
résztvevők a két világháború közt kiépített észak
csehországi erődítményrendszer egyik kulcs
pontjához, a Náchod melletti Dobrosov tüzérségi 
erődítményhez. Ennek részletes bemutatása ké-

A Horvát Köztársaság elnöke és a Horvát Köztár
saság tudományos és technikai minisztere fővéd-
nökségével a Zágrábi Egyetem Bölcsészkara, a 
Horvátország Története Intézet, a Zágrábi Újkori 
Történeti Intézet és a Sziszeki Történeti Levéltár a 
sziszeki csata 400. évfordulója alkalmából tu
dományos tanácskozást rendezett 1993- június 17-
én Zágrábban és június 18-án Sziszeken. A két
napos tanácskozáson a történészek rövid referátu
maikban sokoldalúan elemezték a sziszeki csata 
történeti és hadtörténeti jelentőségét. 

A zágrábi ülésen dr. Mirko Valentic „A horvátok 
százéves harca, 1493-1593", dr. Miroslav Kurelac 
„A sziszeki csata a korabeli horvát és európai 
történelemben", dr. Milan Kruhek „A horvátok 
küzdelme a sziszeki káptalan vára és határuk 
védelmében (1591-1596)", Andrija Lukinovic „A 
zágrábi káptalan és Sziszek védelme", Snjezena 
Buzov „A horvátok és az oszmán birodalom 
küzdelme a XVI. század második felében Musztafa, 
szaloniki efendije művében", Andrej Hozján 
szlovén történész „Az osztrák császárság felderítő 
szolgálata a sziszeki harcokról", dr. Ignacij Vije ,,A 
krajnai rendek részvétele a XVI. században a 
végvárak ellenállásának problémáiban", Marija 
Sercer„A katonai felszerelés és fegyverek a sziszeki 
csata idején", Marina Bregovac-Pisk ,,A sziszeki 
csata a képzőművészeti alkotásokban a XVI. 
századtól a XLX. századig" és dr. Nenad Moacanin 
„Néhány probléma a török forrásokból az 1593-as 
sziszeki csatáról" címmel tartotta meg referátumát. 

A sziszeki ülésen a következő témákból mondtak 
el referátumokat: dr. Vaskó Simoniti szlovén 
történész „A sziszeki csata a korabeli szlovén histo
riográfiai emlékekben", dr. Felix Tobler osztrák 
történész „A sziszeki csata visszhangja a korabeli 
röpiratok tükrében", Damir Karbic professzor „A 

pezte a tudományos ülésszak záróaktusát. A 
kötetlen eszmecsere befejezését pedig ezúttal a 
Prágába való közös visszautazás során folytatott 
beszélgetések jelentették. 

sziszeki csata a kortársi írásokban", dr. Milan Pele 
„Hírszenzáció-propaganda: történelmi események 
bemutatása a XVI. században a sziszeki csata 
példáján", dr. Stipe Botica „A sziszeki csata a horvát 
irodalomban", Rafo Bogosic akadémikus „A dub
rovniki Antuna Sassina Török betörés című műve 
az 1593-as sziszeki harcokról" és AndrejZmegac „A 
sziszeki vár építéstörténeti értékelése". 

A tudományos tanácskozáson vita alakult ki a 
török hódítás jellegéről, a szlovénok szerepéről a 
sziszeki csatában, a szemben álló felek katonáinak 
létszámáról, a sziszeki vár építéséről és tűzfegy
verekkel való védelméről. A tanácskozáson bemu
tatták a Sziszeki Történeti Levéltár, a Zágrábi Horvát 
Levéltár és a Sziszeki Matica Hrvatska gon
dozásában megjelent „Sziszek védelme a török el
len 1544-1597" (SISAK U OBRANI OD TURAKA 
1544-1597. Zagreb, 1993- 772 o.) című vaskos for
ráskiadványt és a „Dokumentumok a sziszeki har
cokról 1592-1598" (DOKUMENT! O SISACKOJ 
BICI 1592-1598. Sisek, 1993. 211 o.) című do
kumentumkötetet. A résztvevők megismerhették a 
Durda Zorka összeállításában készült „Bibliográfia 
a sziszeki harcokról 1593" (BIBLIOGRAFIJA O BICI 
KOD SISKA 1593. Sisek, 1992. 30 o.) című váloga
tott bibliográfiai összeállítást is. A három kiadvány
ban számos magyar vonatkozású anyag is található. 
A tanácskozás érdekes eseménye volt, hogy a 
résztvevők 1993- június 18-án megtekintették a jó 
állapotban lévő sziszeki várat és a csata színhelyét. 
A szervező bizottság (elnöke, dr. Ivo Godstein, tit
kára, dr. Milan Krahek) azt tervezi, hogy a tu
dományos tanácskozáson elmondott rövid elő
adások 1 1/2-2 ívre bővített tanulmány változatát 
külön kiadványban fogja megjelentetni. 

E sorok írója megtiszteltetésnek vette, hogy a 
június 18-i ülésen másodikként mondhatta el „A 
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Tudományos tanácskozás, Zágráb-Sziszek, 1993. június 17—18. 
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sziszeki csata a magyar történeti irodalomban" 
című rövid referátumát: 

Az 1593- június 22-i sziszeki csata, majd a 15 éves 
török elleni háború menete és kimenetele nem csak 
Magyarország, Horvátország és a Habsburg-biro
dalom, hanem egész Európa történetének fontos, 
korszakos eseménye volt. Ennek ellenére a sziszeki 
csatáról a legterjedelmesebb magyar tanulmányt 
egy évszázaddal ezelőtt, a 300. évfordulóra adta 
közre Gömöry Gusztáv és mindmáig nincs 
monografikus összefoglalója a 15 éves háború 
történetének. 

Az viszont tagadhatatlan tény, hogy ha nagyobb 
munka nem is, de a századunkban kiadott négy 
jelentős magyar történeti szintézis - 1935-ben a 
Magyar történet III. kötete, 1940-ben a Magyar 
nemzet hadtörténelme XIV. része, 1984-ben a 
Magyarország hadtörténete I. kötete és 1985-ben a 
Magyarország története III/l. kötete - ugyan külön
böző terjedelmű, de reálisnak tűnő összefoglaló 
értékelést ad a sziszeki csatáról és a tizenötéves 
háborúról. Az is tény, hogy a közelmúltban Sin-
kovics István, Nagy László, Szántó Imre, Szakály 
Ferenc, Marosi Endre, Tóth Sándor László, Kelenik 
József és mások tollából megjelentek új szemléletű 
feldolgozások is, melyek európai keretekbe 
ágyazva mutatják be a törökellenes hosszú háború 
históriáját, óhatatlanul érintve a sziszeki csata 
problematikáját. 

Ezt a ma már viszonylag gazdag magyar történeti 
és hadtörténeti irodalmat azonban lehetetlen a bib
liográfiai teljességében bemutatni egy rövid ösz-
szeállításban. Referátumomban csak arra vállakoz-
hatom, hogy a felsorolt történetírók művei alapján, 
a teljesség igénye nélkül, ismertessem a sziszeki 
csata és a tizenötéves háború történeti ábrá
zolásának eredményeit, fő irányait. 

Megállapítható, hogy a forrás- és adatgazdag 
történeti monográfiák és tanulmányok a sziszeki 
csata, valamint az azt követő hosszú háború menete 
és kimenetele eseményeinek feltárásában, feldol
gozásában és katonai elemzésében számos új ered
ményt értek el. A szerzők többek között kimutatták 
az adriai tengerparttól Kálióig húzódó, 1200 
kilométer hosszú, mintegy 150 vár 12-18 ezer fős 
őrségével határvédelmet ellátó végvári rendszer 
sokoldalú szerepét. Tényekkel bizonyították, hogy 
a végvárak mentén kialakult katonai patthelyzet 
következtében a török súlyos vereséget szenvedett 
a hódoltság területein attól a magyar királyságtól, 
melynek államát szétzúzta, területi integritását meg
semmisítette, hadseregét többször szétverte. 

Sokoldalúan vizsgálták a hosszú háborút kiváltó 
mélyebb politikai, nemzetközi, gazdasági, társa

dalmi, kulturális, vallási, személyi, katonai és egyéb 
okokat, a török birodalom belső viszonyait és ba
jait. Feltárták azokat a tényezőket, amelyek elő
idézték a horvát határvidék tűzfészekké válását, 
1591-1593 folyamán a háború kibontakozását, 
melyben a török hódítás útját elzáró Sziszek, - ez a 
Kulpa és a Száva összefogásánál csatornával és 
körülvett, stratégiai jelentőségű, ágyútornyos kis 
vár - fő szerepet játszott. Az azonban még mindig 
vitatott kérdés a török hadtörténészek körében is, 
hogy a meggyöngült oszmán birodalom miért pont 
ekkor és itt kezdett ily kockázatos katonai ka
landba. 

A fent nevezett történészek korabeli források és 
csataleírások alapján rajzolták meg a szemben álló 
felek hadügyét, mutatták be Hasszán boszniai pasa 
hadseregét, az Erdődy horvát bán, Eggenberg, 
Auersperg parancsnoksága alatt álló császári, 
királyi, rendi csapatokat és a haditerveket: a szi
szeki vár harmadik török ostromát és kisszámú 
helyőrségének tíznapos hősi védelmi harcát, de 
részletesen felvázolták az 1593. június 22-i sziszeki 
csata történetének képét is. A csataelemzések során 
kiemelték, hogy a győzelem a jól felépített harc
rendnek volt köszönhető. A hadvezetés a tűzfegy
verekkel jól felszerelt, 6-8 ezer főből álló lovas és 
gyalogos csapatokból három harccsoportra tagolt 
csatarendet alakított ki. Ez a korszerű harcrend tette 
lehetővé a nagy manőverezési szabadságot, az 
energikus lovassági és gyalogsági rohamokat, a 
hatásos tűzcsapásokat, a Száva, Odra és Kulpa 
folyók közötti csatatéren az íves, egy arcvonalú 
török hadrend jobbszárnyának oldalba és hátba 
támadását, valamint a Kulpa-hídjának elfoglalását, 
amivel előidézték a 15-18 ezer fős ellenséges had
sereg megsemmisítését. 

A diadal nem a csodának, hanem az európai 
hadügy új vívmányainak volt köszönhető. Bebizo
nyosodott, hogy az európai hadügyet forradal
masító három új katonai jelenség: az olasz bás
tyarendszer meghonosodása, a tűzfegyverek tö
meges elterjedése, a harc tűzerővel való fokozott 
megvívása és a hadsereg létszámának erőteljes 
növelése nemcsak Európa nyugati régióiban jelent 
meg, hanem a XVI. század második felében az el
maradottnak kikiáltott magyar hadszíntéren is hét
köznapi gyakorlatnak számított, annak ellenére, 
hogy a Dunai Monarchia hadszervezete éppen át
meneti állapotban volt az időszakos zsoldosságról 
az állandó zsoldos hadsereg megszervezéséhez. 
Ezeknek a nagy jelentőségű fegyverzeti, szervezeti, 
kiképzési, taktikai változásoknak legfontosabb ma
gyarországi hordozói és közvetítői a császári-királyi 
hadseregben szolgáló nyugat-európai csapatok és 
katonák voltak, akik egyaránt harcoltak „az elma-
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radott keleten" és a „fejlett nyugaton". Várleltárak 
és összeírások bizonyítják, hogy növekvő szerepet 
játszottak a tűzfegyverek a várak védelmében, a 
magyar és horvát katonaság fegyverzetében és 
harcmódjában is. A lőfegyverek tömegtüzére tá
maszkodó hadművészet érvényesült a 15 éves 
háború harcaiban. Adatok tanúsítják, hogy a kora
beli Európában a császári-királyi hadseregben volt 
a legmagasabb (70-80%) a kézi lőfegyverek aránya. 
Sziszeknél a lovas puskások állandóan megújuló 
sortüzei törték meg a török harcrendet és a sziszeki 
várvédelem súlya is a tűzfegyverekre nehezedett. 

A sziszeki siker azonban kihasználatlan maradt. 
Erdődy Tamás horvát bán a hadjárat folytatását 
szorgalmazta, de Eggenberg fővezér a fennálló 
„békére" hivatkozva elutasította azt. Noha a békét 
támadásával a török sértette meg és veresége sem a 
saját területén történt, mégis Sziszek váltotta ki ezt 
követően az 1593 augusztusi török hadüzenetet. 
Sziszek pusztán ürügy és szikra volt, amely a 
háború lappangó tüzét fellobbantotta. A 15 éves 
háború hadjáratai és csatái zömmel Bécset védel
mező várak felmentését, megtartását, visszavívását, 
vagy elfoglalását szolgálták. Ezek vizsgálata során a 
kutatók kimutatták, hogy a török hadjáratok ak
ciórádiuszát a hadjárat ideje, a várak feltartó ereje és 
a hadseregek erőviszonyai határozták meg. Megál
lapították, hogy a 15 éves háborúban a török hó
dítás Horvátországtól Erdélyig a hatósugár tör
vényeit követte és Nándorfehérvártól légvonalban, 
Erdély kivételével, meghaladta a 300 kilométert. 

A török elleni háború kimenetelének esélyeit 
vizsgálva feltárták, hogy a hosszú háború 83 jelen
tősebb harccselekményéből a török fél csupán 20 
esetben mondhatta magát győztesnek és 63 esetben 
a törökellenes erők értek el sikereket. Ez azt 
tanúsítja, hogy a császári-királyi hadvezetés mind
inkább fölénybe került a törökkel szemben. A had-

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkor
mányzata, a helyi Bethlen Gábor Gimnázium és a 
városban diszlokált 62. Bercsényi Miklós Gépesített 
Lövészdandár 1993- október 8-án és 9-én történet
tudományi konferenciát rendezett a Rákóczi
szabadságharc megindulásának 290. évfordulója ál

művészed, haditechnikai, katonai szervezeti és 
kiképzettségi fölény minden bizonnyal meghozta 
volna a háború sokkal kedvezőbb befejezését, ha a 
máig vitatott politikai okokból nem következik be 
a török ellen küzdők táborának kettészakadása. A 
török elleni döntő győzelem elmaradása közel egy 
évszázadra visszavetette a fejlődést. 

Sziszek azonban szimbólummá vált. Olyan jel
képpé, ahol először történt meg, hogy a különböző 
nemzetek és országok fiaiból álló császári, királyi, 
rendi csapatok támadó hadjárat során, nyílt, nagy 
csatában diadalt arattak a török hadsereg felett. Ám 
a szép reményekkel indult, de mégis kedvezőtlenül 
végződő 15 éves háború nagy erőfeszítései, óriási 
vér- és vagyonáldozatai bebizonyították, hogy 
megfelelő összefogó erő híján a népek, nemzetek, 
országok visszazuhannak a korábbi török rab
ságba. 

Nem a horvát, német, magyar, vagy más nem
zetiségű katonák képzettségén, vagy harci aka
ratán, hanem politikai tényezőkön múlott, hogy a 
kilencvenes évek elején kirobbant nagy háború 
nem eredményezte Magyarország, Horvátország, 
Erdély vagy a Balkán-félsziget északi részeinek 
fölszabadítását a török uralom alól. Pedig ez a 
történeti fordulat valószínű egészen másfajta fej
lődési utat szabhatott volna az itt élő népeknek, 
nemzeteknek. 

Az elmondottak talán érzékeltették, hogy a ma
gyar történetírás, a magyar történeti és hadtörténeti 
irodalom, bár foglalkozik a sziszeki csatával és a 15 
éves háborúval, valóban korszerű monográfia a 15 
éves háborúról - benne a sziszeki csata szerepéről 
- eddig még nem született. Egy ilyen összefoglaló 
elkészítése még a jövő magyar történetírására vár, 
de egyúttal az első közös munkája lehetne Hor
vátország és Magyarország történészeinek és had
történészeinek is. 

kalmából. Témául, a város egykori birtokosaira, a 
Bercsényiekre tekintettel, Bercsényi Miklós és kora 
választatott. 

A tudományos tanácskozásra összegyűlt jelentős 
számú érdeklődőt a Bethlen Gábor Gimnázium 
énekkara fogadta Kelecsényi Gézáné vezényleté-

ZACHAR JÓZSEF 

BERCSÉNYI MIKLÓS ÉS KORA 

Történettudományi konferencia, Hódmezővásárhely, 1993- október 8-9. 
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