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A FÖLKELÉS KEZDETE ÉS A EELSŐMAGYARORSZÁGI HADJÁRAT 
ÉRSEKÚJVÁR MEGVÉTELÉIG. 

Ama küzdelmek közt, melyeket a magyarok jogaik és szabad-
ságaik megvédelmezésére közel három évszázadon át folytattak, 
nevezetes helyet foglal el Bocskay Istvánnak Rudolf császár és kor-
mánya ellen folytatott háborúja is, mely a magyar történelemben 
«Bocskay István fölkelése« czím alatt szokott összefoglaltatni. 

Nevezetes pedig e háború kiváltképen azért, mert ritka pél-
dája az oly háborúknak, melyekben a főszerepet nem a fegyver, 
hanem inkább a diplomátia viszi; a fegyveres erőszak állandóan 
kíséri a diplomatiai tárgyalások menetét és azokhoz alkalmaz-
kodik ; szünetel, ha a tárgyalások menete kedvező, s előtérbe lép 
ismét, mihelyt a követeléseknek nagyobb nyomatékot kell adni. 

A dolgok e természetéből következik, hogy azon férfiúnak, ki 
e mozgalmat vezette, nemcsak jeles vezérnek, de kitűnő államférfiu-
nak is kellett lenni; oly embernek, ki czólját tisztán látja maga 
előtt, azt szívós kitartással és nagy akaraterővel képes követni, aki 
az eszközöket, melyek czelja elérésére alkalmasak, igen jól ismeri 
és azokat megfelelő időben és helyen sikeresen alkalmazni is tudja. 

A háború föntebb vázolt természetéből egyrészt, ama körül-
ményből pedig, hogy Rudolf amúgy is gyönge kormánya erejét a 
török és Bocskay ellenében megosztani volt kénytelen s így na-
gyobb ellentállást egyikkel szemben sem fejthetett ki, ezen körül-
ményből másrészt, következett az is, hogy Bocskay háborújában na-
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gyobb szabású döntő hadműveletekkel alig találkozunk. De bizonyos, 
hogy a Bocskay által indított hadi vállalatok mindegyike, nagy vagy 
kicsi egyaránt, mert megfelelő időben és helyen kezdeményeztetett 
vagy folytattatott, alkalmas volt arra, hogy a háború menetét 
előbbre vigye, s a mozgalom legfőbb intézőjét kitűzött czéljához 
közelebb hozza. 

E czél pedig, bárha követése együtt járt avval, hogy Bocs-
kayt a Magyarországon akkor elérhető legmagasabb polczra emelje, 
minek folytán az ellenpárt részéről erős gyanúsításoknak és rá-
galmaknak volt is kitéve, e czél a legnemesebb : a magyar haza 
java — volt. 

Hogy pedig Bocskay háborúja csakugyan ilyen volt, amilyen-
nek a föntebbiekben jellemeztük, azt kívánja a jelen dolgozat ki-
mutatni, s e vállalkozás talán annál kevésbbé lesz érdektelen, mi-
vel a Bocskay-fölkelés a magyar történetírásban ily értelemben 
méltatva még nincs. Ez alkalmat fölhasználjuk egyszersmind arra, 
hogy a Bocskay-fölkelés hadi esemenyeit rendszeresen Összegezzük 
s hogy annak némely katonailag erdekesebb mozzanatát eredeti 
k útfők nyomán tüzetesebben előadjuk. 

I . 

ELŐZMÉNYEK; AZ ÁLMOSDI ÜTKÖZET. 

Mióta a Habsburg-dynastia I. Ferdinánddal Magyarország 
trónjára jutott es Erdély Szapolyai János, illetőleg Izabella alatt 
önálló fejedelemséggé alakúit, a török kérdés mellé egy új kérdés 
szegődött: Magyarország egyesítésének kérdése. 

Mert a nemzet nagyjai, ha a pártszenvedély által elvakítva, 
egy szerencsétlen pillanatban az országot ketté választották is, 
nyomban belátták, hogy a török részről fenyegető végromlást csak 
az egyesülés útján képesek megelőzni. Sajnos azonban, hogy haza-
fiságuk, mely pedig mindkét részen kétségtelen, soha sem emel-
kedett azon magaslatig, hogy az egyik párt, saját külön törekvé-
seiről lemondva, a másiknak meghódolt és így a mindnyájuk 
által egyaránt óhajtott egyesülést létre hozta volna; hatalma pedig 



egyiknek sem volt elegendő arra, hogy a másikat akaratának elfo-
gadására kényszerítse. 

így a kérdés, hogy Magyarország a Habsburgok, vagy pedig 
egy nemzeti dynastia alatt egyesíttessék-e, nyílt maradt s kútforrá-
sává lön a nemzet romlásának, melyből, hogy mégis valamikép ki-
menekült — igaz, hogy kétszázados szenvedés árán — azt csak az 
Isten különös kegyelmének köszönheti. 

Ami azonban a pártok összeségében soha sem volt keresztül-
vihető, az az egyeseknél — még pedig a legkiválóbbaknál is igen 
gyakran megtörtént; az t. i. hogy pártállásukat föladva a másik 
pártra tértek át s erejüket ezentúl a másik párt érdekében érvénye-
sítették. Nem jellemgyöngeség volt e változás oka, hanem azon 
meggyőződés, hogy a legfőbb czélt, a nemzet egyesítését és ami 
ismét ennek legfőbb czélja vala : a török uralomnak egyesült erővel 
való leküzdését, az eddigi pártálláson megvalósítani lehetetlen. így 
mindjárt Fráter Györgynél, e nagy tehetségű férfiúnál, látjuk ez 
elváltozást. Megteremti az önálló és független erdélyi fejedelemsé-
get azon reményben, hogy erre támaszkodva a magyar nemzet 
egyesítésének nagy művét létrehozza s neki az erdélyi fejedelem 
személyében nemzeti uralkodót ad; midőn pedig ennek kivihetet-
lenségét belátja, áttér a másik pártra s az egyesítést Ferdinand 
uralma alatt kísérli meg. Ámde Ferdinand tehetetlensége a török-
kel szemben eltéríti e szándékától, majd ismét visszatér reá s buz-
gón fáradozik e terv megvalósításán, mely azonban halála követ-
keztében ismét meghiusúl. 

Ferdinand utódjai alatt a viszonyok még rosszabbakká váltak 
az által, hogy az osztrák kormányok nem Magyarországnak a 
Habsburgok alatti helyreállítását, hanem az országnak a német 
birodalomba való beolvasztását terveztek, mi csak az orezág önál-
lóságának és függetlenségének megsemmisítésével, jogainak és 
szabadságainak elkobzásával volt végrehajtható. 

Ez a nemzet egyesítésének eszméjét a megvalósulástól mesz-
sze visszavetette, a küzdelmeket pedig tetemesen megnehezítette. 
Az ország nemességének ezentúl nemcsak a török, hanem az osz-
trák ellen is harczolnia kellett és pedig most már nem párt-okok-
ból, hanem mert az osztrákot ép úgy a nemzet ellensegének kellett 
tekintenie, mint a törököt. 



E harczokból pedig a hasznot nem a magyar nemzet, de még 
az osztrák kormány sem, vonta, hanem egyedül a török, ki segítsé-
gét majd az egyik, majd a másik félnek ajánlván föl, minden egyes 
harczból új foglalásokkal, új szerzeményekkel tért vissza. 

Az erdélyi fejedelemség képviselte e küzdelmekben a magyar 
nemzet álláspontját, s a magyar ügynek már csak puszta létezésé-
vel is kimondhatatlan szolgálatot tett. Nélküle Magyarország rég 
megszűnt volna létezni s vagy a török, vagy a német birodalomba 
olvasztatik be. 0 volt a küzdelem legfőbb tényezője, amennyiben 
mindkét nagyhatalom törekvése rajta tört meg. Harczolt az osz-
trákkal a török ellen, midőn ez újabb hódításokat kísérlett meg, 
küzdött a törökkel az osztrák ellen, hogy magát vagy a magyar-
országi részeket az osztrák elnyomás ellen megvédelmezze s vias-
kodott gyakran mindkettő ellen, midőn azok — szerencsére csak 
ritkán — ellene egyesültek. 

Az országnak a Habsburgok alatt álló északi és nyugoti része 
elvérzett a török hódítás elleni védekezésben, de nemességének nagy 
resze csatlakozott mindig az erdélyiekhez oly időpontokban, midőn 
akár a török, akár az osztrák uralom ellen nagyobb szabású küz-
delem indíttatott meg. 

Az egyesekre nézve ugyanaz áll, amit a korábbi időszakról 
mondottunk. Számosan voltak, úgy a magyarországi, mint az er-
délyi urak közt, akik — a fenforgó viszonyokkoz képest — az 
erdélyi vagyis a nemzeti pártról az osztrák pártra tértek át, ha jobb 
meggyőződésükkel belátták, hogy az erdélyi fejedelemség önmaga a 
török uralom megtörésére elégtelen, az osztrák kormánynyal pedig 
a közös működésre megegyezni nem tud, — vagy áttértek az osz-
trák pártról a nemzeti vagyis az erdélyi pártra, mert látva az osz-
trák kormánynak a török elleni tehetetlenségét és felismerve annak 
a magyarok iránti veszedelmes terveit, a haza megmentését a török 
fenhatóság alatt álló, de folyton fejlődő erdélyi nemzeti fejedelem-
ségtől reméltek. 

így történt Bocskay atyjánál, Bocskay Györgynél is, ki a 
Habsburg-ház buzgó híve volt Miksa idejében, mert azt hitte, hogy 
hazánk java a Habsburgok kezében van, s örömmel segítette csa-
patával ama császári sereget, mely Dobó István és Kendy Ferencz 
vajdákkal egyetemben Erdélyt rövid időre az osztrák párt hatal-



mába juttatta. Az erdélyiek azonban csakhamar belátták, hogy az 
osztrák kormány a törökökkel még akkor sem bír, ha Erdély is 
birtokában van, söt magát Erdélyt sem képes megoltalmazni. 
A koczka tehát megfordúlt; az erdélyiek ismét a törökhöz fordul-
tak : János Zsigmond és Izabella visszatértek. Az Erdélyben ma-
radtak közt voltak Dobó István és Bocskay György is, s Kolozsvárott 
fogságban tartattak. Bocskay György visszatért ugyan azután Ma-
gyarországba, de nála is, mint sok másnál, végbe ment a változás. 
1568-ban már élén állott azoknak, kik Miksát az országból kiszorítani 
és János Zsigmondot Magyarország királyává kikiáltani akarták; 
midőn pedig e vállalat nem sikerűit, Erdélybe menekült s az er-
délyi fejedelem egyik tanácsosa lett. 

Csodálatos, hogy ezen előzmenyek daczára Bocskay Istvánt, 
a német pártról az erdélyi pártra áttért Bocskay György fiát, Bá-
thory Zsigmond fejedelem udvarában mint az osztrák párt fejét 
találjuk, szemben a török párttal, melynek feje Kendy Sándor volt; 
annál csodálatosabb, mert az osztrák párt fő emberei a jezsuiták 
valának, Bocskay István pedig buzgó református volt. 

Mindenesetre a gondolkodás nagy önállóságára vall, hogy 
Bocskay István, az ellenkező áramlatok közepette s felülemelkedve 
a vallási szemponton, mely pedig az időben elsőrendű fontosság-
gal bírt, az osztrák párthoz való csatlakozás eszméjet képviselni 
elég bátor volt. Mély államférfiúi belátással mérlegelte ő az eshe-
tőségeket, s azon meggyőződésre jutott, hogy az erdélyi fejedelem-
ség egymaga, még ha Magyarország rendei által támogattatik is, 
a törököt kiűzni, Magyarországot és Erdélyt a török uralom alól 
fölszabadítani soha sem leend képes. Ez — ha megtörténik is va-
laha, s remélte, hogy megtörténik — csak a római német biroda-
lom segítségével lesz kivihető; sőt nem lehetetlen az sem, hogy 
a császár, a német birodalom és esetleg más szövetségek segít-
ségével a törököt, melynek hatalma hanyatlófélben van, esetleg 
maga is — Erdély közreműködése nélkül — leküzdheti. Ennek 
pedig — s itt Bocskay nézete találkozik hazánk egy másik, későbbi 
jelesének Zrínyi Miklósnak a hadvezérnek nézetével — nem sza-
bad megtörténni. Ha Erdély a törökkel mindvégig kitart, s a szö-
vetséget csak akkor szünteti meg, amikor a császár a török hatal-
mát Magyarországon már megtörte, akkor vége Magyarország és 



Erdély önállóságának; a császár Magyarországgal és Erdelylyel 
mint a fegyver jogán megszerzett, megbódított tartománynyal fog 
bánni s egyszerűen a német birodalomba kebelezi be. De ba Erdély 
idejekorán a császárhoz csatlakozik, akkor erejük a török hatalom 
leküzdésére más szövetségesek nélkül is elegendő lesz; akkor a 
török kiűzésében Erdélynek és a magyarságnak egyáltalában je-
lentékeny része leend, s ennek következtében jövendő állásukat 
ugy Erdély mint Magyarország maguk állapíthatják meg. 

Ugyanazon álláspont ez, melyet egy félszázaddal később Zrí-
nyi Miklós oly nagy hévvel és oly mély meggyőződéssel képviselt. 

1594 augusztus 27-én Zsigmond megtette az előterjesztést a 
töröktől való elszakadásra és az országgyűlés, melyen a török párt 
részéről csupán Kendy Sándor protestált, az előterjesztést elfo-
gadta. Rövid napok múlva a fejedelem unokabátyja, Báthory Bol-
dizsár, Kendy Sándor, Kendy Gábor, Kovacsóczy és a török párt 
többi főembereinek vére pecsételte meg a császárral kötött szövet-
séget, mely 1595 január 28-án végleg megköttetvén, a fejedelem 
Mária Krisztierna osztrák főhérczegnőt nyerte nőül. Három év 
múlva pedig Erdély, Báthory Zsigmond lemondása folytán, Rudolf 
császár birtokában vala. 

Bocskay fényes tervei azonban nem mentek teljesedésbe. 
Már a mezőkeresztesi szerencsétlen végű csata, melyen a császár és 
az erdélyi fejedelem hadai, Zsigmond által személyesen vezetve, 
szétszórattak, kedvezőtlen előjel volt. Ezt követték Zsigmond isme-
telt lemondása, Báthory Endre fejedelemsége, Erdély elfoglalása 
Mihály vajda által, a léczfalvi gyűlés határozata, mely Bocskayra 
a hűtlenséget mondta ki és sok más körülmény, melyek Bocskayt 
a közügyektől elidegenítették. Néhány évig Rudolf prágai udvará-
ban, mint annak az erdélyi ügyekben tanácsosa, működött s végre 
1604-ben biharmegyei jószágaira vonúlt vissza. 

Egy évtized mult el azóta, hogy Bocskay a törökpárti ellen-
zék örökre való elnémításával a császárral való szövetséget keresz-
tül vitte s mi volt e szövetség eddigi eredménye? Ki volt űzve a 
török? Szabad volt Magyarország és Erdély? Mind ebből nem tör-
tént meg semmi! A különben jeles férfiak, akik Bocskay nagysza-
bású politikájának lehető következményétől megijedve azt elle-
nezték, hiába vesztek el! 



A török ép oly úr volt Magyarországon, mint eddig. Ha néhány 
várat el is vesztett, nyert helyettök másokat. A császári kormány 
bebizonyította, hogy a török kiűzésére sem egyedül, sem Erdélylyel 
nem képes. Erdély a szövetség által nem hogy nyert volna, de 
veszített; mert most nemcsak a török folytonos támadásait, de 
azonfelül még Básta zsarnoki kormányát, fizetetlen zsoldosai ga-
rázdálkodását is tűrni volt kénytelen; idegenek uralkodtak Erdély 
fölött, mely eddig csak saját törvényesen választott fejedelme kor-
mánya alatt állott. 

Hozzájárultak mindehhez még a tapasztalatok, melyeket Bocs-
kay mint követ és tanácsos Rudolf udvarában szerzett. A nyomo -
rúságos állapot, melyben a felséges római császárt, mint hitvány 
környezete játékszerét látta, a részrehajlás, lelkiismeretlenség, sőt 
ellenséges indulat, melylyel ott a magyar és erdélyi ügyeket intézték, 
fölháborították a hazáját igaz lélekkel szerető férfiút. 

Mindezek együttvéve létre hozták Bocskay István lelkében 
is azt a változást, melyen azelőtt atyja Bocskay György is átment. 
Minél inkább megfontolta a helyzetet, annál inkább átlátta, hogy 
a császár uralma, amint Magyarországra békét, boldogságot, meg-
szabadulást nem hozott, úgy nem hozhat az Erdélyre sem; ha 
pedig már nem lehet azt reményleni, hogy a török az országból 
kiűzessék, akkor sokkal jobb vele békében és egyetértésben, nem-
zeti fejedelem és nemzeti kormány alatt szabadon élni, mint a csá-
szári kormány önkénykedéseit tűrni és e mellett folyton még a 
török támadásoktól, betörésektől is rettegni. 

A külső nyugalom, melyben biharmegyei jószágán ért, időt 
és módot engedett neki arra, hogy a haza sorsa fölött gondolkoz-
zék; amíg azonban a hazafiak legnagyobb része idejét meddő so-
pánkodással töltötte, Bocskayt lángesze nem hagyta nyugodni, s 
mihelyt fölismerte a bajt és annak okait, itt meg nem állapodott, 
hanem a módról, az orvoslásról gondolkozott, mely a bajokat meg-
szüntetheti. Lassankint kibontakozik lelkében a szilárd meggyőző-
dés, hogy eddigi politikájával szakítania kell, hogy az ország bajai-
nak orvoslásánál más alapból kell kiindulni, más eszközöket kell 
használni. 

A dolgok megváltoztatására az első lépést már megtették az 
iktári Bethlen Gábor vezetése alatt álló «bujdosók», kik az erdélyi 



császári kormánynak elűzését és a törökkel a régi szövetséges vi-
szony helyreállítását írták zászlójukra, s ez eszme megvalósítására 
Bocskay István támogatását is kikérték. 

Bocskay nagyjában egyetértett ez eszmével, lángesze azon-
ban messzebb járt, s magasabb czélokat tűzött ki. 

A bujdosók tervének végrehajtása nagyobb nehézségekbe alig 
ütközik vala; a török segítségét kinyerni, a csekély számú osztrák 
csapatot a császári biztosokkal egyetemben Erdélyből kiszorítani, 
bizonyára könnyen sikerűi. De mi következik aztán ? E lépéssel a 
már több mint 10 éve tartó török háború új tápot nyer s maga 
Erdély állandó háborúba keveredik a császárral. A hasznot ismét 
csak a török húzza s a magyarság czéljától még messzebbre esik. 
De maga Erdély meddig lesz képes ezen erőszakos úton visszaszer-
zett önállóságát a császár és az újból nagyobb hatalomra jutó tö-
rök ellenében megtartani ? Azt pedig, hogy Erdély elbukjék és akár 
a császár, akár a török hatalmába essék, megkoczkáztatni semmi 
áron sem szabad. Erdélylyel elbukik Magyarország is, és talán 
örökre. A higgadtan gondolkozó, a következményeket államférfiúi 
bölcsességgel és előrelátással mérlegelő Bocskay végre megtalálja 
a módot, melylyel nemcsak a jelen bajok orvoslást nyernek, 
hanem Erdély és Magyarország jövője is hosszabb időre biz-
tosítható. 

A terv, melyet Bocskay megalkotott s a mely a jövőre nézve 
minden cselekményének legfőbb rugója, mely minden elhatározásá-
nál, minden vállalatánál, hadi tetteinél és diplomátiai alkudozásai-
nál egyaránt vezérfonalul szolgál, nemcsak méltó nagy szellemé-
hez, de egyszersmind legjelesebb bizonyítéka lángoló hazaszerete-
tének és nemes önzetlenségenek. 

Bocskay terve a következőkbe foglalható egybe : 
1. Erdély önállósága helyreállítandó, mert fennállása szük-

séges a magyar nemzet fenmaradására, szükséges a szabad és 
független Magyarország eszményének fentartására 

°2. Az erdélyi császári kormány tehát elűzendő és mivel Erdély 
függetlenségét saját erejéből ki nem vívhatja, szövetkeznie kell ; 
ámde nem a törökkel, hanem Magyarországgal. Szükséges, hogy az 
Erdélyből kiinduló mozgalmat egész Magyarország, vagy legalább 
annak nagyobb része támogassa, mert siker csak így remelhető s 



mert a bekövetkező siker esetén úgy Erdély mint Magyarország 
jogai csak ez esetben biztosíthatók. 

3. A törökkel a régi barátságos viszony helyreállítandó, ne-
hogy a fölkelés sikerét koczkáztassnk; segítségét azonban csak 
akkor és annyiban szabad igénybe venni, amikor és amennyire 
az az elérendő czélra okvetlenül szükséges. 

4. A közel 10 év óta folyó czéltalan török háború megszünte-
tendő az által, hogy a kivívott siker után a császár és a török közt 
is béke létesíttetik, — mi a kivívott eredményeket tartóssá teszi és 
biztosítja. 

E terv kétségtelenül egyike a legremekebb magyar politikai 
alkotásoknak, s ami becsét még a legnagyobb mértékben emeli, az 
az, hogy nem elméleti, hanem a helyzetnek és viszonyoknak leg-
gondosabb egybevetésén alapulván, a kivitel lehetőségével is bírt. 

Igaz, hogy végrehajtásához óriási akaraterő, nagy következe-
tesség, a higgadtság és merészség szerencsés egyesülése, végre ki-
tartó cselekvés volt szükséges ; ámde mind e tulajdonokat kortársai 
közül senki sem egyesítette magában jobban mint Bocskay István. 
Amint hogy általánosságban minden államférfiú csak oly terveket 
alkot, amelyek végrehajtására a szükséges képességekkel is bír. 

Hogy mennyiben volt megállapodásaival Bocskay akkor, mi-
kor Bethlen Gábor őt közreműködésre fölszólította, nem tudható; az 
hogy Bethlen ajánlatát egyelőre el nem fogadta, mutathatja azt, 
hogy szándékával még nem volt tisztában, de mutathatja azt is — 
s ezt még inkább — hogy tervével már akkor rendben volt, de 
mivel egyrészt Bethlen vállalata tervébe nem egészen illett be, 
másrészt mivel a terve értelmében való cselekvésre az idő el nem 
érkezett, Bocskay a vezérszerepet a megindítandó mozgalomban 
még akkor sem fogadta el, midőn a bujdosók — Nyáry Pál vissza-
utasítása után — neki az erdélyi fejedelemséget is fölajánlották. 

Mert ha Magyarországon az elégületlenség a császári kor-
mány önkénykedései, a szakadatlan jogfosztogatás, a kamarai pö-
rök, — melyek közt kiváló helyet foglal Illésházy István hűtlenségi 
pere — a magyarok következetes mellőzése, a császári katonák 
kihágásai és rakonczátlankodásai és végre a protestánsoknak mind-
inkább nyilvánvaló üldözése miatt elég nagy volt is, még hiányzott 
a szikra, mely a felhalmozott gyúlékony anyagot lángra lobbantsa. 



Ezt meghozta Rudolf hírhedt 22-ik czikkelye, melyet az 1604-ik 
évi országgyűlési végzésekhez önkényűleg függesztett, s mely-
ben kijelenti, hogy «az annyi eretnekséggel elárasztott Magyar-
országon a római kath. hitet ismét felvirágoztatni s terjeszteni 
kívánja, a vallási vitatkozásokat a tárgyalásoknál szigorúan eltiltja 
és az újítókat büntetésekkel fenyegeti.» 

Az ezen önkényes rendelkezés miatt országszerte támadt 
nyugtalanságot Rudolf erőszakkal akarván elfojtani, a tüzet csak 
folyton élesztette. 

Most már csakugyan nemcsak a Básta által sanyargatott Er-
dély, hanem Magyarország is oly állapotban volt, milyet Bocskay 
terve megkívánt. Ámde Bocskay, semmit sem akarván koczkáz-
tatni, még mindig várt. A gálszécsi gyűlésen az északkeleti megyék-
nek Homonnay Bálint — Bocskay fogadott fia — által vezetett 
rendei megtagadták az adók kivetését; Bethlen Gábor és a bujdo-
sók Bocskayt Temesvárott erdélyi fejedelemmé kiáltották ki. De 
Bocskay még mindig nem nyilatkozott; nem akart kalandor sze-
repre vállalkozni, nem akart futolagos sikerért, melyet tán gyors 
bukás követ, egy nagy eszmét, egy korszakalkotó nagy terv sikerét 
föláldozni. 

Az elhatározás nehéz volt. Ha csak személye forog kérdésben, 
tán rég kivonja kardját ; de elhatározásától egy ország sorsa füg-
gött, s ez komoly érett megfontolást igenyelt. Egy vállalatba, mely-
nek sikeréhez milliók érdeke van fűzve, könnyelműen fogni nem 
lehet. Cassar a világtörténelem legnagyobb szellemei, legkitűnőbb 
hadvezérei közé tartozik, s a Rubicon átlépése neki mégis nehéz 
küzdelmekbe került. Bocskay lepése pedig, melyet megteendő volt, 
sokban hasonlított a Rubicon átlépéséhez. 

Egy véletlen eset hirtelen, váratlanúl, döntésre juttatta a 
dolgot. 

A császáriak Bocskayt a fölsoroltak daczára hívüknek tekin-
tették. Midőn azonban Bethlen Gábor a temesvári pasával egye-
temben Lippát kézrekeríteni akarta, a vállalat nemcsak hogy kud-
arczot v a l l o t t d e a győzők, Rákóczy László és Dampierre Duval 

Lásd erre nézve «A hajdúk Lippa alatt» czímű czikket, a Had-
történelmi Közlemények 1892. évi évfolyamában, a 118—121. lapon. 



Henrik császári kapitány, az ejtett zsákmány között megtalálták 
Bocskay Istvánnak Bethlen Gáborhoz intézett leveleit, melyekből 
kétségtelenül kitűnt, hogy Bocskay Bethlen Gáborral és a temes-
vári pasával egyetert s hogy Erdélynek a császáriaktól való vissza-
foglalására nézve alkudozásokat folytatott. 

E levelek elküldettek Belgiojoso János Jakab Barbiano 
grófnak, kassai főkapitánynak, kit Básta Erdélyből és Felső-
Magyarországról való távozásakor felsömagyarországi főkapi-
tánynyá nevezett, s a ki a gálszécsi gyűlésen nyilatkozott rende-
ket az adók behajtására kényszerítendő, Bakamaz és Tokaj közt 
sereget gyűjtött. Belgiojoso ugyanakkor Concini Cziprián nagy-
váradi kapitánytól is hasonló följelentést kapott Bocskay ellen, 
és fölismerve azt, hogy a nagyobb veszély most Bocskay részéről 
fenyegett, Bocskayt, igazolás végett, rakamazi táborába maga elé 
idézte, őt valószínűleg letartóztatni akarván. 

De Bocskay, Bethlen Gábor által már a történtekről értesül-
vén, tudta mi van készülőben. 

Az óra ütött. Bocskaynak határozni kellett — s határozott. 
Elhatározta a nyilt fölkelést a császár ellen, azon reményben, 

hogy nemcsak Erdély, melynek magatartása felől kétsége alig vala, 
de — mint azt az eddig történtekből következtetni joga volt — 
Magyarország nagyobb része is pártjára fog állani s őt támogatni 
fogja; elhatározta pedig annál is inkább, mert a töröknél Bethlen 
utján tett lépései is sikerrel biztatók valának, s mert másrészt a 
császári fővezér idézése, továbbá a birtokát képező Szt.-Jobb kas-
télynak a Belgiojoso parancsnoksága alá tartozó császári csapatok 
által történt megrohanása és kifosztása, nem különben a szintén 
tulajdonát képező Ivereki vár megtámadása, világosan megmutaták, 
hogy a császári párt és annak eszköze, Belgiojoso, vesztére törnek. 
Nem volt többé választása; a császáriak maguk űzték, kényszerítet-
ték őt a fölkelésre. 

Bocskay tehát, mintegy a sors, az események által volt arra 
késztetve, hogy a fölkelés zászlaját kibontsa, s így bizonyos mér-
tékben készületlen vala. De akkor, a válságos pillanatban, elő-
térbe lép hadvezéri képessége, mely megmutatja neki a követendő 
útat. Bocskay hadat gvüjt tehát, mert cselekedni, még pedig gyor-
san cselekedni akar, hogy ellenfeleit megelőzze s ügyes diplomatiá-



val módot talál arra, hogy míg egyrészt saját erejét növeli, 
ugyanakkor az ellenfél erejét csökkentse. 

Amig Belgiojoso a kassai, lippai és erdélyi császári csapato-
kat magához vonván, Bocskay várainak és birtokainak megszállá-
sára indult, ez érintkezésbe lépett a császári szolgálatban álló haj-
dúk vezéreivel, Lippay Balázs, Szilassy János és Némethi Balázs 
kapitányokkal s a maga részére nyerte meg őket. 

Ez annál nagyobb fontosságú dolog vala, mert általa lehetővé 
vált, hogy a császáriak fölött mindjárt kezdetben előnyt, győzelmet 
vívjon ki. Már pedig terveinek előmozdítására mi sem lehetett 
hasznosabb, mint egy győzelem a császári csapatok fölött, mely 
tekintélyét, vezéri hírnevét emeli s minden rábeszélésnél biztosabb 
eszköz arra, hogy hívei bizalmát, ragaszkodását megerősítse, a két-
kedőket és ingadozókat pedig pártjára vonja. 

Az összeütközés Bocskay hada és a császáriak közt 1604 ok-
tóber 15-ikén (pénteki napon) hajnalban, Almosánál ment végbe. 

Az álmosdi ütközet nemcsak az eseményekre gyakorolt nagy 
hatásánál fogva fontos, de katonai tekintetben is érdekes s így 
megérdemli, hogy vele tüzetesebben foglalkozzunk, bár az ese-
mény hiteles megállapítása, a kútfők eltérő adatai mellett, fölötte 
nehéz. 

Belgiojoso október elején indult el tokaj-rakamazi táborából 
és Nyíregyházán, Nagy-Kállón át Nagyváradnak tartott, hova Dam-
pierre 6000 főnyi hajdú-seregét Gyuláról és a Caprioli L'amás által 
vezetett erdélyi hadat is rendelte. 

Hogy hol állott Belgiojoso hada október 14-én, az álmosdi 
ütközetet megelőző napon, az kétes. Istvánffy, aki az ütközetet kö-
rülményesen előadja,*) azt mondja, hogy Adorjánnál, s hogy az 
ütközet Almásnál volt. E folyóirat 1891-iki évfolyamában Gömöry 
Gusztáv egykorú levelek alapján azt írja, hogy Belgiojoso Diószeg-
nél volt s az ütközet Adorjánnál ment végbe.2) Horváth Mihály a 

*) Istvánffy, História de rebus Ungaricis, liber XXXIII. 
2) Az álmosdi ütközet 1604 okt. 15-én. Az eredeti kéziratban «odor-

jánh ütközet volt, — de ezt — tekintettel azon körülményre, hogy a kér-
désben forgó ütközet általánosan «álmosdi» alatt ismeretes — én mint szer-
kesztő változtattam meg. 



főcsapatot szintén Diószegnél, az ütközetet Álmosdnál mondja ; x ) 
Szalay azt állítja, hogy az ütközet Almosd és Diószeg közt ment 
végbe és hogy a németek a Berettyóba nyomattak volna.2) Német 
források végre azt mondják, hogy az ütközet Kálló és Várad közt 
a debreczeni erdő közelében történt, mi ismét Almosd mellett 
szól.3) 

Ugyanilyen eltérők az adatok az általános helyzetre nézve 
is. Istvánffyból az volna magyarázható, hogy Belgiojoso ez idő-
pontban Váradot még el sem érte; mások szerint az egész erő 
Várad illetőleg Diószeg környékén már együtt állott és a harcz a 
Kereki ellen való előnyomulás közben, ismét mások szerint a ré-
szek egyesülése közben ment végbe és végre eltérők az adatok 
Bocskay és csapatának az ütközetben való részvételére nézve; egyik 
forrás azt mondja, hogy ott volt, a másik hogy nem. 

Az adatok gondos egybevetése és mérlegelése után az egész 
esemény lefolyását következőkép véljük reconstruálandónak. 

Midőn Belgiojoso rakamazi táborából Nagy-Várad felé meg-
indúlt, Bocskay solyomkői várában tartózkodott. Egész katonasága 
akkor 500 hajdúból és mintegy 200—300 főnyi gyalog és lovas 
népből állott. A császári sereg közeledesét megtudva, Belgiojoso 
elé ment, s a Berettyón való átkelés után a Berettyó-átjáratokat és 
kisebb kastélyokat Zsákától4) Kis-Marjáig, és az Er-átjárókat Szé-
kelyhídig megszállotta. Sokkal gyöngébb levén, semhogy Belgio-
josot megtámadhatná, csak körüle kalandozott, s a császári sereg 
elvonulása után Debreczen tájékán húzódott meg. Hajdúi ezalatt 
érintkezésbe léptek Dampierrenek Gyuláról N.-Váradra menetelő 
hajdú-seregével; ez érintkezés annyira ment, hogy Bocskay hajdúi 
naponta szabadon jártak-keltek Dampierre táborában s Bocskay 
megbízásából azon tervet állapították meg, hogy midőn Belgiojoso 

x) Horváth M. V. 8. lap. 
2) Szalay itt (IV. 436. lap.) Istvánffyra hivatkozik, — de az sem az 

egyiket sem a másikat nem mondja, s nem is mondhatja mert a Berettyó 
nem Diószegnél, hanem (régi folyó-ágya) Szt.-Jobb, Adorján és B.-Félegy-
háza mellett folyt. 

3) Ortelius I. 366. 1. 
4) Zsáka B.-Ujfalutól nyugatra, mintegy 1 mfldnyire fekszik ; Ist-

vánffy említi. 



Kereki ellen vonúl, Bocskay hajdúi a sereg egy részét meg fogják 
támadni; ez lesz a legjobb alkalom az elszakadásra; a két rendbeli 
hajdúk közös erővel a németeknek esnek ós azokat lekaszabolják. 

Belgiojoso nagyobb akadály nélkül érte el N.-Váradot — 
Bocskay emberei a Berettyónál és az Ernel kitértek előle — s ott 
táborba szállván, Dampierre hadával egyesült. De hiányzottak meg : 
Caprioli erdélyi hada és Peez kassai kapitány ezrede. 

Október 14-én Belgiojoso a fősereggel, melynél már Dam-
pierre hajdúi is jelen valának, Adorjánig1) ment előre, ott a Be-
rettyón átkelt és táborba szállott, Dampierre hajdúit, az Er-átjárót 
Peez számára biztositandó, Diószegre tolván előre. Peez ezrede, 
melyhez sziléziai lovasság, továbbá tüzérség is volt beosztva, Al-
mosdra érkezett, Caprioli erdélyi hada pedig Adorjántól négy mért-
földre szállott táborba.2) 

A következő napra Belgiojoso Kereki ellen, melynek elfogla-
lását a megelőző hetekben Concini Cyprián váradi parancsnok 
hiába kisértette meg, szándékozott előnyomúlni és pedig: Peez 
ezredes különítményével — miután Szekelyhíd a Kereki vár kör-
letében volt s különben is Bocskay csapataival erősebben volt meg-
szállva — Diószegen át, a főcsapattal Kójon át Székelyhídnak és 
továbbá Kerekínek; Caprioli vagy egyenesen Kerekinek, vagy az 
egyesülés szempontjából szintén Székelyhídnak volt irányítva. Bi-
zonyára Szekelyhídnál akart Belgiojoso megállapodni es a vezé-
rekkel a további teendőket, esetleg Kereki ostromát, megbeszélni. 

Diószegnél leptek Bocskay és Dampierre hajdúi ismét egy-
mással érintkezésbe, megállapítván, hogy holnap hajnalban Peez 
ezredes 3500 főből álló elkülönített hadát fogják megtámadni. 

Peez ezredes éjfélután 2 órakor indult el Almosdról Diószeg 
felé; élén az ezredes és egy kevés lovasság, utána a gyalogság 

*) Adorján ma nem képez többé helységet, csupán a régi várnak 
romjai vannak meg Szalárdtól északkeletre, ott hol a Berettyó-csatorna a 
régi Berettyó és a Dancza patak összefolyásánál kezdődik. Adorján Castrum 
Adoryan penes fluv. Berekyo (Csánky, Magyarország történelmi földrajza I. 
595); régente a Csákyak birtoka volt. 

a) Hogy hol ? pontosan meg nem állapítható ; — de miután Belgio-
joso összes hadaival Kerekinek tartott, valószínűleg a fel?ő-Berettyó völgy-
ben, Margittá tájékán. 



a tüzérséggel és a szekerekkel, s végre hátul — egy jó mértföldnyi 
távolságra — a sziléziai lovasság, melynek a csoportot oltalmazni 
kellett volna, de amely a gyalogsággal és tüzérséggel együtt elin-
dulni vonakodott. 

Midőn Peez Diószeghez közeledett és az Er-en átvezető híd 
használhatóságát megvizsgálandó előre lovagolt, találkozott Dam-
pierre hajdúinak egy részével; gyanakodva kérdezé őket, hogy kik 
ők és mi járatban vannak? A hajdúk azt válaszolák, hogy ők a 
császári sereghez tartoznak s most Debreczen fele vannak küldve. 
Peez elbocsátotta őket, de csakhamar új, még pedig sokkal nagyobb 
hajdú csapattal találkozott, a mely azonban már nem beszélt sem-
mit, hanem Peczet és lovasait megtámadta, mire azok a gyalog-
ság felé hátráltak. 

A dolog ugyanis következőkép történt: Midőn Dampierre 
hajnalban, Székelyhíd felé elindulandó, a szokásos háromszoros 
jelet adatta, a hajdúk összegyülekeztek ugyan, de kijelentették, 
hogy «biztosan tudják, miszerint Belgiojoso és a német a vallás 
elnyomásán es az azt vedő Bocskay elvesztésén dolgozik, s hogy 
azután a hajdúkat is kiirtani szándékozik; ők tehát a németekkel 
többé egy zászló alatt nem szolgálnak», — mire nagy zajjal, ká-
romkodással, folyton a németet szidva, elvágtattak s Dampierrt ott 
hagyták.1) A lázadó hajdúk első kisebb csapata nem bántotta a 
Peczczel menő német lovasokat, mert a Bocskay-hajdúknak akart 
hírt adni és azokkal egyetemben a német gyalogságot és tüzérséget 
akarta megtámadni, mit meg is tett. Midőn Peez ezredes, a má-
sodik hajdú-csapat által szorítva gyalogságához ért, ott már javában 
folyt a harcz: a Dampierre-hajdúk elől és oldalt a Bocskay-
hajdúk hátulról vágták a német gyalogságot ós tüzérséget, mig 
most elölről a hajdúság zöme rontott a németek oszlopára. 

A küzdelem helye az Almosdtól Diószegre vezető úton, kö-
rülbelül Csokalytól északnyugatra, egy erdő közelében keresendő. 
Ez erdő ma már nincs meg, de helyét a mondott helyen, hol a föl-
dek most is «Irtás-földek»-nek neveztetnek, ma is megtalálhatjuk. 
Hogy az erdő akkor még állott, kivált egy német leírás bizonyítja,2) 

Istvánffy i. li. 
a) Ortelius i. h. 366—367. lap. 



mely szerint a hajdúk első csapata — a Peez ezredessel folytatott 
beszélgetés után — az erdőbe távozott s ugy ezek, mint Bocskay 
hajdúi, akik valószínűleg itt várakoztak, később ez erdőből törtek 
a német gyalogságra; tovább azt, is mondja, hogy Peez emberei 
közül a küzdelem alatt és után a legtöbben az erdőbe menekültek.1) 

Istvánffy és a német források megegyeznek abban, hogy Peez 
ezredes emberei, úgy a lovasok mint a gyalogság — ez utóbbi egy 
hevenyészett szekérvárban — nagy kitartással harczoltak. De a 
hajdúk mind nagyobb tömege sikeres védelmet lehetetlenné tett. 
Peez ezredes már az ütközet elején sürgős parancsot küldött az el-
maradt sziléziai lovasságnak ós jelentést tett a veszedelemről — 
Scarsella Kristóf által — Belgiojosonak is, segedelmet sürgetvén. 
Peez maga ezután nemsokára harczképtelenné vált; lova lelöve-
tett s maga is megsebesült,2) mire a hajdúk fogságába esett. 

A sziléziai lovasok közül mintegy 450 lovas, Kottwitz és 
Schneckenhaus zászlóiból, későn bár, de megjelent a harcz szín-
helyén. Későn azért, mert megérkezésükkor Peez ezredes már 
fogva, ágyúinak kerekei összetörve, lovasai lekaszabolva vagy szét-
szórva, gyalogságának nagy része szintén levágva vagy szétüzve 
volt. A megmaradt gyalogság azonban, kivált azon rész, mely a 
szekérvárban volt, a sziléziai lovasok megérkeztéből új erőt me-
rítve, ismét tüzelni kezdett és a sziléziai lovasok harczát sikeresen 
támogatta. Háromszor keresztül vágták magukat a német lovasok, 
de mindig újra és újra körülfogattak s így eredményre való kilátás 
nélkül, csupán önfentartási ösztönüktől hajtva küzdöttek mindad-
dig, míg az ütközetnek egy esemény véget nem vetett. 

A szekérvárban küzdő gyalogosok lőszere kifogyván, a köze-
lükben levő lőporos szekerekből pótolták azt ; egy ily pótlásnál 
égő kanócz esett a lőpor közé, mi előbb az egyik, majd a többi 
kocsikat is fölrobbantotta. 3) A robbanás szerteszórta a szekérvárat 

*) Ezt mondja Gömöry is, már idézett czikkében. 
2) Istvánffy Peczről azt mondja, hogy mindjárt a harcz elején jutott 

fogságba, később pedig azt, hogy a lövést a hátába kapta ; ez arra mutat, 
hogy megsebesülése az első összeütközés után, midőn lovasaival a gyalog-
ság felé visszafutott, következett be. 

3) Gömöry levelezője azt mondja, hogy a hajdúk öntötték ki lőpor-
szarúikat, a lőport meggyújtották, és ez okozta a pusztítást. Ezt teljesen va-



és annak védelmezőit s egyszerre megszüntette a gyalogság har-
czát; a füst oltalma alatt újból előtörő hajdúk pedig szétverték a 
több órai harcztól kimerült sziléziaiak utolsó csoportját is és evvel 
a küzdelem véget ért. 

Az alkudozásokról és egyezkedésekről, melyekről Gömöry 
czikke szól,1) a források nem tudnak semmit. 

A császáriak vesztesége roppant nagy volt. A sziléziai lova-
sokból csak 40, a hat zászlóalj muskétásból alig 30, a kassai lövé-
szekből csak 2 ember menekült meg; a sziléziai lovasoknak és Peez 
ezredének összes tisztjei a hareztéren maradának.2) 

A harczból már előbb megfutott és az ütközet végével meg-
maradt németek Diószeg felé menekültek, hol őket Belgiojoso hada 
fölvette. 

A fővezér, Istvánffy előadása szerint, Peez jelentésének vétele 
után azonnal megindúlt Adorjántól Diószeg felé és Capriolit is a 
hareztérre rendelte. Diószegnél a hidhoz érve azonban Belgiojoso 
megállott és Capriolira várt. 

E várakozás elég időt adott a hajdúknak, hogy Peez különít-
ményét megsemmisítsék. 

Az ütközet után a hajdúk az eléjök jött Bocskay Istvánnal 
Debreczenbe vonúltak be, magukkal vivén Peez ezredest, a néme-
tek ágyúit, az elfogott zászlókat és egyéb zsákmányt. Belgiojoso 
pedig Kereki ostromának tervét föladván, Adorjánra, másnap pe-
dig (szombaton) Nagy-Váradra vonúlt vissza. 

Az álmosdi ütközet úgy katonai mint kiváltképen politikai 
tekintetben nagy hatással bíró fontos esemény volt. Katonailag 
mint első győzelem a császári csapatok fölött, móginkább pedig 
azért, mert Bocskaynak egy közel 6000 főnyi, bár kissé zabolátlan, 
de harczedzett, kitiinő csapatot szerzett, míg a császári had ugyan-
ennyivel kevesbedvén, az ütközet eredménye Bocskaynak a leg-

lószínűtlennek tartjuk, annál inkább, mert a szabadon fellobbanó lőpor 
károkat alig tehetett. Az általunk előadott módot Istvánffy és Ortelius is 
megerősítik. 

x) Gömöry már idézett czikke; Hadt. Közlem. 1891, 709—711. lap. 
2) U. o. 
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közelebbi eseményekre nézve túlsúlyt biztosított. Politikai tekin-
tetben a kivívott siker igazolta a várakozásokat, melyeket Bocskay 
hozzá fűzött s melyeket már az ütközet előadása előtt röviden 
kifejtettünk. 

Hogy az ütközet tervezésében és végrehajtásában Bocskaynak 
mily része volt, megállapítani annál nehezebb dolog, mivel a Bocs-
kay-fölkelésnek ép első eseményeire az adatok kissé hézagosak.1) 
De hogy része volt, még pedig előkelő része, az kivált két körül-
ményből világos. 

Az első a Berettyó és az Er vonalának katonai megszállása. 
Ez nyilván azon czélból történt, hogy Belgiojoso az akadályon való 
átkelésben korlátozva és így a hadműveletek, a hadmozdulatok 
szabadsága csökkentve legyen, és a császári had lehetőleg egy moz-
gásvonalra szoríttassék. Belgiojoso valóban Kálióból Diószegen át 
vonúl Váradra és Váradról Kereki felé indulván, ismét Dió-
szeg a pont, hol a császári csapatok egyesülése tervezve van. Hogy 
Peez oszlopa Almosdról Diószegnek tart, az részint az egyesülésre 
való törekvés által van igazolva, de részben bizonyára azért is tör-
tént, mert Székelyhíd és az ottani átjáró Bocskay által erősen meg 
volt szállva. Ha Székelyhíd nem lett volna Bocskay csapatai keze-
ben ós ha a császári hadak mozgása nincs korlátolva, úgy Belgio-
joso az egyesülést bizonyára nem Diószegnél, hanem Székelyhídnál 
rendeli el, mi kivált Pecznek sokkal közelebb esett volna, mint 
Diószeg. Ezt az egész dolgot pedig tervezni, rendezni kellett, mit 
más alig cselekedhetett, mint maga Bocskay. 

A második körülmény az ütközet időpontjának szerencsés meg-
választása. Alig mondhatja valaki, hogy a véletlen műve volt az, 
hogy a hajdúk ép október 15-én reggel lázadnak föl es hogy ép 
Almosd felé vonúlnak el; hogy véletlenül találkoznak Bocskay 
hajdúival és végre, hogy véletlen dolog az, miszerint Almosdnál 
a császári hadak egy elkülönített, segítséget hamarjában sehonnét 
nem remélhető osztályára bukkannak. Dampierre hajdúi meg vol-
tak már nyerve Bocskay ügyének, az bizonyos; de hogy az elpár-
tolás mikor következzék be, azt tervszerűleg kellett megállapítani. 

*) Bocskay és Illésházy levelezése, melyet a Tört. Tár 1878. és 
1882-ben közölt, csak 1605 febr. 10. kezdődik. 



Bocskay hajdúi ott rajzottak Dampierre tábora körül, ők tudatták 
társaikkal a kedvező időpontot, ők értesítették azokat Peez oszlo-
pának elkülönített helyzetéről, bevárták azután az erdőben és kalau-
zolták a német oszlop felé. Mindezeknek egységes gondolat és terv 
szerint kellett történni es ennek értelmi szerzője csak Bocskay 
lehetett. 

Belgiojoso megfontolatlan támadó föllépése meglephette 
ugyan egy kissé Bocskayt, mert a küzdelemnek ily gyorsan való 
bekövetkeztét nem várta. De mihelyt a harcz kikerűlhetetlenségéről 
meggyőződött, a kezdeményezést erős kezekkel ragadja meg. Dip-
lomátiai tehetsege megszerzi neki a hajdú-sereget, katonai tehet-
sége az első győzelmet. 

II. 

BELGIOJOSO VISSZAVONULÁSA. BÁSTA HADJÁRATA BOCSKAY ELLEN ; 

AZ OSGYÁNI ÜTKÖZET ÉS AZ EDELÉNYI CSATA. 

«Mikor Peez János hadát megverte volna Bocskay István 
Diószegnel, hirtelen ez győzedelemnek egész Magyarországba szély-
lyel elment a híre. Az királképe (értsd: Belgiojoso, kir. helytartó) 
kifutamodik Váradról es szorúl Szepes várába.»1) így írja az egy-
korú krónikás. 

A dolog azonban nem ment ily egyszerűen és Belgiojosonak 
még sok viszontagságon kellett átmenni, míg csak Szepesbe is 
jutott. 

Belgiojoso hada Nagy-Váradon még mindig 10,000, mások 
szerint 6000 fő volt; és pedig 3 zászló magyar, 1 zászló erdélyi 
nemes, 1 zászló lovas, 1000 gyalog székely, 2 zászló rácz gyalog — 
a többi német és nagyobb számban vallon zsoldos. Ennek da-
czára nem volt bátorsága sem Bocskay ellen támadólag föllépni, 
sem pedig Váradon megmaradni.2) Négy napi tanácskozás után, 

*) Szamosközi István Történeti maradványai. Tört. Tár. 1889, 323. 1. 
2) Gyulafi Lestár följegyzései. Tört. Tár. 1893. 141. lap. Még hozzá-

teszi, hogy «De ugyan csak az, hogy elfuta és ugyancsak elfuta . . . kiért 



melyet a csásázri párton levő magyar urakkal: Sennyei Pongrácz, 
Petei László és Kornis Boldizsárral s másokkal tartott, ötöd nap, 
azaz okt. 20 án délben1) megindult Tokaj felé. Az elhatározás av-
val indokoltatott meg, hogy Yárad sokkal terjedelmesebb és maga 
a város sokkal gyöngébb, semhogy a rendelkezésre álló erővel meg-
védhető lenne, a szűk várba pedig annyi különféle nemzetbeli 
katonát, mely közt megbízhatatlan elemek is vannak — így a szé-
kelyek, kiket Bocskay az elfogott levelek szerint az elpártolásra 
máris csábítgatott — bevinni nem tanácsos. 

Ha már nem volt képes Belgiojoso magát támadó föllépésre 
elhatározni és Bocskayt hadával fölkeresni, akkor a Tokaj és Kassa 
felé való visszavonulás kétségtelenül a leghelyesebb volt, nemcsak 
az előadott okokból, hanem azért is, mert nem lett volna észszerű 
egy fölkelt vidék közepette, az ellenséges indulatú Erdélyhez oly 
közel, a saját fősereghez pedig, mely Esztergom alatt állott, oly 
távol megmaradni, vagy ép a várba zárkózni. Tokajon a császári 
vezérnek erődített tábora és még csapatai valának, Kassáról pedig 
azt hitte, hogy az a császárhoz hű marad és a sereg ott biztos me-
nedeket lel. Természetes tehát, hogy irányát Tokajnak és Kassá-
nak vette, és Istvánffynak indokolása, hogy Belgiojoso azért ment 
Tokajnak,» mert a szatmári út Bocskay csapatai által el volt zárva,»2) 
úgy politikailag, mint katonailag teljesen fölösleges. Belgiojosonak 
nem volt Szatmáron mit keresni, s másfelé mint Tokajnak nem 
mehetett. 

A Váradról való elindulás időpontját a források nagyobb ré-
szétől eltérőleg október 20-ára tettük. A források Istvánffy alapján 
az indulást október 23-ára teszik. Istvánffy ugyanis azt mondja, 
hogy Belgiojoso déltájt elindult es másnap alkonyatkor közel Tokaj-
hoz a Tisza hídjához érkezett. Miután pedig bizonyos az, hogy Bel-
giojoso 24-én este ért a tokaji hídhoz, tehát 23-án kellett indulnia. 
Ámde Tokaj Nagy-Váradhoz még a legrövidebb vonalon is, mely 

mind az németség s mind az valonság pökte és szidalmazta. Annyi nép-
pel nemhogy az Bocskay kevés népével, de török császárnak is egy rész 
hadával meg köllött volna víni.» 

x) Az elindulás idejére lásd még a később következőket. 
2) Istvánffy i. h. 



pedig Debreczenen át vezet, majd 130 kilométer s bármennyire 
szívesen elhiszszük is azt, hogy Belgiojoso a hajdúsereg körleteből 
kijutni igyekezett, és ennek folytán a kronikaíró szavai szerint 
«ugyancsak elfuta,» azt még sem hiszszük, hogy IV2 nap alatt 130 
kilométert ment. Ehhez járul még, hogy Debreczen Bocskay fő-
hadiszállása volt, s így alig hihető, hogy a visszavonuló — sőt 
majdnem menekülő — császári had ezen útvonalat választotta 
volna; mihelyt pedig e vonaltól eltért, kerülőt tett, mi még hosz-
szabb útvonalat ad. 

Azt hiszszük tehát, hogy Istvánffy tolla itt egy kissé hibá-
zott, és inkább hitelt adunk a már említett krónikaírónak, aki 
azt mondja, hogy Belgiojoso «ötödnapnál tovább ott (Váradon) 
nem késett.»1) E szerint tehát Váradról október 20-án indúlt ós 
valószínűleg nagyobb kerülővel — október 24-én este érkezett a 
tokaji tisza-hídhoz. 

A hajdú-sereg nyomban követte a császáriak visszavonuló 
hadát, körűirajzotta azt, és lépten-nyomon csipdesett belőle. Ezt 
Belgiojoso előre látta s szekereit és málháját (valószínűleg lövegeit 
is) Váradon hagyta vissza. 

A császári had még 24-én este átkelt a Tiszán s Tokajnál tá-
borba szállott, csupán a ráczokat hagyván Bakamazon, hol nejeik 
és gyermekeik laktak. De a hajdúk az éj beálltával megrohanták 
Rakamazt s a ráczok, valamint az ott levő ujoncz csapatok közül 
azokat, kik melléjük állani nem akartak, felkonczolták vagy foglyúl 
ejtették. Majd a menekülőket követve, a hídnak estek és kicsibe 
mult, hogy hatalmukba nem ejték. 

Belgiojoso a hidat részben fölszedetvén, Tokaj várát Ruber 
hűségére bízta és csapataival, melyek 13 vallon századból (a Cap-
rioli által hozott erdélyi had), négy végbeli íjjász-századból (a sárga, 
vörös, fehér és kék kabátosok), a sziléziai lovasság megmaradt ré-
széből és saját vallon testőr-századából állott, október 25-én meg-
indult és mivel a felvidéki nemesseg Szikszónál táborozott, ezt 
kikerülendő, Mádon és Abaűj-Szántón át Kassának tartott; egyik 
alvezérét, Rottwichet, még Tokajból előre küldötte, hogy megérke-
zését Kassa városával tudassa, őt egyszersmind arra is fölhatalmaz-

Gyulafi Lestár, i. h. 



ván, hogy a protestánsoknak a kis templomot, szükség esetén pedig 
a nagy templomot is átengedje. Egyidejűleg Ducker Gusztáv kapi-
tányt Bástához küldötte, vele a történteket tudatván és segélyt szor-
galmazván. Belgiojoso engedekenysége azonban már elkésett. Kassa 
városa már az álmosdi győzelem hírére Bocskay mellé állott és 
Herczeg István követe útján meghódolt. Midőn tehát Rottwich 
Kassán megjelent és a rakamazi újabb vereség tudatása mellett 
Belgiojoso szándékát bejelentette, a kassaiak a várkapukat bezárat-
ták, a polgárőrség altal erősen megszállatták s kijelentették, hogy 
sem Belgiojosot, sem csapatait a városba be nem bocsátják. 

Az okokat, melyek miatt Kassa városa a császári hadat be 
nem bocsátja, a tanács a következőkben adta elő: 1. mert nincs 
módjában a csapatokat élelmezni, annál kevésbbé, mert Belgiojoso 
a várost javaitól (28 falutól) megfosztotta; 2. mert a vallonok fe-
gyelmetlen és rakonczátlan nép, melyet zárt helyen tűrni nem 
lehet; 3. mert Belgiojoso nemcsak a templomok elvételét helyben-
hagyta és a protestáns isteni tisztelet tartását megtiltotta,1) de a vá-
rosi bírót és tanácsot utolsó ittlétekor avval fenyegette, hogy mindaz 
mit eddig tett, csak gyerekjáték ahhoz képest, mit még a jövőben 
tenni szándékozik; végre: 4. mert a szabad hajdúk a császári ha-
dat nyomban követik, s ha azt bebocsátják, a város a hajdúk részé-
ről a legnagyobb veszélybe jut, mely ellen Belgiojoso a várost meg-
védeni nem képes. 

A császári fővezér október 27-én ert Kassa alá, de nem hogy 
bebocsátották volna, de még alkudozásba sem bocsátkoztak vele 
s nejét is csak akkor bocsátották ki, mikor a templomok, és javaik 
a városnak visszabocsáttattak.2) Ep úgy nem eresztettek be ama 
négy végbeli ijjász-századot sem, melyek Belgiojosotól elszakadtak. 

Sokkal kevesebb erővel rendelkezett Belgiojoso, semhogy 

*) Midőn a templom elvétetett, Szabó György lelkész a következő va-
sárnap saját Lázában tartott isteni tiszteletet; Belgiojoso nyomban elfogatta, 
házának ágyút szegeztetett és csak nagy könyörgés és 5000 frt váltság le-
fizetése ntán bocsátotta szabadon. Gyulafi Lestár i. h. 

2) Belgiojoso nejét elbocsáttatása után a szabad hajdúk elfogták s min-
denétől megfoszták. Gyalog ment Somosba s onuét egy magyar uri nő se-
gítségével Szepesvárra s végre Bártfán át Lengyelországba ; u. o. 



a városba való bebocsáttatást magának kierőszakolhatta volna,1) 
de ideje sem volt reá, mert a hajdúk már nyomában jártak. Kassá-
ról Eperjesre ment tehát, innét pedig a katholikus Thurzó Kristóf-
hoz Szepesvárra. Kassánál maradtak viasza az íjjászok és a vallo-
nok egy része, Eperjesnél a sziléziai lovasok és a vallonok más 
része, ami pedig maradt, még az uton oszlott szét, úgy hogy a csá-
szári fővezér, kassai kapitány és királyi helytartó, midőn Szepes-
várott menedéket lelt, Dampierre, Sennyei Pongrácz és még néhány 
úron kivül már csak alig 50 főnyi kísérettel érkezett meg. Ez volt 
a Bocskay megfenyítésére megindult, közel 20,000 főnyi császári 
hadsereg utolsó maradványa. 

Valóban egy szép sereg siralmasabb véget, vállalat nyomo-
rúságosabb sorsot nem érhetett. A hadtörténelem Belgiojosot alig 
fogja a nagy hadvezérek közé iktatni.2) 

Bármennyire reménykedett is Bocskay vállalatának sikeré-
ben, e nagy és teljes eredmény meg kellett, hogy lepje. Mert hiszen 
ki is tehette azt föl, hogy egy — az akkori viszonyokhoz képest — 
aránylag nagy számú császári sereg, egyetlen egy, még hozzá rész-
leges kudarcz után s ily rövid idő alatt megsemmisüljön? Ki remél-
hette azt, hogy egyetlen győzelem, egy katonai szempontból végre 
is csak kisebb jelentőségű siker, nemcsak Erdélyt, de Magyaror-
szágnak egész tiszán-túli és a felvidek jelentékeny részét Bocskay 
hatalmába ejti ? 

Mert Erdélyben a két nemzet, a magyar ós a székely, bárha 
forma szerint még meg nem is hódolt, de már nyíltan Bocskay 
pártjára állott; a tiszántúli részben nem volt császári had, mely a 
császár ügyét védte volna, és Kassa példájára rövid napok alatt 
Eperjes, Kis-Szeben és Lőcse is meghódoltak Bocskaynak. Mivel 
pedig Bocskay október 19-en már arról is értesítést nyert, hogy a 
törökök őt Erdély fejedelmeűl elismerni hajlandók s nemsokára a 

x) A magyar és erdélyi nemesek nagyobb része, a székelyek mind, még 
a várad-tokaji iiton Bocskaylioz állottak, a ráczok Rakamaznál vesztek el, 
úgy bogy már a Tokajból való elinduláskor alig volt 2000 embere s ez a 
szökések következtében naponta százakkal kevesbedett. 

2) Belgiojoso csak egy évvel előbb lépett császári szolgálatba s azt 
1606-ban ismét elhagyván, Spanyolországba tért vissza. 



megerősítő athnámét is meg fogja kapni, — Bocskay jogosan re-
mélhette, hogy vállalata teljes sikert fog aratni. 

Ámde tán ép azért, mert az eddigi eredmény várakozását 
felülmúlta, de meg higgadt, óvatos természeténél fogva is, mely 
elhamarkodott lépéseket kizárt, Bocskay intézkedéseiben és cselek-
ményeiben csak lassan, megfontolva halad előre. 

Kassa városa kijelentette ugyan hódolatát, de a város még 
nem volt birtokában, ott még német őrség volt benn. A legköze-
lebb teendő lépes tehát Kassa elfoglalása volt. 

E feladattal Bocskay a hajdnk egyik vezérét, Lippai Balázst 
bízta meg, ki Belgiojosot nyomban követvén, október 28-án már 
Kassa alatt volt. Közönségesen azt olvassuk, hogy Kassa városa 
kaput tárt Lippai hada előtt. Német források szerint azonban a 
bevonulást több napi alkudozás előzte meg és október 30-án Lip-
pai még csak 100 főnyi kiserettel fogadtatott be, míg a hajdú-sereg 
a város előtt táborozott.1) 

November 12-én végre maga Bocskay István nagy fénynyel 
és fejedelmi díszszel a lakosság örömrivalgásai közt bevonúlt Kas-
sára és csak most, Kassáról bocsátotta ki fölhívását, melyben a ma-
gyar nemzetet az alkotmány és a vallásszabadság védelmére fegy-
verre szólítja. 

Kassa elfoglalása nagy jelentőségű dolog volt, s maga a 
császár-párti Istvánffy is beismeri, hogy: «az a császáriaknak hi-
hetetlen kárt okozott: mert Bocskay, Erdélyt messzehagyva, a 
Tiszán átlépni soha sem bátorkodik, ha Kassa kezében nincs.»2) 

Kassa ugyanis nem csupán jelentékeny hely, az öt magyar fő-
város egyike, hadászatilag fontos pont, a felsőmagyarországi főkapi-
tányság és kamara székhelye, de egyszersmind Magyarország észak-
keleti részének természetes központja és kulcsa vala, melynek bir-
toka közönségesen ez országrész birtokát is maga után vonta; akié 
volt Kassa, az uralkodott az egész vidék fölött. 

A császári kormány, mely eddig a Bocskay fölkelésre nem 
nagy ügyet vetett, most nagyon is komolyan aggódott a dolgok e 

*) Ortelius i. h. 
2) Istvánffy i. b. 



nem várt fordulatán s miután a törökök Esztergom ostromát fel-
adván, október 11-én Buda felé elvonúltak, az itt rendelkezésre álló 
haderőket, mintegy 15.000 főt, Básta György tábornagy parancs-
noksága alatt azon feladattal küldó Kassa felé, hogy a Bocskay 
által előidézett mozgalmat elfojtván, Kassát, a tiszai részeket és 
Erdélyt foglalja vissza. 

Igaz, hogy e sereg gyakorlott, harczban edzett csapatokból 
állott és Básta a császári vezérek közt a legkitűnőbbek, legtapasz-
taltabbak közé tartozott: e haderő mégis sokkal csekélyebb volt, 
mint amilyet a nagy feladat megkívánt volna. Vagy csekélyre be-
csülte a császári kormány az egész mozgalmat, vagy ami előttünk 
valószínűbbnek tetszik, nem rendelkezett ez idő szerint nagyobb 
erő fölött. Számításba veendő e mellett még az is, hogy Básta sere-
gében, oly a császári ügyre nézve megbizhatlan elemek, mint Bel-
giojoso hadában a hajdúk és a székelyek valának, nem voltak. 
Básta csapatai majd kizárólag a császárhoz hű1) idegen zsoldo-
sokból állottak, akiket a Bocskay által megindított mozgalomhoz 
semmiféle erdek nem fűzött, s akiknek elszakadásától tartani nem 
kellett. 

Nem állapítható meg, hogy mikor indúlt meg Básta serege 
Esztergom alól, de bizonyos, hogy november 12-én, tehát azon na-
pon, amelyen Bocskay Kassára bevonúlt, már Losoncznál állott, a 
következő napon pedig Fülek alatt szállott táborba. Itt nyert tudo-
mást arról, hogy Bocskay hajdúi, szám szerint mintegy 4000-en, 
Osgyánra érkeztek, a várkastélyt megvették és most ott táboroznak. 

Ez értesülés helyes is volt. Bocskay még Kassára érkezése 
előtt intézkedett arra nézve, hogy a hajdúk foglalkozást nyerjenek. 
Lippai Balázs, Belgiojosot tovább követendő, Szepesvár alá ment 
es a várat a kassai császári fegyvertárból és Lőcséről oda szállított 
ágyúk segítségével ostrom alá fogta; a hajdú-sereg azonban az ost-
rommal nem sokra ment s miután a megszállás harmad napján 
megkisérlett megrohanás visszaveretett, Lippai, az ostrom folyta-
tására szükséges erőket Szepesvár alatt visszahagyván, Kassára 
visszatért, innét pedig Bocskay parancsára, ki Básta közeledéséről 
már értesült, a hajdúság zömével Szendrőn át a Sajó völgyébe vo-

*) Már t. i. hű addig amíg a zsold pontosan kijárt. 



núlt, nyilván azon feladattal, hogy a közeledő császári seregnek 
útját elállja. 

Lippai főhadiszállását Sajó-Szent-Péterre tette s ott állott a 
sereg zöme; erős különítmények mentek azonban előre a Sajó 
völgyében Rozsnyó, a Rima völgyében Rimaszombat s végre a 
Mátra felé. 

Rimaszombat felé Némethi Balázs ment mintegy 1000 haj-
dúval ; e szám azonban fölkelő népek által folyvást szaporodott, s 
Rimaszombatnál már valóban a 4000 főt is meghaladta. E csapat 
volt az, mely Osgyánt megszállotta s melyről Básta jelentést 
kapott. 

Mihelyt Básta a hajdúság erejéről és táborhelyéről értesült, 
azonnal elhatározta, hogy a hajdúk ellen menetel és azokat meg-
támadja. 

A hajdúkat Miskolczi Nagy János hadnagy értesítette a csá-
száriak közeledtéről, kiket 18,000-re becsült1) s úgy ő mint többi 
társai is tanácsolák Némethinek, hogy a császáriakat be ne várja, 
hanem a hadat a Rima és Balog folyókon át Tornalja-Pelsőcz, vagy 
pedig a Sajó mentén Szt.-Péter fele visszavonja, hol a fősereg áll. 
Ezt annál inkább javasiák, mert a hadnak több mint 3/4-ed része 
rendetlen, rosszul fegyverzett, kaszákkal és nyársakkal fölszerelt 
parasztokból állott, melyekkel a császáriak jól fegyelmezett és föl-
fegyverzett serege elé állani, több volt mint vakmerőség. 

De Némethi Balázs vakmerő ember volt és elhatározta, hogy 
a császáriakat bevárja. Ebből november 14-én az osgyáni ütközet 
keletkezett. 

Némethi 300 hajdú lovassal Nagy-Daróczig az ellenség elé 
lovagolt, a többi hajdúságot és a paraszt gyalogságot pedig, egy 
«Sólyom »-nak nevezett kis ágyúval az Osgyán előtt folyó patak híd-
jánál állította föl.2) 

A csatározást Némethi már Darócznál megkezdte a császáriak 
elővédjét vezető Hollach Frigyes gróf ellen, s annak túlereje elől 
lassan és harczolva hátrált a tulajdonképeni állás felé. Itt a néme-
tek erős tüzelést kezdtek a fölkelő csapatok ellen, mely részben 

*) Szamosközi tört. maradv. i. h. 
2) Istvánffy i. li. 



Nemethit is érvén, ez elhatározá, hogy az állás mögé vonúl, mi 
által saját gyalogságának lőtere is szabadabbá válik. Ámde alig látta 
meg a harczban járatlan parasztság Némethi csapatának hátráló 
mozdulatát, azt futásnak magyarázván, azonnal megszaladt s fel-
állításában hagyá ágyúját is. 

Hiába állott most Némethi a futók elé, még lováról is le-
szállva, — a megindúlt áramlatot nem hogy föltartoztatta volna, 
de sőt maga is elsodortatott általa s végre a futók zömével a vár-
kastélyba vonúlt, remélve, hogy a németeket a gátpuskákkal távol 
fogja tarthatni. 

A császáriak nyomban követték a futókat, irgalom nélkül 
kaszabolván őket; midőn pedig azok a várkastélyban menedéket 
leltek, Básta két ágyút hozatott elő és a kastélyt lövetni kezdé. 

A gyönge épület az ágyúzást nem bírta meg s Némethi — 
ha a romok alá temetkezni nem akar — csak a kirohanás és a 
megadás közt választhatott. Becsületere válik a derék hajdúnak, 
hogy a hozzá és múltjához méltóbb kirohanást választota. Megnyi-
totta tehát a kaput és vitéz bajtársai élen, kezében fegyverrel ki-
tört. De nem messze jutott; a németek csakhamar körülfogták, tár-
sait, alig egynéhány kivételevei levágták, őt magát pedig foglvúl 
ejtették. 

A fölkelők vesztesége, német források szerint, közel 3000 fő 
volt; de a hajdúk nagy vitézségéről tanúskodik az, hogy a császá-
riak is 700 főt vesztettek. Némethi Balázst Básta magával vitette. 

Az osgyáni ütközet után Básta Kassa felé szándékozott to • 
vább előnyomúlni, de értesülvén arról, hogy a hajdúk zöme Szt. 
Peteméi áll, útját a Sajó völgyében folytatta. A források némely 
része ugyan azt mondja, hogy Básta csak akkor fordult Szt.-Péter 
felé, midőn Szepesvárnak az ostrom alól való feloldásáról nyert tu-
domást ; ezt azonban el nem fogadhatjuk. Nem pedig azért. 1 -ör 
mert Szepesvár fölmentése sokkal jelentéktelenebb dolog volt, 
semhogy oda Básta egész seregére lett volna szükség; Belgiojoso 
és néhány emberének sorsa alig feküdt annyira a császári vezér szí-
vén, hogy végettük a Kassa elleni hadműveletet félbeszakítsa. 2-or. 
Mert Básta sokkal tapasztaltabb vezér volt, semhogy egy erős ellen-
séges sereget oldalában és hátában hagyva tovább meneteljen. Csakis 



ez bírhatta reá Bástát, hogy hadműveleti irányát megváltoztatva, 
Kassa helyett Szt.-Péter felé, az ellenséges fősereg ellen, meneteljen. 
De különben is Szepesvár fölmentésére menni fölösleges lett volna, 
mert mihelyt a császári sereg Kassa előtt megjelenik, a hajdúk 
Szepesvárt úgy is elhagyják; ha pedig nem, ez annál kedve-
zőbb a császáriakra, mert az ellenség ereje meg van osztva. Végre 
3-or, mert Szepesvár csak deczember 3-án tehát az edelényi csata 
után oldatott az ostrom alól föl, midőn Básta Kassa alá érkezett. 
Básta az osgyáni ütközet után nyilván a legrövidebb úton, Rima-
szombaton és Tornallján át Kassának tartott és ez útjában Tor-
nallján nyert tudomást a hajdúk Szt.-Péternél álló seregéről; jelen-
léte Tornallján keltette aztán a hiedelmet, hogy Szepesvárra akart 
menni.1) 

A hajdú-sereg, midőn arról értesült, hogy a császáriak Putnok 
felől közelednek, állást változtatott és Edelénipiél összpontosúlt. 

Ez legalább a valószínű; indokolva részint az által, hogy a 
hajdú sereg egy Edelénynél a Boldva völgyében vett felállítással a 
Kassára vezető legrövidebb utvonalat közvetlenül elállja, továbbá, 
hogy kedvezőbb harczteret nyer, mint a vizenyős és vizvonalak 
által átszegdelt szentpeteri tér. 

Hogy azonban valóban úgy volt-e? az kétséges. A források 
szűkszavúak, a máskor jól értesült Istvánffy cserben hagy bennün-
ket,2) az egy német forrás pedig3) oly badarságokat hord össze, 

*) Istvánffy ezen és a következő eseményeknél nem jöhet számba, 
mert szerinte Básta az osgyáni ütközet után egyenesen Eperjesre ment és azt 
foglalta el, az edelényi csata pedig előadása szerint az 1605-ik év elején 
ment végbe. Ennek az összes források ellentmondanak és minden kétségen 
kivid álló dolog, hogy Básta az osgyáni ütközet után megvívta először az 
edelényi csatát, megvette Szendrőt, azután ment Kassa alá ós legvégül 
Eperjesre. Hogy miért tér el itt Istvánffy a valóságtól, nehéz megérteni; 
az egyetlen magyarázat amit adni tudunk, az, hogy a Magyar Livius a 
liber XXXIII-át, egy a pártjára nézve nagy eseménynyel, melyet még az 
edelényi csatánál is többre becsült, akarta befejezni. 

2) Lásd az előbbi jegyzetet. Istvánffy szerint Básta 1605 elején Eper-
jestől Szendrőhöz jött le, megvívta az edelényi csatát, visszament Eperjesre, 
ismét lejött Tokajhoz, azt élelmezvén, ismét visszament stb. ; mindez annyira 
valószínűtlen, hogy Edelényre nézve előadása figyelemre nem méltatható. 

3) Ortelius 381—382. 



melyek — eltekintve még a nyakatekert helynevektől is — egy-
átalán meg nem érthetők. 

Mivel azonban az egyetlen forrás, mely az eseményről rész-
letesen beszél, adatait mégis fölemlítjük. 

Szerinte 1604 november 25-én Putnoktólx) egy mértföldre 
találkozott Básta a hajdúkkal, s harczolt is velők, de eredmény 
nélkül.2) Másnap a császári had egy szoroson vonúlt át, mire a haj-
dúk — amint a zavaros előadásból kivehető — a szorost a császá-
riak mögött is megszállották, de végre elűzettek ; a császári had hát-
rább vonúlt és az éjet a szorosban egy Besele ? nevű helynél 
töltötte. A szoros a Putnok és Sajó-Kaza közti lehetett, az éjjelező 
hely talán Yelezd; de ezekre meg megerősítő adatok volnának szük-
ségesek. Harmadnap, november 27-én, Básta hadát a hajdú-sereg 
minden oldalról körülkerítette, mi a császáriak közt oly nagy remü-
letet keltett, hogy a zsoldosok már szökdösni kezdének, Básta pedig 
az összes kocsikat, számszerint 300-at, és a lovakon el nem 
vihető málhát fölgyújtatta. Ennek daczára, kiváltképen miután a 
hajdúk komolyan nem támadtak, a császári had felállításában 
maradt. 

Negyednap végre, november 28-án. ment végbe a döntő küz-
delem, a tulaj donképeni edelényi csata és erre nézve most már 
Ortelius adatai a többi forrásokkal megegyezők. 

Megegyeznek nevezetesen az adatok abban, hogy e napon 
nagy köd ereszkedett le hajnalban a völgyekbe, mely mindent el-
takart, és a császáriak e köd oltalma alatt hagyták el veszélyes 
állásukat ós előnyomulásukban észrevétlenül érték el ama magas-
latot, melyen Bocskay hadának nagyobb része és tüzérsége állott. 
A támadás a hajdúkat meglepte ugyan, de azért több órán át küz-
döttek, vitézül támogattatván a mintegy 600 főnyi török segély-
had által, mely különösen az ágyúk megvédelmezésében fejtett ki 
rendkívüli szívósságot. 

A harcz azonban végre mégis a császáriak javára dúlt el ; 
előbb Magócsi hada, majd a Rákóczy által vezényelt palotás haj-

x) Nála: Budneck. 
2) E harcz után Empten helységnél a Theysa (Tisza) mellett éjjele-

zett, mi kideríthetetlen badarság. 



dúk is oda hagyák a csatatért s velők távozott el a csatában sze-
mélyesen jelenlevő Bocskay István is. A vitéz törökök az ágyúk 
mellett mindvégig kitartottak s a német csak holttestükön át jutot t 
azokhoz; 8 kerekes ágyú yált a császáriak zsákmányává. 

Bocskay vesztesége a törökökön kívül 1500 fő volt, míg a 
császáriak állítólag csak 200 halottat vesztettek. 

A megvert hajdú-sereg részben Miskolcz-Szerencs, részben 
Torna-Kassa, végre egy rész Göncz felé futott. 

Sajnos, hogy e nagyérdekű csata részletei meg nem állapít-
hatók és pedig leginkább azért nem, mert színhelye a forrásokban 
meghatározva nincs. Ha tudnók, hogy a főküzdelem hol ment 
végbe — legalább csak hozzávetőleg is — akkor könnyen meg 
volna állapítható az, hogy a német forrás előadása mennyiben 
érdemel hitelt. 

De ha csak két körülmeny való, az t. i. hogy a csata Ede-
lény közelében vívatott és hogy Básta hada valóságban körülfogva 
volt, — úgy ismét új adattal rendelkeznénk annak bizonyítására, 
hogy Bocskayt hadvezéri képességei minden vállalatában támo-
gatták. 

Básta nagy ünnepséget ült a kivívott győzelem örömére, és 
ez ünnepség nem utolsó pontja volt az Osgyánnál elfogott hajdú-
kapitánynak, Némethi Balázsnak kivégeztetése, mely a táborban 
november 30-án ment végbe. A vakmerő Némethi jelleméhez ha-
láláig hü maradt; mert nem közönséges dolog az, mit a kivégzés 
alkalmával elkövetett; összekötött kezeit kiszabadítván, elragadá a 
hóhér pallósát és megkisórlé magát a tömegen keresztül vágni; 
nem egy német feje hevert már a porban, midőn végre legyőzték, 
és ismét a vérpadra vezetvén, vakmerő fejét leütötték.1) 

Básta az edelényi csata után megszállotta a magát önként 
megadó Szendrőt s azután Kassa alá ment, hol elővéde deczem-
ber 2-án erkezett meg; itt értesült arról, hogy Bocskay — csere-
ben Némethi Balázsért — 3 császári főtiszt fejét üttette le. 

Midőn Bocskay Kassáról távozott, a városban 1000 gyalog és 
200 lovas hajdút hagyott vissza és a parancsnokságot Sennyey Mik-
lós és Nagy Albertre bízta. Midőn Básta deczember 4-én serege 

x) Ortelius i. h. 



zömevei személyesen Kassa alá érkezett, Sennyey heves ágyúzással 
fogadta, majd pedig kirohanást is intézett a császáriak ellen; Bás-
tának megadásra való felszólítását pedig olvasatlanúl küldötte 
vissza. 

Miután pedig serege élelemben is hiányt szenvedett, és élel-
met a folyton körüle portyázó hajdúk miatt a környékről sem sze-
rezhetett, Básta kénytelen volt Kassa alól elvonúlni. A császári 
sereg Eperjesre ment, mely város a reformált hit oltalmának és 
szabad gyakorlásának föltétele alatt hada egy részét befogadta, mig 
a többi Sáros várában és a falvakban helyeztetett téli szállásokra. 

Bocskay most visszatért Kassára és a hadműveletekben 6 heti 
szünet állott be, mit csupán a hajdúknak Kollonics lovasai ellen in-
tézett rajta ütése szakított meg. 

Eperjes vidékéről ugyanis ismételten panaszok érkezvén a 
császáriak rablásai miatt, Bocskay a hajdúk egy csapatát kiküldó 
Eperjes felé. A hajdúk éjjel vonúltak ki Kassáról — Ortelius szá-
mukat, bizonyára túlozva, 8000-re teszi — és Sóvár, valamint 
Szt.-Péter helységeket, melyekben Kollonits 500 lovasa, két szabad 
gyalog század és vallonok laktáboroztak, még napfelkelte előtt 
rajtaütéssel megrohanták. A fölriadt császáriak rögtön fegyverhez 
nyúltak — maga Kollonics egy szál ingben s kezében karddal 
rohant elő — s heves harcz fejlődött ki; de a hajdúk ekkor fölgyúj-
tották a falvakat és a menekülőket tömegesen kaszabolták le. Csak 
Kollonics lovasaiból 400 veszett el s alig volt kevesebb a gyalogok 
és a vallonok vesztesége, míg a hajdúk, bár igen sokan sebe-
sültek meg, csak 25 halottat hagytak a hareztéren. A hajdúk az 
ejtett zsákmánynyal diadalmasan tértek Kassára vissza. 

Bövid idővel a hajdúk e kirándulása után történt az első 
közeledés a hadviselő felek közt. Bocskay István Rákóczy Zsig-
mondot néhány magyar főúrral Bástához küldötte, hogy vele alku-
doznának. Föltételei voltak: Bocskay ismertessék el erdélyi fejede-
lemnek, hagyassek meg Erdély és a tiszai részek birtokában; 
ismertessék el a teljes vallásszabadság; a magyarnemzet sérelmei 
orvosoltassanak. Básta már az első föltételt visszautasította és 
kijelentette, hogy ily alapon alkudozásba egyáltalán nem bocsát-
kozik. A követek eredmény nélkül tértek vissza. 

Ámde nem sok időbe telt, hogy Básta büszkesége megtöressék. 



A császári zsoldosok rablásainak fő oka az volt, hogy fizeté-
sök ismét elmaradt s így valóban a rablásra, fosztogatásra voltak 
utalva. Básta ekkor kieszközölte, hogy Mátyás főherczeg nagyobb 
pénz- és ruhaszállítmányt küldött a sereghez; 29 szekeren szállít-
tatott a pénz, melynek összege 120,000 forint volt, továbbá a szö-
vetek és egyéb értékes holmik, gróf Salm Fülöp és Stahremberg 
Gotthárd vezetése alatt. Füleknél a szállítmányvezetők Tanhauser 
Honorius kapitánytól 200 lovast kértek födözetül. De ez volt vesz-
tük, mert a lovasok Dúskay Mihály fölbujtására, Káli Yincze, Káli 
Pál, Nagy János, Hevesy Márton, Kis Benedek és Csákány Mihály 
vezetése alatt a födözendő szállítmányt magok megrohanták, a 
velők volt németeket, és az ellenszegülőket egyáltalában, levágván, 
a szekereket az erdőbe hajták és a pénzt és értékes holmikat maguk 
közt föloszták.1) 

Természetes, hogy a várva-várt pénz elveszte nagy elégület-
lenséget támasztott Básta táborában, és a császári vezér újabb 
küldemény biztatásával is csak nagynehezen bírta a hadi népet a 
császár hűségében megtartani. 

III. 

BÁSTA VISSZAVONULÁSA POZSONYBA; A FELSŐ-MAGYARORSZÁGI 

HADJÁRAT ÉRSEKÚJVÁR OSTROMÁIG. 

A hadak leírt állapota Bástát arra kényszeríté, hogy had-
műveleteit még a tavasz beállta előtt megkezdje. 

Bocskay mindinkább növekedő hatalmával szemben nagyobb 
vállalatokba most már alig kezdhetett, de legalább a császár hűsé-
gében megmaradt várakat és erős helyeket óhajtotta támogatni, 
remélvén, hogy ezek segítségével, ha jobb idők következnek vagy 
valamely fordulat áll be, az országot is ismét vissza lehet hódítani. 

A megsegítendők közt első helyen állott Tokaj. A Belgiojoso 
által visszahagyott parancsnok, Buber György helyzete ugyanis 

Szamosközi (Tört. Tár. 1889) és Gyulafi Lestár megerősítik e 
tényt. Utóbbi azt mondja, bogy Duskay 80,000 forintot tartott meg, míg 
40,000 frt a többi közt osztatott föl; a résztvevők 95-en voltak. 



válságossá lett az által, hogy a várat fölkelő hadak körülzárták és 
élelmezését majd lehetetlenné tették. 

Básta tehát Tokaj felé menetelt és e helyet, miután a csekély 
fölkelő csapatok előle mindenütt kitértek, február első napjaiban 
akadály nélkül elérte, őrségét megerősítette, élelmi készletet pe-
dig oly módon egészítette ki, hogy a vár ismét több hóra véd-
képessé vált. 

Ámde alig mozdúlt meg a császári had, Bocskay is rögtön 
táborba szállott, és az összegyűjtött hajdú-sereggel Sárospataknál 
állott föl. 

Ily körülmények közt Básta további vállalatokba nem bo-
csátkozhatott és még örülnie kellett, hogy a hajdúk Eperjeshez 
visszabocsátották. 

A császári sereg tehát visszatért Eperjesre, de helyzete itt 
már tűrhetetlenné vált. Maga a császárnál is császáriabb Istvánffy 
kénytelen beismerni, hogy a sereg Eperjes körül «annyira rabolt, 
zsákmányolt, hogy még a császár híveit is elidegeníté, úgy, hogy 
midőn Básta a megtérőknek bűnfeledést hirdetett és erre az okiratot 
is előmutatá, senki sem találkozott, a ki a császárhoz tért volna».1) 

Végre a dolog lázadássá fajult. Az időjárás mostoha volt, az 
élelem hiányzott, a rablás eredménytelen maradt, mert az egész 
vidék már kipusztítva vala, a zsold pedig — elmaradt. Hiába 
kiserlé meg Básta személyesen a hadat ékesszólással, ígéretekkel, 
fenyegetesekkel kitartásra, engedelmességre bírni. A vallonok föl-
emelék zászlóikat s készületeket tevének, hogy a sereget ott hagy-
ják. Most már szívesen alkudozott volna Bocskayval, de az többé 
nem állott szóba vele. Básta dühöngött, de nem tehetett egyebet, 
mint hogy a lázadó had kívánságának engedve, április 12-én a hát-
rálást megkezdje.2) Előbb Lőcsére ment, ott néhány napot idő-
zött azon reményben, hogy a zsold végre mégis csak megérkezik; 
de hiába várt. A császári kincstár üre3 volt. 

Básta tehát folytatta visszavonulását az ország határa, Po-
zsony felé. 

Istvánffy, liber XXXIV. 
2) Mátyás főhg levele 1605 aug. 2-áról a mainzi választóhoz. Bécsi 

cs. ós kir. udv. könyvtár 8750. sz. codex. E leveleket lásd a jelen füzet 
hadtörténelmi apróságai közt. 
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A császári vezér ez elhatározása még akkor is indokolt lett 
volna, ha az saját kezdeményezéséből ered, és nem a kényszer 
befolyása alatt keletkezik. Mit is tehetett volna ott a már 6—8000 
főre leolvadt császári had tovább, még ha a zsoldot meg is kapja? 
Egy fölkelt országban, hol minden lépésre ellenséggel találkozik, 
hol majd minden vár, minden város a fölkelők kezében van és 
azok serege a császári hadat majd tízszeresen fölülmúlja ? Ha hősi 
elszántsággal tovább küzd is, ha egy-két vállalata sikerűi is, végre 
mégis döntésre kerül a dolog és egy második mérkőzésnél Básta 
hada aránytalanúl kedvezőtlenebb viszonyok közt harczol, mint 
Edelénynél. 

Básta visszavonulása jeladás volt a fölkelő hadak számára. 
A míg a császári sereg, ha számra csekély is, tömören és daczosan 
ott állott Eperjesnél, addig a fölkelők nagyszámú, de hadban ke-
vésbbé jártas, kevésbbé fegyelmezett, rosszabbúl fölszerelt csapatai 
mintegy bűvös erő varázsa alatt állottak. Körüldongták mint a 
darazsak, meg is csipkedtek ha módját ejtették, — de rendszeres 
támadást, döntő összecsapást megkísérleni nem bátorkodtak. 

Miért nem tette Bocskay? Hisz ha ő akarja, a döntő össze-
ütközést már reg előidézheti. 

Bocskay nem tette, mert kétségtelen, hogy ő is e varázs 
hatása alatt állott, s úgy vezéreinek, mint hadainak inferioritását 
ismerte; de nem tette legfőképp a vele született, minden cselek-
ményéből lépten-nyomon kitetsző bölcs előrelátásból. 

Minek koczkáztasson ő egy döntő csatát és ennek minden 
esélyeit ? minek áldozza föl csapatai nagy részét egy ádáz küzde-
lemben ? mikor türelemmel, kitartással ugyanazon czélt éri el, 
sőt még tökéletesebben. Belgiojoso hada is volt oly nagy mint Bás-
táé, még hozzá kedvezőbb viszonyok közt, — mégis tönkre ment. 
Ám maradjon itt Básta, — tönkre megy az ő serege is. Hogy Básta 
ügyesebb, tapasztaltabb vezér mint Belgiojoso ? az a dolgon csak 
annyit változtat, hogy először Básta hosszabb ideig lesz képes ki-
tartani, másodszor: hogy nem várja be hada siralmas végpusztulá-
sát, hanem elmegy előbb s m e g m e n t i , a mit még megmenteni lehet. 

így is történt. Básta elég sokáig kitartott, s nem várta be a 
vallonok átpártolását, hanem elindult hadával vissza. 

Mihelyt Básta a visszavonulás megkezdésével gyöngeségét és 



tehetetlenségét bevallotta és nyilvánvalóvá tette, a fölkelők fölsza-
badultak a varázs alól, s most megindúlnak az ő hadaik is, melyek-
nek egyes részei különben Rhédey Ferencz vezetése alatt már már-
cziusban szerte száguldottak. 

Bocskay legelőször is Eperjesre veté szemét, a székhelyéhez, 
Kassához oly veszedelmes közelségben levő, császári párton levő 
városra és Sennyey Miklóst Eperjes ellen küldé. 

Sennyey fölszólítá a polgárságot, hogy álljon Bocskay és a 
haza ügye mellé, de a császári parancsnok, Pucheim György, meg-
akadályozá a polgárok szabad véleménynyilvánulását, midőn pedig 
a hajdúk Eperjes falait megmászták, rohamukat sikerrel utasította 
vissza. Az első kísérlet tehát nem vezetett eredményre. 

Annál nagyobb sikerrel járt a Básta üldözésére kirendelt 
hajdúk, továbbá Rhédey Ferencz és Némethy Gergely műkö-
dése; az előbbi jeles tulajdonokkal bíró csapatvezető, az utóbbi 
merész, vitéz hajdúvezér. 

Míg egyrészt Básta hadát lépten-nyomon nyugtalanították 
a harácsolókat és elmaradókat fölkonczolták, élelmezését megne-
hezítették, másrészt az átvonulásnál útba eső vagy közelfekvő fon-
tosabb várakat és erős helyeket igyekeztek behódítani. 

így hódolt meg Szendrő, mely önként nyitott kaput; Szád-
i'ár, melynek 110 németből álló őrsége már a hajdúk közeledése-
kor megfutott és a várat elhagyá; Kovácsi Boldizsár átadta Dré-
gelyt, melynek példáját követték Csábrág, Buják, Szécsény, Gyar-
mat, Nógrád, Vácz — melyet Verebélyi János adott át — és több 
más kisebb vár. 

A nagyobbak ostrom alá vétettek. Czobor Mihály, Bosnyák 
Tamás és Dengeleghy Mihály ostrom alá fogták az erős Füleket, 
Rhédey maga Véglest, Zólyomot, Beszterczebányát, majd Lévát. 

Az ostromok közül részletesebben fölemlítjük Fülek2) és 
Beszterczebánya3) ostromát. 

Pihédey Ferencz hada egész váratlanúl jelent meg Fülek alatt 

Dabei die Hayducken ihnen allezeit auf den Fuss nachgefolgt, 
und nicht über eine oder zwey Meilen wegs Entfernung von ihnen ihre 
Quartiere einnahmen. Mátyás fbg már idézett levele a mainzi választóhoz ; i. h. 

2) Szamosközy tört. maradv. Közli Pettkó B. Tört. Tár. 1889. 324—325. 
3) Ortelius I. 385—386. 



és a palánkkal kerített város ellen, melyben mintegy 150 beteg és 
sebesült és ugyanannyi ép császári harczos vala, rajtaütést hajtott 
végre; a meglepett németek csak gyöngén védekeztek és azután a 
várost fölgyújtván, a várba menekültek. Rhédey ezután elment 
tovább Yégles és Zólyom felé, s csupán a fönt már említett Bos-
nyák Tamás és társai maradtak Fülek alatt vagy 3—400 gyalog 
és lovas hajdúval; de hozzájok csatlakoztak nemsokára Géczi 
András, szécsényi, és Becse Gergely nógrádi kapitány vitezeikkel 
együtt, továbbá Egerből Dervis bég és Ali kiája vagy 50 janicsár-
ral és 25 lovassal. Ez utóbbiak két öreg ágyút és ehhez némi 
lőszert is hoztak magokkal. 

Fülek várában még mindig Tanhanser Honorius volt kapi-
tány és védőrsége mintegy 350 német harczosból állott; magyar a 
várban nem volt. Tanhauser maga erősen rokonszenvezett a ma-
gyarok ügyével és korábban hajlandó is lett volna Füleket Bocs-
kaynak átadni, de az osgyáni es edelényi harczok után többé nem 
tette és az ostrom alatt is kötelességét híven teljesítette.1) 

Az ostrom nem igen haladt, kiváltkép azért, mert a lőszer az 
ágyúkhoz kevés volt. «Az két öreg ágijúval ingyen sem lüttek — írja 
Szamosközy 2) — mert ha erősen lüttek volna, harmadnapra min-
den porok elfogyott volna.» Nem is az ágyúk kenyszerítették Tan-
hausert a megadásra, hanem a vízhiány. Eleiem, lőszer volt bőven, 
de a víz, mely a középső várban levő mély sziklakútban máskor 
mindig bőséges volt és még a megszállás előtt 35 öl vízmennyise-
get tartalmazott, hirtelen elapadt.3) 

Mikor a várbeliek végre megadásra hajlandók voltak, a ma-
gyarok — kik attól tartottak, hogy ágyúi révén a török a várat 
magának fogja követelni — úgy játszották ki a törököt, miszerint 
Dervis béggel elhitették, hogy a németek a törökök iránt bizal-
matlanok és a várat mind addig meg nem adják, míg azok el nem 

Mátyás fhg azonban — bizonyára mivel később átpártolt — Fü-
lekre nézve is árulónak tartotta; «durch des Obristen Thanhauser Verratli 
und Untreue», irja id. levelóbeD. 

2) Szamosközy i. h. 
3) A várbeliek ezt iigy magyarázták meg, hogy a kút forrásai a szá-

mos lövésből (a várból erősen lőttek) eredő rázkódás folytán eldugultak. 
E hiedelmöket igazolta azon körülmény, hogy a megadás után a kút ismét meg-
telt és vizet ép úgy mint azelőtt, bőségesen szolgáltatott. Szamosközy i. h. 



távoznak a vár alól. A törökök tehát ágyúikkal együtt elvonúltak 
a vár alól, mire Tanhauser a várat szabad elvonulás föltétele alatt 
megadta. Tanhauser Véglesig kísérte el a kivonúlt várőrséget, de 
onnét visszatért és szolgálatait Bocskaynak ajánlotta föl. 

Beszterczebánya városa sokkal jobban meg volt erősítve, 
semhogy rajtaütéssel lehetett volna elfoglalni, minek folytán Bhe-
dey a város alatt megjelenve, a dolgot előbb alkudozásra fogta. 
A városbeliek azonban a csapataival a bányavárosok oltalmára 
különvált és ép most Beszterczebányán időző Kollonics Siegfried, 
Básta alvezérenek tanácsára, Bhédey ajánlatait elutasították. A jó 
tanácsot azonban Beszterczebánya városa drágán fizette meg. Az 
első napokban ugyan a polgárság büszke volt arra, hogy a hajdúkat 
föltartóztatta és Kollonics muskétásai és lovasai segítségével még 
sikerűit kirohanásokat is intézett, de a dicsőség hamar véget ért. 

Bhédey hadában volt egy török segélycsapat is, Cseley bég 
vezérlete alatt; midőn ez a város szívós ellenállását látta, tudatta 
Bhódeyvel, miszerint szilárd elhatározása, hogy a várost tűzzel 
támadja meg. E végből másnap, ápril 16-án, három órával nap-
felkölte előtt, csapatával a város közelébe lopózott és a várost egy-
szerre hat helyen fölgyújtotta. 

Iszonyú volt a tűzvész, mely most dühöngött és a szép város 
az olvasztókkal, rézbányákkal, a nagymennyiségű fakészlettel 
egyetemben, rövid órák alatt porrá égett. A ki pedig a városból 
kimenekült, az a törökök és hajdúk által fölkonczoltatott. A bölcs 
tanácsadó pedig a tűz után csapatával együtt elvonúlt Rózsahegyre, 
hogy Bástát kövesse, üldöztetve a hajdúk rajai által. 

Básta csapatai ekként a bányavárosokból is teljesen kiszorít-
tatván, az erősen megfogyatkozott császári had Liptón, Turóczon 
és a Vág völgyén át, a Thurzók által a császár hűségében megtartott 
Galgóczra, de miután a hajdúk itt sem hagyák nyugton, Pozsony 
környékére húzódott és itt megpihenvén, az eseményeknek hosz-
szabb időn át tétlen szemlélőjévé vált. 

Bocskay hadainak ez előny omul ásában az előleges megfon-
tolásnak, nézetünk szerint kevés szerepe lehetett s nem hiszszük, 
a minthogy föl sem tételezhető, hogy azok mozdulatai egységesen 
vezettettek volna. Önálló hadak és különítmények voltak azok 



mind, kivétel nélkül, melyek egymással összefüggésben nem vol-
tak és egymást úgyszólván csak véletlenül támogatták. 

Hogy eljárásukban mégis némi tervszerűség fölismerhető, az 
részint a terepviszonyok és úthálózatból eredő kényszer következ-
ménye, részint amaz utasításokban keresendő, melyeket a parancs-
nokok előnyomulásukra nézve az elindulás alkalmával vettek. 

Innét ered, hogy Bocskay hadainak útját a nagyobb völgyek 
és főközlekedési vonalak mentén, lépésről-lépésre követhetjük, 
meg levén azok az elfoglalt várak és erős helyek által pontosan 
jelölve. A kiinduló pontot Kassa képezi, honnét egy had a Tarcza, 
egy második a Hernád és Felső-Vág, egy harmadik a Sajó és 
Rima, egy negyedik a Tisza stb. völgyében hatol elő. Az elsőnek 
hadműveleti tárgya Eperjes; a második Básta hadát közvetlenül 
követi és a Szepességen át Liptóba tör; a harmadik útját Szádvár, 
Szendrő, Fülek jelöli; e had itt megoszlik s fő része Losonczon át, 
Végles, Zólyom és Beszterczebánya, kisebb része az Ipoly völgyé-
nek fordul, útba ejtvén Szécsényt, Gyarmatot, Drégelyt, majd 
észak felé kitérve Csábrágot, Korponát, majd dél felé Lévát, Nógrá-
dot, Váczot. 

A parancsból kifolyó tervszerűség abban nyilvánúl, hogy a . 
hajdú-csapatoknál meg nem szokott módon mindenkor előbb alku-
doznak, a várakat és városokat a Bocskay pártjára való áttérésre, 
önkéntes megadásra ösztönzik, az önként áttérő várnagyokat, ha 
kívánják, állásaikban meghagyják és erőszakhoz csak ritkán, kivé-
telesen folyamodnak. Hogy az erőszak alkalmazása esetén legfő-
kép a rajtaütés játsza a szerepet, az nem a parancsból, hanem 
hiányos fölszerelésükből — mely őket ostromra nem képesíti, — 
továbbá nyugtalan természetűkből következik, valamint abból is, 
hogy föntartásuk, élelmezésök szempontjából a mozgó hadviselésre 
vannak utalva. 

Ha végre mégis ostromra kerül a dolog, ez inkább megszál-
lás vagy körülzárás, mert rendszeres ostromhoz a hajdú-seregnek 
egyelőre még sem tüzérsége, sem a munkálatokhoz vezetői nincsenek. 

Már a megelőző fejezetben fölemlítettük, hogy Bocskay az 
edelényi csata után bekövetkezett szünet alatt Bástának kiegye-
zési ajánlatot tett, de ez Básta által elutasíttatott. 



Midőn azonban Básta seregének fölötte kedvezőtlen állapo-
tát és küszöbön álló visszavonulását a császári kormánynak beje-
lentette, ezt méltán nagy aggodalomba ejtette. A magyar ügyek 
vezetésével megbízott Mátyás főherczeg máris belátta, hogy Bocs-
kayval szemben erőszakkal boldogúlni nem fognak s beleegyezett 
a császári párton levő s nála megjelent rendek azon szándékába, 
hogy Náprágvi Demeter veszprémi püspököt és Forgách Zsigmon-
dot az alkudozások megkezdésére, Bocskayhoz követségbe küldjék. 

Ámde Bocskay kijelentette, hogy miután a nemzet bajait 
csak a király orvosolhatja, csak a királylyal vagy ennek magyar-
országi kormányzójával, Mátyás főherczeggel alkudozhatik. A köve-
tek tehát visszatértek. 

Ekkor következett be Básta visszavonulása 03 Bocskay most 
annál erélyesebben látott a menekülő császári sereg üldözéséhez és 
evvel kapcsolatban az ország további meghódoltatásához, mert 
bizonyos vala abban, hogy minél nagyobb sikereket ér el, minél 
nagyobb területet ejt birtokába, annál hamarább kényszeríti a 
császári kormányt az alkudozások fölvételére és annál több re-
ménye lesz, a nemzetre ép úgy mint magára, kedvező békét kötni. 

Eközben a megyék és a székelyek követei Bocskayt február 
21-én erdélyi fejedelemmé választották, ő maga pedig ápril 17-ére 
az ország rendeit Szerencsre gyűlésbe hívta össze, hogy ott a nem-
zeti és vallási szabadság biztosításának módja megállapítassék. 

A Szerencsen nagy számmal összegyűlt rendek Bocskayt ápri-
lis 20-án Magyarország és Erdély fejedelmévé kiáltották ki, a Katho-
likus és a két protestáns vallás egyenjogúságát kimondták és elha-
tározták, hogy a már is szép sikerrel megkezdett háború még 
nagyobb erélylyel folytattassék, s hogy a tiszai részekben tért 
nyerendő Tokaj, Nagyvárad es Huszt is ostromzár alá vétessék. 

Katonailag kiválóan nevezetes a hozott határozatok közül az, 
hogy «a hajdúk rablásai, a fegyelem meghonosítása és föntartása 
érdekében jövőre halállal büntettessenek és hogy a hajdúság ne 
legyen rabolni kénytelen, élésmesterek neveztessenek ki». 

Igaz, hogy e határozat még hosszú időn át csak írott malaszt 
volt, de a hajdú-seregnél első lépés vala a fegyelem behozatalára 
és a rendszeres hadviselés megkezdésére. 

A szerencsi gyűlés nagy mértékben emelte Bocskay tekinté-



lyét s első következménye volt, hogy Báthory István országbíró és 
nagy képességekkel bíró kiváló diplomata : Illésházy István is párt-
jára állottak. Bocskay ezután követei útján a szultánnal és a len-
gyel királylyal is érintkezésbe lépett és nyilatkozatot intézett 
Európa fejedelmeihez, melyben fölkelése és a török segítség 
igénybevétele okait adta. Miután még Gyulafi Lászlót, mint hely-
tartóját, egy hajdú-dandárral Erdélybe küldte, ismét Kassára tért 
vissza a felső-magyaLországi hadjárat további intézésére. 

Az idő alatt ugyanis, míg Bocskay a rendekkel tanácskozott 
és az ország dolgát intézte, a hajdú-seregek hadműveleteiben rövid 
szünet állott be, mi Bástának és Kollonicsnak módot nynjtott arra, 
hogy Pozsonyt elérjék es egy kissé megpihenjenek. Miután azon-
ban a császári kormány részéről az alkudozásokra senki sem jelent-
kezett, szükséges volt őket ismét jobban szorítani. 

Bocskay tehát hadainak elrendelte, hogy ne csak az ország 
nyugoti határáig nyomúljanak, hanem ha módját ejthetik, az osz-
trák örökös tartományokba is törjenek be.1) 

E rendelet hamar megtermé gyümölcseit. 
Khédey Nyitrát ostromolván, Forgách Ferencz püspököt erő-

sen szorongatta, ki magát csekély erejével alig védelmezhette, Kol-
lonits pedig őt nem tudta vagy nem akarta segíteni; Forgách 
végre Nyitrát junius 11-én szabad elvonulás föltétele alatt megadta 
és káptalanjával Győrbe, majd maga Bécsbe menekült. Sokkal 
könnyebben került meg az erős Trencsén; bár hadi szerekkel bő-
ven el volt látva,2) de a bent levő Hofkirch ezredbeli németek igen 
lanyhán védelmezték és végre Szilassy János és Károlyi Istvánnak 
szabad elvonulás föltétele alatt megadták. 

x) Ez utóbbi, kiváltképen Illésházy tanácsára történt. «Az morvaia-
kat, silesiakat nem köll kimílleni, mert inkább gyülőjnek az töreknél is, 
iigy annyira, hogy magyar ruhába még német szolgámat is Silesián, Mor-
ván által nem küldhetem, hanem német ruhában, azonnal megölik. Mor-
vában valahol magyar volt, ölik, kergetik őket. Nem árt azért, hogy félej-
mek és tartozások legyen . . . Austriát köllene jobban bántani, Bastát azzal 
talám átal vihetnék az Dunán» stb. Illésházy levele Bocskayhoz, 1605 ju-
nius 6. — Bocskay és Illésházy levelezése, Tört. Tár. 1878. 7—13. 

s) «Tríncsen oly erős ház, hogy Magyarországon nem sok vagyon 
ollyan, Isztergomnál erősb, sok lövő szerszám is vagyon benne, az törek 
császár hadának is gond volna megvonni erővel, hanem ha megadják, vagy 
éhséggel veszik meg». U. o. 



Nagyszombat, mely város a császáriak előtt kapuit bezárta, 
Rhédey hadát önként fogadta be. A császáriakat Nagyszombat azért 
nem fogadta be, mert a vallonok az alkudozások alatt, melyeket 
Thurzó Szaniszló vezetett, a külváros csürjeit és tanyáit fölgyújtá. 
Thurzó ekkor Bocskay pártjára állott, és példáját követte testvére, 
Kristóf is, ki előbb Belgiojosót Szepesben megvédelmezte.1) 

Rhédey Nagyszombatból Dengelegit 7000 hajdúval és 1000 
törökkel Morva pusztítására küldte. Szakolczánál találkozott a 
hajdú-sereg a morváknak Magyarország ellen fölkelésre fölhívott 
lovasságával, melyet Poppel és Hodiek vezényeltek és köztök véres, 
de eldöntetlen csata fejlődött ki; előbb mindkét fél visszavonúlt, de 
azután a hajdúk széltében dúlták az egész osztrák és morva határt. 
Az osztrákok és morvák általában hosszú időn át voltak kenytelenek a 
magyar-török portyázó csapatok fosztogatásait tűrni, mert Denge-
legi elvonulása után még ott maradtak a Bektás pasa2) által vezetett 
török-tatár csapatok, melyekhez számos szabad hajdú csatlakozott. 

Ugyancsak Nagyszombatból, mely Rhedey főhadiszállását 
képezte, indúlt ki egy erős hajdú-sereg a Csallóközbe, mely a So-
mogyi testvéreket Bocskay pártjára térítvén, az egész Csallóközt a 
fölkelők hatalmába adá, nagy rémületére a komáromi és győri csá-
szári őrségnek, mely ezentúl állandó harczot volt kénytelen foly-
tatni és minden vízi és szárazföldi közlekedéstől megfosztatott; a 
csallóköziek ezenkívül gyakran betörtek Ausztriába is es Denge-
legi hajdúival majd egész Bécsig kalandoztak és dúltak.3) 

De evvel Bástának is meggyűlt a baja, mert míg egyrészt 
Rhédey Nagyszombatból, másreszt Somogyi Mátyás a Csallóközből 
támadt ellene. Nagyszombatból Búcsi Benedek 6000 főnyi hada 
nyomúlt elő és Szempczet, Bazint, Szt.-Györgyöt és Cseklészt elfog-
lalván, Pozsonyra tört; ugyan akkor Somogyi Mátyás egyik alvezére, 
Maki György, egy erős csapattal átkelt a Dunán és szintén Pozsony 
ellen nyomúlt. Május 17-én ment végbe az első nagyobb ütközet, 

*) Bocskay állítólag azt mondta neki fogadásakor, liogy «miután az 
esőn soká ázott, a köpenyt felölté». Istvánffy i. h. 

2) Bektás pasát végre komáromi hajdúk, kik megtudták, hogy sok 
kincscsel (27 kocsin) Bocskaylioz utazik, tőrbe csalták és megölték, ü. o. 

3) Mátyás fgh már idézett levelében keservesen panaszkodik e miatt, 
annál inkább, mert a német lovasság föllázadván, a betöréseket megaka-
dályozni nem tudta. Lásd a levelet i. h. 



melyet Búcsi a németek és ráczok, Somogyi a vallonok ellen vivott 
és a mely délután 4 órától éjjel 11 óráig tartott. Eközben a virág-
völgykülváros felgyújtatott és leégett. 

De ez csak bevezetése volt a pozsonyi harczoknak, melyek 
most alig szüneteltek és Básta csapatait Pozsonynál lekötötték. 

Május 26-án történt ugyanis a második támadás Pozsony ellen, 
melyben a fő szerepet a török-tatár csapatok vitték, melyek egész a 
Mihály-kapuig hatoltak és a virágvölgyi külvárost újból felégették. 

Junius 1-én ismét kettős támadás történt Pozsony ellen, 
egyrészt Szt.-György, másrészt a Csallóköz felől; e harczban a 
császáriak részéről úgy a vallonok, mint Kollonics muskétásai 
élénk részt vettek. 

Junius 5-én a császáriak indúltak takarmányolás czéljából 
Szt.-György és Bazin felé, mi közben a Csallóközből előtörő haj-
dúk által megtámadtatván, takarmánynyal és egyéb zsákmánynyal 
megrakott szekereiket elvesztették. A hajdúk azonban az ejtett 
zsákmányt csak részben biztosíthatták, mert a Pozsonyból utánok 
iramodó császári lovasság által megtámadtattak, a kik a szekerek 
egy részét tőlük ismét visszavették. Másnap, junius 6-án új és ha-
sonló összeütközés támadt a hajdúk és a császáriak közt, hasonló 
eredménynyel. így folyt ez hétről-hétre tovább, s miután Bhédey 
csapatai részben más irányban valának elfoglalva, a fő szerepet 
majd mindig a csallóköziek vitték, kik a császáriak elleni vállal-
kozásokban fáradhatatlanok valának. 

Miután e folytonos támadások a pozsonyi táborban levő csá-
szári hadat folyton nyugtalanították és kivált a csallóközi fölkelő 
csapatok a Dunán való közlekedést és így a Komárommal és a 
törökök által újból ostrom alá vett Esztergommal, lehetetlenné 
tették, de vállalataik Ausztriába való gyakori betörésekkel is jár-
tak, a császári biztosok mindent elkövettek, hogy legalább a 
csallóköziekkel békés egyezményt kössenek. Náprágyi Demeter, 
veszprémi püspök és Aranyosi Pál közbenjárásával csakugyan sike-
rült Somogyi Mátyással egyességet kötni, a ki — miután őt Mátyás 
főherczeg pénzzel és Ausztriában birtokkal ajándékozá meg — 
julius 18-án csapataival együtt a császár hűségére tért.1) 

x) Istvánffy és Mátyás főherczeg második levele i. h. Somogyi Mátyás 
életrajzi adatait lásd Hadtört. Közlem. 1888. 480. lap. 



A Nagyszombat körül és a Csallóközben levő többi hajdúk 
nagy megütközéssel vettek társaiknak átpártolását tudomásúl, sőt 
nyomban mégis támadták őket; a véres harcznak a Mörsburg és 
Otlingen császári ezredek közbenlépése vetett véget.1) A villongás 
azonban ismét újra kitört, mihelyt erre alkalom nyilt; ezek közt 
legnevezetesebb a szeptember 6-diki hajdu-ütközet. Előbb Bocskay 
hajdúi támadták meg az átpártolókat, s vagy 200-at közülök föl-
konczoltak; de ezek most segítséget nyertek Kollonicstól, mire 
Bocskay népe visszaszoríttatott. A Bocskay-pártiak azonban csak-
hamar megerősödve tértek vissza, újra támadtak és Kollonicsot, ki 
a harczban maga is megsebesült, egész Pozsonyig nyomták vissza, 
hol a menekülő császári és hajdú hadat Básta vette föl. 

A vérszemet kapott Bocskay-hajdúk másnap magát Pozsonyt 
is megtámadták, de véresen verettek vissza. 

E harczok árát azonban leginkább a Csallóköz adta meg, 
mely a legborzasztóbb módon kifosztatott és feldúlatott. 

A Csallóközben lefolyt harczoknak és Pozsony ismételt és 
heves megtámadásának — sőt részben az Ausztriába való betöré-
seknek is — fő czélja az volt, hoey Básta Pozsonynál álló hada 
vagy Ausztriába szoríttassek vissza, vagy lassankint tönkre tetessék. 

Illésházy István már korábban idézett levelében ismételten 
hangsúlyozza annak szükségét, hogy Básta hada Pozsonytól elszo-
rítassék.2) Alig két héttel később — még mindig Krakóból — ismét 
hangsúlyozza ezt, ama bámulatos éleslátással és itélö kepességgel, 
mely e nagyeszű ember kiváló tulajdona volt. «Jó lenne azért föl-
ségednek talám — írja Illésházy — hogy ezeket (a Bocskavnál levő 
császári követeket) ne sietne elbocsátni, hogy vonódnék az dolog, 
és az alatt Posontól el köllene az német hadat kergetni; Poson azon-
nal megadná magát, jobb módiink volna aztán az tractatióhoz. ha 
ugyan fölséged valóban arra hajol, hogy békesség legyen.» Majd 

x) Mátyás főherczeg 2-ik levele i. li. 
2) A korábban már idézett szavak előtt Illésbázy a következőket 

mondja: «Az Básta népét megfizetik, az új népet is előállatják, Posonnál 
akarnak táborba szállani; igen szükséges volna, ha az Dunán által űzhet-
nék Bástát; érte (rajta) kellene lenni fölségednek, míg új néppel meg nem 
erősíti magát, addig addig köllene meglönni annak; az utan nehezen jüne 
által az Dunán». Illésházy levele i. h. 



később ismét: «de Posontól kőllene elkergetni őket, ne bírnának 
az Dunánál.»1) 

Bizonyos, hogy Illésházy a helyzetet kitűnően ítélte meg; 
a mig egy császári sereg áll Pozsonynál, addig Bécs fedezve van, 
addig a császári hatalom még lábát megvetve tartja Magyarorszá-
gon, addig a magyar nemzeti és vallásszabadságra kedvező béke-
kötést remélni alig lehet. De mihelyt Pozsony Bocskay kezében és 
az út Bécs felé nyitva van : a helyzet más, az alkudozás könnyebb. 
A császári hatalom Pozsonynyal Magyarország üstökét tartotta 
kezében, ha elbocsátja, úgy elvesztette a talajt lábai alól. 

Nem is eresztette el. Görcsösen ragaszkodott Pozsony birto-
kához és Básta nem mozdúlt Pozsony mellől. A török elvette Vise-
grádot, ostrom alá fogta Esztergomot, Bhédey hadával együttesen 
körűizárta Érsekújvárt, de a császári had Pozsonynál maradt. 
Esztergomhoz csekély erősbítést küld, mely annak megvételét meg 

/ 

nem akadályozhatja, Újvárt Illésházy útján alkudozásokkal igyek-
szik magának biztosítani, de a megerősített és zsolddal is ellátott 
császári csapatokat nem bocsátja el Pozsony mellől. 

Az 1605-ik ev szeptember havában a Duna mellékén csupán 
Pozsony, Komárom és Esztergom, egész Felső-Magyarországból 

/ 

csupán Érsekújvár volt a császár kezében. 
A Duna mellékén és kivált az Esztergom körül történtek, e 

dolgozat második részében, a dunántúli hadjárattal kapcsolatban 
fognak tárgyaltatni, de ide tartozik Érsekújvár, melynek sorsával 
közelebb kell foglalkoznunk, s melyet eddig is csak azért hagytunk 
el, hogy külön és önállóan tárgyalhassuk. 

IV. 

ÉRSEKÚJVÁR OSTROMA ÉS MEGVÉTELE. 

A szerencsi gyűlés után Bocskay Kassán várakozott Mátyás 
főherczeg követeire, a kik végre június végével csakugyan Kassára 
érkeztek. A felső magyarországi hadjárat kedvező folyama azon-
ban arra indítta Bocskayt, hogy a tárgyalásokat kissé elhúzza, a 
mit neki — mint föntebb láttuk — Illésházy is tanácsolt. Igaz 

') Illésházy levele Bocskayhoz. Krakó, 1605, junius 19. i. h. 



ugyan, hogy a hadi szerencse változandó, de Bocskay, támogatva 
az egész ország és még azon felül a török hatalma által is, sokkal na-
gyobb megnyugvással nézhetett a háború esélyei elé, mint a császári 
kormány, melynek feje, Mátyás főherczeg, még a császárnak és Ma-
gyarország királyának támogatását sem volt képes kieszközölni. 

De volt még egy fontos ok, mely várakozást parancsolt. 
Bocskay most már teljes bizonyosságot nyert a felől, hogy a szul-
tán kész őt egész erejével támogatni. Egy török hadsereg már is 
betört Erdélybe és a szászoktól, kik meghódolni még mindig vona-
kodtak, kötelező ígéretet vett, hogy Bocskayt fejedelmül ők is elis-
merik ; maga a nagyvezír pedig Belgrádban erősen készült a ma-
gyarországi nagy hadjáratra, melynek czelja a megegyezés szerint 
az volt, hogy Rudolf császárt hasonlókép Bocskay elismerésére és 
a magyar ügy rendezésére kényszerítse. 

Bocskay tehát a követeket több mint három hétig magánál 
tartván, velők végre is nem alkudozott, hanem kívánalmait nekik 
írásban adta át, maga pedig julius végén Erdély átvételére útnak 
indúlt, magával vivén — miután erdélyi hada a szászok egy részé-
vel még mindig harczban állott — a hajdú-sereg egy részét is. 

A felső-magyarországi hadjárat folyamára ez hatással annyi-
ban volt, hogy Bocskay seregének zömét magánál tartván, a felső-
magyarországi hadat meg nem erősíthette. Csak elutazásakor bo-
csátja el Homonnayt, és akkor is kisebb erővel, mint eredetileg 
tervezve volt.1) Ennek folytán Rhédey, ki seregének egy jelenté-
keny részét Némethy Gergely alatt a Dunántúlra küldte, egy 
nagyobb szabású hadműveletre, nevezetesen Érsekújvár ostromára, 
az erők és hadi eszközök elégtelensége folytán képesítve nem volt. 

Pedig soha jobb alkalom erre nem kínálkozott. Érsekújvár 
parancsnoka, Trautmansdorf Ádám, május 9-én 1000 lovassal ós a 
császári gyalogság jobb részével kivonúlt Újvárból, mert a császári 
kormány Esztergomnak a törökök részéről tervezett ostromáról 
kapván hírt, ennek védőrségét megerősíteni szándékozott. 

Érsekújvárban német parancsnokúl az osztrák eredetű 
schwarzenaui és hirschbachi Strein János Reinhard maradt vissza; 
magyar parancsnok Turi Ferencz volt, a vallonok parancsnoka a 
franczia La Motte. Hogy mily nagy volt a védőrség számereje, 

*) Láscl később Homonnay naplóját. 



arra, sajnos, adatok hiányzanak; de tekintve, hogy a vár közel 
három havi ostromot állott ki és ennek utolsó időszakában erősen 
szorongattatott, a védőrség — bárha Trautmansdorf hadával meg-
fogyott — igen csekély nem lehetett, és az Érsekújvár védőrsége 
számára megállapított legkisebb szám, t. i. 1500 gyalog és 500 
lovas mindenesetre megvolt, sőt ez erőt meg is haladta. 

A hajdúk bizony rég szerettek volna már Újvárba belekötni, 
de ostromra, vagy csak megszállásra is nem gondolhatván, egyelőre 
megelégedtek azzal, hogy a vár környékét körűiportyázták. 

Május 28-án volt az első nagyobb vállalkozás, a mikor is a 
hajdúk rajtaütés útján a surányi várkastélyt elfoglalván, Érsek-
újvárhoz közelebb férkőzni igyekeztek. A tulajdonképeni megszál-
lás azonban még csak június második felében hajtatott végre. 

Június 18-án történt ugyanis, hogy a vár előtt maga Bhédey 
Ferencz a hajdúk egy osztályával megjelent és azt levélben föl-
kérte ; minekutána pedig a várbeliek a levelet felbontatlanúl küld-
ték vissza, másnap a vár fölött, Nyárhídánál, egy erős haddal a 
Nyitra folyón átkelt és Érsekújvárral szemben a Nyitra balpartján 
táborba szállott. A következő napokban a tábor akként terjeszte-
tett tovább nyugot felé, hogy úgy az esztergomi mint a komáromi 
országút elfoglalva lőn és a felállítás mindkét szárnya a Nyitrára 
támaszkodott. 

Érsekújvár erőditészeti leírását és állapotát e folyóirat hasáb-
jain már egy más dolgozat hozta, miért is evvel e helyen nem fog-
lalkozunk s az érdeklődőket e munkára utaljuk ; 8) ellenben előad-
juk az Újvár körűi lefolyt eseményeket, a már többször idézett for-
rások alapján.3) 

Ehedey a vár feladása iránti felszólítását június 23-án azon 
hozzáadással újította meg, hogy ellenkezés esetén a várat valósá-
gos ostrom alá fogja, s fenyegetésének komolyságát bizonyítandó, 

2) Országos Levéltár. Limbus. 
2) Érsekújvár várépítészeti rendszere és katonai szerepe Bálás Gy. 

Hadtört. Közlem. 1888. évi I. évfolyam. E munkában ugyan az 1663-iki 
állapot van leírva, de Újvár 1605-től 1663-ig úgyszólván semmit sem változott. 

3) Istvánffy, Lib. XXXIV, Ortelius I, 395—404, mely Újvár ostromá-
val különösen behatóan foglalkozik, adván a német helyőrség naplószerű 
följegyzéséit, Illésházy és Bocskay levelezése, Homonnay Bálint naplója, 
Tudománytár 1839. IV. stb. 



csapatai egy részét a Nyitra jobb partjára küldte át és ott a nyugoti, 
úgynevezett bécsi kapu átellenében sánezokat kezde fölhányatni. 
Valóságban azonban csak üres fenyegetés volt biz ez, mert Rhédey 
táborában az ostromhoz szükséges tüzérség és árkász csapatok 
hiányzának, s így hada, mely számra sem volt elegendő, az ostrom-
hoz kellően felkészülve nem volt.1) 

A sánczolást meggátlandó, a várbeli németek június 27-én 
két ízben is kirohantak a várból, mi természetesen a németek és a 
munkálatokat fedező hajdúk közt erős összeütközést idézett elő, 
mely után mindkét fél számos halottat hagyott a hareztéren. 
A délnyugoti Frigyes-bástyával szemben és a bécsi kapu előtt a 
sánezok mindennek daczára június 30-án elkészültek és július első 
napjaiban öt kisebb löveggel szereltetvén föl, evvel Érsekújvár löve-
tése megkezdődött. A lövések kivált az élelmező raktár, a német 
templom és a németek által lakott épületek ellen irányíttattak, de 
a távolságnál fogva nagyobb károkat nem okoztak. 

Július 5-én két nagyobb löveg állíttatván be, a tüzelés most 
már sokkal hatásosabb lön, mi a várparancsnokot arra indította, 
hogy Komáromból és Pozsonyból segélyt kérjen.2) 

Az ostromló sereg e közben érintkezésbe lépett a várban 
levő magyarokkal, kik a hajdúkat az ágyúk nagy hatásáról és a 
bekövetkezett első ijedelemről értesítvén, Rhédey ezt fölhasználni 
akarván, július 11-én rohamot rendelt. Még az éj folyamán indúltak 
meg a rohamoszlopok, még pedig három pont: a Frigyes-bástya, a 
bécsi és az esztergomi kapu ellen; maga Rhédey 2000 emberrel az 
utóbb nevezett kaput támadta meg. Ámde a várbeliek résen voltak 
és a Frigyes valamint az esztergomi kapu közeieben levő Forgács, 
és Serédi-bástyáról oly hatalmas lövegtüzet fejtettek ki, hogy a 
rohamot félbe kellett szakítani. A szünet azonban csak rövid ideig 
tartott; a hajdúság szemet vetett az elhagyottnak látszó északnyu-
gati császár-bástyára és a vizes árkon — melyből a viz nagyobb 
részét a janicsárok már néhány nap előtt leeresztették — áthatol-
ván, a czölöpkerítést megrohanták és áttörték. De a bástya parancs-

x) «Újvárát minden mód nélkül szállotta volt meg Rédei uram» — 
írja Illésházy Bocskaynak Trencsénből, 1605 szept. 25-én i. h. Ez első sán-
ezokat is török katonák hányták föl, míg a hajdúk a munkásokat födözték. 

2) Ortelius I. 396. 



noka, Danhäuser kapitány, a dolgot hamar észrevevén, az ostrom-
lókat ismét kiűzte. 

Még kedvezőbb volt a Forgács-bástya ellen egyidejűleg 
intézett roham; a magyarok itt már ostromlétrák segítségével 
magára a bástyára is fölhágtak és a zászlókat is kitűzték. De a 
bástya birtokbavétele itt sem sikerűit; Neydek zászlótartó ugyanis 
nemcsak saját embereit, de a közelben levő összes német muské-
tásokat is magához vévén, dobpörgessel és nagy zajjal a behatolt 
hajdúkra rohant és azokat végűi a bástyáról visszaűzte. 

A Forgács-bástyán végbement küzdelem igen heves volt és 
mindkét félnek sok veszteséget okozott; vadságát jellemzi, hogy a 
bástyán 36 levágott főt, német muskétások fejeit, szedtek össze. 
A küzdelem egészben 4Va óráig tartott.1) 

A következő hetekben nagyobb vállalatok a vár ellen nem 
intéztettek, csupán a lövegek száma szaporíttatott néhánynyal; a 
várbeliek pedig néhány kirohanást intézték, de azon czélt, hogy az 
ütegek valamelyikét elrombolják, el nem érték. 

Július 24-én azonban nagy vihar támadt bent a várban. 
A magyar katonák, kik a várat Bocskay seregének szívesen átadták 
volna, kérvényt intéztek a várparancsnokhoz, melyben előadták, 
hogy családjukkal élni nem tudnak s hogy vagy adják a várat át> 
vagy bocsássák őket ki. A parancsnok e kérelemre, melynek semmi 
alapja nem volt, semmit sem válaszolt. Midőn tehát a magyar 
katonák július 24-én este felé a vár piaczán összegyülekezve ép 
kérvényük fölött tanácskoztak, a történetesen arra jövő várpa-
rancsnokot megállították és tőle választ követeltek. A várparancs-
nok elutasította őket és megparancsolta nekik, hogy őrhelyeikre 
távozzanak. Ekkor az egyik magyar katona a várparancsnok kísé-
retében levő magyar várnagyhoz, Thury Ferenczhez fordúlt s 
midőn ez sem adott nekik kedvező választ, őt szidalmazni és becs-
mérelni kezdte. Thury a hozzá közel álló haidút parancsnoki pál-
czájával elhárította, mire amaz lövéssel válaszolt.2) Erre megkez-

*) E háromszoros rohamról Mátyás főherczeg is megemlékezik a 
mainzi választóhoz intézett első levelében. Mátyás főherczeg levele, i. h. 

2) Ezen a várőrség fegyelmére és állapotára jellemző esetet úgy 
Ortelius (I. 399.), mint Mátyás főherczeg is tüzetesen leírja — de míg a 
német forrás azt mondja, hogy zendülő magyar hajdú a német parancsno-



dődött a lövöldözés. A közelben levő németek ugyanis a parancs-
nokok védelmére keltek és rövid idő alatt nemcsak a piaczon, de a 
bástyákon is folyt a harcz, mely még nagyobb mérveket öltött 
akkor, midőn a magyar hajdúk a bástyákról az ostromlókat is 
segítségül hívták és be is segítették. Most elkeseredett küzdelem 
támadt és Újvár sorsa talán e napon dűlt volna el, ha egy véletlen 
nem segít. A zendülők ugyanis az ágyúkat befelé fordítván, a néme-
teket akarták megsemmisíteni; ámde a véletlen úgy akarta, hogy 
az első lövések a zendülőket és a várba behatolt magyarokat érték, 
mire az utóbbiak nyomban megfordúltak és a falakon át menekültek, 
velők a zendülők is. Miután pedig az ostromló sereg e dolgot csak 
későn tudta meg és a csekély számú hajdút, kiket a zendülők a 
várba besegítettek, mások nem követték, a vár a legnagyobb vesze-
delemtől megszabadúlt.1) 

Mihelyt Rhédey a várban történtekről jelentést kapott, rög-
tön feladásra szólította föl a német vái-parancsnokot, midőn pedig 
erre választ nem kapott, rohamot határozott. Július 25-én éjfélkor 
indúlt meg a roham a két kapu és a Frigyes-bástya ellen, s a 
harcz, melyben még a lovas hajdúk is lóról leszállva részt vettek, 
egész reggel 6 óráig tartott, de eredményre még sem vezetett.2) Az 
ostromlók sokat vesztettek és másnap 21 kocsi sebesültet szállítot-
tak el Buda felé. 

Az ostromban most szünet állott be.3) Rhédey hada kimerült 

kot, Strein ezredest szidalmazta és az Őt kardjával vágta meg, Mátyás 
főherczeg a mainzi választónak azt írja, hogy Thury Ferencz támadtatott 
meg és ez a parancsnoki pálczával ütött a zendülő hajdúra. Miután a 
főherczeg Thuryt határozottan megnevezi, kétség nem lehet a megtáma-
dott és védekező személyében, és a különféle előadások gondos mérlegelé-
sével mi az eseményt az általunk elbeszélt módon tartjuk legvalószínűbb-
nek. Mátyás főherczeg előadását lásd a már idézett helyen az augusztus 
10-én kelt második levélben. 

Mátyás főherczeg levele i. h. 
2) Mátyás főherczeg levele és Ortelius i. h. 
3) Mátyás főherczeg levele i. h. A főherczeg ugyan azt mondja, 

hogy «a fölkelők az ostromot megszüntettélb, de ez nem áll; Rhédey nem 
távozott Újvár alól, de az ostromműveleteket erő hiányában kellőleg nem 
folytathatta. Hogy «egy félmértföldre visszavonúlt» az igaz s ezt nyilván 
azért tette, hogy csapatainak több nyugalmat adjon. 

Hadtörténelmi Közlemények. VI. 4 0 



a tüzérségi támogatás nélkül végrehajtott ostromharczokban' 
melyek csak folytonos veszteséget okoztak, de az ostrom ügyét 
előbbre nem vitték. Még a július 31-én kiütött borzasztó tűzvész 
sem volt kiaknázható, minek oka részben az, hogy bár a tűz majd 
400 házat emésztett el, sem a fegyvertár, sem a lőportornyok, sem 
az élelmező raktár le nem égtek s így sem a falakban, sem a harcz -
eszközökben számbavehető kár nem esvén, a vár védőképessége 
nem csökkent. 

A szünet egész augusztus hóban, sőt tulajdonkép egész szep-
tember közepéig tartott, miután Homonnay és Szinán egri pasa, 
kik hadaikkal augusztus végén értek Újvár alá, az ostromnak elő-
készületeivel majd két héten át foglalkoztak. E szünet idején tör-
tént jelentéktelen dolgok helyett czélszerünek tartjuk Homonnay 
seregének lejövetelét, saját naplója szerint, röviden vázolni.1) 

A megelőző fejezetben említettük, hogy Bocskay István a 
szerencsi gyűlés után nagyobb buzgalommal indította meg a felső-
magyarországi hadjáratot. Rhédey már ekkor javában harczolt, de 
a tulajdonképeni fősereg, a szerencsi gyűlésen kinevezett országos 
főkapitány Homonnay Drugeth Bálint vezetése alatt még csak 
gyülekezett. Megemlítettük azt is, hogy Bocskay e sereg egy részét 
magával vitte Erdélybe, — de ennek daczára elég szép volt annak 
a hadnak számereje,2) mely Rhédeyt követendő és támogatandó 
volt, s melyet Homonnay személyesen vezetett. 

Homonnay serege nem azon czélból küldetett Rhédey után, 
hogy vele egyesüljön. Bocskay mindenek előtt az ország minél 

*) Homonnay Drugetli Bálint naplóját Bél Mátyás a Notitia Hung. 
IV., Katona a XXVIII. kötetben latin fordításban és kivonatosan közlik, 
főkép tekintettel Újvár ostromára. Az eredeti magyar szöveget Naményi 
István közölte br. Mednyánszky Alajos levéltárából a Tudománytár 1839-ik 
évfolyamában. Ezt használjuk mi is és így most már az ostrom további 
lefolyására a magyar fővezér följegyzésti is rendelkezésünkre állanak. 

2) Pontos, de még csak megközelítő számadatok sincsenek Bocskay 
hadáról; az egyes elsszórva található adatokból az egész fölkelő sereg, 
akkor amikor legerősebb volt, körülbelül 40—50,000 főre tehető. Homon-
nay hadát mintegy 15—20,000 főre véljük becsülhetni; valamivel kisebb 
volt Rhédey ós még kisebb Németliy Gergely serege. Mindezek, valamint az 
erdélyi hadsereg is, időnkint tetemesen fölszaporodtak, majd ismét leapadtak. 



nagyobb részét hatalmába óhajtotta keríteni, s így Homonnay sere-
gének rendeltetése az volt, hogy Rhedeyvel párhuzamosan, teljes 
önállósággal működjék az ország behódításán. 

Homonnay, naplója szerint, július 20-án indúlt meg Garad-
náról és Devecser, Zsellye, Edelény, Kaza, Bánréve és Badnothon 
át július 26-án Rimaszombatba ért. Itt értekezett Bosnyák Tamással 
Zólyom megszállásáról. Bimaszombatból 28-án ment tovább és 
Daróczon, Losonczon, Pilisen és Szalatnán áthaladva augusztus 
4-én ért Zólyom alá. Útközben fölvett 2 ágyút Szendrőről és kettőt 
Fülekről, mely várat meg is vizsgálta. Szalatnán kapta az első érte-
sítést Rhédeytől, N.-Szombat elpártoló szándéka ós Somogyi 
Mátyás csallóközi kapitány árulása felől. Augusztus 5-én megkezdé 
Zólyom ostromát; mivel azonban Bhédey ismételten sürgeti, hogy 
vonuljon seregével a Szakolczánál álló német-morva tábor ellen, 
Zólyom ostromát félbeszakítván, csupán Géczi András hadát hagyta 
vissza Zólyom alatt, maga pedig a sereggel augusztus 9-én elindúlt 
és Szent-Kereszten át Zsarnóczára ment, hol Dóczi András, Bevistye 
kapitánya, esküszik hűséget.1) Zsarnóczáról nyugotnak fordúlva, 
átkel a sereg a Nyitrai hegységen és 12-én Kolosra, 13-án N. Tapol-
csánra ér. A következő nap a had Tapolcsánon pihent, maga 
Homonnay pedig Bánba ment, hol a Trencsénből ide átrándúlt 
Illésházyval «az hadak és egyéb országunk javáról nem keveset 
beszélgettek és tractáltak». Augusztus 15-én a sereg Egerszegre, a 
fővezér pedig Illésházyval együtt Nyitrára ment, hova tanácskozás 
végett Bhédey Ferencz is elhívatott. 

Bhédey most személyesen, és pedig arra sürgeti, hogy miután 
az osztrák-morva tábor a határon át visszament, az ő újvári hadát 
támogassa, mert e nélkül Érsekújvár ostromát nem folytathatja. 
«Bizonyságot tőn előttünk Bhédey uram, hogy mind elszöktek ott 
hadai mellőle, úgy annyira, hogy ha meg nem segítem, nem hogy 
Básta, de csak Kollonics is szabadon elverheti őket Érsekújvár 
alól», — mondja egy sajátkezűleg a naplóhoz írt jegyzetben Ho-
monnay. 

*) Eleget e8küvék . . . hogy ő is híve magyar nemzetünknek és O 
Felségének, de minthogy kalapos süvege és német savuja vala, Isten bocsásson 
meg neki — írja Dócziról nagy eredetiséggel Homonnay. Homonnay nap-
lója . h. 180. 1. 



Aug. 16-án a sereg Komjátra, Homonnay pedig Illésházyval és 
néhány kapitánynyal ebédre Galgóczra megy, hova a hadak őket más-
nap követik ; 18-án végre elérik Nagyszombatot. De itt nagy zendü-
lés ütött ki a hajdúk közt, kik Dengelegi, Dezsőffy és Egri István kapi-
tányokat elfogták, a tábort felgyújtották és a Vág balpartján Galgócz 
és Sempte közt szállottak meg. De Homonnay nagy tekintélye végre 
is lecsendesítette őket; «addig izengettem a vitézekre, hogy Isten 
meghajtotta hozzám szíveket . . . az ország nagy aranyos zászlóját 
felüttettem az keresztúri mezőben és magunknál levő három 
taraczkokkal Isten kiáltására lövettem, megizeném az hadaknak, 
hogy valaki az én kegyelmes uramnak híve, az zászló ós lövés 
mellé jöjjön; szót fogadtak vala.» E zendülés augusztus 21-én 
volt; 23-án Homonnay a keresztúri mezőn Dengelegi 1000 vitézét 
megmustrálja, a többi mustrája azonban elmarad, mert híre jött, 
hogy Beczkónál 3000 nemet vitéz érkezett meg. A megindulás előtt 
a had új beosztást nyert; és pedig a Bocskay népe 17 sereget tett, 
más csatlakozó hadak 4 sereget, a törökök két bég-alját s még 
ezeken kívül voltak a tatárok. De hogy szám szerint a sereg ereje 
mekkora volt, azt Homonnay nem említi. 

A sereg augusztus 24-én Csejthéig haladt, de a németek vissza-
vonúltak; Homonnay «csatát» bocsátott utánnuk, Szilassi és Csoma-
közi alatt 500 magyar vitézt, kik a németek utóhadát megtámad-
ván, azt «száz híával hagyák». Másnap a sereg visszatér Lézhez, 
26-án pedig Homonnay a két bégalja törököt és a tatárokat 
Bhédeyhez Újvár alá küldé. E napon felelt a fővezér Színán egri 
pasának, kit a nagyvezír 10,000 főnyi török sereggel Homonnay -
hoz rendelt; ez azonban «nem kívánja a törököt maga mellén, s 
Színán pasát Tatához rendeli, hogy a további intezkedest ott 
várja be. 

Másnap, mivel «Bédei uram igen hí vala levelével Érsek-
újvár alá, látja Isten, egy nap négy levelet is vettem, úgy kórt» — 
a kapitányokkal tartott hadi tanács elhatározza, hogy a sereg Újvár 
alá szálljon. 

Víg ebéd lehetett, mert «ez napon Dengelegi uram és Vízkeleti 
Tamás az asztalnál összeháborodtak vala, én és Illésházy bátyám uram 
nehezen szállítottuk le Dengelegi sógorunkat, hogy az nagy decretumos 
jámbort meg nem fogyatkoztatta vala;»—írja kedélyesen Homonnay; i. li. 



Augusztus 29-én inclúlt meg Homonnay és az nap Tardos-
keddnél, másnap pedig, azaz augusztus 30-án «0 Felsége szép 
lovas és gyalog seregével Újvár alá érkezvén, Nyáradnálx) szál-
lott táborba». 

A sereget a várból erősen lőtték: «ezt noha röviden írta le az 
ón secretariusom, de bizony míg a vár alól elballagánk az tábor-
helyre, sok ágyú és taraczk golyóbisok zúgtak körülöttünk, és raj-
tunk is esett rés — Isten irgalmazzon ezeknek!» írja Ho-
monnay.2) 

Másnap, azaz augusztus 31-én megérkezett Újvár alá Szinán 
egri pasa serege is, hét öreg ágyút hozván magával.3) 

Az ostrom vezetése e naptól kezdve Homonnay Drugeth 
Bálint, mint Bocskay fejedelem hadainak fővezére, kezébe megy 
át, kinek úgy Bhédey, mint Szinán egri pasa is — ez utóbbi azon-
ban csak kikötések mellett — alárendelve vannak. 

Homonnay meg megérkezése napján fölkérte a várat. Orte-
lius szerint fenyegetésekkel, Homonnay naplója szerint barátsá-
gosan, de eredmény nélkül. 

A következő napokban behajtatott a nép sánczok ásására; 
először is Bhédey régi sáncza a Frigyes-bástyával szemben állítta-
tott helyre, mely a várbeliek által augusztus folyamán behánya-
tott, majd új ütegek és sánczok emeltettek a bécsi kapu és az Ernő-
bástya átellenében. 

Amennyire az előadásból kivehető, Homonnay serege az 
éjszaki, Szinán pasa hada a nyagoti, Bhédey csapatai a déli oldalon 
voltak elhelyezve és a várnak megfelelő oldalai ellen működtek. 

Szeptember 6-án nagy hadi tanács tartatott, melyben a főve-
zéren, Szinán pasán és Bhédeyn kívül a magyar és török főbb 
kapitányok és bégek is részt vettek. Homonnay e tanácskozás folya-
mán tisztába kezd jönni a török szándékával, mely nem egyéb 
mint hogy Érsekújvárt a maga számára tartsa meg, és ebbel 

*) Helyesebben «Nyárhídndh ; e helység ma már nem létezik, de 
akkor Újvártól éjszakra, Újvár ós Bánkeszi közt^ a Nyitra mellett feküdt. 
Helyének emlékét a most is ott álló «Xyárhídi malom» tartja fenn. 

2) Homonnay naplója, i. h. 
3) U. o. 



aggodalmait közli is a fejedelemmel, kinek e napon jelentést 
tesz. *) 

A török iránti bizalmatlansága növekedvén, Homonnay — 
miután megtudta, hogy a nagyvezír Visegrádot elfoglalta — Vere-
bélyi Jánost és Baxi Mátét 600 magyar vitézzel és egy taraczkkal 
Nógrád megszállására küldi, nehogy azt a nagyvezír a magyar 
sereg szemeláttára elfoglalja.2) 

Két nappal később még bizonyosabbá válik a török szándé-
kairól, midőn Színán pasa kérdezteti tőle: «Hamar megveszi-e 
Újvárt? szükség van-e a török ágyúra? elmenjen-e Színán pasa 
Újvár alól, vagy maradjon-e ?» —Homonnay szemére veti a török-
nek álnokságát s hogy nem a magyar ügyet, de saját előnyét keresi s 
kijelenti, hogy kész inkább szembeszállani a törökkel, semmint, 
hogy a töröknek Magyarországot elveszteni segítsen.3) 

Ily viszonyok közt nem volt a fővezér ellenére Illésházy 
ajánlata, hogy a császárral való békét ő is elősegítse, annál 
kevésbbé, mivel tudomására jutott, hogy a török is alkudozásokat 
kezdett. E bizonytalanság volt annak is az oka, hogy az ostrom-
munkálatok csak lanyhán folytak. 

Szeptember 17-én azonban elhatároztatott, hogy úgy az éjszaki 
Ernő-bástva, mely az ostromlók által ezentúl «Homonnay» bástyá-
nak neveztetett, valamint a déli Serédi-bástya nagyobb űrméretű 
taraczkokkal támadtassanak meg, továbbá, hogy a roham a jövő 
hét folyamán okvetlenül végrehajtassék. 

A lövegek másnap be is állíttattak és Újvárnak most már 
három bástyája állott erős tüzérségi tűz alatt. Meghatároztattak 
egyszersmind úgy a magyaroknál, mint a törököknél a roham vég-
rehajtásának részletei is. 

Homonnaynak e közben elég baja volt török fegyvertársaival, 
kik már most kikötni akarták, hogy akár a magyarok, akár a törö-

*) «Mai napon írtam urunk Ő Felségének az hajdúságnak fize tét-
lenségek miatt és az törököknek is az ő nagy liítetlenségek miatt és hoz-
zám való kétséges voltokról.» Homonnay naplója, i. li. 

2) Homonnay naplója i. h. «Mert bizonyosan megértettem, hogy a 
vezérnek minden intentiója azon vagyon, hogy Nógrádot is megszállja, 
megvevén magáévá tegye stb.» 

3) Homonnay naplója, i. li. 



kök veszik be a rohamnál a várat, bele okvetlen török védőrség 
helyeztessék. A magyar fővezér ebbe nem egyezett és két küldött-
séget is menesztett Esztergom alá a nagyvezirhez, hogy a magyar-
ság jogait megvédelmezze.1) 

A munkálatok legjobban haladtak a sokkal ügyesebb törö-
köknél, kik a közelítő árkokkal úgy a Frigyes- és Császár-bástyánál, 
mint a bécsi kapunál már egész a vár-árokig jutottak. A bécsi 
kapunál megjelent e napon Rhédey személyesen és a várparancs-
noknál kívánt beszélni, — de ez a találkozásra reá nem állott. 

A tervezett rohamra nem volt előnyös, hogy a hajdúk bekia-
báltak a várba, tudatván a várbeliekkel, hogy 1—2 nap múlva 
roham fog intéztetni;2) ez által a németek figyelmessé tetettek és 
annál jobban előkészültek. 

Szepember 19-én Kollonics fölmentő kísérlet félét tett, a Du-
nán átkelt és Újvárhoz közeledett. Homonnay mindjárt «csatát kül-
dött elébük», majd maga is «tizenhárom szép sereggel felült» és 
Kollonics elé ment. De csak az elővedek ütköztek meg s Kollo-
nics — valószínűleg látva a nagy túlerőt — csakhamar visszafordúlt. 

E napon érkezett meg a törökök ket nagy faltörő ágyúja, 25 
szekér porral és golyóval, Homonnay nagy boszúságára, mert eze-
ket Szinán pasa a magyar fővezér tudta és akarata nélkül hozatta 
Újvár alá. Sajátkezűleg jegyzi e napon Homonnay a naplóhoz : 
«Nem akartam vala, hogy török ágyúval víjják meg Ersekújvárát, 
tudván az ő jövendő gondolkozásokat».3) 

Szeptember 21-én ment végbe a nagy roham. A vár öt bás-
tyája 4) és a bécsi kapu ellen intéztetett a roham hajnalhasadtakor, 
de az, bár reggel bet órakor megismételtetett, eredmény nélkül 
maradt. A magyarok közel 1000 fő veszteséget szenvedtek s itt 

*) Homonnay kikötötte azt is, hogy a vár megvétele esetén a magyar 
nőket és gyermekeket, kiknek száma 1000-et meghalad, bántani és elra-
bolni nem szabad. «Az német asszonyokat — nem tartunk ellene — 
bennek ám ragadozzanak.» Homonnay naplója, i. h. 

2) Ortelius I. 401. 1. 
3) Homonnay naplója, i. h. 
4) A délkeleti Forgács-bástya ellen az egész ostrom alatt kevés 

történt. 



esett el az Esztergomból a németek által kiküldött három magyar 
hadnagy Kotro, Kontra és Absteim is.1) 

A balsikert Homonnay a törökök lanyhaságának tulajdo-
nít ja: . . . «az pasától hitlevelet vettem, hogy ők is velünk egye-
temben, az hova rendeltetnek, igazán és vitéz módra erős ostromot 
tesznek; de megcsalának a latrok, mint pogányok és hitetlenek, 
holott az ostrom idején az fejeket az sánczokból sem dugák ki. Meg-
tetszék azért csak itt is egy ostromon, hogy az török nemzet ezt 
akarná: bátor (bárcsak) a németek minket mind egyig levágnának, 
vagy mi a németeket, mert ők annyival inkább erősödnének hatal-
mas állapotjokban. Bezzeg eleget búsúltam az török segítsége 
miatt.»2) Színán pasa másnap mentegette magát, de ez a dolgon 
többé nem segített. • 

E roham után az ostrom ügye ismét lankad, annál is inkább 
mivel a hajdúk közt ismét lázadás ütött ki és Homonnay csak egy 
hétre is azon föltétel mellett bírta őket megtartóztatni, hogy sem a 
sánezokra nem küldetnek, sem őrszolgálatot nem teljesítenek. 

Pedig, hogy Újvár ügye mily nagy fontosságú, azt jól tudták 
úgy Homonnay mint Illésházy is, és ez utóbbi már most gondol 
arra, jó volna Érsekújvárt, ha máskép nem, egyesség útján, a német-
től megvenni, hogy török kézre ne kerüljön; vagy legrosszabb 
esetben bele kell bocsátani a németet, hogy a török ostromának nagy 
erővel álljon ellen. 

«Most az török akaratunk ellen az egri pasát sok törökkel Új-
vár alá szállította a végre, hogy Újvárát is övéjé tegye; igyenlő 
akaratból most megostromolták Újvárát, az magyarok reá mentek, 
az török nem ment és ez miatt elegen vesztek az magyarokban. Im-• / t # már látjuk bizonnyal, hogy Újvárát is elveszi, az Dunán hidat 
veret Isztergomnál által; ha penig elveszi Újvárát, mind az bányák, 
s mind az egész föld Fátráig övé leszen. Ha fölséged ellen nem 
volna, módot keressünk benne, hogy valami szín alatt bele bocsás-
suk a németeket, maradjon körösztyén népnél, mert akarmi végre 

Istvánffy, liber XXXIV. A számot is ő mondja. Homonnay csak 
Nagy Márton bajdú-csapatáról mondja, hogy az «200 híán volt». Érdeke-
sebb részleteket a rohamról sem a német napló, sem Homonnay nem 
jegyez föl. 

2) Homonnay naplója i. h. 



is az török birodalom nem szenved társat, sem urat sem nemes 
embert, bizonságot teszen errűl az ő egész birodalma.»1) 

Ennek az utolsó combinátiónak. hogy Újvár adatnék teljesen 
a németek kezebe, legnagyobb szószólói Básta és Kollonics valá-
nak. Ezek már régebben írogattak Homonnaynak, igyekezvén őt a 
császár pártjára téríteni. «Ha ő (Homonnay) engem megver, ke-
resztenyt vér meg, olyat kinek megromlása a magyar nemzetnek 
ártalmas leszen, a töröknek pedig javára, örömére fordúl — izené 
Básta Homonnaynak — de ha én verem meg őtet, meggondolja: 
hogy Cilikor késő lesz az császár kegy elmeért folyamodni. Annak 
okáért kérem, álljon el Bocskay István mellől, mert ö csak úr és 
nem fejedelem.))2) Kollonics szintén az átpártolásra inti Homon-
nayt ismételten, azutan pedig, miután látja, hogy Homonnay a 
fejedelem ügye mellett hűségesen kitart, azt az ajánlatot teszi, 
miszerint segítse őt Újvár megszállására és a várat átadja Homon-
naynak. «Es hogy ha az frigy, melyet indítottunk egymás közt, 
véghez nem mehetne is, tehát fölszabadítsam én neki Újvár útját 
és ö én kezembe adja,» — írja Homonnay naplója.3) De Homon-
nay nem ment lépre; jól látta, hogy Kollonics czélja csupán az, 
hogy Érsekújvárt védőrséggel, élelemmel és lőszerrel bőven ellátni 
akarja, de azt, hogy azután Újvárt a magyarok kezébe adja, soha 
sem fogja teljesíteni. 

A pozsonyi német őrség ezalatt kísérletet tett Nagyszombat 
elfoglalására, néhány ott lakó német áruló közreműködésével, de 
siker nélkül. 

Újvár ostroma dolgában szeptember 27-én a dívánban hatá-
rozatba ment, hogy egy magas halom fog összehordatni; nyilván 
azon czélból, hogy a vár jobban, eredményesebben lövettethessék. 

Egyébiránt pedig azon új fordulat volt készülőben, hogy a 
nagyvezir, ki az Esztergom főerősségét képező Tamáshegyi sán-
czot már megvevén, a várnak rövid időn való elfoglalhatására biz-
tos kilátásokkal bírt, tudatja Homonnayval (szeptember 29-én), 
hogy nem sokára Ali pasát és még egy bégler-béget fog nagyobb 

Illésházy levele Bocskayhoz. Trencsén 1605. szept. 25. Tört. Tár. 1878. 
2) Homonnay naplója, i. h. 
3) U. o. 



/ 

erővel Homonnay segítségére Újvár alá küldeni. Ez újabban arra 
indítja Homonnayt, hogy Újvár dolgában Illésházyval tanácskozzék, 
mi czélból személyesen megy fel hozzá Nyitrára; a következő na-
pon pedig (szeptember 30) összehívatá a kapitányokat és velők 
Újvár dolgában hosszasabban tanácskozott. 

Lehet, hogy Illésházy már most tudatta Homonnayval abbeli 
elhatározását, hogy Mátyás főherczeghez fordúl. Hogy Illésházy 
akár most, akár később a táborba jött és ott Homonnayval és 
Bhédeyvel tanácskozott volna, mint Istvánffy állítja x) az Homon-
nay naplójából nem derül ki. 

Október 3-án végre elesett Esztergom. Ez esemény hatása 
nagy volt Újvárnál, de különböző. A várbelieket maguk az ostrom-
lók értesítették az eseményről, őket egyszersmind megadásra szó-
lítván föl. De a daczos német, Strein ezredes, derék katona volt 
s bár Esztergom elestét fájlalta, alkudozásba nem bocsátkozott. 
A törökök természetesen mód nélkül örültek a dolognak. «En na-
gyobb örömét nem láttam apámnak, Színán pasának, mint ma ; 
minden hadával lovakra ült es úgy örvendeztek az Esztergom meg-
adásának,» — írja október 4-én Homonnay Illésházynak.2) 

Ámde a magyarok, akiknek tulaj donkép szintén örvendeni 
kellett volna, mert hiszen a szövetséges győzött a közös ellenségen, 
azok nem örvendeztek. 

Hogy is örvendezlek volna? hiszen a vár, melyet a török el-
foglalt, nem német hanem magyar vár volt; a terület melyre a 
vár elvesztése folytán a török hatalom kiterjedt, magyar terület volt. 
Szomorú átkos viszony volt ez, melybe Magyarország sodortatott. 
Akár a török, akár a német győz, a vesztes, a káros mindig csak 
a szegény magyar. 

Homonnaynak is nagy bút okozott Esztergom eleste. «Mivel-
hogy Esztergomot az vezér megvette, kegyelmed jó ítéleti rajta, 

*) Illésházy Nagyszombatból (ez is tévedés, mert Illésházy ez időben kő -
zönségesen Trencsenben tartózkodott és Homonnayval ismételve Nyitrán ta-
lálkozott) a táborba jött, hol Homonnayval és Bhédeyvel értekezvén, Mátyás 
főherczegnek írt stb. Istvánffy i. li. 

2) Homonnay levele Illésházyhoz. Bocskay és Illésházy levelezése. 
Tört. Tár, i. h. 



/ , . . . 
mi következik ezután. Újvár alá sok török akar jönni, sőt ő maga 
is az vezér; kiből mi következzék, csak Isten tudja; kegyelmed 
meggondolhatja. . . Uram, valamíg állhatom, végig akarom az sze-
gény országért szenvednem az kimondhatatlan gondokat.» Ezeket 
írja Homonnay.1) 

Egyszersmind feltámad benne az aggodalom Nógrádért és 
Léváért, melyek még mindig a németek kezében vannak, de már 
Homonnay hadai által szorongattatnak. Léva végett Illésházyt köz-
benjárásért sürgeti. «Uram, én immár Lévát igen féltem; kegyel-
med írjon mindjárt mind az asszonynak2) és mind az lévai tiszt-
tartónak: adják urunk számára, mert bizony úgy jár mint Eszter-
gom.»3) Nógrádnál a Yerebélyi alatt levő és szeptember 8-án kül-
dött hadat keveselvén, mivel a németek a várat már feladni Ígér-
ték, előbb Keresztúri István meghitt kapitányát küldi Nógrádhoz, 
ki ott mint várnagy maradjon; majd midőn a nagyvezír arról ér-
tesíti, hogy a budai pasát Nógrád alá küldötte, október 9-én Somo-
gyi György és Kopechi Miklóssal 800 lovast küld még Keresztúri-
nak, megírván neki: «hogy az törököknek semmit sem engedjen, 
ha Nógrádért sok töröknek és magyarnak meg kell is halni; mert ez 
jó Magyarországnak jó szolga kell.»4) 

Látjuk, hogy Homonnayban az erély nem hiányzott és bizo-
nyára igen tiszteletreméltó azon szilárdság, hogy képes még a nagy-
vezrírel is szembeszállani, de a magyar jogait nem engedi. «Ez is 
apám volna,5) a jó Mehmet passa, de Magyarországért mindig kel-
lett vele pántolódnom, ezután is hazámért mind ő vele, mind más-

U. o. 
a) Léva Kollonics nejének Perényi Zsófiának birtoka volt s Kollonicsné 

Léván tartózkodott. Istvánffy i. li. 
3) Homonnay levele illésházyhoz, i. h. 
4) Homonnay naplója, i. h. 
5) T. i. fogadott apja; ez időszakban fölötte divatos volt az előkelő 

emberek közt a fiúvá illetőleg apává fogadás, mellyel mindig az, ki magát 
előkelőbbnek tartotta, kinálta meg a másikat. így Homonnaynak fogadott 
apja volt maga Bocskay, nemkülönben Básta György ; a törökök közül pe-
dig Lala Mohamed nagyvezír, Szinán egri és Hasszán boszniai pasa. Ezek 
csak azon apák, kiket Homonnay naplójában említ; de bizonnyára volt 
még több apja is. 



sal is bizony nem szánok üstököt vonni,» — jegyzi a naplóhoz 
saját kezűleg Homonnay.1) 

A vár ellen a már említett halmot csak október 4 én kezdték 
el fölhányni; de a német védőrség dolga e nélkül is igen roszra 
fordúlt, legfőkép azért, mivel az eleség fogytán volt s a védőrseg 
már napok óta csak lóhusra volt utalva; október 10-éig már 200-nál 
több ló fogyasztatott el, még pedig — só nem lévén — sótalanúl. 
«Mely lovaknak lábokat, fejeket, bélvel össze egyéb aprólékját az 
szegeny magyar asszonyoknak és apró gyermekeknek adják vala.»2) 

Október 12-én érkezett meg az Esztergom alól ide küldött 
Haszán boszniai pasa 2000 janicsárral és sok más török hadi nép-
pel, valamint 3 nehéz faltörő és több kisebb űrméretű ágyúval, 
melyek mindjárt másnap beállíttattak az ütegekbe. Homonnay 
azonban az ágyúk működéséről nem valami sokat tart. «Nem 
lehet erősebb vár, mint akinek földbástyái vannak; szememmel 
láttam, hogy sem tűz, sem ágyú ennek nem árthat; Érsekújvár is 
illyen,» — írja saját kezűleg naplójába.3) Az ágyúk kevés hatását 
különben megmagyarázza a német forrás; még október 14-én 20, 
október 16-án 75 lövés tétetett a vár ellen, de a lövedékek mind 
magasan mentek és így aránylag kevés kárt okoztak.4) 

Ámde a vár mégis végső szükségre jutott; már mutatkozott 
az éh-halál és a lőszer is erősen fogyatékán volt. A megadás már 
csak napok kérdése lehetett. 

Október 15-én végre megjelent Illésházy István, ki Mátyás 
főherczeg és Bocskay közt a közvetitest elvállalta, és megkezdette 
az alkudozást a várbeliekkel. 

Kétségtelen bizonyítékot arra nézve, hogy Érsekújvár való-
ban Mátyás főherczeg parancsára adatott át Homonnaynak, nem 
láttunk. Sem Homonnay naplója, sem Mátyás főherczegnek e fü-
zetben közölt levelei erre nézve teljes bizonyítékot nem nyújtanak. 

*) Homonnay naplója i. h., október 8-áról. 
2) U. o. október 10-éről. A német napló szintén megegyezőleg mondja, 

hogy 200 lovat ettek meg, só nélkül; de hogy a magyar asszonyoknak és 
gyermekeknek csak a hitvány hulladékot adták, arról persze a német napló 
hallgat. Ortelius I. 403. 

') Homonnay naplója i. h., október 14-éről. 
4) Ortelius I, 403. 



Az utóbbiakat különben ezen körülményre nézve nem lehet figye-
lembe venni azért, mert Érsekújvár ostromának második része és 
a vár megadása egyátalán érintve sincsenek. 

Istvánffy a megadást következőleg adja elő: «E nehézségek 
közt nem maradt egyéb hátra, mint a megadásról alkudozni. De 
kettős ellenségtől levén megszállva, bizonyos volt, hogy megadás 
esetén a számosabb és erősebb török, ki lövegeivel ostromlott, ki-
vetvén Homonnayt és a magyarokat, a saját részére foglalja. Ez 
okból Illésházy . . . . Mátyás főherczegnek írt, hogy tanácsosabb 
volna a nagy fontosságú s már úgy sem tartható várat a magya-
roknak, kik azt majd visszaadják,1) megadni, mint a barbarnak, 
ki ha bizonyos helyet elfoglal, abba gyarmatot telepítvén, benne 
magát megfészkeli s ott magának örök uralmat igényel.» Ez ügy-
ben Caprian íőlovászmesterrel értekezvén, «Illésházy magáról szo-
rosan kötelező iratot adott, hogy ha a vár neki átadatik — mi most 
annak megtartására egyetlen út — ő azt, bevégeztetvén a háború, 
amikor Mátyás főherczeg parancsolja, vonakodás nélkül vissza-
szolgáltatja. A herczeg a két fenmaradt rossz közt ezt látta kisebb-
nek, noha Básta és mások nem nagy különbséget láttak benne, a 
hajdúknak vagy a barbároknak adatik-e meg a vár. Strein és az 
őrség tehát parancsot kaptak, hogy a törököt az alkudozáshói kizár-
ván, a várat Homonnaijnak és Rhédeynek megadják és maguknak 
szabad elvonulást kötve ki, azt hova hamarább oda hagyják.»2) 

Ugyanezt mondja majdnem szórúl-szóra a németek nap-
lója is.3) 

E határozottsággal szemben Homonnay naplója igen általá-
nos. Már feltűnő az, hogy Ulésházyval folytatott értekezései felől 
soha nem nyilatkozik, ép ugy mint nem közli a hadi tanácskozá-
sok tárgyát sem; «az vár felől» tanácskozik mindenkivel, de hogy 
mit? azt soha sem mondja. Október 15-én megtudjuk, hogy Illés-
házy bemegy a várba; de hogy mikor érkezett, miféle tervvel, mily 
alapon kíván a várbeliekkel alkudozni, felvilágosítást nem ad. 

A napló adatai erre nézve különben a következők: 

*) A császár és Bocskay közt kötendő béke után t. i. 
2) Istvánffy i. b. 
3) Ortelius I. 403. 



15. október. Ez mai napon estve, első álomkor, nagy sze-
rencsére vetém fejemet; mentem be Újvárba, idegen színű ruhá-
ban, elegyítvén magamat az Illésházy uram szolgái közében. Mert 
Illésházy aramat hitre bocsátották be vala Újvárba, az várnak 
megadása felől. Míg azért Illésházy uram az kapitánynyal beszélge-
tett, én is addig megjártam az vártákat; Istenemnek kegyelmes 
gondviselése velem lévén, senki meg nem ismere,1) hanem szeren-
csésen azon úton, melyen bementem, ismét kijöttem. — Erre a 
szerencsére azért vetettem vala magamat, hogyha véghez nem me-
gyen a tracta az vár megadásáról: tehát tudhassam, mint vágynák 
belől; de bizonyára jól és vitézül őrzik vala.» 

«16. október. Ez mai napon mind mi ide ki, mind az néme-
tek oda bent csendesen voltanak. Sok tractalásunk után megígér-
vén az várat, megizentem az török passáknak is, hogy megszűnje-
nek az vár lövetéstől, és megfogadták.» 

«17. október. Ez éjjel hajnal előtt, sok tractalásnak utána, 
Isten akaratjából megadák az németek Újvárát.»*) 

Mindezekben, mint látjuk, szó sincs arról, hogy a német véd-
őrség a várat Mátyás főherczeg parancsára adta volna meg. Sőt 
Homonnay szinte igyekszik azt kiemelni, hogy a vár csupán az 
ostrom következésekép capitulált. Erre mutatnak az október 17-én 
írt következő szavak is : «Es az szép erősségnek kezünkbe adásá-
ért dicséretet és szép hálaadásokat mondván egyenlő szívvel, nem-
csak jó neven vettük, hanem az örökké állandó szent örök Istennek 
nekünk ő felsége birodalma alá adott ajándékát, tele torokkal egész 
táborral mégis köszöntük.»3) 

A német és magyar napló tehát e nagyfontosságú körül-
ményre nézve nem egyez. De ha tekintetbe vesszük: hogy a német 
naplóírót az ily dolgokról jól értesült Istvánffy, továbbá Hatvani is 
támogatja, — hogy Homonnay sok körülményre nézve nem elég rész-

1) Ez ugyan nem egészen sikerűit, mivel a német napló, amely kü-
lönben Illésbázynak a várba jövetelét október 16-ára teszi, a következőket 
mondja: «Aber noch in diesselbige Nacht wurden viel Ungarn wie auch der 
Humanay Balind und Redey Ferentz bey der Forgatschen (Forgács-bástya) 
durch ein Loch des Zauns zur Streichwehr eingelassen.» Ortelius. I. 403. 

2) Homonnay naplója i. h. 
3) U. o. október 17-éről. 



letes tudósító s hogy ép a megadás e körülményét, mely érdemét 
végre is kisebbítette, elhallgatni bizonyos mérvben érdekében is ál-
lott, — hogy a törökök a dologba, az Újvár birtokba vételére czólzó 
nagy igyekezetük daczára aránylag könnyen belenyugodtak, — 
mindenekfölött pedig azt, hogy Érsekújvár a béke megkötése után a 
császáriaknak valóságban vissza adatott, még pedig nyomban 
Bocskay halála után,1) amikor a béke tulajdonkép még végrehajtva 
nem volt, — úgy azon meggyőződésre jutunk, hogy Érsekújvár 
valóban a Mátyás főherczeg és Illésházy közt kötött egyezmény és 
nem az ostrom következésekép, tehát nem az ostromló fővezér és 
a várparancsnok közt létrejött kényszer-egyezmény, hanem szabad 
diplomatiai alkudozás útján adatott Bocskaynak át. 

Illésházy érdemeit e tekintetben a német párt égig magasz-
talta, es tagadhatatlan, hogy az általa kieszközölt egyezmény való-
ban hasznos volt, még pedig nemcsak a császáriakra, de a magya-
rokra is. Mert bizony akárhány apja volt is Homonnaynak a török 
hadseregben, Érsekújvár Illésházy nélkül nem magyar, hanem 
már most török kézbe kerül; így még egy félszázadig a mienk ma-
radt e fontos végvár, mely joggal tekintetett a magyar felvidék kul-
csának. 

A vár átadása október 17-én a korai reggeli órákban ment 
végbe. Előbb Bosnyák Tamás kapitány vonúlt be, Farkas Mihály és 
Nagy Márton 200 főnyi válogatott magyar vitézével, majd maga 
Homonnay, a fővezér, számos kísérettel. A vár piaczán szolgáltatta 
át Strein ezredes a vár kulcsait Homonnay saját kezeibe. Homon-
nay ez éjjel a várban maradt,2) de másnap a várat és annak 
parancsnokságát Bosnyák Tamásnak átadván, ismét a sereghez, 
sátorába szállt ki, hol, mint már fentebb emiitettük, «tele torok-
kal» köszöntötték meg a mindenhatónak a vár megvételét. 

Másnap aztán a törökkel gyűlt meg a baj. A pasák követel-

*) Újvár 1607 február 11-én adatott át Kollonicsnak, mint bányavi-
déki főkapitánynak. 

2) «Sok esztendőktől óta jobb ízűen nem aludtam, mint mikor a sok 
munka és fáradság után az érsekújvári nagy csomó kulcsot az fejem alá 
tettem vala, és édesdeden nyugottam rajta; mert bizony sok gondon és 
szerencsén (veszélyben) valék miatta.» Homonnay naplója október 17-éről, i.li 
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ték, hogy Újvárban annyi török legyen, ahány magyar van. De 
Homonnay semmikép sem akart erről hallani, még akkor sem, mi-
dőn a törökök fenyegetőznek: «ha baráti akartok lenni a török-
nek, hát legyetek, és ha nem, válassza el szablya köztünk,» mon-
dák a törökök, de Homonnayt, ez sem ijesztette meg. Kiküldi nekik 
a török foglyokat, kiknek váltságdíja 16,260 forintot tenne, «egy 
pénz híja nélkül, ajándékul,» küld nekik 4 szép lovat, két sátort 
stb., de Újvárba törököt nem ereszt be. 

«Mint a farkasok a vadkertet, szintén úgy kerülik az törökök 
az várat, de Isten velem lévén, magyar birtokot életem fogyásával 
is tartani akarom vala» írja Homonnay saját kezével a naplóba.1) 

Nemcsak, hogy egyenlő számú törököt a várba be nem foga-
dott Homonnay, de még csak a vár megtekintését sem engedte meg 
nekik; «sőt csak látóul is közülök csak egyet is be nem bocsátot-
tam.»2) 

A török hadak ennek folytán október 19-én Homonnay «híre 
és akarata nélkül, nagy haraggal és búsulással» elvonultak Újvár 
alól, Esztergom felé.3) 

A német helyőrség október 21 én vonúlt ki a várból. Homon-
nay néhány ezer magyar vitezzel személyesen kísérte el őket Ko-
márom felé a Dunáig és ott barátságosan búcsúzott el tőle.4) 

Itt ismét egy följegyzése van Homonnaynak, melylyel a vár-
nak nem parancsból, hanem önként való megadását akarja iga-
zolni; «mikoron Komárom átellenében az Duna partra jutottunk 
volna, hozák Básta levelét, melyben Hancz Streynernek az újvári 
kapitánynak szól vala, kiben erősen parancsolja néki, hogy Újvá-
rat meg ne adja nekünk, hanem lábbal vonassa ki magát belőle. 
Básta uram itt későn vette eszében magát, mert Istennek kegyel-

3) Homonnay naplója október 18-áról, i. h. 
a) U. o. Ezt igazolja Ortelius napló-írója is, megtoldván és nagyítván 

avval, hogy a pasák főbbike 1000 aranyat igért, csak hogy bebocsáttassék, egye-
dül és csak a vár megtekintésére és ez sem engedtetett meg. Ortelius, I. 403. 

3) «Hamar elszedék az lépést; magam bizony semmi gonosz szándék-
kal nem voltam kozzájok», — írja kedélyesen Homonnay ; i. h. 

4) Mindkét napló megegyez ebben, csak hogy a német a kivonulást, 
október 24-ére teszi, ami nyilván tévedés, mert ekkor már Homonnay is 
elvonult Újvár alól. 



mes akaratjából én bírom immár akkor Újvárt kapuival, mely még 
két mértföld vala a Dunához.»1) E följegyzés nem hogy meg-
ingatná előbb kifejtett nézetünket, ds sőt megerősít bennünket 
abban, hogy Homonnay szándékosan igyekszik Újvár megvételé-
nek érdemét csupán magának lefoglalni; mert Strein ezredesről, 
a kitűnő katonáról azt föltenni, hogy ő Érsekújvár megadásáról a 
tőle két mértföldre levő császári fővezért, Básta tábornagyot, 4 napon 
át ne értesítette volna és hogy Básta a 17-én történt megadásról 
még 21 én se tudott volna, oly óriási képtelenség, mit még Homon-
nay sem hitethet el senkivel. 

Homonnay serege még 3 napig időzött Újvárnál, és október 
24-én megindúlt Pozsony felé, hogy a még mindig Szakolczánál 
álló morva hadat, mely állítólag szintén a Dunántúlra, Némethy 
Gergely ellen rendeltetett, lekösse. E napon Mocsonokra ért és 
itt is maradt mindaddig, míg azután Bocskayhoz nem ment, őt a 
nagyvezírhez a Rákosra kísérendő. 

Innét Mocsonokról kérte fel Homonnay október 28 án Po-
zsony városát, fenyegetvén őket az újvári ágyúkkal, törökkel, tatár-
ral. Illésházy azonban, kinek a béke megkötésére irányzott törek-
véseit egy Pozsony ellen intézett támadás compromittálta volna, a 
pozsonyiakkal — a szüret okából! — egyességet kötött, Homon-
naynak pedig — mint L aga Homonnay mondja'— «feddőző» le-
velet írt. Homonnayt ez bántotta s november 3-kán felel neki: 
«Akarjuk kegyelmednek értésére adni, hogy az mi Pozsonyban 
való irkálásunkat az elmúlt napokban gyermekjátéknak írta vala 
kegyelmed lenni, mely írásunkra az minemű válaszunk jött, in 
copiis im megküldöttük kegyelmednek. Bizony oly nehéz dolognak 
tetszik az az kegyelmed írása, hogy nem tudom, ha valaha elfelejt-
hetjük-eí Elhigyje kegyelmed, ha én azt tudtam volna, hogy az 
botot kegyelmed kezében és az szablyát kegyelmed oldalára kötöt-
ték volt, ez idő alatt is nem kóriczáltunk volna itt fenn» stb.1) Ez 
azonban a jó viszonyt nem rontotta meg, s Homonnay még ugyan-

4) Homonnay naplója október 21-éről i. h. 
*) Bocskay és Illésházy levelezése i. h. Homonnay levele Ulésházyhoz 

ex castris nostris ad Mocsonok positis; 3. novembris 1605. 

Hadtörténelmi Közlemények. VI. 41 



azon levélben jelenti neki, hogy Újvárba Bosnyák Tamás helyett 
Desőffy Jánost tette s jóváhagyását kéri tett egyéb inlézkedeseire. 

A hajdúk — «sűrűnemlegetvén az kanizsai hideget» — téli 
szállásokra helyeztettek; Homonnay még visszatért Újvárba, an-
nak ügyeit rendezendő és november 8-án aztán tovább ment Bocs-
kay elé. 

Evvel a felső-magyarországi hadjárat véget ért. 

Tanúlmányunk Bocskay háborújának ez első része fölött már 
is hosszabbra terjedvén, mint terveztük, az ezen hadjárat jellemzé-
sét és tanúlságait a később kidolgozandó második részben, a mely 
a dunántúli és erdélyi hadjáratot öleli föl, szándékozunk össze-
foglalni és e másik két hadjárattal kapcsolatosan tárgyalni. 

BŐNAI HORVÁTH JENŐ. 




