 
hadával, azonképen az alföldi haddal». L. i. h. 

L. Istvánffy i. h. Szamosközy id. m. 485. 1. 
2) L. alább a részletezésnél. 



nyesebb, a veszteség kudarcza annál elviselhetőbb legyen.1) Igaz, 
hogy ez általános psychologiai vonás, és más nemzeteknél sincs 
különben, de azért nem szabad figyelmen kívül hagynunk. Viszont 
azt is tudjuk, hogy a német táborban a minden rendű és állapotú 
szolgák rendszerint igen nagy, néha aránylag túlnyomó számban 
voltak s egykorú angol följegyzés szerint seregüknek Ve részét ké-
pezték a keresztesi ütközet alkalmával is,2) a kiket pedig a magya-
rok igen helyesen nem számítottak a tulajdonképeni harczoló resz-
hez. Ha már most meggondoljuk, hogy történetíróinknál is min-
den bizonynyal ez a fölfogás nyilvánúl, az említett két körülmeny 
szembe állítva és kellően mérlegelve, ha szinte nem is egyenlíti ki 
teljesen, de mindenesetre közelebb hozza egymáshoz a számada-
tokban mutatkozó ellentmondásokat. Es valóban, ha a rendelke-
zésünkre álló hazai és idegen forrásokat egybevetjük, arra a követ-
keztetésre jutunk, bogy a keresztény sereg harczoló része, ha tul 
nem is haladta, de szükségképen megütötte az ötvenezeret, s így 
legközelebb jár az igazsághoz az angol tudósítás, — mefynek szer-
zője kétségtelenül szemmel látott dolgokról ír, — mely szerint a 
szövetséges hadsereg 50,500 főből állott, sőt van egy magyar tör-
ténetíró is, ki a kereszteny sereget plane 55 ezer emberre becsüli.3} 

*) Különösen Istvánffynál találunk erre nézve jellemző példákat. 
Ferhát pasa p. o. 1588-ban Szikszó körűi 12 ezer• embetrel támadja meg a 
Rákóczy Zsigmond vezérlete alatt álló 2559 főnyi magyar és német csa-
patokat. A keresztények győznek, s az ellenség 2000 embert, s 376 foglyot 
veszít, az ők vesztesége pedig csak 630. (Lib. XXVI.) 1593-ban Fejérvár 
közelében Hasszán budai pasa 18 ezer embere állott szemben a 8—10 ezer 
főnyi keresztény sereggel. A törökök vesztesége 10 ezer, a keresztényeké alig 
40 ember. Hallatlan ! (U. o. Lib. XXVII.) 

2) Az idézett angol tudósítás ezt a czímet viseli: «Magyarország a 
XVI. század végén. A britt múzeumban lévő kézirat után fordította Tasner 
Antal». (Tudománytár. Értekezések XIII . 259. lap. Buda 1843.) 

3) Baranyai Decsi János i. k. 273. 1. De csak általánosságban beszél 
és az egyes hadosztályok számerejéről, a fegyvernemek megoszlásáról stb. 
nem emlékezik. Szamosközy szerint i. h. 485. 1. «Totus numerus ad proe-
lium idoneorum 40 millia hominum non excederet». Istvánffy az egész had-
sereget 39,000 főre becsüli, de mint látni fogjnk nagy következetlenségbe esik. 
Az angol tudósító valószínűleg csak a combattans elemet teszi 50,500-ra, 
mint ezt előadásából következtetjük. Campana Caesar: Compendio Historico 
etc. Yinegia 1597» cz. munkája szerint a keresztény sereg több mint 60 



Sajnálatra méltó körülmény azonban, bogy az egyes had-
testek számerejének meghatározása, — fegyvernemek és nemzeti-
ségek szerint való csoportosítása tekintetében, forrásaink lényeges 
eltéréseket mutatnak. A hazaiak jóformán ki sem terjeszkednek 
erre a kérdésre, vagy ha igen, akkor felületesek és megbízhatatla-
nok, úgy hogy az idegen tudósításoknak okvetetlenül elsőbbséget 
kellett adnunk. 

Legtöbb figyelmet érdemel ezek között a német Helius Ar-
nold, ki már állásánál fogva is igen jól lehetett értesülve, mert 
hadi biztos és lustra mester volt,1) ámbár egészen pontos számada-
tokat nála sem találunk. Szerinte Miksa főherczeg hadtestében, a 
Pálffy Miklós által vezérelt magyar huszárok és hajdúkkal együtt 
29,000 ember volt; az erdélyi fejedelem hadosztálya körülbelől 18 
ezer lovas és gyalog katonából állott, melyhez Teuffenbach Kristóf 
felsőmagyarországi kapitány 12—13 ezer fegyveressel csatlakoz-
ván, a kereszténység összes ereje csaknem 60 ezer főre rúgott, ide 
értve természetesen a szolgálattevő személyzetet, melynek számá-
ról fogalmunk lehet, ha tudjuk, hogy a táborban 20 ezer sze-
kér volt.2) 

ezer emberből állott. Egy német forrás (Continuatio Ungarische und Sieben-
bürgische Kriegshändel) 32 ezer lovas és 28 ezer gyalogról beszél . . . A Sáros-
pataki Krónikában 40 ezer ember szerepel. Illésházy István nem mond ha-
tározott számot, de elbeszéléséből kitetszik, hogy a sereg száma szerinte is 
közel járt az ötven ezerhez. 

*) Munkája következő czím alatt jelent meg Reusnernél: nlnfaustae 
apud Kerestium, Christianorum pugna brevis, ac dilucida narratio, per Ar-
noldum Helium, Medioburgen. Flandr. Sac. Caesar. Majestatio Commissarium 
bellicum ac Imtrationum magistrum etc anno 1597.* 

2) Szerző néha homályosan fejezi ki magát, így p. o.: «Transsylva-
nus vero prímum Equitum Hungarorum millia octo, Germanorum vero 
mille quingentos ac totidem Ajdones seu pedites Hungaros . . . secum duxit». 
Ha más forrásokból nem tudnók, hogy Báthory Zsigmondnak nyolcz, sőt állí-
tólag 10 ezer hajdúja, mindössze pedig 18,000 fegyverese volt, a «totidem» 
kifejezést könnyen az 1500 német lovasra, illetőleg hajdúra vonatkoztatnék. 
Nem határozza meg mindenütt praecise az egyes csapatok számerejét: «Tieffen-
Joachio aderant equitum sex millia, atque inter eos magna nobilium superioris 
Hungáriáé copia; Peditatus quoque numero vix differebat, qui taviénparvi aesti-
mabatur» etc. Más forrásokból is tudjuk azonban, hogy Teuffenbachnak csak-
ugyan 6000 gyalogja volt. A hajdúkat igen lenézi . . . «majorem eorum par-



Fegyvernemek szerint továbbá Miksa főherczeg hadteste: 
15,000 lovas és 14,000 gyalogból állott volna; Báthory Zsigmond 
hadtestét több mint 9000 lovas, és körülbelől ugyanannyi gyalog 
(hajdú) képezte, végre Teufenbach 6000 lovast és 6—7000 gyalo-
got vezényelt, vagy is az egész hadsereg kerek számokban 30,000 
főnyi lovas, és ugyanannyi gyalog csapatokból alakúit volna, oly 
formán pedig, hogy 9000 főnyi gyalog és 13—14,000 főnyi lovas 
német (vallon, vestphaliai stb. stb.) ellenéhen, körülbelől 20,000 ma-
gyar gyalog, és 17—18,000 huszár állott. A magyarság tehát túl-
nyomó számban volt, de ne feledjük, hogy az erdélyi fejedelem maga 
18,000 emberrel csatlakozott1) s így a tulajdonképeni Magyaror-
szágból nemesi fölkelő és vármegyei katona együttvéve legmaga-
sabb számítás szerint sem haladta fölül a 20,000-et, a mi pedig 
"Generális insurrection idején, s főleg mikor a portai adó után is 
15—16,000 fegyverest lehetett várni, bizony elég kedvezőtlen 

•eredmény. 
Ismételten ki kell továbbá jelentenünk, hogy elfogadtuk ugyan 

Helius tudósítását hozzávetőleges számításaink alapjáúl, mert meg-
győződtünk arról, hogy adatai legtöbb esetben megbízhatók s kü-
lönben is az egyes csapatokról fegyvernemek és nemzetiségek sze-
rint az ő munkája szolgáltat legbővebb fölvilágosítást, mind-
azonáltal a keresztény sereg tulaj donképeni harczoló részét, az 
igazi combattan8 elemet 50,000 főnél nem sokkal becsülhetjük 
többre.2) 

tern plane rusticam atque agrestem, ut colluviem earn potius dixisses, quam 
milüarem turbam.» (Helius Eeusnernél: Herum Memorabilium in Pannónia 
etc. Francofurt 1603.) 

x) Baranyai Decsi János, ki az erdélyi dolgok felől alaposan értesült, 
Báthory Zsigmond seregét szintén 18,000 emberből állónak mondja. «Ibi 
{t. i. Váradon) lustrato exercitu, qui ad XVIII circiter millia selectissimum 
equitum ac peditum habebat» etc. (Id. m. 272. 1) Az angol tudósítás szerint 
az erdélyi had létszáma kereken 18,000. Az olasz Campana Caesar pedig 
erősíti, hogy a fejedelemnek 9500 lovassa, és jó 10,000 gyalogja volt (et 
ben dieci millia fanti etc.). Id. m. 48. 1. 

2) Az angol följegyzés szerint a keresztesi csatában részt vett harczo-
sok száma nem ment egészen 51,000-re. Magyar volt 6000 lovas, 10,000 
gyalog, erdélyi 6000 lovas, 12,000 gyalog, német 9500 lovas, 7000 gyalog. 
Tehát 34,000 magyar és erdélyi, meg 16,500 német, vagyis magyar lovas 



Tűzerkészletak az akkori viszonyokhoz képest eleg bőven 
volt, mert összesen 100—120 nehez es könnyű löveget, tábori 
ágyút, taraczkot, szakállast stb. hoztak magukkal, számítván arra, 
hogy esetleg várat kell ostromolniok. Most azonban legnagyobb 
valószínűség szerint nyílt csata előtt állottak, a hol pedig az 

12,000, gyalog 22,000; német lovas 9500, gyalog 7000. E számadatokat 
semmiképen sem fogadhatjuk el. Már az magában véve is valószínűt len 
hogy az összes lovasság száma 22,000-re sem rúgott, mikor más források-
ból positive tudjuk, hogy Teuffenbachnak 6000, Báthory Zsigmondnak leg-
alább 8—9000 lovassa volt, hát a német vértesek és Pálffy Miklós huszár-
jai '? Nagyon valószínű, hogy szerző, — mert szerinte a németek seregének 
1 « része szolgákból állott, tüstént le is számolt velük, és 1/6 rész levoná-
sával teszi lovasaikat 9500-ra, egész seregüket pedig 16,500-ra. Teuffenbach 
és Báthory Zsigmond katonáit viszont minden bizonynyal kivétel nélkül ma-
gyaroknak tekintvén, ekkép származhatott a csapatok és fegyvernemek 
helytelen meghatározása, melyről egy kis számvetéssel igen könnyen meg-
győződhetünk. Pálffy huszárjairól pedig iigy látszik tökéletesen megfeledke-
zett, mert különben nem tenné összesen 12,000-re a magyar lovasok szá-
mát. Már a gyalogsággal nem bánt el ilyen mostohán, az erdélyi fejede-
lemnek p. o. szerinte 12,000 gyalogja volt. (I. h. 263. 1.) 

Helius számításához legközelebb áll az a német forrás, mely szerint 
a főlierczegnek 11,000 német lovassa, és 8000 gyalogja volt. Teuffenbach 
Kristóf 6000 felsőmagyarországi lovas nemest, ugyanannyi felkelő gyalogot, 
és 1000 főnyi német gyalogot vezényelt. A többi hadosztályokat nem 
részletezi, de az egész sereg számerejét 32,000 lovasra és 28,000 gyalogra 
teszi. (Continuatio Un;/, und Siebenbürg. Kriegshändel. Durch Jacobum Frey. 
Frankfurt 1597.) Legtávolabb áll tőle Istvánffy számítása, mely szerint 
Miksa főherczegnek 3000 (német) lovassa, 4000 gyalogja, — Báthory Zsig-
mondnak 5000 lovassa, ugyanannyi gyalogja volt, úgy hogy az egész had-
sereg Pálffy Miklós csapataival együtt mindössze csak 39,000 főre rúgott. Ezek 
szerint tehát maga Pálffy 12,000, embert vezényelt! (Id. m. Lib. XXX.) 
Szamosközy épen ily helytelenül és felületesen részletezi a keresztény had-
erőt, de ellenkezik Istvánffyval annyiban, hogy szerinte Miksa főherczeg 
hadosztályában 5000 lovas, 7000 gyalog (német), Pálffy Miklós alatt pedig 
lovas és gyalog együttvéve csak 7000 volt. (Id. m. 485. 1.). 

Campana Caesár — mint már említettük, a kereszténység összes 
erejét 60,000 főnél többre teszi, és szerinte a magyarok és erdélyiek körül-
belől 40,000-en voltak. A fegyvernemeket egyenlő arányban osztja meg, 
kerekszámokban 30,000 lovas, ugyanannyi gyalog. Teuffenbach és Pálffy 
Miklós csapatainak létszámára nézve megegyezik Heliussal, de az erdélyi 
hadakat valamivel többre teszi, mint amaz (9500 lovas, 10,000 gyalog). Id . 
m. 48. lap. 



ágyúknak — egyrészt hordtávolságuk csekély voltát tekintve, de 
főkép mert előre nyomúlni és támadni nem lehetett velük, oly 
annyira mozdítliatatlanok voltak — fontosabb szerep csak ritkán 
jutott. Már az a körülmény, hogy a nehéz lövegek állásukat nem 
változtathatták, sőt gyakran földhöz szegeztetve, lánczokkal is 
összekapcsoltattak, nyílt csatában másodrangú tényezővé tette az 
ágyúkat, úgy annyira, hogy ha már egyszer lőttek velük, könnyen 
zeákmányúl hagyták az ellenségnek, mert csak a sereg mozdula-
tait akadályozták, míg ellenben a későbbi idők liarczaiban az üte-
gek körül véres küzdelem fejlődött ki mindannyiszor, valahányszor 
az ellenség hatalmába akarta azokat ejteni. Nem lehet azonban 
tagadni, hogy a helyi viszonyokhoz képest, jeles erők által igaz-
gattatva, nevezetes pontokon fölállítva, abban az időben is hasz-
nos szolgálatokat tettek már, a mint többek között épen a mező-
keresztesi csata egyes részletei is bizonyítják.1) 

Volt még a táborban, mint már említettük is, 20,000 szekér, a 
nagy mennyiségű podgyász, élelmi szerek, hadi eszközök, lőszerek,, 
továbbá a betegek és sebesültek szállítására, melynek azonban bi-
zonyára fele is elegendő lett volna, ha a vezérek megemlékezvén 
Tacitus mondásáról: «Impedimenta, quae impendiunt militem» 
a sok szükségtelen és nélkülözhető egyet-mást magukkal nem hur -
czolják.2) 

A három egyesűit seregben tehát, mint láttuk, számra nézve a 
magyarok voltak túlsúlyban, de hadi készültségük és fegyverzetükre 
nézve nagyon távol maradtak a németektől, kik e tekintetben 
semmi kívánni valót nem hagytak hátra. 

Lovasságuk talpig vasban, mellvérttel, pisztolyokkal, a szin-

*) Jansonius (Reusnernél) Helius Arnokl Szamosközy és Decsi János 
szerint az egyesűit hadaknak 100, illetőleg 120 ágyújok volt. Istvánőynak 
már csak 97-ről van tudomása, melyből Miksa főherczeg 22-őt, Báthory 
Zsigmond 40-et hozott. Hogy mit tartottak a tüzérség felől nálunk még a 
XVII. század derekán is? — Zrínyi Miklós hadtudományi munkái eléggé 
bizonyítják. 

2) Zrínyi Miklós idézi ezt a szójátékot az Aphorismák között. Id. m-
256. I. A 20,000 szekérre vonatkozólag L. Decsi János id. m. 273. 1. tov íbbá 
Continutatio etc 26. 1. és Jansonius id. h. 277. 1. 

Hadtörténelmi Közlemények. V. 



tén födött testű u. n. fegyverderekat viselő gyalogság egy része 
lándzsával, más része lőfegyverrel, az u. n. muskétával volt ellátva. 

A magyarok ellenben könnyű lovasok, huszárok valának s 
az oldalukon függő szablyán vagy palloson kívül összes fegyver-
verzetüket egy 10—12 láb hosszú kopja képezte, melyet rendsze-
rint szíjakkal a nyereghez erősítettek.1) Az előkelők sodronyinget, 
mell és karvasakat s mindannyian sisakot viseltek, de legnagyobb 
részük egyszerű dolmányban volt. 

A magyar gyalog egy része kopját, más része az akkori vi-
szonyok között is igen gyarló szerkezetű puskát viselt, és mind-
nyájan födetlen testtel mentek az ütközetbe. A hajdú a maga pórias 
öltözeteben, a deréköv karikáján függő kurtanyelü baltájával, mely 
a puska mellett fegyverzetének elmaradhatatlan kiegészítő részét 
képezte, örökös gúny tárgya volt a németeknek. Maguk között csú-
folták, lenézték, eke szarvához való hitvány csőcseléknek tartották, 
s általában csak kevesen ösmerték föl az idegen vezérek közül 
a szabad hajdúkban rejlő kitűnő katona-anyagot, míg végre saját 
kárukon becsülni nem tanúlták őket.2) 

*) Az 1596. évi XX. t.-cz. szigorúan meghagyja, hogy a lovasok kop-
jával legyenek ellátva: «Debeat etiam qui libet Eques, qui ad quatuor vei 
infra equos stipendium percipit, hastam ipsémét gerere, simul et servito-
res ejus; si nollet, cogat eum Supr. Capitaneus verbere et aliis oportunis 
remediis». Arról, hogy a huszárok lőfegyvert is hordjanak magukkal, ebben 
az időben nálunk még szó sem volt. 

2) Helius véleményét Báthory Zsigmond hajdúi felől már említettük 
(62. lap 2. jegyzet). A Pálffy alatt lévő hajdúkat sem sokra becsüli: «qui 
ugriculturae potius, quam militiae vidcbantur idonei». (Id. m. 284. 1.) Az angol 
tudósító, a ki azzal számol be, a mit a keresztesi ütközet alkalmával saját 
szemeivel látott, általában igen megrója a magyarok gyarló hadi készült-
ségét, különösen pedig a gyalogságét, melynek fegyverzete szerinte sem 
támadásra, sem védelemre nem való. De vitézségükről elismerőleg szól, bár 
hadrendjüket nem helyesli, mert a németek módjára lovasok, gyalogok sorba 
állanak, a lövészek pedig mind elől. Megrohanásuk felette tüzes stb. A ma-
gyar kopjás had felől Bástának is az volt az ítélete, hogy nem tud a ma-
gyar vele élni, mert a helyett, hogy megszakgatná, csoportokra osztaná és 
több felől is támadna vele : három négy sereget rendel belőle, mely mind 
egyfelől, egymás nyomában támad, úgy hogy kopjáját tized része sem tör-
heti el a nagy szorosságban: «Olyan dolog ez mint a záporeső, ki az míg 
tart, sebesen es, de hamar elmúlik». (Szamosközy IV. k. 159. 1.) 



A magyar vitézek fegyverzetének gyarlóságát azonban jófor-
mán ellensúlyozta az a körülmény, hogy ebben a tekintetben a 

iörök sem igen különbözött tőlük, mert gyalogsága födetlen testű, 
lovassága pedig e mellett a huszársághoz hasonlóan egészen kony-
nyű fegyverzetű volt, úgy hogy a puskás janicsárokat kivéve, nyu-
godtan szembe lehetett állítani őket, mert még egymás harcz-
módját, cselfogásait, jó és rossz tulajdonságait is tökéletesen 
ösmerték. 

De ne feledjük azt sem, hogy a hősies szellem, a családi tűz-
helyért folytatott örökös küzdelmek alatt nagyon felpezsdült ha-
zánkban, és az insurgens nemes erős karja, öntudatos bátorsága, 
a «mezítlábos, bocskoros militia» elszánt lelkesedése végső vesze-
delem idején mindenkor többet használt, mint a legkifogástalanabb 
fegyverzet, és bármely tökéletes pánczél. És lehettek, bizonyára 
voltak is nagy hibái, fogyatkozásai a nemzetnek, — sok csorba 
esett már kétségtelenül az ősök dicsőségén, de még akkor nem ér-
kezett el az a szomorú időszak, mikor a költő és hadvezér Zrínyi 
Miklós lesújtó ítélete szerint «egy cánicula melege, egy februárius-
nak szele, egy éjszakának virrasztása, egy napnak koplalása» meg-
ronthatta, semmivé tehette a magyar hadsereget. 

D r . KOMÁROMY ANDRÁS. 

L. Zrínyinek «A török Áfium ellen való orvosság» cz. hadtudo-
mányi értekezését. (I. h. 94. 1.) A XVI. század két jeles magyar hadve-
zérét, Báthory Zsigmond kapitányait, Király Albertet és Borbély Györgyöt, 
snaga Zrínyi is követendő példányokúi állítja fel. 




