
SZÉKESFEHÉRVÁR VISSZAVÉTELE 1601-BEN ÉS 
ÚJBÓLI ELVESZTÉSE 160:2-BEN. 

A cs. és kir. hadi levéltár kiadatlan okiratai fölhasználásával. 

MÁSODIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. 

A Kanizsa alá vonulás terve tehát egy hadi tanácsban tel-
jesen elejtetett, annál is inkább, mivel biztos hír érkezett, hogy 
Haszán pasa szerdár tekintélyes sereggel közeledik Székesfehér-
vár felé. 

A főherczeg ennélfogva a csapatokat Székesfehérvár előtt és 
a városhoz közelebb összevonta. Kollonics Szigfrid vezette az elő-
védet, őt követte Pográny Benedek a magyarokkal, ezután követ-
kezett a franczia század, utána Breuner, A n h a l t e z r e d e és Werm-
hofsky a törökökkel (kozákok), végre a lovasság. 

A várostól délre egy mérföldre, a St. Vitus templom közelé-
ben, a csapatok táborba szálltak, melynek megerősítését azonnal 
megkezdték. 

Itt akarta a főherczeg az ellenséget, alig 13,000 emberrel, 
bevárni. 

Még az utolsó órában, október 4-én fölszólíttattak a Turócz, 
Nyitra, Nógrád, Hont ós Zólyomi főispánságok, hogy az ország-
gyűlés határozata értelmében személyesen insurgáljanak és a csa-
patokat a táborba vezessék. 

Október 7-én azon értesítés érkezett be, hogy Mohamed pasa 

2) Anhalt ezredében szintén számos franczia volt. (Udvari hadi-
tanács Exp. 1601.) 
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bóglerbég Székesfehérvártól 6 mérföldre, Adonyba érkezett, és 
hogy Haszán szerdár követi, továbbá, hogy az egész török sereg 
80,000 harczosnál többet számlál. 

Október 8-án és 9-én a törökök ismét közeledtek ós déltájban 
körülbelül 5000 emberből álló elővédjük feltűnt a császári tábor 
közelében. A főherczeg elrendelte Buszworm tábornagynak a 
támadást, ki néhány óráig csatározott, de a nélkül, hogy komoly 
harcz fejlődött volna ki. 

Ezalatt megérkezett a török hadsereg zöme is, megkerülte a 
keresztenyek táborát és meg ugyanazon estén a császáriak és Szé-
kesfehérvár között egy tó mellett szállt táborba.1) 

A törökök táborukat néhány óra alatt földsánczokkal és sze-
kérvárral vették körül és így biztosították. 

Következő nap — október 10-én — körülbelül V2IO órakor 
délelőtt a törökök egy szoroson át a császári elsánczolt tábor felé 
előnyomultak, kipuhatolandó, hol lehetne azt legjobban meg-
támadni.2) 

Ruszworm tábornagy 2000 lovassal ment ellenük. Kemény 
összeütközésre került a dolog. Bár a tábornagynak az ellenséget a 
szűk úton, melyen az előre nyomúlt, visszavetni sikerült, de a harcz 
hevétől elragadtatva az ellenséget oly távolra követé, hogy lova-
sai ,— kik e közben Kollonics 1000 lovasával erősbíttettek — a nád 
közé elrejtett janicsárok öldöklő ágyú- és muskóta-tüzóbe kerültek. 
A keresztény lovasság azonban e váratlan támadás daczára is szo-
rosan együtt maradt. 

*) A török tábor olymódon volt kitűzve, hogy kétszer oly messze 
esett a császáriak előőrseitől, mint a vár kapuitól. Háromszor nagyobb tért 
foglalt el, a mint keresztények tábora. (Stauffer Albert, Ruszworm Herman 
gróf. München, 1881. pag. 82.) 

2) A következő harczok leírására fölhasználtam különösen: Mátyás 
főherczegnek bátyjához Alberthez 1601 október hó 25-én írt levelét. Mta. 
Hae. Ha. Dipl. I I I . 156, — Ruszworm iratát «a német nemzet egy hatalmi 
férfiához» (hihetőleg Miksa főherczeghez) október 27-én, Meurer 1602. I. 19. 
ff. St. No 130. Az 1601. és 1602-ik évi hadjáratai a császáriaknak a törö-
kök ellen, Mátyás főherczeg eredeti működési naplója után Oest. Mii. Zeit. 
1820. Cs. és kir. udvari könyvtár codex 8974. — Stauffer: Graf Ruszworm, 
München, 1884. 82. 1. — Cs. és kir. hadi levéltár: Jelentés a Székesfehérvár 
körűi október 10-től 16-ig lefolyt eseményekről. 



Ámde a helyzet a császáriakra már válságos kezdett lenni. 
Ekkor Mercoeur herczeg 600 gyalogossal és a lovasság még fen-
maradt részével a törökök jobb szárnyára támadt. A csekély számú 
csapat azonban a janicsárok nagyobb ereje által túlszárnyaltatott; 
állhatatos kitartásuk mindazonáltal azt eredményezte, hogy Má-
tyás főherczeg gyalogságának legnagyobb részével az ellenség bal 
szárnyát megtámadhatta és e támadásával nemcsak az erősen szo-
rongatott lovasságot fölmentette, hanem végül az egész ellenséges 
sereget táborába visszavonulni kényszeríté. A csata az éj beálltá-
val ért véget s utána a császári sereg már csak körülbelül 10,000 
harczképes fegyverest számlált. 

A hadsereg fölállítása — most már arczczal a vár felé for-
dítva — nem volt kedvező. A jobb szárny egy magaslaton vala, 
s úgy a szárnyon mint a hátban magas hegyek uralkodtak az állás 
fölött a bal szárny síkságon végződött. Az összeköttetés a várral 
még szabad volt és a helyőrsegnek egy része ki is jött, hogy 4 
ágyút és sánczkosarakat szállítson be. 

Október 11- és 12-ét arra használta föl a főherczeg, hogy 
állása hátrányait földhányásokkal és szekérvár alakítása által 
hárítsa el, a mit az ellenségtől háborítatlanúl végre is hajthatott. 

Október 13-án napfölkeltével megmozdúlt az egész török 
hadsereg és egész a táborig nyomúlt előre; a d. e. 10 óráig tartó 
sűrű köd elősegítette e mozdulatot. A törökök az ütközetet egy 
sáncz megtámadásával nyitották meg, mely a császáriak jobb szár-
nya előtt egy ágyúlövés távolságra volt. A legénység kezdetben 
serényen hozzálátott a védekezéshez, de utóbb engednie kellett. 
Az ellenség a futókat egész a keresztény táborig iildözé és a leg-
többet felkonczolá. Egyidejűleg az elfoglalt sánczot a legnagyobb 
gyorsasággal megszállva, 2 ágyút helyezett el benne, melyek azon-
nal működésbe hozattak. 

Dél felé egyes török csapatok már a főherczeg állásának háta 
és jobb szárnya fölött uralkodó magaslatokat és a rajtok lévő sán-
czokat is birtokukba ejtették. Hasztalan volt a segítség, mely Far-
guch (Fargucs, talán Forgách ?) százados és Althan ezredes alatt 
a, szorongatott őrség számára küldetett.1) Egyedül Bisanzon Hen-

x) Fargucli 40 német gyalogossal és hajdúval elesett. 



rik százados tudta állását, a muskétásokkal és a kevés számú hu-
szársággal, hidegvérű vitézsége által megtartani.1) Végre ő sem 
volt kepes az egyre előnyomuló janicsároknak — kiknek egy része 
az erdőt tartotta megszállva és élénk puska- és ágyú-tüzet fejtett 
ki, — ellenállni. — Az előnyös pontokon fölállított ellenséges löve-
gek most majd mind megszólaltak, halált es romlást szórva a 
keresztény táborra. Jóformán minden lövedék talált és rombolt 
harczosaink sűrű soraiban, sőt egy ágyúgolyó a főherczeg sátoráig 
eljutva, megölte egy harczménét. 

Mialatt itt a keresztény harczosok pusztíttattak, az oszmán 
hadseregnek egy másik része táborunk bal szárnyát fenyegette, 
így csaknem minden oldalról körülvéve, lehetetlennek látszók a 
pusztító ágyútűz és a minden oldalról meg-megújuló támadások-
nak ellenállni. 

A pillanat borzasztó volt. A legbátrabbak megingottak az 
küzdelem láttára, mely áldozatúl kívánni látszók őket. 

«Csakis a véletlen hozhatott segítséget»; írja később Rusz-
worm; «őszintén ertesítem fönségedet, hogy ha Isten kegyelme 
meg nem ment, egész táborunk, s magunk is elveszünk, mert az 
ellenség nem kevesebb mint 50,000 harczképes emberrel vett részt 
az ütközetben.» 

Midőn a szerdár a közeli magaslatokról a keresztény tábort 
és veszedelmes helyzetét megpillantá, határtalan büszkeségében és 
önhittségében felkiáltott: «három óra múlva egy kereszténynek se 
mozdúljon a lába, és az éjszakát a táborukban akarom tölteni». 

Ily kétségbe ejtő helyzetben gyors elhatározásra volt szük-
ség, mert egyedül ez menthette meg a keresztény harczosokat. 
A kezdemenyezés a főherczeg érdeme. Mercoeur herczeg és Rusz-
worm tábornaggyal való rövid értekezés után elhatároztatott, hogy 
míg a tábor bal szárnya a csapatok egyrészével védekező állásba 
helyeztetik, azalatt a fölmaradt csapatokkal a magaslaton lévő 
ellenség támadtassék meg. 

E czélból a főherczeg birtokába vette a császári tábor bal-
szárnyán lévő St. Vitus templomot és gyalogságával lehetőleg 
kedvező védő állásba helyezkedett. 

') Mercoeur Bisanzont már augusztusban serénységeért szóbelileg meg-
dicsérte. (Udvari hadi tanács Kanzl. Exp. 1601.) 



Mercoeur herczeg ellenben és Ruszworm kivonultak a tábor-
ból jobbra, és csatarendben nyomúltak a visszafoglalt sánczok 
mellett, a magaslatokon át az erdő felé. 

Délután 3 óra volt, midőn Ruszworm a főtámadást — csa-
patait, melyek 3 ezred gyalogot és 1000 lovast számláltak, cserjék 
és bokrok fedezete alatt egy szűk úton, hol csak 3 ember szélesség-
ben haladhatott, a legnagyobb elhatározással előre vezetvén — 
végrehajtotta, míg Mercoeur a lovasság z ö m é v e l a templom ós 
az erdő közötti téren álló törököket rohammal támadta meg. 

Az összeütközésből borzasztó öldöklés fejlődött ki. Lovasok 
és gyalogosok a legnagyobb elkeseredéssel ós odaadással küzdöttek. 

A kölcsönös támogatás oly erélyes volt, hogy a kereszté-
nyeknek sikerült végre az ellenséget makacs ellentállás után vissza-
vonulásra bírni, 10 ágyút és néhány száz ágyúgolyót ejtvén zsák-
mányúl.2) 

Az ellenség az éj beálltáig védekező magatartásban maradt 
és meglehetős jó rendben vonult vissza táborába. 

Ebben a keresztények számára oly dicsőséges csatában, 
hol 10,000 keresztény harczos 70,000 főnyi ellenség által volt 
körülfogva, a menekülés nem csupán az isteni gondviselésnek, 
hanem a három vezér erélyes elhatározásának és a csapatok 
fényes vitézségének is tulajdonítható. 

Az ellenség ez alkalommal is megpróbálta azt, hogy külön-
fele helyeken puskaport szórt el és azt meggyújtá, de e fogásával 
keveset ártott. 

A harcz hevében kevesen estek fogságba. A veszteségről 
csak annyit tudunk, hogy az mindkét részen tetemes volt. 

Az eddig elfoglalt állásban mindazonáltal a főherczeg nem 
maradhatott meg, mert a törököknek egy újabb támadása a főher-
czeg összeolvadt seregét bizonyos vereség veszélyébe juttatta volna. 

x) I t t volt 6. vagy 8. zászló német lovasság Althann és Preuner alatt, 
továbbá Hofkirchen ezredbeliek. 

2) A különféle német krónikások a hajdúk és a huszárok magatartá-
sával nincsenek megelégedve. Kapzsiknak és szökésre hajlandóknak jellem-
zik őket. Jogosan-e vagy nem, bajos eldönteni. A törökök a sánczokban a 
mieinknek fejét, orrát, füleit levagdosták. Egy helyen 30 ily megcsonkított 
hulla feküdt. 



Előnyösebb állást veendő, elhatározta tehát a főherczeg, hogy 
seregét a várhoz közelebb vonja és a mocsárra támaszkodik. E szán-
dékát azonban, — sajnos, — a folytonos ellentállás, a tábor örökös 
körül rajozása és a gyakori ellenséges támadások következtében 
október 14-én nem hajthatta végre. 

A sereg a csatára következő éjszakát, — a törökök támadá-
sának mindég kitéve, — csatarendben, fegyver alatt töltötte.1) 
A mozdulat másnap megkezdetett ugyan, de a török a gróf Nádasdy 
Ferencz magyar lovassága által képezett elővédet erősen meg-
támadta s a segítségül érkezett német lovasságra visszavetette. — 
Bár ezek a törököt további előnyomulásában meggátolták, mégsem 
látszek tanácsosnak tovább menetelni.2) 

Az összeköttetés a palotai3) őrséggel még fönnállott; egy 
Győrből érkező 200 kocsi erejű élelmi szállítmány azonban az 
ellenség kezébe került, és csak 50 kocsi mentetett meg. 

Mátyás főherczeg sokkal nehezebb helyzetben volt, mint 
négy nappal ez előtt. Harczképes embereinek száma a fárasztó 
folytonos készültség és a betegségek következtében napról-napra 
fogyott. A sereg fölbomlása, hacsak a viszonyok lényegesen nem 
javúlnak, kikerülhetetlen vala. Az összehívott hadi tanács előbbeni 
elhatározása mellett maradt. Előnyösebb állást kell venni, a nél-
kül hogy a sereg a vártól eltávozna, ha szükséges fegyveres erő-
szakkal. 

Egy fáradt, lecsigázott sereggel, egy túlsúlyában fölényt érző 
ellenség szemeláttára ezt végre hajtani, bizonyára egyike azon leg-

1) A főherczeg és néhány magasrangii úr sátorán kívül más sátor 
nem is lön fölállítva; «elég dolgunk volt az ellenséggel», mondja az egyik 
tudósító. 

2) A Batthiány-ezred elveszté ez alkalommal a császári sassal díszí-
tett nagy zászlaját és még más két huszár-standartot. Ezen eredmény által 
a törökök természetesen új bátorságra lobbantak, és a tábort egész éjjel 
körűi raj ózva, megkísérlették a magaslatot elragadni, sőt a völgyben levő 
500 podgyászkocsin is raj ta ütöttek, de azokat el nem foglalhatták. 

3) A váracs folyton 50—100 drabanttal volt megszállva. Mivel azon-
ban Valotay István százados azt huszáraival ismeretlen okból elhagyta, 
Horváth Gáspár százados helyeztetett oda. (Udvari hadit anács Kanzl. 
Exp. 1601.) 



nehezebb feladatoknak, melyek valaha egy hadvezérnek jutottak. — 
És mégis, ritka bátorsággal és ügyességgel, megoldatott. 

Október 15-én napfelkelte előtt (2 órakor) hagyta el a keresz-
tény sereg a tábort. A menetet az elővéd nyitotta meg, ezt követte 
a málhavonat s végre következett a nyolcz csoportba osztott sereg. 

A törökök, megtudva a főherczeg szándékát, éjszaka meg-
szálltak több magaslatot, melyeken a keresztény seregnek keresztül 
kellett mennie s melyek a Palota és Székesfehérvár közti mocsárig 
terjedtek ki. 

Beggel 7 óra volt, midőn a köd felszállt s az elővéd minden-
oldalról megtámadtatott. — A törökök főtámadásukat a málha-
oszlopra irányították, de ez Thurn gróf lovasai által, kik közé 
muskétásokat is osztott be, meghiusíttatott. A sereg a törökök által 
megszállt magaslatokhoz közeledett. 

Föltétlenül szükséges volt innét a törököket elűzni, hogy a 
málhavonat átvonulhasson. Az egész Breuner lovasezred, Isolano 
gróf és egy század Kollonics lovasaiból 3 tábori ágyúval előretört 
a menet-oszlopból, megtámadta a magaslatokat és az ellenséget 
visszaűzte. — A törökök ezután erősbítést nyertek és az egész napon 
át ismételték a legdühösebb támadásokat, de minden fáradságuk 
hajótörést szenvedett; a német lovasság rendületlen kitartott mind 
addig, míg a málhavonat a Palotától egy mérföldre eső mocsár mel-
lett a kiszemelt táborba szerencsésen megérkezett. 

A császári hadsereg ezalatt a legnagyobb rendben vonúlt át 
a mocsáron, a Palota és Székesfehérvár közt elterülő síkságra. 

A mint a sereg a síkságra ért, a törökök ezt is megtámadták. 
A budai pasa és Mehemet, a budai helytartó chiájá-ja, a Thury 
alatt lévő magyarokat a jobbszárnyon délután a legnagyobb düh-
vel rohanták meg. A magyarok kitértek az erős támadás elől, 
mire Mercoeur ezrede és Ruszworm tábornagy a Hoditzki lovas 
századdal előre rúgtattak, s a magyarokkal egyesülve az ellenség 
arczvonalára és szárnyára törtek. 

Ezalatt a zöm és a bal szárny is a harczba vonatott. — Bár-
mily kétségbeesetten is küzdöttek a törökök, az erőteljes, kemény 
ellenállás következtében kenytelenek voltak visszavonúlni és a 
harczmezőt a keresztényeknek átengedni. 

Az ütközet fő intézői a főherczeg és a Mercoeur voltak, kik 



a legnagyobb tevékenységet fejtették ki s személyes jelenlétükkel 
sarkalták a csüggedőket. 

Az elesett törökök között volt a már előbb említett két vezér 
és 8 szandsákbég.1) A császáriak vesztesége 1000 ember volt, a 
törököké 4—5000. 

A sereg ezután menetét néhány órára előre folytatta, midőn 
délután 3 óra tájban a szerdár maga a császáriak még mindig 
mozgó oszlopára ütött. Először a Bárenhauser ezredre akadt; de 
nemcsak ez, hanem a többi ezredek is résztvettek az ellenség ama 
szándékának meghiúsításában, hogy a császáriak menetét meg-
zavarja. Minden megtámadott ezred kivált az oszlopból, arczot 
fordított az ellenség felé, s midőn azt elűzte, ismét elfoglalá 
beosztását. 

A főherczeg maga is belevegyült, ez alkalommal udvari zász-
lójával és testőrségével az ellen tömegeibe,2) mely miután reg-
gel 7 órától napnyugtáig folyton a legnagyobb elkeseredéssel küz-
dött, végre is kénytelen volt a németek és magyarok rendíthetetlen 
bátorsága és kitartása elől kitérni és visszavonulni.3) 

Az éj beálltával elfoglalta a keresztény sereg a véráztatta 
tábor helyet,4) melynek természetes előnyeit árkok és sánczok 

által fokozta. 

*) A budai pasának, Mohamet Mankirkucsinak a fejét, midőn lová-
ról lebukott, egy de Bellj nevű úr vágta le; a helytartó chiájá-ja Mehemet 
(Hammer Mohamednek nevezi) egy muskéta-golyó által öletett meg. A pasa 
feje és a chiája pajzsa, kardja és lovai a főherczegnek ajándékoztattak. 
Császári részről Puchheimb, a Thurn-ezred kapitánya, kapott könnyebb 
sebet. A fönti két törökön kívül elesett még Murát, a boszniai pasa (der-
vis) fia is. Szigeti Dsáfer chiája állítása szerint — ki október 28-án elfoga-
tott — a törököknek ekkor 12,000 emberük volt, és 7 szandzsák béget 
veszítettek. 

2) A főherczegi zászlóból St. Hillier egy kopjadöfést kapott, miköz-
ben nyakravalója elvált pánczéljától és karján is megsebesült. A fiatal 
Auersperg egy törököt terítettt le, és különben is igen vitézül harczolt. 
A fiatal Tertzki elesett, ós az udvari szolgák közül is nagyon sokan súlyos 
lősebeket kaptak, miáltal kivívták, hogy nem neveztethettek többé «tűz-
mentes »-eknek. 

3) E győzelmet később Lindenberger ügyvéd megénekelte: «Pugna 
ardua stb.» czím alatt. (Cs. és kir. udvari könyvtár 46. F. 43[4].) 

4) A tábor egy nádas mocsár és egy szőllőtermő dombláncz között 
terűit el. 



A számos elesett keresztény hullájának parasztok által való 
elhantoltatásával lile András és Horváth György századosok bízat-
tak meg. 

A cs. és kir. udvari tanács kiadványának névjegyzékében: 
Anhalt Ernő, Althann Adolf,*) Kollonics Szigfried, Breuner 
János,2) Nádasdy Ferencz, Hoditzky Ferencz, Forgács Zsigmond 
és Thurzó György vannak, mint olyanok fölsorolva, a kik legjob-
ban kitűntették magukat. 

Az új táborból könnyebben lehetett Székesfehérvárt támo-
gatni és nyitva tartotta az összeköttetést Palota, Veszprém és 
Győrrel, miáltal az élelemszállítás is nagyobb biztosságot nyert. 
A csapatoknak is több nyugalmat lehetett nyújtani, mert Vohen-
stein ezredes bevonult Kanizsa alól 1000 frank lovassal; Vohen-
stein azt a szomorú hírt hozta, hogy kevés a remény Kanizsának 
a Ferdinand főherczeg vezetése alatt lévő csapatok általi elfoglalá-
sára, mivel az ott lévő sereg is igen el van csigázva és fáradva. 

Az október 15-ki délutáni harczra vonatkozólag említsük meg 
röviden a Brindisi Lörincz kapuczinus barátról szóló legendát, 
mely Coccaglio müvében (lib. I. cap. 9. pag. 77.) foglaltatik. 
Istvánffi innét veszi azon jelentésót, hogy Brindisi e délután 
«kereszttel kezében, emelkedett hangú szavakkal lelkesíté a csa-
patokat a harczra, mitsem törődve a körülötte repülő lövedékek-
kel.» De megfoghatatlan, hogy Lőrincz e tevékenységéről minden 
tudósító hallgat. 

Maga Ruszworm sem emlékezik meg róla, habár jelentésében 
«Isten kegyelméről», «Istenről ós angyalairól, kik a keresztények 
mellett harczoltak» beszél. 0 maga eszközölte ki, hogy Lőrincz és 
néhány társa mint lelkészek, a keresztény seregbe jöttek. Lőrincz 

*) Altban Adolf Mihály (gyakran Altheimbnak is írják), császári gene-
rális, később tábornagy, Székesfehérvárnál azáltal tüntette ki magát, hogy 
övig vízben gázolva keresztül ment a mocsáron. 1601-ben 1200 muskétás 
és 6300 hajdú élére állíttatik és megbízatik egy 150 csajkából álló dunai 
hajóhad fölállításával; később Esztergom parancsnoka lesz. Ö alapította 
Komáromban a jezsuita-collegiumot. 

2) Báró Breuner János azáltal tűntette ki magát, hogy egy magasla-
ton levő sánczot vitézül védelmezett. Később Győr városának lett pa-
rancsnoka. 



mint pap teljesen megfelelt a neki jutott nehéz feladatnak, mivel 
a nyers katonák kedélyében tüzes, élénk beszédei által eletet és 
kedvet keltve, a győzelemhez szükséges tényezőket előmozdítá. 

Október 16-án reggel 8 órakor ismét mutatkozott néhány 
török csoport a tábor körül ; nagy lármát ütve közeledtek egész az 
előőrsökig s hajlandóknak Ígérkeztek néhány keresztény fogoly 
szabadon bocsájtására, ha az elesett két pasa feje nékik átadatik.1) 
Ez megígértetett azon föltétel alatt, ha az elfogott Escher századost 
egyéb foglyokkal a keresztény táborba vezetik. A fejek kiadása 
azonban nem volt lehetséges, mivel a főherczeg azokat már Kani-
zsára küldötte Ferdinánd főherczeghez, megmutatandó a törökök-
nek, hogy a kiktől segítséget várnak, már nem élnek.2) 

Október 17-én ismét tanácskozás volt a törökökkel a két pasa 
holtteste végett, melynél Mercoeur berezeg, Ruszworm, Nádasdy és 
Löbel is résztvettek. Nádasdy erős szavakkal intette a török kül-
dötteket, hogy a chiáca és a budai pasa «Isten által büntettettek 
halállal, mert hamis esküvel, Ígéretekkel stb. a békeegyezményt 
húzták, halasztották és a békét lehetetlenné tevék. 

E napon a tábor két szárnya sánczokkal láttatott el és a 
főherczeg is vízhiány miatt levonult udvari sátrával a magaslat-
ról. A beállott esős idő sok kellemetlenséget okozott a táborzóknak 
s a vihar számos sátort rombolt szét. 

Az ellenség a várral eddig keveset törődött s a bentlevők is 
csak egyszer törtek ki, a midőn néhány 100 tevét, lovat és néhány 
törököt kerítettek kézre. 

Október 18-án Starehmberg Gotthard ezredes egy fogoly 
töröktől megtudott azon hírt jelenti, hogy az ellenség táborát 
2 részre osztá s szándéka a várat egyszerre 3 oldalról megtámadni. 
Egyidejűleg a robbantó müvek mellett át akar kelni a mocsáron, 
hol egy útat fedezett föl. 

«A nádasban lévő útat — jelenti tovább a várparancsnok — 

*) Más források szerint liárom fejet követeltek, nevezetesen a chiája, 
a budai helytartó és a fiatal Murát fejét. 

2) A főherczeg egy kérvényében, melylyel szorult kelyzetében segélyt 
kér, megemlékezik a két török fejről is. (Udvari hadi tanács Kanzl. Exp. 
1601.) 



elővigyázatból 12 muskétással megszállottam. Ma ismét megjelent 
egy török kémlelődni, azonban elfogatván, elém állíttatott. Ennek 
vallatása szerint, Haszán pasa, a hadvezér, a legutolsó ütközetben 
nehezen megsebesült; a vallonok hitszegő ezredese és sokan a 
vallonok közül elestek, és nem biznak többé a törökökben, mivel 
ismételten cserben hagyattak általuk. Mint említém, a törökök ma 
akartak megtámadni, de felhagytak vele». 

Alig ért ezen jelentés a keresztény táborba, máris ágyúdörgés 
hallatszott. A törökök ugyanis megrohanták a Szigetet es egy külső 
védmüvét a várnak, de visszavettettek. A várparancsnoknak Sta-
hembergnek kérésére október 19-én 500 gyalogos küldetett Hager 

százados vezetése alatt a várba. 
Az erős esőzés következtében a várfalak körüli mocsár meg-

dagadván, ez oldalról nem igen volt mitől félni. 
A török táborban ezalatt rendetlenség és csüggedés állott 

be. A vezerek nem tudták, mire határozzák el magukat. A csapa-
tokban a legnagyobb féktelenség uralkodott, a janicsárok föllázad-
tak és követelték a szerdártól szolgálatuk megjutalmazását, 
kijelentvén, ha ezt tenni vonakodik, felmondják az engedelmes-
séget. A vár megrohanásának visszautasítása után e fegyelmetlen-
ség teljes lázadássá változott. 

A lázadó katonák felégették a nagyvezír es a defterdár sáto-
rát. Hiába kért, könyörgött a szerdár a rend helyreállításáért, és 
hogy kíséreljék meg legalább a vár egyik elővárosát bevenni, vagy 
az ellent nyilt mezőn megtámadni. A janicsárok és spahik daczuk 
mellett maradva, elvonulással fenyegetőztek, sőt kijelentették, 
miszerint semmi valószínűség nincs abban, hogy a keresztény 
sereget, melynek a nyilt mezőn nem árthattak, ily előnyös és meg-
erősített táborban legyőzhessék. 

A szerdárnak végre engednie kellett és elrendelte a vissza-
vonulást. Október 22-én a nagy ágyút előre küldte Budára. 

A főherczeg szökevények által mindenről értesülvén, miután 
Székesfehérvár ostromlása megszűnt, Hager századost 500 embere-
vei visszahívta táborba. Többen, kik a táborból Győrbe szándékoz-
tak, útközben a kóborló tatárok által megtámadva, levágattak és 
szekereiktől megfosztattak, mely alkalommal egy fiatal Thum gróf 
is, ki betegsége folytán Győrbe akart menni, elfogatott. A táborban 



ismét kenyér- és szénahiány állott be. A vitéz Bárenhauser ezredes 
rövid lázbetegség után meghalt. 

Október 24-én hadi tanács tartatott, hogy miként lehetne az 
elvonult és Budától 4 mérföldre táborozó ellenségnek a lehető 
legnagyobb kárt okozni. 

A veszprémi huszárokból 60 ember kémszemlére indúlva a 
táborból, 100 tatárral találkozott, kik közül többeket elfogott. 
Thurzó György ily nagyobb erővel végrehajtott czirálásban 60 törö-
köt és 100 lovat hozott a táborba. De maga Mercoeur herczeg is 
fölajánlotta, hogy 2000 lovassal követi az ellenséget és visszavonu-
lásában háborgatja. Buszworm meg épen azt ajánlá, hogy a 
török tábort meg kell támadni és ekként kényszeríteni a vissza-
vonulásra. A két tábornoknak ezen igen helyes terve azonban a 
többiek által elejtetett és elhatároztatott, hogy az ellenség vissza-
vonulását nyugodtan be kell várni, nehogy az egyszer kivívott 
győzelem egy ütközet által koczkára tétessék. 

Ezalatt egy lovas küldöncz érkezett Kanizsáról a szerdárhoz, 
azon jelentéssel, ha a várat 3 nap alatt fel nem menti, tovább nem 
birják tartani. 

Ez volt az ok a szerdar azon elhatározására, hogy október 
25-én reggel 2 és 4 óra között táborát a legnagyobb csendben 
fölszedve Adony felé elvonult. 

Nem messze a keresztény tábortól, egy szorosban megállt a 
törökök utóvédje, födözendő a sereget. A főherczeg által kiküldött 
Buszworm és Kollonics néhány száz emberből álló csoportra buk-
kantak. Mindenki egy ütközet kifejlődésére gondolt, azonban a törö-
kök hűség és hitük alatt tanácskozást óhajtottak-. Midőn ez megen-
gedtetett, a törökök közül többen Ruszwormhoz jőve kérték, hogy 
«a keresztény táborban lévő összes vezéreknek és lovagoknak az ő 
(a törökök) szerencsekivánatuk kijelentessék, remeive, hogy nekik 
is hasonló kívántatik. A császári harczosok oly jól és lovagiasan 
viselkedtek, a mint eddig még nem tapasztalták. Bár ők a maguk 
részükről is vitézül harczoltak, mégis nagy veszteséget szenvedő-
nek. Egyébként a keresztények el lehetnek rá készülve, hogy a 
tavaszszal Esztergomot vagy Székesfehérvárt elfoglalják, avagy a 
keresztények veszik el tőlük Budát.»1) 

x) Starhemberg gróf beszélé el a törökök elmenetele után a főher-



Az elvonüló ellenséget Kollonics ezredes követé két század 
lovassal és néhány száz lövészszel; rá talált az ellenség utóvédjére, 
az ütközet azonban különös jelentőségű eredmény nélkül folyt le. 

A főherczeg, miután az ellenség elvonult, még a táborban 
maradt néhány napig azon komoly szándékkal, hogy Kanizsa alá 
megy testvérének Ferdinándnak segítségere és támogatására.1) 
A főherczeg Székesfehérvárt 1000 német gyalogossal és 600 ma-
gyarral megerősítve, október 29-én csakugyan elvonúlt a császári 
sereggel, de nem Kanizsa, hanem Pápa felé, hova november 1-én 
érkezett meg. E három napi menet alatt 1000 embert veszített 
a sereg éhség és a hideg következtében.'2) 

Foglaljuk végre egybe mindazon intézkedéseket, melyeket 
Mátyás főherczeg és az udvari hadi tanács Székesfehérvár megszál-
lása, elelmezése és fölépítésé tekintetében október hónapban és 
azután egész 1601 deczember végéig tettek. 

Mindjárt kezdetben (okt. 16-án) kivonattak a helyőrségből 
a Hägen Sebestyén alatt álló Guisberg gyalogosok, mivel a táborba 
kellett vonúlniok. Pótlásul Győrből 100 lovas rendeltetett a várba, 
Zakovics Farkas, Ilay és Horváth alatt, továbbá Eintzing 200 
német gyalogossal. 

Október 16-án az eleiem-szállítás tekintetében egy felszólítás 
ment a magyar kanczelláriához, mely a megyékkel volt közlendő. 
Nádasdy pedig az együtt levő magyar rendekkel arról értekezett, 
miként volna Székesfehérvár a jövőben élelemmel és helyőrséggel 
ellátandó. 

Az élelmezésről nagyobbrészt Bernhard Jánosnak kellett 
Pécsről gondoskodnia, azonkívül megbízattak: Veszprémben Graf 
Tóbiás százados különféle lótáp szállításával, Molard báró ezredes 
es Althan Adolf Komáromból 50—50 kocsinak Székesfehérvárra 
szállításával, 300 gyalogos kísérete alatt. 

Általában a várnak fél évi élelemmel kellett elláttatnia. 

czeghez visszatérőknek, hogy ugyanígy jövének a vár falai alá is a törökök 
és hasonló beszédet tartottak magyar nyelven. 

x) Mátyás irata Ferdinándhoz, 1601. októberben. 
2) Török István főkapitány tudósítása az uralkodott nyomorról. 

(Udvari hadi tanács levéltára 1601.) 



Thurzó Györgynek, a Dunán inneni rendek részéről Székesfehér-
vár élelmezése tekintetében tett jelentése nem volt kedvező s innét 
és a rossz közlekedési viszonyokból ered, hogy a vár helyőrsége 
már deczember elején nagy nélkülözéseket szenvedett, melyek 
folytán a felső-ausztriai (linzi) gyalogosok nem akartak tovább 
maradni,1) hasonlókép Althan zsoldosai is leköszöntek, de azután 
újból felvétetni kivántak. 

A város és az erődítések építése tekintetében meg kell jegyez-
nünk, hogy a császár október 1-én 2000 frt építkezési költséget 
engedélyezett, mely összeg Zeller fizetőmester által Sulz grófnak 
adatott át. E hó 20-án Starhemberg jelentést tett az erősség építésé-
nek előhaladásáról, és hogy naponta körülbelül 1500 ember dol-
gozik. 

Ugyan e hó 28-án megbízatott Starhemberg gróf a vár kor-
mányzóságával s figyelmeztettetett, hogy az építkezéseket szorgal-
mazza. A rendek és a hadi tanács is értekeztek ez időben ügyes 
kézművesek, kőfaragók és kőművesek, valamint a szükséges épít-
kezési anyag és eszközök kiállításáról. 

November elején ujabb költséget engedélyezett a császár. 
E hó 20-án Lindaui Schneider János Székesfehérvárra küldetik 
mint építkezés-vezető es a hó vegén conte Isolano tervekkel és min-
tákkal Prágába megy az udvarlakba, javaslatot teendő a császár-
nak, miként volna Székesfehervár egy tekintélyes erősséggé átala-
kítható.2) 

Térjünk vissza a főherczeghez Pápára. Megérkezése után 
rövid időre követ jött bátyjától, Ferdinánd főherczegtől, ki sür-
gősen keri őt támogatásra. Erre Ruszworm november 7-én 5 ezred-
del elindúlt Kanizsára. Ferdinand főherczeg a kapott segély 
daczára sem volt kéjDes Kanizsát bevenni, és az ostrommal fel-
hagyva seregével visszavonult Ausztria belsejébe. 

Mátyás főherczeg is bevonult udvari zászlójával 3) és Mer-

*) Az udvari tanács megkeresi a felső-ausztriai rendeket, bogty a vár-
ban lévő ezredet fizessék ki, Stabremberg pedig fölszólíttatott, bogy addig 
együtt tartsa, míg e tekintetben intézkedés történik. 

2) üdvari liadi tanács Kanzl. Registr. Prot. No 207. 1601. 
3) Ez az «Aufwärter» (Elite) urakkal együtt november 15-én föl-



couer-rel Bécsbe ment (november 12-én), hol a bécsi polgárok által 
ünnepélyesen, harangzúgással és ágyúdörgéssel fogadtatván, a 
Szt.-István templomban tartott Tedeumon részt vett. Az ezredek 
ós zászlók, miután zsold-határidejük*) letelt, a kijelölt leszerelő 
helyekre vonúltak és szétoszoltak. 

Deczember végén Starhemberg helyett, kit a felső-ausztriai 
rendek visszakértek, conte Isolano János Márius neveztetett ki 
Székesfehérvár főkapitányává.2) 

IV. 

SZÉKESFEHÉRVÁR ÚJBÓLI ELVESZTÉSE 1602. AUGUSZTUS 29-ÉN. 

A tél folyamán más gondoskodás nem történt Székesfehér-
várra nézve, mint hogy a kamara, a végbeli ezredesek és a vár-
megyék felszólíttattak az élelmezés szállításának szabályozására, 
és hogy azok erős fedezettel láttassanak el. De hogy ez mily lany-
hán hajtatott végre, bizonyítja két eset. Zlakovich (Slahkovich) 
Farkas főhadnagy kérte, hogy megkíméltessék egy szállítmánynak 
Pápától Székesfehérvárra kisérésétől, vagy legföljebb csak Győrig 
kellessék mennie, de ha lehet maradhasson Pápán; 3) a veszprém-
megyei főispán pedig egyáltalán nem adott semmi fedezetet a ko-
csikhoz, minek folytán a törökök a szállítmányt elfogták.4) 

-oszlattatott. Dentice úr azonban kiváló magaviseletiért, kölönösen ajánlta-
tott a spanyol királynak. (Főkadi tanács Kanzl. Eegistr. Prot. 207.) 

*) Havi zsold a lovas részsre átlag 3—4, gyalogosok, trabantok részére 
21,2—3 tallér á 30 garas á 3 kr. volt. 

2) Egy kiválóan érdekes dologról óhajtunk itt még említést tenni. 
Hayos Albrecht, e hadjárat tapasztalataiból kiindúlva, indítványt tett a 
hadi tanácsnak egy állandó militz-sereg alakítására. Ez kétségtelenül az első 
ilynemű, a császári hadsereg viszonyaira alapított és irodalmilag érdekes 
mű. A többi mind későbbre, a 30 éves háború idejére esik. A mű a csá-
szári udvari kamara, Mátyás főherczeg és az udvari tanács által részlete-
sen és behatóan véleményeztetett és úgy terjesztetett a császár elé. A had-
sereg szervezése azonban csak egy fél század multán indúlt meg. 

3) Udvari hadi tanács Kanzl. Expd. prot. 208. sz. 1602. jan. 30-án. 
*) Udvari hadi tanács Kanzl. Expd. prot. 208. sz. 1602. febr. 20-án. 



E nekezsegek mellett még azon súlyos csapás nehezedett a 
keresztények es császáriak ügyére, hogy Mercoeur herczeg, ki 
hivatva lett volna a legközelebbi hadjáratban a főparancsnokságot 
átvenni, 1602 február 19-én Francziaországba utaztában, Nürn-
bergben 43 éves korában meghalt. 

A fővezérség tekintetében most pártharcz keletkezett s erre 
annál nagyobb tér nyilt, mivel Eberhard György gróf, aki császári 
részről Mercoeur utódjául kiszemeltetett, szintén meghalt. Ekkor 
két jelölt lépett fel Mercoeur állásáért: Básta György, ki eddig 
Erdélyben parancsnokolt, és Gonzaga Ferdinand Felső-Magyar-
országból. 

A császári hadbiztosság ezalatt Székesfehérvár szétrombolt 
vármüveinek gyors kiépítésére fordítá főfigyelmét, tekintve hogy 
a tél folyamán az építést nem lehetett a kellő erélylyel folytatni. 

E mellett folytak az intézkedések, hogy a vár elegendő éle-
lemmel elláttassék, a tüzérségi fölszerelés kiegészíttessék, az elron-
gált, hasznavehetetlen és csak alkalmatlan tűzéranyag pedig elta-
karíttassék. 

Schätzer Mihály szertárőr jelenti, hogy nincsenek kocsik a 
szállításra, mire azt a parancsot kapta, hogy a Magyar-Ovár, Vas-
vár és a forchtensteini uradalmak által kiállított ós Győrbe rendelt 
kocsikkal vonuljon Székesfehérvárra és az ottlévő hasznavehetetlen 
lövegeket és egyéb szereket Althan szolgáinak fedezete alatt 
szállítsa Győrbe.1) 

Győr volt Székesfehérvár összes föntemlített szükségleteinek 
beszerzésére, szállítására stb. nézve a főtelep; Komárom csak má-
sodsorban jött tekintetbe. Mindkét helyre viszont Bécsből kellett 
jönni mindennek. Pozsony és Mosony megyék 200 kocsit küldének 
Győrbe az eleség szállítására stb. Székesfehérvárra, hol élelem-
mesternek Zeiller Mátyás neveztetett ki. 

A márczius hó közepén Pozsonyban összeült országgyűlés 
megszavazott minden portától 2 tallért, miből 200 lovas és 
200 gyalogos 6 hónapon át volt fentartandó; eltekintve természe-

*) üdv. hadi tanács Kanzl. Exp. Prot. Nr. 82. ex márczius 13. 1602. 
Ugyanott jelentés a Székesfehérvár számára vásárolt s megmázsált löve-
gekről. 



tesen a rendes felajánlástól és a kötelezettek személyes fölkelésé-
től, mire nézve mint a mult évben felszólítás bocsáttatott ki. 

Ausztria, valamint a német rendek, választófejedelmek és 
berezegek is felajánlották, bogy a török hadjárathoz 50,000 harezost 
állítanak ki. 

Althan ezredes április elején ezredével Székesfehérvár felé 
küldetett, hogy Simontornyát megtámadja. Szerencsésen megér-
kezve, megindította a rohamot, azonban csalódott a vele volt 
huszárokban, kik kötelességüknek nem feleltek meg. Nehéz fárad-
sággal, 24 muskétás és 100 magyar elvesztése után birta csak a 
lövegeket és a lőszert visszavinni.1) 

Ugyané hóban érkezett a császárhoz a jelentés, hogy Mátyás 
főherczeg ez évben is átveszi a hadsereg-parancsnokságot Magyar-
országban.2) 

A magyar főkapitányság megürült, melyért április 1-én Deák 
Péter Vajda folyamodott.3) Thurzó György értesíttetett, hogy har-
ezosai nem fizettetnek ki ós hogy a herczegprimás militz-hadának 
elhelyezését megkezdheti.4) 

A mindenfelől érkező hírek, hogy a törökök előkészületeket 
tesznek egy ujabb hadjáratra, bizonyíták, hogy szándékuk a mult 
évben mondottakat megtartani, nevezetesen Székesfehérvárt újra 
visszafoglalni. 

Haszán pasa, a szerdár, jóval korábban kezdte meg az elő-
készületeket mint rendesen szokta és hasonlíthatlanul erősebb 
sereget gyűjtött mint a mult esztendőben. Prágában a császári 
udvarban nem igen látszottak ennek hitelt adni és nem is siettek 
az intézkedéseket hadjáratra nézve megtenni. 

Csak a több oldalról megerősítést nyert azon hírekre, hogy 
a szerdár tekintélyes sereggel már megindult Buda felé s szándéka 

*) így mondja a jelentés. Csodálatos azonban, hogy egy egész gya-
logezred nem tud egy csekély erődöt bevenni, s vállalatával felsül azért, 
mert a huszárok nem feleltek meg. Hát a huszárok nélkül semmit se 
tudtak tenni ? Vagy a huszároknak kellett volna a bástyákra lovagolni ? 

2) Udv. hadi tanács Beg. Prot, ápril 1. 1602. 
3) Udvari hadi tanács iroda Exp. Protokol 208. 
4) U. a. Márczius 195. sz. Április 2. sz. 
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Esztergom és Székesfehérvár elfoglalása, kezdettek más nézetek 
uralkodni. 

Május elején a szabad hajdúk egy portyázás alkalmával 
Budától nem messze elfogták Aly pasát, Kanizsa volt parancs-
nokát.1) 

Május végén eldőlt végre a fővezérlet kérdése is, még pedig 
Ruszworm tábornagy javára. 

Juniusban a székesfehérvári lovas ós gyalog csapatoknak a 
zsoldjuk feljavítására tett kérelmük akként oldatott meg, hogy 
minden ló után egy tallér és minden drabant után fél tallér pót-
lék felszámítása engedélyeztetett. Wattay Ferencz alezredesnek, 
ki Fehórvárott Isolano gróf mellett a magyar lovas és gyalogcsapa-
tokat vezényelte, havonta 30 tallér zsold utalványoztatott ki.2) 

Az építkezések a legjobb rendben folytak, de balesetekben 
sem volt hiány. így midőn a szükségelt fának a közeli erdőkből a 
várba szállítására junius 20-án egy 100 muskétásból és 40 kocsi-
ból álló szállítmány a vár felé vonúlt, menetközben egy körülbelül 
1000 törökből álló csapat által, kik között szökevény vallonok is 
voltak, megtámadtatván, szétugrasztatott és csak kevesen mene-
kültek a várba. A másik eset, mely a várban történt, még sokkal 
sajnálatraméltóbb ós szégyenletes bizonyítéka a várőrség fegyel-
metlenségének. A Szt.-István templomhoz csatlakozó kápolnába, 
melynek sírboltjában szépen kivésett kőemlék alatt László küály 
feleségének és leányának Máriának holtteste fedüdt, katonák hatol-
tak be. A törökök több évi ittlétük alatt tisztelték ós óvták a 
magyarok múltjának ez emlékét, míg ellenben a keresztény durva 
zsoldosok juniusnak egy éjszakáján töltött kartácscsal szétrobban-
tották a sírboltot fedő kőlapokat es a holttesteket ékszereiktől és 
diszítményeiktől megfoszták.3) 

Julius első napjaiban Isolano a várnak több lőszerrel és éle-
lemmel való ellátását kérelmezi és jelenti, hogy ily haszontalan 

x) Jelentés a császári udvari hadi tanács Regist. Prot. 1602. Ju-
nius. Nr. 48. 

2) Udvari hadi tanács Piegist. prot. 1602. junius 23-ról. 
3) Nem birtam feltalálni, hogy mily nemzetségből valók voltak a 

zsoldosok, kik ez elvetemült cselekedetet elkövették. 



néppel a várat nem fogja megtartani bírni, mire azt a választ 
kapja, hogy 1700 frt lőszer-beszerzési pénz helyett 700 frtot kap; 
az élelemről említés sincs téve,1) csak annyi, hogy Scharf Tamás 
utasítást kapott 100 tüzérségi kocsinak kirendelésére. Később 
{julius 27-én) «ezen legkülső és igen veszélyes állomáson» a hátra-
lévő kéthavi zsold kifizetése engedélyeztetett. 

Julius 5-én Lehner Vilmos zászlós, a de la Marche ezred 
egy zászlójával mint erősbítés bevonult Székesfehérvárra. Néhány 
nappal később a de la Marche testőrök (egy különös fegyvernem) 
utasítást kértek, hogy hova kellessék bevonulniok, mire azon 
parancsot vették, hogy Székesfehérvárra a de la March zászlóhoz 
csatlakozzanak, a mely alá felesküdtek (julius 17.). 

Ugyanezen időben, julius 11-en kéri Altban Adolf ezredes 
Székesfehérváron lévő ezredének felváltását; kérésének teljesítése 
azonban csak akkorra igértetett, midőn a többi ezredek a hadszín-
helyre érkeznek. 

A felsorolt néhány részlet mutatja, hogy Isolanonak, mint 
várparancsnoknak helyzete korántsem volt irigylésre méltó. 

Julius 24-én Mátyás főherczeg hadi tanácsot hivott össze, 
megbeszélendő a szándékolt rendszabályokat. Mindenek előtt elha-
tároztatott, hogy Esztergom és Székesfehérvár élelmi szerrel és 
lőszerkészlettel bőven láttassék el; hogy Győr, Komárom és Esz-
tergomnál hajóhidat kell verni és hogy a keresztény sereg Győrnél 
gyülekezzék. 

Pogrányi Benedek 2000 fogadott és Izsák Mihály által kivá-
lasztott katonája, kiknek harmada a zsoldot a magyar kincstártól 
nyeré, valamint Thurzó György emberei, parancsot kaptak a győri 
táborba menni és Ruszwormhoz csatlakozni. 

Ausztria, Csehország és Morvaország rendei feliratot intéztek 
ő felségéhez, hogy a székesfehérvári helyőrségnek a zsold-hátralék 
kifizettessék és kérték, hogy a franczia csapatok küldessenek el a 

x) üdvari hadi tanács Eeg. prot. 208. Jul. 11. és 29. 1602. Ezen Szé-
kesfehérvárott julius 7-én kelt iratában közli Isolano Mátyás főlierczeggel 
a hírt, hogy egy Idiczky György nevű tolnai polgár junius végén Belgrád-
ban járván, látta hogy a vezír seregével átkelvén a Száván, Zimonynál em-
lített hó 26-án tábort ütött. 



hadseregtől.1) Továbbá értesíttetik Buszworm, hogy Thurn Hen-
rik gróf altábornagy a fővezér helyettesévé neveztetett ki, minthogy 
a sok dolog miatt, melyek őt a hadsereg felállítása folytán terhe-
lik, a hadjárat alatt egy helyettesre nagy szüksége van. 

Ezen elővigyázati rendszabály, mint később látni fogjuk, 
igen indokolt volt, azonban a büszke tábornagynak bizonyos kese-
rűséget okozott, mit azonban le tudott küzdeni. 

Hogy Székesfehérvárt nehéz helyzetében segítse, 700 eleség-
és lőszerkocsit állított össze Győrnél. Ezekkel megindult augusz-
tus 6-án több ezer ember födözete alatt s már a következő napon 
megérkezett Székesfehérvárra. A legfőbb ideje is volt már, mert 
a török elővéd ugyancsak e nap mutatkozott Székesfehérvár kör-
nyékén.2) 

Egyidejűleg jelentették a kémek, hogy a török hadsereg zöme 
augusztus 6-án már csak 5 mérföldre volt a vártól, melynek hely-
őrsége, a mint Isolano írja, ez időben csak a de la Marche ezred-
beli 200 gyalogosból, 300 hajdúból és az Althan ezred 300 cseh 
emberéből állott. 

A tábornagy hogy e hírek valódiságáról, vagy alaptalanságá-
ról meggyőződjék, még 8-án is a várban időzött. E napon azonban 
az ellenséges sereg még nem volt látható. Ruszworm 9-én, miután 
csapatai egy részét a helyőrség erősbítésére visszahagyá, a fen-
maradó rószszel, 3000 emberrel, visszaindúlt Győrbe, hova augusz-
tus 10-én beérkezett. Alig hagyá el a tábornagy a vár kapuit, 
máris egy 7000 emberből álló ellenséges hadtest mutatkozott. 

Tekintettel az ellenséges sereg közellétére, a tábornagy me-
netét harczkészen folytatta s beért Győrbe anélkül, hogy meg-
támadtatott, vagy ő támadott volna.3) 

Buszworm Székesfehérvárott ez alkalommal, mint a hogy 
augusztus 15-én az udvari tanácsnak jelenti, az ott összegyűlt 

») Udv. hadi tanács Reg. Prot. 1602. Nr. 34., 76., 174., 179. és 180. 
«Nem lehet bennük megbízni» mondja a felirat. 

2) 300 török czirkált a Fehérvártól IVa mérföldre fekvő csikvári 
kastélynál, melyet parancsnoka hűtlenül elhagyván, a törökök elfoglalták. 
(Ortelius redivivus.) 

3) Oest. Mii. Zeitsch. 1820. IL pag. 176. 



1000 hajdúnak, valamint a de la Marche ezred 3 franczia század-
jának 2000 tallért fizettetett ki.1) 

Ortelius redivivus úgy ezt, mint a korábbi, julius 23-án 
végrehajtott expeditiót Kollonics ezredesnek tulajdonítja, ki 1300 
lovassal elindúlt s a kit két óra múlva a 3000 ember és 3 zászló 
muskétás által födözött kocsioszlop követett. Ezután jött 3 század 
franczia lovas és mint utóvéd Trautmannsdorf 200 loval. Julius 
24-én Kollonics sértetlenül és jó állapotban érkezett volna Székes-
fehérvárra, honnan következő nap (25-én) Palotán és Veszprémen 
át visszavonult Győrbe. 

Ezalatt a szerdár, kanizsai Haszán 2) pasa, hét más vezir-
pasával (mint Safir-Sinan és Uramid Mohamettel) megérkezett 
70,000 3) emberből álló seregevei Buda elé, honnan Székesfehérvár 
alá vonulván, a várat a palotai és budai oldalon ostromolni kezdé 4) 
es pedig oly módon, hogy a várbeliek a török tábort nem tekint-
hették át. Midőn a törökök a sánczokkal és a gáttornyokkal elké-
szültek, augusztus 12-én megkezdtek a vár lövetését.5) 

Miután azonban a szerdár megtudta, hogy az elővárosokban 
épített sánczok következtében, melyek nagy ellenállást gyakorol-
hatnak, a fővárral szemben nem sok sikerre van kilátása, elhatá-
rozta, hogy a keresztényeket előbb az elővárosokból szorítja vissza ; 
ez a török táborban lévő hitszegő pápaiak, francziák es törökök 
segítségével, kik a mocsáron és nádason keresztül a palotai kapu-

*) Udv. hadi tanács. Exp. prot. 208. Augusztus 15. 
2) Hasszán Gimesgi név alatt is előfordul. 
3) Más források 75—100,000 embert említenek (Ludolf Schaubühne, 

Oest. Mil. Z. II. 1820.) 
*) Fehérvár fölmentéséért a császárhoz írtak, hogy siettesse Tilly 

és a birodalmi grófok csapatainak elindulását. (Udvari hadi tanács Reg. 
prot. 97.) 

,J) Horváth Gáspár, Palota parancsnoka, jelenti augusztus 12-én a 
győri parancsnoknak, báró Eggeuberg Ruprechtnek, hogy a törökök Szé-
kesfehérvárt ma ostromolják. (Udvari hadi tanács Reg. prot. 208. 1602.) 

Ferdinándnak Kleinstettenben augusztus 21-ről kelt irata Mátyás 
főherczeghez: «Strassoldotól értesültem, hogy a szerdár e hó 12-én egész 
seregével Székesfehérvárra vonúlt, hogy az ostromlást és lövetést megkezdje. 
Megparancsolom Herberstein Zsigmond János ezredesünknek, hogy 6 zászló 
ijjas lovassával és 1000 jól felfegyverzett gyalogosával Körmendre menjen. 



hoz vezető utat neki megmutatták, sikerülendett volna is, ha szán-
dékát Pogrányi hajdúi idejekorán észre nem veszik. De a hajdúk 
az általuk értesített Heissenstein százados embereivel egyesülve 
augusztus 14-én kirohantak és a francziákat és törököket 100 halott 
veszteséggel visszaűzvén, a töröktől egy zászlót is elvettek. 

Augusztus 16-át az ellenség arra használta fel, hogy rőzsét 
és egyéb anyagot hordott össze a nevezett helyre és a nádason át, 
lövegeink tüzelése alatt, egy rőzse-utat készített s a külvárosokat 
védő sánczokat nagy bátorsággal azonnal megtámadta. 

A híd előtt lévő sánczot muskétásaink megtartották és a 
törököket véres fejjel űzték vissza; a másik hátrább lévőt azonban 
a bennelévő hajdúk elhagyván, a sánczot az ellenség megszállotta.. 
A hídsáncz ilyeténkóp el volt különítve. Az ellenséget ezen előnye-
tői megfosztandó, Heissenstein százados muskétásaival kirohant 
a várból, az elvesztett sánczot visszafoglalta és a törököket a mo-
csárba szorította vissza, hol a nagyobb rész elveszett. 

Nemsokára 500 török lovas vonult előre, 6 tábori ágyúval és 
6 órán át tartó ágyutüzet folytatott a lndsáncz ellen, de ennek 
szilárd építménye még csak rést sem kapott és az ellenség roham, 
megkísérlése nélkül, visszavonult. 

Augusztus 17-én a szerdár ismételte a támadást a Sziget 
külvárosra; behatolván, megrohanta a sánczot, melyet végre, 
miután néhányszor visszavettetett, elfoglalt. 

Isolano, túlszárnyalva látván magát, elrendelte a visszavonu-
lást a várba s ezt néhány száz emberrel, kik az ellenségen keresz-
tül törtek, el is érte. Aharcz 6 órán át tartott; Isolanonak 500 em-
bere, kik a mocsáron át akartak menekülni, elvágatott. A törökök 
2 pasát (Alit, a budait és a boszniai Iranisit) és sok embert 
veszítettek.1) 

Ily veszteségek után, melyet a védők csekély számuknál fogva 
erősen megéreztek, helyzetük igen rosszra fordult és Isolano kény-
szerítve érzé magát, hogy Ruszworm tábornagytól segélyt kérjen. 

Isolano jelentése, mely azonban nem a valódinak tűnik fel előt-
tem, tehát kétségbe vonom ; mindazonáltal nem vagyok abban a helyzet-
zetben, hogy bebizonyíthatnám, vájjon valóban Ali és a boszniai pasa vol-
tak-e az elesettek. 



A tábornagy küldött is 2 (ket) századot Schönburg gyalogosaiból, 
de ezeknek már nem sikerűit a várba jutni és Pápára vonultak 
vissza. 

Augusztus 18-án az ellenség az elfoglalt sánczból a rácz 
külvárosban lévő másik sánczra veté magát és augusztus 19-én 
ezt is elfoglalta. 

Ugyané napon a törökök egy Karaman pasa vezetése alatt 
álló 12,000 főnyi segélyhaddal erősbödtek. 

Augusztus 20- és 21-én a törökök heves ágyútűzzel rohamot 
készítettek elő és a bástyát, melyet Isolano építeni kezdett, aláásva 
felrobbantották. Az eredmény azonban úgylátszik nem felelt meg 
teljesen a várakozásnak, mert az ellenség a rohamot nem folytatta. 

Augusztus 22-én a császáriak kirohanást intéztek e helyen 
s szerencsésen visszavetették és elfoglalták az ittlévő sánczot. Két 
ágyút beszegeztek, 3 ellenséges zászlót elfoglaltak és még számos 
más diadaljelvénynyel tértek vissza a várba. Az ellenség körülbelül 
800 embert veszített, azonban a császáriak is ki voltak merülve és 
sokat veszítettek. 

Augusztus 23-, 24- és 25-én az ostromlók folytatták a bom-
bázást, felváltva rohamokat is intéztek, azonban kevés eredmény-
nyel. A két napi csend és nyugalom, mely ezután bekövetkezett, 
arra inté a császáriakat, hogy az oszmán a közeli napokra valami 
különöset tervez ; mindenki egyetértett abban, hogy általános meg-
rohanás várható. 

Fordítsuk figyelmünket egyelőre máshova es vizsgáljuk, hogy 
a vár megtartása érdekében, mily intézkedések tétettek Győrben 
es mikép hajtattak azok végre. 

Hogy Poiszworm tábornagynak határozott szándéka volt a 
szorongatott Székesfehérvárnak segélyt hozni, bizonyítja augusz-
tus 23-án Mátyás főherczeghez intézett levele,1) melyben előadja, 

') Fenséges Főherczeg, legkegyelmesebb Uram ! 
Ha minden erőmből megfontolni és meggondolni igyekszem azt a 

veszedelmet, mely Székesfehérvárt és oly sok becsületes ember életét fenye-
geti, különösen pedig a kicsinylő híreket, melyeket a tudatlanok Fenséged 
és mi mindnyájunk fölött terjesztenének, ha ezen hely így elveszne, azt 
találom, hogy Fenséged hírneve és mindnyájunk becsülete azt kívánja, hogy 
ne maradjunk tovább tétlenül és így az időt el ne veszítsük. E czélból 



hogy szándékát 3 nap alatt keresztülviszi. Hogy nem hajtotta végre, 
indokolását abban leli, hogy csekély számú hadával nem mert min-
dent koczkára tenni. 

tehát teljesen eltökéltem és elhatároztam, remélve, hogy ez Fenséged tet-
szését is megnyeri, (miután ez épen Fenséged magas hírneve érdekében 
történik), ezen augusztus hó 26-án, mely jövő hétfőre esik, felkerekedni és 
az egész táborral utamat Pápa felé venni, hogy az ellenséget valamivel 
megközelítsem és Veszprém felől jobb alkalmat nyerjek vállalaton! kivi-
telére. E vállalat által az élelmi szerek szállítása elősegíttetnék, sok idő 
lenne nyerhető és a Győrből utánunk jövő csapatok csatlakozása is meg-
könnyítetnék. Az ellenség nem gondol velünk, s bár számra csekélyek 
leszünk, Isten velünk van ! Saját tapasztalataimat és eszemet, az állás és 
annak előnyei kihasználásával úgy akarom fölhasználni, hogy bennünket 
kár ne érjen; hiszem, hogy isteni segítséggel a várat, vagy legalább is a 
becsületes embereket, kik benne vannak, meg fogjuk menteni és nem adunk 
okot arra, hogy rossz nyelvek Fenségedről és másokról rosszat mondjanak. 
Megérkezésünk bizonyára meg fogja ijeszteni az ellenséget, a mieink szívót 
pedig megerősíteni és Fenségednek, valamint nekünk többieknek is örök, 
olthatatlan fényt fog szerezni. Még egyszer kérem Fenségedet, ne aggódjék 
semmit e fölött, mert én hála Istennek ismerem az embereimet, kik nálam 
vannak, valamint az ellenséget, mely ellen indulok és az ország viszonyait 
is. A többit majd Isten adja. Fenségedet csak az úthoz szükségesek elő-
mozdítására kérem. Először is az élelmi szereket és hozzá két kocsit, a 
lőszereket és lövegeket, továbbá a magyarok bevonulását, úgy Nádasdi, 
mint Durschó (Thurzó) ós Pockrani (Pogrányi) hadához ; hogy Nádasdi 
csapatával e hó 30-án okvetlenül Pápa alatt álljon; Durschó és Pogerani 
azouban mindjárt hozzám a táborba jöjjenek, hogy velem együtt indul-
hassanak. Ha Durschó esetleg nem akarna eljönni, úgy az ő embereit is 
mind Pogeraninak kellene adni. A magyar fölkelésnek is azonnal hozzám 
kell csatlakoznia ; erre nézve osztom Nádasdi véleményét, hogy mindenki 
vagy egy lovast, vagy két gyalogost állítson. A még utánunk jövő ezredeket 
Fenséged egyenesen Pápára s úgy utasítsa, hogy menetüket lehetőleg gyor-
san eszközöljék. 

Schermitzky lovasaival, mint azt beszélik, csak sétálgat. Igazán 
ilyen ezredesek büntetést érdemelnek, mert nem tartják be az időpontot, 
melyet Ígértek; szükséges, hogy Fenséged ez okból Bécsből parancsot küld-
jön az ő táborába. Kérem, hogy Asserbox-n Péter századával szintén elkül-
dessék. A vízre való holmikat kérem készítesse el Fenséged, mert ezekre 
nézve még más gondolataim és terveim vannak. A nagy szükség még azt 
is megkívánja, hogy Fenséged az ezredek zsoldját is megszerezze, mert 
azok nagyon el vannak szegényedve, és a zsoldosok hiányt szenvednek. 
^ alamint a 3 század franczia számára is kell a zsold, kiknek azt meg kel-



Az ezen évben összeállítani szándékolt hadsereg nagyobb 
vállalatra is elegendő lett volna, ha a megígért számban és időben 
tényleg összegyülekezik, de sajnos, ez nem történt meg. 

Térjünk vissza az eseményekhez. 
Augusztus 28-ka felvirradt. A vár egesz környékén mozgás-

ban volt a török. 
A harcz az ellenség összes ágyúiból kifejtett bombázással 

vette kezdetét és rohamra roham következett, a különféle pon-
tokra 20 rohamot intéztek e napon a törökök, melyeket a vitéz 
Isolanonak mind sikerűit visszautasítani. 

A törökök a nap folyamán állítólag 14,000 embert, köztük 
6000 janicsárt és több parancsnokot veszítettek; de sokat vesz-
tettek a császáriak is, maga Isolano gróf is czombján egy lövés 
által megsebesíttetett.1) 

De most egy nem várt esemény történt. Isolano egy alpa-
rancsnoka Delli Mars (de la Marche) alezredes megtudván, hogy 
már napokkal ezelőtt és naponta a várból sok katona megszökött, 
kik az ellenségnek a dolgok állását valószínűleg tudtul adták, 
továbbá miután a vár fölmentését sem lehetett várni, a várparancs-
noknak, Isolanonak, tudta és engedélye nélkül este az ellenséggel 

lett ígérnem, hogy becsületben helyt álljanak. Még az is szükséges lenne, 
hogy Fenséged egy titkárt küldene a táborba, kivel mindent megbeszél-
hetnék. Némi pénzzel is el kell látva lennie, hogy ha esetleg valamely 
alkalommal pénzre van szükségem, azt megkaphatnám. Mert én már több 
mint 300 tallért kiadtam azoknak, kiket hírszerzésre kiküldtem és híreket 
hoztak, de az én fizetésem nem oly nagy, hogy ilyesmit az én pénzes 
zacskómból folytathassak. Fenséged Isten segítségével meg fogja érni 
hogy még ebben az évben Victoriát és nagy tisztességet aratunk. Fensé-
gednek kegyelmébe ajánlván magamat, 1602. augusztus 23-án, Fenséged 
alázatos szolgája Russworm m. p. 

P. S. Hírt vettem, hogy a mieink tegnap kirohanást intéztek és 
nagy számú törököt elfogtak. Egy hírszerző csapatom a város alatt járt , 
parancsnoka jelenti, hogy a mieink több ágyúval lőttek ki, mint az ellen-
ség be a várba. Adja Isten, hogy ne szenvedjenek hiányt lőporban. Még 
egy 200 lóból álló csapatom van kint, adjon Isten szerencsét nekik; látszik, 
hogy az ellenség meg van ijedve, mert még egyszer sem mutatkozott Palota 
•előtt és igen keveset portyázik. 

*) A védők száma ez idő alatt 1380-ról 700 emberre olvadt le. 



egyezkedni kezdett, hogy a várat szabad elvonulás föltétele alatt 
átadja. Egyszersmind 3 kezest, köztük 2 zászlóst, állított és ugyan-
annyi ellenséget a várba engedett. 

Augusztus 29 én, midőn ezen alkudozások tovább folytattat-
tak és a katonák és zsoldosok a falakat és őrállásokat elhagyták, 
hogy az elvonulásra felkészüljenek, az történt, hogy a mint ezt a 
török szolgálatban álló hitszegő francziák és olaszok észrevették, 
megmászták a falakat, erőszakkal a kapuknak rontottak, s a mint 
kinyitották első dühökben mindenkit leöltek, habár senki sem védte 
is magát ellenük. A francziák ez alkalommal sokkal kegyetlenebbül 
és vadabból viselkedtek a keresztényekkel szemben, mint az osz-
mánok, kik mindazoknak, a kik kegyelmet kértek, azt meg is adták.1) 

Habár a vezír kezdetben Isolano ezredest, Lichtenstein, sulzi 
Esch, heissensteini és hofkircheni Herberstein, stahrembergi Schiffer 
századosokat, továbbá Eössner János fizetőmestert szabadon 
bocsátá, később mint foglyokat magával vitte Nándorfehérvárra.2) 

]) Thielen János jelenti a főhadi tanácsnak: «Miután az ellenség 
augusztus 28-án reggeltől egész az éj beálltáig folytonos támadásokkal szo-
rongatta a mieinket, úgy hogy egy falat kenyeret enni sem volt időnk, és 
a katonák fáradtak, kimerültek valának és kishitüekké lettek, Hermenstein 
(Herberstein) százados azon hírrel élénkítette őket, hogy a hegyeken át a 
keresztény felmentő sereg érkezik. Az éj beálltával felhagyott az ellenség 
az ostromlással. 

Ezen időben két ezredes ós szolgáik hangoztatták, hogy nincsenek 
többé abban a helyzetben, hogy magukat tarthassák, de arra utasíttattak, 
hogy legyenek holnap reggelig türelemmel. Nemsokára Mallines százados, 
mint ezt később Lehrner kapitánytól, a lövészek vezetőjétől megtudtam, 
a kapuhoz majd ismét helyére ment, miközben folyton a vár feladásáról 
beszélt. Midőn fölvirradt, az a hír terjedt el, hogy a tanácskozás a törö-
kökkel erősen folyik, és hogy az minden javainkkal szabad elvonulást 
enged, sőt a betegek és sebesültek szállítására lovakkal, tevékkel és kocsik-
kal is ellát. Midőn erről értesültem, zászlónkhoz mentem, hol embereink 
az ellenséggel beszélgettek. Ezalatt ő (Mallines) néhányszor bement az 
ezredesekhez és századosokhoz, majd ismét kijött. Ez egy ideig tartott r 

midőn már német nyelven is lehetett hallani erről beszólni, hogy a szolgák 
behivassanak az ezredesekhez és századosokhoz. Erre nemsokára körülvéve 
láttam magamat egy csoport előre nyomuló töröktől, kik a bástyáról a 
mocsáron át táborukba czipeltek és a nádast felgyújták.» 

2) A Krauseneck udvari tanácsosnak 1602 deczember 17-én adott uta-
sítás így szól: Ő Felsége november 26-án legkegyelmesebben elrendelni 



Az ellenség kezébe jutott lőszer és élelem a következő : 
12 új ágyú, a régieken kívül; 
400 font puskapor, golyók, ólom és más tárgyak; 
86 hordó kétszersült; 
200 hordó liszt; 
500 köböl só; továbbá 10,000 frt készpénz, mely a fizető-

mester építkezési pénztárában volt. 
Haszán pasa, a vezír, Pelleberget és a boszniai pasát4) 4000 

emberrel a várba rendelte mint várőrséget, és serege egy részét 
portyázásra küldé Palotára. Ő maga Székesfehérvár és Buda között 
táborozott. 

Székesfehérvár eleste rémületet keltett a keresztény sereg-
ben ós senki sem várt mást, minthogy a szerdár most már Pápa 
ellen fordúl és azután Ausztriába tör be. Azonban megelégedett 
azzal, hogy Palotát felszólítá; de annak vitéz parancsnokától, 
Horvát Gáspártól erélyes tagadó választ kapott. 

E férfias válasz nem tévesztette el czelját; a szerdár nem 
működött tovább Palota ellen, hanem Székesfehérvár melletti 
táborában maradt, a míg szeptember 12-én Buda felé megindúlt. 

A császár Székesfehérvár feladása végett novemberben vizs-
gálatot indíttatott. 

1603 márczius végén Isolano a szultán által szabadon 
bocsájtatott és a német császárnál a bébekötés kieszközlésevel bíza-
tott meg. Isolano továbbra is a császári seregben szolgált és a 
30 éves háborúk idejében, mint horvát portyázó vezér nagy hírne-
vet vívott ki magának. Meghalt Bécsben 1640-ben. 

GŐMŐRY GUSZTÁV. 

méltóztatott, hogy Pestnél és a csatározások alkalmával elfogott előkelő 
törökök összeirassanak és őrizet alá vétessenek, bogy általuk Isolano ezre-
des és a többi Székesfehérvárnál fogságba jutott becsületes harczosok, 
kiváltassanak. (Udvari hadi tanács Reg.) 

Hammer azt állítja, hogy Isolano és Herberstein Konstantinápolyban 
fogságban haltak meg! a mi azonban teljesen téves. 

11 A halottnak hirdetett boszniai pasa itt újra feléledni látszik. 




